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     หนา 
บทที่ ๑ พระราชพิธี รัฐพิธี  พิธี พิธีการและมารยาท ๑ 
  ๑.๑ ความหมายของพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี ๒ 
  ๑.๒ ขอพึงปฏิบัติในการเขาเฝา ฯ ๙ 
  ๑.๓ การปฏิบัติตนในระหวางเขาเฝา ฯ ๒๘ 
  ๑.๔ ขอควรปฏิบัติของผูที่ไดรับหนังสือแจงจากสำนกัเลขาธกิาร 
   คณะรฐัมนตร ีเกีย่วกบักำหนดการเขาเฝา ฯ และการปฏิบัติ 
   ภารกิจในโอกาสตาง ๆ ๗๔ 
  ๑.๕ การรวมพิธีในกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหบุคคลอื่น   
   เปนผูแทนพระองค ๗๗  
  ๑.๖ คำสำคัญที่เกี่ยวของกับพระราชพิธี ๗๙  
  ๑.๗ การกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล ในโอกาสตาง ๆ   
   และราชาศัพทที่ควรทราบ ๑๐๕  
  ๑.๘ พิธีการและมารยาทสากล   ๑๓๔ 
  ๑.๙ การปฏิบัติตนของนายทหารสัญญาบัตร ๒๑๗  
  ๑.๑๐ มารยาทของนายทหารสัญญาบัตรที่พึงปฏิบัติ   ๒๒๑ 
  ๑.๑๑ คำแนะนำกรมราชองครักษ   ๒๒๓ 
   - เรื่อง การรับพระราชทานของตอพระหัตถ ๒๒๓ 
   - เรื่อง มรรยาทที่ควรปฏิบัติในพระราชฐาน ๒๒๘ 
   - เรื่อง ขนบธรรมเนียมและประเพณีการถวายการเคารพ  
    ในราชสำนัก ๒๓๒ 
บทที่ ๒  เครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๓๙ 
  ๒.๑ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๔๐ 
  ๒.๒ วิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๔๐ 
  ๒.๓ การประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๔๑ 
  ๒.๔ การแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
   ตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดนดัหมายของทางราชการ ๒๔๕ 
  ๒.๕ การประดับแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๔๖  
  ๒.๖ การประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๔๖  



     

     หนา  
  ๒.๗ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณกับเครื่องแบบสโมสร ๒๔๘  
  ๒.๘ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณสำหรับสตรีซึ่งไมมีกฎหมาย    
   หรือขอบังคับของทางราชการกำหนดใหมีเครื่องแบบเฉพาะ ๒๔๙ 
  ๒.๙ ตัวอยางการแตงกายและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ  
   ในโอกาสตาง ๆ ๒๕๓  
  ๒.๑๐ การเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๖๔ 
  ๒.๑๑ การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ๒๖๖  
บทที่ ๓  การแตงกายเครื่องแบบทหาร ๒๖๗ 
  ๓.๑ เครื่องแบบทหารบก ๒๖๘ 
  ๓.๒ เครื่องแบบทหารเรือ   ๒๗๗ 
  ๓.๓ เครื่องแบบทหารอากาศ   ๒๘๘ 
  ๓.๔ การแตงกายเครื่องแบบสโมสรคอปด เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง  
   และเครื่องแบบสโมสรอกออน ๒๙๖ 
บทที่ ๔ การแตงเครื่องแบบทหารในโอกาสตาง ๆ ๒๙๙        
  ๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๓๐๐ 
  ๔.๒ กองบัญชาการกองทัพไทย ๓๐๔  
  ๔.๓ กองทัพบก ๓๐๕  
  ๔.๔ กองทัพเรือ ๓๐๗  
  ๔.๕ กองทัพอากาศ ๓๐๗ 
บทที่ ๕ เครื่องหมายราชองครักษ เครื่องหมายเหลา  
  และเครื่องหมายสังกัด ๓๐๙        
  ๕.๑ เครื่องหมายราชองครักษ   ๓๑๐ 
  ๕.๒ การติดเครื่องหมายเหลาและเครื่องหมายสังกัดของทหารบก ๓๑๒ 
  ๕.๓ เครื่องหมายพรรคและเครื่องหมายเหลาของทหารเรือ ๓๑๓  
  ๕.๔ การติดเครื่องหมายสังกัดของทหารอากาศ ๓๑๔ 
บทที่ ๖ เครื่องหมายยศทหาร ๓๑๕ 
  ๖.๑ ทหารบก ๓๑๖  
  ๖.๒ ทหารเรือ ๓๑๗  

  ๖.๓ ทหารอากาศ ๓๒๑  



     หนา  
บทที่ ๗ การคาดกระบี่ การใชถุงมือ และการใชผาพันแขนทุกข ๓๒๓ 

  ๗.๑ การคาดกระบี่ ๓๒๔ 

  ๗.๒ ลักษณะของกระบี่ ๓๒๔ 

  ๗.๓ วิธีการคาดกระบี่ ๓๒๖ 

  ๗.๔ โอกาสที่ไมตองคาดกระบี่ ๓๒๖ 

  ๗.๕ การใชถุงมือ ๓๒๗ 

  ๗.๖ การใชผาพันแขนทุกข ๓๒๗ 

  ๗.๗ การถือกระบี่และถุงมือในโอกาสตาง ๆ ๓๒๘ 

บทที่ ๘ พิธีทางทหาร และพิธีทางศาสนา ๓๓๕ 

  ๘.๑ พิธีประดับเครื่องหมายยศ ๓๓๖ 

  ๘.๒ การเขารับพระราชทานประดับยศนายทหารชั้นนายพล ๓๓๗ 

  ๘.๓ พิธีศพ ๓๓๙ 

  ๘.๔ หลักเกณฑการจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร  

   ซ่ึงเสียชีวิตในขณะประจำการ ๓๕๑  

บทที่ ๙ บทเบ็ดเตล็ด ๓๕๗  

  ๙.๑ ชุดไทยพระราชนิยม ๓๕๘  

  ๙.๒ การแตงกายของสภุาพสตรีในงานราชพธิ ีรฐัพธิ ีและพธิตีาง ๆ ๓๖๒ 



     



บทที่ ๑ 
 

พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี พิธีการและมารยาท 



     

 ในรอบปปฏทินิหลวงหน่ึง ๆ ไดกำหนดวนัพระราชพิธแีละรฐัพธิไีว บางพระราชพิธี 
หรือรัฐพิธี จะกำหนดวันท่ีและเดือนไวแนนอน เชน พระราชพิธีสงกรานต วันพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ เปนตน  
สวนพระราชพิธีที่เกี่ยวของกับทางศาสนาจะกำหนดไวเปนวันขางขึ้นขางแรมและเดือน 
เชน พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
วิสาขบูชา พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน เปนตน ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันดังกลาว 
หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระบรมวงศานุวงศพระองคใดพระองคหนึ่งเปน 
ผูแทนพระองคไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค หรือจะทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา ฯ ใหองคมนตรีเปนผูแทนพระองคไปปฏิบัติกรณียกิจแทน 

 พระราชพิธีและรัฐพิธีมีความหมายแตกตางกัน  ดังนี้ 
 พระราชพิธี หมายถึง งานที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกลา ฯ กำหนดไวเปนประจำตามราชประเพณี ซ่ึงจะเสดจ็พระราชดำเนินไปทรงประกอบ
พิธี กอนถึงงานพระราชพิธี จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหมีหมายกำหนดการ 
พระราชพิธีที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจ (โปรดสังเกตคำวา
หมายกำหนดการ) โดยปกตแิลวผูมตีำแหนงเฝา ฯ มหีนาทีจ่ะตองไปเขาเฝา ฯ ในพระราชพิธี
ดงักลาว เวนแตจะเปนพระราชพธิสีวนพระองคหรือเปนการภายใน ในปจจบุนัมพีระราชพธิี
ตาง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีและผูมีตำแหนงเฝา ฯ จะไปเขาเฝา ฯ ดังนี้ 

ตารางกำหนดวันพระราชพิธีประจำปที่บุคคลสำคัญตลอดจนขาราชการ 
ที่มีตำแหนงเฝา ฯ จะเขาเฝา ฯ 

   

 ๑. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ขึ้น ๑๕ ค่ำ  ๑๖.๓๐   พระอุโบสถวัดพระศรี   

  มาฆบูชา  เดือน ๓    รัตนศาสดาราม 

 ๒. วันพระบาทสมเด็จ   ๖ เมษายน   ๑๖.๓๐  พระอุโบสถวัดพระศรี   มีรัฐพิธีอีกพิธีหนึ่งคูกัน    

  พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก    รัตนศาสดาราม  ณ ปฐมบรมราชานสุรณ    

  มหาราชและวันที่ระลึก      สะพานพระพุทธยอดฟา  

  มหาจักรีบรมราชวงศ      กอนเสด็จ ฯ วัดพระศรี    

      รัตนศาสดาราม 

      

      

