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สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๔

หน่วยการเรียนรู้ที่ี ๕

 ความเป็นไทย ๑
เรื่องที ่ ๑ มารยาทไทย ๒
เรื่องที ่ ๒ คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทย ๖
เรื่องที ่ ๓ ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ๙
เรื่องที ่ ๔ ศิลปกรรมไทย ๑๓

 รักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน
 พระมหากษัตริย์ ๑๗
เรื่องที ่ ๑ รักชาติ ๑๘
เรื่องที ่ ๒ ยึดมั่นในศาสนา ๒๔
เรื่องที ่ ๓ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ ๒๗
เรื่องที ่ ๔ พระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระบรม  ๓๐
  ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เรื่องที ่ ๕ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ๓๓
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓๗
เรื่องที ่ ๑ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ๓๘
เรื่องที ่ ๒ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ๔๖
เรื่องที ่ ๓ การรู้เท่าทันสื่อ ข่าวสาร และการคาดการณ์โดยใช้ข้อมูล ๔๙

 ความปรองดอง สมานฉันท ์ ๕๓
เรื่องที ่ ๑ สังคมพหุวัฒนธรรม ๕๔
เรื่องที ่ ๒ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการพึ่งพาอาศัยกัน ๖๐

 ความมีวินัยในตนเอง ๖๙
เรื่องที ่ ๑ การมีวินัยในตนเอง ๗๐
เรื่องที ่ ๒ การปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ๗๒
บรรณานุกรม  ๗๖



ความเปนไทย

ชวนคิด

๑
หน่วยการเรียนรู้ที่

ผลการเรียนรู

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงในยุค

โลกาภิวัตน นักเรียนคิดวาจะรักษา

ความเปนไทยไว ไดอยางไร

ประเทศไทยไดชื่อวาดินแดนแหงรอยยิ้ม คนไทยมีกิริยา
มารยาทออนนอม มีสัมมาคารวะ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงจิตใจของ
คนไทยที่เปยมไปดวยความเปนมิตรไมตรี ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
และการใหความเคารพแกผูอื่น

นอกจากนี้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ภมูปิญญาไทย ยงัมคีวามงดงามเปนเอกลกัษณ จนไดรบัการยอมรบั
อยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศและระดับสากลวาทรงคุณคา
และนาชืน่ชมยกยอง  ส่ิงตางๆ เหลาน้ี ลวนบงบอกถงึความเปนไทย
และเปนมรดกอนัลํา้คาของสังคมทีค่วรแกการศกึษาเรยีนรู อนรุกัษ 
และสืบสานใหคงอยูสืบไป

๑.		มส่ีวนร่วมและแนะน�าผู้อืน่ให้อนรุกัษ์	
และเผยแพร่มารยาทไทยสูส่าธารณะ

๒.		แสดงออก	แนะน�าผู้อื่น	 และยกย่อง
บุคคลที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
เสียสละ

๓.		เห็นคุณค่า	อนุรักษ์	สืบสาน	ประยุกต์	
และเผยแพร่ขนบธรรมเนยีม	ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม	และภูมิปัญญาไทย

4.		ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง



สังคมไทยใหความสําคัญกับเร่ืองกิริยามารยาท
มาตัง้แตอดตี จนมกีารกําหนดระเบียบแบบแผนทีเ่กี่ยวกบั
มารยาทไทย  เพื่อใหคนในสังคมไดถือเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนาน  การเรียนรูถึงแนวทาง
ปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยท่ีถูกตอง  จึงเปนส่ิงสําคัญ
ที่คนไทยควรเรียนรูและสืบสาน  เพราะนอกจากจะชวย
รักษาวัฒนธรรมของชาติแลว  ผูท่ีมีกิริยามารยาทงดงาม
ยังเปนท่ีรักใครเอ็นดูของผูพบเห็นอีกดวย

มารยาทไทย๑เรื่องที่

	๑	 	มารยาทในการแสดงความเคารพ
	 การแสดงความเคารพเป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของคนไทย	สามารถแบ่งออกได้เป็นหลาย

