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สารบัญ

	 ความเป็นไทย	 ๑
เรื่องที ่ ๑ มารยาทไทย ๒

เรื่องที ่ ๒ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม ๗

เรื่องที ่ ๓ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ๙

 รักชาติ	ยึดมั่นในศาสนา	และเทิดทูนสถาบัน
	 พระมหากษัตริย์ ๑๙
เรื่องที ่ ๑ ความรักชาต ิ ๒๐ 

เรื่องที ่ ๒ การยึดมั่นในศาสนา ๒๒

เรื่องที ่ ๓ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ ๒๔

เรื่องที ่ ๔ พระบรมราโชวาทและหลักการทรงงาน  ๒๖

	 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓๓
เรื่องที ่ ๑ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ๓๔

เรื่องที ่ ๒  การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ๓๙

 ความปรองดอง	สมานฉันท์	 ๔๓
เรื่องที ่ ๑ ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ๔๔

เรื่องที ่ ๒ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ๔๙

เรื่องที ่ ๓ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ๕๐

 ความมีวินัยในตนเอง ๕๓
เรื่องที ่ ๑ ความมีวินัยในตนเอง ๕๔

เรื่องที ่ ๒ ความมีวินัยในหน้าที ่ ๕๗
บรรณานุกรม  ๖๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๕



ความเป็นไทย

สงัคมไทยมเีอกลกัษณ
ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย
ทั้งในด้านความคิด	 ความเชื่อ
การประพฤติปฏิบัติ	 สิ่งเหล่านี้
ได ้หล่อหลอม	 จนกลายเป็น
รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
คนไทยในปจจุบัน	 ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ดีงามของสังคมไทย	 หรือ
เรียกว่า	 ความเป็นไทย	 ดังน้ัน
เราควรศกึษา	เรยีนรู	้และเข้าใจ
ความเป็นไทยต่างๆ	 เพื่อให้เห็น
คุณค่า	 และเกิดการอนุรักษ
สืบสานเอกลักษณของไทยให้
คงอยู่ต่อไป	เพื่อดํารงความเป็น
ชาติไทยไว้อย่างมั่นคง

หน่วยการเรียนรู้ที่

๑

คนไทยควรปฏิบัติตนดวยวิธี ใด

เพ่ือแสดงออกถึงความมี

เอกลักษณ ไทยท่ีดีงาม

ชวนคิด

ผลการเรียนรู

๑.	มีส่วนร่วม	แนะน�าผู้อื่นให้อนุรักษ์	และยกย่องผู้มีมารยาทไทย
๒.		แสดงออก	แนะน�าผู้อื่น	และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับ
	 ความเอื้อเฟอเผื่อแผ่และเสียสละ
๓.		เห็นคุณค่า	อนุรักษ์	สืบสาน	และประยุกต์ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	
	 ศิลปวัฒนธรรม	และภูมิปญญาไทย



๑	 มารยาทในการแสดงความเคารพ
	 การแสดงความเคารพสามารถท�าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่

กับบุคคล	โอกาส	สถานที่	ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ	ดังนี้

มารยาทไทย๑เรื่องที่

มารยาทไทย เป็นการประพฤติที่แสดงออกถึงความ
เป็นไทยซึ่งปฏิบัติกับคนในสังคมด้วยความสุภาพ	 อ่อนน้อม	
มารยาทไทยจะสะท้อนคุณลักษณะนิสัยของเรา	 ดังน้ัน	 เราควร
ศึกษาวิธีการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีมารยาทไทยในการแสดงความ
เคารพ	การสนทนา	การแต่งกาย	การมีสัมมาคารวะ	เพื่อจะนํา
ไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

