
มรรยาทสังคม 
                       โดย     ดร.สันทดั   ศะศิวณิช 
 

๑.    ความหมายของมรรยาท  
  มรรยาท หมายถึง กริิยา วาจา  ทีถ่ือว่าสุภาพเรียบร้อย    การแสดงออกหรือ 
การกระท าใด  ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติัดว้ยกิริยาหรือวาจา  หากสังคมใดถือวา่เป็นความสุภาพ
เรียบร้อย กเ็ป็นมรรยาท    หลกัส าคญั กคื็อ การถือหรือไม่ถือว่าการปฏิบัติใดเป็นมรรยาท    

การปฏิบติัในเร่ืองเดียวกนั แมจ้ะเหมือนกนั  ในสังคมหน่ึงถือเป็นมรรยาท   แต่ 
ในสังคมอ่ืนอาจไม่ถือเป็นมรรยาท กไ็ด ้
  ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั คือ  การเรออยา่งดงั ต่อหนา้คนอ่ืนในงานเล้ียงท่ีจดัอยา่งเป็น
พิธีการ ในสังคมไทยถือว่าเป็นการขาดไร้มรรยาท   แต่ในบางประเทศในตะวนัออกกลาง   ถือวา่
เป็นมรรยาท ท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติั  เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ ไดรั้บประทานอาหารอยา่งเตม็อ่ิม สมตาม
เจตนาของเจา้ภาพท่ีไดจ้ดัการเล้ียงอาหารนั้น  และการเรอยงัมีนยัเป็นการแสดงความขอบคุณต่อ
เจา้ภาพดว้ย   

ในสังคมของแต่ละวฒันธรรม  ต่างกม็ขีนบธรรมเนียม ประเพณ ี ทีม่ข้ีอก าหนด 

ในเร่ืองของมรรยาท  ต่าง ๆ  กนัไป    แต่กม็มีรรยาทบางประการ ทีสั่งคมทั้งหลายในโลกยอมรับ
เป็นหลกัปฏบิัติร่วมกนั   ถือเป็นมรรยาทสากล   

  มรรยาทส่วนใหญ่มีท่ีมาจากการปฏิบติัของบรรดานกัรบ ท่ีเราเรียกวา่ “อศัวนิ”  
(อศัวนิ แปลวา่ ผูมี้มา้)   ทีเ่ป็นผู้มภีารกจิใน การพทิักษ์คุ้มครองผู้อ่อนแอ     นักรบชายมหีน้าที่
พทิกัษ์หญิง    ในประเทศฝร่ังเศสมีหน่วยงาน ท่ีเรียกวา่  Gendarme (ชอง ดาร็ม – สุภาพบุรุษ 

ผูถื้ออาวธุ)  คือ ต ารวจ    นยัความหมายของต ารวจฝร่ังเศส  คือ   สุภาพบุรุษผูถื้ออาวธุ   บุคคล
เหล่าน้ี คือผูมี้มรรยาทในความหมายนั้น   
  คนไทยมวีฒันธรรมของเราเอง  มีระบบมรรยาทท่ีเกิดข้ึนจากวถีิชีวติ ท่ีมีพื้นฐาน 

อยูใ่นรูปแบบสังคมเกษตรกรรม ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มในภูมิอากาศน้ี    
แมเ้ม่ือคนไทยไดป้รับเปล่ียนวถีิชีวติ จากแบบไทย ๆ  ยอมรับวถีิชีวติแบบสากล 

มาปรับใชร่้วมกบัวถีิชีวติแบบไทย   และรับมรรยาทสากลมาถือปฏิบติัดว้ย   แต่มรรยาทไทยกย็งั
เหมาะส าหรับวถีิชีวติแบบไทยของเราเองอยูเ่สมอ  
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    การรับมรรยาทสากลเขา้มาประยกุตใ์ช ้  เราจะตอ้งศึกษาใหรู้้หลกัการและเหตุผล
ในการปฏิบติัของมรรยาทสากล   เพื่อน ามาปรับใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง สอดคลอ้งกลมกลืนกบั
มรรยาทไทย 
  ปัจจุบนั สังคมไทยเป็นเวทีสากลแลว้  คนไทยจะตอ้งเข้าสังคมสากลได้อย่างสง่า
ในทุกเวท ี  แต่ชาวไทยจะต้องรักษามรรยาททีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของไทยไว้  เพื่อใหช้าวโลกยอมรับ
วา่  ชาวไทยมีเอกลกัษณ์ของไทยเราเองและยงัรักษาไวไ้ด ้ในขณะท่ีมีคุณสมบติัและมรรยาทตาม
มาตรฐานสากลไดอ้ยา่งแทจ้ริงดว้ย 
 

๒.     วตัถุประสงค์ของมรรยาท 
  มรรยาทก าหนดข้ึน  เพื่อวตัถุประสงค ์ ๕  ประการ คือ  เพื่อความปลอดภยั  เพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อเป็นการเคารพเกียรติกนั   เพื่อเป็นการแสดงอธัยาศยั  และเพื่อ
อ านวยความสะดวกสบายต่อบุคคลในสังคม   อาจมีวตัถุประสงคอ่ื์นอีกบา้ง  แต่กไ็ม่ส าคญันกั 

 

 ๒. ๑.    มรรยาทก าหนดขึน้เพือ่ความปลอดภัย   
วตัถุประสงคน้ี์ เป็นหลกัส าคญัท่ีสุด   ดงัจะเห็นไดจ้ากมรรยาททัว่ไป  เช่น 

 

-     มรรยาทในการทกัทายกนัในทุกวฒันธรรม  ไม่วา่จะเป็นการทกักนัดว้ยกิริยา 
      หรือวาจา ลว้นมีความหมายสืบเน่ืองมาจากการใหค้วามปลอดภยัระหวา่งกนั 

 

-     การนัง่  การยนื  การเดิน  การตอ้นรับ  ท่ีถูกตอ้ง  มีกฎเกณฑท่ี์แสดงออกถึง  
      การใหค้วามปลอดภยั  ท่ีผูน้อ้ยจะตอ้งปฏิบติัต่อผูใ้หญ่  ชายปฏิบติัต่อหญิง 

 

-     การตอ้นรับ  ท่ีแสดงต่อกนัในการพบปะ  ในการเยีย่มเยยีน หรือในงานเล้ียง 
       รับรองทั้งหลาย    เจา้ภาพจะตอ้งใหแ้ขกไดรั้บความปลอดภยั โดยเฉพาะ    
       ส าหรับ แขกเกียรติยศ จะตอ้งไดรั้บความปลอดภยัอยา่งสูงสุด เสมอ 

 

๒. ๒.    มรรยาทก าหนดขึน้เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย    
   วตัถุประสงคข์อ้น้ี เป็นวตัถุประสงคโ์ดยรวมของมรรยาท คือ เม่ือมีการก าหนด 

มรรยาทในเร่ืองใดข้ึน    เม่ือคนในสังคมถือเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนัแลว้  กจ็ะบงัเกิดผลดี    ท าให้
สังคมนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
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๒. ๓.    มรรยาทก าหนดขึน้เพือ่เป็นการให้เกยีรตกินั    
   การถือปฏิบติัในเร่ืองอาวโุสของบุคคลและการมีสัมมาคารวะเป็นเร่ืองส าคญั   

ทุกสังคมจะตอ้งมีระเบียบปฏิบติั ท่ีเคร่งครัดในเร่ืองน้ีเสมอ   ทั้งยงัเป็นหลกัการส าคญัท่ีสุด  ท่ี
ถือปฏิบติัในงานพิธีการทั้งปวงดว้ย 
 

๒. ๔.    มรรยาทก าหนดขึน้เพือ่เป็นการแสดงอธัยาศัย   
  วตัถุประสงคข์องมรรยาทขอ้น้ี เป็นเร่ืองของการมีส านึกในคุณธรรมจริยธรรม  

และการมีไมตรีจิต    ผูมี้อธัยาศยั จะเป็นผูมี้มรรยาทเสมอ 

 

๒. ๕.    มรรยาทก าหนดขึน้เพือ่ความสะดวกสบาย     
  วตัถุประสงคข์อ้น้ีเป็นเร่ืองส าคญั  ท่ีท าใหส้ังคมมีความเป็นอยูส่งบสุข  และ 

เรียบร้อย  สมาชิกของสังคมต่างตอ้งรักษามรรยาทดว้ยการงดเวน้การกระท าท่ีอาจก่อความไม่
สะดวกสบาย ต่อผูอ่ื้น    แมใ้นเร่ืองเลก็นอ้ยกต็อ้งงดเวน้     หากจะท าส่ิงท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ความสะดวกสบายของผูอ่ื้น  กจ็ะตอ้งขออนุญาตก่อน     และถา้ไดก้ระท าไปแลว้  กจ็ะตอ้งมี 

การขอโทษ  ขออภยักนั   จึงจะเป็นการรักษามรรยาทได ้

 

๓.     มรรยาทไทย 
           มรรยาทไทยมเีอกลกัษณ์   ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุผลพื้นฐาน  ๒  ประการ  คือ 

                          (๑)      ไทยเป็นชาติเกษตรกรรม  อยูใ่นภูมิอากาศร้อนช้ืน  บา้นเรือนไทยแต่เดิม 

            ปลูกสร้างดว้ยไม ้ ใชชี้วติ เคล่ือนไหวอิริยาบถอยูบ่นพื้นเรือน ไม่ตอ้งใช ้    
            โต๊ะ  เกา้อ้ี  เตียง   กริิยาและมรรยาทของไทยจึงต่างจากมรรยาทสากล 
            ท่ีเกิดข้ึนจากวถีิชีวิตของชาวยโุรป ท่ีอยูใ่นภูมิอากาศหนาวเยน็  ท่ีคนจะ 
            นัง่  นอน  บนพื้นเรือนไม่ได ้ ตอ้งใชเ้กา้อ้ี  โต๊ะ  เตียง    
 

       (๒)      ไทยมพีระพทุธศาสนาเป็นหลกั  พระภิกษุเป็นผูมี้บุคลิกภาพดียิง่ และ                                       
                                     มีมรรยาทเป็นเยีย่ม  ถือปฏิบติัภายในกฎของศีลทั้งปวงอยา่งเคร่งครัด   
                                     พระธรรมวนิยัและศีลน้ี เป็นบทบญัญติั   ท่ีถือเป็นพื้นฐานของมายาท  
                                     ทั้งหลายในโลกไดเ้กือบทั้งหมด     
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                       บทบญัญติัท่ีเป็นหลกัธรรมทั้งหลายน้ีไดก้  าหนดไวเ้ม่ือกวา่  
         ๒,๕๐๐  ปี มาแลว้  แต่หลกัการและวธีิปฏิบติัยงัมัน่คง  ก่อผลดีใหแ้ก่      
         สังคมไดจ้นถึงปัจจุบนั  ชาวไทยมีหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเป็น 

         หลกัปฏิบติัพื้นฐานในการด าเนินชีวดิตลอดมา 
 

เม่ือสังคมไทยรับมรรยาทสากลมาประยกุตใ์ช ้จึงตอ้งท าความเขา้ใจหลกัการและ 
วธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง   เพื่อน ามาปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกลมกลืนกบัมรรยาทไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 ๓. ๑.    มรรยาทไทยในการแสดงกริิยานอบน้อมต่อผู้ใหญ่    

มรรยาทไทยดั้งเดิม     ในสมยัท่ีชาวไทยนัง่และนอนบนพื้นเรือน   เม่ือผูน้อ้ยเขา้ 
ไปหาผูใ้หญ่ ท่ีนัง่อยูบ่นพื้นเรือน  ผูน้อ้ยจะตอ้งคลาน    หรือถา้ผูน้อ้ยนั้นถือส่ิงของอยู ่ กจ็ะตอ้ง
เดินเข่าเขา้ไป  และเม่ืออยู่ต่อหน้าผูใ้หญ่  ท่ีนั่งอยู่ใกลก้นั  ผูน้้อยจะตอ้งนั่งโดยตลอด  จะยืน
ไม่ไดเ้ลย   

หากผูใ้หญ่นัง่อยูบ่นพื้นเรือน   เม่ือจะเขา้ไปหา ตอ้งกม้ศีรษะเคารพ ขณะเดินเขา้ 
ไปหา   เดินตวัตรงได ้   เม่ือเขา้ไปถึงระยะพอสมควร  จะตอ้งคุกเข่าลงคลานหรือเดินเข่า  ถา้ไม่
ปฏิบติัเช่นนั้น  เช่น  ยนืในขณะท่ีผูใ้หญ่นัง่อยูก่บัพื้น  ถือวา่เป็น “การยนืค ้าศีรษะ”  

และเม่ือจะลาจากผูใ้หญ่  ผูน้อ้ยจะกราบหรือยกมือไหวล้า   ในทางปฏิบติั  ผูน้อ้ย 
จะตอ้งคลานหรือเดินเข่าถอยหลงัออกไป  จนไดร้ะยะห่างพอสมควรแลว้  จึงลุกข้ึนยนื  หมุน
ตวั หันไปสู่ทางท่ีจะเดินจากไป   การหมุนตวักจ็ะตอ้งปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจ โดย จะตอ้งหมุน
ตวัทางซา้ย  เพื่อหนัมือขวาใหผู้ใ้หญ่   เป็นประทกัษิณ  จึงจะเป็นมงคล  ไม่ไดท้ าตามต าราอยา่ง
ท่ีปฏิบติักนัอยูใ่นปัจจุบนั  ท่ีใหห้มุนตวัทางขวา โดยหนัมือซา้ยใหผู้ใ้หญ่  ซ่ึงถือวา่เป็นอวมงคล 
  วธีิการปฏิบติัตามมรรยาทไทยดงักล่าวน้ี ต่างจากวธีิการปฏิบติัตามมรรยาทสากล  
 