ลักษณะ	 เช่น	 การไหว้	 การกราบ	 การค�านับ	 การถวายความเคารพ	 ตลอดจนการเดิน	 การนั่ง

การยืน	 หรือการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยก็ถือเป็นการแสดงความเคารพหรือการให้เกียรติ

ในรูปแบบหนึ่ง	 	ทั้งนี้	 การที่จะแสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น	ต้องพิจารณาถึงผู้ที่จะรับความ

เคารพด้วยว่าอยู่ในฐานะใดหรือในโอกาสใด	แล้วจึงแสดงความเคารพด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม

	 การแสดงความเคารพตามหลักมารยาทไทย	 นิยมปฏิบัติด้วยการไหว้	 การกราบ	 และ

การค�านับหรือถอนสายบัว	ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ	ดังนี้

เสริมสรางคานิยมไทย

“รักษาวัฒนธรรมประจําชาติ”
เปนหน่ึงคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ของคนไทย เพ่ือตอบสนองใน
คานิยมดังกลาว นักเรียนจะปฏิบัติ
ตนอยางไรในดานมารยาทไทย 
และจะมีวิธีการแนะนําใหผูอ่ืน
ปฏิบัติเชนใด

ประนมมอืแล้วยกขึน้พร้อมกับ

ค้อมศรีษะลงให้หวัแม่มอืจรด

ระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้สัมผัส 

ส่วนบนของหน้าผาก

ประนมมอืแล้วยกขึน้พร้อมกับ

ค้อมศรีษะลงให้หวัแม่มอืจรด

ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้สัมผัส 

ระหว่างคิ้ว

ประนมมอืแล้วยกขึน้พร้อมกับ

ค้อมศรีษะลงให้หวัแม่มอืจรด

ปลายคาง ปลายนิ้วชี้สัมผัส 

ปลายจมูก

การไหว้

๑		 การไหว้พระสงฆ์ ๒		 การไหว้ผู้อาวุโส ๓		 การไหว้บุคคลเสมอกัน

๒



  การกราบพระพทุธรปู พระสงฆ์

และโบราณสถานเก่ียวกับพระพุทธ-

ศาสนา มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

  การกราบพ่อแม่  ญาติผู ้ใหญ่

ครอูาจารย์ เป็นต้น  มีวธิกีารปฏิบตัิ

ดังนี้

  •   ทาเตรียม ผู้ชายนั่งท่าเทพบุตร ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดา

  •   จังหวะที่ ๑ (อัญชลี)  ยกมือข้ึนประนมระหว่างอกให้ทุกนิ้วแนบชิด

ติดกัน ลำาตัวตั้งตรง

  •   จังหวะที่ ๒ (วันทา) ยกมือขึ้นพร้อมค้อมศีรษะและตัวลง ปลายนิ้ว

หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบหน้าผาก

  •   จังหวะที่ ๓ (อภิวาท) ทอดมือลงกราบพร้อมกันทั้ง ๒ ข้าง มือควำ่า

ห่างกันพอให้หน้าผากจรดพ้ืนได้  วางศอกท้ัง ๒ ข้างต่อจากเข่า

ขนานไปกับพื้น  (ผู้หญิงให้แขนทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อย)  และ

