ปี ๒๕๔๙ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้
จัดทาองค์ความรู้ เรื่อง มารยาทไทย ประกอบด้วย การกาหนด
ความหมาย ขอบข่าย ลาดับความสาคัญ และการปรับปรุง
รายละเอียดการปฏิบัติทา่ มารยาทไทย เรื่องการแสดงความ
เคารพ ซึ่งจัดทาโดย คณะกรรมการดาเนินงานด้านมารยาท
ไทย ตามคาสัง่ สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่
๖๓๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ โดยมี นายพะนอม
แก้วกาเนิด เป็นประธานในการดาเนินงาน และได้ประชุม
ปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมกอง
อานวยการร่วม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดทาองค์ความรูด้ ังกล่าว ก็เพื่อ
ธารงรักษาวัฒนธรรมด้านมารยาทไทยอันเป็นรูปแบบปฏิบัติของคนไทยให้คง อยู่คู่ชาติไทย ทั้งนี้ได้มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาและการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยมาก ยิ่งขึน้ รายละเอียดดังนี้
ความหมาย มารยาท
“ มารยาท ” หมายถึง กิริยา วาจาที่สภุ าพเรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบตั ิในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผน อัน
เหมาะสมตามกาลเทศะ
ขอบข่าย มารยาทไทย
มารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยา วาจาต่าง ๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของส่งของ การทา
ความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การ
ใช้คาพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ

การยืน
การยืนโดยคานึงถึงมารยาทจัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
๑. การยืนเคารพธงชาติ

๒. การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราช
๓. การยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศ์
๔. การยืนในพิธีต่างๆ
๕. การยืนที่ไม่เป็นพิธี
๔. การ ยืนในพิธีต่างๆ
๔.๑ การยืนเคารพในพิธีที่มกี ารบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และเพลงมหาชัย
เพลงมหาฤกษ์ ใช้บรรเลงในการเปิดงานที่เป็นพิธีใหญ่ เช่น พิธีเปิดสถานทาการของรัฐบาล พิธีเปิดทาง
คมนาคมที่สาคัญๆ และงานที่เป็นมงคลทัว่ ไป
ใช้บรรเลงต้อนรับประธานของงานผู้มีเกียรติสูง นับตัง้ แต่สมเด็จพระบรมราชกุมาร พระบรมวงศานุวงศ์
นายกรัฐมนตรี หรือเมื่อผู้เป็นประธานของงานกล่าวคาปราศัยจบก็จะบรรเลงเพลงมหาชัยเป็นพิเศษ หรือ
บรรเลงในงานรับรองบุคคลสาคัญ งานสโมสรสันนิบาต เป็นต้น
เมื่อได้ ยินเพลงมหาฤกษ์ หรือเพลงมหาชัย บรรเลง ให้ยืนตรงจนกว่าจะจบเพลง ในกรณีที่เป็นพิธีของทาง
ราชการ ผู้ที่เป็นทหารหรือข้าราชการพลเรือน ที่อยู่ในเครื่องแบบให้ปฏิบัติตามระเบียบของราชการทหาร
หรือราชการพลเรือนแล้วแต่กรณี
๔.๒ การ ยืนเคารพในพิธีให้เกียรติแก่ผู้ล่วงลับ ให้ยืนแสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงแตรเดี่ยว เป่าเพลง
นอน หรือเมื่อประธานวางเครื่องขมาหรือจุดเพลิงเผาศพ ไม่ว่าจะมีเพลงประโคมหรือไม่ก็ตาม และเมื่อการ
เชิญศพผ่านให้ยืนตรงแสดงความเคารพด้วย
๔.๓ การ ยืนเมื่อประธานในพิธีเดินผ่าน ทุกคนในที่นั้นลุกขึ้นยืนตรงหันหน้าไปทางประธานที่กาลังเดินผ่าน
ปล่อยมือไว้ข้างตัว

๔.๔การ ยืนฟังโอวาท ให้ยืนตรง ชิดเท้า ปล่อยมือไว้ข้างตัว หันหน้าไปทางผู้ให้โอวาท ยกเว้นในกรณีที่ถือ
ประกาศนียบัตร หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯลฯ อยู่ ถ้าถือมือเดียวให้ถือด้วยมือขวาแนบไว้กับอกหรือระดับ
ตั้งฉากกับลาตัว แล้วแต่ทางพิธีจะกาหนด ถ้าถือสองมือให้ถือระดับตั้งฉากกับลาตัว
๔.๕การ ยืนกล่าวคาปฏิญาณ โอกาสที่กล่าวคาปฏิญาณ เช่น กล่าวคาปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ถวายสัตย์
ปฏิญาณ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ให้ยืนตรง ชิดเท้า หันหน้าไปทางธงหรือพระองค์ท่าน กล่าวคา
ปฏิญาณของครู นักเรียน และกลุ่มบุคคลต่างๆ อาทิ ไทยอาสาป้องกันชาติ ลูกเสือ เนตรนารี ให้ผู้ที่กล่าวคา
ปฏิญาณปฏิบตั ิตามพิธีที่กาหนดไว้ของสถาบันนั้นๆ
๕. การ ยืนที่ไม่เป็นพิธี
๕.๑ การ ยืนรับคาสั่ง ให้ยืนตรง ชิดเท้า หน้าตรง ปล่อยมือไว้ข้างตัว
การยืนรับคา สั่ง
๕.๒ การ ยืนให้เกียรติผู้ใหญ่ การยืนลักษณะนี้ใช้เมื่อเรานั่งสนทนากันอยู่แล้วมีผู้ใหญ่เดินเข้ามาหรือ อยู่ร่วม
สนทนาด้วย ให้ลุกขึ้นยืนตรง มือประสานกันอยู่ระดับเอว ค้อมตัวเล็กน้อย รอจนผู้ใหญ่นั่งลงแล้วจึงนั่งลง
๕.๓ การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ ให้ยืนตรง ชิดเท้า ค้อมตัวเล็กน้อย มือประสานกันอยู่ระดับเอว ไม่ควรยืนชิด
หรือห่างผู้ใหญ่จนเกินไป
๕.๔ การยืนคุยกับเพื่อน การยืนพักผ่อน และการยืนดูมหรสพ ควรยืนในลักษณะสุภาพ ไม่ก่อความราคาญ
หรือเกะกะกีดขวางผู้อื่น เช่น ยืนพูดข้ามศีรษะ หรือยืนบังผู้อื่นในการยืนดูมหรสพหรือขบวนแห่ เป็นต้น
๕.๕ การ ยืนเข้าแถวคอย ลักษณะการยืนเช่นเดียวกับข้อ ๕.๔ แต่จะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบ เรียงลาดับ
ก่อนหลัง ไม่ควรแย่งกัน เช่นการยืนตามลาดับก่อนหลังในการเตรียมขึน้ รถโดยสาร ในการขึ้นเผาศพ ในการ
รดน้าอวยพรคู่บ่าวสาว และในการตักอาหารแบบช่วยตัวเอง
๕.๖ การ ยืนปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่การยืนประกาศ ยืนบรรยาย หรือยืนแสดงปาฐกถา ฯลฯ ควรยืนในลักษณะ
สุภาพ

๓. การ ยืนถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ และ พระบรมวงศ์
๓.๑ การยืนรับเสด็จฯ นอกพระที่นั่ง อาคาร หรือแนวทางลาดพระบาทที่รับเสด็จฯถ้าเป็นข้าราชการจัดให้
ยืนเรียง แถวตามลาดับยศ ตาแหน่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งกาหนดการเฝ้าฯ เป็นงาน ๆ เช่น แต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ ครื่งยศปกติ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบของเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบแนะนา

ถ้าแต่ง เครื่องแบบสวมหมวกทั้งชายหญิงให้ยืนถวายความเคารพด้วยการทาวันทยาหัตถ์ หากไม่สวมหมวก
ข้าราชการชาย ทหาร ตารวจ พลเรือนและหญิงที่แต่งเครื่องแบบทหาร ตารวจ ให้ถวายคานับโดยก้มศีรษะลง
ช้า ๆ ต่าพอสมควรกระทาครั้งเดียวแล้วยืนตรง ถ้าเป็นพยาบาล ที่แม้จะสวมหมวกให้ย่อเข่าที่เรียกกันทั่วไป
ว่า “ถอนสายบัว”ตามแบบข้าราชการฝ่ายในสานักพระราชวัง
บุคคล ทั่วไปทีม่ ีโอกาสได้เฝ้าฯ แต่มิได้แต่งเครื่องแบบ ชายให้ถวายคานับ หญิงถวายความเคารพแบบย่อเข่า
ที่เรียกว่าถอนสายบัว ในกรณีต่างจังหวัด ชนบทพสกนิกร ประชาชนจะยกมือประนม ก้มศีรษะไหว้แบบไทย
ก็ได้ทั้งชาย หญิง ถ้าสวมหมวกที่มิใช่เครื่องแบบที่ทางราชการกาหนด ให้ถอดหมวก แล้วถวายความเคารพ
เหมือนผู้ที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ยกเว้นผู้ทโี่ พกผ้าหรือสวมหมวกตามลัทธิศาสนาของตน
๓.๒ การ ยืนเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ
สมเด็จพระบรมวงศ์
ให้ยืน ถวายความเคารพตามข้อ ๓.๑ แล้วยืนตรงจนกว่าจะเสด็จฯ เลยไป เมื่อประทับพระราชอาสน์ หรือ
พระเก้าอี้เรียบร้อยแล้ว ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงเคลื่อนที่ได้และลงนั่งเก้าอี้ตามลาดับตาแหน่ง
ในกรณี ที่ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจงานพระราชพิธตี ่าง ๆ เช่น เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย หรือพระราชทานพระบรมราโชวาท ให้ยืนตรงจนกว่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นเสร็จ
ประทับพระราชอาสน์ หรือพระเก้าอี้แล้ว จึงถวายความเคารพแล้วนัง่ ลง
ผู้ที่ นั่งเฝ้าฯ อยู่ในงานพิธีการต่างๆ เมื่อมีกจิ จาเป็นจะต้องไปจากที่นั้น ให้ยืนถวายความเคารพก่อนแล้วจึง
ออกไป เมื่อกลับมาต้องถวายความเคารพอีกครั้งแล้วจึงนัง่ ลง

