หลักเกณฑ กติกา การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๔
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙
สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทวิชา ……………………………………………
สาขาวิชา ……………………………………….
ชื่อวิชา มารยาทไทยและการสมาคม
ระดับชั้น ปวช. , ปวส.

ระเบียบการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๔
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙
วิชา มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวช. , ปวส.
********************************************************************************
๑. วัตถุประสงคของการแขงขัน
๑. เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนมรดกล้ําคาของคนไทยทุกคน
๒. เพื่อใหเยาวชนไทยไดตระหนักในคุณคาและมีความคิดสรางสรรคในวัฒนธรรมไทยอัน
ภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป
๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน (ดึงมาจากของเดิมหรือ พัฒนาเพิ่ม)
๑. เปนนักเรียนนักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา และไมเคย
ผานการไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันระดับชาติหรือเทียบเทา
๒. ไมกําหนดอายุ นักเรียนนักศึกษา ที่สมัครแขงขัน โดยไมมีการสุมตัวอยาง
๓. กติกาการแขงขัน
๑. ลงทะเบียนสมัครเขาแขงขันการประกวด ตามแบบฟอรม ภายในเวลาที่กําหนด
ผูเขาประกวดเปนนักเรียน และนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๔ คน สํารอง ๑ คน
ชายหรือหญิงก็ได (ระดับ ปวช. จํานวน ๑ ทีม , หรือ ระดับ ปวส. จํานวน ๑ ทีม
หรือทั้ง ๒ ระดับ) โดยแยกระดับ ปวช. และ ปวส.
๒. สถานศึกษาสง นักเรียนนักศึกษา เขาประกวดโดยสงเปนทีม ๆ ละ ๔ คน สํารอง ๑ คน
เปนชายลวน หญิงลวน หรือ ชาย หญิงคละกันก็ได
๓. ผูเขาประกวดตองมีรายชื่อตามใบสมัครเทานั้น ถามีการเปลี่ยนแปลงตองแจงคณะกรรมการ
กอนหมดเขตรับสมัคร
๔. ใหผูเขาประกวดลงทะเบียน เพื่อรายงานตัวในวันประกวด เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.ในลิงคที่
คณะกรรมการสงให
๕. ในการประกวด ตองชําระเงินคาลงทะเบียนทีมละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. สมรรถนะรายวิชา
๑. เขาใจหลักการปรับปรุงบุคลิกภาพ มารยาทการเขาสังคม การแตงกาย การสื่อสาร และ
มารยาทในสังคม ตามวัฒนธรรมไทยและสากล
๒. ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในการแตงกาย การสื่อสาร และการเขาสังคม
๕. วิธีดําเนินการสอบ
หลักเกณฑการประกวด
๑. จัดการประกวดเปนทีม ๆ ละ ๔ คน สํารอง ๑ คน ใหแสดงเหตุการณสมมุติ ๔ คน
เทานั้น ผูเขาประกวด ไดรับเกียรติบัตรในการเขาประกวดทุกคน (ผาน E-Skill)