หลังไม่โก่ง

  ปฏิบัติทั้ง ๓ จังหวะให้ครบ ๓ ครั้ง แล้วยกมือขึ้นจบ โดยให้หัวแม่มือ

จรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก ค้อมตัวลงแล้วปล่อยมือลง

  •   จังหวะที่ ๑  นั่งพับเพียบ  ทอดมือท้ังสองข้างลงพร้อมกัน  ให้แขน

ทั้งสองข้างคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว

  •   จังหวะที่ ๒  ประนมมือ  แล้วค้อมศีรษะและลำาตัวลงให้หน้าผาก

แตะส่วนบนของมือที่ประนม  ไม่กระดกนิ้วหัวแม่มือขึ้นรับ  กราบ

เพียงครั้งเดียว ไม่แบมือ

  การถวายความเคารพพระมหา-

กษัตริย์  และพระบรมวงศานุวงศ์

โดยผู ้ชายจะถวายคำานับ  ส่วน

ผู ้หญิงจะถอนสายบัว  มีวิธีการ

ปฏิบัติ ดังนี้

  •   การคํานบั ให้ยนืตรง เท้าชดิ 

แล้วค้อมตัวตำ่าพอสมควร

  •   การถอนสายบัว  ให้ยืนตรง 

แล้ววาดเท้าข้างใดข้างหนึ่ง

ไปข้างหลังเล็กน้อยตาม

ความถนัด  พร ้อมกับย ่อ

ตัวลง  ลำาตัวตรง  หน้าตรง 

สายตาทอดลง  ปล่อยแขน

ทั้งสองข้างลงแนบลำาตัว

การกราบ

๒		 การกราบผู้ใหญ่

๑		 การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

การคำานับ/ถอนสายบัว

๓



	๒	 การมีสัมมาคารวะ
	 บุคคลผู้มีสัมมาคารวะ	 คือ	 ผู้ที่ปฏิบัติต่อบุคคลหรือต่อสถานที่ต่างๆ	 ด้วยความเคารพ

นอบน้อม	รู้จักกาลเทศะ	ซึ่งเป็นคุณลักษณะส�าคัญของคนไทย	และควรยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง	

เพราะผู้ที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพนอบน้อม	 ย่อมได้รับการปฏิบัติตอบด้วยความนอบน้อม

เช่นกัน	 	นอกจากนั้น	 ผู้ที่มีสัมมาคารวะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึง

การพัฒนาตนทั้งทางด้านสติปัญญา	จิตใจ	ร่างกาย	และสังคมอย่างครบถ้วน

	 การแสดงออกถงึการมสีมัมาคารวะต่อบุคคลและสถานที	่สามารถปฏบิตัไิด้ตามแนวทาง	

ดังนี้

	 ๑.	 การมีสัมมาคารวะต่อบุคคล	การ	

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีสัมมาคารวะ	 สามารถ	

กระท�าได้ด้วยการควบคุมพฤติกรรมทางกาย	วาจา	

และใจให้แสดงออกมาด้วยความสภุาพอ่อนน้อม	

เช่น	การใช้ค�าพูดที่ไพเราะน่าฟังและจริงใจเมื่อ

สนทนากับผู้อื่น	 การแสดงความเคารพบุคคล

ต่างๆ	 ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักมารยาทไทย	

การค้อมตัวลงต�่าเม่ือเดินผ่านผู้ใหญ่	 พนมมือ

ขณะสนทนากับพระสงฆ์	 การไม่สนทนาขณะ

เคี้ยวอาหาร	 เป็นต้น	 	ทั้งนี้	 ควรระลึกอยู่เสมอ

ว่า	 การมีสัมมาคารวะต่อกันจะช่วยส่งเสริมให้

เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในสังคม

	 ๒.	 การมีสมัมาคารวะต่อสถานที	่เมือ่	

ต้องไปติดต่อกิจธุระ	เยี่ยมชม	หรือท่องเที่ยวใน

สถานที่ต่างๆ	ควรแสดงความเคารพต่อสถานที	่

ด้วยการแต่งกายอย่างเหมาะสม	 ส�ารวมกิริยา	

วาจาให้สภุาพ		ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสถานที่	

นั้นๆ	รักษาความสะอาด	และช่วยกันดูแลรักษา

สถานทีแ่ละทรพัย์สิง่ของทีอ่ยูภ่ายในให้คงอยู่ใน

สภาพสมบูรณ์เช่นเดิม

  การแต่งกายท่ีสภุาพเหมาะกบักาลเทศะ แสดงออกถงึการ

มีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติสถานที่

ลานกิจกรรม

นักเรียนออกไปสาธิตวิธีการแสดงความเคารพ และ 

การปฏิบัติตนเป็นผู้มีสัมมาคารวะท่ีถูกต้องหน้าช้ันเรียน 

โดยปฏิบัติตามคำาสั่งที่เพื่อนในชั้นเรียนกำาหนดขึ้น 

เช่น  ให้สาธิตวิธีการไหว้พ่ีของเพื่อน  ให้บอกวิธีการ 

แต่งกายเพ่ือไปปฏิบัติธรรมที่วัด  เป็นต้น   ทั้งน้ี หาก 

เพื่อนหน้าชั้นเรียนปฏิบัติผิดวิธี  ให้เพื่อนในชั้นช่วยกัน

แนะนำาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
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	๓	 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์	และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ
	 นอกจากการปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทยอย่างถูกต้องแล้ว	 คนไทยยังควรช่วยกัน

อนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทยสู่สาธารณะ	 เพ่ือให้เป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวางทั้งในและนอก

ประเทศ		โดยยึดแนวทางปฏิบัต	ิดังนี้

	 ๑.	 ศกึษาข้อมูลเก่ียวกับมารยาทไทยในด้านต่างๆ	แล้วน�ามาปฏบิติัจนเป็นกจินสัิย	พร้อม

ทั้งแนะน�าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

	 ๒.	 เข้าร่วม	ส่งเสริม	สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และเผยแพร่มารยาทไทย	

เช่น	การประกวดมารยาทไทย	การอบรม	สัมมนาเกี่ยวกับมารยาทไทย	การเผยแพร่มารยาทไทย

ให้ชาวต่างชาต	ิเป็นต้น

	 ๓.	 จัดท�าสื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมารยาทไทย	 ทั้งในรูปแบบของหนังสือ	 แผ่นพับ	

โปสเตอร์	สื่อวีดิทัศน์	ตลอดจนการน�าโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาใช้	เพื่อท�าให้มารยาทไทยกลายเป็น

ที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

	 ๔.	 สร้างเครอืข่ายอนรุกัษ์และเผยแพร่มารยาทไทย	โดยการรวมกลุ่มเป็นชมรม	โครงการ	

สมาคม	หรือการตั้งเพจในโซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับมารยาทไทย	เพื่อท�าหน้าที่ในการอนุรักษ์และ

เผยแพร่มารยาทไทยสู่สมาชิกในสังคม

ปัจจุบันส่ือสารสนเทศ  และเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์

จากต่างชาติ  เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันของ

คนไทยเป็นอย่างมาก  เราจะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะนำา 

เอาวัฒนธรรมต่างชาติเหล่าน้ี  มาประยุกต์ใช้เพ่ือ

การอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นท่ีรู้จัก 

อย่างกว้างขวางในระดับสากล

สนามนักคิด	 ๕.	 ชื่นชม	 ยกย่อง	 และสนับสนุนผู้

ปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย	 ด้วยการกล่าว

ค�าชื่นชม	 การมอบเกียรติบัตรหรือรางวัล	 การ

เผยแพร่ข้อมูลสูส่าธารณะ	เพือ่เป็นแรงบนัดาลใจ	

ให้บุคคลผู้นั้นปฏิบัติตนตามหลักมารยาทไทย

อย่างต่อเนื่อง	และกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

การแสดงออกทางกายและวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถือเป็นสิ่งสำาคัญ 

เพราะแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย วาจา และใจอย่างครบถ้วน 

อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

การปฏิบัติตามหลักมารยาทไทยอย่างถูกต้อง และช่วยกันอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์นี ้

ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป จึงเป็นหน้าที่ที่พลเมืองดีพึงปฏิบัติ
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๑.  เชือ่ฟงคาํสัง่สอน มสีมัมาคารวะและเอาใจใส่ดูแลท่าน