ใน กรณีการเฝ้า ฯ ที่ไม่ได้จัดให้นั่งเก้าอี้เฝ้าฯ เช่น งานสโมสรสันนิบาต งานเสด็จออกมหาสมาคม ผูเ้ ฝ้า ฯ
จะต้องยืนตลอดเวลาจนกว่าจะเสด็จ ฯ กลับ
๓.๓ การยืนเคารพในพิธีที่มกี ารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงเพื่อ
ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระบรม
ราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
ผู้แทนพระองค์

เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในกรณีที่มิได้อยู่ในที่เฝ้าฯ เช่น เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงเป็น
การเปิดหรือปิดงาน หรือเมื่อมหรสพเริ่มหรือเลิก ควรทาความเคารพด้วยการยืนตรง เมื่อเพลงจบให้คานับ
โดยก้มศีรษะ ทั้งชายและ หญิง
๑. การยืนเคารพธงชาติ เพลงชาติ หรือธงชัยเฉลิมพลในที่สาธารณะ ให้ยืนตรงแสดงคารวะโดยหันหน้าไป
ทางธงชาติ เมื่อเพลงจบให้ค้อมศีรษะคานับ และสาหรับบุคคลทั่วไปเมือ่ จะผ่านธงชัยเฉลิมพลให้หยุด และ
ยืนแสดงคารวะ หรือเมื่อมีการเชิญธงชัยเฉลิมพลผ่านก็ให้ยืนตรง แสดงความเคารพเช่นเดียวกัน
๒. การยืนถวายความเคารพสมเด็จพระสังฆราช
๒.๑ เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาถึงมณฑลพระราชพิธีก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ พระ
บรมวงศานุวงศ์ ผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นั้น ถวายความเคารพโดยการยืนประนมมือไหว้
เมื่อเสด็จผ่านแล้วจึงนั่งลง
๒.๒ ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาถึงภายหลัง ให้ถวายความเคารพโดยวิธีนงั่ ประนมมือไหว้

การ เดินโดยคานึงถึงมารยาท อาจจัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้คือ
๑ . การเดินในกรณีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

๒. การเดินในพิธีทางศาสนา
๓. การเดินในพิธีต่างๆ
๔. การเดินผ่านผู้ใหญ่
๕ . การเดินนาหรือเดินตามผูใ้ หญ่
๖. การเดินโดยทั่วไป
๑. การเดิน ในกรณีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
๑.๑ การ เดินนาเสด็จฯ
๑.๑.๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หรือ สมเด็จพระบรมวงศ์
เสด็จฯมาถึง ประธานจัดงานหรือเจ้าภาพที่คอยรับเสด็จฯถวายความเคารพ กราบบังคมทูลแล้วถวาย
รายงานในโอกาสนี้จะเบิกผู้ที่สมควรเข้าเฝ้าด้วยก็ได้ แล้วจึงเดินนาเสด็จฯ ไปยังสถานที่ที่กาหนด โดยปฏิบัติ
ดังนี้
เดินเยื้องไปข้างหน้าไว้ระยะห่างพอสมควร จะอยู่ด้านใดแล้วแต่สถานที่จะอานวย แต่โดยปกติผู้นาเสด็จจะ
อยู่ด้านซ้ายของพระองค์ท่าน ในการเสด็จพระราชดาเนินบนลาดพระบาท ผู้นาเสด็จต้องไม่เดินบนลาดพระ
บาท
ขณะที่เดิน ผู้นาเสด็จจะต้องเดินในลักษณะสารวม เมื่อถึงที่ประทับผู้นาเสด็จถวายความเคารพ ก่อนที่จะ
ถอยออกไป ผูน้ าเสด็จถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อจะนั่งที่ต้องถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ การถวายความเคารพนั้น ให้ผู้นาเสด็จปฏิบัตติ ามความเหมาะสมแก่เครื่องแบบและเพศของตน
๑.๑.๒. ในกรณีที่ผู้นาเสด็จต้องกราบบังคมทูลถวายคาอธิบายให้ทรงทราบเรื่องเกี่ยวกับ สถานที่หรือการ
แสดงควรปฏิบัติดังนี้

เดินเยื้องไปข้างหน้าระยะห่างพอสมควร พอได้ยินพระราชกระแสและกราบบังคมทูลชี้แจงในเรื่องทีต่ รัส
ถาม ผู้นาเสด็จจะอยู่ด้านใดแล้วแต่สถานทีจ่ ะอานวย แต่โดยปกติจะอยู่ด้านซ้ายของพระองค์ท่านในการนี้
ผู้นาเสด็จควรศึกษาเรื่อง ราวมาล่วงหน้า หรือกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้ใดผู้หนึ่งที่มีความรู้ในเรื่องนี้ให้ถวายคา
อธิบาย
ผู้นาเสด็จจะต้องเดินในลักษณะสารวม ไม่เดินเสมอพระองค์ท่าน
๑.๒ การ เดินตามเสด็จ ทัง้ ชายและหญิงให้เดินเบื้องหลังพระองค์ท่าน ในลักษณะสารวมไม่ยิ้มหัว ทักทาย
หรือทาความเคารพผู้อนื่ ถ้ามีลาดพระบาทผู้ที่เดินตามเสด็จไม่ควรเดินบนลาดพระบาท
๑.๓ การ เดินในบริเวณที่ประทับ โดยปกติถ้าพระองค์ท่านประทับอยู่ ไม่ควรเดินผ่านที่ประทับเว้นแต่มี
ความจาเป็นก็ต้องเดินอย่างสารวมระวังที่ สุด
๑.๓.๑ การเดินผ่านหน้าหรือหลังที่ประทับต้องอยู่ในระยะห่างและพึงกระทาในกรณีที่จา เป็นที่สุด โดยถวาย
ความเคารพดังนี้
- ลุกจากที่นั่ง
- ผ่านที่ประทับ
- กลับเข้าที่ก่อนนั่งลง
๑.๓.๒ การเดินไปทาธุรกิจใดๆ ในบริเวณที่เฝ้าเช่น ยก หรือเลื่อนสิ่งของ พึงถวายความเคารพตามลาดับดังนี้:
- ลุกจากที่นั่ง
- ถึงที่จะทากิจธุระ
- ทากิจธุระเสร็จแล้วจะกลับที่นั่งเดิม
- กลับเข้าที่แล้ว ก่อนนั่งลง
๑.๓.๓ การเดินขึ้นและลงเมรุเผาศพ พึงถวายความเคารพตามลาดับดังนี้:
- ลุกจากที่นั่ง

- ผ่านที่ประทับแล้วขึ้นเมรุ
- ลงจากเมรุถึงพื้น
- ผ่านที่ประทับ
- ก่อนนั่ง ณ ที่ของตน
ทั้งสามกรณีดงั กล่าว ผู้ปฏิบตั ิพึงระวังไม่หันหลังไปทางพระองค์ท่าน ยกเว้นเฉพาะผู้ยืนถวายอารักขาเท่านั้น
๒. การเดินในพิธีทางศาสนา
การเดิน เวียนเทียนหรือทาประทักษิณ ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาหรือในโอกาสอื่นเพื่อแสดงคารวะ
ต่อพระรัตนตรัย ปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถาน เดินเวียนขวา ๓ รอบ โดยให้มีปูชนียวัตถุ หรือปูชนียสถานอยู่
ทางขวามือของผู้เดิน และพึงปฏิบัตดิ ังนี้
๒.๑ เดินประนมมือโดยมีดอกไม้ ธูปเทียนพร้อม (ในถิน่ กันดารหาดอกไม้ ธูปเทียนยากจะเพียงประนมมือก็
ได้)
๒ .๒ ขณะเดินควรระมัดระวังอย่าให้ธูปเทียนที่จุดไฟอยู่ไปถูกผู้อื่น
๒.๓ ขณะเดินควรระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ที่แนะไว้นพี้ อเป็นแนวปฏิบัติ แต่
ถ้าผู้ใดจะบาเพ็ญจิตภาวนากาหนดกรรมฐานอย่างอื่น หรือ พรไตรลักษณ์คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ได้ )
๓ .การเดิน ในพิธีต่างๆ
๓.๑ การ เดินตามศพเวียนเมรุ ให้เดินในลักษณะสารวม เดินเวียนซ้าย ๓ รอบ โดยให้เมรุอยู่ทางซ้ายของผู้
เดิน
๓.๒ การเดินขึน้ และลงเมรุเผาศพ ให้เดินเรียงแถวตามลาดับอย่างมีระเบียบ ไม่แย่งกันชึ้นหรือลงรวมทั้งไม่
แย่งกันรับของที่ระลึก
๓ .๓ การเดินในขบวนแห่ ได้แก่ขบวนแห่ในพิธีต่างๆ เช่น แห่องค์กฐิน แห่เทียนพรรษา และแห่พระศพ
ฯลฯ ให้เดินอย่างมีระเบียบและถูกต้องตาม กฎจราจร
๓.๔ การเดินเข้า – ออกระหว่างการประชุม โดยมารยาททั่วไป ผู้ที่มีความจาเป็นต้องเดินเข้าหรือออก
ระหว่างที่กาลังมีการประชุม ควรแสดงความเคารพ ประธานของที่ประชุมทุกครั้งด้วยการไหว้หรือคานับ
เมื่อลุกจากที่นั่ง และเมื่อเข้าสู่ที่ประชุม