ลำดับที่ ชื่อพระราชพิธี วนั เดอืน ของป เวลา สถานที่ หมายเหตุ 



 ๓. สงกรานต   ๑๕ เมษายน   ๑๐.๓๐   หอพระสุลาลัยพิมาน  เฉพาะที่หอพระสุลาลัย      

     หอพระธาตุมณเฑียร  พิมานและหอพระธาตุ     

     พระทีน่ัง่อมรนิทรวินจิฉยั มณเฑียร เปนการสวน      

    ๑๖.๓๐   พระอุโบสถวัดพระศรี   พระองค เฉพาะ   

     รัตนศาสดาราม เจาหนาที่สำนัก   

     และหอพระนาก   พระราชวังที่ปฏิบัติ   

      หนาที่จึงเขาไปใน  

      สถานที่ดังกลาวได 

 ๔. ฉัตรมงคล   ๓ พฤษภาคม ๑๖.๓๐   พระที่นั่งอมรินทร  

     วินิจฉัย  

   ๔ พฤษภาคม ๑๖.๓๐   พระที่นั่งดุสิต 

     มหาปราสาท   

   ๕ พฤษภาคม ๑๐.๓๐  พระที่นั่งดุสิต 

     มหาปราสาท   

    ๑๖.๓๐   พระที่นั่งดุสิต 

     มหาปราสาท 

     และปราสาท 

     พระเทพบิดร 

 ๕. พืชมงคลจรดพระนังคัล   สำนัก ๑๖.๓๐   พระอุโบสถวัดพระศรี   มีพิธีที่เปนรัฐพิธี   

  แรกนาขวัญ  พระราชวัง     รัตนศาสดาราม   ณ มณฑลพิธี   

   จะกำหนด    สนามหลวงใน     

   เปนป ๆ ไป   วันรุงขึ้นดวย 

   ราวเดือน           

   พฤษภาคม         

   มี ๒ วัน      

 ๖. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล   ขึ้น ๑๕ ค่ำ   

  วิสาขบูชา   เดือน ๖  

   (ประมาณ 

   เดือน 

   พฤษภาคม 

   มี ๒ วัน)  

      

      

ลำดับที่ ชื่อพระราชพิธี วนั เดอืน ของป เวลา สถานที่ หมายเหตุ 



     

   วันแรก   ๑๖.๓๐   พระอุโบสถวัดพระศรี ทรงตั้งเปรียญธรรม     
     รัตนศาสดาราม   
   วันที่สอง   ๑๖.๓๐   พระอุโบสถวัดพระศรี 
     รัตนศาสดาราม 
 ๗. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญ   ๙ มิถุนายน  ๑๖.๓๐   พระที่นั่งอมรินทร 
  พระราชกุศลในอภิลักขิต   วินิจฉัย    
  สมัยคลายวันสวรรคต    
  พระบาทสมเด็จ 
  พระปรเมนทร 
  มหาอานันทมหิดล  
  พระอัฐมรามาธิบดินทร 
  และพระราชกุศล 
  ทักษิณานุปทานพระบรมอฐั ิ 
  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
  อดุลยเดชวิกรม พระบรม 
  ราชชนกและสมเด็จพระศรี  
  นครินทราบรมราชชนนี   
 ๘. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล -อาสาฬหบชูา  ๑๖.๓๐   พระอุโบสถวัดพระศรี   
  วันอาสาฬหบูชาและ   ขึ้น ๑๕ ค่ำ  รัตนศาสดาราม   
  เทศกาลเขาพรรษา   เดือน ๘     
   ถาเปนป 
   อธิกมาส 
   ตรงกับวันข้ึน  
   ๑๕ ค่ำ  
   เดือน ๘ หลัง    
   -เขาพรรษา  ๑๗.๐๐  วัดบวรนิเวศวิหาร   จุดเทียนพรรษา 
   แรม ๑ ค่ำ    ถวายพุมเทียน 
   เดือน ๘     
 ๙. เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๐๙.๐๐-   ในพระบรมมหาราชวัง   มีการลงพระนาม และ     
  สมเด็จพระบรม     ๑๗.๐๐   ลงนามถวายพระพร 
   โอรสาธิราช ฯ  
  สยามมกุฎราชกุมาร      

      

      

ลำดับที่ ชื่อพระราชพิธี วนั เดอืน ของป เวลา สถานที่ หมายเหตุ 



 ๑๐.   เฉลิมพระชนมพรรษา   ๑๒ สิงหาคม ๐๙.๐๐ - ในพระบรมมหาราชวัง มีการลงพระนาม และ    

  สมเด็จพระนางเจา ฯ    ๑๗.๐๐  ลงนามถวายพระพร   

  พระบรมราชินีนาถ   

 ๑๑. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล   ๒๓ ตุลาคม   ๑๖.๓๐   พระที่นั่งอมรินทร มีพิธีที่เปนรัฐพิธี ณ    

  วันปยมหาราช   วินิจฉัย พระบรมราชานุสรณ   

      พระลานพระราชวังดุสิต      

      กอนเสด็จ ฯ ไปยัง 

      พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

 ๑๒. ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  ราวเดือน  ประมาณ  พระอารามหลวง   

  ถวายผาพระกฐิน   ตุลาคม – ๑๕.๐๐  สดุแตจะทรงพระกรณุา   

   พฤศจิกายน    โปรดเกลา ฯ   

   แรม ๖ ค่ำ 

   เดือน ๑๑    

 ๑๓. เฉลิมพระชนมพรรษา   ๕ ธันวาคม   ๐๙.๐๐ -  ในพระบรมมหาราชวัง มีการลงพระนาม และ     

  พระบาทสมเด็จ    ๑๗.๐๐    ลงนามถวายพระพร     

  พระเจาอยูหัว    ๑๐.๓๐   พระที่นั่งอมรินทร 

     วินิจฉัย      

    ๑๖.๓๐ พระอุโบสถวัดพระศรี 

     รัตนศาสดาราม  

     และพระที่นั่งอมรินทร 

     วินิจฉัย   

   ๖ ธันวาคม  ๑๐.๓๐  พระที่นั่งอมรินทร 

     วินิจฉัย 

 ๑๔. ฉลองวันพระราชทาน   ๑๐ ธันวาคม ๑๐.๑๕ พระที่นั่งอนันตสมาคม มีพิธีที่เปนรัฐพิธี ณ  

  รัฐธรรมนูญแหง      พระบรมราชานุสาวรีย    

  ราชอาณาจักรไทย      พระบาทสมเด็จ 

      พระปกเกลาเจาอยูหัว  

      หนาตึกรัฐสภา  

      กอนเสด็จ ฯ ไปยัง  

      พระที่นั่งอนันตสมาคม 

      

      

ลำดับที่ ชื่อพระราชพิธี วนั เดอืน ของป เวลา สถานที่ หมายเหตุ 



     

 ๑.   วันสมเด็จพระนเรศวร   ๑๘ มกราคม ๑๔.๐๐ พระบรมราชานุสรณ   
  มหาราช     อำเภอดอนเจดีย 
  (วันกองทัพไทย)     จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒.   วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ  ๒๔ กมุภาพนัธ ๑๔.๓๐   อุทยานพระบรมราชา   
  พระพุทธเลิศหลานภาลัย   นุสรณ อำเภออัมพวา 
     จังหวัดสมุทรสงคราม  
 ๓.   วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ  ๓๑ มีนาคม   ๑๗.๐๐   พระบรมราชานุสาวรีย   
  พระนั่งเกลาเจาอยูหัว   ลานพลับพลา   
  พระมหาเจษฎาราชเจา   มหาเจษฎาบดินทร   
     วัดราชนัดดาราม   
 ๔.   วันพระบาทสมเด็จ   ๖ เมษายน   ๑๖.๓๐ ปฐมบรมราชานุสรณ   มีงานพระราชพิธี ณ     
  พระพุทธยอดฟา     สะพานพระพุทธ   พระอุโบสถวัดพระศรี  
  จุฬาโลกมหาราชและ     ยอดฟา รัตนศาสดาราม  
    วันที่ระลึกมหาจักรี     หลังจากเสด็จ ฯ         
  บรมราชวงศ      ไปยังปฐมบรม   
      ราชานุสรณ 

ทัง้นี ้ในระหวางปอาจทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหมพีระราชพธิตีาง ๆ ในโอกาสท่ีสำคญั
เพิ่มจากพระราชพิธีประจำป ดังเชนที่ผานมา อาทิ พระราชพิธีรัชดาภิเษก พระราชพิธี 
รัชมังคลาภิเษก พระราชพิธีกาญจนาภิเษก เปนตน 
 รัฐพิธี หมายถึง งานที่รัฐบาลกราบบังคมทูลขอพระมหากรุณาใหทรงรับไวเปน
งานรัฐพิธี มีหมายกำหนดการที่กำหนดไวเปนประจำ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปนประธานในพิธีหรือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหมี 
ผูแทนพระองคเสดจ็พระราชดำเนินไปทรงเปนประธาน ซ่ึงเหน็ไดวาแตกตางจากพระราชพธิี
ที่ วาแทนที่พระมหากษัตริยจะทรงกำหนด กลับเปนวารัฐบาลเปนฝายกำหนด  
แลวขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ในปจจบุนัมรีฐัพธิตีาง ๆ ทีค่ณะรฐัมนตรี
และบุคคลสำคัญจะไปเฝา ฯ ดังนี้ 

ตารางกำหนดวันรัฐพิธีที่บุคคลสำคัญตลอดจนขาราชการที่มีตำแหนงเฝา ฯ 
จะเขาเฝา ฯ 

หมายเหต ุ ลำดบัที ่๑ ไดแกไขเปล่ียนแปลงจากวนัที ่๒๕ มกราคม เปนวันที ่๑๘ มกราคม 
ตามประกาศสำนักนายกรั ฐมนตรี เรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงวันกองทัพไทย  
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๐ ง 
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙ 

      

      

ลำดับที่ ชื่อรัฐพิธี วนั เดอืน ของป เวลา สถานที่ หมายเหตุ 



 ๕.   แรกนาขวัญ   ตามดิถีฤกษ    ๐๘.๓๐   มณฑลพิธีสนามหลวง   มีงานพระราชพิธี    
   ของโหรหลวง     ณ พระอโุบสถวดัพระศรี 
       รัตนศาสดาราม           
       กอนวันพิธีแรกนาขวัญ 