อยู่เสมอ โดยเฉพาะพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณสูงสุด 

ควรดูแลท่านให้สุขสบายตลอดชีวิต  ไม่ควรทอดท้ิง

ท่านให้ลำาบากหรืออยู่เพียงลำาพัง

๒.  แบงเบาภาระหนาที่ของทาน ด้วยการช่วยเหลืองาน

ต่างๆ ประหยดัค่าใช้จ่าย ไม่สร้างความเดอืดร้อนให้

แก่ท่าน เป็นต้น

๓.  รกัษาชือ่เสยีงและสบืทอดวงศตระกลู โดยปฏบิตัติน

เป็นคนดี  ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ครอบครัว 

สถาบัน  หรือองค์กรที่ตนสังกัด  พร้อมทั้งปลูกฝัง

สมาชิกใหม่ของครอบครัวและสังคม  ให้เติบโตเป็น

สมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพ

การแสดงความกตัญู
ต่อชาติบ้านเมือง

การแสดงความกตัญู
ต่อผู้มีพระคุณ

๑.  ปฏิบตัตินเปนพลเมืองดขีองชาต ิด้วยการเคารพ

กฎหมาย รักษาและสืบสานวัฒนธรรมของชาติ 

และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม

๒.  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสาธารณสมบัติ

ของชาติ  ด้วยการใช้อย่างรู้คุณค่า  ประหยัด 

และระมัดระวัง ไม่ทำาลายให้เกิดความเสียหาย 

หรือหมดสิ้นไป  ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลัง

ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

๓.  รูรักสามัคคี และชวยเหลือกันพัฒนาชาติ  โดย

ใช้ความรู้ความสามารถของตนมาขับเคลื่อน

ชาติให้เจริญก้าวหน้าและสงบสุข  ตลอดจน

ช่วยเหลือดูแลกันในด้านต่างๆ อยู่เสมอ

คุณธรรม	จริยธรรมพื้นฐาน
ของสังคมไทย

คณุธรรม จรยิธรรม เปนเครือ่งมอืสาํคัญทีใ่ช
พัฒนาตนใหเปนพลเมืองดี ซึ่งในสังคมไทยใหความสําคัญ
กับคุณธรรม จริยธรรมในหลายเรื่อง โดยเฉพาะความ
กตัญูกตเวที ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และความเสียสละ 
โดยถือเปนคุณธรรมพืน้ฐานทีจํ่าเปนตอการอยูรวมกนั และ
สงเสริมใหเกิดความสงบสขุและความเปนระเบียบเรยีบรอย
ขึน้ในสังคม

	๑	 	ความกตัญญูกตเวที
	 ความกตัญญูเป็นธรรมที่ค�้าจุนสังคมไทยให้มีความมั่นคงมาอย่างยาวนาน	ซึ่งนอกจาก

ผู้ท่ียึดมั่นในความกตัญญูจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่น่าคบหาแล้ว	 ยังจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ	

และการสนับสนุนจากบุคคลรอบข้างในหลายๆ	ด้าน	 ช่วยให้ประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน	

และสามารถด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 โดยการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที	

สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทาง	ดังนี้

เสริมสรางคานิยมไทย

“ความกตัญูเปนเคร่ืองหมาย
ของคนดี” คํากลาวน้ีสอดคลอง
กับคานิยมของคนไทยในขอใด 
และนักเรียนมีวิธีการสงเสริม
ใหคนไทยปฏิบัติตามคานิยมน้ี
อยางไร

๒เรื่องที่

๖



	๒	 ความเอื้อเฟอเผื่อแผ่และเสียสละ
	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเป็นคุณธรรมที่เชื่อมโยงกัน	 กล่าวคือ	 ผู้ที่มีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 แสดงความมีน�้าใจไมตรีต่อผู้อ่ืน	 หรือช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเดือดร้อน

ก็คอืการเสยีสละประโยชน์หรอืความสขุส่วนตนเพือ่ช่วยผู้อืน่นัน่เอง		ดังนัน้	คุณธรรมทัง้	๒	ประการ	

จึงเกิดขึ้นควบคู่กัน	 และจ�าเป็นต่อการน�ามายึดถือปฏิบัติ	 เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง

ความสุขที่ยั่งยืนสืบไป

	 การแสดงออกถงึความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่และความเสยีสละ	

สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทาง	ดังนี้

๑.	 รักในการใหและการช่วยเหลือ	 คือ	 พร้อมที่จะ

แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามก�าลังและความสามารถ

ของตน	เช่น	แบ่งปันอาหารให้คนในชุมชน	ช่วยเหลือเพือ่นบ้าน

จัดงานพิธีส�าคัญต่างๆ	 ช่วยเหลือคนชราหรือผู้พิการข้ามถนน

ช่วยบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	 บริจาค

โลหิตให้แก่สภากาชาดไทย	เป็นต้น		ซึ่งการให้ด้วยใจอันบริสุทธิ์

จะน�าความสุขมาสู่ทั้งผู้ให้	ผู้รับ	และสังคม

๒.	 คิดและทําเพ่ือส่วนรวม	 คือ	 การสร้างสรรค์สิ่ง

ต่างๆ	โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เช่น	ร่วมคดิและร่วมจัดโครงการค่ายอาสาพฒันาชนบท	โครงการ

ปลกูปา	โครงการชมุชนสขีาว	โครงการให้ความรูด้้านการเกษตร

แก่เกษตรกร	 เป็นต้น	 	ซึ่งการคิดและท�าสิ่งต่างๆ	 เพื่อส่วนรวม

จะช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งและพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว

๓.	 ปฏบิตัติามคาํสอนของศาสนา	คอื	การน�าเอาหลกั

ค�าสอนของศาสนาทีเ่กีย่วข้องกบัความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่และความ

เสียสละมาปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	เช่น	หลักค�าสอนเรื่อง

สังคหวัตถุ	๔	 ของพระพุทธศาสนา	 หลักค�าสอนเรื่องความรัก

ของศาสนาคริสต์	 หลักปฏิบัติข้อการบริจาคซะกาตของศาสนา

อิสลาม	เป็นต้น		ซึ่งนอกจากการปฏิบัติตามค�าสอนทางศาสนา

จะช่วยขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์และอ่อนโยนแล้ว	 ยังส่งเสริมให้

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นในสังคมอีกด้วย

  การร่วมเปนอาสาสมัครถือเปนการ

เสียสละในรูปแบบหนึ่ง

  การอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม

จดัเปนคณุสมบตัขิองพลเมืองดี

  การเสียสละย่อมก่อให้เกิดความสุข

ทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ

๗



	๓	 	การแนะนำาผู้อื่นให้ปฏิบัติตามคุณธรรม	จริยธรรมพื้นฐาน	
ของสังคมไทย

	 การสนับสนุนให้ผู้อื่นด�าเนินชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรม	จริยธรรมด้านความกตัญญู

กตเวที	 ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 และความเสียสละ	 ควรเริ่มจากการอธิบายให้เห็นคุณค่าความ	

ส�าคัญของคุณธรรมทั้ง	๓	ประการ	พร้อมกับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและแนะแนวทางการปฏิบัติ

ที่สอดคล้องกับคุณธรรม	 จริยธรรมดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม	 เพื่อแสดงให้บุคคลอ่ืนเห็น

อย่างชัดเจนว่า	การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรมนั้น	สามารถปฏิบัติได้จริงและก่อให้เกิด

ประโยชน์ในหลายด้าน	

	 ทั้งนี้	 หากพบว่าบุคคลผู้นั้นปฏิบัติได้ถูกต้องตามค�าแนะน�า	 ก็ควรให้ค�ายกย่องชมเชย	

เพื่อสร้างก�าลังใจให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 แต่หากพบว่ายังปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง	 ก็ควรให้ก�าลังใจ	

และค�าแนะน�าที่ถูกต้องเพิ่มเติม

	๔	 	การยกย่องบุคคลผู้ปฏิบัติตนตามคุณธรรม	จริยธรรมพ้ืนฐาน	
ของสังคมไทย

  รัชกาลที่ ๙  ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อสร้าง

ความสุขแก่ปวงชนชาวไทย

	 ประเทศไทยมีบุคคลจ�านวนมากท่ีเป็น	

ผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อธ�ารงรักษาไว้ซึ่ง	

สถาบนัชาต	ิศาสนา	และสถาบนัพระมหากษตัริย์	

บุคคลบางกลุ่มหรือบางอาชีพอุทิศแรงกายและ

ก�าลังความคิดในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ

รุ่งเรือง	เช่น	ทหาร	ต�ารวจ	แพทย	์ครู	เกษตรกร	

อาสาสมัครต่างๆ	เป็นต้น	

	 บุคคลเหล่านี้ควรได้รับการยกย่อง

และสนับสนุนด้วยการให้ก�าลังใจ	 การให้ความ	

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ	 และการมอบเกียรติบัตรหรือรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ	 ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญ

และก�าลังใจให้บุคคลผู้นั้นท�าหน้าที่ของตนเองและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

ความกตัญญูกตเวที ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่และความเสียสละ เป็นคุณธรรมสำาคัญ 

ที่ช่วยพัฒนาสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง สงบสุข และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

การดำารงตนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ จึงเป็นสิ่งที่คนไทยพึงปฏิบัติ 

เพื่อนำามาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติและสมาชิกในสังคมโดยทั่วกัน
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สังคมไทยมีขนบธรรมเนียมและประเพณีที่
สรางสรรคขึ้นโดยคนไทย และปฏิบัติสืบตอกันมาอยาง
ยาวนาน จนกลายเปนเอกลักษณที่ผสานใหสมาชิกในชาติ
มีความเปนน้ําหนึง่ใจเดยีวกนั เพราะตางตระหนกัอยูเสมอ
วา เราอยูภายใตแนวความคิดและวิถีปฏิบัติเดียวกัน
 ดวยเหตุนี้ จึงเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจที่คนไทยมี
ขนบธรรมเนียมและประเพณีเปนของตนเอง  การศึกษา
เรยีนรูเกีย่วกบัขนบธรรมเนยีมและประเพณีไทย จงึถอืเปน
หนาท่ีท่ีคนไทยพึงปฏิบัติ

ขนบธรรมเนียม
และประเพณีไทย

๓เรื่องที่

	๑	 	ความหมาย	และลักษณะของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
	 ขนบธรรมเนียมและประเพณี	เป็นค�าที่มักใช้ควบคู่กัน	มีความหมายโดยรวม	คือ	ความ

ประพฤตทีิค่นกลุม่หนึง่ก�าหนดขึน้	และยดึถอืเป็นแบบแผนปฏบิตัสืิบเนือ่งกนัมา	ซึง่สามารถจ�าแนก

ออกตามลักษณะ	ได้ดังนี้

	 ๑.	 จารีตประเพณี	 	คือ	 ประเพณีที่จ�าเป็นต้องประพฤติ	 มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม

ทางสังคม	 หากผู้ใดฝาฝืนหรือเฉยเมย	 ถือว่าเป็นการละเมิดกฎของสังคม	 และเป็นความผิดบาป

ที่ควรแก่การรับโทษ	 เช่น	 ลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่และห้ามด่าว่าหรือท�าร้ายพ่อแม่	 ห้ามมิให้บุคคล

ในครอบครัวเดียวกัน	เช่น	พ่อกับลูกสาว	พี่ชายกับน้องสาวแต่งงานหรืออยู่กินเป็นสามีภรรยากัน

ห้ามมิให้บุคคลกระท�าผิดประเวณีหรือแย่งชิงคู่ครองของผู้อื่นมาเป็นของตน	เป็นต้น

	 ๒.	 ขนบประเพณี	 	คือ	 ประเพณีท่ีวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติหรือพิธีการไว้อย่าง

ชัดเจน	และเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร	เช่น	ประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงาน	

การตาย	ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา	ประเพณีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	เป็นต้น

	 ๓.	 ธรรมเนียมประเพณี	 	คือ	 ประเพณีที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญ	 ไม่มีข้อบังคับว่า

จะต้องปฏิบัติ	 ผู้ท�าผิดไม่ถือเป็นเรื่องเสียหายหรือมีโทษมากนัก	 เพียงแต่อาจจะถูกติฉินนินทา