มรรยาทไทยในปัจจุบัน  ในทางปฏิบติั  ตอ้งค านึงถึงการผสมผสานระหวา่ง 
มรรยาทไทยกบัมรรยาทสากล   ใหป้ฏิบติัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม  ณ จุดบรรจบท่ีราบร่ืน
เรียบร้อย  และดูงามสง่า โดยจะตอ้งรักษามรรยาทไทยไวเ้ป็นหลกั 
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-   ถ้าผู้ใหญ่น่ังอยู่กบัพืน้เรือน  หรือบนทีน่ั่งไม่สูง ซ่ึงยงัมีการปฏิบติัอยูใ่นเรือน   
    แบบไทย  ในศาลาการเปรียญ  ในโบสถว์หิาร   เม่ือมีการประกอบพิธีกรรม     
    ทางศาสนา  ผูน้อ้ยท่ีเขา้ไปหาผูใ้หญ่  ยงัคงตอ้งปฏิบติัตามมรรยาทไทยเช่นเดิม   
    คือ  เดินเจา้ไป  แต่เม่ือเขา้ใกลพ้อสมควรแลว้  ตอ้งคลานหรือเดินเข่าเขา้ไปหา  
 

-   ถ้าผู้ใหญ่น่ังบนเก้าอี ้หรืออยู่ทีโ่ต๊ะ    ผูน้อ้ยเขา้ไปหา  ปฏิบติัดงัน้ี  
                   *     ห้ามเดินเข้าหาผู้ใหญ่ ทางด้านหลงัของผู้ใหญ่  ตอ้งใหผู้ใ้หญ่เห็นเม่ือเรา                                            
                                     เดินเขา้ไปหา  แสดงถึงการใหค้วามปลอดภยัต่อผูใ้หญ่ 

                   *    การเดินเขา้ไปหาผูใ้หญ่  ถา้ตอ้งเดินผา่นหนา้   ตอ้งกม้ศีรษะค านบั เม่ือ 
                                     เร่ิมเดินผา่น   เดินตวัตรง   ไม่ตอ้งกม้ตลอดเวลาท่ีเดินผา่น  และควรจะ 
                                     เดินเร็ว   
                  *     การอยูใ่กลชิ้ดผูใ้หญ่  ถา้ไม่อยูใ่นฐานะผูเ้ป็นแขก  ตอ้งยนืหรือนัง่ 
                                     ทางซา้ยของผูใ้หญ่ 

                  *    หากเป็นการยนืรอใกลผู้ใ้หญ่   ตอ้งถอยออกไปยนืห่างพอสมควร 
                    *   การยนืใกลผู้ใ้หญ่  ในขณะท่ีผูใ้หญ่นัง่บนเกา้อ้ี   ตอ้งยนืห่างจากผูใ้หญ่ 

                                      เป็นระยะไม่นอ้ยกวา่ความสูงของตน    ถา้ยนืใกลก้วา่นั้น  ถือวา่  เป็น  

                         “การยนืค ้าศีรษะ”   ยกเวน้เม่ืออยูใ่นสภาพพื้นท่ีบงัคบั  กจ็ะตอ้งยนื 

                                      ใหห่้างพอสมควร  เท่าท่ีจะท าได ้ 
 

๓. ๒.   มรรยาทในการทกัทายแบบไทย  คนไทยทกัทายกนัดว้ยการไหว ้และการกราบ  
แมใ้นปัจจุบนั กย็งัปฏิบติัเหมือนเดิม    แต่ในบางโอกาส  กอ็าจตอ้งทกัดว้ยการค านบั    และหาก
เป็นการทกักบัชาวต่างชาติ  กใ็ชก้ารค านบัหรือการจบัมือทกักนัแทน    

ไม่วา่จะปฏิบติัในเร่ืองใด  ตามวธีิการใด  ตอ้งท าดว้ยความเขา้ใจถึงเหตุผลใน 

การปฏิบติันั้น  จึงจะไดผ้ลเป็นท่ีประทบัใจของผูท่ี้เราทกัทายดว้ย 
การทกักนั ในวฒันธรรมต่าง ๆ  มีสาระท่ีตรงกนั  คือ  เป็นการใหค้วามปลอดภยั 

ต่อกนั  โดยผูมี้อาวโุสนอ้ยกวา่  เป็นฝ่ายใหค้วามปลอดภยัต่อผูมี้อาวโุสสูง  และผูมี้อาวโุสสูงกวา่  
จะเป็นฝ่ายแสดงวา่ไดส้ละอ านาจท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น  เพื่อไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูน้อ้ย  
 



-  ๖  - 
 
 

การทักทายกนัที่เหมาะสมกบัวฒันธรรมและสถานะของบุคคล 
 

             -    ชาวไทยด้วยกนั  แมต่้อหนา้ชาวต่างชาติ ในท่ีใด ๆ  กต็าม  ควรทกักนัดว้ย 
                              การไหว ้  ซ่ึงจะท าใหช้าวต่างชาติเกิดความรู้สึกยอมรับนบัถือคนไทย เห็น 
                              วา่คนไทยมีวฒันธรรมของเราเอง   และยงัคงรักษาประเพณีของเราไวไ้ด ้

 

   -     ชาวไทยกบัชาวต่างชาติ  ถา้เรารู้วธีิทกัทายตามประเพณีท่ีแทจ้ริงของชาว 
                               ต่างชาติ ท่ีเราทกัทายดว้ย  และปฏิบติัในขณะอยูใ่นบา้นเมืองของเขาได ้
                               อยา่งมัน่ใจวา่ จะไม่ท าผดิพลาด และไม่เส่ียงต่อการท าผดิเก่ียวเน่ืองไปถึง 
                         ความเช่ือทางศาสนาของฝ่ายเขา  กค็วรจะปฏิบติัตามวฒันธรรมของเขา    
                               เขาจะรู้สึกประทบัใจ และเราจะไดรั้บความนิยมชมชอบจากเขา 

 

           -     ถ้าทกักบัชาวต่างชาติ ทีเ่ราไม่รู้วธิีทกัทาย ตามแบบของเขาอย่างแท้จริง   
                 ใหใ้ชว้ธีิการจบัมือทกักนัตามแบบสากล  จะเหมาะกวา่ 

   

การไหว้    เป็นการแสดงความเคารพดว้ยท่า“วนัทา”  ซ่ึงปฏิบติัอยูก่นัในวฒันธรรม 

           ต่าง ๆ  แต่การไหวต้ามแบบไทยมีหลกัการ วิธีการ และเหตุผล  ท่ีมีความหมาย 
           เขา้ถึงหลกัการใหค้วามปลอดภยัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ยิง่กวา่การไหวใ้นวฒันธรรมอ่ืน   
 

- ชาวอินเดีย ทกักนัดว้ยท่า “อญัชล”ี (คือประนมมือท่ีกลางอก)  ถา้เคารพส่ิง  
ศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งสูง ใชท่้า “วนัทา” ระดบัสูง  คือ ตน้มือแนบส่วนบนของ
หนา้ผาก    
                แต่ส าหรับคนไทย  เราไม่ทกักนัดว้ยท่าอญัชล ี   แต่ทกักนัดว้ยท่า 
”วนัทา”   โดยก าหนดการไหวต้ามระดบัอาวโุสอยา่งมีเหตุผลดว้ย 

 

 -       คนไทยส่วนหน่ึงจะเขา้ใจวา่  การไหวเ้ป็นการทกัทาย  ท่ีผูน้อ้ยจะตอ้งเป็น 

         ฝ่ายไหวผู้ใ้หญ่  และผูใ้หญ่จะเป็นฝ่ายรับไหว ้ ผู้มอีาวุโสเสมอกนั จึงมกัจะ 
         ไม่ไหว้ทกัทายกนั  ซ่ึงท่ีจริงแลว้   ผูมี้อาวโุสเสมอกนั  ฝ่ายใดจะไหวก่้อน    
         แลว้อีกฝ่ายจึงรับไหว ้ โดยใหป้ลายนิว้ช้ี จรดทีป่ลายจมูก  จะเป็นการไหว ้
         ระดบัเดียวกนั  ท่ีบุคคลระดบัเดียวกนั  ฝ่ายใดจะไหวก่้อนกไ็ด ้   



-  ๗  - 
  
 

                            -    การไหว้ทกัทายกนั  ใหไ้หวเ้ม่ือพบกนัพร้อมกบักล่าวค าวา่ “สวสัดี”   และ 
                                  เม่ือลาจากกนั  กป็ฏิบติัเช่นเดียวกนั 

 

 การไหว้ตามระดบัอาวุโสแบบไทย 
     การไหวเ้พื่อการทกัทาย ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติัระหวา่งใครต่อใคร ตอ้งเร่ิมจาก
ฐานของท่าวนัทา โดยใหศ้อกอยูชิ่ดขา้งล าตวั  ทอ้งแขนไม่แนบล าตวั   มือท่ีประนม จะอยูสู่งข้ึน   
 

 (๑)    การไหว้ผู้มอีาวุโสระดับเดียวกนั   เร่ิมจากฐานของท่าวนัทา   ประนมมอื     
          ศอกชิดข้างล าตัว   มือท่ีประนมอยู ่จะสูงข้ึน ไม่อยูท่ี่กลางอก    จากนั้น  
          กม้ศีรษะลงเลก็นอ้ย   ยกมือท่ีประนมข้ึนไหว ้   โดยใหศ้อกยงัอยูชิ่ดล าตวั 
          ปลายนิว้ช้ีจรดปลายจมูก   ท่ีส าคญั คือ ทั้งสองฝ่ายจะสบตากนั   ซ่ึงเป็น 

          การปฏิบติัท่ีเห็นไดว้า่  ต่างฝ่ายต่างปลอดภยั   ถา้ฝ่ายใดท าร้าย อีกฝ่ายหน่ึง   
          มองเห็น  กส็ามารถหลบหรือป้องกนัตนได ้   
 

   (๒)    ผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่ทีอ่าวุโสสูงกว่า   ผูน้อ้ยเป็นฝ่ายไหว ้ โดยประนมมือไว ้
                       ท่ีฐานของ ท่าวนัทา แลว้กม้ศีรษะลง ยกมือท่ีประนมข้ึน  ใหป้ลายนิว้ช้ี 
                       จรดหว่างคิว้     

               การไหวท่้าน้ี  ผูน้อ้ยจะไม่เห็นผูใ้หญ่    แสดงนยัความหมายวา่    
  ผูน้อ้ยไดใ้หค้วามปลอดภยัต่อผูใ้หญ่แลว้  ถึงแมคิ้ดร้าย  กจ็ะท าร้ายท่าน   
  ไม่ได ้ เพราะมองไม่เห็นท่าน   แต่ในทางตรงขา้ม  ถา้ผูใ้หญ่ท าร้ายผูน้อ้ย    
  ผูน้อ้ยกจ็ะหลบหลีก หรือป้องกนัตนเองไม่ได ้ เพราะมองไม่เห็น  ผูใ้หญ่ 

  จะเป็น ฝ่ายไดรั้บความปลอดภยัเพียงฝ่ายเดียว 

 

                (๓)   ผู้ใหญ่รับไหว้ผู้น้อย   เม่ือผูน้อ้ยไหวผู้ใ้หญ่ดว้ยท่าวนัทา  ผู้ใหญ่ไม่ควร 
                                    รับไหว้ด้วยท่าอญัชล ี(ตามท่ีต าราทั้งหลายก าหนดไว)้   เพราะเราไม่ได้ 
                                    เคารพเด็กเสมอกบัการเคารพพระภิกษุ 

              (นึกถึงบทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ ...อญัชลี กรณีโย.....  คือ  พระภิกษุ 

              พึงไดรั้บการเคารพดว้ยท่าอญัชลี)    



-  ๘  - 
 

                               วธีิท่ีถูกตอ้งในการรับไหว ้ คือ ประนมมอื ให้ศอกชิดล าตัว  
              และยกมอื ทีป่ระนม ให้ปลายนิว้ช้ีจรดริมฝีปากล่างเหนือคาง โดยท่าน้ี   
              ผูรั้บไหวจ้ะเห็นผูไ้หวแ้สดงความเคารพตนตลอดเวลา    
                              เม่ือรับไหวเ้ดก็  ไม่ควรใหน้ิ้วปิดปาก    เพราะผูใ้หญ่มีวฒิุสูง 

                                    ตอ้งอวยชยัใหพ้รเด็กเสมอ   จึงไม่ควรยกมือข้ึนมาปิดปาก 
  (๔)   การไหว้ส่ิงศักดิสิทธิ์   ตั้งฐานของท่าวนัทา   เม่ือยกมือท่ีประนมข้ึนไหว ้  
                                    ตอ้งใหป้ลายน้ิวหวัแม่มือจรดหวา่งคิ้ว  จะดูงามท่ีสุด    แต่ในการปฏิบติั  
                                    ตอ้งค านึงถึงธรรมชาติ  ต าราทั้งหลายมกัจะสอนให้ยกมอืไหว้โดยให้ 

      นิว้ช้ีจรดส่วนบนของหน้าผาก หรือไรผม     แต่บางท่านมีไรผมสูงข้ึนไป 

                           มาก  การยกมือไหวต้ามนั้น  จะเป็นท่าท่ีไม่งาม ควรยกมือท่ีประนมอยู ่
     ใหป้ลายนิว้หัวแม่มอืจรดหว่างคิว้แทน  จะมีความหมายถูกตอ้ง ตรงตาม 
     หลกัเกณฑ ์และดูงามท่ีสุดดว้ย 

   (๕)   ห้ามไหว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพราะพระองคท์รงอยูใ่น 

            พระราชสถานะ  และทรงมพีระราชอ านาจ ทีจ่ะทรงก าราบทุกคนให้ 

  กราบพระองค์ได้   จึงปฏิบติัได ้ ๒  วธีิ  คือ 
ก.    เมือ่น่ังเฝ้าฯ      ทั้งชายและหญิง ตอ้งนัง่พบัเพียบ และกราบ 

                                           โดยไม่แบมือ         
                   (แต่ในทางปฏิบติั   หากชาวบา้นประนมมือไหวพ้ระองค ์ กต็อ้ง 
                   พิจารณาวา่  เป็นการแสดงความเคารพรักอยา่งยิง่แด่พระองค ์ดว้ย 
                   เจตนาท่ีแทจ้ริง    แต่ผูท่ี้รู้ขนบธรรมเนียมแลว้ ตอ้งกราบเท่านั้น) 
 

              ข.    เมือ่ยนืเฝ้าฯ    กราบไม่ได ้   ใหป้ฏิบติัดงัน้ี     
                                            ชาย      ถวายค านบั     
                                            หญิง    ตอ้งถอนสายบวั  แต่ถา้หญิงสวมเคร่ืองแบบขา้ราชการ  
                                                        ตอ้งถวายค านบัเหมือนการปฏิบติัของชาย 