๒. ลงทะเบียนสมัครผาน Google form ตั้งแต ๑๗ มกราคม ถึง ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
คณะกรรมการสงรายชื่อเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกตอง
๓. คณะกรรมการจับสลากตามลําดับการแขงขันผานสื่อออนไลน ถายทอดสด พรอมกันทุกภาค
ทุกสถานศึกษาที่ลงทะเบียนเขาประกวด ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๔. คณะกรรมการกําหนดโจทยให ผูเขาประกวดแสดงไปตามเหตุการณสมมุติ โดยแตงกาย
เครื่องแบบ นักเรียนนักศึกษา
๕. สถานศึกษาที่เขาแขงขันใชสถานที่สถานศึกษาของตนเอง
กําหนดวันแขงขัน ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕
๖. ทาบังคับ กรรมการจะกําหนดใหทราบเมื่อขึ้นแสดงบนเวที
๗. ใชเวลาแสดงบทบาทสมมุติและทาบังคับ รวม ๖ นาที ถาแสดงเกินเวลาจะถูกตัดคะแนน
๘. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนมารยาทในเรื่องที่นักเรียนนักศึกษาตองปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน ดังนี้
๘.๑ การแสดงความเคารพ
- การกราบพระ (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ)
- การแสดงความเคารพตอพระภิกษุ และผูอาวุโส
- การถวายความเคารพ (แบบโบราณราชพิธี , แบบสากล และแบบพระราช
นิยม)
๘.๒ การยืน
๘.๓ การเดิน
๘.๔ การนั่ง
๘.๕ การสงและการรับสิ่งของ
๖. คณะกรรมการจัดสงรายการเตรียมความพรอมอุปกรณสําหรับการประกวดลวงหนา ๑ สัปดาห และจัดสง
ขอสอบลวงหนา ๓ วันทําการ ใหกับสถานศึกษา
๗. ขอสอบที่จัดสงใหมีจํานวน ๓ ขอ
๘. กรรมการตัดสินเปนผูเลือกโจทย ๑ ขอ ใหผูเขาประกวดแสดงบทบาทสมมุติ
ตัวอยางโจทย (เปนเพียงตัวอยางไมใชโจทยที่ใชในการสอบ)
เหตุการณสมมุติ
ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร คุณครูพานักศึกษามาทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
โดยคุ ณครู พาคณะมาสั กการะพระบรมราชานุ สาวรี ย พอขุ นรามคํ าแหงมหาราช หลั งจากนั้ น พาไปชม แหล ง
โบราณคดีเครื่องปนดินเผาสุโขทัย ณ ที่นั้นไดพบกับวิทยากรนําชม ซึ่งวิทยากรไดนําชมโบราณสถานเจดีย
วัดชางลอม เมื่อเสร็จสิ้นการนําชม คุณครูใหเพื่อนนักศึกษากลาวขอบคุณวิทยากร และนักศึกษามอบของ
ที่ระลึกใหกับวิทยากรนําชม

๙. เกณฑการใหคะแนน
๑. ความถูกตองตามที่กําหนด
๒. การมีทักษะ คลองแคลว นิ่มนวล
๓. อารมณ สีหนา ความยิ้มแยม
๔. ความคิดริเริ่มสรางสรรค และกลุมสัมพันธ
๑๐. เกณฑการพิจารณารางวัล
การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพื่อเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน ดังนี้
คะแนน ๙๐.๐๐ - ๑๐๐ คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทอง
คะแนน ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
คะแนน ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ คะแนน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
คะแนน ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ คะแนน เกียรติบัตรชมเชย
๑๑. คณะกรรมการตัดสิน
๑) เปนผูทรงคุณวุฒิจาก จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หรือ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด และบุคคลภายนอกจากหนวยงานอื่นที่เปนที่ยอมรับในดานศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน ๓ ทาน
๒) การตัดสินผลการประกวด คณะกรรมการจะตัดสินจากการใหคะแนนการประกวดมารยาทไทย
โดยใชรูปแบบรายละเอียดทาการปฏิบัติมารยาทไทย ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
๓) ผูเขาประกวด ตองปฏิบัติทาตางๆ ครบ ตามโจทยกรณีศึกษา
๔) ในกรณีที่คะแนนเทากัน ใหทีมที่มีคะแนนเทากันประกวดใหม หรือ อยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน
๑๒. คาใชจายในการสอบตอทีม ชําระเงินคาลงทะเบียนทีมละ ๑,๐๐๐ บาท

ใบบันทึกคะแนน
การประกวดมารยาทไทยและการสมาคมระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทามารยาท
ทาบังคับ
(๘.๑)
ทาที่ ๑
(๘.๒)
ทาที่ ๒
(๘.๓)
ทาที่ ๓
(๘.๔)
ทาที่ ๔
(๘.๕)