การไหว เปนการแสดงความ

เคารพต่อบุคคลในระดบัต่างๆ

ตัง้แต่พระสงฆจนกระทัง่บุคคล

ในวัยเดียวกัน รวมถึงศาสน-

สถาน และรูปเคารพต่างๆ ซึ่ง

จะมีวิธีการไหว้แตกต่างกันไป 

ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราไหว้

การกราบ เปนการแสดงความ

เคารพต่อพระสงฆผู้ใหญ่ หรือ

ผู้มีพระคุณ ได้แก่ ปู ย่า ตา 

ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย และ

ผูท้ีเ่ราเคารพ รวมทัง้การเคารพ

อนุสาวรียบุคคลส�าคัญ  

การโคงคํานับและการถอน

สายบัว เปนการแสดงความ

เคารพต่อพระมหากษัตริย  

พระบรมวงศานวุงศ อนสุาวรยี

บุคคลส�าคัญ และพระบรม-

ฉายาลักษณ ซึ่งวิธีการโค้ง

ค�านบัใช้ส�าหรบัผูช้าย ส่วนการ

ถอนสายบัวใช้กับผู้หญิง

เสริมสรางคานิยมไทย

“ออนนอมถอมตน” เปน
สํานวนโบราณที่สอนใหคน
รูจักคานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ขอ ๕ “รักษาวัฒนธรรม
ประจําชาติ” นักเรียนควร
ปฏิบัติตน เพ่ือเปนคนมีความ
ออนนอมตามมารยาทไทย 
เพราะเหตุใด

๒



๒	 มารยาทในการสนทนา
	 การสนทนาเป็นการถ่ายทอดความรูส้กึนกึคิด	โดยการพดูเป็นส่ือกลางทีท่�าให้มนษุย์รับรู้	และ

เข้าใจเรื่องราวซึ่งกันและกัน	ดังนั้น	จึงจ�าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์	รู้จักกาลเทศะ	และมีมารยาทที่ดี

ในการพูด	

มารยาทในการสนทนาที่ถูกตอง  ควรปฏิบัติ ดังนี้

ควรสนทนาในเรือ่งท่ีท้ังสองฝาย
มคีวามสนใจ แม้มคีวามคดิเห็น
แตกต่างก็ควรเปดโอกาสให้
คู่สนทนาแสดงความคิดเห็น 
และรับฟงอย่างมีเหตุและผล

ในขณะที่สนทนาสายตาควร
มองไปที่ผู้ฟง หากยืนสนทนา
ควรเว้นระยะห่างพอประมาณ 
หากนั่งสนทนาควรนั่งตัวตรง

ใช้ภาษาทีน่่าฟง สภุาพอ่อนหวาน
ไม่ใช้น�้าเสียงห้วนๆ หรือพูด
เสียงดังจนเกินไป เมื่อพูดจบ
ควรลงท้ายด้วยหางเสียง
ค่ะ/ครับ

ควรสนทนาในเรือ่งท่ีท้ังสองฝายในขณะที่สนทนาสายตาควรใช้ภาษาทีน่่าฟง สภุาพอ่อนหวาน

เรื่องที่จะสนทนาการแสดงกิริยาการใชภาษา

การแนะนําผูอื่นใหมีมารยาทในการสนทนาที่ถูกตอง  มีวิธีการต่างๆ ดังนี้

๑. อธิบายคุณค่าและความส�าคัญของการปฏิบัติตนเปนผู้มีมารยาทในการสนทนาที่ดี

๒. แนะน�าวิธีปฏิบัติตนเปนผู้มีมารยาทในการสนทนาที่ดีให้แก่ผู้อื่น

๓. ชี้แนะผู้อื่นให้ปฏิบัติตนเปนผู้มีมารยาทในการสนทนาที่ดี 

๔. ยกตัวอย่างบุคคล หรือสถานการณที่แสดงถึงการสนทนาอย่างถูกต้อง

๕. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเปนผู้มีมารยาทในการสนทนา

  ๖. ชมเชยผู้ที่ปฏิบัติตนเปนผู้มีมารยาทในการสนทนาที่ดี

  ๗. จัดกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการสนทนาที่ถูกต้อง

  ๘. ชักชวนบุคคลรอบข้างให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับมารยาทในการสนทนา

	 	 การสนทนามีความส�าคัญต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นอันมาก	ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือจะสร้าง

สัมพันธไมตรีต่อใคร	 เพราะการสนทนาเสมือนเป็นสะพานเชื่อมไมตรี	 ถ้าเรามีศิลปะในการพูด

ก็จะเป็นคุณแก่ตนเอง	 เมื่อเราต้องอยู่กับผู้อื่นในสังคม	 ต้องคบหาสมาคมและพ่ึงพาอาศัยกัน	

การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นจ�าเป็นต้องเป็นคนท่ี	 “พูดดี”	 คือ	 พูดไพเราะ	 น่าฟง	 และ

พูดถูกต้องด้วย

๓



๓	 มารยาทในการแต่งกาย
	 การแต่งกายเป็นบุคลิกภาพภายนอกท่ีสะท้อนถึงลักษณะของบุคคลนั้นได้	 จึงควรจะเลือก

แต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ	 ให้ผู้อื่นพบเห็นเกิดความประทับใจว่าเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี	

น่าเชื่อถือ

มารยาทในการแตงกายที่ถูกตอง  ควรปฏิบัติ ดังนี้

	 	 เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่สะดุดตาผู้ที่พบเห็น	 ถ้าแต่งกายเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความ

ประทับใจในทางที่ดี	หากแต่งตัวไม่เหมาะสมผู้อื่นก็จะมองเราในลักษณะที่ไม่สู้ดีนัก	หากแต่งกาย

ไม่เหมาะสม	คนทีพ่บเหน็ครัง้แรกอาจไม่เกดิความนยิม	เล่ือมใส	และเป็นการปดโอกาสของตนเอง

ที่จะได้แสดงความดีและความสามารถ	ดังนั้น	การแต่งกายจึงเป็นสิ่งที่ควรค�านึงเป็นอันดับต้นๆ

 ๑. อธิบายคุณค่าและความส�าคัญของผู้ที่มีมารยาทในการแต่งกายที่ดี เหมาะสม

 ๒.  อธิบายถึงผลดีของผู้ที่มีมารยาทในการแต่งกาย

 ๓. แนะน�าให้ผู้อื่นร่วมกันแต่งกายให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 

 ๔.  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมารยาทการแต่งกายผ่านสื่อต่างๆ อย่างเหมาะสม

 ๕. ชื่นชมบุคคลที่มีมารยาทการแต่งกายที่ดี

 ๖. จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ให้ความรู้เรื่องมารยาทการแต่งกายที่ถูกต้อง

 ๗. ชักชวนบุคคลรอบข้างให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมมารยาทในการแต่งกาย

 ๘. แต่งกายอย่างถูกต้องตามมารยาทอยู่เสมอเพื่อเปนแบบอย่างแก่ผู้อื่น

การแนะนําผูอื่นใหแตงกายที่ถูกตอง เหมาะสม  มีวิธีการต่างๆ ดังนี้

ความสะอาด 

•  ดูแลรักษาเสื้อผ้า
ให้สะอาด 

•  หากเสื้อผ้าช�ารุด
ก็รีบซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภาพดี

•  ส�าหรับรองเท้า 
กระเปากห็มัน่รกัษา
ความสะอาด ไม่ให้
สกปรก

ตามกาลเทศะ

•  ค�านึงทุกครั้งว่า
จะต้องไปงานอะไร 
หรือสถานที่ใด

•  แต่งกายด้วยชุด
ที่มีสีเหมาะสม
กับงาน

•  สวมเครื่องประดับ
ให้เหมาะสม
ไม่มากจนเกินไป

ความเรียบรอย

• แต่งกายด้วย
 ชุดสุภาพ 
• ไม่แต่งกาย
 ล่อแหลม
•  สวมใส่เสื้อผ้าที่

ดูดีเหมาะสมกับ
บุคลิก

การแต่งกายไปเท่ียวควรเลือก
เสื้อผ้าท่ีสวมใส่สบาย	 และเหมาะ
กับการท�ากิจกรรมต่างๆ

๔



กิริยาอ ่อนน ้อม เคารพต ่อผู ้อื่น

ได้เหมาะสมกับสถานะ รวมถึงมี

มารยาทในการแสดงความเคารพ 

และการแต่งกายที่เหมาะสม

การพูดต่อผู้อื่นด้วยน�้าเสียงไพเราะ 

อ่อนน้อม มีมารยาทในการพูด

การคิดดี จิตใจอ่อนโยน มีสติรู ้ว่า

อะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า

การพูดต่อผู้อื่นด้วยน�้าเสียงไพเราะ 

๔	 การมสัีมมาคารวะ
	 สมัมาคารวะเป็นสิง่ทีบ่่งบอกลักษณะนสิยัของเราว่า	เป็นคนทีม่คีวามสภุาพอ่อนน้อม	ทัง้ทาง

