
 

 

 

 

 

หลักเกณฑ กตกิา การแขงขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

สมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทวิชา  …………………………………………… 
สาขาวิชา  ………………………………………. 

ช่ือวิชา  มารยาทไทยและการสมาคม 
ระดับช้ัน  ปวช. , ปวส. 



ระเบียบการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ระดับชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
วิชา  มารยาทและการสมาคม ระดับ ปวช. , ปวส. 

******************************************************************************** 
๑. วัตถุประสงคของการแขงขัน   
 ๑. เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมไทย  ซ่ึงเปนมรดกล้ําคาของคนไทยทุกคน   
 ๒. เพ่ือใหเยาวชนไทยไดตระหนักในคุณคาและมีความคิดสรางสรรคในวัฒนธรรมไทยอัน 
                    ภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป 
 

๒. คุณสมบัติของผูเขาแขงขัน   (ดึงมาจากของเดิมหรือ พัฒนาเพ่ิม) 

 ๑. เปนนักเรียนนักศึกษา  ท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา และไมเคย 

     ผานการไดรับรางวัลชนะเลิศในการแขงขันระดับชาติหรือเทียบเทา 

 ๒. ไมกําหนดอายุ  นักเรียนนักศึกษา  ท่ีสมัครแขงขัน  โดยไมมีการสุมตัวอยาง 

 

๓. กติกาการแขงขัน    

 ๑. ลงทะเบียนสมัครเขาแขงขันการประกวด ตามแบบฟอรม ภายในเวลาท่ีกําหนด   
     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  
  หรือท้ัง 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  เพ่ือรายงานตัวในวันประกวด เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.ในลงิคท่ี 
                     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   
    คณะกรรมการสงรายชื่อเพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกตอง  

 ๓. คณะกรรมการจับสลากตามลําดับการแขงขันผานสื่อออนไลน  ถายทอดสด พรอมกันทุกภาค 
                    ทุกสถานศึกษาท่ีลงทะเบียนเขาประกวด  ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 ๔. คณะกรรมการกําหนดโจทยให ผูเขาประกวดแสดงไปตามเหตุการณสมมุติ  โดยแตงกาย 
  เครื่องแบบ นักเรียนนักศึกษา      

  ๕. สถานศึกษาท่ีเขาแขงขันใชสถานท่ีสถานศึกษาของตนเอง  
                                     กําหนดวันแขงขัน  ๑๘  กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 ๖. ทาบังคับ กรรมการจะกําหนดใหทราบเม่ือข้ึนแสดงบนเวที 
 ๗. ใชเวลาแสดงบทบาทสมมุติและทาบังคับ รวม ๖ นาที ถาแสดงเกินเวลาจะถูกตัดคะแนน 
 ๘. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนมารยาทในเรื่องท่ีนักเรียนนักศึกษาตองปฏิบัติ  
  ในชีวิตประจําวัน ดังนี้ 
   ๘.๑   การแสดงความเคารพ 
    - การกราบพระ  (กราบแบบเบญจางคประดิษฐ) 
    - การแสดงความเคารพตอพระภิกษุ และผูอาวุโส 
    - การถวายความเคารพ  (แบบโบราณราชพิธ ี, 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. ขอสอบท่ีจัดสงใหมีจํานวน ๓ ขอ  
 
๘. กรรมการตัดสินเปนผูเลือกโจทย ๑ ขอ ใหผูเขาประกวดแสดงบทบาทสมมุติ 
 
ตัวอยางโจทย  (เปนเพียงตัวอยางไมใชโจทยท่ีใชในการสอบ) 
เหตุการณสมมุติ 
 ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร คุณครูพานักศึกษามาทัศนศึกษาท่ีอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย 

โดยคุณครูพาคณะมาสักการะพระบรมราชานุสาวรียพอขุนรามคําแหงมหาราช หลังจากนั้นพาไปชม แหลง

โบราณคดีเครื่องปนดินเผาสุโขทัย ณ ท่ีนั้นไดพบกับวิทยากรนําชม ซ่ึงวิทยากรไดนําชมโบราณสถานเจดีย    

วัดชางลอม เม่ือเสร็จสิ้นการนําชม คุณครูใหเพ่ือนนักศึกษากลาวขอบคุณวิทยากร และนักศึกษามอบของ      

ท่ีระลึกใหกับวิทยากรนําชม 

 



