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วตัถปุระสงค ์

                       เพือ่เป็นการสง่เสรมิสนับสนุนวฒันธรรมไทย  ซึง่เป็นมรดกล ้าค่าของคนไทยทุกคนและ 
เพือ่เยาวชนไทยไดต้ระหนกัในในคุณค่าและมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นวฒันธรรมอนัภาคภูมใิจของคนไทย
ตลอดไป 

คณุสมบติัของผู้เข้าประกวด 
 1.  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจำบริษัท) 

ของสถานศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยกำหนดอายุไม่เกิน 25 ปี และได้
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
สถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

 2.  เป็นผูไ้ม่เคยไดร้บัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองจากการประกวดมารยาทไทย มาก่อน 
 3.  นกัศกึษา  1  คน มสีทิธิเ์ขา้แขง่ขนัได ้ 1 วชิา/สาขาวชิา เท่านัน้ 
หลกัฐานการรบัสมคัร 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวันกัศกึษาเซน็ส าเนาถูกตอ้ง  SCAN  เขา้ในระบบ 
2. รปูถ่ายใสชุ่ดเครื่องแบบของวทิยาลยัทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในปัจจุบนั ขนาด 1 นิ้ว หรอื 2 นิ้ว 

จ านวน 1 รปู    Add  เพิม่เขา้ในแบบฟอรม์รบัสมคัร 
 
ขัน้ตอนการปฏิบติัในการเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 

1. สง่ใบสมคัรผูเ้ขา้ประกวด ทาง www.vr-centre.net  
ภายในวนัศกุรท่ี์ 10  มกราคม  2563 

   2  สง่เงนิค่าสมคัรผูเ้ขา้ประกวด  ภายในวนัศกุรท่ี์ 10  มกราคม  2563  โดยการโอนเงนิเขา้
บญัช ีธนาคารกรงุไทย  สาขา หนองต าลึง  ช่ือบญัชี นายรณชยั  นาสวน     เลขท่ีบญัชี  678-8-02337-9 
คา่สมคัรผูเ้ขา้แขง่ขนัคนละ  50  บาท   
 
 
 
 
 

  



  กติกาการประกวด 
            1.  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบสง่รายชื่อ นกัเรยีน นกัศกึษาทีจ่ะเขา้แข่งขนัใหว้ทิยาลยัทีเ่ป็น
เจา้ภาพ ตามแบบฟอรม์ภายในเวลาทีก่ าหนดระดบัละ1 ทมี ทมีละ 4 คน ส ารอง 1 คน ชายหรอืหญงิกไ็ด ้
(ระดบัปวช.จ านวน 1 ทมี, หรอื ระดบั ปวส. จ านวน 1 ทมีหรอืทัง้ 2 ระดบั) โดยแยกระดบัปวช. และ ปวส. 
  2. นกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่คยไดร้บัรางวลัถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชนิีนาถ  ไม่มสีทิธิเ์ขา้ประกวด    
   3. วทิยาลยัสง่นกัเรยีนนกัศกึษา เขา้ประกวดโดยสง่เป็นทมี ๆ ละ 4 คนส ารอง 1  คน เป็น
ชายลว้นหญงิลว้นหรอืชายหญงิคละกนักไ็ด ้   
                4.  ผูเ้ขา้ประกวด  ตอ้งมรีายชื่อตามใบสมคัรเท่านัน้  ถา้มกีารเปลีย่นแปลง ตอ้งแจง้ 
  เจา้ภาพภายในวนัพฤหสับดีท่ี  23 มกราคม 2563  โดยมหีนงัสอืรบัรองจากผูบ้รหิารสถานศกึษา 
   5.  ผูเ้ขา้ประกวด  ต้องช าระเงนิค่าสมคัรตามทีเ่จา้ภาพก าหนด 
  6.  การประกวด  วทิยาลยัเจา้ภาพจบัล าดบัการประกวดถ่ายทอดสดทาง Internet  ในวนั
ศกุรท่ี์ 17 มกราคม  2563  ท่ี www.vr-centre.net   
  7. ใหผู้เ้ขา้ประกวดลงทะเบยีน ณ สถานทีป่ระกวดก่อนเวลาประกวด 30 นาท ีพรอ้ม 
แสดงบตัรประจ าตวันกัเรยีน นกัศกึษา กรณีไม่มบีตัรตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากสถานศกึษาดว้ย 
   

ขัน้ตอนการประกวด 
              1. หลงัจากการลงทะเบยีนเสรจ็สิน้  ทมีทีป่ระกวดทุกทมีทัง้ภาคเชา้และภาคบ่ายใหอ้ยู่
ภายในบรเิวณทีท่ าการประกวดเพือ่เขา้หอ้งฝึกซอ้ม เนื่องจากโจทยภ์าคเชา้และบ่าย เป็นโจทยเ์ดยีวกนั  
                2. เมื่อการประกวด แต่ละทมีสิน้สุดลง และรวมคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ย คณะกรรมการจะยก
ป้ายบอกคะแนนใหท้ราบ 
                 3.  ฝ่ายจดัการประกวดจะโชวค์ะแนนทีบ่อรด์ใหว้ทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วมการประกวดทราบอกีครัง้ 
 