ความมีทักษะ คลองแคลว
นิ่มนวล

ความถูกตอง
ตามทาที่กําหนด
๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

อารมณ สีหนา
ความยิ้มแยม
๑

๒

๓

๔

ทีมที่.....................................
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
กลุมสัมพันธ

๕

๑

๒

คะแนนรวม

ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ
แหลงที่มา: ระเบียบการประกวดมารยาทไทย และ สมาคม ระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
(ขอ ๘)

๓

๔

๕

คะแนน

๘. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนมารยาทในเรื่องที่นักเรียนนักศึกษาตองปฏิบัติ ในชีวิตประจําวัน ดังนี้
๘.๑ การแสดงความเคารพ
- การกราบพระ (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ)
- การแสดงความเคารพตอพระภิกษุ และผูอาวุโส
- การถวายความเคารพ (แบบโบราณราชพิธี , แบบสากล และแบบพระราช
นิยม)
๘.๒ การยืน
๘.๓ การเดิน
๘.๔ การนั่ง
๘.๕ การสงและการรับสิ่งของ

คูมือรายละเอียดทาการปฏิบัติมารยาทไทย ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ

๑. การแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพมีหลายลักษณะ เชน การประนมมือ การไหว การกราบ การคํานับ การถวาย
ความเคารพ การที่จะแสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ตองพิจารณาผูที่จะรับความเคารพดวยวาอยูในฐานะ
เชนใด หรือในโอกาสใด แลวจึงแสดงความเคารพใหถูกตองและเหมาะสม การแสดงความเคารพแบงไดดังนี้
คือ
๑.๑ การไหว การปฏิบัติในทาไหวประกอบดวยกิริยา ๒ สวน คือ
การประนมมือและการไหว การประนมมือ (อัญชลี) เปนการแสดงความเคารพ โดยการกระพุมมือ
เล็กนอย ใหปลายนิ้วมือทั้งสองขางชิดกัน ฝามือทั้งสองประกบเสมอกันแนบหวางอก ปลายนิ้วเฉียงขึ้น
พอประมาณ แขนแนบลําตัวไม กางศอกทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน การประนมมือนี้ใชในการสวดมนต
ฟงพระสวดมนต ฟงพระธรรมเทศนาขณะสนทนากับพระภิกษุ รับพรจากผูใหญ และรับความเคารพจากผูมี
อายุนอยกวา เปนตน
การไหว (วันทนา หรือ วันทา) เปนการแสดงความเคารพโดยการประนมมือ แลวยกมือทั้งสองขึ้นจรด