 ๖.   วันพระบาทสมเด็จ   ๓๐ พฤษภาคม  ๑๖.๐๐ พระบรมราชานุสาวรีย  

  พระปกเกลาเจาอยูหัว      หนาอาคารรัฐสภา 

 ๗.   ถวายราชสักการะ   ๙ มิถุนายน    ๑๖.๓๐   วัดสุทัศนเทพวราราม   

  พระบาทสมเด็จ   

  พระปรเมนทรมหา 

  อานันทมหิดล 

 ๘.   วันปยมหาราช   ๒๓ ตุลาคม    ๑๖.๓๐   พระบรมราชานุสรณ   มีงานพระราชพิธี          

      พระลานพระราชวัง ณ พระที่นั่งอมรินทร 

      ดุสิต วินิจฉัย หลังจากเสด็จ ฯ      

       ไปทรงวางพวงมาลา    

       ณ พระบรมราชานุสรณ  

       พระลานพระราชวัง 

       ดุสิต แลว 

 ๙.   วันพระบาทสมเด็จ   ๒๕ พฤศจกิายน  ๑๖.๓๐   พระบรมราชานุสรณ   

  พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว      สวนลุมพินี 

 ๑๐.   วันรัฐธรรมนูญ   ๑๐ ธันวาคม    ๑๐.๑๕   พระบรมราชานุสาวรยี มีงานพระราชพิธี   

  (ถวายบังคมพระบรม    พระบาทสมเด็จ   ณ พระที่นั่งอนันต   

  ราชานุสาวรีย      พระปกเกลาเจาอยูหัว สมาคม หลังจาก      

  พระบาทสมเด็จ    หนาตึกรัฐสภา    เสด็จ ฯ ไปทรงวาง   

  พระปกเกลาเจาอยูหัว)     พระราชวังดุสิต   พานพุม  ณ พระบรม 

       ราชานุสาวรียพระบาท     

       สมเด็จพระปกเกลา 

       เจาอยูหัว หนาตึก 

       รัฐสภา แลว 

 ๑๑.   วันสมเด็จพระเจาตากสิน ๒๘ ธันวาคม  ๑๖.๓๐   พระราชานุสาวรีย  
  มหาราช    วงเวียนใหญ 

ลำดับที่       

      

ชื่อรัฐพิธี วนั เดอืน ของป เวลา สถานที่ หมายเหตุ 



     

นอกจากนีจ้ะมีรฐัพธิทีีส่ำคัญและไมไดจดัข้ึนเปนประจำป ไดแก รฐัพธิเีสดจ็พระราชดำเนนิ

เปดประชุมรัฐสภา ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลว และได

นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปด

สมัยประชุมรัฐสภา 

 พิธี หมายถึง งานที่ผูใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิ ตลอดจนแบบอยาง

ธรรมเนยีมประเพณ ีการปฏิบตั ิของในแตละสงัคมหรอืทองถ่ิน อาทิเชน พิธแีตงงาน พิธศีพ 

พิธีอุปสมบท เปนตน อยางไรก็ตามอาจมีพิธีสำคัญของพระมหากษัตริยหรือรัฐบาล  

แตมิไดกำหนดเปนพระราชพิธี หรือรัฐพิธี เชน พิธีรับรองพระราชอาคันตุกะ และพิธี

รับรองผูนำหรือประมุขตางประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ 

ในฐานะแขกของรัฐบาล เปนตน 

 ผูที่เขารวมในพิธีตาง ๆ ตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมแกฐานะตามสถานการณ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไดใหความสำคัญในเรื่องน้ีไวมาก เชนเดียวกับสังคมประเทศ

ทีม่คีวามเจริญทางดานจติใจ โดยไดถอืปฏิบตักินัเปนแบบแผนการวางตวัในการเขาสงัคมไว 

อันเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดมาต้ังแตโบราณจนถึงปจจุบัน บุคคลในแตละฐานะของ 

สังคมก็จะมีวิธีปฏิบัติในแตละเหตุการณที่แตกตางกันไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเขาเฝา

ทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชพิธี รัฐพิธีและในโอกาสตาง ๆ โดยกำหนดไวเปน

ธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งผูมีฐานะเปนขาราชการรวมทั้งผูที่ดำรงตำแหนงผูบริหารระดับสูง

ของประเทศตองใหความสำคัญในการวางตัวและประพฤติตนตามแบบแผน เพ่ือใหเปนที่

ยอมรับและยกยองของบุคคลโดยทั่วไป 

 



 การนั่ง  การนั่งในที่เฝา ฯ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑. ตองนั่งดวยอาการสำรวม 
     ๒. ถา น่ังบนเกาอี้ หามไขวหางหรือเหยียดขาออกไป 
      ตามสบายหรือยกแขนขึ้นพาดพนักเกาอี้ 
     ๓. เมื่อมีกิจจะตองลุกออกจากที่เฝา ฯ ตองถวายความ 
      เคารพ และเมื่อจะกลับเขาประจำที่ เดิมตองปฏิบัติ 
      เชนเดียวกัน ไมควรผุดลุกผุดนั่งในระหวางนั่งเฝา ฯ 

ขอพึงปฏิบัติในการเขาเฝา ฯ 

 ในการเขาเฝา ฯ ผูที่เขาเฝา ฯ ตองแตงกายตามหมายกำหนดการ หรือหมาย

รับสั่งของสำนักพระราชวัง และตองมาถึงกอนเวลาเสด็จพระราชดำเนินถึงตามท่ีกำหนด

ไวในหมายกำหนดการอยางนอย ๓๐ นาที ท้ังน้ี หากผูเฝา ฯ มาถึงหลังเวลาเสด็จ 

พระราชดำเนนิแลวกไ็มเปนการสมควรทีจ่ะเขาเฝา ฯ ในพระราชพธินีัน้ ๆ นอกจากน้ีผูเขาเฝา ฯ 

จะตองสำรวมกิริยามารยาท ไมสวมแวนตาดำ ไมสูบบุหรี่หรือเปายานัตถุ ควรตรวจความ

เรยีบรอยของเครือ่งแตงกายในการเขาเฝา ฯ หากกำหนดใหแตงกายชุดสุภาพ หามแตงกาย

ดวยชุดสีดำ นอกจากนี้ ไมควรถือถุงยาม และไมควรนำสิ่งของติดตัวไปดวยมากเกิน

สมควรจนพะรุงพะรัง โดยเฉพาะสิ่งอื่นท่ีไมเกี่ยวของกับการเขาเฝา ฯ เพราะอาจตกหลน

ทำใหเกิดเสียงดัง ซึ่งเปนการไมบังควร ยกเวนสิ่งของที่จะนำขึ้นทูลเกลา ฯ ถวาย อีกทั้ง

หามนำอาวุธ (เวนแตกระบี่ประกอบเครื่องแบบทหาร ตำรวจ) และเครื่องมือสื่อสาร เชน 

โทรศพัทมอืถอื ตดิตวัไปในการเขาเฝา ฯ โดยเด็ดขาด เม่ือไปถึงสถานทีท่ีก่ำหนดจะตองปฏบิตัิ

ตามคำชี้แจงของเจาหนาท่ีรับรอง กลาวคือ กรณีการเขาเฝา ฯ ในงานพระราชพิธี 

ในพระบรมมหาราชวัง ใหเขาประจำที่นั่งตามที่ทางสำนักพระราชวังไดจัดไวใหโดยไม

เปลี่ยนที่นั่งเอง เนื่องจากสำนักพระราชวังไดกำหนดท่ีนั่งใหตามความเหมาะสมสำหรับ 

ผูเขาเฝา ฯ โดยแบงเปนกลุม เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการเขาเฝา ฯ  

ไมสมควรลุกไปที่อื่นโดยไมจำเปน และไมควรพูดคุยหรือสงเสียงดัง หากมีความจำเปน

ตองปฏิบัติภารกิจสวนตัว ควรปฏิบัติใหเรียบรอยกอนเสด็จพระราชดำเนินถึง โดยมีวิธี

ปฏิบัติที่ควรทราบดังตอไปนี้ 

  

  

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



     

 

การนั่งในที่เฝา ฯ 

     ๔. เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเสดจ็จากพระราชอาสน 
      ที่ประทับเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการ 
      พระราชพิธี ผูเขาเฝา ฯ จะตองยืนขึ้น หากเสด็จผาน 
      ตองถวายความเคารพทุกครั้ง และตองยืนอยูจนกวา 
      จะเสร็จพระราชกรณียกิจนั้นหรือในชวงนั้น และเม่ือ 
      เสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน ผูเฝา ฯ ตองถวาย 
      ความเคารพ แลวจึงนัง่ลงได 
     ๕. เม่ือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธ ี
      เสรจ็สิน้ และเสด็จพระราชดำเนินกลบั ผูเฝา ฯ ตองยนืขึน้ 
      ถวายความเคารพ เมื่อรถยนตพระที่นั่งแลนออกไปและ 
      เพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ผูเขาเฝา ฯ ตองถวาย 
      ความเคารพเปนครั้งสุดทาย เปนอันเสร็จพิธี 
     ๖. หากเปนการเฝา ฯ ในพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง 
      เมื่อไปถึงหรือจะกลับออกจากพระท่ีนั่งควรทำความ 
      เคารพพระราชอาสน พระพทุธรูป หรอืพระบรมอฐัิที่อยู 
      ในมณฑลพิธีกอน 

  

  

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



การยืนในที่เฝา ฯ 

 การยืน  การยืนในที่เฝา ฯ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑. การยืนเฉพาะพระพักตรตองยืนตรงขาชิด ปลายเทาแยก 
      พองาม มือทั้งสองแนบขางลำตัว 
     ๒. หามเอามือไพลหลัง กอดอก เทาสะเอว หรือเอามือลวง 
      กระเปาเสื้อ กระเปากางเกง 
     ๓. เมื่อมีเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือแตรแสดงความ 
      เคารพของกองทหารแถวรับเสดจ็ดงัขึน้ ผูอยูในบรเิวณนัน้ 
      ตองยืนตรงถวายความเคารพ 
     ๔. หากมีพระราชดำรัส ใหกราบบังคมทูลในทายืนตรง 
      แลวถวายคำนับ 

  

  

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



     

 
การยืนเฝา ฯ เมื่อมีพระราชดำรัสดวย 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสกับ 
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