 หลกัเกณฑ์การประกวด 
           1.  จดัการประกวดเป็นทมีๆ ละ  4   คน  ส ารอง  1  คน  ใหแ้สดงเหตุการณ์สมมุต ิ 4   คน                  
เท่านัน้  ไม่อนุญาตใหต้วัส ารองเขา้หอ้งเตรยีมตวัก่อนท าการประกวด   ผูเ้ขา้ประกวดตวัจรงิและตวัส ารอง มี
สทิธิไ์ดร้บัเกยีรตบิตัรในการประกวด 
  2.  คณะกรรมการก าหนดโจทยใ์ห ้ผูเ้ขา้ประกวดแสดงไปตามเหตุการณ์สมมุต ิโดยแต่งกาย 
เครื่องแบบ นกัเรยีนนกัศกึษา 
  3. วทิยาลยัทีเ่ขา้แขง่ขนัรอบเชา้ หรอืรอบบ่าย เมื่อลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ใหข้ึน้หอ้งซอ้ม
บทบาทสมมุต ิและไม่อนุญาตใหผู้เ้ขา้แขง่ขนัออกจากหอ้งซอ้มบทบาทสมมุตแิละไม่อนุญาตน าเครื่องมอื
สือ่สารเขา้หอ้งซอ้มบทบาทสมมุต ิ

4. ใหผู้เ้ขา้ประกวดฝึกซอ้มบทบาทสมมุต ิ20 นาท ี
5. ท่าบงัคบั กรรมการจะก าหนดใหท้ราบเมื่อขึน้แสดงบนเวท ี
6. ใชเ้วลาแสดงบทบาทสมมุตแิละท่าบงัคบั รวม 6 นาทถีา้แสดงเกนิเวลาจะถูกตดัคะแนน 
7. คณะกรรมการจะจดัหาฉาก เวท ีและอุปกรณ์ใหผู้เ้ขา้ประกวดสามารถเลอืกใชแ้ละจดัฉาก 



ไดต้ามความเหมาะสม 
8. ผูเ้ขา้แขง่ขนัไม่ตอ้งเกบ็อุปกรณ์ในการแสดงบทบาทสมมุติ 

  9.  เจา้ภาพจะจดัเตรยีมกระดาษส าหรบัเขยีนบทบาทในการแสดงเพือ่ใหผู้ป้ระกวดตดิ
หน้าอกใหค้ณะกรรมการทราบในขณะแสดงบทบาทสมมต ิ
  10.  เมื่อขึน้เวทปีระกวดผูป้ระกวดไม่ตอ้งอ่านเหตุการณ์สมมต ิ ให้ฟังค าสัง่จากผูด้ าเนินการ

ประกวดและจงึแสดงบทบาทสมมตไิด ้
  11. คณะกรรมการพจิารณาใหค้ะแนนมารยาทในเรื่องทีน่กัเรยีน นกัศกึษาตอ้งปฏบิตั ิ
ในชวีติประจ าวนั ดงันี้ 
      11.1  การแสดงความเคารพ 
    - การกราบพระ (กราบแบบเบญจางคประดษิฐ)์ 
    - การแสดงความเคารพต่อพระภกิษุ และผูอ้าวุโส 
    - การถวายความเคารพ (แบบโบราณราชพธิ,ี แบบสากลและแบบพระราชนิยม) 

 11.2 การยนื 
 11.3  การเดนิ 
 11.4  การนัง่ 
 11.5  การสง่และการรบัสิง่ของ 

 
ตวัอย่างโจทย ์(คณะกรรมการก าหนดให้) 
 ข้อ 1. วิทยาลยั จดันิทรรศการวนัวิชาการขึ้น โดยเชิญปลดักระทรวง ศึกษาธิการเป็น
ประธานในพิธีเปิด ผู้อ านวยการและอาจารยใ์ห้การต้อนรบั นักศึกษาเป็นผู้น าชมนิทรรศการ
และมอบเกียรติบตัร 
แก่ผู้ชนะการแข่งขนัทกัษะ โดยมีนักเรียนและเพื่อนเข้ารบั จากนัน้ผู้อ านวยการได้ มอบของท่ี
ระลึกให้แก่ประธานฯ ด้วย 
 
หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
 1. ความถูกตอ้งตามทีก่ าหนด 
 2. การมทีกัษะ คล่องแคล่ว นิ่มนวล 
 3. อารมณ์ สหีน้า ความยิม้แยม้ 
 4. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และกลุ่มสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการตดัสิน 
 1. เป็นผูท้รงคุณวุฒจิาก จากกรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม หรอื ส านักงาน 
วฒันธรรมจงัหวดั และบุคคลภายนอกจากหน่วยงานอื่นทีเ่ป็นทีย่อมรบัในดา้นศลิปวฒันธรรมไทย 
จ านวน 3 ท่าน   ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
  