ใบหนา ใหเห็นวาเปนการแสดงความเคารพอยางสูง การไหวแบบไทย แบงออกเปน ๓ ระดับ ตามระดับของ
บุคคล
ระดับที่ ๑ การไหวพระ ไดแก การไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ รวมทั้งปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไมสามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐได ใหประนมมือแลวยกขึ้น พรอมกับคอม
ศีรษะลง ใหหัวแมมือจรดหวางคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบสวนบนของหนาผาก
ระดับที่ ๒ การไหวผูมีพระคุณและผูที่อายุมาก ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ แม ครู อาจารย และผูที่เราเคารพนับ
ถือใหประนมมือแลวยกขึ้นพรอมกับคอมศีรษะลงใหหัวแมมือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้แนบหวางคิ้ว
ระดับที่ ๓ การไหวบุคคลทั่วๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผูมีอายุมากกวาเล็กนอย ใหประนมมือแลวยกขึ้นพรอม
กับคอมศีรษะลง ใหหัวแมมือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก
สําหรับหญิงการไหวทั้ง ๓ ระดับ อาจจะถอยเทาขางใดขางหนึ่งการรับไหวผูนอย ใหประนมมือระหวางอก ไม
กมศีรษะ ทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน
๑.๒ การกราบ (อภิวาท) เปนการแสดงความเคารพอยางสูง มี ๒ แบบ คือ
๑) การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ เปนการใชอวัยวะทั้ง ๕ คือ หนาผาก มือและ
ขอศอก ทั้งเขาทั้ง ๒ สัมผัสกับพื้น การกราบมี ๓ จังหวะ คือ
ทาเตรียม
ชาย นั่งคุกเขาตัวตรงปลายเทาตั้ง ปลายเทาและสนเทาชิดกัน นั่งบนสนเทา เขาทั้งสองหางกันพอประมาณ มือ
ทั้งสองวางคว่ําเหนือเขาทั้งสองขาง นิ้วชิดกัน (ทาเทพบุตร)
หญิง นั่งคุกเขาตัวตรง ปลายเทาราบ เขาถึงปลายเทาชิดกัน นั่งบนสนเทา มือทั้งสองวางคว่ําเหนือเขาทั้งสอง
ขาง นิ้วชิดกัน (ทาเทพธิดา)
ทากราบ
จังหวะที่ ๑ (อัญชลี) ยกมือขึ้นในทาประนมมือ
จังหวะที่ ๒ (วันทนา หรือ วันทา) ยกมือขึ้นไหวตามระดับที่ ๑ การไหวพระ
จังหวะที่ ๓ (อภิวาท) ทอดมือทั้งสองลงพรอมๆ กัน ใหมือและแขนทั้งสองขางราบกับพื้น คว่ํามือหางกัน
เล็กนอย พอใหหนาผากจรดพื้นระหวางมือทั้งสอง
ชาย ศอกทั้งสองขางตอจากเขาราบไปกับพื้น หลังไมโกง