 

 

 

 

 



-  ๙  - 
 

 

 การกราบ    เป็นการแสดงความเคารพดว้ยท่า “อภิวาท”  การกราบมีอยู ่ ๒ แบบ คือ     
                                  

(๑)       การกราบเบญจางค์ประดิษฐ์   เป็นการกราบส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  ปฏิบติั ดงัน้ี 
               

                        ชาย      น่ังคุกเข่าท่าเทพบุตร  ตั้งปลายเทา้  เทา้ชิดกนั  เข่าห่างกนัพอควร   
                                     ตั้งตวัตรง   นัง่บนขอ้เทา้  ยกมือข้ึนประนมในท่าอญัชลี   จากนั้น 

                                     ยกมือ ข้ึนวนัทา  โดยใหป้ลายน้ิวหวัแม่มือจรดหวา่งคิ้ว   แลว้กม้ 

                                      ลงกราบดว้ยท่าอภิวาท  ทาบฝ่ามือทั้งสองบนพื้น   ฝ่ามือห่างกนั 

                                     ประมาณ  ๕ – ๖  น้ิว   ใหป้ลายศอกทั้งสองข้างจรดกลางหัวเข่า    
                                     ก้มศีรษะลงให้หน้าผากจรดพืน้ ระหว่างฝ่ามอื ทีว่างคว า่ทาบพืน้ 

                อยู่แล้ว     
 

 หญิง     ปฏิบติัต่างจากชายเลก็นอ้ย  คือ  นัง่คุกเข่า เข่าชิดกนั ทอดเทา้ไป 

                                                 ขา้งหลงั ไม่ตั้งปลายเทา้ เทา้ชิดกนั  นัง่ทบับนเทา้ท่ีชิดกนั เรียกวา่  
                                                 ท่า “เทพธิดา”   ล  าตวัตั้งตรง   วางฝ่ามือทั้งสองบนขาเหนือเข่า   
                                                 แลว้ยกมือข้ึนประนมในท่าอญัชลี    
                   จากนั้นยกมือข้ึนวนัทา  โดยใหป้ลายนิว้หัวแม่มือจรด 

                                                 หว่างคิว้  แลว้กม้ลงกราบดว้ยท่าอภิวาท ฝ่ามือทั้งสองทาบกบัพื้น 
                                                 ห่างกนัประมาณ  ๕ -  ๖   น้ิว   ให้ปลายศอกทั้งสองเฉียงออกไป 

                                                 ด้านข้าง  กม้ศีรษะลง  ใหห้นา้ผากจรดพื้น ระหวา่งฝ่ามือท่ีวาง 
                                                 ทาบพื้นอยูก่่อนแลว้ 

 

การปฏิบติัดงัท่ีกล่าวแลว้ จะมีส่วนของร่างกายสัมผสัพื้น  ๕  ส่วน  คือ  เข่า  ๒   
ฝ่ามือ  ๒   และ หนา้ผาก  ๑    จึงเรียกวา่เบญจางคป์ระดิษฐ ์หรือเบญจางคป์ระณต 
  การกราบโดยหนา้ผากไม่จรดพื้น   ไม่เป็นการกราบเบญจางคป์ระดิษฐ ์ คนเห็น
จะรู้ไดท้นัที วา่ เป็นการกราบ ท่ีไม่ถูกตอ้ง  (คนไทยท่ีอายมุาก – คนรุ่นเก่า  เวลาไปท าบุญท่ีวดั
จะมี ผา้กราบ ติดตวัไปดว้ยเสมอ  เพื่อไวปู้ท่ีพื้น เวลากราบ หนา้ผากท่ีจรดพื้นจะไดไ้ม่เป้ือน) 
 

 



-  ๑๐  - 
 
     

  (๒)    การกราบเคารพบุคคล  ไม่วา่จะเป็นบุคคลระดบัใด  ตั้งแต่พระบาทสมเดจ็ 
                                  พระเจา้อยูห่วัลงมาถึงสามญัชน  เราแสดงความเคารพดว้ยการกราบได ้ แต่     
                                  หา้มกราบดว้ยท่าเบญจางคป์ระดิษฐ ์   ท่ากราบท่ีถูกตอ้ง เม่ือกราบบุคคล  
                                  คือ ทั้งชายและหญิง ต้องน่ังพบัเพยีบ  ก้มลงกราบโดยมอืทีป่ระนม  ตั้งอยู่ 
 บนพืน้   ไม่แบมอื  และหน้าผากไม่จรดพืน้    โดยให้หน้าผากแนบบนมอื 
                                  ทีป่ระนมอยู่น้ัน  มข้ีอสังเกต  คือ   

   -       เม่ือกราบบุคคล    กราบคร้ังเดียว 

   -       เม่ือกราบคุณพ่อคุณแม่   กราบดว้ยท่าธรรมดา หรือกราบดว้ยท่า 
           เบญจางคป์ระดิษฐ์ กไ็ด ้  เพราะคนไทยมีคติ  ถือวา่ บิดามารดาเป็น  
           พระของลูก  ฉะนั้น  จึงกราบดว้ยท่าท่ีใชก้ราบพระ กไ็ด ้

   -       การกราบศพพระภิกษุ  กราบดว้ยท่าเบญจางคป์ระดิษฐ ์   
           การกราบศพบุคคล ใชท่้ากราบธรรมดา   ไม่ใชเ้บญจางคป์ระดิษฐ ์                                 
           แมก้ราบพระบรมศพในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  กต็อ้งนัง่ 
           พบัเพียบกราบโดยไม่แบมือ    
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๓. ๓.    การส่งส่ิงของให้ผู้ใหญ่และการรับส่ิงของจากผู้ใหญ่ 

 

   (๑)     การส่งส่ิงของให้ผู้ใหญ่ทีน่ั่งอยู่บนพืน้เรือนหรือบนทีน่ั่งทีไ่ม่สูง  
 

           ถ้าเป็นของขนาดใหญ่   ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
  -    เดินถือส่ิงของนั้นเขา้ไปใกลพ้อจะส่งส่ิงของนั้นได ้ หยดุ 

                        -    ทรุดกายลง   วางส่ิงของไวท้างขวา   
                        -    นัง่พบัเพียบ ยกมือไหว ้หรือกม้กราบ    
                        -    แลว้จึงหยบิส่ิงของนั้นส่งให ้ โดยต้องใช้สองมอืประคองส่ง 
                             อย่ายืน่ส่งของด้วยมอืเพยีงข้างเดยีว 

 

          ถ้าเป็นของขนาดเลก็  ใชพ้าน ซ่ึงตอ้งมีล้ินพาน หรือถาดวางส่ิงของนั้น    
                        ถา้ไม่มีพาน จะถือส่ิงของดว้ยมือกไ็ด ้  เม่ือเดินเขา้ไปใกลแ้ลว้                      
                        ทรุดกายลง  เดินเข่าหรือคลาน โดยใชมื้อขา้งเดียวหรือทั้งสองขา้ง  
                        ถือพานหรือถาด  ท่ีบรรจุส่ิงของ   
                                      เม่ือเขา้ใกลพ้อจะส่งของนั้นไดแ้ลว้  ใหน้ัง่พบัเพียบ  วาง 
                        ส่ิงของไวท้างขวา  ยกมือไหว ้หรือกม้ลงกราบ แลว้ ยกส่ิงของน้ัน 

                        ส่งให้  ห้ามหยบิ  ต้องยกของขึน้มา   แล้วส่งให้ด้วยมอืทั้งสองข้าง 
                        ห้ามยืน่ส่งส่ิงของให้ด้วยมอืเพยีงข้างเดียว  

 

                          (๒)    การส่งส่ิงของให้ผู้ใหญ่ทีน่ั่งอยู่ที่โต๊ะหรือยนือยู่ 
         ใหเ้ดินถือส่ิงของนั้นเขา้ไป  ถึงระยะท่ีห่างพอสมควรแลว้หยดุ  ค  านบั
แสดงความเคารพ  แลว้กา้วเทา้ต่อไป ถึงระยะท่ีจะยืน่ส่งส่ิงของไดส้ะดวก  หยดุยนื  แลว้จึงส่ง
ส่ิงของใหด้้วยมอืทั้งสอง   เม่ือผูใ้หญ่รับไปแลว้    ตามแบบไทย  ใหย้กมือ   ไหว ้ แลว้กา้วถอย
ออกมา  ๓ – ๔  กา้ว     หมุนตวัทางซา้ย  หนัมือขวาใหผู้ใ้หญ่ เป็นประทกัษิณ   เดินจากไป 
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   (๓)    การรับส่ิงของจากผู้ใหญ่ทีน่ั่งอยู่บนพืน้เรือนหรือบนทีน่ั่งไม่สูง 
             เดินเขา้ไปจนถึงระยะใกลพ้อสมควรแลว้หยดุ  ทรุดกายลง คลานเขา้ไปหา
ถึงระยะท่ีจะยืน่มือรับส่ิงของไดแ้ลว้  จึงนัง่พบัเพียบ ยกมือไหว ้หรือกราบ  แลว้ยืน่มอืทั้งสอง
ออกรับส่ิงของ   ห้ามรับส่ิงของด้วยมอืเพยีงข้างเดียว 

           ถ้าเป็นของเลก็     เม่ือรับส่ิงของมาแลว้  ถือดว้ยมือขวาขา้งเดียวกไ็ด ้ 
                                         คลานถอยหลงัออกมา 

                        ถ้าเป็นของใหญ่    เม่ือรับส่ิงของมาแลว้  ตอ้งถือดว้ยสองมือ  ตั้งล  าตวัตรง                              
                                                                 เดินเข่าถอยหลงัไปจนห่างพอสมควร  แลว้ลุกข้ึนยนื     
                                                                 ค  านบั แลว้หมุนตวัทางซา้ย  หนัมือขวาใหผู้ใ้หญ่    
                                                                 เดินจากไป 

     

    (๔)    การรับส่ิงของจากผู้ใหญ่ที่น่ัง ณ  โต๊ะท างานหรือยนือยู่ 
               เม่ือเดินเขา้ไปถึงระยะพอสมควร  แลว้หยดุ   ค  านบัหรือยกมือไหว ้ เป็น 
การแสดงความเคารพ  แลว้เดินเขา้ไปจนถึงระยะท่ีจะรับส่ิงของนั้นได ้  แลว้ยกมือไหวอี้กคร้ัง  
ก่อนรับส่ิงของ  เป็นการแสดงความขอบคุณ     ต้องรับของด้วยสองมอื   เม่ือไดรั้บของแลว้  ให้
เดินถอยหลงั  ๓ – ๔ กา้ว   แลว้ค านบัอีกคร้ัง เป็นการลา  หมุนตวัซา้ยหนั  เดินจากไป 
 

๔.    มรรยาทสากล 
  คนไทยคบหาสมาคมกบัชาวต่างชาติมาตลอด  และปรับตนใหเ้ขา้กบัธรรมเนียม 
และประเพณีสากลไดเ้ป็นอยา่งดี   โดยประยกุตใ์ชม้รรยาท ท่ีถือปฏิบติัเป็นสากล   น ามาปฏิบติั
ใหส้อดคลอ้งกบัมรรยาทไทย     มรรยาทสากลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีชาวไทยตอ้งเรียนรู้เหตุผลและ
วธีิปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
  มรรยาทสากล มีพื้นฐานมาจากระเบียบปฏิบติัทางสังคมของชาวยโุรป ท่ีมีอากาศ
หนาวเยน็  ฝร่ังจึงไม่นัง่หรือนอนกบัพื้น  ชาวยโุรปใชชี้วติโดยมีเกา้อ้ี โต๊ะ และเตียงเป็นอุปกรณ์     
ส่ิงใดท าใหเ้กิดความอบอุ่นได ้ ส่ิงนั้นยอ่มเป็นท่ีปรารถนาของคนทัว่ไป   จึงมีการแสดงอธัยาศยั
ในการตอ้นรับผูม้าเยอืน ดว้ยการต้อนรับอย่างอบอุ่น (Warm welcome)   ต่างจากชาวไทย ท่ีมี
วถีิชีวติในภูมิอากาศร้อน ชาวไทยจึงใหก้ารต้อนรับอย่างร่มเยน็เป็นสุข   
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แต่สังคมไทยในปัจจุบนั  คนไทยส่วนหน่ึง แสดงอธัยาศัยในการต้อนรับกนั 

ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่น  เพราะคนไทยลอกเลียนค าของฝร่ัง โดยไม่ไดค้  านึงถึงความหมาย 
ท่ีมีเหตุผลมาจากธรรมชาติของไทยเราเอง      
  เรารับมรรยาทสากลมาปฏิบติัโดยบางคนไม่เขา้ใจถึงหลกัการและเหตุผล อนัเป็น 

ท่ีมาของการปฏิบติันั้น  จึงอาจท าตาม ๆ  กนัมา    ผูรู้้กจ็ะปรับเขา้กบัวถีิชีวติแบบไทยได ้   แต่ถา้
ไม่รู้  ปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจต่างจากหลกัการท่ีแทจ้ริง    แมใ้นเร่ืองง่ายท่ีสุด  ผลของการปฏิบติั
อาจจะออกมาไม่ดีกไ็ด ้ เช่น ในการแสดงอธัยาศยัในการใหบ้ริการของบุคลากรขององคก์าร ท่ี
ไดรั้บประกาศนียบตัร ISO 9002  ฝร่ังไดก้  าหนดการปฏิบติั ท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งปฏิบติัต่อผูม้ารับ
บริการ  ดว้ยการปฏิบติัตามค าง่าย ๆ   ๙  ค  า   คือ  มองหน้า   สบตา   ยิม้   ทกัทาย   ไต่ถาม  ตอบ
ค าถาม  ให้ค าแนะน า   กล่าวค าขอบคุณ  และกล่าวค าอ าลา  ซ่ึงฝร่ังคิดวา่จะสร้างความประทบัใจ 
ใหแ้ก่ผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี   คนไทยกเ็ห็นคลอ้ยดว้ย  แต่เม่ือปฏิบติัจริง  อาจไม่ไดผ้ลตามท่ี 