กิริยา	วาจา	และจิตใจที่ดีงามต่อผู้อื่น	แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มีมารยาทดี

ทางวาจา

ทางใจ

ทางกาย

การมีสัมมาคารวะ  ควรปฏิบัติ ดังนี้

 ๑. แนะน�าผู้อื่นถึงวิธีการปฏิบัติตนอย่างมีสัมมาคารวะที่ถูกต้อง

 ๒.  อธิบายคุณค่า ความส�าคัญ และผลดีที่เกิดจากการเปนผู้มีสัมมาคารวะ

 ๓.   คอยตักเตือนบุคคลใกล้ชิดให้ปฏิบัติตนเปนผู้มีสัมมาคารวะอยู่เสมอ

 ๔.   ชักชวนผู้อื่นให้ร่วมกันปฏิบัติตนเปนผู้ที่มีสัมมาคารวะเพื่อการสืบสานและอนุรักษ

 ๕. ชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติตนเปนผู้ที่มีสัมมาคารวะอย่างถูกต้องอยู่เสมอ

การแนะนําผูอื่นใหปฏิบัติตนเปนผูมีสัมมาคารวะ  มีวิธีการต่างๆ ดังนี้

ผลดีจากการมีสัมมาคารวะ

•  เปนที่รักใคร่ของผู้อื่น
• ช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี
• เพิ่มความน่าเชื่อถือ
• ช่วยให้จิตใจอ่อนโยน

๕



๕	 	การมส่ีวนร่วมและแนะน�าให้ผูอ้ืน่ปฏบิติัตน	 
เป็นผู้มมีารยาทไทย

	 เมือ่เราเป็นผูท้ีมี่มารยาทอนังดงามแล้ว	เราควรช่วยกนัสืบทอด	เผยแพร่มารยาทไทยให้ผูอ้ืน่	

ปฏิบัติตามเพื่ออนุรักษ์มารยาทไทย	 อันเป็นสิ่งที่คนไทยปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน	 และให้เป็น	

ท่ีรู้จักไปอย่างกว้างขวาง	 เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์

ของไทย	ดังนี้

		 ๑.	ศึกษาวธิกีารปฏบัิติตนเป็นผูมี้มารยาท	ทัง้การแสดง

ความเคารพ	การสนทนา	การแต่งกาย	การเป็นผูม้สีมัมาคารวะ		

ให้ถูกต้อง	จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	

	 ๒.	ปฏบิตัตินตามมารยาทไทยจนเป็นนสิยั	เช่น	รู้จกัไหว้	

แสดงความเคารพบิดา	มารดา	ครู	เป็นประจ�า	พูดจาไพเราะ	

สภุาพ	ลงท้ายด้วยหางเสยีงอย่างสม�า่เสมอ	แต่งกายให้สะอาด	

สนามนักคิด

หากมีนักเรียนชาวต่างชาติมา

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมในโรงเรียน 

นั ก เ รี ยนจะ มี วิ ธี ก า ร แนะน� า

มารยาทไทยให ้ เขารู ้ จั กและ

ชื่นชมได้อย่างไร

เรียบร้อย	และถูกต้องตามกาลเทศะ

	 ๓.	เข้าร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัมารยาทไทย	เพ่ือเป็นการส่งเสรมิจิตส�านกึ	หรือเป็นตัวอย่างให้	

ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม	 เช่น	 การเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย	 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับมารยาทไทย	

การเผยแพร่มารยาทไทยให้ชาวต่างชาติ	เป็นต้น

	 ๔.	อธิบายคุณค่าและความส�าคัญของมารยาทไทย	 การแสดงความเคารพ	 การสนทนา		

การแต่งกาย	การมีสัมมาคารวะอย่างถูกต้องตามกาลเทศะแก่ผู้อื่น	เพื่อให้ผู้อื่นทราบวิธีการปฏิบัติ	