หญิง ศอกทั้งสองขางครอมเขาเล็กนอย ราบไปกับพื้น หลังไมโกง
ทําสามจังหวะใหครบ ๓ ครั้ง ยกมือขึ้นไหวในทาไหวพระ แลววางมือคว่ําเหนือเขาทั้งสองขาง ในทาเตรียม
กราบ จากนั้นใหเปลี่ยนอิริยาบถตามความเหมาะสม
๒) การกราบผูใหญ เปนการกราบผูมีพระคุณและผูที่มีอายุมาก ไดแก ปู ยา ตา ยาย
พอ แม ครู อาจารย และผูที่เราเคารพ ผูกราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบ ทอดมือทั้งสองขางลงพรอมกัน ให
แขนทั้งสองครอมเขาที่อยูดานลางเพียงเขาเดียว มือประนมตั้งกับพื้นไมแบมือ คอมตัวลงใหหนาผากแตะ
สวนบนของมือทีป่ ระนม ในขณะกราบไมกระดกนิ้วมือขึ้นรับหนาผาก กราบเพียงครั้งเดียว จากนั้นใหเปลี่ยน
อิริยาบถโดยการนั่งสํารวม ประสานมือแลวเดินเขาถอยหลังพอประมาณแลวลุกขึ้นจากไป
๑.๓ การถวายความเคารพแบบสากล ใชกับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
ชาย ใชวิธีการถวายคํานับ โดยคอมตัวต่ําพอสมควร
หญิง ใชวิธีการถวายความเคารพแบบยอเขา (ถอนสายบัว) มี ๒ แบบคือ
๑) แบบสากลนิยม ยืนตรง หันหนาไปทางที่ประทับ วาดเทาขางใดขางหนึ่งไปขาง
หลังเล็กนอย ตามถนัดพรอมกับยอตัวลง ลําตัวตรง หนาตรง ทอดสายตาลง ปลอยแขนทั้งสองขางแลวยืนตรง
๒) แบบพระราชนิยม ยืนตรง หันหนาไปทางที่ประทับ วาดเทาขางใดขางหนึ่งไป
ขางหลังเล็กนอยตามถนัด พรอมกับยอตัวลง ขณะที่วาดเทา ใหยกมือทั้งสองขางขึ้นวางประสานกัน บนหนาขา
เหนือเขา คอมตัวเล็กนอย ทอดสายตาลง เสร็จแลวยืนตรง
๒. การประเคนสิ่งของแดพระภิกษุและการรับสิ่งของจากพระภิกษุ
๑) การประเคนสิ่งของแดพระภิกษุ หมายถึง การถวายสิ่งของโดยสงใหตามวิธีการทางวินัย ถาเปน
สิ่งของที่พอยกไดใชสองมือยกแลวประเคนในระยะหัตถบาส (หัตถบาส หมายถึง บวงมือ) ถาเปนสิ่งของใหญ
เกินกวาที่จะยกได เชน เรือ รถ หรือกุฏิ ใหกลาวคําถวายหรือถวายเอกสารประกอบสิ่งของนั้น
วิธีการประเคนสิ่งของ ชายและหญิงปฏิบัติดังนี้
กรณีที่พระภิกษุนั่งกับพื้น ถือสิ่งของเดินเขาเขาไประยะหัตถบาส แลวยกสิ่งของขึ้นประเคน
ชายจะประเคนสิ่งของแดพระภิกษุในลักษณะมือตอมือไดเลย
หญิงจะตองวางบนผาที่พระภิกษุทอดออกมา จะไหวหรือกราบแลวแตกาลเทศะ ถอยโดยวิธีเดินเขา เมื่อหาง
พอประมาณจึงลุกขึ้นหันหลังกลับ
กรณีพระภิกษุนั่งบนเกาอี้หรืออาสนะไมตองเดินเขา แตเขาไปใหไดระยะหัตถบาส และประเคน ตามวิธี
ดังกลาวขางตน ถามีสิ่งของถวายหลํายอยาง ควรประเคนทีละอยาง แตถามีภาชนะใสไวก็ประเคนทั้ง ภาชนะ
ได
๒) การรับสิ่งของจากพระภิกษุ กอนรับสิ่งของใหเขาไปใกลในระยะพอประมาณ แลวแสดงความ
เคารพ จะกราบหรือไหวตามความเหมาะสม
ชาย ใหยื่นสองมือรับสิ่งของเบาและสิ่งของหนัก แลวถอยกลับ
หญิง พระภิกษุจะวางสิ่งของไวตรงหนา อาจวางไวบนพาน ถาเปนสิ่งของเบาใหเอื้อมมือขวาไปหยิบ
หากเปนสิ่งของหนักใหใชทั้งสองมือยกสิ่งของออกจากพาน ดวยอาการสํารวมแลวถอยกลับ
๓. การรับสิง่ ของจากผูใ หญและการสงสิง่ ของใหผูใหญ
สิ่งของที่จะรับหรือสง มีสองลักษณะ คือ สิ่งของหนักและสิ่งของเบา สิ่งของหนักใหถือสองมือ สิ่งของ
เบาใหถือมือเดียว โดยถือดวยมือขวา มือซายแนบลําตัว สิ่งของที่จะรับหรือสงควรถือตามขวาง ถาเปนสมุด