๔. การเดินผ่านผู้ใหญ่ ขณะที่ผ่านผู้ใหญ่ไม่ควรเดินลงส้น หรือ มีเสียงดัง และต้องผ่านในระยะห่าง
พอสมควร
๔ . ๑ ขณะผู้ใหญ่ยืน ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสารวม ปล่อยมือไว้ข้างตัวและค้อมตัวเมื่อใกล้ถึง
ผู้ใหญ่
๔ . ๒ ขณะ ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสารวม ปล่อยมือไว้ข้างตัว ค้อมตัวพร้อม
กับย่อเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นงั่ เก้าอี้อยู่ แต่ถา้ เป็นในบ้านอาจจะใช้วิธีเดินเข่าก็ได้
๔ .๓ ขณะผู้ใหญ่นั่งหรือนอนกับพื้น ทั้งชายและหญิงให้เดินผ่านในลักษณะสารวมเมื่อถึงที่ผู้ใหญ่นงั่ อยู่ให้
ทรุด ตัวลงเดินเข่า เมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วค่อยลุกขึ้นเดิน
วิธีเดินเข่า ให้คุกเข่าปลายเท้าตั้ง แล้วค่อยสืบเข่าออกทีละข้างเหมือนกับการเดินและค้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อ
ใกล้ จะถึงผู้ใหญ่
๕. การเดินนาหรือเดินตามผู้ใหญ่

๕.๑ การ เดินนา เดินระยะห่างพอสมควร จะอยู่ด้านใดแล้วแต่สถานทีจ่ ะอานวย แต่โดยปกติผู้เดินจะอยู่
ทางซ้ายของผูใ้ หญ่ เดินลักษณะสารวม
๕ .๒ การ เดินตาม เดินเบื้องหลังเยื้องไปทางซ้ายของผู้ใหญ่เดินลักษณะสารวมระยะห่างพอสมควร
การเดินตามผู้ใหญ่
๖. การเดิน โดยทั่วไป หมายถึง การเดินที่ไม่เกี่ยวกับพิธี ได้แก่ เดินการกุศล เดินในที่สาธารณะ เดินกับเพื่อน
เดินตามถนน เดินข้ามถนน ถ้าเดินในที่สาธารณะหรือเดินกับเพื่อน ให้เดินโดยไม่กีดขวางทางหรือก่อความ
ราคาญแก่ผู้อนื่ ถ้าเดินตามถนนให้เดินบนทางเท้า เมื่อจะข้ามถนนให้ปฏิบัตติ ามกฎจราจร ควรใช้
สะพานลอยหรือทางข้าม (ทางม้าลาย) แม้การเดินในทางข้ามก็ควรระมัดระวังพอสมควร

การนั่ง
การนั่งโดยคานึงถึงมารยาท อาจจัดเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
๑. การนัง่ พับเพียบ
๒. การนั่งขัดสมาธิ
๓. การนั่งหมอบ
๔. การนั่งคุกเข่า
๕. การนัง่ เก้าอี้
๖. การนั่งเล่นหรือนั่งพักผ่อน
การนั่งหมอบ
การนั่งหมอบ นั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า หมอบลงไปให้ศอกข้างใดข้างหนึ่งลงถึงพื้น ถ้าขาใดแนบพืน้ ก็ให้
ศอกข้างนั้นลงถึงพื้นด้วย มือประสานกัน ไม่ก้มหน้า สายตาทอดลงต่า การนั่งลักษณะนี้ใช้ได้ทั้งชาย หญิง
เมื่อเข้าเฝ้า หรือรอรับเสด็จแบบไทย
การนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้ง (แบบเทพบุตร)
๔. การนั่งคุกเข่า คือการนัง่ ย่อเข่าลงให้ติดพื้นมี ๔ แบบดังนีค้ ือ
๔.๑ การนั่งคุกเข่าปลายเท้าตัง้ นั่งตัวตรง ปลายเท้าตั้ง นั่งลงบนส้นเท้า มือทั้งสองข้างคว่าบนหน้าขาทั้งสอง
ข้าง (แบบเทพบุตร) การนั่งลักษณะนี้ใช้นงั่ เมื่อผู้ชายจะกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ หรือ ใช้นั่งในท่า
ถวายบังคมทัง้ ชายและหญิง
การนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบ (แบบเทพธิดา)

๔.๒ การนั่งคุกเข่าปลายเท้า ราบ นั่งตัวตรง ปลายเท้าราบ นั่งลงบนฝ่าเท้า มือทั้งสองข้างวางคว่าบนหน้าขา
ทั้งสองข้าง (แบบเทพธิดา) การนั่งลักษณะนี้ใช้นั่งเมื่อผู้หญิงจะกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์
การนั่งคุกเข่าประนมมือ
๔.๓ การนั่งคุกเข่าประนมมือ คือ การนั่งคุกเข่าแบบเทพบุตร หรือ นั่งคุกเข่าแบบเทพธิดา ให้นิ้วมือแนบชิด
กัน ไม่กางศอก การนั่งลักษณะนี้ใช้เมื่อกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ ในจังหวะที่ ๑ ของชายและหญิง
การนั่งคุกเข่าประนมมืออีกวิธีหนึ่งคือ การนั่งคุกเข่าแบบเทพบุตร โดยประนมมือเหนืออกให้นิ้วมือแนบชิด
กัน ไม่กางศอก ใช้ได้ทั้งหญิงและชาย เมื่อถวายบังคมในจังหวะที่ ๑
๔๔ การนั่งคุกเข่าแบบลูกเสือ (ถวายราชสดุดี) คือการนั่งคุกเข่าตามแบบลูกเสือที่ปฏิบัติอยู่ เมื่อประธานมี
คาสั่งให้ถวายราชสดุดี แล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว คุกเข่าลง ตั้งเข่าซ้าย นัง่ ลงบนส้นเท้าขวา มือขวา
แบคว่าลงบนเข่าขวา แขนซ้ายวางพาดบนเข่าซ้ายเอียงไปทางขวาเล็กน้อย เมื่อร้องเพลงราชสดุดใี ห้ก้มหน้า
เล็กน้อย และให้เงยหน้าขึ้นตามเดิมเมื่อเพลงจบ (ถ้าถือหมวกอยู่ด้วยให้ปฏิบัติตามคู่มอื ระเบียบแถวของ
สานักงานคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ)
๕. การนัง่ เก้าอี้
๕.๑ การนัง่ เก้าอี้โดยทั่วไป คือ นั่งตามสบาย ถ้าเป็นเก้าอีท้ ี่มีเท้าแขนจะเอาแขนวางพาดก็ได้ ไม่ควรนั่งโยก
เก้าอี้ นั่งได้ทงั้ ชายและหญิง เมื่อสนทนาอยูก่ ับเพื่อนหรือนั่งในทีต่ ่างๆ ที่ไม่เป็นพิธีการ
๕.๒ การนั่งเก้าอี้ต่อหน้า ผู้ใหญ่ เป็นการนั่งโดยสารวมกิริยาและสายตาตามสมควร ไม่ก้มหน้า นัง่ ท่าใดท่า
หนึ่งดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ นัง่ เก้าอี้ตัวตรง หลังไม่พิงพนักเก้าอี้ มือทั้งสองข้างประสานกันวางบนหน้าขา
ในกรณีที่มีการสวดถวายอติเรกหรือถวายพระพรลา ผู้อยู่ในที่เฝ้าไม่ต้องประนมมือ เพราะเป็นการสวดถวาย
พระพรที่เจาะจงเฉพาะพระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
การนั่งเก้าอี้ ต่อหน้าผู้ใหญ่อาวุโสไม่มาก

การพับเพียบต่อ หน้าผู้ใหญ่
๖. การนั่งเล่นหรือนั่งพัก ผ่อน คือ การนั่งในกิริยาบถตามสบาย จะนั่งในลักษณะใดก็ได้ตามความพอใจ เช่น
นั่งกับพืน้ แต่เมื่อผู้ใหญ่ผ่านเข้ามาในที่นั้นควรนั่งสารวม ไม่ไขว่ห้าง ไม่กระดิกเท้าหรือเหยียดเท้าไปทาง
ผู้ใหญ่
๑. การนัง่ พับเพียบ คือการนัง่ ราบกับพื้น พับขา ให้ขาขวา ทับขาซ้าย หรือขาซ้ายทับขาขวา อาจแบ่งออกได้
เป็น ๔ อย่าง ดังต่อไปนี้
๑.๑ การนั่งพับเพียบธรรมดา คือ การนั่งพับเพียบวางมือไว้บนหน้าขา หรือเอามือท้าวพื้นก็ได้ โดยให้ปลาย
นิ้วมือเหยียดไปข้างหน้า ถ้านั่งขาขวาทับขาซ้ายให้ใช้มือซ้ายท้าวพื้น ถ้านั่งขาซ้ายทับขาขวาให้ใช้มือขวาท้าว
พื้นอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่สะดวกและเหมะสม ลักษณะนี้ใช้ในการนั่งสนทนากับเพื่อนหรือนั่งอยู่ตาม
ลาพัง
การนั่ง พับเพียบธรรมดา
๑.๒ การ นั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ อาจนัง่ ท่าใดท่าหนึ่งตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรท้าวแขน สายตาทอด
ลงเล็กน้อย และไม่จ้องตาผู้ใหญ่จนเสียกิริยา การนั่งลักษณะนี้ใช้ได้ทั้งชายและหญิง คือ
การนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่
นั่งพับเพียบ ตัวตรง
นั่งพับเพียบ ค้อมตัว
๑.๒.๑ นัง่ พับเพียบ ตัวตรง เก็บปลายเท้าโดยเบนปลายเท้าเข้าหาสะโพก มือทั้งสองข้างประสานกันวางไว้บน
หน้าขา ถ้านั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้าย วางมือที่ประสานบนหน้าขาซ้าย ถ้านั่งพับเพียบขาซ้ายทับขาขวา
วางมือที่ประสานบนหน้าขาขวา หรือบริเวณหน้าขาจุดใดจุดหนึ่งที่เหมาะสมและสวยงาม
วิธีประสานมือ ให้ปฏิบัติในอาการที่สารวม อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
ใช้มือซ้ายหงาย มือขวาคว่าทับ หรือมือขวาหงายมือซ้ายคว่าทับ