หรือตระหนักถึงความส�าคัญของมารยาทไทย

	 ๕.	จัดท�าสือ่เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกบัมารยาทไทย	โดยอธิบายข้อมลูมารยาทไทย	วิธกีารปฏบิตั	ิ

และความส�าคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 จัดท�าเป็นแผ่นพับ	 โปสเตอร์	 เขียนบทความ	

ลงบนอินเทอร์เน็ต	เพื่อเผยแพร่ให้คนต่างชาติได้รับรู้ได้สะดวกรวดเร็ว	

	 ๖.	ชื่นชม	 ยกย่อง	 ผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมารยาทไทย	 ด้วยการพูดชมเชย	 แนะน�าให้ผู้อื่น	

ดเูป็นแบบอย่างผูท้ีมี่มารยาทไทยอนังดงาม	โดยการตดิประกาศ	มอบรางวัล	เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจ	

ของผู้ที่มีมารยาทไทย	และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

	 มารยาทไทยเป็นวัฒนธรรมเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา	
ตัง้แต่โบราณ	 ทีป่ระพฤติปฏบิติัท้ังกาย	 วาจา	 ใจ	 ซ่ึงบ่งบอกถงึลกัษณะนิสยัของคนไทย	 และ	
เป็นสิง่ทีค่นไทยเห็นว่าควรปฏบิติัตาม	เพือ่การเป็นผูท่ี้มารยาทอนัดงีาม
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๑	 ความเอ้ือเฟอเผือ่แผ่และเสยีสละต่อสงัคม
	 ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม	 เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม	 โดยการมีน�้าใจ

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	นกึถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั	เพือ่ให้สงัคมมคีวามสงบสขุ	อยูร่่วมกนั

อย่างสามัคคี	และมีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน

ความเอื้อเฟอเผื่อแผ่
และเสียสละต่อสังคม

๒เรื่องที่

สงัคมไทย	ประกอบไปด้วยคนจาํนวนมากอาศัยอยู่ร่วมกนั
ต้องมีการติดต่อสื่อสารและทํากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกัน	 การอยู่
ร่วมกันในสังคมต้องรู ้จักเอื้อเฟ อเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม
ซึ่งจะทําให้สังคมมีความเข้มแข็งและคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข

ความหมายของความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ

การแบ่งปนทรัพยสินของตน

ให้แก่ผู้อื่นด้วยความยินยอม 

หรือให้ด้วยความเต็มใจ มีทั้ง

การเสยีสละสิง่ของ แรงกาย และ

แรงใจ เพื่อประโยชนส่วนรวม

การมีจิตใจเมตตา อยากที่จะ

ช่วยเหลือผู้ที่ก�าลังเดือดร้อนด้วย

ความเตม็ใจ มีจติใจกว้างขวาง

และมีความห่วงใยคนรอบข้าง

อยู่เสมอ

ความเสียสละความเอื้อเฟอเผื่อแผ 

 ๑. มีจิตใจโอบอ้อมอารี

 ๒. มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น

 ๓. มีความเปนห่วงเปนใยต่อบุคคลรอบข้าง

 ๔. มีความจริงใจที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

 ๕. มีน�้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

ลักษณะของผูที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม

เสริมสรางคานิยมไทย

“ความเสยีสละของคนในชาติ
คอืหัวใจของความเปนปกแผน”
จากขอความดังกลาว 
นักเรียนควรปฏิบัติ
ตามคานิยม ๑๒ ประการ
เรื่องความเสียสละอยางไร
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๒  การปฏิบติัตนเป็นผู้มคีวามเสียสละ

และเอือ้เฟอ	เผือ่แผ่ต่อสงัคม
	 การปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละและเอื้อเฟอเผื่อแผ่	สามารถปฏิบัติได้	ดังนี้

ตอสวนรวม

๑. ดแูลรกัษาความสะอาดชมุชน 

๒.  บริจาคสิ่งของเครื่องใช้  

แก่ผู้ประสบภัย

๓.  เข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆ

ที่เปนประโยชนต่อส่วนรวม

ตอผูที่ใกลชิด

๑. ช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่

๒. ช่วยสอนการบ้านให้เพื่อน

๓. ช่วยครูถือของ

๔. แบ่งขนมให้น้อง

	 การฝกตนให้เป็นคนเสียสละแบ่งปนวันละนิด	ช่วยสร้างอุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดีให้แก่ตนเอง	