  หลกัเกณฑ์การให้คะแนน 
               คะแนนเตม็ 100   คะแนน  
      1. ความถูกตอ้งตามท่าทีก่ าหนด        
    2. การมทีกัษะ คล่องแคลว่ นิ่มนวล    
    3. อารมณ์ สหีน้า  ความยิม้แยม้        
     4. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละกลุ่มสมัพนัธ ์       

 
เกณฑ์การตดัสิน/การให้เกียรติบตัร ระดบัชาติ 
 คะแนน 90.00 - 100  คะแนน เกยีรตบิตัรเหรยีญทอง 

คะแนน 80.00 - 89.99  คะแนน เกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ 
คะแนน 70.00 - 79.99  คะแนน เกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง 
คะแนน 60.00 – 69.99  คะแนน เกยีรตบิตัรชมเชย       

                       
 
รายละเอียดท่าการปฏิบติัมารยาทไทย ของส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ 
1. การแสดงความเคารพ 
 การแสดงความเคารพมหีลายลกัษณะ เช่น การประนมมอื การไหวก้ารกราบ การค านบั 
การถวายความเคารพ การทีจ่ะแสดงความเคารพในลกัษณะใดนัน้ ตอ้งพจิารณาผูท้ีจ่ะรบัความเคารพ 
ดว้ยว่าอยู่ในฐานะเช่นใด หรอืในโอกาสใด แลว้จงึแสดงความเคารพใหถู้กตอ้งและเหมาะสม การแสดง 
ความเคารพแบ่งไดด้งันี้คอื 
 1.1 การไหวก้ารปฏบิตัใินท่าไหวป้ระกอบดว้ยกริยิา 2 สว่น คอื 
 การประนมมอืและการไหว ้การประนมมอื (อญัชล)ี เป็นการแสดงความเคารพ โดยการ 
กระพุม่มอืเลก็น้อย ใหป้ลายนิ้วมอืทัง้สองขา้งชดิกนั ฝ่ามอืทัง้สองประกบเสมอกนัแนบหว่างอก ปลาย 
นิ้วเฉียงขึน้พอประมาณ แขนแนบล าตวัไม่ กางศอกทัง้ชายและหญงิปฏบิตัเิหมอืนกนั การประนมมอืนี้ 
ใชใ้นการสวดมนตฟั์งพระสวดมนตฟั์งพระธรรมเทศนาขณะสนทนากบัพระภกิษุรบัพรจากผูใ้หญ่ 
และรบัความเคารพจากผูม้อีายุน้อยกว่า เป็นตน้การไหว(้วนัทนา หรอื วนัทา) เป็นการแสดงความ 
เคารพโดยการประนมมอื แลว้ยกมอืทัง้สองขึน้จรดใบหน้า ใหเ้หน็ว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสงู 
การไหวแ้บบไทย แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ตามระดบัของบุคคล 
 
 
 



 ระดบัท่ี 1  การไหวพ้ระ ไดแ้ก่การไหวพ้ระพุทธ พระธรรม พระสงฆร์วมทัง้ปชูนียวตัถุปชูนีย 
สถานทีเ่กีย่วกบัพระพุทธศาสนา ในกรณีทีไ่ม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดษิฐไ์ดใ้หป้ระนมมอื 
แลว้ยกขึน้ พรอ้มกบัคอ้มศรีษะลง ใหห้วัแม่มอืจรดหว่างคิว้ ปลายนิ้วชีแ้นบสว่นบนของหน้าผาก 
 ระดบัท่ี 2 การไหวผู้ม้พีระคุณและผูท้ีอ่ายุมาก ไดแ้ก่ ปู่  ย่า ตา ยาย พอ่ แม่ ครอูาจารย์ 
และผูท้ีเ่ราเคารพนบัถอืใหป้ระนมมอืแลว้ยกขึน้พรอ้มกบัคอ้มศรีษะลงใหห้วัแม่มอืจรดปลายจมกู 
ปลายนิ้วชีแ้นบหว่างคิว้ 
 ระดบัท่ี 3 การไหวบุ้คคลทัว่ๆ ไป ทีเ่คารพนบัถอืหรอืผูม้อีายุมากกว่าเลก็น้อย ใหป้ระนมมอื 
แลว้ยกขึน้พรอ้มกบัคอ้มศรีษะลง ใหห้วัแม่มอืจรดปลายคาง ปลายนิ้วชีแ้นบปลายจมกูส าหรับหญงิ 
การไหวท้ัง้ 3 ระดบั อาจจะถอยเทา้ขา้งใดขา้งหนึ่งการรบัไหวผู้น้้อย ใหป้ระนมมอืระหว่างอก ไม่กม้ 
ศรีษะ ทัง้ชายและหญงิปฏบิตัเิหมอืนกนั 
 1.2 การกราบ (อภวิาท) เป็นการแสดงความเคารพอย่างสงู ม ี2 แบบ คอื 
  1. การกราบแบบเบญจางคประดษิฐเ์ป็นการใชอ้วยัวะทัง้ 5 คอื หน้าผาก มอืและ 
ขอ้ศอก ทัง้เขา่ทัง้ 2 สมัผสักบัพืน้ การกราบม3ี จงัหวะ คอื 
ท่าเตรียม 
 ชาย นัง่คุกเขา่ตวัตรงปลายเทา้ตัง้ ปลายเทา้และสน้เทา้ชดิกนั นัง่บนสน้เทา้ เข่าทัง้สองห่าง 
กนัพอประมาณ มอืทัง้สองวางคว่าํเหนือเข่าทัง้สองขา้ง นิ้วชดิกนั (ท่าเทพบุตร) 
 หญงิ นัง่คุกเขา่ตวัตรง ปลายเทา้ราบ เขา่ถงึปลายเทา้ชดิกนั นัง่บนสน้เทา้ มอืทัง้สองวางคว่าํ 
เหนือเขา่ทัง้สองขา้ง นิ้วชดิกนั (ท่าเทพธดิา) 
ท่ากราบ 
 จงัหวะที ่1 (อญัชล)ี ยกมอืขึน้ในท่าประนมมอื 
 จงัหวะที ่2 (วนัทนา หรอื วนัทา) ยกมอืขึน้ไหวต้ามระดบัที ่1 การไหวพ้ระ 