หรือหนังสือควรหันทางสันไปทางผูรับ
๔. การสงและรับสิ่งของอยางเปนพิธีการ
คําวา “พิธีการ” ในที่นี้คือ การกระทําที่เปนพิธี มีกําหนดการและมีระเบียบปฏิบัติ ซึ่งอาจไม
เหมือนกับวิธีปฏิบัติที่เปนสวนตัว
๑) การสงสิ่งของใหผูใหญ
๑.๑) การสงสิ่งของขณะผูใหญยืน
ชาย ถือสิ่งของเดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง กาวเทาขวาไปขางหนาพรอมกับคอมตัวเล็กนอย
สงสิ่งของแลวถอยเทาขวากลับ แสดงความเคารพโดยการไหว ๑ ครั้งแลวถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับอีก
แบบหนึ่ง ถือสิ่งของเดินเขาไปหางจาก ผูใหญพอประมาณ ยืนตรงคํานับ กาวเทาขวาไปขางหนา พรอมกับคอม
ตัวเล็กนอย สงสิ่งของแลวถอยเทาขวากลับยืนตรงคํานับ ๑ ครั้ง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
หญิง ถือสิ่งของเดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง กาวเทาขวาไปขางหนาพรอมกับยอตัวเล็กนอย
สงสิ่งของ ไหวในขณะที่ยอตัวอยู แลวถอยเทาขวากลับยืนตรง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
ในกรณีที่ใชพานสงสิ่งของ ใหจับคอพานทั้งสองมือ เดินเขาไประยะพอประมาณ ทําความ เคารพ (ชาย คํานับ
หญิง คอมศีรษะเล็กนอย) ยกพานสงสิ่งของให เมื่อผูใหญรับสิ่งของไปแลว ลดพานลง ถือในลักษณะเดิม ชาย
และหญิงทําความเคารพ ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
๑.๒) การสงสิ่งของขณะผูใหญนั่งเกาอี้
ชาย ถือสิ่งของเดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง กาวเทาขวา ลงเขาซาย สงสิง่ ของ เสร็จแลวยืน
ตรง ไหว ๑ ครั้ง ถอยหลังพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
หญิง ถือสิ่งของเดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง กาวเทาขวาไปขางหนา ลงเขาซาย สงสิ่งของ
ไหวขณะที่ลงเขา เสร็จแลวยืนตรง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
ในกรณีที่ใชพานสงสิ่งของ ถือพานเดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง คํานับกาวเทาขวาไปขางหนา
ลงเขาซาย สงสิ่งของ เสร็จแลวยืนตรง คํานับ ๑ ครั้ง ถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับ
๑.๓) การสงสิ่งของขณะผูใหญนั่งกับพื้น
ชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน ถาเปนผูใหญที่มีพระคุณหรือผูที่มีอายุมาก ใหผูที่เขาไปสงสิ่งของ เดินเขาถือ
สิ่งของ หางจากผูใหญพอประมาณ นั่งพับเพียบขาขวาทับขาซาย (ใหหัวเขาซายตรงผูใหญ) วางสิ่งของเยื้องเขา
ขวาเล็กนอย กราบผูใหญ ๑ ครั้ง สงสิ่งของใหผูใหญ ถาเปนของเบา ใหสงดวยมือขวา มือซายวางคว่ําอยูเหนือ
เขาซาย ถาเปนสิ่งของหนักใหใชทั้งสองมือสงสิ่งของ ถาผูใหญสนทนาดวยก็ใหนั่งลักษณะสํารวม เมื่อจะลากลับ
กราบ ๑ ครั้ง ถอยโดยวิธีเดินเขา หางจากผูใหญพอประมาณ ลุกขึ้นยืน จึงหันหลังกลับ ในกรณีที่ผูใหญอายุไม
มาก ใหแสดงความเคารพ ดวยการไหวตามระดับ
๒) การรับสิ่งของจากผูใหญ
๒.๑) การรับสิ่งของขณะผูใหญยืน
ชาย เดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรงไหว ๑ ครั้ง ตามระดับ กาวเทาขวาไปขางหนา เปดสนเทา
ซาย รับสิ่งของ ถอยเทาขวากลับ ยืนตรง ถอยหลังพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
อีกแบบหนึ่ง เดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง คํานับ กาวเทาขวาไปขางหนา เปดสนเทาซาย โนม
ตัวไปขางหนาเล็กนอย รับสิ่งของดวยมือขวา มือซายแนบลําตัว แลวถอยเทาขวากลับ ยืนตรงคํานับอีก ๑ ครั้ง
ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ

หญิง เดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ไหวตามระดับของผูสงสิ่งของ (ยืนไหวแบบชาย) กาวเทาขวาไป
ขางหนา ยอตัวรับสิ่งของ แลวถอยเทาขวากลับ ยืนตรง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
๒.๒) การรับสิ่งของขณะผูใหญนั่งเกาอี้
ชาย เดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง คอมตัวไหวตามระดับ กาวเทาขวาไปขางหนา ลงเขาซาย
รับสิ่งของ ถอยเทาขวากลับ ยืนตรง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
ถาเปนสิ่งของหนัก ใหรับดวยมือขวา แลวใชมือซายชวยประคอง
อีกแบบหนึ่ง เดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง คํานับ กาวเทาขวาไปขางหนา ลงเขาซาย รับ
สิ่งของดวยมือขวา มือซายแนบลําตัว ถอยเทาขวากลับ ยืนตรงคํานับอีก ๑ ครั้ง ถอยพอประมาณ จึงหันหลัง
กลับ
หญิง เดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง กาวเทาขวาไปขางหนา ลงเขาซาย เปดสนเทาขวาเล็กนอย
พรอมกับไหวตามระดับ รับสิ่งของดวยมือขวา มือซายแนบลําตัว ถอยเทาขวา กลับ ยืนตรง ถอยพอประมาณ
จึงหันหลังกลับ ถาเปนสิ่งของหนัก ใหรับดวยมือขวา แลวใชมือซายชวยประคอง
๒.๓) การรับสิ่งของขณะผูใหญนั่งกับพื้น
ชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน ถาเปนผูใหญที่มีพระคุณหรืออายุมาก ใหเดินเขาเขาไปใกลผูใหญพอประมาณ
นั่งพับเพียบ ขาขวาทับขาซาย กราบผูใหญ ๑ ครั้ง แลวรับสิ่งของ วางสิ่งของเยื้องเขาขวาเล็กนอย ถาผูใหญ
สนทนาดวย ใหนั่งในลักษณะสํารวม กอนจะลากลับใหกราบ ๑ ครั้ง ถือสิ่งของเดินเขาถอยพอประมาณลุกขึ้น
ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ
กรณีผูสงสิ่งของอายุไมมาก ใหแสดงความเคารพดวยการไหวตามระดับ
๕. การสงและการรับสิง่ ของอยางไมเปนพิธีการ
การสงและการรับสิ่งของอยางไมเปนพิธีการ หมายถึง การสงและรับสิ่งของเปนการสวนตัวขณะที่
ผูใหญยืนหรือนั่งบนเกาอี้ หรือนั่งบนพื้นในบาน ทั้งชายและหญิงควรปฏิบัติดวยกิริยานอบนอมดวยการทํา
ความเคารพตามระดับ เมื่อจะสงสิ่งของ ใหสงสิ่งของกอนแลวจึงไหว และเมื่อจะรับสิ่งของ ไหวกอน แลวจึงรับ
ทั้งนี้พึงปฏิบัติใหเหมาะสมตามกรณี เมื่อจะลากลับใหไหวอีกครั้งหนึ่ง
๖. การเดินผานผูใ หญ ขณะที่ผานผูใหญไมควรเดินลงสน หรือ มีเสียงดัง
๖.๑ ขณะผูใหญยืน ใหเดินผานระยะหางพอสมควร ในลักษณะสํารวม ปลอยมือไวขางลําตัว และคอม
ตัวเมื่อใกลถึงผูใหญ
๖.๒ ขณะผูใหญนั่งเกาอี้ ใหเดินผานระยะหางพอสมควร ในลักษณะสํารวม ปลอยมือไวขางลําตัวแลว
คอมตัวพรอมกับยอเขาเมื่อใกลถึงผูใหญ
๖.๓ ขณะผูใหญนั่งหรือนอนกับพื้น ใหเดินผานระยะหางพอสมควร ในลักษณะสํารวม เมื่อใกลถึง
ผูใหญใหเดินเขา เมื่อผานไปแลวจึงลุกขึ้นเดิน
วิธีเดินเขา ใหคุกเขาปลายเทาตั้ง แลวคอยสืบเขาออกทีละขางเหมือนกับการเดินและคอมตัวลงเล็กนอยเมื่อ
ใกลถึงผูใหญ
๗. การนัง่
การนั่งพับเพียบ คือ การนั่งราบกับพื้น พับขา ใหขาขวาทับขาซาย หรือขาซายทับขาขวา อาจแบง
ออกไดเปน ๔ แบบ ดังตอไปนี้