     การยนืเคารพในพธิทีีม่กีารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

      เพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงเพื่อถวายความเคารพ 

     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

     พระบรมวงศ ลำดับชั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

     สยามมกุฎราชกุมาร หรือผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

     ใหเปนผูแทนพระองค เมื่อมีเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

     ดังขึ้น ผูอยูในบริเวณนั้นตองยืนตรงถวายความเคารพ ดังนี้ 

  

   

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



     ๑. ในกรณีทีอ่ยูในท่ีเฝา ฯ รบัเสดจ็ ใหยนืตรงหันหนาไปทาง 
      ท่ีประทับ เมื่อจบเพลงถวายความเคารพ โดยบุรุษและ 
      สตรี (เฉพาะสตรีที่แตงเครื่องแบบ) ถวายคำนับ  
      หากสวมหมวกใหกระทำวันทยหัตถ สวนสตรีที่ไมสวม 
      เครื่องแบบ ถวายความเคารพโดยวิธีถอนสายบัว 
     ๒. ในกรณีที่ไมไดอยูในท่ีเฝา ฯ เชน เมื่อมีการบรรเลงเพลง  
      สรรเสริญพระบารมีเปนการเปดหรือปดงาน หรือ 
      เมื่อมหรสพเริ่มหรือเลิก ใหทำความเคารพโดยยืนตรง 
      เมื่อเพลงจบใหคำนับโดยกมศีรษะ ท้ังบุรุษและสตร ี 
      หากสวมหมวกเคร่ืองแบบใหยนืตรงกระทำวันทยหัตถ 
     การยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
     และเพลงมหาชัย  
      เปนประเพณีปฏิบัติในการจัดงานพิธีใหญโดยทั่วไป 
     อยูประการหน่ึงคือ มักจะมีการบรรเลงเพลงมหาฤกษ 
     หรือเพลงมหาชัย ซึ่ งผู รวมในพิธีจะตองแสดงความ 
     เคารพหรือใหเกยีรตแิกประธานของงาน แกงานหรอืแกวาระ 
     อันเปนมงคลนั้น โดยการยืนตรงจนกวาจะจบเพลง  
     การบรรเลงเพลงทั้งสองมีที่ใชตางโอกาสกัน ดังนี้ 
         เพลงมหาฤกษ ใชบรรเลงในการเปดงานท่ีเปนพิธีใหญ  
     เชน พธิเีปดสถานที่ทำการของรัฐบาล พิธีเปดทางคมนาคมที่ 
     สำคัญ ๆ และงานที่เปนมงคลทั่วไป 
      เพลงมหาชัย ใชบรรเลงตอนรับประธานของงาน 
     ผูมเีกยีรติสงูนับตัง้แตลำดบัชัน้สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
     สยามบรมราชกุมารี พระบรมวงศานุวงศลำดับรองลงมา  
     หรือเมื่อผูเปนประธานของงานกลาวคำปราศรัยจบ จะมีการ 
     บรรเลงเพลงมหาชัยเปนพิเศษ หรือบรรเลงในงานรับรอง 
     บุคคลสำคัญ งานสโมสรสนันบิาต เปนตน 
        ท้ังนี ้ หลักปฏิบัติในการยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลง 
     เพลงดังกลาวตองยืนเคารพจนจบเพลง โดยยืนตรงและ 
     นอกจาก น้ั นต อ ง ยื น ร ะ ดับตร งและหั นหน า ไปทา ง 

  

   

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



     

     องคประธานหรือประธานของงาน พระบรมฉายาลักษณ 
     หรือพระบรมสาทิสลักษณ หรือทิศทางที่เสียงเพลงนั้นดังขึ้น 
 การเดิน  การเดินในเขตพระราชฐานหรือในทีเ่ฝา ฯ ใหปฏบิตั ิดงันี้ 
     ๑. เดินอยางสุภาพ ชวงกาวไมยาวหรือสั้นเกินควร และ 
      อยาเดินตัดหนา หรือแซงนำหนาผูมีอาวุโส 
     ๒. การเดินกบัผูมอีาวโุส ใหเดนิเยือ้งไปทางดานหลังทางซาย 
      หรือขวาแลวแตกรณ ี โดยเดินในลักษณะนอบนอมและ 
      ไมหางเกินไป 
     ๓. การเดินตามเสด็จ ใหเดินเบ้ืองหลังพระบาทสมเด็จ 
      พระเจาอยูหัวหรือพระบรมวงศในลักษณะสำรวม 
      ไมทักทายหรือทำความเคารพผูอื่น หรือรับความเคารพ 
      จากผูอื่น และไมเดินบนลาดพระบาท หรือเหยียบ 
      ลาดพระบาท 
    การทำเอางาน   การทำกิริยาที่เรียกวาเอางานเปนรูปแบบหนึ่งของ 
     ขนบธรรมเนียมไทยที่งดงามในการแสดงออกซ่ึงความเคารพ 
     พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  
     และพระบรมวงศานวุงศ ใชเฉพาะเมือ่สามญัชน หรือเจานาย  
     ราชตระกูลลำดับรองลงมา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ 
     โปรดเกลา ฯ ใหเขาเฝา ฯ รับพระราชทานส่ิงของ เชน  
     เครื่องราชอิสริยาภรณ ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร  
     เคร่ืองใชสอย ฯลฯ จากพระหัตถ หรือกระทำกิจบางอยาง 
     เฉพาะพระพักตร เชน เปดกรวยกระทงดอกไม เปดหรือปด 
     ภาชนะเครื่องเสวย หรือถอนเครื่องเสวย ฯลฯ 
      การทำเอางาน มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑. ย่ืนแขนขวาออกไปข า งหน าพร อมกับยกมื อขึ้ น 
      ใหเฉียงจากลำตัวพอสมควรจะรับพระราชทานส่ิงของ 
      โดยปลายมือตรงนิ้วมือชิดติดกันมือซายแนบลำตัว 
     ๒. กระดกปลายมือขึน้ประมาณ ๔๕ องศา ๑ คร้ัง โดยใหแขน 
      อยูในลักษณะเดิม 
     ๓.  ลดมือลงแลวชอนมือขึ้นเพื่อรับพระราชทานส่ิงของ 
      หรือเพ่ือหยิบ จับ เปด ปด หรือถอนภาชนะสิ่งตาง ๆ  
      ดังกลาวขางตน โดยระวังอยาใหของนั้นตกจากมือ   

  

  
      

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



การทำเอางาน 
 

หมายเหต ุ ๑. หมอมเจาหญงิ พนูพศิมยั  ดศิกลุ ไดอธบิายไวในเรือ่งการเอางานวา 
การเอางานเปนการปฏิบัติตอเบื้องพระพักตรเพื่อใหการหยิบจับสิ่งของเปนไปดวย
ความสุภาพเรียบรอยและเมื่อรับสิ่งของจากพระหัตถ มือของผูรับจะไดไมไป 
ตองพระหัตถเขา 
   ๒. ฉะนั้น การเอางาน จะปฏิบัติก็ตอเมื่อ รับพระราชทานสิ่งของจาก
พระหัตถ หรือหยิบจับสิ่งของเฉพาะเบื้องพระพักตร เทานั้น  นอกเหนือจาก ทั้งสอง
กรณีนี้จะไมเอางาน เชน การเปดกรวยตอพระบรมฉายาลักษณ หรือการรับ
พระบรมราชโองการตอพระบรมฉายาลักษณ หรือการรับสิ่งของพระราชทานจาก 
ผูแทนพระองคที่มิใช พระราชวงศ เปนตน 
 



     

 การทำความเคารพ   ขอพึงปฏิบัติในการถวายความเคารพจะไมใชการประนม 

     มือไหว แตใหใชวิธีถวายความเคารพตามแตโอกาส ดังนี้ 

     การถวายคำนับ 

      เปนการแสดงความเคารพอยางหนึ่งของท้ังบุรุษและสตรี 

     ท่ีสวมเคร่ืองแบบ (กรณีไมสวมหมวก) สำหรับถวายแด 

     พระมหากษัตรยิ สมเดจ็พระบรมราชนินีาถ พระบรมวงศานวุงศ  

     พระราชวงศ และผูแทนพระองค เมื่อมีโอกาสไดเขาเฝา ฯ  

     รับเสด็จ หรือเขาเฝา ฯ เพ่ือทลูเกลา ฯ หรอืนอมเกลา ฯ ถวาย 

     สิ่งของ หรือรับพระราชทานสิ่งของ หรือปฏิบัติกิจอยางใด 

     อยางหนึ่ง เฉพาะพระพักตรหรือหนาพระที่นั่ง รวมไปถึงการ 

     ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ พระบรมสาทสิลักษณ  

     และพระบรมรูป 

      การถวายคำนับ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

     ๑. ใหยนืตรงขาชดิ ปลายเทาแยกพองาม มอืทัง้สองแนบลำตวั 

     ๒. คอมลำตัวพอประมาณ พรอมกับกมศีรษะลง 

     ๓. แลวตั้งศีรษะโดยเงยหนาขึ้นชา ๆ พรอมตั้งลำตัว 

      จนตั้งอยูในทาตรง 

      อน่ึง หากเปนการเขาเฝา ฯ ภายนอกอาคาร โดยผูเฝา ฯ  

     แตงกายสวมเครื่องแบบและสวมหมวกตองถวายความเคารพ 

     ดวยการกระทำวันทยหัตถ ถาไมไดสวมเครื่องแบบแต 

     สวมหมวกอื่นที่ไมใชหมวกเครื่องแบบตองถอดหมวกออกกอน 

     แลวใชวิธีถวายคำนับ   

  

  

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



 

การถวายคำนับ (บุรุษ) 

 

การถวายคำนับ (สตรี) 



     