จากบุคคลรอบข้าง	 เช่น	การไหว้พระสงฆ์หรือผู้อาวุโส	การแต่งกายชุดด�าที่สุภาพไปร่วมงานศพ	

การไม่พูดส่งเสียงดังขณะเคี้ยวอาหาร	เป็นต้น

เสริมสรางคานิยมไทย

“พิธีไหวครู” เปนธรรมเนียม
ไทยท่ียึดถือปฏิบัติสืบตอกัน
มาชานาน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะนิสัยท่ีออนนอม มี
สัมมาคารวะ กตัญูรูคุณ
ของคนไทย การรักษาขนบ-
ธรรมเนียมการไหวครูใหอยู
คูสังคมไทยสืบไป จําเปนตอง
ปลูกฝงคานิยมใดใหแกคนไทย
และมีวิธีการปลูกฝงอยางไร

๙



	๒	 	การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
ขนบธรรมเนยีมและประเพณีไทยมีอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	บางอย่างถอืปฏบิตักินัเฉพาะถิน่	

เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น	เช่น	ประเพณีอุ้มพระด�าน�้า	จังหวัดเพชรบูรณ์		ประเพณี

ผตีาโขน	จังหวดัเลย		ประเพณีว่ิงควาย	จังหวัดชลบรุ	ี	ประเพณแีห่ผ้าขึน้ธาต	ุจงัหวัดนครศรีธรรมราช	

เป็นต้น

	 จากความหลากหลายของขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย	 ในที่นี้จะขอน�าเอา

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่พบเห็นได้ทั่วไปทุกภูมิภาค	 และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยอย่าง

ใกล้ชิดมาแสดงเป็นตัวอย่าง	เพื่อให้เห็นแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง	ดังนี้

“เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ”

คำากล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นความสำาคัญของการต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

ตัวอย่าง
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

ธรรมเนียมการต้อนรับแขก

	๑	 จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับแขก

มีหลักสำาคัญ  คือ  ต้องจัดสถานท่ีต้อนรับให้ดีเท่าท่ีพึง

จัดได้  โดยทั่วไปจะนิยมใช้เป็นห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น 

หรอืเฉลยีงตามความเหมาะสมของสถานทีท่ีเ่จ้าของบ้าน

มีอยู่  โดยต้องดูแลให้สะอาดเรียบร้อย อาจตกแต่งด้วย

ต้นไม้ ดอกไม้ หรือภาพธรรมชาติเพื่อเพิ่มความสดชื่น

	๓	 นำาเครื่องดื่มมาต้อนรับแขก

เมือ่แขกนัง่เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว เจ้าบ้านควรนำาเครือ่งดืม่

ที่เตรียมไว้มาต้อนรับ  เพ่ือให้แขกดื่มดับกระหาย  หรือ

บรรเทาความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง

	๔	 ระหว่างสนทนากับแขก

เจ้าบ้านไม่ควรเหลือบดูนาฬกา  หรือแสดงอาการ

ลุกล้ีลุกลน  เพราะจะทำาให้แขกเข้าใจว่าเจ้าบ้านมี

กิจธุระรีบด่วน  อาจทำาให้แขกเกิดความเกรงใจและ

ลากลับ  หากมีกิจธุระจำาเป็นให้กล่าวคำาขอโทษ  และ

ชี้แจงเหตุผลให้แขกทราบ

	๒	 ออกไปต้อนรับแขก

ทนัททีีท่ราบว่าแขกมาถงึบ้าน เจ้าของบ้านต้องออกไป

ต้อนรับด้วยใบหน้าที่ย้ิมแย้มยินดี  กล่าวคำาทักทาย

ตามธรรมเนียมไทย  แล้วเชื้อเชิญให้แขกเข้ามานั่ง

พักผ่อนในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

	๕	 เมื่อแขกขอลากลับ

เจ้าบ้านควรตามออกมาส่งแขกในระยะพอสมควร และ

อาจกล่าวเชื้อเชิญให้แขกมาเยี่ยมเยียนในโอกาสต่อไป 

หรือกล่าวอวยพรให้แขกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

๑๐
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