ซ่ึงอุปนิสัยนี้จะค่อยๆ	 ฝงลึกลงในจิตใจจนกลายเป็นอุปนิสัยที่มั่นคง	 และน�าไปสู่การปฏิบัติที่เกิด

ผลดีต่อคนรอบข้าง

๓	 	การมส่ีวนร่วมและแนะน�าผูอ้ืน่ให้ปฏบัิตตินเป็นผูม้คีวาม
เอือ้เฟอเผือ่แผ่และเสียสละ

	 ๑.	อธิบายถึงผลดีของผู้ที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม	

	 ๒.	ปฏิบัติตนช่วยเหลือผู้อื่น	โดยเริ่มจากคนในครอบครัว	โรงเรียน	ชุมชน	จนเป็นนิสัย	

	 ๓.	มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาต่างๆ	ที่ช่วยเหลือคนในสังคม	

	 ๔.	แนะน�าหรือชักชวนคนรอบข้างให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้อื่น

ตอคนทั่วไป

๑.  ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่

ผู้พิการ 

๒.  เสียสละที่นั่งบนรถโดยสาร

ให้แก่พระภิกษุ คนชรา 

๓.  ช่วยเก็บของเมื่อเห็นผู้อื่นท�า

ของตก

	 ความเอือ้เฟอเผือ่แผ่และการเสียสละ	 เป็นคณุธรรมสาํคญัประการหนึง่ทีส่ามารถสร้าง
สมัพนัธไมตรทีีด่ต่ีอกัน	และยงัก่อให้เกิดประโยชน	ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรอืผูร้บั	คนทีม่นีํา้ใจ	เสยีสละ
แรงกาย	 แรงใจ	 หรอืทรพัยสนิให้แก่ผูอ้ืน่อยูเ่สมอ	 ย่อมจะมคีนคบหาสมาคมด้วยและหากคน
ในสงัคมต่างมคีวามเอ้ือเฟอเผ่ือแผ่	และเสียสละ	กจ็ะทาํให้สงัคมสงบสุข

๘



๑	 ขนบธรรมเนยีมประเพณี
	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	หมายถึง	แบบแผนที่คนไทยนิยมน�ามาใช้ปฏิบัติ	จนเป็นส่วนหนึ่ง

ของชีวิต	แบ่งออกเป็น	๓	ประเภท	ดังนี้

๑. จารตีประเพณ ีเป็นสิง่ทีย่ดึถอืและปฏบิตักินัมาอย่างต่อเนือ่งและมัน่คง	เป็นเรือ่งของความ

ถูกผิด	ความเหมาะสม	เกี่ยวข้องกับศีลธรรม	ใครที่ไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกต�าหนิ	เช่น	ลูกต้องเลี้ยงดู

พ่อแม่	ห้ามคนในครอบครัวแต่งงานกัน	เป็นต้น

๒. ขนบธรรมเนยีม	เป็นระเบยีบแบบแผนทีป่ฏบิติัสืบต่อกนัมา	และทราบว่าควรปฏิบติัอย่างไร	

มีกฎระเบียบบังคับไว้	 เช่น	 นักเรียนทราบว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือ	 ช่วยท�างานบ้าน	 ดูแลพ่อแม่	

เป็นต้น

ขนบธรรมเนียม	ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม	และภูมิปญญาไทย

๓เรื่องที่

ประเทศไทย มภีมูปิญญาไทยอนัทรงคณุค่า	เป็นมรดก

ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ให้ลูกหลาน	ซึ่งขนบธรรมเนียม	ประเพณี	