     การถอนสายบัว  
      เปนการแสดงความเคารพอยางหนึ่งของสตรีที่ใชกันเปน  
     สากลนิยม สำหรับถวายแด พระมหากษัตริย สมเด็จพระบรม 
     ราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ และพระบรมฉายาลักษณ 
     พระบรมสาทิสลักษณ พระบรมรูป การถวายความเคารพ 
     วิธีนี้ใชเฉพาะสตรีที่แตงกายดวยชุดสุภาพ หรือชุดสากลนิยม  
     หรือชุดไทย ยกเวนขาราชสำนัก จะมีวิธีปฏิบัติใหถวาย 
     ความเคารพโดยถอนสายบัว แมจะสวมเคร่ืองแบบก็ตาม 
      การถอนสายบัว มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑. ยืนตรง ชักเทาขางหนึ่ง (ตามถนัด) ไปขางหลัง แลวลาก 
      ปลายเทาไขวไปทางดานหลังของเทาที่ยืนอยู 
     ๒. ยอตัวลง โดยยอเขาขางหนึ่งลงชา ๆ ไมตองถึงพื้น ลำตัว 
      ตั้งตรง หนาตรง ทอดสายตาลง ปลอยแขนทั้งสองลง 
      ขางลำตัว กมศีรษะเล็กนอยพองาม 
     ๓. เสร็จแลวยืนข้ึนในทาตรง 

การถอนสายบัว 

  

  

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



การถอนสายบัว 



     

     การถวายบังคม 
      เปนราชประเพณีในการแสดงความเคารพถวายแด 
     พระมหากษัตริย และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในงาน 
     พระราชพิธีสำคัญ รวมทั้ งพระบรมรูปหรือพระบรม 
     ราชานุสาวรีย เชน งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรม 
     ราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ  
     พระลานพระราชวังดุสิต เปนตน 
      การถวายบังคม มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑. คุกเขาลงท่ีพืน้ แลวนัง่บนสนเทา ปลายเทาตัง้ ลำตวัตรง  
      บุรุษนั่งแยกเขาพองาม สวนสตรีนั่งเขาชิด  
     ๒. วางมอืทัง้สองควำ่ลงบนหนาขาเหนือเขาท้ังสองขาง 
     ๓. เริ่มถวายบังคมโดยจังหวะแรกใหยกมือขึ้นประนม 
      ในระดับต่ำกวาอกเล็กนอย ใหปลายมือตั้งขึ้น แขนแนบ 
      ลำตัวไมกางศอก 
     ๔. ยกมือท่ีประนมขึ้นพรอมกับโนมตัวไปขางหนาเล็กนอย  
      ใหปลายน้ิวหัวแมมือท้ังสองขางจรดหนาผาก ศีรษะและ 
      ลำตัวเฉพาะสวนบนเหนือเอวเอนไปขางหนาพองาม  
      เงยหนาขึน้เลก็นอย ท้ังน้ี ใหสายตาจับตามน้ิวหวัแมมอืไป 
      ตลอด 
     ๕. ลดมือลงตามเดิมมาประนมอยูต่ำกวาอกเล็กนอย 
      ตามจังหวะแรก (ตามขอ ๓) แลวกระทำตามขั้นตอน 
      เชนเดิม (ตามขอ ๔ - ๕) ใหครบ ๓ ครั้ง 
     ๖. เมื่อถวายบังคมครบ ๓ ครั้ง และจบลงท่ีจังหวะแรก 
      ในขอ ๓ จึงลดมือลงวางคว่ำเหนือเขาทั้งสองขาง  
      (ไมตองกมลงกราบ) 
     ๗. เสร็จแลวลุกขึ้นยืนตรง 

  

  

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



การถวายบังคม 



     

     การหมอบกราบ 
      เปนการแสดงความเคารพถวายแดพระมหากษัตริย  
     สมเด็จพระบรมราชนินีาถ และพระบรมวงศานุวงศอกีวิธหีนึง่ 
     ตางหากจากการถวายบังคม ซ่ึงสวนใหญเปนการเขาเฝา ฯ  
     ในท่ีรโหฐาน หรือไมเปนพิธีการ เชน เมื่อเขาเฝา ฯ เปนการ 
     สวนพระองค โดยนั่งเฝา ฯ บนพื้น หรือที่ต่ำกวาที่ประทับ 

 
 การจดัโตะหมูบชูา ๗  ประดิษฐานพระบรมรปูปน พระบรมฉายาลกัษณ หรอืพระบรมสาทสิลกัษณ 
   แถวบน         ประดษิฐานพระบรมรูปปน พระบรมฉายาลกัษณ หรอืพระบรมสาทสิลกัษณ 
   แถวสอง ซาย-ขวา ตั้งแจกันดอกไม, กลาง ตั้งพานพุมดอกไม 
   แถวลาง ซาย-ขวา  ต้ังแจกนัดอกไม, กลาง ต้ังพานธปูเทยีนแพ มกีระทงดอกไมบนธปูเทยีนแพ 

ในกรณีการรับพระบรมราชโองการ เชน พระบรมราชโองการตั้งนายกรัฐมนตรี 
ใหเชิญไวบนพานแทนพุมดอกไมซึ่งอยูตรงกลางในแถวที่สอง 

  

  

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



  
   
 

 

 

 

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหมอบกราบรับพระราชทานน้ำพระมหาสังข  
บรรจนุำ้พระพทุธมนตจากพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนนิทรงเปลีย่นเครือ่งทรงฤดหูนาว

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูรอนและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารทีรงนำคณะกรรมการจดัสรางเครือ่งทรงพระพุทธมหามณรีตันปฏิมากร  
เขาเฝา ฯ นอมเกลา ฯ ถวายเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูรอน ซึ่งจัดสรางขึ้นใหม  

เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

      การหมอบกราบ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
     ๑. ยอตัวลงนั่งพับเพียบเก็บปลายเทา 
     ๒. หมอบลงโดยใหศอกท้ังสองขางวางบนพื้นระหวาง 
      หนาเขา 
     ๓. ต้ังศอกท้ังสอง ประนมมือกมศีรษะเล็กนอย หนาผาก 
      แตะสวนบนของมือที่ประนม และกราบไมแบมือ  
     ๔. เม่ือกราบแลวเงยหนาข้ึนเล็กนอย อยูในทาหมอบเฝา ฯ  
      โดยใหสายตาจับอยูที่มือทั้งสองขาง 
     ๕. ทรงตัวน่ังในทาพับเพียบ หรือจะหมอบอยูเพื่อกราบ 
      บังคมทูล หรือรับพระราชกระแส หรือทูลเกลา ฯ ถวาย 
      สิ่งของ หรือรับพระราชทานสิ่งของแลวแตกรณี 

  

  

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 



     

การหมอบกราบ 



การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

       หมายเหตุ  การหมอบกราบ จะใชถวายความเคารพในที่ 

     รโหฐานหรือไมเปนพิธีการ โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

     ๑. เมื่อเขาไปในที่เฝา ฯ ใหถวายความเคารพดวยการ 

      กราบ ๑ ครั้ง (ไมแบมือ) 

     ๒. คลานตรงไปยังที่ประทับในระยะพอสมควร โดยให 

      เฉียงจากที่ประทับเล็กนอย 

     ๓. กราบ ๑ ครั้ง และเงยหนาขึ้นอยูในทาหมอบเฝา ฯ  

      เพ่ือกราบบงัคมทูลหรือรบัพระราชกระแส หรือทลูเกลา ฯ 

      ถวายสิ่งของ หรือรับพระราชทานสิ่งของแลวแตกรณี 

     ๔. เมื่อจะถวายบังคมลา ใหกราบ ๑ คร้ัง แลวคลาน 

      ถอยหลังออกมาระยะพอสมควรหรือจนสุดหอง 

     ๕. เมื่อจะลุกขึ้นออกไปจากสถานที่หรือหองท่ีเฝา ฯ  

      ตองกราบ ๑ ครัง้ หรอืเมือ่เสดจ็พระราชดำเนินออกไปจาก 

      สถานที่เฝา ฯ ตองกราบอีก ๑ ครั้ง 

     ๖. การหมอบกราบของบุคคลทั่วไป ตองระวังมิใหสวนใด 

      ของรางกายลำ้เขาไปในพระสจุหนี ่(ดรูปูหนา ๒๔) 

     การทำวันทยหัตถ   

      เปนการแสดงความเคารพของบุรุษและสตรีเมื่อแตง 

     เครือ่งแบบราชการซึ่งสวมหมวก โดยมีขอปฏิบัติ ดังนี้ 

     ๑. ยืนตรง ยกขอศอกขวา โดยใหแขนตั้งฉากกับลำตัว 

     ๒. แบมือโดยใหนิ้ ว ท้ังหาเรียงชิดติดกัน ฝามืออยู ใน 

      ลักษณะคว่ำ ปลายน้ิวชี้จรดขอบกะบังหมวกขางขวา  

      ระดับเหนือปลายคิ้วขางขวา 

     ๓. เสร็จแลว ใหลดมือลงแนบลำตัวในทายืนตรง 



     

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

       การทำความเคารพตอธงชัยเฉลิมพล 

     ๑. ในการเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสที่มีกองทหาร 

      เกียรตยิศ ซ่ึงจะมกีารเชญิธงชยัเฉลิมพลประจำหนวยทหาร 

      ทกุครัง้ ในการนี ้ จะตองแสดงความเคารพธงชัยเฉลิมพล 

      ทุกครั้งที่ขบวนเชิญธงชัยเฉลิมพลผาน หรือเมื่อตอง 

      เดินผานแถวกองเกียรติยศ 

     ๒. ในพิ ธี ถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ 

      ทหารรักษาพระองคกำหนดใหผูรับเชิญซ่ึงอยูในพิธียืนข้ึน 

      แสดงความเคารพทุกคร้ังทีห่มูธงชยัเฉลิมพลผาน ยกเวน 

      ผูรับเชิญซึ่งอยูบนพลับพลาหลังพระที่นั่งชุมสายในขณะที่ 

      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับอยูดวย 

 



การทำวันทยหัตถ 



     

 