 จงัหวะที ่3 (อภวิาท) ทอดมอืทัง้สองลงพรอ้มๆ กนั ใหม้อืและแขนทัง้สองขา้งราบกบัพืน้คว ่ามอืห่างกนั
เลก็น้อย พอใหห้น้าผากจรดพืน้ระหว่างมอืทัง้สอง 
 ชาย ศอกทัง้สองขา้งต่อจากเขา่ราบไปกบัพืน้ หลงัไม่โก่ง 
 หญิง ศอกทัง้สองขา้งคร่อมเขา่เลก็น้อย ราบไปกบัพืน้ หลงัไม่โก่ง 
 ท าสามจงัหวะใหค้รบ 3 ครัง้ ยกมอืขึน้ไหวใ้นท่าไหวพ้ระ แลว้วางมอืคว ่าเหนือเขา่ทัง้สองขา้ง ในท่า 
เตรยีมกราบ จากนัน้ใหเ้ปลีย่นอริยิาบถตามความเหมาะสม 
  2. การกราบผูใ้หญ่ เป็นการกราบผูม้พีระคุณและผูท้ีม่อีายุมาก ไดแ้ก่ปู่  ย่า ตา ยาย 
พอ่ แม่ คร ูอาจารยแ์ละผูท้ีเ่ราเคารพ ผูก้ราบทัง้ชายและหญงินัง่พบัเพยีบ ทอดมอืทัง้สองขา้งลง 
พรอ้มกนั ใหแ้ขนทัง้สองคร่อมเขา่ทีอ่ยู่ดา้นล่างเพยีงเข่าเดยีว มอืประนมตัง้กบัพืน้ไม่แบมอื คอ้มตวัลง 
ใหห้น้าผากแตะสว่นบนของมอืทีป่ระนม ในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมอืขึน้รบัหน้าผาก กราบเพยีงครัง้ 
เดยีว จากนัน้ใหเ้ปลีย่นอริยิาบถโดยการนัง่ส ารวม ประสานมอืแลว้เดนิเขา่ถอยหลงัพอประมาณแลว้ 
ลุกขึน้จากไป 
 
 
 



 1.3 การถวายความเคารพแบบสากล ใชก้บัพระมหากษตัรยิแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์ 
  ชาย ใชว้ธิกีารถวายค านบั โดยคอ้มตวัต่าํพอสมควร 
  หญิง ใชว้ธิกีารถวายความเคารพแบบย่อเขา่ (ถอนสายบวั) ม ี2 แบบคอื 
   1. แบบสากลนิยม ยนืตรง หนัหน้าไปทางทีป่ระทบั วาดเทา้ขา้งใดขา้งหนึ่งไป 
ขา้งหลงัเลก็น้อย ตามถนดัพรอ้มกบัย่อตวัลง ล าตวัตรง หน้าตรง ทอดสายตาลง ปล่อยแขนทัง้สองขา้ง 
แลว้ยนืตรง 
   2. แบบพระราชนิยม ยนืตรง หนัหน้าไปทางทีป่ระทบั วาดเทา้ขา้งใดขา้งหนึ่งไปขา้ง 
หลงัเลก็น้อยตามถนัด พรอ้มกบัย่อตวัลง ขณะทีว่าดเทา้ ใหย้กมอืทัง้สองขา้งขึน้วางประสานกนั บน 
หน้าขา เหนือเขา่ คอ้มตวัเลก็น้อย ทอดสายตาลง เสรจ็แลว้ยนืตรง 