ใช้มือทั้งสองคว่าทับกัน จะเป็นมือใดทับมือใดก็ได้
สอดนิ้วระหว่างช่องนิ้วของแต่ละมือ คล้ายการประนมมืออย่างหลวมๆ
ถ้าเป็นการเข้าพบผู้ใหญ่เพื่อนา ของไปให้ หรือเมื่อสนทนากับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ให้ของ ควรจะนั่งพับเพียบขา
ขวาทับขาซ้าย เพื่อสะดวกในการรับของจากผู้ใหญ่ เพราะเราจะส่งของหรือรับของกันด้วยมือขวา
๑.๒.๒ นั่งพับเพียบค้อมตัวเก็บปลายเท้า วางแขนทั้งสองข้างลงบนหน้าขา มือประสานกันอย่างใดอย่างหนึง่
ตามข้อ ๑.๒.๑
๑.๓ การนัง่ พับเพียบ ประนมมือ คือ การนั่งพับเพียบโดยประนมมือให้นิ้วมือแนบชิดกัน ฝ่ามือราบปลายนิ้ว
ตั้งขึน้ แขนแนบตัวระดับอก ไม่กางศอก การนั่งลักษณะนีใ้ ช้ในโอกาสทีน่ ั่งฟังพระเทศน์ ฟังพระสวดมนต์
เมื่อตนเองสวดมนต์รับฟังโอวาท หรือรับพรจากผู้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งชายและหญิง
๑.๔ การนั่งพับเพียบใน พิธกี าร คือ การนัง่ พับเพียบในอาการสารวมตลอดเวลา
หมายเหตุ ขณะที่นั่งพับเพียบดังกล่าวตามข้อ ๑.๒.๑ และ ๑.๔ ข้างต้น ไม่ควรพูดคุยหรือส่งเสียงดังถ้านั่ง
นานและประสงค์จะเปลี่ยนท่านั่ง ให้ใช้มือทั้งสองข้างท้าวพื้นหรือเข่า ปล่อยนิ้วมือเหยียดไปข้างหน้า กดเข่า
ทั้งสองกับพืน้ แล้วเปลี่ยนท่านั่งตามสะดวก
๒ การนั่งขัดสมาธิ (สะหมาด) คือการนั่งตามสบายอย่างหนึ่งและการนัง่ แบบทาสมาธิ
การนั่งขัดสมาธิ ธรรมดา คือ การนั่งบนพื้น คู้เข่าทังสองข้างหาตัว แนบขาลงกับพื้น โดยให้ขาข้างหนึ่งช้อน
ทับอยู่บนอีกข้างหนึ่ง ส้นเท้าทั้งสองข้างจะสัมผัสกับขา เป็นอิริยาบถที่ใช้นั่งตามลาพังสบายๆ หรือ สาหรับ
ชายนัง่ กับพื้นรับประทานอาหาร
การนั่งขัดสมาธิที่ใช้ในทาง ศาสนา มี ๒ แบบ คือ การนั่งขัดสมาธิราบ และการนั่งขัดสมาธิเพชร
การนั่งขัดสมาธิราบ คือ การนั่งขัดสมาธิสองชั้น โดยเอาขาซ้อนทับกัน เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือ
ซ้าย ให้นิ้วหัวแม่มือจรดกัน ตั้งกายส่วนบนให้ตรง การนั่งขัดสมาธิราบนี้ใช้นั่งในการเจริญภาวนาทาจิตใจให้
สงบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อนั่งแบบนี้จะมีผลให้เนื้อหนังและเอ็นไม่ขด แม้นั่งนานทุกขเวทนาก็จะ
ไม่บังเกิดขึ้น การบาเพ็ญภาวนาทางจิตใจจะได้ผล

การนั่งขัดสมาธิเพชร คือ การนั่งขัดสมาธิโดยคู้เข่าทัง้ สองข้าง เอาฝ่าเท้าทั้งสองขัดหรือไขว้ขึ้นวางบนหน้า
ขา ท่านัง่ ขัดสมาธิแบบนี้ต้องใช้การฝึกหัดให้เกิดความชานาญ โดยการหัดนั่งขัดสมาธิราบ หรือขัดสมาธิสอง
ชั้นได้ชานาญแล้ว
วิธีฝึกหัด ให้นงั่ ลงบนพื้น ปล่อยให้ขาพักอยู่ตรงหน้าแล้วจึงค่อยดึงขาซ้ายงอมุมฉากกับร่างกาย ใช้ส้นเท้า
ซ้ายนั้นพักอยูบ่ นพื้น แล้วจับเท้าขวาขึ้นวาง บนต้นขาซ้าย ให้ส้นเท้าขวาชิดกับหน้าขา อย่าให้เท้าขวาเป็นที่
ทรมานหรืออืดอัด ขยับเข่าซ้ายที่งออยู่ให้เข้ามาชิดตัว ยกข้อเท้าซ้ายขึ้นแล้ววางหลังมือซ้ายลงบนต้นขาขวา
ให้ส้นเท้าจรดกับหน้าขาขวา เมื่อขัดสมาธิแบบนี้ได้แล้วยืดกายท่อนบนให้ตรงแบบนั่งขัดสมาธิราบ
นั่งขัดสมาธิแบบนี้เรียกว่า “ขัดสมาธิเพชร” หรือเรียกว่า “นั่งท่าดอกบัว”(ปัทมาสนะ) ใช้นั่งบริกรรมภาวนา
หรือ ปฏิบัติโยคะ

อันที่จริงเรื่องการนอนเป็นเรือ่ งส่วนตัว ไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับมารยาทหรือสังคม แต่บางกรณี
ในการเดินทางและนอนพักรวมกันเป็นกลุ่ม หรือการนอนที่อาจมีผู้เห็นอาการอันไม่ดีงามก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
มารยาทอยู่ เหมือนกัน
ในพระวินัย มีบทบัญญัติปรับอาบัติแก่พระภิกษุ ผู้นอนกลางวันโดยไม่ปิดประตู เพื่อป้องกันมิให้
มีผู้เห็นกิริยาอาการอันไม่เหมาะสม
แม้ท่านสุนทรภูก่ ็กล่าวไว้ในสุภาษิตสอนหญิงว่า
“แม้สมรจะไม่นอนที่เรือนไหน อย่าหลับใหลลืมกายจนสายสาง ใครเห็นเข้าเขาจะเล่านินทานาง
ความกระจ่างออกกระจายเพราะกายตัว