การเขาเฝา ฯ ในพระราชพิธี 

  การเขาเฝา ฯ ในพระราชพิธีจะมีทั้งการเขาเฝา ฯ ในเขตพระราชฐาน ไดแก  

ในพระบรมมหาราชวัง เชน พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท พระอุโบสถ

วดัพระศรีรตันศาสดาราม พระทีน่ัง่จกัรีมหาปราสาท เปนตน และการเขาเฝา ฯ นอกเขต

พระราชฐาน เชน พระราชพธิทีรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐนิ ณ พระอารามหลวง

ตาง ๆ เปนตน 

  กรณีเปนงานนั่งเฝา ฯ 

  เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินถึง ผูเขาเฝา ฯ ไมวาจะเปน

หัวหนาคณะหรือผูรวมในคณะตองลุกข้ึนยืนตรงเพื่อถวายความเคารพพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทั้งนี้ จะตองไมยกมือไหวทำความเคารพหรือทักทายผูตามเสด็จคนอื่น  

การยืนถวายความเคารพ จะตองยืนตรงขาชิด แยกปลายเทาหางกันเล็กนอย มือทั้งสอง

แนบขางลำตัว แลวถวายความเคารพ การถวายความเคารพนั้น ผูเขาเฝา ฯ ทั้งบุรุษและ

สตรีที่แตงเคร่ืองแบบจะตองถวายความเคารพโดยการคำนับ สวนสตรีที่แตงชุดไทยถวาย

ความเคารพโดยวิธีถอนสายบัว เมื่อถวายความเคารพแลวตองยืนตรงรอจนกวาพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จมาประทับพระราชอาสนกอน จึงถวายความเคารพอีกครั้ง

แลวนัง่ลงประจำท่ีนัง่ ในกรณทีีส่มเด็จพระบรมวงศตามเสด็จดวย จะตองรอใหทกุพระองค

ประทับเสียกอน จึงถวายความเคารพแลวนั่งลงได ในระหวางพระราชพิธีหากทรงลุกข้ึน 

เพื่อเสด็จไปทรงประกอบพิธ ีผูเขาเฝา ฯ ลุกขึ้นยืนถวายความเคารพดวยทุกครั้ง ระหวาง

ทรงประกอบพิธีใหทุกทานอยูในทายืนตรง เมื่อทรงประกอบพระราชกิจเสร็จและเสด็จ 

ไปประทับพระราชอาสนแลวใหผูเขาเฝา ฯ สังเกตวา พระบรมวงศที่ตามเสด็จ ประทับ 

พระเกาอี้ เรียบรอยแลวทุกพระองคจึงถวายความเคารพและนั่งลงได เมื่อเสด็จ

พระราชดำเนินกลับ ใหผูเขาเฝา ฯ ยืนขึ้นถวายความเคารพ และรอจนกวาดุริยางค

บรรเลงเพลงจบ เปนเสร็จพิธี ในกรณนีี ้ถาสมเดจ็พระบรมวงศผูใหญยงัประทับอยู ผูเขาเฝา ฯ 

จะตองนั่งเฝา ฯ รออยูกอน เม่ือเสด็จพระราชดำเนินกลับ ผูเขาเฝา ฯ จะตองยืนขึ้น 

ถวายความเคารพ แลวจึงกลับออกจากบริเวณดวยอาการเรียบรอยไมคุยสงเสียงดัง 



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ซึ่งประดิษฐานบนพระราชบัลลังก 

ภายใตนพปฎลมหาเศวตฉัตร และบนพระที่นั่งกงภายใตฉัตรขาวลายทอง ๕ ชั้น  
ในพระราชพิธีสงกรานต วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๑ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 

 
 ในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะตองเสด็จไปทรงกราบถวายบังคม
พระบรมอัฐิที่หนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร กอนเสด็จพระราชดำเนินกลับ หากทรง
ลุกขึ้น ใหผูเขาเฝา ฯ ลุกขึ้นยืนแลวถวายความเคารพและยืนรอจนกวาจะทรงกราบ 
ถวายบังคมพระบรมอัฐิเสร็จ และทรงหันมาทางผูเขาเฝา ฯ ขณะนั้นผูเขาเฝา ฯ ควรรีบ
ถวายความเคารพกอน ทัง้น้ีเพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัจะทรงรบัการถวายความเคารพ 
(หากถวายความเคารพชาจะแลดไูมเหมาะสม) เมือ่เสดจ็ออกจากมณฑลพิธแีลว ผูเขาเฝา ฯ 
ยังคงยืนในทาตรง รอจนกวาดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแลว  
ใหถวายความเคารพอกีครัง้จงึออกจากมณฑลพธิ ีทัง้นี ้มขีอพงึปฏบิตัทิีส่ำคญัอกีประการหนึง่ 
คือ ในขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคม (ไหว) หรือทรงกราบถวายบังคม
พระบรมอัฐิที่หนาพระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ทั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง  
ในระหวางประกอบพธิ ี และกอนเสดจ็พระราชดำเนนิกลบั) ผูเขาเฝา ฯ ไมตองประนมมือไหว
หรือถวายความเคารพ เชนเดียวกับในขณะท่ีทรงกราบพระสงฆ และเมื่อพระสงฆกลับ
ออกจากพระที่นั่ง ผูเขาเฝา ฯ ไมตองประนมมือไหวหรือถวายความเคารพเชนกัน  



     

 อนึง่ เม่ือเสรจ็งานแลวกอนจะกลบัผูเขาเฝา ฯ ควรถวายความเคารพ โดยการไหว
หรือกราบพระบรมอัฐิ พระพุทธรูปสำคัญในมณฑลพิธี จึงจะงดงามตามแบบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

 กรณีเปนงานยืนเฝา ฯ 
 การเขาเฝา ฯ ในงานพระราชพิธีที่เปนงานยืนเฝา ฯ เชน พระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา วนัที ่๕ ธันวาคม ในการเสดจ็ออกมหาสมาคม ณ พระทีน่ัง่อมรินทรวนิจิฉัย 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภา 
จะกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ การปฏิบัติตนในกรณีดังกลาว 
มีแบบแผนการปฏิบัติตนในทำนองเดียวกับงานนั่งเฝา ฯ เพียงแตผูเฝา ฯ จะตองยืน ไมมี
เกาอี้สำหรับนั่งเฝา ฯ โดยผูเขาเฝา ฯ จะตองยืนดวยความสำรวมระวัง หากเมื่อยจะขยับ
ตัวไดเล็กนอย สวนการถวายความเคารพใหปฏิบัติเชนเดียวกับงานน่ังเฝา ฯ ทุกประการ 
(การถวายพระพรชัยมงคลของนายกรัฐมนตรี ตามที่กำหนดในหมายกำหนดการ ใหดูราย
ละเอียดการปฏิบัติตนในการเขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล หนา ๕๕) 

 กรณีมีพิธีสงฆ 
 โดยทั่วไปแลวงานหรือพิธีที่มีการบำเพ็ญกุศล จะมีขอพึงปฏิบัติสำหรับผูรวมงาน
โดยทั่วไป ดังนี้ 
 ในการรับศลี ผูอยูในพธิเีริม่ประนมมอืตัง้แตพธิกีรเริม่อาราธนาศีล มะยัง ภนัเต ... 
จนถึงพระสงฆใหศีลจบและบอกอานิสงสของศีล จึงลดมือลง โดยพระสงฆจะบอก
อานิสงสของศีลจบลงดวยคำวา “...ตัสมา สีลัง วิโสธะเย” 
 ในกรณีฟงการเจริญพระพุทธมนต หรือการฟงพระสงฆแสดงธรรม เริ่มการ
ประนมมือเมื่อพิธีกรเริ่มอาราธนาพระปริตร หรืออาราธนาธรรม “วิปตติปะฏิพาหายะ...” 
หรือ “พรัหมา จะโลกา...” จนกวาจะจบการเจริญพระพุทธมนต หรือการแสดงธรรมของ
พระสงฆ จึงลดมือลง 
 แตมขีอยกเวนทีค่วรปฏิบตัไิดคอื ผูฟงการเจรญิพระพทุธมนตหรอืฟงการแสดงธรรม
จะลดมือลงและนั่งฟงโดยอาการสงบสำรวมก็ได วิธีปฏิบัติก็คือ เมื่อพระสงฆองค 
แสดงธรรมไดกลาวบท นะโม ฯ ๓ ครั้ง ยกคำบาลีพุทธศาสนสุภาษิตขึ้นเปนอุเทศ หรือ 
นิเขปบท และเริ่มแสดงธรรมเปนภาษาไทย เชน กลาววา “ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพ 
จะแสดงพระธรรมเทศนา...” ใหผูฟงพระธรรมเทศนาลดมือลงโดยอาการสงบสำรวม  
เมื่อแสดงธรรมจบจึงยกมือขึ้นจบ ๑ ครั้ง เปนการแสดงสาธุการ 
 และในกรณีฟงการเจริญพระพุทธมนต เมื่อพระสงฆสวดบท นะโม ฯ ๓ จบ 
และสวดบทสรณคมน ถึง ตะติยัมป สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ผูฟงลดมือลงแลวนั่งฟง 
โดยอาการสงบสำรวมก็ได ใหประนมมือขึ้นจบ ๑ ครั้ง เมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนตจบ 



 สวนในพิธีที่มีการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี หรือโปรดเกลา ฯ ใหมีผูแทนพระองค ซึ่งมีพระสงฆ
เจริญพระพุทธมนต ผูที่เขาเฝา ฯ ในมณฑลพิธีมีวิธีปฏิบัติตามแบบแผนเม่ือถึงขั้นตอนท่ี
สำคญั ๆ ดงันี้ 