 
2. การประเคนส่ิงของแด่พระภิกษุและการรบัส่ิงของจากพระภิกษุ 
 1. การประเคนสิง่ของแด่พระภกิษุ หมายถงึ การถวายสิง่ของโดยสง่ใหต้ามวธิกีารทางวนิยั 
ถา้เป็นสิง่ของทีพ่อยกไดใ้ชส้องมอืยกแลว้ประเคนในระยะหตัถบาส (หตัถบาส หมายถงึ บ่วงมอื) ถา้ 
เป็นสิง่ของใหญ่ เกนิกว่าทีจ่ะยกไดเ้ช่น เรอื รถ หรอืกุฏใิหก้ล่าวค าถวายหรอืถวายเอกสารประกอบ 
สิง่ของนัน้ 
วิธีการประเคนส่ิงของ ชายและหญิงปฏิบติัดงัน้ี 
กรณีทีพ่ระภกิษุนัง่กบัพืน้ ถอืสิง่ของเดนิเขา่เขา้ไประยะหตัถบาส แลว้ยกสิง่ของขึน้ประเคน 
  ชาย จะประเคนสิง่ของแด่พระภกิษุในลกัษณะมอืต่อมอืไดเ้ลย 
  หญิง จะตอ้งวางบนผา้ทีพ่ระภกิษุทอดออกมา จะไหวห้รอืกราบแลว้แต่กาลเทศะ ถอยโดยวธิ ี
เดนิเขา่ เมื่อห่างพอประมาณจงึลุกขึน้หนัหลงักลบั กรณีพระภกิษุนัง่บนเกา้อีห้รอือาสนะไม่ตอ้งเดนิ 
เขา่ แต่เขา้ไปใหไ้ดร้ะยะหตัถบาส และประเคน ตามวธิดีงักล่าวขา้งตน้ ถา้มสีิง่ของถวายหล ายอย่าง 
ควรประเคนทลีะอย่าง แต่ถา้มภีาชนะใสไ่วก้ป็ระเคนทัง้ ภาชนะได ้
  2. การรบัสิง่ของจากพระภกิษุก่อนรบัสิง่ของใหเ้ขา้ไปใกลใ้นระยะพอประมาณ แลว้แสดง 
ความเคารพ จะกราบหรอืไหวต้ามความเหมาะสม 
  ชาย ใหย้ื่นสองมอืรบัสิง่ของเบาและสิง่ของหนกั แลว้ถอยกลบั 
  หญิง พระภกิษุจะวางสิง่ของไวต้รงหน้า อาจวางไวบ้นพาน ถา้เป็นสิง่ของเบาใหเ้อื้อมมอืขวา 
ไปหยบิ หากเป็นสิง่ของหนักใหใ้ชท้ัง้สองมอืยกสิง่ของออกจากพาน ดว้ยอาการส ารวมแลว้ถอยกลบั 
 
3. การรบัส่ิงของจากผู้ใหญ่และการส่งส่ิงของให้ผู้ใหญ่ 
  สิง่ของทีจ่ะรบัหรอืสง่ มสีองลกัษณะ คอื สิง่ของหนกัและสิง่ของเบา สิง่ของหนกัใหถ้อืสองมอื 
สิง่ของเบาใหถ้อืมอืเดยีว โดยถอืดว้ยมอืขวา มอืซ้ายแนบล าตวั สิง่ของทีจ่ะรบัหรอืส่งควรถอืตามขวาง 
ถา้เป็นสมุดหรอืหนงัสอืควรหนัทางสนัไปทางผูร้บั 
 
 
 