การนอนเป็นการพักผ่อนในลักษณะที่เอนร่างกายทอดราบลงไปบนที่นอน ซึ่งอาจอยู่บนเตียง
หรือที่พื้นก็ได้ การนอนโดยคานึงถึงมารยาทด้วยนั้น อาจจาแนกได้เป็น ๔ ประการดังนี้
๑. การนอนในที่เฉพาะส่วนตัว๒. การนอนเมื่อไปพักบ้านผู้อื่น๓. การนอนในยานพาหนะขณะเดินทาง
๔. การนอนเมื่อไปพักแรมเป็นหมู่คณะ
การนอนแต่ละลักษณะมีส่วนที่แตกต่างกันไปบ้างดังนี้
๑. การนอนในที่เฉพาะส่วนตัว
เมื่อ นอนในที่เฉพาะส่วนตัว คนเราจะนอนอย่างไรก็ได้ตามความพอใจ แต่ก็ควรคานึงถึงมารยาทและ
เรื่องต่าง ๆ บ้าง เช่น
๑.๑ ใช้เสื้อผ้าหรือชุดนอนที่สวมสบาย ไม่ประเจิดประเจ้อ
๑.๒ ก่อนนอนควรไหว้พระสวดมนต์หรือแผ่เมตตา เพื่อให้นอนหลับอย่างมีสติและมีความสวัสดี ไม่ควร
นอนเหยียดเท้าไปทางพระพุทธรูป หรือสิ่งที่พึงเคารพบูชา
๑.๓ นอนในท่าที่ถูกสุขลักษณะ เช่น นอนตะแคงขวา ซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันเล็กน้อย เหยียดแขนและขาให้
สบายตามธรรมชาติ การนอนท่านี้ช่วยมิให้นอนทับหัวใจ การนอนหงายก็ถือเป็นท่าที่ถูกสุขลักษณะเช่นกัน
๑.๔ นอนให้เรียบร้อยตามสมควร ซึ่งรวมไปถึงการนอนอย่างสงบสารวมระวังอันอาจช่วยมิให้นอนกัดฟัน
และละเมอ เป็นต้น
๑.๕ ไม่ควรทาความเดือดร้อนราคาญแก่ผอู้ ยู่ห้องใกล้เคียง หรือบ้านใกล้เคียง เช่น ทาเสียงดังเกินควรในยาม
วิกาล
๑.๖ เมื่อตื่นนอนแล้ว ควรจัดเก็บเครื่องนอนให้เรียบร้อย และควรทาจิตใจให้ผ่องใสไม่หงุดหงิด
๒. การนอนเมื่อไปพักบ้านผู้อื่น
ในกรณีที่ไปพักบ้านผูอ้ ื่น หรือเพื่อนที่คุ้นเคยกัน แม้จะสนิทสนมกันก็ควรคานึงถึงมารยาทที่พงึ
ปฏิบัติอยู่บ้าง ผู้ไปพักบ้านผู้อื่นควรปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการนอนในที่เฉพาะส่วนตัว แต่ควรเน้นเป็นพิเศษใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๒.๑ ไม่ควรไปค้างบ้านผู้อื่นในยามดึกหรือกลับดึกโดยไม่มีเหตุอันจาเป็นเพราะเจ้า ของบ้านจะเดือดร้อนใน
การเปิดประตูต้นรับ หรือให้ความสะดวกต่าง ๆ
๒.๒ ควรมีความเกรงใจ คานึงถึงความต้องการของเจ้าของบ้าน ไม่ถือแต่ประโยชน์สุขส่วนตัว และไม่
เรียกร้องขอความสะดวกสบายจากเจ้าของบ้านจนเกินควร เช่น ใช้ห้องน้า ห้องส้วมนานเกินไป ขอใช้บริการ
เครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งในบ้านมีจานวนจากัด
๒.๓ ไม่ทาสิ่งใดอันจะเป็นการรบกวน หรือก่อความราคาญให้แก่กันและกัน เช่นทาเสียงดังเป็นเหตุให้
เจ้าของบ้านตกใจตื่น ชวนคุยโดยไม่คานึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะพักผ่อน
๒.๔ ควรขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนที่จะทาสิ่งใดอันเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้าน เช่น ขอพูดโทรศัพท์ ขอใช้รถ
ฯลฯ
๒.๕ ควรช่วยรักษาความสะอาดตามสมควร ซึ่งถือเป็นมารยาทอันดี<
อนึ่ง ผูท้ ี่เป็นเจ้าของบ้านก็ควรอานวยความสะดวกแก่ผู้มาพักและมีความเกรงใจไม่ทา สิง่ ใดอันอาจ
ก่อความราคาญและรบกวนผู้มาพักเช่นกัน
๓. การนอนในยานพาหนะขณะเดินทาง
ผู้ ที่เดินทางระยะไกล และต้องค้างคืนในยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารปรับอากาศ รถไฟ ฯลฯ
จาเป็นต้องคานึกถึงมารยาทที่พึงปฏิบัติบางประการ เช่น
๓.๑ แต่งกายสุภาพ ไม่ปล่อยตัวตามสบาย อย่างที่เคยปฏิบัติเมื่ออยู่ในบ้านของตน
๓.๒ ไม่ส่งเสียงคุยเอะอะ อันจะทาให้เกิดความราคาญแก่ผู้ที่ต้องการพักผ่อน
๓.๓ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ก่อความราคาญ หรือชวนพูดคุยโดยไม่คานึงว่าเป็นเวลาอันเหมาะสมหรือไม่
๓.๔ ไม่ใช้ที่นั่งหรือที่นอนเกินสิทธิที่ตนพึงมีได้
๓.๕ หากประสงค์จะให้พนักงานบริการสิง่ ใดเป็นพิเศษ ควรขอร้องอย่างสุภาพ
๓.๖ ในกรณีที่เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ ซึ่งสามารถปรับที่นั่งให้เอนนอนได้ควรหรับที่นั่งในเวลาอัน
ควร โดยคานึงถึงความต้องการของผู้นงั่ ข้างเคียงด้วย เพราะอาจทาให้เขามิได้รบั ความสะดวก
๓.๗ ในกรณีที่ค้างคืนในรถไฟ ซึง่ จัดให้มีที่นอนในรถ ควรปฏิบัติเป็นพิเศษในเรื่องต่อไปนี้
ก. ควรรอให้พนักงานปูที่นอนทางานของเขาตามลาดับก่อนหลังไม่เรียกร้อง ให้บริการตนเป็นพิเศษ
ข. ผู้ที่ขึ้นไปนอนชั้นบน ควรกล่าวคาขออภัยด้วยมารยาทอันดีต่อผู้นอนชั้นล่าง และถ้าไม่มีกิจจาเป็นก็ไม่
ควรปีนขึ้นปีนลงบ่อยครัง้

ค. แม้จะมีม่านบังที่นอนไว้ ก็ควรนอนอย่างสงบเรียบร้อย
๔. การนอนเมื่อไปพักแรมเป็นหมู่คณะ
ใน กรณีที่ไปพักแรมเป็นหมู่คณะ ที่พักอาจเป็นห้องโถงที่จัดไว้สาหรับคนจานวนมาก ผู้พักอาศัยควร
คานึงถึงมารยาทที่พึงปฏิบัตริ ะหว่างกันให้มากขึ้น เช่น
๔.๑ ไม่แสวงหาความสะดวกสบายส่วนตัวจนลืมนึกถึงผู้อื่น
๔.๒ ช่วยเหลืออานวยความสะดวกแก่ผู้อื่นที่มาทีหลังในการจัดหาเครื่องใช้ในการนอน เป็นการแสดงน้าใจ
ต่อกันในยามจาเป็น
๔.๓ ไม่ส่งเสียงคุยเอะอะหรือเดินเสียงดัง เป็นการก่อความราคาญแก่ผทู้ ี่ต้องการพักผ่อน
๔.๔ เมื่อมีผู้เจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือ ควรรีบช่วยด้วยความเต็มใจ เช่น แจ้งผูด้ ูแลที่พักเพื่อให้การ
ปฐมพยาบาลทันท่วงที
๔.๕ ไม่เรียกร้องความสะดวกสบายเกินสิทธิที่แต่ละคนพึงมีพงึ ได้
๔.๖ แสดงความขอบคุณผูใ้ ห้ที่พักก่อนอาลาจากกันด้วยอัธยาศัยไมตรีอนั ดี
๔.๗ ปฏิบัตติ ามระเบียบของเจ้าของสถานที่
การแสดงความเคารพ
รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงความ เคารพเป็นเอกลักษณ์สาคัญของคนไทยเป็นเรื่องแรก การแสดงความ
เคารพมีหลายลักษณะ เช่น การประนมมือ การไหว้ การกราบ การคานับ การถวายความเคารพ การที่จะ
แสดงความเคารพในลักษณะใดนั้น ต้องพิจารณาผู้ที่จะรับความเคารพด้วยว่าอยู่ในฐานะเช่นใด หรือใน
โอกาสใด แล้วจึงแสดงความเคารพให้ถูกต้องและเหมาะสม การแสดงความเคารพแบ่งได้ดังนี้ คือ
๔.๑ การไหว้
การปฏิบัติในท่าไหว้ประกอบด้วย กิริยา ๒ ส่วน คือ การประนมมือและการไหว้
การประนมมือ (อัญชลี) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือให้นิ้วมือทั้งสองข้างชิดกัน ฝ่ามือทั้ง
สองประกบเสมอกันแนบหว่างอก ปลายนิว้ เฉียงขึ้นพอประมาณ แขนแนบตัวไม่กางศอก ทั้งชายและหญิง
ปฏิบัติเหมือนกัน การประนมมือนี้ใช้ในการสวดมนต์ ฟังพระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ขณะสนทนา
กับพระสงฆ์ รับพรจากผู้ใหญ่ แสดงความเคารพผู้เสมอกัน และรับความเคารพจากผู้อ่อนอาวุโสกว่า เป็นต้น

การไหว้ (วันทนา) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือแล้วยกมือทั้งสองขึ้นจรดใบหน้าให้เห็นว่า
เป็นการแสดงความ เคารพอย่างสูง การไหว้แบบไทย แบ่งออกเป็น ๓ แบบ ตามระดับของบุคคล
ระดับที่ ๑ การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ที่
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีทไี่ ม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยประนมมือแล้วยกขึ้น
พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผาก
ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพนับถือ
โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้ว
ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อย โดยประนมมือแล้วยกขึ้น
พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วแนบปลายจมูก
อนึ่ง สาหรับหญิงการไหว้ทั้ง ๓ ระดับ อาจจะถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่า
ลงพอ สมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ก็ได้
๔.๒ การกราบ (อภิวาท) เป็น การแสดงความเคารพอย่างสูง มี ๒ แบบ คือ
๔.๒.๑ การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ เป็นการใช้อวัยวะทั้ง ๕ คือ หน้าผาก ซึ่งเป็นตัวแทน
ของส่วนบนของร่างกาย มือและข้อศอกทั้ง ๒ เป็นตัวแทนส่วนกลางของร่างกาย เข่าทั้ง ๒ ซึ่งเป็นตัวแทน
ส่วนล่างของร่างกายจรดพื้น การกราบมี ๓ จังหวะ คือ
ท่าเตรียม
ชาย นั่งคุก เข่าตัวตรงปลายเท้าตั้ง ปลายเท้าและส้นเท้าชิดกัน นั่งบนส้นเท้า เข่าทั้งสองห่างกัน
พอประมาณ มือทั้งสองวางคว่าบนหน้าขา ทั้งสองข้าง นิ้วชิดกัน (ท่าเทพบุตร)
หญิง นั่งคุก เข่าตัวตรง ปลายเท้าราบ เข่าถึงปลายเท้าชิดกัน นั่งบนส้นเท้า มือทั้งสองวางคว่า
บนหน้าขา ทั้งสองข้าง นิ้วชิดกัน (ท่าเทพธิดา)
ท่ากราบ
จังหวะที่ ๑ (อัญชลี) ยกมือขึน้ ในท่าประนมมือ