คาดหวงักไ็ด ้ เพราะความเขา้ใจและวธีิปฏิบติัตามค าทั้ง  ๙ ค  านั้น ของฝร่ังกบัของไทย มีเหตุผล
และวธีิปฏิบติัตามประเพณีท่ีต่างกนั 
  ถา้ไดพ้ิจารณา  แลว้จะพบวา่  การปฏิบติัท่ีจะใหไ้ดผ้ลสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง ตอ้ง
สร้างความเขา้ใจกนัอีกมาก  เพราะเพียงแค่เร่ิมดว้ยค าวา่ “มองหน้า”  กอ็าจเกิดปัญหาไดแ้ลว้   
ฝร่ังมองหนา้กนัไดอ้ยา่งเป็นปกติ  แต่การมองหนา้ของคนไทยนั้น มีความเส่ียงต่อการเจบ็ตวัได้
อยา่งท่ีฝร่ังคิดไม่ถึง  พอมาถึงค าวา่ “สบตา”  ฝร่ังกบัไทยกมี็ส านึกและจิตใตส้ านึกต่างกนั  

คนไทย  เม่ือพบผูใ้หญ่ จะสบตาเพียงเลก็นอ้ย แลว้หลบตาลงดว้ยความเคารพ    
แต่ฝร่ังเม่ือพบผูใ้หญ่จะตอ้งสบตาท่านตลอดเวลา    และถา้ท่านก าลงัพดูกบัใคร  ถา้ผูน้ั้นไม่
สบตาท่าน อาจถือวา่ผูน้ั้นไม่เคารพและไม่ฟังท่านไปเลย   แต่คนไทยบางคน ดว้ยความเคารพ 
ไม่กลา้สบตาผูใ้หญ่นาน  
  ในเร่ืองการสบตาน้ี วถีิไทยมีอะไรบางอยา่งท่ีลึกซ้ึง และฝร่ังยงัเขา้ไม่ถึง  เช่น  

“การค้อน” ของหญิงไทย  ซ่ึงเป็นวธีิการสบตาของหญิงไทยท่ีมีความหมายลึกซ้ึง  ไม่มีทาง 
ท่ีฝร่ังจะเขา้ใจได ้  ถา้สอนใหห้ญิงฝร่ังคอ้นอยา่งมีความหมายเหมือนการคอ้นของหญิงไทย  
ฝร่ังอาจจะไม่เขา้ใจและปฏิบติัไม่ไดเ้ลย 
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แมแ้ต่การยิม้  ยงัตอ้งใชต้  าราฝร่ังมาสอนใหค้นไทยยิม้กนัแลว้   ทั้ง ๆ ท่ีประเทศ 
ไทย ไดช่ื้อวา่ สยามเมอืงยิม้   แต่บางทีฝร่ังกม็องยิม้สยามของเราดว้ยความสับสน  

การทกัทายกเ็ช่นเดียวกนั  การไหวข้องคนไทย ไม่เหมือนกบัการไหวข้องคนชาติ 
ใดในโลก  คนไทยไหวก้นัอยา่งมีความหมายตรงกบัหลกัการใหค้วามปลอดภยัของมรรยาทใน 

การทกัทายอยา่งแทจ้ริงดว้ย   
วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของมรรยาท คือ การใหค้วามปลอดภยั   จะเห็นไดจ้าก 

การทกัทายในรูปแบบต่าง ๆ   ไม่วา่จะปฏิบติัดว้ยกิริยาหรือวาจา ลว้นมีนยัความหมายเก่ียวขอ้ง
กบัการใหค้วามปลอดภยักนัทั้งส้ิน 

  

๔. ๑.    มรรยาทในการทกัทายมพีืน้ฐานมาจากการให้ความปลอดภัย 
            เป็นหลกัการท่ีตรงกนัของคนทั้งโลก ทุกวฒันธรรม ไม่วา่จะเป็นประเพณีของ 

ชนชาติใด  ท่ีคนรู้จกักนั เห็นหนา้กนัเม่ือไรกจ็ะตอ้งแสดงความห่วงใยในความปลอดภยัของ 
อีกฝ่ายหน่ึงเสมอ  ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติัดว้ยกิริยาหรือวาจา 

-       การทกักนัด้วยกริิยา   เป็นการปฏิบติัท่ีมีนยัความหมาย วา่ ตนไดใ้ห ้

        ความปลอดภัย ต่อผูไ้ดรั้บการทกัทายแลว้   
-       การทกักนัด้วยวาจา  จะมีนยัความหมาย  แสดงถึงอธัยาศยัห่วงใยใน 

        ความปลอดภยัของผูท่ี้ตนทกัทายเสมอ 

 

การทกัทายกนั เป็นมรรยาทส าคญั   ผูท้กัทายท่ีเขา้ใจความหมายและรู้วธีิปฏิบติั 

ท่ีถูกตอ้งจะส่ือไมตรีจิตไปสู่ผูไ้ดรั้บการทกัทาย มิตรภาพจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว    ผูไ้ม่เขา้ใจ
อาจจะแสดงนยัความหมายออกมาไดไ้ม่เตม็ท่ี หรืออาจกลายเป็นการกระท าท่ีไม่มีความหมาย
ไปเลย    สังเกตไดจ้ากตวัอยา่งค าทกัทาย ท่ีเป็นวฒันธรรมพื้นบา้น  ต่อไปน้ี 
   

 “ไปไหนมา”    คนไทยแต่เดิมทกักนัวา่ ไปไหนมา   เพราะคนไทยมีวถีิชีวติอยูก่บัเหยา้ 
                                 เฝ้ากบัเรือน     เม่ือพบกนันอกบา้น จึงถามกนัเช่นนั้นดว้ยความห่วงใยใน 

                                 ความปลอดภยัของเพื่อนท่ีออกจากบา้นเรือนไป อาจไปเส่ียงภยัใด ๆ  มา 
 กไ็ด ้ โดยไม่ไดต้อ้งการค าตอบ ตามความเป็นจริง   ค  าตอบท่ีไดรั้บจึงมกัจะ 
                                 เป็นค าวา่“เปล่า” ซ่ึงไม่เป็นความจริง หรือไม่มีความหมายดว้ยซ ้ าไป 
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“กนิข้าวแล้ว หรือยงั” คนจีนทกักนัดว้ยต าน้ี เพราะในประวติัศาสตร์ของจีนช่วงหน่ึง   
                     ชาวจีนอดอยากถึงขนาดอดตาย  เม่ือพบกนัจึงทกักนัดว้ยอธัยาศยั ห่วงใย    
                     ในความปลอดภยัของเพื่อนท่ีอาจอดตาย  ค าตอบท่ีได ้คือ “กนิแล้ว”  

                     แมย้งัไม่ไดกิ้น  กต็อ้งตอบเช่นนั้น  เพื่อใหผู้ถ้ามสบายใจ 
 

 “เป็นอย่างไรบ้าง”   “สบายดีหรือ”  (How are you ?)   ฝร่ังทกักนัเช่นน้ี เพื่อแสดง 
วา่มีอธัยาศยั ห่วงใยในความปลอดภยัของเพื่อน ท่ีอาจเจบ็ไขไ้ดป่้วย เพราะ                      
อากาศหนาวในยโุรปท าใหเ้จบ็ป่วยง่าย กมี็นยัตวามหมายเดียวกนั ค าตอบ 

ท่ีไดรั้บกคื็อ “ขอบคุณ  สบายดี” แมเ้จบ็ป่วยกย็งัตอ้งตอบวา่ สบายดี 
 

การทกัทายกนัดว้ยกิริยา กมี็ลกัษณะและวตัถุประสงคท์ านองเดียวกนั  คือ  มีนยั 
ความหมาย เป็นการให ้หรือห่วงใยในความปลอดภยัระหวา่งกนั โดยผูน้อ้ยแสดงออกดว้ยกิริยา 
ท่ีมีนยัความหมายเป็นการยอมรับอ านาจของผูมี้อาวุโสสูงกวา่  หรือแสดงวา่ตนไม่เป็นอนัตรายต่อ
ผูใ้หญ่นั้น และฝ่ายผูมี้อ  านาจจะแสดงถึงการสละอ านาจท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อผูมี้สถานะดอ้ยกวา่   
 

“การค านับ”  เป็นมรรยาทในการทกัทาย  ซ่ึงพฒันามาจากการท่ีชาวยโุรปมีชีวติอยูใ่น 

ภูมิอากาศหนาว  คนทัว่ไปไม่นัง่กบัพื้น  
ตอ้งยนื   ใครกต็ามขณะยนือยู ่   ถา้กษตัริย์
เสดจ็มา เขาหา้มมองพระองค ์  เพราะถา้
เห็น หากคิดร้าย กส็ามารถลอบท าร้ายได ้ 
การไม่มองดว้ยการหลบัตา กไ็ม่เป็นท่ี
ไวว้างใจ  การมองไปทางอ่ืนอาจแสดงถึง
การไม่เคารพ   จึงบงัคบัใหทุ้กคนตอ้งกม้
หนา้ลงดูดิน ใหเ้ห็นชดัเจนวา่ไม่ไดม้อง
พระองค ์  

                                                                         เม่ือไดป้ฏิบติันานเขา้  ความหมาย 
                                                                    เปล่ียนไป กลายเป็นการแสดงความเคารพ 
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การค านบั น้ี  ชาวองักฤษและชาวยโุรปบางประเทศ เขาปฏิบติัดว้ยการผงกศีรษะ 
กม้ลงดูดิน  โดยไหล่ตั้งตรง ไม่โนม้ไหล่โคง้ลงเหมือนดงัท่ีบางชาติปฏิบติั  การค านบักนัดว้ย 
การผงกศีรษะในลกัษณะน้ี  แสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบเดิมท่ีแทจ้ริง ซ่ึงปฏิบติักนัมาตั้งแต่ตน้ 
   

“การค านับของทหารไทย”   เป็นแบบพิธีการของเรา   โดยไดก้  าหนดตามระเบียบ  
            ส านกันายกรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๖  วธีิปฏิบติั กคื็อ ในขณะท่ีไม่สวมหมวก 

ตอ้งยนืตรง  กม้หนา้ลงดูดิน โดยไม่ตอ้งโนม้ไหล่ลงอยา่งท่ีใชค้  าวา่ “โคง้ค านบั”  
บางคนบอกวา่  การค านบัของไทยไดแ้บบมาจากญ่ีปุ่น  จึงเรียกวา่ โคง้ค  านบั  
การการกล่าวอา้งน้ีไม่ถูกตอ้ง  เพราะญ่ีปุ่นไม่ไดโ้คง้ค  านบั   แต่ญ่ีปุ่นค านบักนั
ดว้ยการก้มล าตัวทีเ่อว เป็นมุมจากแนวด่ิง   สันหลงัตรง และไม่ไดโ้นม้ไหล่ลง
ดว้ยเลย   
     การค านบัของไทย ใชแ้บบสากลอยา่งแทจ้ริง   แต่ละชาติต่างกมี็วธีิ
ปฏิบติั  เช่น  นายทหารองักฤษ  แมไ้ม่ไดส้วมหมวก  เขากจ็ะไม่ค านบั  แต่จะยนื
ตรง  หนัหนา้ไปทางผูท่ี้ตนแสดงความเคารพ  แลว้ยกมือขวา ท่ีแบอยู ่ หนัฝ่ามือ
ออกไปขา้งหนา้   แตะกรอบหนา้ เหนือใบหู เพื่อแสดงวา่ ในมือไม่มีอาวธุ  ท่าน
ปลอดภยั   พร้อมกบัสั่นมือใหเ้ห็นไดช้ดัเจนดว้ย   

 

 “การวนัทยหัตถ์”  คือ การท่ีทหารในเคร่ืองแบบ ขณะสวมหมวกอยูด่ว้ย  ยกมือข้ึน 

                                                              แตะกระบงัหนา้ของหมวก   เรารู้ความหมายวา่  
เป็นการแสดงความเคารพ   ท่ีมาของวนัทยหตัถน้ี์  
เกิดจากการท่ี “อศัวนิ” ในสมยัโบราณของยโุรป 
สวมเกราะและ สวมหมวกเหลก็ครอบศีรษะ
(Helmet)  ซ่ึงจะไม่มีใครเห็นหนา้   ฉะนั้น เม่ือ
เจา้นายหรือผูใ้หญ่ของฝ่ายตนเขา้มาในพื้นท่ี   
หรือตนเองเขา้ไปพบผูใ้หญ่    จึงตอ้งเปิดกระบงั
หนา้ของเฮลเมท็   เพื่อใหเ้ห็น วา่  ตนไม่ใช่ศตัรู 
อ าพรางตวัเขา้มา    
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การยกมือข้ึนแตะกระบงัหนา้ของหมวก เท่ากบัเป็นการเปิดกระบงัหนา้ของ 
เฮลเมท   พลเรือนท่ีสวมหมวก กใ็ชก้ารเปิดหมวกเป็นการแสดงความเคารพ หรือเป็นการทกักนั
ไปดว้ย      เม่ือเขา้ไปสู่อาคารบา้นเรือนใด ๆ    อศัวนิจะไม่สวมเฮลเมท็    ทหารจึงถอดหมวก  
พลเรือนกถื็อปฏิบติั  โดยการถอดหมวกเช่นเดียวกนัดว้ย 
 

 “การจับมอืทกัทายกนั”   มีท่ีมาจากอศัวนิ เช่นเดียวกนั   อศัวนิคาดกระบ่ี สะพายดาบ   
คนจะรู้สึกหวาดกลวั   เม่ืออศัวนิ
หรือนกัรบเขา้พบใคร หรือทกัทาย
ใคร จึงยืน่มือขวา  ท่ีอาจชกัอาวธุ 
มาฆ่าหรือท าร้ายได ้ ออกมาใหอี้ก
ฝ่ายหน่ึงจบัไว ้  ถือเป็นการแสดง
วา่ มาพบโดยสันติ ไม่มีการใช้
อาวธุ จึงยืน่มือขวาท่ีจะชกัอาวธุ 
มาท าร้ายกนัไดน้ี้ใหจ้บัไว ้ คนท่ี
กลวัอยูแ่ลว้  กจ็ะจบัมือไวแ้น่น   
ไม่ใหโ้อกาสชกัอาวธุมาท าร้ายได ้
หรือถา้ต่างฝ่ายต่างกมี็อาวุธประจ า
กาย  ต่างกส็ละอ านาจของตน  