4. การส่งและรบัส่ิงของอย่างเป็นพิธีการ 
 ค าว่า “พธิกีาร” ในทีน่ี้คอื การกระท าทีเ่ป็นพธิมีกี าหนดการและมรีะเบยีบปฏบิตัซิึง่อาจไม่ 
เหมอืนกบัวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นส่วนตวั 
 1. การสง่สิง่ของใหผู้ใ้หญ่ 
  1.1 การสง่สิง่ของขณะผูใ้หญ่ยนื 
 ชาย ถอืสิง่ของเดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้าพรอ้ม 
กบัคอ้มตวัเลก็น้อย สง่สิง่ของแลว้ถอยเทา้ขวากลบั แสดงความเคารพโดยการไหว ้1 ครัง้แลว้ถอย 
พอประมาณ จงึหนัหลงักลบัอกีแบบหนึ่ง ถอืสิง่ของเดนิเขา้ไปห่างจาก ผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง 
ค านบั กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า พรอ้มกบัคอ้มตวัเลก็น้อย สง่สิง่ของแลว้ถอยเทา้ขวากลบัยนืตรงค านบั 
1 ครัง้ ถอยพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั 
 หญิง ถอืสิง่ของเดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้าพรอ้ม 
กบัย่อตวัเลก็น้อย สง่สิง่ของ ไหวใ้นขณะทีย่่อตวัอยู่ แลว้ถอยเทา้ขวากลบัยนืตรง ถอยพอประมาณ จงึ 
หนัหลงักลบัในกรณีทีใ่ชพ้านสง่สิง่ของ ใหจ้บัคอพานทัง้สองมอื เดนิเขา้ไประยะพอประมาณ ท าความ 
เคารพ (ชาย ค านับ หญงิ คอ้มศรีษะเลก็น้อย) ยกพานส่งสิง่ของใหเ้มื่อผูใ้หญ่รบัสิง่ของไปแลว้ ลด 
พานลง ถอืในลกัษณะเดมิ ชายและหญงิท าความเคารพ ถอยพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั 
  1.2 การสง่สิง่ของขณะผูใ้หญ่นัง่เกา้อี้ 
 ชาย ถอืสิง่ของเดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง กา้วเทา้ขวา ลงเขา่ซา้ย สง่ 
สิง่ของ เสรจ็แลว้ยนืตรง ไหว ้1 ครัง้ ถอยหลงัพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั 
 หญิง ถอืสิง่ของเดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า ลงเขา่ 
ซา้ย สง่สิง่ของ ไหวข้ณะทีล่งเขา่ เสรจ็แลว้ยนืตรง ถอยพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั 
ในกรณีทีใ่ชพ้านสง่สิง่ของ ถอืพานเดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง ค านบักา้วเทา้ขวาไป 
ขา้งหน้า ลงเขา่ซา้ย สง่สิง่ของ เสรจ็แลว้ยนืตรง ค านบั 1 ครัง้ ถอยพอประมาณจงึหนัหลงักลบั 
  1.3 การสง่สิง่ของขณะผูใ้หญ่นัง่กบัพืน้ 
 ชายและหญิงปฏบิตัเิหมอืนกนั ถา้เป็นผูใ้หญ่ทีม่พีระคุณหรอืผูท้ีม่อีายุมาก ใหผู้ท้ีเ่ขา้ไปสง่ 
สิง่ของ เดนิเขา่ถอืสิง่ของ ห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ นัง่พบัเพยีบขาขวาทบัขาซ้าย (ใหห้วัเขา่ซา้ยตรง 
ผูใ้หญ่) วางสิง่ของเยือ้งเขา่ขวาเลก็น้อย กราบผูใ้หญ่ 1 ครัง้ สง่สิง่ของใหผู้ใ้หญ่ ถา้เป็นของเบา ใหส้ง่ 
ดว้ยมอืขวา มอืซา้ยวางคว่าํอยู่เหนือเขา่ซ้าย ถา้เป็นสิง่ของหนกัใหใ้ชท้ัง้สองมอืสง่สิง่ของ ถา้ผูใ้หญ่ 
สนทนาดว้ยกใ็หน้ัง่ลกัษณะส ารวม เมื่อจะลากลบักราบ 1 ครัง้ ถอยโดยวธิเีดนิเขา่ ห่างจากผูใ้หญ่ 
พอประมาณ ลุกขึน้ยนื จงึหนัหลงักลบั ในกรณีทีผู่ใ้หญ่อายุไม่มาก ใหแ้สดงความเคารพ ดว้ยการไหว ้
ตามระดบั 
 
 
 
 
 
 