จังหวะที่ ๒ (วันทนา) ยกมือขึ้นไหว้ตามระดับที่ ๑ การไหว้พระ
จังหวะที่ ๓ (อภิวาท) ทอดมือทั้งสองลงพร้อม ๆ กัน ให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้น
คว่ามือห่างกันเล็กน้อยพอให้ หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือได้
ชาย ศอกทั้ง สองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพืน้ หลังไม่โก่ง
หญิง ศอกทั้ง สองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อย ราบไปกับพื้น หลังไม่โก่ง จากนั้นก้มศีรษะลงให้หน้าผากจรดพื้น
ระหว่างมือทั้งสอง
ทาสามจังหวะให้ครบ ๓ ครั้ง แล้วยกมือขึ้นไหว้ในท่าไหว้พระ แล้ววางมือคว่าลงบนหน้าขา
ในท่าเตรียมกราบ จากนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถตามความเหมาะสม
๔.๒.๒ การกราบผู้ใหญ่ กราบ ผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสรวมทั้งผู้มีพระคุณ ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์
และผู้ที่เราเคารพ ผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้ง สองคร่อม
เข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือประนมตัง้ กับพื้นไม่แบมือ ค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่
ประนม ในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผาก กราบเพียงครั้งเดียว จากนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถโดยการ
นั่งสารวมประสานมือ จากนัน้ เดินเข่าถอยหลังพอประมาณแล้วลุกขึ้นจากไป
๔.๓ การคานับ
เป็นการแสดงเคารพแบบสากล ในกรณีที่ไม่ไหว้หรือกราบ ให้ยืนตัวตรง ส้นเท้าชิดกัน ปลายเท้าห่างกัน
เล็กน้อย มือปล่อยไว้ข้างลาตัว ปลายนิ้วกลางแตะตะเข็บกางเกงหรือกระโปรงด้านข้าง ค้อมช่วงไหล่และ
ศีรษะลงเล็กน้อย แล้วเงยหน้าขึ้นในท่าตรง การคานับนี้ ส่วนมากเป็นการปฏิบัติของชาย แต่หญิงให้ใช้
ปฏิบัติได้เมื่อแต่งเครื่องแบบและไม่ได้สวมหมวก
๔.๔ การแสดงความเคารพพระมหากษัตริย์
๔.๔.๑ การถวายบังคม เป็นราชประเพณีถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ในงานพระราชพิธี
สาคัญ ก่อนที่จะถวายบังคมต้องนัง่ อยู่ในท่าเตรียมคือ นั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้ง นั่งบนส้นเท้าเช่นเดียวกันทั้ง
ชาย
หญิง มือทั้งสองวางคว่าเหนือเข่าทั้งสองข้าง ชายนัง่ แยกเข่าได้เล็กน้อยหญิงนั่งเข่าชิด

การถวายบังคมแบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ ๑ ยกมือขึ้นประนมระหว่างอก ปลายนิ้วตัง้ ขึ้นแนบตัวไม่กางศอก
จังหวะที่ ๒ ยกมือที่ประนมขึ้น ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดหน้าผากเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย
จังหวะที่ ๓ ลดมือกลับลงตามเดิมมาอยู่ในจังหวะที่ ๑
ทาให้ครบ ๓ ครั้ง โดยจบลงอย่างจังหวะที่ ๑ แล้วจึงลดมือลงวางคว่าเหนือเข่าทั้งสองข้าง
การถวายบังคมดังกล่าวนี้ หญิงมีโอกาสใช้น้อย จะใช้ในกรณีที่มีชายกับหญิงไปถวายบังคมร่วมกัน ถ้าหญิง
ล้วนให้ใช้วิธีหมอบกราบ
๔.๔.๒ การหมอบกราบ ให้แสดงความเคารพพระมหากษัตริย์ลงมาถึงพระบรมวงศ์
ในโอกาสที่เข้าเฝ้า โดยนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าแล้วจึงหมอบลงให้ศอกทั้งสองข้างถึงพื้นคร่อม เข่าอยู่
ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือประสาน เมื่อจะกราบให้ประนมมือก้มศีรษะลง หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่
ประนม เมื่อกราบแล้วนั่งในท่าหมอบเฝ้าอีกครั้งหนึ่ง แล้วทรงตัวนัง่ ในท่าพับเพียบตามเดิม
๔.๔.๓ การถวายความเคารพแบบสากล ใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์
ชาย ใช้วิธี การถวายคานับ โดยค้อมตัวต่าพอสมควร
หญิง ใช้วิธีการถวายความเคารพแบบย่อเข่า (ถอนสายบัว) มี ๒ แบบคือ
แบบสากลนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางพระองค์ท่านวาดเท้าข้างใดข้างหนึ่งไป
ข้างหลังเล็กน้อยตามถนัด พร้อมกับย่อตัวลง ลาตัวตรง หน้าตรง สายตาทอดลง ปล่อยแขนทั้งสองข้างแล้ว
ยืนตรง
แบบพระราชนิยม ยืนตรง หันหน้าไปทางพระองค์ท่านวาดเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
ไปข้าหลังเล็กน้อยตามถนัด พร้อมกับย่อตัวลง ขณะที่วาดเท้า ให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนขา
หน้าเหนือเข่า ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสายตาลง เสร็จแล้วยืนขึ้นในลักษณะเดิม
๔.๕ การแสดงความเคารพโดยทั่วไป

๔.๕.๑ การแสดงความเคารพศพ จะต้องกราบพระพุทธรูปเสียก่อน แล้วจึงไปทาความเคารพ
ศพส่วนการจุดธูปหน้าศพนัน้ เป็น เรื่องเฉพาะของลูกหลานหรือศิษยานุศิษย์หรือผู้เคารพนับถือทีป่ ระสงค์
จะบูชา
การเคารพศพพระ ถ้าเจ้าภาพจัดให้มีการจุดธูป ให้จุด ๓ ดอก ชายกราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ หญิงหมอบกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครัง้
การเคารพศพคฤหัสถ์ ให้ทาความเคารพเช่นเดียวกับตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเป็นศพของผู้
ที่มีอาวุโสมาก กราบ ๑ ครัง้ แต่ถ้าเป็นศพของผู้ที่มีอาวุโสใกล้เคียงกันกับผู้ที่ไปทาความเคารพ ให้ไหว้ใน
ระดับที่ ๓ (ไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป) ส่วนการเคารพศพเด็กนัน้ มีเพียงยืนสงบหรือนั่งสารวมครู่หนึ่งในกรณีที่ศพ
ได้ รับพระราชทานเกียรติยศ ผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนที่หน้าพระพุทธรูปและที่หน้าตู้พระธรรม แล้วไปจุด
เครื่องทองน้อยที่หน้าศพเพือ่ แสดงว่าวายชนม์บูชาพระธรรม แล้วจึงเคารพศพ
ส่วนผู้ไปในงาน กราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วจึงเคารพศพด้วยการกราบหรือคานับ
๔.๕.๒ การเคารพอนุสาวรีย์บุคคลสาคัญ อนุสาวรีย์บุคคลสาคัญอาจเป็นรูปปั้น ภาพถ่าย
ภาพวาดหรือสัญลักษณ์อื่นก็ได้ ให้แสดงความเคารพด้วยการคานับหรือกราบ หรือไหว้แล้วแต่กรณีในโอกาส
พิเศษหรือเป็นพิธีการ เช่น เมื่อครบรอบวันเกิด หรือ วันสาคัญที่เกี่ยวข้องอันเป็นพิธกี ารให้ใช้พุ่มดอกไม้ ถ้า
ครบรอบวันตายหรือแสดงความระลึกถึงอันเป็นพิธีการให้วางพวงมาลาในโอกาส อื่น ๆ ที่ไม่เป็นพิธีการอาจ
แสดงความเคารพโดยใช้ หรือไม่ใช้เครื่องสักการะก็ได้
๔.๕.๓ การแสดงความเคารพของผู้เป็นประธาน ณ ที่บูชา เมื่อประธานในพิธีลุกจากที่นั่งเพื่อ
ไปบูชาพระรัตนตรัย ผู้ร่วมพิธียืนขึ้น และเมื่อประธานเริ่มจุดธูปเทียน ผู้ร่วมพิธีประนมมือเสมออกเมื่อ
ประธานกราบ ผู้ร่วมพิธียกมือที่ประนมขึ้นให้นิ้วชี้จรดหน้าผากพร้อมทั้งก้มศีรษะเล็ก น้อย หากที่บูชามีธง
ชาติ
และพระบรมฉายาลักษณ์ด้วย เมื่อประธานบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว ให้ยืนขึ้นถอยหลัง ๑ ก้าว ยืนตรง
ค้อมศีรษะคารวะครั้งเดียว ซึ่งถือว่าได้เคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ไปพร้อมกันแล้วให้
ประธานปฏิบตั ิเช่นเดียวกันนี้ทั้งชาย และหญิงทั้งที่อยู่ในและนอกเครื่องแบบเมื่อจบพิธีแล้วประธานควร
กราบพระพุทธ รูปที่โต๊ะหมู่บูชาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมยืนขึ้นด้วยอาการสารวม แล้วจึงไหว้ลา

พระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี แต่ในกรณีทยี่ ังมีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ประธานทักทายสังสรรค์กับผู้เข้าร่วม
ประชุม หรือดืม่ น้าชา และประธานอยู่ร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อประธานจะกลับ ไม่จาเป็นต้องกราบพระ
รัตนตรัย
๔.๕.๔ การแสดงความเคารพของผู้ที่แต่งเครื่องแบบ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันนั้น
๔.๖ การรับความเคารพ เมื่อผู้น้อยมาทาความเคารพ ควรรับความเคารพด้วยการประนมมือหรือ
ค้อมศีรษะรับตามควรแก่กรณี

การรับของ และการส่งของ
๑. การทูลเกล้าฯ ถวายของและการรับพระราชทานของ
๑. การทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ หญิง ถอนสายบัว
๒. ย่อตัวลงโดยก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเข่าซ้ายลงจรดพืน้ แล้วยกพานทูลเกล้าฯถวาย
๓. ทูลเกล้าฯ แล้วถอยเท้าขวาพร้อมกับลุกขึ้นยืนตรง ถอนสายบัว
๑.๑ การทูลเกล้าฯ ถวายของ
๑.๑.๑ พัสดุหรือสิ่งของที่ยกถือเชิญอันเป็นของเบา เรียกว่าทูลเกล้าถวาย ผู้เข้าเฝ้าฯ ชายหรือหญิงเมื่อ
จะทูลเกล้าฯ ถวายในขณะประทับพระราชอาสน์ พระเก้าอี้ หรือประทับยืนจะต้องมีภาชนะ เช่น พานรองรับ
สิ่งของนั้น ผู้ถวายควรถือคอพานประคอง ๒ มือ ก่อนจะเข้าไปเฝ้าฯ ถวาย ต้องทาความเคารพตามเพศ
(คานับ – ถอนสายบัว) เมื่อจะถึงที่ประทับห่างพอประมาณ ถวายความเคารพตามเพศ (คานับ – ถอนสายบัว)
แล้วย่อตัวลง โดยก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เข่าซ้ายลงจรดพืน้ แล้วยกพานภาชนะที่รองรับสิ่งของนั้น ๆ

ทูลเกล้า ฯ ถวายเมื่อทรงหยิบของในพานแล้ว ให้ลุกขึ้นถือภาชนะหรือพานลดต่าพร้อมกับถอยเท้าขวากลับ
ถวายความเคารพแล้วเดินถอยหลังไป ๓ – ๔ ก้าว ถวายความเคารพแล้วลับไปยืนหรือนั่งเฝ้าฯ ที่เดิม
๑.การทูลเกล้าฯ ถวายของชายถวายคานับ
๒. ย่อตัวลง โดยก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เข่าซ้ายลงจรดพืน้ แล้วยกพานทูลเกล้าฯ ถวาย
๓. ทูลเกล้าฯแล้ว ถอยเท้าขวาพร้อมกับลุกขึ้นยืนตรงถวายคานับ
ในกรณีที่ทูลเกล้า ฯ ถวายทั้งพาน เมื่อทรงรับแล้ว ผู้ถวายลุกขึ้นยืนในท่าตรง มือปล่อยตามปรกติ ถอย
หลังเล็กน้อย ถวายความเคารพแล้วเดินถอยหลังออกไป ๓ – ๔ ก้าว ถวายความเคารพ กลับไปยืนหรือนั่งเฝ้า
ฯ ที่เดิม
เมื่อจะทูลเกล้าฯ ในขณะประทับราบกับพื้น ให้ถวายความเคารพก่อนแล้วจึงคลานเข้าไปจนใกล้ที่
ประทับห่างพอประมาณ ยกของนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงรับแล้ววางพาน ถวายความเคารพโดยหมอบ
กราบ รอจังหวะ หากมีพระราชดารัสด้วยให้ประนมมือสดับพระราชกระแสและกราบบังคมทูลตอบแล้ว จึง
ถวายความเคารพอีกครั้งหนึง่ ก่อนคลานถอยหลังกลับ
๑.๑.๒ พัสดุ สิง่ ของ หรือสิง่ ใดก็ตามที่ยกถือเชิญไม่ได้เพราะเป็นของหนักหรือสิ่งมีชีวิตเรียกว่า น้อมเกล้าฯ
ถวาย การน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของที่จะยกเชิญไม่ได้ เพราะเป็นของหนักหรือสิ่งมีชีวิต ส่วนมากจะทาเป็น
เอกสาร เช่น โฉนดที่ดิน บัญชีรายการแบบอธิบายของต่าง ๆ วิธีการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย ปฏิบัตติ ามข้อ
๑
หมายเหตุ
เรื่องการทูลเกล้าฯ ถวายเงินนี้มีบันทึกของนายเศวต ธนประดิษฐ์ ที่ปรึกษาสานักพระราชวังชี้แจงเพิ่มเติมว่า
๑) การทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ถ้าเป็นกรณีที่ประทับในพลับพลา พิธีในโบสถ์ วิหาร หรื
อาคาร มีระเบียบอยู่แล้ว ต้องใส่พานทูลเกล้าฯ ถวาย และการเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายต้องมีเจ้าหน้าที่สานัก
พระราชวัง ศูนย์รักษาความปลอดภัยดูแลกากับทุกคน

๒) ถ้าเป็นกรณีที่เสด็จพระราชดาเนินเป็นการยากที่จะให้มีพานใส่ซองทูลเกล้าฯ ถวายเพราะเสด็จฯ ตาม
ทางลาดพระบาท มีพสกนิกรเป็นร้อยเป็นพันที่สองข้างทางเสด็จฯ มีความจงรักภักดีทลู เกล้าฯ ถวายตามที่มี
มากและน้อย บางรายถือธนบัตร ๒๐ – ๕๐ – ๑๐๐ โดยไม่บรรจุซองยืนถวาย เพราะเขาต่างมีความจงรักภักดี
เกิศรัทธาปะสาทะขึ้นในเวลาที่เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด โอกาสเช่นนี้หาพานสาหรับรองรับของถวายให้พอแก่
คนทั่วไปไม่ได้ ถ้าจะออกกฎให้ต้องใส่พานจึงจะเข้าเฝ้า ถวายตามรายทางได้ จะมีปัญหากีดกันความจังรัก
ภักดีของประชาชน รวมทั้งชาวต่างประเทศด้วย
๑.๒ การ รับพระราชทานสิ่งของ
ผู้รับจะต้องใช้มือขวาโดยวิธีการ “เอางาน” คือ ยกมือไม่กางข้อศอก มือตั้ง ยกข้อมือขึ้น ๑ ครั้ง แล้ว
หงายมือรับพระราชทานของ ถ้ารับพระราชทานของที่เป็นของเบาให้รบั มือเดียว แต่ถ้าเป็นของหนักให้ยก
มือขวาเอางานก่อน แล้วจึงรีบยกมือซ้ายขึ้นมาช่วยรับ
ชาย เดินเข้าไปห่างพอประมาณ ถวายความเคารพ (ถวายคานับ) ย่อตัวลงโดยก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า
คุกเข่าซ้าย ยกมือขวาเอางานแล้วรับพระราชทานของ เสร็จแล้วถอนเท้าขวาพร้อมกับลุกขึ้นยืนตรง ถวาย
ความเคารพ ถอยหลังออก
หญิง เดิน เข้าไปห่างพอประมาณ ถวายความเคารพ (ถอนสายบัวแบบพระราชนิยม) แล้วยืนตรง ก้าว
เท้าขวาไปข้างหน้า คุกเข่าซ้าย ยกมือขวาเอางาน แล้วรับพระราชทานของ เสร็จแล้วถอยเท้าขวาพร้อมกับลุก
ขึ้นยืนถวายความเคารพ ถอยหลังออก
หมายเหตุ ถ้าผู้ที่รับพระราชทานของนั่งเก้าอี้อยู่ เมื่อลุกจากเก้าอี้จะต้องถวายความเคารพ ๑ ครั้ง ตาม
แบบที่เหมาะสมแก่เพศของตน ก่อนเดินออก และเมื่อกลับไปนัง่ ที่ก็ถวายความเคารพอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงนั่ง
ทั้งนี้จะถวายความเคารพกี่ครั้งสุดแล้วแต่ความเหมาสมหรือได้ซักซ้อมกันไว้ ก่อน
อนึ่ง เมื่อจะรับพระราชทานจะต้องชาเลืองดูด้วยว่า ทรงถือของที่จะพระราชทานแล้วหรือยังเพื่อจะได้
กะจังหวะที่จะรับพระราชทานให้ พอดี ของที่ได้รับพระราชทานแล้วจะเป็นของหนักหรือของเบาก็ตาม เมื่อ
กลับไปนั่งหรือยืน ณ ที่เดิมให้ถือเชิญไว้จนกว่าจะเสร็จการ
๒. การประเคนของแด่พระสงฆ์และการรับของจากพระสงฆ์