 พระสงฆถวายศีล 
 เมือ่เจาหนาทีก่รมการศาสนา (สังฆการ)ี กลาวคำอาราธนาศลี ผูทีเ่ขาเฝา ฯ ไมตอง
ประนมมอื เมือ่กลาวคำอาราธนาศีลจบ พระสงฆจะถวายศีล พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
หรือผูแทนพระองคและพระบรมวงศ จะทรงประนมพระหัตถรับศีล ผูเขาเฝา ฯ จะตอง
ประนมมือดวยจนเสร็จการถวายศีล (การประนมมือใหประนมมือทั้งสองอยูระหวาง
หนาอกโดยไมยกใหขึ้นสงูจนถึงใบหนาและไมต่ำลงไปที่ทอง) 

การประนมมือขณะนั่งเฝา ฯ 
 



     

 พระสงฆเจริญพระพุทธมนต 

 ขณะทีเ่จาหนาท่ีกรมการศาสนา (สังฆการ)ี กลาวคำอาราธนาพระปริตร ผูเขาเฝา ฯ 
ตองปฏิบัติตามเหมือนการอาราธนาศีล คือ ไมประนมมือ เม่ืออาราธนาจบพระสงฆ 
จะเจริญพระพุทธมนต พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูแทนพระองคและพระบรมวงศ  
จะทรงประนมพระหัตถ เมื่อถึงบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ  
ผูเขาเฝา ฯ ทุกทานจึงประนมมือ เมื่อทรงลดพระหัตถลง ใหผูเขาเฝา ฯ ลดมือลงและ 
นั่งสำรวม (นั่ งโดยมือท้ังสองขางประสานกันไวที่หนาตัก) หลังจากที่พระสงฆ 
เจริญพระพุทธมนตเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนั่งโดยสำรวม 

 อนึ่ง การปฏิบัติขางตนหากผูที่เขาเฝา ฯ มีแนวทางปฏิบัติตามลัทธิศาสนา 
ของตนเองกไ็มตองประนมมอื แตควรนัง่โดยอาการสำรวมเชนกัน สวนผูทีเ่ขาเฝา ฯ ซึง่เปน
พุทธศาสนิกชนจะประนมมือในชวงระยะดังกลาวหรือไม ยอมจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงปฏิบัติในแตละชวงเวลาขางตนนั้น ๆ  
เปนลำดับดวย 

 พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา 

 หากในหมายกำหนดการไดกำหนดใหมีการแสดงพระธรรมเทศนา หลังจากที่
ทรงจดุธปูเทยีนเคร่ืองทรงธรรมและทรงรบัศีลแลว เจาหนาทีก่รมการศาสนาจะอาราธนาธรรม 

ผูเขาเฝา ฯ ไมตองประนมมือ เมื่อพระสงฆเริ่มแสดงพระธรรมเทศนา ใหสังเกตวา



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงประเคนภัตตาหารแดพระสงฆและทรงปฏิบัติพระสงฆในพระราชพิธีฉัตรมงคล  

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือผูแทนพระองคทรงประนมพระหัตถหรือไม หากทรง

ประนมพระหัตถและทรงลดพระหัตถลง ใหประนมมือและลดมือลงในทาสำรวม หากทรง

ประนมพระหัตถอยู ใหประนมมือไวเชนนั้น เมื่อทรงลดพระหัตถลงเมื่อใด จึงลดมือลง

จนกวาพระสงฆจะแสดงพระธรรมเทศนาจบ 

 พระสงฆรับพระราชทานฉัน 

 ในกรณทีีม่กีารพระราชทานภัตตาหารแดพระสงฆ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

ผูแทนพระองค และพระบรมวงศที่เปนฝายหนาจะทรงปฏิบัติพระสงฆสวนกรณีที่จะเชิญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคคลสำคัญหรือขาราชการชั้นผูใหญไปรวมประเคนภัตตาหารและปฏิบัติพระสงฆ  

เจาหนาทีส่ำนกัพระราชวงัจะเปนผูเชญิเฉพาะบคุคลน้ัน ๆ สวนผูเขาเฝา ฯ อืน่ ใหลกุขึน้ยนื

แลวถวายความเคารพแลวรอจนเสดจ็กลบัมาประทบัพระราชอาสน จึงถวายความเคารพ 

อีกครั้งแลวนั่งลง โดยผูที่ไดรับเชิญใหปฏิบัติพระสงฆจะเดินตรงไปยังพระสงฆรูปท่ี 



     

เจาหนาที่จะนำไป เมื่อถึงหนาพระสงฆแลวใหหยุดยืนตรง หันหนาไปทางพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวหรือผูแทนพระองค เมื่อประทับพระราชอาสนแลวจึงถวายความเคารพแลว
ประเคนภตัตาหาร เสร็จแลวถวายความเคารพแลวน่ัง หากพระสงฆสนทนาดวยจึงสนทนา
โตตอบ เมื่อพระสงฆรับพระราชทานฉันเสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
พระบรมวงศ จะทรงลุกข้ึนเพื่อเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสนและพระเกาอี้ตามเดิม  
ผูเขาเฝา ฯ จะตองยืนขึ้นถวายความเคารพและรอจนกวาทุกพระองคจะประทับ 
พระราชอาสนและพระเกาอี้เรียบรอยแลวจึงถวายความเคารพอีกครั้งและนั่งลงได  
สวนผูปฏบิตัพิระสงฆเมือ่ทรงลกุขึน้ใหลกุข้ึนยนืตรงถวายความเคารพ เมือ่เสดจ็ผานใหถวาย
ความเคารพและรอจนกระท่ังประทับพระราชอาสนและพระเกาอี้ จากนั้นถวาย 
ความเคารพ แลวกลับไปนั่งประจำที่นั่งเฝา ฯ กอนนั่งใหถวายความเคารพอีกครั้ง 
จึงนั่งลงได 

 พระสงฆสดับปกรณ 
 พิธสีงฆดงักลาว จะจดัใหมใีนพระราชพิธพีระบรมศพหรือทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ทกัษณิานปุทานถวายพระบรมอัฐ ิ โดยปกตหิมายกำหนดการจะกำหนดไววา ทรงทอดผาไตร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงทอดผาคูในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีสงกรานต  
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๑ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 



หรือทรงทอดผาคู พระสงฆสดับปกรณ (บังสุกุล) หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จะเสด็จไปทรงทอดผาถวายแดพระสงฆ จากนั้นพระสงฆจะสดับปกรณผาที่ทรงทอดถวาย

ดังกลาว ในกรณีนี้ผูเขาเฝา ฯ ไมตองมีสวนรวมในการปฏิบัติแตอยางใด เพียงแตเมื่อ 

ทรงลุกขึ้นใหผูเขาเฝา ฯ ลุกขึ้นถวายความเคารพ และเมื่อเสด็จผานใหถวายความเคารพ

ทุกครั้ง ระหวางที่ทรงทอดผา ผูเขาเฝา ฯ จะตองยืนดวยความสำรวมและหันหนาไปยังที่

ทรงยืนและรอจนกวาจะทรงทอดผาเสร็จและเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน จึงถวาย

ความเคารพและนัง่ลงได หากมพีระสงฆหลายชดุผลดัเปลีย่นกนัขึน้สดบัปกรณ ก็จะทรงทอดผา

จนครบ ซึง่ผูเขาเฝา ฯ จะตองถวายความเคารพทกุครัง้ทีท่รงลกุขึน้ประทบั และเสดจ็ผาน 

ทั้งนี้ กรณีทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมบูชากัณฑเทศน ทรงประเคน สัญญาบัตร พัดยศ 

และผาไตรผูเขาเฝา ฯ จะปฏบิตัตินเชนเดยีวกนั คือ ขณะทรงประเคนทกุทานตองยนืตรง

รอจนกวาจะเสร็จ ในกรณีที่มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดผา สดับปกรณหลาย ๆ เที่ยว 

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั จะทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกฎุราชกุมาร เสด็จไปทรงทอดผาไตร ผูเขาเฝา ฯ ไมตองลกุขึน้ยนืแตนัง่ในทาสำรวม 

 พระสงฆถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก และถวายพระพรลา 

 หลงัจากทรงประเคนจตปุจจยัไทยธรรม ทรงประเคนเครือ่งไทยธรรมบูชากัณฑเทศน 

หรือทรงทอดผาและพระสงฆสดับปกรณแลว (แลวแตกรณี) พระสงฆจะถวายอนุโมทนา 

หรอืทีเ่รยีกวา พธิกีรวดนำ้ (เริม่ตัง้แต ยะถา วาริวะหา ปูรา...) พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

หรือผูแทนพระองคทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดน้ำ) ผูเขาเฝา ฯ ประนมมือไหวเมื่อทรงหลั่ง

ทักษิโณทกเสร็จ หากทรงประนมพระหัตถผูเขาเฝา ฯ จะตองคงประนมมือไว เมื่อทรงลด

พระหัตถลงใหผู เขาเฝา ฯ ลดมือลง แตหากวาหลังจากทรงหลั่งทักษิโณทกแลว 

ไมทรงประนมพระหัตถใหผูเขาเฝา ฯ ลดมือลงได 

 

 

 



     

 เมือ่พระสงฆถวายอนุโมทนาจบ ประธานสงฆจะถวายอดเิรกและถวายพระพรลา 

(เริ่มตั้งแต อะติเรกะวัสสะสะตัง ชีวะตุ...) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงประนม

พระหัตถ ในขณะประธานสงฆถวายอดิเรกผูเขาเฝา ฯ ไมตองประนมมือ ทั้งนี้ 

เนื่องจากเปนการถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนการเฉพาะ  

ซึ่งรวมถึงขณะที่มีการถวายพระพรลาดวย แตอยางไรก็ตาม ในบางพระราชพิธีอาจไมมี

การถวายพระพรลา เชน พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐินตาม 

พระอารามหลวงตาง ๆ หรือท่ีเปนโบสถหรือวิหารในพระอารามหลวง หรือวัด เปนตน  

ซึ่งพิธีสงฆจะสิ้นสุดลงเมื่อถวายอดิเรก แลวเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทั้งนี้ มีขอสังเกตวา

พธิสีงฆทีก่ำหนดไวเปนสวนหนึง่ของพระราชพิธตีาง ๆ นัน้ ในแตละพระราชพธิอีาจแตกตาง

กันไป เชน บางพระราชพธิอีาจมกีารเจริญพระพทุธมนตแตไมมกีารแสดงพระธรรมเทศนา 

รบัพระราชทานฉนั หรือสดับปกรณ แตบางพระราชพิธีอาจมีพิธีสงฆบางอยางหรือทั้งหมด

ที่กลาวมา ทั้งนี้ จะตองดูหมายกำหนดการเปนหลัก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหลั่งทักษิโณทก หลังจากพระสงฆสดับปกรณพระบรมอัฐิ 
และพระอัฐิในพระราชพิธีสงกรานต วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๔๑  

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 
 



 กรณีการอานประกาศกระแสพระบรมราชโองการ 

 ในพระราชพิธีที่หมายกำหนดการกำหนดใหอาลักษณอานประกาศกระแส

พระบรมราชโองการ เชน พระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ 

แหงพระราชวงศ พระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย หรือ พระบรมราชโองการ

สถาปนาสมณศักดิ์ เปนตน เมื่ออาลักษณเริ่มอานวา “ประกาศพระบรมราชโองการ...”  