 2. การรบัสิง่ของจากผูใ้หญ่ 
   2.1 การรบัสิง่ของขณะผูใ้หญ่ยนื 
 ชาย เดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรงไหว1้ ครัง้ ตามระดบั กา้วเทา้ขวาไป 
ขา้งหน้า เปิดสน้เทา้ซา้ย รบัสิง่ของ ถอยเทา้ขวากลบั ยนืตรง ถอยหลงัพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั 
อกีแบบหนึ่ง เดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง ค านบั กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า เปิดสน้เทา้ 
ซา้ย โน้มตวัไปขา้งหน้าเลก็น้อย รบัสิง่ของดว้ยมอืขวา มอืซา้ยแนบล าตวั แลว้ถอยเทา้ขวากลบั ยนื 
ตรงค านับอกี 1 ครัง้ ถอยพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั 
 หญิง เดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ไหวต้ามระดบัของผูส้ง่สิง่ของ (ยนืไหวแ้บบชาย) 
กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า ย่อตวัรบัสิง่ของแลว้ถอยเทา้ขวากลบั ยนืตรงถอยพอประมาณจงึหนัหลงักลบั 
   2.2 การรบัสิง่ของขณะผูใ้หญ่นัง่เกา้อี้ 
 ชาย เดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง คอ้มตวัไหวต้ามระดบั กา้วเทา้ขวาไป 
ขา้งหน้า ลงเขา่ซา้ย รบัสิง่ของ ถอยเทา้ขวากลบั ยนืตรง ถอยพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั ถา้เป็น 
สิง่ของหนกั ใหร้บัดว้ยมอืขวา แลว้ใชม้อืซา้ยช่วยประคอง อกีแบบหนึ่ง เดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่ 
พอประมาณ ยนืตรง ค านบั กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า ลงเขา่ซ้าย รบัสิง่ของดว้ยมอืขวา มอืซา้ยแนบ 
ล าตวั ถอยเทา้ขวากลบั ยนืตรงค านับอกี 1 ครัง้ ถอยพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั 
 หญิง เดนิเขา้ไปห่างจากผูใ้หญ่พอประมาณ ยนืตรง กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า ลงเข่าซา้ย เปิด 
สน้เทา้ขวาเลก็น้อย พรอ้มกบัไหวต้ามระดบั รบัสิง่ของดว้ยมอืขวา มอืซ้ายแนบล าตวั ถอยเทา้ขวา 
กลบั ยนืตรง ถอยพอประมาณ จงึหนัหลงักลบั ถา้เป็นสิง่ของหนกั ใหร้บัดว้ยมอืขวา แลว้ใชม้อืซา้ย 
ช่วยประคอง 
   2.3 การรบัสิง่ของขณะผูใ้หญ่นัง่กบัพืน้ 
 ชายและหญิง ปฏบิตัเิหมอืนกนั ถา้เป็นผูใ้หญ่ทีม่พีระคุณหรอือายุมาก ใหเ้ดนิเข่าเขา้ไปใกล้ 
ผูใ้หญ่พอประมาณ นัง่พบัเพยีบ ขาขวาทบัขาซา้ย กราบผูใ้หญ่ 1 ครัง้ แลว้รบัสิง่ของ วางสิง่ของเยือ้ง 
เขา่ขวาเลก็น้อย ถา้ผูใ้หญ่สนทนาดว้ย ใหน้ัง่ในลกัษณะส ารวม ก่อนจะลากลบัใหก้ราบ 1 ครัง้ ถอื 
สิง่ของเดนิเขา่ถอยพอประมาณลุกขึน้ ถอยพอประมาณ จงึหนัหลงักลบักรณีผูส้ง่สิง่ของอายไุม่มาก ให ้
แสดงความเคารพดว้ยการไหวต้ามระดบั 
 
5. การส่งและการรบัส่ิงของอย่างไม่เป็นพิธีการ 
 การสง่และการรบัสิง่ของอย่างไม่เป็นพธิกีาร หมายถงึ การสง่และรบัสิง่ของเป็นการสว่นตวัขณะที่ 
ผูใ้หญ่ยนืหรอืนัง่บนเก้าอีห้รอืนัง่บนพืน้ในบา้น ทัง้ชายและหญงิควรปฏบิตัิดว้ยกริยิานอบน้อมดว้ย 
การท าความเคารพตามระดบั เมื่อจะสง่สิง่ของ ใหส้ง่สิง่ของก่อนแลว้จงึไหวแ้ละเมื่อจะรบัสิง่ของ ไหว้ 
ก่อน แลว้จงึรบั ทัง้นี้พงึปฏบิตัใิหเ้หมาะสมตามกรณีเมื่อจะลากลบัใหไ้หวอ้กีครัง้หนึ่ง 
 
 
 
 
 



6. การเดินผ่านผู้ใหญ่   ขณะทีผ่่านผูใ้หญ่ไม่ควรเดนิลงสน้ หรอื มเีสยีงดงั 
 6.1 ขณะผูใ้หญ่ยนื ใหเ้ดนิผ่านระยะห่างพอสมควร ในลกัษณะส ารวม ปล่อยมอืไวข้า้งล าตวั 
และคอ้มตวัเมื่อใกลถ้งึผูใ้หญ่ 
 6.2 ขณะผูใ้หญ่นัง่เกา้อีใ้หเ้ดนิผ่านระยะห่างพอสมควร ในลกัษณะส ารวม ปล่อยมอืไวข้า้ง 
ล าตวัแลว้คอ้มตวัพรอ้มกบัย่อเขา่เมื่อใกลถ้งึผูใ้หญ่ 
 6.3 ขณะผูใ้หญ่นัง่หรอืนอนกบัพืน้ ใหเ้ดนิผ่านระยะห่างพอสมควร ในลกัษณะส ารวม เมื่อ 
ใกลถ้งึผูใ้หญ่ใหเ้ดนิเขา่ เมื่อผ่านไปแลว้จงึลุกขึน้เดนิ วธิเีดนิเขา่ ใหคุ้กเขา่ปลายเทา้ตัง้ แลว้คอ่ยสบื 
เขา่ออกทลีะขา้งเหมอืนกบัการเดนิและคอ้มตวัลงเลก็น้อยเมื่อใกลถ้งึผูใ้หญ่ 
 