ท่ีจะชกัอาวธุมาท าร้ายกนั โดยต่างฝ่ายต่างยืน่มือขวาใหแ้ก่กนั     ในท่ีสุดการปฏิบติัน้ี  ไดพ้ฒันา
มาเป็นการจบัมือทกัทายกนั   

 

การจับมอืทักทายในทางสังคมตามแบบสากล  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวแลว้  จึงตอ้ง 
ปฏิบติัตามหลกัการและวิธีการ ต่อไปน้ี 

 

-       หา้มชายยืน่มือใหห้ญิงจบั  เพราะหญิงเป็นฝ่ายมีเกียรติสูงกวา่ชาย  จึงเป็น
ฝ่ายมีเอกสิทธ์ิ  ท่ีจะยืน่มือใหช้ายจบัหรือไม่กไ็ด ้  หญิงอาจเพียงแต่ผงก
ศีรษะให ้ เป็นการทกัทาย โดยไม่ยืน่มือใหจ้บั กไ็ด ้
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                        -           หา้มเดก็ยืน่มือใหผู้ใ้หญ่จบัเป็นอนัขาด ผูใ้หญ่เป็นฝ่ายมีอ านาจสูงกวา่  จึง 
เป็นฝ่ายแสดงถึงการสละอ านาจ ดว้ยการยืน่มือใหเ้ดก็จบั 

 

                        -           ต่างฝ่ายต่างจบัมือใหก้ระชบัถึงง่ามน้ิวหวัแม่มือ บีบเบาเกินเป็นการแสดง   
                                     ความไม่จริงใจ บีบแรงเกินเป็นความกา้วร้าว    
 

            -           เขย่ามอื (Shake hands) การเขยา่มือ   จึงควรเขยา่มือกนั  ๓ – ๕  คร้ัง 
                        บางประเพณีอาจไม่เขยา่มือเลย  เช่น  ฝร่ังเศสจบัมือเนน้คร้ังเดียว 

 

                        -           ชายตอ้งปล่อยมือหญิง  และเดก็ปล่อยมือผูใ้หญ่ ภายใน  ๕ วนิาที    
                                    จบัมือนาน กวา่นั้น เป็นการไม่สุภาพ 
 

            -           แต่ผูใ้หญ่อาจสร้างสัมผสัท่ีสอง โดยใชมื้อซา้ย แตะมือของอีกฝ่ายหน่ึง  
                        ท่ีก  าลงัจบัอยูน่ั้น   หรือแตะไหล่ ดว้ยมือซา้ย วธีิน้ีจะสร้างความปล้ืมปีติ 

                        ใหแ้ก่ผูน้อ้ย  ท่ีเราใหค้วามเป็นกนัเองและมีความเมตตากรุณาต่อเดก็นั้น 
 

 

๔. ๒.    มรรยาทสากลที่เป็นการให้เกยีรตกินัอย่างเป็นแบบพธีิการ 

 

   การปฏิบติัในงานพิธีการต่าง ๆ  ตอ้งใชห้ลกัการและวธีิการปฏิบติัตามมรรยาท 

ท่ีถูกตอ้ง   แมแ้ต่การเขา้สงัคมในทุกโอกาส  ทุกคนกต็อ้งปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตามมรรยาท ใน
ทุกเร่ือง    
  ในเร่ืองของพธิีการและมรรยาท มีหลกัการส าคญัประการหน่ึง คือ การเคารพใน
เกียรติและสิทธิของของบุคคลอ่ืน  ในขณะเดียวกบัท่ีมีส านึกในหนา้ท่ีของตนเม่ือปฏิบติัต่อผูอ่ื้น
ซ่ึงไดก้ลายมาเป็นมรรยาท ท่ีสุภาพชนตอ้งปฏิบติัระหวา่งกนัโดยทัว่ไป   

การปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัมรรยาท ท่ีถือเคร่งในเร่ืองของสิทธิและหนา้ท่ีของบุคคล  
มีผลใหเ้กิดระบบการจดัล าดบัซา้ยขวา หนา้หลงั  โดยไม่ตอ้งมีการบงัคบั  ไม่ตอ้งมีผูค้วบคุม   
ซ่ึงท าใหส้ังคมมีระเบียบเรียบร้อย    ระบบการเคารพในอาวโุสและการเคารพสิทธิผูอ่ื้นน้ี เป็น
หลกัการและมรรยาท ท่ีถือปฏิบติักนัในสังคมทั้งหลายทัว่โลก    
 

 
 

 

 



-  ๑๙  - 
 

 

“การเคารพและการให้เกยีรติผู้อาวุโส”  เป็นเร่ืองส าคญัท่ีถือปฏิบติักนัมาแต่ 
โบราณ      ค  าวา่ ผูอ้าวโุส  มีความหมายไดห้ลายประการ  บุคคลอาจมีอาวโุสสูงจากปัจจยัต่าง ๆ 
กนั   อาวโุสของบุคคลอาจจะเกิดข้ึนโดยก าเนิด   โดยอาย ุ  โดยคุณวฒิุ  ฯลฯ   การปฏิบติัในเร่ือง
ล าดบัอาวโุสของบุคคลเป็นหลกัส าคญัท่ีสุดในเร่ืองของพิธีการและมรรยาท  ค  าวา่  ผู้มเีกยีรติ 
(Dignitaries)  มีนยัส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองของอาวโุสอยูเ่สมอ 
  “การให้เกยีรติสตรี”  เป็นหลกัส าคญัท่ีพวกอศัวนิถือปฏิบติั  ฉะนั้น ประเพณี 

ท่ีสุภาพบุรุษ จะตอ้งใหเ้กียรติสุภาพสตรีจึงถือปฏิบติักนัทัว่โลก   ส าหรับสังคมไทย เราให ้

ความเคารพและใหค้วามส าคญัต่อสตรี ในฐานะเป็นผูมี้อิทธิอ านาจและมีคุณค่า เป็นตน้แบบ 

ท่ีดีส าหรับสังคมไทย มาแต่โบราณ  ซ่ึงยงัมีหลกัฐานหลากหลายปรากฏอยูจ่นบดัน้ี     แมแ้ต่ 
ส่ิงส าคญัท่ีมีคุณค่าสูงยิง่ เรากเ็รียกเป็นเพศหญิงหมด  เช่น  แม่แบบ   แม่งาน   แม่บท   แม่น ้า   
แม่พิมพ ์ แม่ทพั  ฯลฯ 
  “การให้เกยีรติต่อผู้เป็นแขก”  พิธีการและมรรยาทในการตอ้นรับ ถือวา่ผูเ้ป็น
แขก หรือ ผูม้าเยอืน เป็นผูมี้สถานะและอาวโุสสูงกวา่เจา้บา้น ผูต้อ้นรับ    แมผู้ม้าเยอืนนั้นเป็น
บุคคลธรรมดา    แต่ขณะท่ีก าลงัเป็นแขก    จะตอ้งไดน้ัง่ในท่ีนัง่ ท่ีมีระดบัอาวโุสสูงกวา่ท่ีนัง่
ของเจา้บา้น  และไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลจากเจา้บา้น ใหไ้ดรั้บความปลอดภยั และไดรั้บบริการ
ทุกอยา่งดีท่ีสุด ตลอดเวลา   ซ่ึงเร่ืองน้ี ในสังคมไทยถือปฏิบติัมาตลอด     
  ๔.๒.๑.   การยนืขึน้ต้อนรับ  ในมรรยาทสากล     เม่ือเราอยูใ่นหอ้งหน่ึง จะนัง่กนั
อยา่งไรกต็าม  หากผูใ้หญ่เขา้มาในหอ้งนั้น    ทุกคนตอ้งยนืข้ึนตอ้นรับ   ซ่ึงถือวา่เป็นการแสดง
ความเคารพดว้ย  โดยมีหลกัการ ดงัน้ี 

-     ถ้าผู้ใหญ่ เป็นชาย   หญิงไม่ตอ้งยนืข้ึนตอ้นรับ    
-     ถ้าผู้ใหญ่ เป็นหญิง   ทั้งหญิงและชาย  ทุกคนตอ้งยนืข้ึนตอ้นรับ   

  -     เมือ่ประธานทีป่ระชุม เดินเขา้มาในหอ้งประชุม  ทุกคนในท่ีประชุมตอ้งยนื 

                               ข้ึนตอ้นรับ 

เหตุผลท่ีตอ้งยนืข้ึนตอ้นรับ  เรารู้กนัวา่ เป็นมรรยาท ของการใหเ้กียรติ  และ 
การเคารพผูใ้หญ่ ตามล าดบัอาวโุส เม่ือผูใ้หญ่เขา้มาในหอ้ง หรือสถานท่ี ซ่ึงมีผูน้ัง่ชุมนุมกนัอยู ่  
ทุกคนจึงตอ้งยนืข้ึนเคารพ    แต่ในความเป็นจริงแลว้   มีความหมายมาจากเร่ืองอ่ืน   
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เหตุผลท่ีตอ้งยนืข้ึน คือ  ใครนัง่อยูใ่นท่ีใด  เม่ือผูใ้หญ่เขา้มา ทุกคนตอ้งสละท่ีนัง่ 
ของตนในขณะนั้น  เพื่อผูใ้หญ่จะไดเ้ลือกนัง่ในท่ีนัง่ท่ีเหมาะสมตามท่ีผูใ้หญ่นั้นตอ้งการ   เม่ือ 
ผูอ้าวโุสนัง่แลว้  คนอ่ืน ๆ  กจ็ะเลือนท่ีนัง่ของตนไปตามล าดบัท่ีสมควร  เม่ือปฏิบติัต่อ ๆ กนัมา  
จึงกลายเป็นมรรยาท  เม่ือผูใ้หญ่เขา้มาในสถานท่ีนั้น แมเ้ม่ือมีการจดัท่ีนัง่ส าหรับผูใ้หญ่ไวแ้ลว้  
ทุกคนกย็งัตอ้งยนืข้ึน     
  ความหมายของการยนืข้ึนเพื่อสละท่ีนัง่ของทุกคน  ไดก้ลายความหมายมาเป็น
การแสดงความเคารพ 

  การยืนความเคารพน้ี  ในมรรยาทไทย ไดน้ าหลกัสากลมาใช้ในหลายเร่ือง เช่น  
การเคารพ เพลงชาติ  ธงชาติ  และเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ของชาติ   เช่น  การยนืข้ึนแสดงความ
เคารพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และเจา้นายพระองคอ่ื์น ๆ  รวมทั้งสัญลกัษณ์แทนพระองค ์
เช่น เพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเกียรติยศประจ าพระองค์   ธงมหาราช  และธงประจ า
พระองคข์องเจา้นายพระองคอ่ื์น ๆ     

๔. ๒. ๒.        การก าหนดล าดับ ซ้าย ขวา  หน้า หลงัเพือ่แสดงถึงสถานะและ 
                        เกยีรตยิศ”   
                       หลกัการในเร่ืองน้ี เกิดข้ึนจากเหตุผลท่ีวา่ ผูมี้เกียรติสูงยอ่มไดสิ้ทธิ 

เหนือผูน้อ้ย  และหญิงมีเกียรติภูมิสูงกวา่ชาย ยอ่มไดสิ้ทธิก่อนชาย  จึงปรากฏหลกัในการให ้

ความคุม้ครองป้องกนัภยั และใหบ้ริการเพื่อความสะดวกสบายต่าง ๆ  เช่น 

(๑)      เมือ่น่ัง   ยนื   หรือเดิน   ชายตอ้งอยูด่า้นซา้ยของหญิง   และเดก็ 
 ตอ้งอยูด่า้นซา้ยของผูใ้หญ่ เพื่อจะไดใ้ชมื้อขวาถืออาวธุไวป้้องกนั 

 ภยนัตราย  และรับใชเ้ธอหรือท่านไดด้ว้ยมือขวา  ท่ีเป็นมือถนดั   
ยกเวน้เม่ือมีภยนัตรายอยูท่างขวา  จึง เปล่ียนไปอยูท่างดา้นขวา 
ของท่านหรือเธอ เพื่อใหก้ารป้องกนัและใหค้วามคุม้ครอง 

                        (๒)      เมือ่จะเข้าสู่สถานทีห่รือออกจากสถานที่   เดก็ตอ้งเปิดประตูให ้

                                    ผูใ้หญ่เขา้ก่อน  ออกก่อน  และชายตอ้งเปิดประตูใหห้ญิงเขา้ก่อน  
                                    ออกก่อน  ยกเวน้ในสถานท่ี ท่ีอาจมีอนัตราย   ชายตอ้งเขา้ก่อน 

                                    เห็นวา่ เรียบร้อยและปลอดภยัแลว้ จึงใหท่้านและเธอตามเขา้ไป 
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 (๓)        สถานการณ์ใดทีม่กีารเส่ียงภัย  ผูอ้าวโุสนอ้ยกวา่ จะตอ้งเขา้รับ 

                                                  ความเส่ียง ก่อนผูอ้าวโุสสูงกวา่  และชายจะตอ้งเขา้รับความเส่ียง 
                                                  ก่อนหญิง 
         
 

๔.๒.๓.    ผู้ต้อนรับต้องถอืว่าผู้เป็นแขกมเีกยีรติสูงกว่าตน 

                                    “ประเพณีมีมาแต่โบราณใครมาถึงเรือนชาน ตอ้งตอ้นรับ”   ชาวไทย
ถือวา่ผูม้าเยอืนเป็นผูน้  าความเป็นมงคลมาสู่เรือนของผูต้อ้นรับ   ผูพ้ลดับา้น  พลดัเรือน   หรือ
พลดัถ่ิน ยอ่มมีความรู้สึกวา่ตนอยูใ่นฐานะเส่ียงภยั หรือขดัเขินไม่สะดวกสบายเหมือนเม่ืออยูใ่น
บา้นของตน  ฉะนั้น เม่ือเป็นการมาเยอืนฉนัมิตร   ฝ่ายผูเ้ป็นเจา้ถ่ินหรือเจา้บา้น  ซ่ึงมีอ านาจ 
ในถ่ินและในบา้นของตนเอง จึงมีหนา้ท่ีตอ้งใหค้วามปลอดภยัและความสะดวกสบายต่อผูเ้ป็น
แขกอยา่งเตม็ท่ีอยูเ่สมอ  
 

มรรยาททีค่วรปฏบิัติระหว่างกนัในสังคม  มีดงัน้ี 
   

 (๑)     การแนะน าบุคคลให้รู้จกักนั    

เป็นหนา้ท่ีของเจา้บา้น ท่ีจะแนะน าใหบุ้คคลท่ีมาพบกนัในบา้นของตน
ไดรู้้จกักนั  และเป็นหนา้ท่ีของเจ้าภาพหญิงในงานเล้ียงรับรองต่าง ๆ   

ท่ีจะแนะน าใหแ้ขก ท่ีมาร่วมในงานเล้ียงของตนไดรู้้จกักนั  การแนะน า
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการทกัทายปราศรัย และการติดต่อสมาคมกนัต่อไป  

                     ก.    การแนะน าชายให้หญิงรู้จัก   
                    ตอ้งถือหลกัวา่หญิงเป็นคนเด่น ใคร ๆ กรู้็จกัเธออยูแ่ลว้  หรืออีก 
                                            นยัหน่ึง หญิงเป็นฝ่ายมีเกียรติสูงกวา่ชาย จึงตอ้งขออนุญาตเธอก่อน  

     ผู้แนะน า    -  คุณรัตนาครับ ผมขออนุญาตแนะน าคุณสมชาย .......(ใหรู้้จกั) ครับ  

      คุณรัตนา   -  ยนิดีท่ีไดรู้้จกัค่ะ คุณสมชาย   
      คุณสมชาย  -  เป็นเกียรติครับ (ไหว ้หรือสัมผสัมือ หรือกม้ศีรษะค านบั) 
        ผู้แนะน า    -  คุณสมชาย ....... เป็นศิลปิน ทางดนตรีไทยเดิม .......... 
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ค าแนะน าด้วยภาษาองักฤษ 

                               ผู้แนะน า     :   Madam Ratana,  May I introduce you  

                                                                                     Mr.  Sompong Sanityanand ? 