๗.๑ การนั่งพับเพียบธรรมดา คือ การนั่งพับเพียบวางมือไวบนหนาขา หรือเอามือเทาพื้นก็ได โดยให
ปลายนิ้วมือเหยียดไปขางหนา ถานั่งขาขวาทับขาซายใหใชมือซายเทาพื้น ถานั่งขาซายทับขาขวาใหใชมือขวา
เทาพื้นอยางใดอยางหนึ่ง แลวแตสะดวกและเหมาะสม ลักษณะนี้ใชในการนั่งสนทนากับเพื่อนหรือนั่งอยูตาม
ลําพัง
๗.๒ การนั่งพับเพียบตอหนาผูใหญ อาจนั่งทาใดทาหนึ่งตามความเหมาะสม แตไมควรเทาแขน สายตา
ทอดลงเล็กนอย ไมจองตาผูใหญจนเสียกิริยา การนั่งลักษณะนี้ใชไดทั้งชายและหญิง คือ
๗.๓ นั่งพับเพียบตัวตรง เก็บปลายเทาโดยเบนปลายเทาเขาหาสะโพก มือทั้งสองขาง ประสานกันวาง
ไวบนหนาขา ถานั่งพับเพียบขาขวาทับขาซายวางมือที่ประสานบนหนาขาซาย หรือบริเวณหนาขาจุดใดจุด
หนึ่งที่เหมาะสมและสวยงาม
วิธีประสานมือ ใหปฏิบัติในอาการที่สํารวม อาจใชอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
๑) ใชมือซายหงาย มือขวาคว่ําทับ (นั่งพับเพียบขาขวาทับขาซาย) หรือมือขวาหงายมือซาย
คว่ําทับ (นั่งพับเพียบขาซายทับขาขวา)
๒) ใชมือทั้งสองคว่ําทับกัน จะเปนมือใดทับมือใดก็ได
๓) สอดนิ้วระหวางชองนิ้วของแตละมือ คลายการประนมมืออยางหลวมๆ
ถาเปนการเขาพบผูใหญเพื่อนําสิ่งของไปให หรือเมื่อสนทนากับผูใหญแลวผูใหญสงสิ่งของใหควรจะนั่งพับเพียบ
ขาขวาทับขาซาย เพื่อสะดวกในการรับสิ่งของจากผูใหญ เพราะเราจะสงสิ่งของหรือรับสิ่งของกันดวยมือขวา
๔) นั่งพับเพียบคอมตัวเก็บปลายเทา วางแขนทั้งสองขางลงบนหนาขา ประสานมืออยางใด
อยางหนึ่งตามขอ ๓)
๕) การนั่งพับเพียบประนมมือ เปนการนั่งพับเพียบโดยประนมมือใหปลายนิ้วมือแนบชิดกันปลายนิ้ว
ตั้งขึ้น แขนแนบตัวระดับอก ไมกางศอก
๖) การนั่งพับเพียบในพิธีการ ใหนั่งพับเพียบในอาการสํารวมตลอดเวลา การนั่งลักษณะนี้ใชในโอกาส
ที่นั่งฟงพระแสดงธรรมเทศนา ฟงพระสวดมนตในศาสนพิธี หรือตนเองสวดมนต รับฟงโอวาท หรือรับพรจาก
ผูใหญ ปฏิบัติไดทั้งชายและหญิง
๗) การนั่งพับเพียบในพิธีการ ใหนั่งพับเพียบในอาการสํารวมตลอดเวลา