7. การนัง่ 
 การนัง่พบัเพยีบ คอื การนัง่ราบกบัพืน้ พบัขา ใหข้าขวาทบัขาซ้าย หรอืขาซ้ายทบัขาขวา 
อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบ ดงัต่อไปนี้ 
 7.1 การนัง่พบัเพยีบธรรมดา คอื การนัง่พบัเพยีบวางมอืไวบ้นหน้าขา หรอืเอามอืเทา้พืน้กไ็ด้ 
โดยใหป้ลายน้ิวมอืเหยยีดไปขา้งหน้า ถา้นัง่ขาขวาทบัขาซ้ายใหใ้ชม้อืซา้ยเทา้พืน้ ถ้านัง่ขาซ้ายทบัขา 
ขวาใหใ้ชม้อืขวาเทา้พืน้อย่างใดอย่างหนึ่ง แลว้แต่สะดวกและเหมาะสม ลกัษณะน้ีใชใ้นการนัง่สนทนา 
กบัเพือ่นหรอืนัง่อยู่ตามล าพงั 
 7.2 การนัง่พบัเพยีบต่อหน้าผูใ้หญ่ อาจนัง่ท่าใดท่าหนึ่งตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเทา้ 
แขน สายตาทอดลงเลก็น้อย ไม่จอ้งตาผูใ้หญ่จนเสยีกริยิา การนัง่ลกัษณะน้ีใชไ้ดท้ัง้ชายและหญงิ  
 7.3 นัง่พบัเพยีบตวัตรง เกบ็ปลายเทา้โดยเบนปลายเทา้เขา้หาสะโพก มอืทัง้สองขา้งประสานกนัวาง

ไวบ้น 
หน้าขา ถา้นัง่พบัเพยีบขาขวาทบัขาซ้ายวางมอืทีป่ระสานบนหน้าขาซ้าย หรอืบรเิวณหน้าขาจุดใดจุดหนึ่งที่

เหมาะสม 
และสวยงา 
 
วิธีประสานมือ ใหป้ฏบิตัใินอาการทีส่ ารวม อาจใชอ้ย่างใดอย่างหนึ่งดงันี้ 
 1. ใชม้อืซ้ายหงาย มอืขวาคว่าํทบั (นัง่พบัเพยีบขาขวาทบัขาซา้ย) หรอืมอืขวาหงายมอืซา้ย 
คว ่าทบั (นัง่พบัเพยีบขาซ้ายทบัขาขวา) 
 2. ใชม้อืทัง้สองคว่าํทบักนั จะเป็นมอืใดทบัมอืใดกไ็ด้ 
 3. สอดนิ้วระหว่างช่องนิ้วของแต่ละมอื คลา้ยการประนมมอือย่างหลวมๆ 
ถา้เป็นการเขา้พบผูใ้หญ่เพื่อน าสิง่ของไปใหห้รอืเมื่อสนทนากบัผูใ้หญ่แลว้ผูใ้หญ่สง่สิง่ของใหค้วรจะนัง่ 
พบัเพยีบขาขวาทบัขาซ้าย เพือ่สะดวกในการรบัสิง่ของจากผูใ้หญ่ เพราะเราจะสง่สิง่ของหรอืรบั 
สิง่ของกนัดว้ยมอืขวา 
 4. นัง่พบัเพยีบคอ้มตวัเกบ็ปลายเทา้ วางแขนทัง้สองขา้งลงบนหน้าขา ประสานมอือย่างใด 
อย่างหนึ่งตามขอ้ 3) 
 5. การนัง่พบัเพยีบประนมมอื เป็นการนัง่พบัเพยีบโดยประนมมอืใหป้ลายน้ิวมอืแนบชดิกนั 
ปลายนิ้วตัง้ขึน้ แขนแนบตวัระดบัอก ไม่กางศอก 



 6. การนัง่พบัเพยีบในพธิกีาร ใหน้ัง่พบัเพยีบในอาการส ารวมตลอดเวลา การนัง่ลกัษณะน้ีใช้ 
ในโอกาสทีน่ัง่ฟังพระแสดงธรรมเทศนา ฟังพระสวดมนต์ในศาสนพธิหีรอืตนเองสวดมนตร์บัฟัง 
โอวาท หรอืรบัพรจากผูใ้หญ่ ปฏบิตัไิดท้ัง้ชายและหญงิ 
 7. การนัง่พบัเพยีบในพธิกีาร ใหน้ัง่พบัเพยีบในอาการส ารวมตลอดเวลา 
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แหล่งทีม่า: ระเบียบการประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ระดบัชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 
11. คณะกรรมการพจิารณาใหค้ะแนนมารยาทในเรื่องทีน่กัเรยีน นกัศกึษาตอ้งปฏบิตั ิ
ในชวีติประจ าวนั ดงันี้ 
      11.1  การแสดงความเคารพ 
    - การกราบพระ (กราบแบบเบญจางคประดษิฐ)์ 
    - การแสดงความเคารพต่อพระภกิษุ และผูอ้าวุโส 
    - การถวายความเคารพ (แบบโบราณราชพธิ,ี แบบสากลและแบบพระราชนิยม) 

 11.2 การยนื 
 11.3  การเดนิ 
 11.4  การนัง่ 
 11.5  การสง่และการรบัสิง่ของ 