๙. เกณฑการใหคะแนน   
 ๑.  ความถูกตองตามท่ีกําหนด 
 ๒.  การมีทักษะ คลองแคลว  นิ่มนวล   
 ๓.  อารมณ สีหนา  ความยิ้มแยม 
 ๔.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และกลุมสัมพันธ 
 
๑๐. เกณฑการพิจารณารางวัล 
 การตัดสินผลการแขงขัน/ประกวด กําหนดคะแนนเพ่ือเปนเกณฑมาตรฐานการตัดสิน 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 และบุคคลภายนอกจากหนวยงานอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับในดานศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน ๓ ทาน 

๒) การตัดสินผลการประกวด คณะกรรมการจะตัดสินจากการใหคะแนนการประกวดมารยาทไทย 
โดยใชรูปแบบรายละเอียดทาการปฏิบัติมารยาทไทย ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

๓) ผูเขาประกวด ตองปฏิบัติทาตางๆ ครบ ตามโจทยกรณีศึกษา 
๔) ในกรณีท่ีคะแนนเทากัน ใหทีมท่ีมีคะแนนเทากันประกวดใหม หรือ อยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการตัดสิน 
 
๑๒. คาใชจายในการสอบตอทีม ชําระเงินคาลงทะเบียนทีมละ   ๑,๐๐๐ บาท  
 



ใบบันทึกคะแนน 
การประกวดมารยาทไทยและการสมาคมระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทีมท่ี..................................... 
 

ทามารยาท 

 
ความถูกตอง 

ตามทาท่ีกําหนด 
 

 
ความมีทักษะ คลองแคลว  

นิ่มนวล 
 

 
อารมณ สีหนา  
ความยิ้มแยม 

 
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและ

กลุมสัมพันธ คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ทาบังคับ
(๘.๑) 

                       

ทาท่ี ๑ 
(๘.๒) 

                       

ทาท่ี ๒
(๘.๓) 

                       

ทาท่ี ๓
(๘.๔) 

                       

ทาท่ี ๔
(๘.๕) 

                       

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



๘. คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนนมารยาทในเรื่องท่ีนักเรียนนักศึกษาตองปฏิบัติ 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 การท่ีจะแสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ตองพิจารณาผูท่ีจะรับความเคารพดวยวาอยูในฐานะ
เชนใด หรือในโอกาสใด แลวจึงแสดงความเคารพใหถูกตองและเหมาะสม การแสดงความเคารพแบงไดดังนี้ 
คือ 

๑.๑ การไหว การปฏิบัติในทาไหวประกอบดวยกิริยา ๒ สวน คือ  
การประนมมือและการไหว การประนมมือ (อัญชลี) เปนการแสดงความเคารพ โดยการกระพุมมือ

เล็กนอย ใหปลายนิ้วมือท้ังสองขางชิดกัน ฝามือท้ังสองประกบเสมอกันแนบหวางอก ปลายนิ้วเฉียงข้ึน
พอประมาณ แขนแนบลําตัวไม กางศอกท้ังชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน การประนมมือนี้ใชในการสวดมนต 
ฟงพระสวดมนต ฟงพระธรรมเทศนาขณะสนทนากับพระภิกษุ รับพรจากผูใหญ และรับความเคารพจากผูมี
อายุนอยกวา เปนตน 

การไหว (วันทนา หรือ วันทา) เปนการแสดงความเคารพโดยการประนมมือ แลวยกมือท้ังสองข้ึนจรด 
ใบหนา ใหเห็นวาเปนการแสดงความเคารพอยางสูง การไหวแบบไทย แบงออกเปน ๓ ระดับ ตามระดับของ
บุคคล 
ระดับท่ี ๑ การไหวพระ ไดแก การไหวพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ รวมท้ังปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานท่ีเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนา ในกรณีท่ีไมสามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐได ใหประนมมือแลวยกข้ึน พรอมกับคอม
ศีรษะลง ใหหัวแมมือจรดหวางค้ิว ปลายนิ้วชี้แนบสวนบนของหนาผาก 
ระดับท่ี ๒ การไหวผูมีพระคุณและผูท่ีอายุมาก ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ แม ครู อาจารย และผูท่ีเราเคารพนับ
ถือใหประนมมือแลวยกข้ึนพรอมกับคอมศีรษะลงใหหัวแมมือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วชี้แนบหวางค้ิว 
ระดับท่ี ๓ การไหวบุคคลท่ัวๆ ไป ท่ีเคารพนับถือหรือผูมีอายุมากกวาเล็กนอย ใหประนมมือแลวยกข้ึนพรอม
กับคอมศีรษะลง ใหหัวแมมือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก 
สําหรับหญิงการไหวท้ัง ๓ ระดับ อาจจะถอยเทาขางใดขางหนึ่งการรับไหวผูนอย ใหประนมมือระหวางอก ไม
กมศีรษะ ท้ังชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน 