 

                               คุณรัตนา     :    How do you do ?  I’m glad to know you.    

          

                               คุณสมพงศ์  :   How do you do ? It’s my honour to know you. 

 

                               ผู้แนะน า      :   Mr.  Sanityanand is specialist in Thai classical music.  

 

           ข.     เพศเดยีวกนัต้องแนะน าผู้น้อยให้ผู้ใหญ่รู้จัก  
                ถือหลกัวา่ ผูใ้หญ่เป็นคนท่ีใคร ๆ กรู้็จกัอยูแ่ลว้  แต่เดก็อาจเป็นคน 

ท่ีผูใ้หญ่ไม่เคยไดรู้้จกัมาก่อนเลย   ตอ้งขออนุญาตท่านก่อน เม่ือแนะน าผูน้อ้ยใหท่้านไดรู้้จกั 

   

              ผู้แนะน า   -  ท่านอธิบดีครับ ผมขออนุญาตแนะน าคุณสมชาย ....... ครับ   

                       อธิบดี      -   ยนิดีท่ีไดรู้้จกัครับ คุณสมชาย  ( ยืน่มือใหส้ัมผสั) 
                         คุณสมชาย -  เป็นเกียรติครับ ท่ีไดพ้บท่าน (สัมผสัมือ -  ถา้ผูใ้หญ่ 

                                                        กม้ศีรษะหรือทกัตอบ  ผูน้อ้ยยกมือไหว ้ ผูใ้หญ่จะรับไหว)้     
                       ผู้แนะน า     -    คุณสมชาย .....  เป็นศิลปินทางดนตรีไทยเดิม ตรับ........ 
 

การแนะน าด้วยภาษาองักฤษ 

        ผู้แนะน า     :    Mr. Director General,  May I introduce you  

                                Mr. Sompong Sanityanand ? 
                                                       

                                อธิบดี         :    How do You do ?   Nice to know you. 

 

                                 คุณสมชาย :    How do you do, Sir ?   It’s my honour to know you. 

                  

                                 ผู้แนะน า    :    Mr. Sanityanand is  specialist in Thai classical music. 
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             เมือ่ได้รับเชิญเป็นแขกในงานสังคม    

ผูเ้ป็นแขกอาจแนะน าตนเองใหผู้อ่ื้นท่ีมาร่วมในงานเดียวกนันั้น รู้จกัได ้
โดยถือวา่ เจา้ภาพเป็นผูรั้บประกนัไดว้า่ ทุกคนท่ีมาร่วมงาน เป็นคนดี ท่ีควรรู้จกัและร่วม 

อยูใ่นสังคมดว้ยกนัได ้  แต่ในบางสถานการณ์  อาจท าไดจ้  าหดั ตามความเหมาะสม  เช่น   
ค. ถ้าเดินอยู่กบัเพือ่นคนหน่ึงตามถนนหนทาง 

ในระหวา่งทาง หากพบเพื่อนอีกคนหน่ึง  ห้ามแนะน าให้เพือ่นทั้งสองรู้จักกนั 

ง. ในงานทีม่กีารลลีาศ เจ้าบ้านหญิงอาจแนะน าชายให้หญิงรู้จักได้โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตหญิงก่อน 

จ.   เพือ่นอาจแนะน าเพือ่นทีไ่ปพบกนัในบ้านทีคุ้่นกนัให้รู้จักกนัได้  แต่ทางทีด่ี  
ควรให้เจ้าบ้านหญิงเป็นผู้แนะน าจะเหมาะกว่า 

ฉ. ในงานสังสรรค์ เลก็ ๆ แขกอาจแนะน าให้รู้จักกนัโดยการเรียก แต่เพยีงช่ือตัว    
แต่ในงานทีเ่ป็นแบบพธิีการต้องแนะน า ช่ือ และนามสกลุ  ด้วยเสมอ   

 

๔.๒.๔.   วฒันธรรมทีต่่างกนั 

                    -     วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  ในบางเร่ืองแมจ้ะมีวตัถุประสงค ์และ 
                                               แนวทางในการปฏิบติัเช่นเดียวกนั  กอ็าจมีวธีิปฏิบติั ท่ีแตกต่าง 
                                               กนัได ้
                             -    มรรยาทในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั  ตอ้งค านึงถึงมรรยาทตาม 

                                               ประเพณีทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ีเป็นส าคญัดว้ย   
                              -     เม่ือปฏิบติัต่อบุคคลต่างชาติ   ถา้ไม่แน่ใจในวธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง
              ใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัตามประเพณีสากลเป็นหลกั 
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๕.  มรรยาทในการเข้าร่วมในงานพธีิการ  (Ceremonials) 

  งานสังคมมีหลากหลายรูปแบบ  แต่ถา้เป็นงานท่ีออกบตัรเชิญเม่ือใด   ตอ้งถือวา่
เป็นงานท่ีจดัอยา่งเป็นแบบพิธีการ (Formality)  ถา้บตัรเชิญนั้น เจา้ภาพใชต้  าแหน่งเป็นเจา้ภาพ
ในการเชิญ ตอ้งถือวา่เป็นงานท่ีจดัอยา่งเป็นทางการ (Official)   ใครไดรั้บเชิญเขา้ร่วมงานดว้ย 
ถือวา่เป็นผูไ้ดรั้บเกียรติ  และพร้อมกนันั้นกถื็อวา่ แขกผูมี้เกียรติ (Dignitaries) ท่ีไปร่วมงาน เป็น
ผูไ้ปร่วมใหเ้กียรติต่องานนั้นดว้ย 
  ในสังคมไทย ผูร่้วมงานควรใชม้รรยาทไทย โดยประยกุตใ์ชม้รรยาทสากล ให้
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวติไทยได ้  แต่ถา้เป็นงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธี    ถือวา่เป็นงานเกียรติยศ 
ท่ีส าคญัยิง่   ไม่วา่จะไดเ้ขา้ร่วมงานนั้นในฐานะใด  จะตอ้งค านึงเสมอ วา่ มรรยาททั้งหลายท่ีได้
เคยปฏิบติั  จะผดิหรือถูกอยา่งไร ไม่มีใครกลา้ติ  แต่เม่ือเป็นการปฏิบติัในโอกาสท่ีเขา้ร่วมใน 

งานพระราชพิธีหรือรัฐพธีิแลว้ จะผดิพลาดไม่ไดเ้ลย  ทั้งยงัมีมรรยาทพิเศษ ท่ีจ  าเป็นตอ้งปฏิบติั
เป็นการจ าเพาะ   เช่น  การถวายบงัคม  การหมอบกราบ  การถอนสายบวั  การเอางาน  ฯลฯ   
การใชม้รรยาทพิเศษเหล่าน้ี  ผูป้ฏิบติัจะรู้วธีิการและปฏิบติัอยา่งไม่ผดิพลาด 
 ๕.๑.  การเข้าเฝ้าฯ   ไม่วา่จะเป็นการเขา้เฝ้าฯ ในท่ีรโหฐาน หรือเป็นการเขา้แถว รอรับ
เสดจ็ฯ  ผูเ้ขา้เฝ้าฯ ตอ้งเตรียมสภาพกายและสภาพจิตใหดี้พร้อม  มีชีวติชีวา  แต่งกายดีและ
ถูกตอ้ง  สุภาพเรียบร้อย  สง่าน่าเล่ือมใส  และพร้อมกนันั้น ตอ้งมีความส ารวมอยา่งยิง่ เพื่อแสดง
ความจงรักภกัดี และถวายความเคารพอยา่งสูงสุดแด่พระองค ์

 

๕.๑.๑    การยนืเฝ้า รอรับเสดจ็ฯ      
                ก่อนท่ีขบวนเสดจ็ฯ จะมาถึง  ตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม  เม่ือขบวนเสดจ็ฯ 

มาถึง   ทุกคนตอ้งยนืตรง  หนัหนา้ไปสู่ทิศทางท่ีเสดจ็มา  เม่ือเสดจ็ผา่นหนา้    
   ชาย      ถวายค านบั     
   หญิง    ถอนสายบวั  แต่ถา้เป็นขา้ราชการหญิงแต่งเคร่ืองแบบ จะตอ้ง 
               ถวายค านบัเช่นเดียวกบัขา้ราชการชาย        

หา้มแสดงความเคารพพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัดว้ยการไหว ้   พระองค ์
อาจจะทรงโบกพระหตัถพ์ระราชทานพรแก่ปวงประชาชนท่ีรอรับเสดจ็ฯ   แต่หา้มประชาชน 

โบกมือใหพ้ระองค ์เป็นอนัขาด   ทุกคนตอ้งอยูใ่นอาการส ารวมดว้ยความเคารพอยา่งยิง่เสมอ 
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๕.๑.๒.    การน่ังเฝ้ารอรับเสดจ็ฯ    

                 ในกรณีท่ีผูเ้ขา้เฝ้าฯ  นัง่กบัพื้น   ใหน้ัง่พบัเพียบ  จะหนัปลายเทา้ไป 

ทางขวาหรือซา้ยกไ็ด ้ แต่ตอ้งเกบ็ปลายเทา้ใหเ้รียบร้อย  เม่ือเสดจ็ออก  ใหผู้เ้ขา้เฝ้า ถวาย 
ความเคารพดว้ยการกราบเท่านั้น   ระหวา่งท่ีนัง่เฝ้าฯ  หากนัง่พบัเพียบดา้นใดดา้นเดียว อาจ
เม่ือย ทนไม่ได ้  จะเปล่ียนท่านัง่พบัเพียบ  จากการหนัเทา้ดา้นหน่ึงไปอีกดา้นหน่ึงกไ็ด ้   แต่
จะตอ้งกม้ลงกราบก่อนการเปล่ียนท่านัง่ทุกคร้ัง      หา้มเปล่ียนท่านัง่เป็นท่าอ่ืน   
 

  ๕.๑.๔       การเข้าเฝ้าในที่ประชุมมหาสมาคม      
                    เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ฯ   ไดย้นิเสียงเพลงสรรเสริญ 

พระบารมี  ทุกคนตอ้งยนืข้ึน  หนัหนา้ไปสู่ทิศทางท่ีเสดจ็ฯ มา   เม่ือเสดจ็ฯ ผา่น ผูท่ี้ยนืตรงรับ
เสดจ็ฯ อยูน่ั้น จะตอ้งถวายค านบั  และเม่ือเสดจ็พระราชด าเนินผา่นท่ีประชุม  ทุกคนตอ้งหนั
หนา้ตามไปในทิศทางท่ีเสดจ็ฯ 
  ทนัทีท่ีเสดจ็ฯ ข้ึนสู่ท่ีประทบั หากเพลงสรรเสริญพระบารมียงัไม่จบ พระองคจ์ะ
ประทบัยนือยูจ่นกวา่เพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง  จึงจะประทบันัง่  หากพระองคย์งัไม่
ประทบันัง่    หา้มผูเ้ขา้เฝ้าฯ นัง่ลงเป็นอนัขาด   เม่ือพระองคป์ระทบันัง่แลว้ ผูเ้ขา้เฝ้าฯ ทุกคน
ตอ้งถวายค านบั แลว้จึงนัง่ลงได ้  
 

๕.๒.    การถวายความเคารพในลักษณะพเิศษ 

                นอกจากการถวายค านบัและการแสดงความเคารพของขา้ราชการในเคร่ืองแบบ  
และการแสดงความเคารพตามมรรยาทส าหรับบุคคลทัว่ไปแลว้ ยงัมีการแสดงความเคารพแบบ 
พิเศษ ส าหรับบุคคลแสดงความเคารพกษตัริยแ์ละเจา้นาย  ท่ีควรจะไดท้ราบไวด้ว้ย  คือ 

    ๕.๒.๑.  การถวายบังคม   เป็นท่าแสดงความเคารพกษตัริย ์  ในพระราชพิธี 
และในบางโอกาส   ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั อาจปฏิบติัในงานพระราชพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย ์ 
เช่น ในวนัปิยมหาราช   โดยมีขั้นตอนในการปฏิบติั  ดงัน้ี 