ศลิปวฒันธรรมไทยหลายอย่างท่ีทรงคุณค่าของอดีต	ยังคงมีความ

สําคัญและเกี่ยวข้องต่อชีวิตของคนไทยอยู่เสมอมา	 เราทุกคน

จงึควรอนุรกัษและสบืสานสิง่เหล่านีไ้ว้ให้คงอยูส่บืต่อไปเพือ่ลกูหลาน

ลานกิจกรรม

นักเรียน ๓-๕ คน มาแบ่งปน

ประสบการณเกี่ยวกับการร่วม

กิจกรรมทางด้านประเพณี และ

วฒันธรรม ๑ กิจกรรม และเพือ่นๆ 

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

๓. ธรรมเนยีมประเพณ ีเป็นการด�ารงชวีติประจ�าวันทีป่ฏบิติั

กันมาจนเคยชิน	เป็นเรื่องที่คนในสังคมเห็นว่าควรปฏิบัติ	แต่ถ้า

ไม่ปฏิบัติก็ไม่ถือว่ามีความผิด	 เช่น	 การใช้ช้อนกลาง	 การไหว้

ผู้อาวุโส	เป็นต้น

	 นอกจากนี	้ยังมีประเพณีท่ีจัดเป็นกจิกรรมต่างๆ	เช่น	ประเพณี

สงกรานต์	ประเพณีวันส�าคัญทางศาสนาต่างๆ	เป็นต้น

๒	 ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย			ภาค
	 ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในทุกภาค	 มีความส�าคัญต่อคนไทยที่อาศัยในแต่ละพื้นที่	

แสดงให้เห็นว่า	 สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทรงคุณค่า

เพราะแสดงถึงความคิด	 ความเชื่ออันดีงามท่ีผูกพันกับวิถีการด�าเนินชีวิตอย่างลงตัว	 ซึ่งเราควร

ศึกษาท�าความเข้าใจ	และมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

๔

เสริมสรางคานิยมไทย

“ไมทิ้งพอแม เลี้ยงดูแลใหแก
ชื่นใจ สิบนิ้วนอมพนมไหว
เคารพผูใหญเปนอาจิณ”
เพ่ือสืบสานขนบธรรมเนียมไทย
ที่ปรากฏในเนื้อเพลง นักเรียน
ควรปฏิบัติตามคานิยมหลัก 
๑๒ ประการขอใด

๙



»ÃÐà¾³Õ¼ÕµÒâ¢¹

»ÃÐà¾³ÕÅÍÂ¡ÃÐ·§ÊÒÂ

»ÃÐà¾³Õ»ÍÂÊ‹Ò§ÅÍ§

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 
ประเพณีงานบุญบั้งไฟ

เพื่อขอฝนให้ตกต้อง

ตามฤดูกาล

ประเพณีผีตาโขน

เพื่อบูชาวิญญาณบรรพชน 

และขอความอุดมสมบูรณ

ภาคกลาง
ประเพณีกวนขาวทิพย

เพื่อสร้างความสามัคคี

ให้ชาวบ้านร่วมกันท�าบุญ

ประเพณีโยนบัว

เพื่อให้ชาวบ้านมา

นมัสการกราบไหว้บูชา

พระพุทธรูปร่วมกัน 

และระลึกถึงหลักธรรม

ค�าสั่งสอน

»ÃÐà¾³Õ¡Ç¹¢ŒÒÇ·Ô¾Â�

»ÃÐà¾³Õ§Ò¹ºØÞºÑé§ä¿

»ÃÐà¾³Õ âÂ¹ºÑÇ

»ÃÐà¾³ÕªÑ¡¾ÃÐ

ภาคใต
ประเพณีสารทเดือนสิบ

เพื่อน�าเครื่องอุปโภคบริโภคไปถวายพระ 

และเปนการอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ

ประเพณีชักพระ

เพื่อแห่พระพุทธรูปที่เปนท่ีเคารพสักการะของคนใน

ท้องถ่ินให้ชาวบ้านสักการบูชา และท�าบุญร่วมกัน

»ÃÐà¾³ÕÊÒÃ·à´×Í¹ÊÔº

ตัวอยาง  ประเพณีไทย ๔ ภาค

ภาคเหนือ
ประเพณีปอยสางลอง

เปนการจัดพิธีการบรรพชาหมู่สามเณร เพื่อให้ลูกหลานได้

บวชเรียน ศึกษาหลักธรรมค�าสั่งสอนท่ีดีงาม

ประเพณีลอยกระทงสาย

เปนการลอยกระทง ซึ่งประกอบด้วย กระทงน�า กระทงตาม 

และกระทงปดท้าย เพื่อแสดงถึงความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ

๑๐
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