๑.๒ การกราบ (อภิวาท) เปนการแสดงความเคารพอยางสูง มี ๒ แบบ คือ 
๑) การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ เปนการใชอวัยวะท้ัง ๕ คือ หนาผาก มือและ 

ขอศอก ท้ังเขาท้ัง ๒ สัมผัสกับพ้ืน การกราบมี ๓ จังหวะ คือ 
ทาเตรียม 
ชาย นั่งคุกเขาตัวตรงปลายเทาตั้ง ปลายเทาและสนเทาชิดกัน นั่งบนสนเทา เขาท้ังสองหางกันพอประมาณ มือ
ท้ังสองวางคว่ําเหนือเขาท้ังสองขาง นิ้วชิดกัน (ทาเทพบุตร) 
หญิง นั่งคุกเขาตัวตรง ปลายเทาราบ เขาถึงปลายเทาชิดกัน นั่งบนสนเทา มือท้ังสองวางคว่ําเหนือเขาท้ังสอง
ขาง นิ้วชิดกัน (ทาเทพธิดา) 
ทากราบ 
จังหวะท่ี ๑ (อัญชลี) ยกมือข้ึนในทาประนมมือ 
จังหวะท่ี ๒ (วันทนา หรือ วันทา) ยกมือข้ึนไหวตามระดับท่ี ๑ การไหวพระ 
จังหวะท่ี ๓ (อภิวาท) ทอดมือท้ังสองลงพรอมๆ กัน ใหมือและแขนท้ังสองขางราบกับพ้ืน คว่ํามือหางกัน
เล็กนอย พอใหหนาผากจรดพ้ืนระหวางมือท้ังสอง 
ชาย ศอกท้ังสองขางตอจากเขาราบไปกับพ้ืน หลังไมโกง 



หญิง ศอกท้ังสองขางครอมเขาเล็กนอย ราบไปกับพ้ืน หลังไมโกง 
ทําสามจังหวะใหครบ ๓ ครั้ง ยกมือข้ึนไหวในทาไหวพระ แลววางมือคว่ําเหนือเขาท้ังสองขาง ในทาเตรียม
กราบ จากนั้นใหเปลี่ยนอิริยาบถตามความเหมาะสม 

๒) การกราบผูใหญ เปนการกราบผูมีพระคุณและผูท่ีมีอายุมาก ไดแก ปู ยา ตา ยาย  
พอ แม คร ูอาจารย และผูท่ีเราเคารพ ผูกราบท้ังชายและหญิงนั่งพับเพียบ ทอดมือท้ังสองขางลงพรอมกัน ให
แขนท้ังสองครอมเขาท่ีอยูดานลางเพียงเขาเดียว มือประนมตั้งกับพ้ืนไมแบมือ คอมตัวลงใหหนาผากแตะ
สวนบนของมือท่ีประนม ในขณะกราบไมกระดกนิ้วมือข้ึนรับหนาผาก กราบเพียงครั้งเดียว จากนั้นใหเปลี่ยน
อิริยาบถโดยการนั่งสํารวม ประสานมือแลวเดินเขาถอยหลังพอประมาณแลวลุกข้ึนจากไป 

๑.๓ การถวายความเคารพแบบสากล ใชกับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  
ชาย ใชวิธีการถวายคํานับ โดยคอมตัวต่ําพอสมควร 
หญิง ใชวิธีการถวายความเคารพแบบยอเขา (ถอนสายบัว) มี ๒ แบบคือ 

๑) แบบสากลนิยม ยืนตรง หันหนาไปทางท่ีประทับ วาดเทาขางใดขางหนึ่งไปขาง 
หลังเล็กนอย ตามถนัดพรอมกับยอตัวลง ลําตัวตรง หนาตรง ทอดสายตาลง ปลอยแขนท้ังสองขางแลวยืนตรง 