    (๑)      ทั้งชายและหญิงนัง่คุกเข่า  วางฝ่ามือทั้งสองท่ีขา เหนือเข่า 
    (๒)     ยกมือข้ึนประนมในท่าอญัชลี  ตั้งตวัตรง  ทอ้งแขนแนบล าตวั 
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    (๓)     กม้หนา้ลง  โนม้กายไปขา้งหนา้  แลว้ยืน่มือท่ีประนมอยูน่ั้น 
               ไปขา้งหนา้  ปลายน้ิวช้ีเฉียงลง 

       (๔)     แลว้ยดืกาย  เงยหนา้หงายไปขา้งหลงั  พร้อมกบัยกมือวาดสูง 
                                                   ตามข้ึนไป  โดยใหต้น้มือน าข้ึนไปก่อน  ปลายน้ิวตาม ให ้

                                                   ความเร็วสอดคลอ้งกบัใบหนา้ท่ีแหงนหงายข้ึนไป 
                                 (๕)     เม่ือแหงนหนา้ข้ึนสูงสุด ปลายนิว้หัวแม่มอืต้องจรดหว่างคิว้ 
       (๖)     แลว้ยดืกาย  กลบัมาตั้งตวัตรง  ประนมมือท่ีกลางอก 
                                        (๗)     ปฏิบติัซ ้ า ๓ ตร้ัง โดยเร่ิมใหม่จากขอ้ท่ี (๓)     
 

๕.๒.๒.   การถอนสายบวั (Curtsy) เป็นกิริยา ท่ีแต่เดิมสตรีชาวยโุรปใช ้

แสดงความเคารพผูอ้าวโุสไดท้ัว่ไป   แต่ประเพณีไทยไดรั้บเขา้มาประยกุตใ์ช ้เป็นกิริยาส าหรับ
สตรีแสดงความเคารพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  ลงมาถึงเจา้นายระดบับรมวงศ ์เท่านั้น     

วธีิปฏิบติั      -     ยนืตรง   หนัหนา้ไปทางพระองค ์  
   -     ชกัเทา้ซา้ยไปทางดา้นหลงั เฉียงทางขวา (ใชเ้ทา้ขวาแทนเทา้ซา้ยกไ็ด ้ 

       ถา้เข่าขวาไม่แขง็แรง)                    
   -     ยอ่กายลงใหต้  ่า  ใหเ้ข่าสัมผสัหรือพกับนปลายปลีน่องกไ็ด ้ตั้งตวัตรง   
                                           ไม่ตอ้งโนม้กายลง  จะเสียสง่า 
                          -      ถา้มือถือส่ิงของอยู ่ ใหว้างมือเหนือเข่าขา้งท่ีตั้ง  ถา้มือวา่ง  ปล่อยลง 
                                           ขา้งล าตวั 
                                           ในการวางมอืบนขาเหนือเข่า   ควรตอ้งสังเกตดว้ยวา่   
                                       *  ถา้แต่งกายเขา้รูป  มือควรประกบ ซอ้นทบัเฉียง ๆ อยูบ่นขา 
                                                 เหนือเข่า (พกัจากท่าประนมมือ ประกบโดยใหมื้อขวาอยูบ่น) 
                             *  ถา้ชายกระโปรงบาน  ใหป้ล่อยแขนลงขา้ง ๆ  (กนัไม่ให ้ 
                                                 ชายกระโปรงกรายออกไปมาก) 
             -     หลบตาลงมองพื้น  ๑  คร้ัง  จะเกิดภาพเสมือนไดน้อ้มศีรษะ 
                                          ถวายค านบั  อยา่คอ้มกายหรือกม้ศีรษะลง   
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ส่ิงที่สมควรพจิารณา  คือ   
             -        เม่ือยอ่ส่วนล่างของร่างกายแลว้  ถา้คอ้มส่วนบนลงอีก จะดูทั้งคดทั้งงอ  
                                  หมดสง่า 

 

                        -        ชกัเทา้ซา้ยไปขา้งหลงั ใหเ้ฉียงไปด้านหลงัของขาทีต่ั้งตรงไปข้างหน้า   
                                  เข่าจะไม่เบนออก  จะท าใหดู้งาม 

                           
-         เม่ือปลายเข่าท่ีชกัเฉียงไปขา้งหลงัจรดปลายปลีน่อง แลว้เหลือบตาลงมอง 
          พื้นขา้งหนา้  ปฏิบติัทุกส่ิงใหไ้ดค้รบพร้อมกนั จะเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดูสง่า 
          งามมาก 
-        การวางมอื  ถา้แต่งกายเขา้รูป  ควรวางมือบนขาเหนือเข่าท่ีตั้งอยู ่ โดยให ้
          มือซา้ยหงายรองรับมือขวาท่ีคว  า่ ซ่ึงเป็นท่าพกัจากการประนมมือ ท่ีจริง 
          แลว้ มีเจตนาตั้งมือท่ีอยูใ่นท่าประนมมือไวเ้หนือเข่า  แต่เกร็งเกินไป   
          ปฏิบติัไม่ได ้  จึงเพยีงแต่วางมือท่ีประกบกนัไวแ้ทน โดยใหมื้อซา้ยหงาย  
          มือขวาคว  า่ ซ่ึงดูงามดีแลว้   อยา่วางมือคว  า่ซอ้นกนั  เพราะท าใหดู้เหมือน 

          ท่าขู่ของลิง  เวลาท่ีเขาเล่นโขน) 
 

 ๕.๒.๓.      การเข้าเฝ้าฯ  ถวายส่ิงของ 
                         พิธีการถวายส่ิงของ  แบ่งของออกเป็นสองขนาด   
    

                      ส่ิงของขนาดเลก็  ท่ียกข้ึนได ้ใชค้  าวา่  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย 
โดยตอ้งใชพ้าน ท่ีมีล้ินพานรองส่ิงนั้น เพื่อทรงหยบิไดส้ะดวก   
ท่ีตอ้งใชพ้านรอง กเ็พราะมีหลกัการห้ามสามญัชนสัมผสั 

พระวรกาย  เม่ือส่ิงของท่ีจะถวาย อยูใ่นพาน แลว้ผูถ้วายจบัท่ีคอ
พาน เม่ือทรงหยบิส่ิงของท่ีวางอยูใ่นพาน  จะไม่มีโอกาสท่ีพระ
หตัถจ์ะสัมผสัมือของผูถ้วาย 
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ส่ิงของขนาดใหญ่   เช่น  ถวายชา้ง  ๑ เชือก  ใชค้  าวา่  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  
                   ถวาย  ในทางปฏิบติั อาจใชส้ัญลกัษณ์ถวายแทนของส่ิงนั้น เช่น  ใน 

                   กรณีถวายชา้ง  ๑  เชือก  อาจวางปลายเชือกทามไวบ้นพาน  แลว้โยง 
                   เชือกทามนั้นไปคลอ้งกบัคอชา้ง  ท่ีผกูอยูใ่กล ้ๆ นั้นกไ็ด ้ ส่วนวธีิการ 
                   ปฏิบติัอ่ืน ๆ  ในการถวายกเ็หมือนกนั  โดยมีขั้นตอนดงัน้ี   

 

การยนืถวายส่ิงของ  ถา้ประทบัอยู ่ณ ท่ีสูง ตอ้งยนืถวาย  ใหป้ฏิบติั  ดงัน้ี  
       -    ถือพาน โดยจบัคอพานดว้ยสองมือ  ตั้งพานเสมออก   กา้วเทา้เขา้ 
            ไปถึงจุดท่ีก าหนดไว ้ คือ  ห่างประมาณ  ๓– ๔  กา้ว  จากจุดท่ีจะ 
             ยนืถวาย                         

                               -     ยนืตรง  
 ชาย    ถวายค านบั       

                                     หญิง   ถอนสายบวั (ถา้แต่งเคร่ืองแบบขา้ราชการ ตอ้งต านบั) 
                               -     กา้วเขา้ไป ณ จุดท่ีจะยนืถวาย หยดุยนื นอ้มศีรษะลง  จับคอพาน 

                                  ด้วยมอืทั้งสอง  ยกพานข้ึนใหข้อบพานอยูสู่งเสมอส่วนบนของ 
                                      ศีรษะ  ขอบพานอยูห่่างศีรษะออกไปขา้งหนา้เลก็นอ้ย  พอให ้

                                      เหลือบตาสังเกตเห็นไดว้า่ไดท้รงหยบิส่ิงของนั้นไปแลว้ หรือยงั 
       -      เม่ือทรงรับส่ิงของท่ีถวายแลว้  ใหล้ดพานลงมาเสมออก แลว้ 
              กา้วถอยหลงั   ๓  กา้ว 

                      -     ถวายค านบัหรือถอนสายบวั   
                                 -     กา้วถอยหลงัเขา้สู่แถว  หรือซา้ยหนั เดินจากไป โดยหนัมือขวา 
                                                  ไปทางพระองค ์จึงจะถือไดว้า่เป็นมงคล   

  (การหมุนกายทางขวา โดยหนัมือซา้ยไปทางพระองค ์ เป็น   
  การผดิประเพณีของไทย  ท่ีถือวา่เป็นอวมงคล  จึงตอ้งท า 
  ประทกัษิณ  แลว้เดินจากไป) 
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การน่ังคุกเข่าถวายส่ิงของ  
ถา้ประทบันัง่อยู ่ณ ท่ีไม่สูง  ควรนัง่คุกเข่าถวายส่ิงของ      ใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 

              -     ถือพานโดยจบัคอพานด้วยสองมอื  ตั้งพานเสมออก กา้วเทา้ 
                    เขา้ไปถึงจุดท่ีก าหนดไว ้คือ ห่างประมาณ  ๓ – ๔  กา้ว จาก 
                    จุดท่ีจะถวายส่ิงของ    ยนืตรง     
           ชาย      ถวายค านบั   

                                                        หญงิ    ถอนสายบวั   หรือถวายค านบัเม่ือแต่งเคร่ืองแบบ 

                                                                    ขา้ราชการ 

 

                              -     กา้วเทา้เขา้ไป  ๓  กา้ว  ถึงจุดท่ีสมควร  คุกเข่าซา้ยลง   
                                                         เข่าขวาตั้ง 

 

                                      -      นอ้มศีรษะลง  ยกพานข้ึน  ใหข้อบพานอยูร่ะดบัส่วนบน 

                                             ของหนา้ผาก ยืน่ออกไปขา้งหนา้เลก็นอ้ย พอใหเ้หลือบมอง 
                                             เห็นได ้วา่ ไดท้รงหยบิส่ิงของท่ีถวายแลว้ 

 

                                      -      เม่ือไดท้รงรับส่ิงของแลว้  ใหย้กพานลงมาถือไวร้ะดบัอก   
                                              ลุกข้ึนยนื 

 

                                      -      กา้วถอยหลงัไป  ๓  กา้ว   ถวายค านบัหรือถอนสายบวั    
                                              แลว้กา้วถอยหลงัเขา้แถว  หรือหนัซา้ยเดินจากไป  โดยหนั   
                                             มือขวาไปทางพระองค ์ เป็นมงคลประทกัษิณ  
 

การคุกเข่า     หา้มคุกเข่าลงพื้นทั้งสองขา้ง  เพราะการคุกเข่าลงพื้นทั้งสองขา้ง    
                     เป็นการแสดงความเคารพผูศ้กัด์ิสิทธิหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเท่านั้น     
                     การคุกเข่าถวายส่ิงของ ตอ้งคุกเข่าซา้ยขา้งเดียว  โดยปฏิบติั ดงัน้ี 

 

                                             ชาย    กา้วเทา้ขวาไปขา้งหนา้  คุกเข่าซา้ยลงท่ีพื้น รับน ้าหนกัตวั 
                                                        ทั้งหมด  ทอดเทา้ซา้ยไปขา้งหลงั  ตั้งเทา้ขวา ใหแ้ขง้ขวา 
                                                         ตั้งตรง  เข่าขวาตั้งสูงข้ึน  ล าตวัตั้งตรง   
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                          -     การท่ีตอ้งคุกเข่าดว้ยท่าน้ี สืบเน่ืองมาจากอศัวนิ ท่ีคาด 
                                ท่ีตาดกระบ่ีไวท่ี้เอวดา้นซา้ย  จะสามารถทอดกระบ่ีไป 

                                 ดา้นหลงัไดเ้รียบร้อย  พลเรือนท่ีไม่ไดค้าดกรกระบ่ี ก ็
                                  ถือเป็นตน้แบบส าหรับการปฏิบติัดว้ย 

 

                     หญิง    คุกเข่าท านองเดียวกบัชาย โดยกา้วเทา้ขวาไปขา้งหนา้  
                                 คุกเข่าซ้ายลงทีพ่ืน้  เพือ่รับน า้หนักตัว  ทอดเท้าซ้าย 
                                 ไปข้างหลงั  ตั้งฝ่าเท้าขึน้   ทีส่ าคญั คอื ไม่ตั้งเข่าขวา    
                                 แต่ให้เข่าขวาลาดลงไปข้างหน้า โดยต้องให้ปลายเท้าขวา 
                                 เหยยีบบนพืน้  และยกส่วนหลงัของเท้าขวาขึน้  ซ่ึงจะ 
                                 มผีลให้เข่าขวาลาดต ่าลงไปข้างหน้า  ท าให้การคุกเข่า 
                                 ข้างเดียวของหญิง  เรียบร้อย ดูด ี

   

การหมอบกราบถวายส่ิงของ     
ในกรณีท่ีประทบันัง่บนพระเกา้อ้ี ท่ีไม่สูง  และผูเ้ขา้เฝ้า นัง่พบัเพียบบนพื้น  

เขา้เฝ้าฯ  ถวายส่ิงของ  โดยตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

-       ถา้นัง่อยูไ่กล   ใหค้ลานไปเขา้เฝ้าฯ   ถา้ส่ิงของเป็นของใหญ่  ตอ้งเชิญพาน 

         ดว้ยมือทั้งสอง   ใหเ้ดินเข่าเขา้ไปจนถึงจุดท่ีก าหนด  ถา้ของไม่หนกั ให ้ 
         คลานโดยการถือส่ิงของดว้ยมือขวาขา้งเดียว 

              -      วางส่ิงของนั้นไวท้างขวา  แลว้ถวายความเคารพดว้ยการกราบ 

           -      หญิง    นัง่คุกเข่าซา้ยลง  เข่าขวาตั้ง  เผยอเทา้ดา้นหลงัข้ึน  เข่าขวาจะ 
                                          ลาดลง  ดูงาม 