๒.๑ การประเคนของแด่ พระสงฆ์หมายถึงการถวายของโดยส่งให้ตามวิธีการทางพระวินัย การประเคนของ
แด่พระสงฆ์ ถ้าเป็นของที่พอยกได้ใช้สองมือยกแล้วประเคนในระยะหัตถบาส ถ้าเป็นของใหญ่เกินกว่าที่จะ
ยกได้ เช่น เรือ รถ หรือกุฎีก็ไม่ต้องยกเพียบกล่าวคาถวายหรือถวายเอกสารประกอบสิ่งของนั้นก็พอ แล้ว
วิธีการประเคนของ ชายและหญิงปฏิบัตดิ ังนีค้ ือ ถ้าพระสงฆ์นั่งกับพื้นถือของเดินเข่าเข้าไปได้ระยะหัตถ
บาส แล้วยกของขึ้นประเคน ชายจะประเคนของแด่พระสงฆ์ในลักษณะมือต่อมือได้เลย ส่วนหญิงจะต้อง
วางบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดออกมา จะไหว้หรือกราบแล้วแต่กาลเทศะ ถอยโดยวิธีเดินเข่า เมื่อห่างพอประมาณ
ค่อยลุขึ้นหันตัวกลับ ในกรณีพระสงฆ์นั่งบนเก้าอี้หรืออาสน์สงฆ์ไม่ต้องเดินเข่า แต่เข้าไปให้ได้ระยะหัตถ
บาส และประเคนตามวิธดี ังกล่าวข้างต้น ถ้ามีของถวายหลายอย่าง ควรประเคนทีละอย่าง แต่ถ้ามีถาดหรือ
ภาชนะใส่ไว้แล้วก็ประเคนทั้งถาดหรือภาชนะได้ แต่ไม่ควรยกโต๊ะอาหารประเคนทั้งโต๊ะ เพราะเป็นของใหญ่
หรือหนักเกินประมาณ ซึ่งผิดพระวินัย (คาว่า หัตถบาส แปลว่า “บ่วงมือ” หมายถึง ระยะระหว่างผู้รับ
ประเคนและผู้ถวายไม่เกิน ๑ ศอก)
๒.๒ การรับของจากพระ สงฆ์ ชายและหญิงปฏิบตั ิดังนี้คือ ก่อนรับของให้เข้าไปใกล้ในระยะพอสมควร แล้ว
แสดงความเคารพจะกราบหรือไหว้สุดแต่กาละ ของเบา ชายยื่นมือขวารับ ของหนัก ยืน่ สองมือรับแล้วถอย
กลับ ส่วนหญิง พระจะวางของไว้ตรงหน้า ของเบาให้เอื้อมมือขวาไปหยิบด้วยอาการนอบน้อม สารวม ของ
หนักให้ยกทั้งสองมือแล้วถอยกลับ
๓. การรับของจาก ผู้ใหญ่และการส่งของให้ผู้ใหญ่
ของที่จะรับหรือส่ง มีสองลักษณะคือ ของหนักและของเบา ของหนักให้ถือสองมือ ของเบาให้ถือมือเดียว
โดยถือด้วยมือขวา มือซ้ายปล่อยข้างตัวของที่จะรับหรือส่งควรถือตามขวาง ถ้าเป็นสมุดหรือหนังสือควร
หันทางสันออกนอกตัว
๓.๑ การรับของและส่ง ของอย่างเป็นพิธีการ
คาว่าพิธีการในที่นี้คือ การกระทาที่เป็นพิธี มีการกาหนดนัดหมาย และมีระเบียบปฏิบัติซึ่งอาจไม่เหมือนกับ
วิธีปฏิบัติที่เป็นส่วนตัว
๓.๑.๑ การรับของ
- ขณะผู้ใหญ่ยนื

ชาย เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร(ประมาณ ๒ ก้าว) ยืนตรงคานับแล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อม
กับค้อมตัวเล็กน้อย รับของ เสร็จแล้วซักเท้าขวากลับ คานับอีกครั้งหนึง่ ถอยพอประมาณแล้วหันกลับ อีก
แบบหนึ่งยืนไหว้ครั้งเดียว แทนการคานับก่อน รับของแล้วไม่ต้องไหว้อีก
หญิง เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร (ประมาณ ๓ ก้าว) ย่อตัวไหว้ตามอาวุโสของผู้สง่ ของให้ แล้วก้าว
เท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวรับของ เสร็จแล้วซักเท้าขวากลับถอยพอประมาณ หันกลับ
- ขณะ ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
ชาย เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรง คานับก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า แล้วคุกเข่าซ้าย รับของ เสร็จ
แล้ว ถอยเท้าขวา พร้อมกับลุกขึ้นยืนตรง คานับอีกครั้งหนึ่งถอยพอประมาณ หันกลับอีกแบบหนึ่ง ถอย
พอประมาณหันกลับอีกแบบหนึ่ง ค้อมตัวไหว้ครั้งเดียวแทนการคานับก่อนรับของ
ชาย-รับของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
หญิง เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรง ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้ว คุกเข่าซ้าย และไหว้ตาม
อาวุโสของผู้ส่งของให้รับของแล้วถอยเท้าขวา พร้อมกับลุกขึ้นยืน ถอยพอประมาณ หันกลับ
หญิง-รับของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
- ขณะ ผู้ใหญ่นั่งกับพื้น
ชายและหญิงปฏิบตั ิเหมือนกัน ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีพระคุณหรืออาวุโสมาก ให้เข้าไปใกล้ผู้ใหญ่พอประมาณ
แล้วจึงเดินเข่าเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่ประมาณ ๓ ก้าว นั่งพับเพียบกราบผู้ใหญ่ ๑ ครัง้ แล้วรับของ วางของ
ทางขวามือเหนือเข่าเล็กน้อย ถ้าผู้ใหญ่ปราศรัยด้วยก็ให้นั่งในลักษณะสารวมเสร็จแล้วกราบอีก
๑ ครั้ง ถือของเดินเข่าถอยพอประมาณลุกขึ้นหันหลับ
๓.๑.๒ การส่งของ

- ขณะ ผู้ใหญ่ยืน
ชาย ถือของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรงคานับ แล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมกับค้อมตัว
เล็กน้อย ส่งของเสร็จแล้ว ชักเท้าขวากลับ คานับอีกครัง้ หนึ่ง ถอยพอประมาณ หันกลับ อีกแบบหนึ่ง ใช้การ
ยืนไหว้ ครัง้ เดียวแทนการคานับเมื่อส่งของให้ผู้ใหญ่แล้ว
ส่งของให้ผู้ใหญ่แล้วค้อมตัวคานับ
ส่งของให้ผู้ใหญ่แล้วใช้การไหว้แทนการคานับ
หญิง ถือของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรยืนตรง แล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมกับย่อตัวเล็กน้อย
ส่งของเสร็จแล้วไหว้ในขณะที่ย่อตัวอยู่ แล้วซักเท้าขวากลับถอยพอประมาณ หันกลับ

ในกรณีที่มีภาชนะรองรับของเช่น พาน
ในกรณีที่มีภาชนะ รองรับของเช่น พาน ให้จับคอพานทัง้ สองมือ เดินเข้าไปให้ได้ระยะพอสมควร ค้อมตัว
ยกพานส่งของให้ เมื่อผู้ใหญ่รับของไปแล้วถือพานด้วยมือขวา ชายคานับ แล้วถอยกลับ หญิงค้อมตัว
เล็กน้อย ถอยกลับ
- ขณะ ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
ชาย ถือของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรงคานับ ก้าวเท้าขวาไป ข้างหน้าแล้วคุกเข่าซ้ายส่งของ
เสร็จแล้วถอยเท้าขวากลับพร้อมกับลุกขึ้นยืน ตรง คานับอีกครั้งหนึ่ง ถอยพอประมาณ หันกลับ อีกแบบหนึ่ง
ใช้การค้อมตัวไหว้ครั้งเดียวแทนการคานับเมื่อส่งของให้ผู้ใหญ่แล้ว
ส่งของในพานขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
หญิง ถือของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรง ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า แล้วคุกเข่าซ้ายส่งของ
เสร็จแล้วไหว้ตามอาวุโสของผู้รับ แล้วถอยเท้าขวาพร้อมกับลุกขึ้นยืนถอยพอประมาณหันกลับ
- ขณะ ผู้ใหญ่นั่งกับพื้น

เดินเข่าถือ ของเข้าไป ห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณนั่งพับเพียบวางของทางขวามือเหนือเข่าเล็กน้อย
แล้วกราบผู้ใหญ่ ๑ ครั้ง
ส่งของให้ ผู้ใหญ่
ชายและหญิงปฏิบตั ิเหมือนกัน ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหรือผู้มีอาวุโสมากให้ผู้ที่เข้าไปส่งของเดินเข่า ถือ
ของเข้าไป ห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณนั่งพับเพียบวางของทางขวามือเหนือเข่าเล็กน้อย แล้วกราบผู้ใหญ่ ๑
ครั้ง ส่งของให้ผู้ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่ปราศรัยด้วยก็ให้นั่งลักษณะสารวม เมื่อจะลากลับกราบอีก ๑ ครั้ง ถอยโดยวิธี
เดินเข่า ห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณลุกขึ้นยืน หันกลับ
๓.๒ การ รับของและส่งของอย่างไม่เป็นพิธีการ
การรับของและส่งของอย่างไม่เป็นพิธีการนั้น หมายถึง การรับของ และส่งของเป็นการส่วนตัวขณะที่ผู้ใหญ่
ยืนอยู่หรือนั่งบนเก้าอี้รับแขก หรือนั่งบนพื้นในบ้าน ทั้งชายและหญิงควรปฏิบัติด้วยอาการนอบน้อมด้วย
การทาความเคารพคือ เมื่อจะรับของก็ไหว้ท่านแล้วจึงรับ เมื่อจะส่งของให้ท่านก็ส่งของก่อนแล้วจึงไหว้
ทั้งนี้พึงปฏิบัตใิ ห้เหมาะสมตามกรณี เมื่อจะลาท่านก็ให้ไหว้อีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ การรับของหรือการส่งของเมื่อผูใ้ หญ่นั่งกับพื้น ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อาวุโสไม่มาก เช่น พี่ น้า อา เป็น
ต้น ให้ใช้วิธีการนั่งพับเพียบไหว้ การเข้าและออกให้ใช้วิธีเดินเข่า

ทีม่ า
www.google.co.th
http://www.culture.go.th/knowledge/story/action/action.html