๒) แบบพระราชนิยม ยืนตรง หันหนาไปทางท่ีประทับ วาดเทาขางใดขางหนึ่งไป 
ขางหลังเล็กนอยตามถนัด พรอมกับยอตัวลง ขณะท่ีวาดเทา ใหยกมือท้ังสองขางข้ึนวางประสานกัน บนหนาขา 
เหนือเขา คอมตัวเล็กนอย ทอดสายตาลง เสร็จแลวยืนตรง 
 
๒. การประเคนสิ่งของแดพระภกิษแุละการรบัสิ่งของจากพระภกิษ ุ

๑) การประเคนสิ่งของแดพระภิกษุ หมายถึง การถวายสิ่งของโดยสงใหตามวิธีการทางวินัย ถาเปน
สิ่งของท่ีพอยกไดใชสองมือยกแลวประเคนในระยะหัตถบาส (หัตถบาส หมายถึง บวงมือ) ถาเปนสิ่งของใหญ 
เกินกวาท่ีจะยกได เชน เรือ รถ หรือกุฏิ ใหกลาวคําถวายหรอืถวายเอกสารประกอบสิ่งของนั้น 
วิธีการประเคนส่ิงของ ชายและหญิงปฏิบัติดังนี้ 
กรณีท่ีพระภิกษุนั่งกับพ้ืน ถือสิ่งของเดินเขาเขาไประยะหัตถบาส แลวยกสิ่งของข้ึนประเคน  
ชายจะประเคนสิ่งของแดพระภิกษุในลักษณะมือตอมือไดเลย  
หญิงจะตองวางบนผาท่ีพระภิกษุทอดออกมา จะไหวหรือกราบแลวแตกาลเทศะ ถอยโดยวิธีเดินเขา เม่ือหาง
พอประมาณจึงลุกข้ึนหันหลังกลับ  
กรณีพระภิกษุนั่งบนเกาอ้ีหรืออาสนะไมตองเดินเขา แตเขาไปใหไดระยะหัตถบาส และประเคน ตามวิธี
ดังกลาวขางตน ถามีสิ่งของถวายหลํายอยาง ควรประเคนทีละอยาง แตถามีภาชนะใสไวก็ประเคนท้ัง ภาชนะ
ได 

๒) การรับสิ่งของจากพระภิกษุ กอนรับสิ่งของใหเขาไปใกลในระยะพอประมาณ แลวแสดงความ
เคารพ จะกราบหรือไหวตามความเหมาะสม 
ชาย ใหยื่นสองมือรับสิ่งของเบาและสิ่งของหนัก แลวถอยกลับ 
หญิง พระภิกษุจะวางสิ่งของไวตรงหนา อาจวางไวบนพาน ถาเปนสิ่งของเบาใหเอ้ือมมือขวาไปหยิบ  
หากเปนสิ่งของหนักใหใชท้ังสองมือยกสิ่งของออกจากพาน ดวยอาการสํารวมแลวถอยกลับ 
 
๓. การรบัสิง่ของจากผูใหญและการสงสิง่ของใหผูใหญ 

สิ่งของท่ีจะรับหรือสง มีสองลักษณะ คือ สิ่งของหนักและสิ่งของเบา สิ่งของหนักใหถือสองมือ สิ่งของ
เบาใหถือมือเดียว โดยถือดวยมือขวา มือซายแนบลําตัว สิ่งของท่ีจะรับหรือสงควรถือตามขวาง ถาเปนสมุด 



หรือหนังสือควรหันทางสันไปทางผูรับ 
 
๔. การสงและรบัสิ่งของอยางเปนพธิีการ 

คําวา “พิธีการ” ในท่ีนี้คือ การกระทําท่ีเปนพิธี มีกําหนดการและมีระเบียบปฏิบัติ ซ่ึงอาจไม
เหมือนกับวิธีปฏิบัติท่ีเปนสวนตัว 

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 ไหวในขณะท่ียอตัวอยู แลวถอยเทาขวากลับยืนตรง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 
ในกรณีท่ีใชพานสงสิ่งของ ใหจับคอพานท้ังสองมือ เดินเขาไประยะพอประมาณ ทําความ เคารพ (ชาย คํานับ 
หญิง คอมศีรษะเล็กนอย) ยกพานสงสิ่งของให เม่ือผูใหญรับสิ่งของไปแลว ลดพานลง ถือในลักษณะเดิม ชาย
และหญิงทําความเคารพ ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 