                              ชาย    คุกเข่าซา้ยลง  เข่าขวาตั้งตรง   
 

  -     จบัคอพานดว้ยมอืทั้งสอง  ยกข้ึนใหข้อบพานสูงเหนือส่วนบนของ 
                               หนา้ผาก  กะใหพ้อมองเห็นไดว้า่  ไดท้รงหยบิส่ิงท่ีถวายนั้นไปแลว้ 
                        -      เม่ือไดท้รงรับไปแลว้ ใหน้ัง่พบัเพียบ  วางพานลงบนพื้นดา้นขวา 
                        -      กม้ลงกราบ  ๑  คร้ัง   แลว้จบัพาน  คลานถอยออกจากหนา้พระท่ีนัง่ 



-  ๓๑  - 

 
 

๕. ๒. ๔.     การเข้าเฝ้ารับพระราชทานส่ิงของ  

                        การเขา้เฝ้าฯ รับส่ิงของพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้ 
อยูห่วั  ลงมาถึงเจา้นายระดบับรมวงศ ์ จะปฏิบติัเหมือนกบัการรับส่ิงของจากมือผูใ้หญ่ทัว่ไป
มิได ้  ท่ีส าคญั คือ ตอ้งรับพระราชทานดว้ยมือทั้งสองขา้ง  จะใชมื้อขวาเพียงขา้งเดียวรับ 

พระราชทานมิได ้  แต่ในการปฏิบติั กมี็ขอ้ยกเวน้เป็นพิเศษอยูบ่า้ง เช่น  การรับพระราชทาน 

ปริญญาบตัรหรือวฒิุบตัร ใชมื้อขวาขา้งเดียวรับพระราชทาน  แต่มีกิริยาจ าเพาะ ท่ีไดก้  าหนด
ข้ึนมาใหถื้อปฏิบติั  เรียกว่า “เอางาน”  ส าหรับการปฏิบติัเพื่อการน้ีดว้ย 

การเขา้รับพระราชทาน อาจจะเป็นการยนืรับ  การคุกเข่ารับ  หรือหมอบรับ 

พระราชทาน กไ็ด ้ แต่การรับพระราชทาน ตอ้งปฏิบติักิริยา “เอางาน”  เหมือนกนั   
   

การยนืหรือน่ังคุกเข่าข้างเดยีวรับพระราชทานส่ิงของ    
 

การยนืรับพระราชทานส่ิงของ 

 

-       เม่ือเขา้ไปถึงจุดท่ีก าหนด  ถวายค านบัหรือถอนสายบวั  แลว้กา้วเขา้ไปยนื 

        หรือคุกเข่าซา้ยลง  มือทั้งขวาและซา้ย แนบขา้งล าตวั ปลายน้ิวกลางแตะ 
        ตะเขบ็กางเกง หรือดา้นขา้งของขา 

 

  -      “เอางาน”  ดว้ยการยืน่มือขวาออกไป  ใหศ้อกเป็นมุมกบัล าตวัประมาณ  
             ๓๐   องศา  ยกมือขวาข้ึนเสมอไหล่   แลว้กระดกมอืขึน้ตั้งตรง  โดย 
                                   หลกัการ กิริยาน้ี เป็นการแสดงความเคารพ (มีต าราก าหนดใหก้ระดกมือ 
                                   ข้ึนตั้งเป็นมุม ๔๕ องศา  อย่าท าตามน้ัน  เพราะมือจะช้ีตางไปท่ีพระพกัตร์   
                                    เป็นการไม่บงัควรอยา่งยิง่) 
 

                -         ปกติพระหตัถจ์ะอยูสู่ง ชอ้นมือข้ึนแบ รอรับ   ท่ีตอ้งปฏิบติัเช่นน้ี เพราะมี 

                                    หลกัการ ห้ามสามญัชนสัมผัสพระวรกาย  จึงท าไดป้ระการเดียว  ดว้ย 
                                    การแบมือรอรับพระราชทาน ทรงหยอ่นส่ิงของพระราชทานลงสู่มือ  
                        จึงจะไดรั้บพระราชทาน หา้มเอ้ือมมือไปรับพระราชทานจากพระหตัถ ์
                                    โดยตรงเป็นอนัขาด   



-  ๓๒  - 
 

                                  (วธีิปฏิบติั อาจทรงวางส่ิงของนั้นบนวตัถุใด  อาจเป็นผนื 

                                     พระภูษาพิเศษ  หรือพระราชทานโดยใหบุ้คคลรับพระราชทานมา 
                                     ส่งให ้กไ็ด ้  เม่ือมีการรับพระราชทานวฒิุบตัรหรือปริญญาบตัร ท่ี 
                                     รับกนัดว้ยมือขวาเพียงมือเดียว จะสังเกตไดว้า่ ทรงวางวฒิุบตัรบน 

                                     เคร่ืองรองรับ  ท่ีอาจคลุมดว้ยพระภูษาผนืงาม ใหผู้รั้บพระราชทาน  
                                     หยบิเองดว้ยมือขวาขา้งเดียวโดยไม่พระราชทานโดยตรงจากพระหตัถ)์   

                    -    เมือ่ได้รับพระราชทานมาแล้ว  ให้น ามาประคองถือไวเ้สมออก   ถา้เป็น 

                          แผน่  เช่นวฒิุบตัร  ใหถื้อตั้ง แนบล าตวัดา้นขวา  (ตอ้งระวงั  อยา่กลบั 

                          ดา้นบนของเอกสารลง) 
                    -     ถ้าเป็นการน่ังคุกเข่ารับพระราชทาน  ใหท้รงตวัยนืข้ึน  แลว้กา้วถอย 
                          หลงัไป  ๓ กา้ว  แลว้ถวายค านบั หรือถอนสายบวั 
                    -     ถ้าเป็นการยนืรับพระราชทาน ใหก้า้วเทา้ถอยหลงัมา  ๓  กา้ว   ถึงจุด 
                          ท่ีก  าหนดไว ้ ใหถ้วายค านบัหรือถอนสายบวั 
                    -     แลว้ซา้ยหนัเดินออกไป โดยหนัมือขวาไปทางพระองค ์เป็นประทกัษิณ 

                          แสดงถึงความเป็นมงคล 

 

การน่ังคุกเข่าข้างเดยีวรับพระราชทานส่ิงของ 

ชาย    กา้วเทา้ขวาไปขา้งหนา้  เทา้ขวาเหยยีบพื้น  ตั้งเข่าขวาข้ึน  เข่าซา้ยตั้งตรงลงบนพื้น    
            ทอดเทา้ซา้ยไปขา้งหลงั  ตั้งหวัแม่เทา้  ล  าตวัตั้งตรง  มือซา้ยอยูข่า้งล าตวั  เม่ือเอางาน  
            แลว้ จึงแบมอืขวารอรับพระราชทาน  (ปฏิบติัเม่ือรับพระราชทานวฒิุบตัร  แต่ถา้เป็น 

             ส่ิงของขนาดใหญ่ หรือยาว เช่น รับพระแสง  ตอ้งใชส้องมือรับพระราชทาน  
หญิง     การคุกเข่าขา้งเดียวของหญิงต่างจากชาย โดยกา้วเทา้ขวาไปขา้งหนา้  ใหป้ลายเทา้ 
              เท่านั้นตั้งบนพื้น  ตอ้งเปิดส่วนหลงัของเทา้ข้ึนเลก็นอ้ย  (ไม่ตั้งเตม็เทา้) โดยใหเ้ข่า 
              ลาดลงไปขา้งหนา้ (ไม่ใหเ้ข่าตั้งชนัเหมือนชาย)   จะดูเรียบร้อยดี ส่วนเข่าซา้ยตั้งลงท่ี 

              พื้นท านองเดียวกนั   ล  าตวัตั้งตรง   การปฏิบติัอ่ืน ๆ  เช่นเดียวกบัชาย     
 

 

 

 



-  ๓๓  - 
 

  การหมอบรับพระราชทานส่ิงของ    
มีขอ้พึงระวงั คือ  ถา้เป็นการนัง่เฝ้าฯ      ตอ้งนัง่พบัเพียบเสมอ ไม่วา่จะนัง่ 

พบัเพียบเฉียงเทา้ไปทางซา้ยหรือขวา  หากจะเปล่ียนท่านัง่  สลบัเทา้ไปอีกดา้นหน่ึง ใหก้ราบ 
(ไม่แบมือ)  ก่อนเปล่ียนทุกคร้ัง  และขณะเม่ือจะรับพระราชทาน  ตอ้งนัง่พบัเพียบโดยหนั 

เทา้ไปทางขวา   
              -       เม่ือถึงวาระท่ีจะรับพระราชทานส่ิงของ  ถา้อยูไ่กล ตอ้งคลานเขา้ไป 

          ถึงจุดท่ีเหมาะสม  นัง่พบัเพียบ หนัปลายเทา้ไปทางขวา  แลว้กราบ  
          (ประนมมือตั้งกบัพื้น ไม่แบมือ)   

                          -       เม่ือกราบแลว้  ใหใ้ชศ้อกซา้ยยนัพื้นไว ้  แลว้ใชมื้อขวา “เอางาน”    
                          -       เม่ือ “เอางาน”   ในขณะนัง่อยูท่ี่พื้น  ตอ้งหนัเทา้ไปทางขวาเสมอ    
                                  เพราะถา้นัง่หนัเทา้ไปทางซา้ยจะใชมื้อขวา“เอางาน” ก่อนรับ 

                                  พระราชทานไม่ได ้   
                          -       เม่ือไดรั้บพระราชทานส่ิงของมาแลว้  ใหถื้อส่ิงของนั้นประคอง 
                                  ใหสู้งไว ้ หา้มวางส่ิงของท่ีไดรั้บพระราชทานลงบนพื้น  
                          -       ตั้งตวัข้ึนแลว้คลาน หรือเดินเข่า ถอยหลงัออกมา  เขา้สู่ท่ีนัง่เดิม 

 

การรับพระราชทานส่ิงของที่ไม่ได้รับพระราชทานโดยตรงจากพระหัตถ์ 

 

(๑)       การรับส่ิงของพระราชทานจากทีต่ั้งหรือวางอยู่ ด้วยมอืของผู้รับเอง 
      -        ใหถ้วายค านบัพระบรมฉายาลกัษณ์ท่ีประดิษฐานอยู ่ ณ ท่ีนั้น    
    -        ห้ามเอางาน  เพราะไม่เป็นการับพระราชทานจากพระหตัถ ์

          -        ตอ้งใช ้ ๒  มือ โดยยืน่มือขวาหยบิส่ิงนั้น  แลว้ใชมื้อซา้ยประคอง 
                      รับส่วนล่างของส่ิงนั้น 

               (เป็นการใชส้องมือพร้อมกนัในการรับส่ิงของพระราชทานดว้ย) 
                                        -      กา้วถอยหลงั   ๓  กา้ว   ถวายค านบัพระบรมฉายาลกัษณ์   แลว้ 
                                               ซ้ายหัน เดินออกไป 

 

 



-  ๓๔  - 
 

  (๒)      การรับส่ิงของพระราชทานจากมอืของผู้แทนพระองค์ 

               -        กราบหรือถวายค านบัพระบรมฉายาลกัษณ์  ถา้มีประดิษฐานอยู ่ณ  
                                               ท่ีนั้น  
                -       หนัมาค านบัผูแ้ทนพระองคท่ี์ถือส่ิงของพระราชทาน 

                -        ขณะจะรับส่ิงของพระราชทานนั้น ใหค้  านบั แลว้ใชส้องมือรับ 

                                                ส่ิงของนั้น  ห้าม “เอางาน”  คือไม่ตอ้งแบมือรอใหผู้แ้ทนพระองค ์
                                                หยอ่นส่ิงของให ้ เพราะไม่เก่ียวกบัหลกัการหา้มสามญัชนสัมผสั 

                                                พระวรกาย นอกจากวา่ ผูแ้ทนพระองคน์ั้นทรงเป็นเจา้นายระดบั 

                                                บรมวงศช์ั้นสูงดว้ยพระองค์เองอยู่แล้ว 
 

 ๕. ๕.   การแสดงความเคารพสัญลกัษณ์แห่งชาติ 
   (๑)      ใหย้นืตรงแสดงความความเคารพ 

             -   เม่ือมีพิธีการอญัเชิญธงชาติ ข้ึนหรือลงจากเสา   
               -    เม่ือมีการบรรเลงเพลงชาติ 
               -    เม่ือมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

   (๒)      ในการประกอบพิธีการต่าง ๆ นิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐาน 

                                     พระพุทธรูป  โดยมีธงชาติประดิษฐานอยูเ่บ้ืองขวา และพระบรม 

                                     ฉายาลกัษณ์ลกัษณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัประดิษฐานอยู ่
                                     เบ้ืองซา้ยของท่ีบูชา   ประธานสมควรปฏิบติั ดงัน้ี 

                         -    รับเทียนชนวนมาจากเจา้หนา้ท่ีแลว้   จุดเทียนดวงขวาของท่ีบูชา 
                              ก่อน   แลว้จึงจุดเทียนดวงซา้ยของท่ีบูชา   หลงัจากนั้นจึงจุดธูป 

                              (เหตุผลคือ ธูปจุดยาก จุดเทียนแลว้จึงจุดธูป  เทียนชนวนดบัจะได ้

                              ต่อเทียนไดท้นัที)   
    -    ส่งเทียนชนวนคืนใหเ้จา้หนา้ท่ี 

                      -     กราบเบญจางคป์ระดิษฐ ์ ๓  คร้ัง  เป็นการกราบพระศกัด์ิสิทธ์ิ 
    -     ลุกข้ึนยนื   กา้วถอยหลงัไปเลก็นอ้ย (ประมาณ  ๓ กา้ว)  แลว้ค านบั 

                                           ไปยงัตรงกลางท่ีบูชา  คร้ังเดียว  ไม่ตอ้งหนัไปค านบัธงชาติ  และ 



-  ๓๕  - 
 

                                           พระบรมฉายาลกัษณ์ การค านบัคร้ังเดียวเป็นการแสดงความเคารพ         
                                           สัญลกัษณ์แห่งชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ ท่ีประกอบเป็น 

                                           องคร์วมของเอกลกัษณ์แห่งชาติ 
 