๑.๒) การสงสิ่งของขณะผูใหญนั่งเกาอ้ี 
ชาย ถือสิ่งของเดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง กาวเทาขวา ลงเขาซาย สงสิง่ของ เสร็จแลวยืน
ตรง ไหว ๑ ครั้ง ถอยหลังพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 
หญิง ถือสิ่งของเดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง กาวเทาขวาไปขางหนา ลงเขาซาย สงสิ่งของ 
ไหวขณะท่ีลงเขา เสร็จแลวยืนตรง ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 
ในกรณีท่ีใชพานสงสิ่งของ ถือพานเดินเขาไปหางจากผูใหญพอประมาณ ยืนตรง คํานับกาวเทาขวาไปขางหนา 
ลงเขาซาย สงสิ่งของ เสร็จแลวยืนตรง คํานับ ๑ ครั้ง ถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับ 

๑.๓) การสงสิ่งของขณะผูใหญนั่งกับพ้ืน 
ชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน ถาเปนผูใหญท่ีมีพระคุณหรือผูท่ีมีอายุมาก ใหผูท่ีเขาไปสงสิ่งของ เดินเขาถือ
สิ่งของ หางจากผูใหญพอประมาณ นั่งพับเพียบขาขวาทับขาซาย (ใหหัวเขาซายตรงผูใหญ) วางสิ่งของเยื้องเขา
ขวาเล็กนอย กราบผูใหญ ๑ ครั้ง สงสิ่งของใหผูใหญ ถาเปนของเบา ใหสงดวยมือขวา มือซายวางคว่ําอยูเหนือ
เขาซาย ถาเปนสิ่งของหนักใหใชท้ังสองมือสงสิ่งของ ถาผูใหญสนทนาดวยก็ใหนั่งลักษณะสํารวม เม่ือจะลากลับ
กราบ ๑ ครั้ง ถอยโดยวิธีเดินเขา หางจากผูใหญพอประมาณ ลุกข้ึนยืน จึงหันหลังกลับ ในกรณีท่ีผูใหญอายุไม
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) การรับสิ่งของขณะผูใหญนั่งเกาอ้ี 
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) การรับสิ่งของขณะผูใหญนั่งกับพ้ืน 
ชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน ถาเปนผูใหญท่ีมีพระคุณหรืออายุมาก ใหเดินเขาเขาไปใกลผูใหญพอประมาณ 
นั่งพับเพียบ ขาขวาทับขาซาย กราบผูใหญ ๑ ครั้ง แลวรับสิ่งของ วางสิ่งของเยื้องเขาขวาเล็กนอย ถาผูใหญ
สนทนาดวย ใหนั่งในลักษณะสํารวม กอนจะลากลับใหกราบ ๑ ครั้ง ถือสิ่งของเดินเขาถอยพอประมาณลุกข้ึน 
ถอยพอประมาณ จึงหันหลังกลับ 
กรณีผูสงสิ่งของอายุไมมาก ใหแสดงความเคารพดวยการไหวตามระดับ 
 
๕. การสงและการรบัสิง่ของอยางไมเปนพธิีการ 

การสงและการรับสิ่งของอยางไมเปนพิธีการ หมายถึง การสงและรับสิ่งของเปนการสวนตัวขณะท่ี
ผูใหญยืนหรือนั่งบนเกาอ้ี หรือนั่งบนพ้ืนในบาน ท้ังชายและหญิงควรปฏิบัติดวยกิริยานอบนอมดวยการทํา
ความเคารพตามระดับ เม่ือจะสงสิ่งของ ใหสงสิ่งของกอนแลวจึงไหว และเม่ือจะรับสิ่งของ ไหวกอน แลวจึงรับ 
ท้ังนี้พึงปฏิบัติใหเหมาะสมตามกรณี เม่ือจะลากลับใหไหวอีกครั้งหนึ่ง 
 
๖. การเดนิผานผูใหญ ขณะท่ีผานผูใหญไมควรเดินลงสน หรือ มีเสียงดัง 

๖.๑ ขณะผูใหญยืน ใหเดินผานระยะหางพอสมควร ในลักษณะสํารวม ปลอยมือไวขางลําตัว และคอม
ตัวเม่ือใกลถึงผูใหญ 

๖.๒ ขณะผูใหญนั่งเกาอ้ี ใหเดินผานระยะหางพอสมควร ในลักษณะสํารวม ปลอยมือไวขางลําตัวแลว
คอมตัวพรอมกับยอเขาเม่ือใกลถึงผูใหญ 

๖.๓ ขณะผูใหญนั่งหรือนอนกับพ้ืน ใหเดินผานระยะหางพอสมควร ในลักษณะสํารวม เม่ือใกลถึง
ผูใหญใหเดินเขา เม่ือผานไปแลวจึงลุกข้ึนเดิน 
วิธีเดินเขา ใหคุกเขาปลายเทาตั้ง แลวคอยสืบเขาออกทีละขางเหมือนกับการเดินและคอมตัวลงเล็กนอยเม่ือ
ใกลถึงผูใหญ 
 
๗. การนัง่ 

การนั่งพับเพียบ คือ การนั่งราบกับพ้ืน พับขา ใหขาขวาทับขาซาย หรือขาซายทับขาขวา อาจแบง
ออกไดเปน ๔ แบบ ดังตอไปนี้ 



๗.๑ การนั่งพับเพียบธรรมดา คือ การนั่งพับเพียบวางมือไวบนหนาขา หรือเอามือเทาพ้ืนก็ได โดยให
ปลายนิ้วมือเหยียดไปขางหนา ถานั่งขาขวาทับขาซายใหใชมือซายเทาพ้ืน ถานั่งขาซายทับขาขวาใหใชมือขวา
เทาพ้ืนอยางใดอยางหนึ่ง แลวแตสะดวกและเหมาะสม ลักษณะนี้ใชในการนั่งสนทนากับเพ่ือนหรือนั่งอยูตาม
ลําพัง 

๗.๒ การนั่งพับเพียบตอหนาผูใหญ อาจนั่งทาใดทาหนึ่งตามความเหมาะสม แตไมควรเทาแขน สายตา 
ทอดลงเล็กนอย ไมจองตาผูใหญจนเสียกิริยา การนั่งลักษณะนี้ใชไดท้ังชายและหญิง คือ 

๗.๓ นั่งพับเพียบตัวตรง เก็บปลายเทาโดยเบนปลายเทาเขาหาสะโพก มือท้ังสองขาง ประสานกันวาง
ไวบนหนาขา ถานั่งพับเพียบขาขวาทับขาซายวางมือท่ีประสานบนหนาขาซาย หรือบริเวณหนาขาจุดใดจุด 
หนึ่งท่ีเหมาะสมและสวยงาม 
 
วิธีประสานมือ ใหปฏิบัติในอาการท่ีสํารวม อาจใชอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 

๑) ใชมือซายหงาย มือขวาคว่ําทับ (นั่งพับเพียบขาขวาทับขาซาย) หรือมือขวาหงายมือซาย 
คว่ําทับ (นั่งพับเพียบขาซายทับขาขวา) 

๒) ใชมือท้ังสองคว่ําทับกัน จะเปนมือใดทับมือใดก็ได 
๓) สอดนิ้วระหวางชองนิ้วของแตละมือ คลายการประนมมืออยางหลวมๆ 

ถาเปนการเขาพบผูใหญเพ่ือนําสิ่งของไปให หรือเม่ือสนทนากับผูใหญแลวผูใหญสงสิ่งของใหควรจะนั่งพับเพียบ
ขาขวาทับขาซาย เพ่ือสะดวกในการรับสิ่งของจากผูใหญ เพราะเราจะสงสิ่งของหรือรับสิ่งของกันดวยมือขวา 

๔) นั่งพับเพียบคอมตัวเก็บปลายเทา วางแขนท้ังสองขางลงบนหนาขา ประสานมืออยางใด 
อยางหนึ่งตามขอ ๓) 

๕) การนั่งพับเพียบประนมมือ เปนการนั่งพับเพียบโดยประนมมือใหปลายนิ้วมือแนบชิดกันปลายนิ้ว
ตั้งข้ึน แขนแนบตัวระดับอก ไมกางศอก 

๖) การนั่งพับเพียบในพิธีการ ใหนั่งพับเพียบในอาการสํารวมตลอดเวลา การนั่งลักษณะนี้ใชในโอกาส
ท่ีนั่งฟงพระแสดงธรรมเทศนา ฟงพระสวดมนตในศาสนพิธี หรือตนเองสวดมนต รับฟงโอวาท หรือรับพรจาก
ผูใหญ ปฏิบัติไดท้ังชายและหญิง 

๗) การนั่งพับเพียบในพิธีการ ใหนั่งพับเพียบในอาการสํารวมตลอดเวลา 
 
 