ผูเขาเฝา ฯ ทีน่ัง่อยูจะตองลกุข้ึนในทายืนตรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

(โดยปกติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไมทรงยืน) และผูที่ยืนอยูตองอยูในลักษณะ

สำรวม เพื่อเปนการนอมรับกระแสพระบรมราชโองการจนกวาอาลักษณจะอานจบ  

และพระบรมวงศทกุพระองคประทบัเรียบรอยแลว ผูเขาเฝา ฯ ทกุทานถวายความเคารพแลว

จงึนัง่ 

นายโกศล วิชิตธนาฤกษ ผูอำนวยการสำนักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ปฏิบัติหนาที่อาลักษณอานประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

และพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ 
 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 



     

 กรณีมีการเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ 

 การเวียนเทียนสมโภชดังกลาว จะมีเฉพาะในพระราชพิธีฉัตรมงคลใน 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ภาคเชา และในโอกาสสำคัญพิเศษ เชน การสมโภชสริริาชสมบตัใิน 

พระราชพธิกีาญจนาภเิษก วนัที ่๑๐ มถินุายน ๒๕๓๙ ณ พระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท หลังจาก

เสรจ็พิธสีงฆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยบูชาเทพยดา

รักษานพปฎลมหาเศวตฉัตรราชกกุธภัณฑ ตอจากนั้นพราหมณจะเบิกแวนเวียนเทียน

การเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ 
ในพระราชพิธีฉัตรมงคล วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ภาคเชา 

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 



สมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ ในการน้ีผูเขาเฝา ฯ ที่จะรวมในการ 

เวียนเทียนจะตองเปนผูที่ทางเจาหนาที่สำนักพระราชวังเชิญใหเขารวมในพิธีเทานั้น  

โดยเจาหนาที่จะเชิญไปยืนลอมวงรอบนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑและพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งขณะนั้นทั้งสอง 

พระองคประทับพระราชอาสนอยู สวนผูที่ไมไดรวมเวียนเทียนสมโภช ฯ จะตองยืนตรงอยู

ประจำที่ (ใหดูรายละเอียดการเวียนเทียน หนา ๘๔-๘๕) 

 กรณีเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถ 

 การเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถ (การเดินเทียน) จะมีหมาย

กำหนดการเฉพาะในพระราชพิธทีรงบำเพญ็พระราชกศุลวสิาขบชูาเทานัน้ โดยผูมาเฝา ฯ 

จะตองยืนรออยูที่ชานหนาพระอุโบสถ ตามที่เจาหนาที่สำนักพระราชวังจะจัดลำดับใหเฝา ฯ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ 

พระราชดำเนินถึงและเสด็จข้ึนสูพระอุโบสถถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแลว 

เสด็จออกชานหนาพระอุโบสถหนาฉากบังลม ทรงรับเทียนชนวนจากเจาหนาที่สำนัก

พระราชวงัแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ทรงถือเทียนชนวนใหพระบรมวงศานุวงศและขาราชการช้ันผูใหญตามลำดับเขาไปเฝา ฯ 

ถวายความเคารพ แลวคุกเขาซายตัง้เขาขวาถือเทียนทีไ่ดรบัไปขอพระราชทานตอไฟทีท่รงถือ

แลวถวายความเคารพ กลับไปยืนที่เดิม จนหมดผูเขาเฝา ฯ รับพระราชทานตอเทียน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ

พระราชดำเนินไปทรงกราบท่ีแทนทรงกราบหนาพระอุโบสถ พรอมกันนั้น ผูเขาเฝา ฯ  

นั่งคุกเขาประนมมือถือเทียนที่จุดไฟไวนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถทรงยืน ผูเขาเฝา ฯ ก็ยืนตาม แลวพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงสวดนำบูชาพระรัตนตรัย ผูเขาเฝา ฯ จะสวดตามตามบทสวดมนต 

ซึ่งทางเจาหนาที่สำนักพระราชวังไดมอบให จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณ

พระอุโบสถ ๓ รอบ ใหผูเขาเฝา ฯ ที่เดินตามเสด็จถือเทียนดวยมือขวาแลวใชมือซาย

ประคองบังลม เมื่อเดินครบ ๓ รอบแลว ใหนำเทียนปกไวที่กระถางที่สำนักพระราชวัง 

จัดไวให ยกเวนกรณีที่มีการจัดโคมแกวใหเดินประทักษิณ จึงใหถือโคมแกวเดินประทักษิณ 

โดยพระบรมวงศานุวงศ นายกรัฐมนตรี องคมนตรี คณะรัฐมนตรี และบุคคลสำคัญจะรับ



     

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา  

วันเสารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
 
โคมแกวจากเจาหนาที่และเดินตามเสด็จจนครบ ๓ รอบ และสงโคมแกวคืนใหกับ 

เจาหนาที่ (ใหดูความหมายการเดินประทักษิณ หนา ๘๔) ทั้งนี้ ในการเดินเทียน ผูเขาเฝา ฯ 

ที่เดินเทียนตองเดินตามลำดับอาวุโส และระมัดระวังอยาเดินใกลผูที่อยูขางหนาจนเกินไป 

เพราะจะทำใหเปลวเทียนไหมผูที่อยูขางหนาตนได 

 นอกจากน้ี ยังมีขอสังเกตเกี่ยวกับการเขาเฝา ฯ ณ พระอุ โบสถวัด 

พระศรรีตันศาสดาราม หรอืการเขาเฝา ฯ ณ พระอารามหลวงตาง ๆ เชน ในการพระราชพธิี

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผาพระกฐิน เปนตน ในการเขาเฝา ฯ ณ สถานที่ดังกลาว 

กอนเสดจ็พระราชดำเนนิถงึเจาหนาทีจ่ะเชญิผูเขาเฝา ฯ นัง่ประจำทีด่านนอกพระอโุบสถกอน 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง และเสด็จเขาสูพระอุโบสถแลว เจาหนาที่จึงจะเชิญผูใดบาง

เขาเฝา ฯ ในพระอุโบสถ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับจำนวนที่นั่งที่จัดไวใหดานในพระอุโบสถ 



 การเฝา ฯ รบัเสดจ็ในงานรฐัพธิ ีจะเปนการเฝา ฯ รบัเสดจ็นอกเขตพระราชฐาน 

ไดแก การถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี

บรมราชวงศ ณ ปฐมบรมราชานุสรณ สะพานพระพุทธยอดฟา การถวายบังคมพระบรม

ราชานุสรณ ในวันปยมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ พระลานพระราชวังดุสิต และงาน

สโมสรสันนิบาต เปนตน ในการเฝา ฯ รับเสด็จ ผูเขาเฝา ฯ ทุกทานจะตองแตงกาย 

ตามหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการกำหนดไว และจะตองไปถึง

บริเวณพิธีกอนเวลาเสด็จพระราชดำเนินตามท่ีกำหนดไวในหมายกำหนดการ อยางนอย 

๓๐ นาที และถือปฏิบัติโดยเครงครัดและสำรวมระมัดระวังเชนเดียวกับการเขาเฝา ฯ  

ในพระราชพิธี เพราะถือเปนการปฏิบัติตนเฉพาะพระพักตร 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินถึง แตรวงบรรเลง 

เพลงสรรเสริญพระบารมี ผูเขาเฝา ฯ ทัง้ท่ีเปนหวัหนาคณะและผูรวมคณะซึง่ยนืรอรบัเสด็จ 

ตามลำดับ ยืนแถวตามแนวทางเสด็จผานที่เจาหนาท่ีสำนักพระราชวังจัดไว ถวายความ

เคารพโดยการกระทำวนัทยหตัถ เนือ่งจากการเขาเฝา ฯ ดงักลาวจะสวมหมวก จนเสด็จผาน 

ทั้งนี้ ในระหวางถวายความเคารพตองไมทักทายหรือแสดงความเคารพผูอื่นที่อยูในพิธี 

และลดวันทยหัตถเมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเสด็จเขายังมณฑลพิธีแลว  

เมื่อเสด็จไปทรงวางพุมดอกไมหรือพวงมาลา ผูเขาเฝา ฯ ทุกทานยืนตรง ท้ังนี้ เมื่อทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสร็จแลว และเมื่อจะเสด็จพระราชดำเนินกลับผูเขาเฝา ฯ  

กระทำวันทยหตัถและอยูในทาดงักลาว หากมีพระราชปฏสินัถารกับหวัหนาคณะ หวัหนาคณะ

จะเปนผูกราบบังคมทูลในทาวันทยหัตถ สวนผูรวมในคณะจะยืนในทาวันทยหัตถ 

อยางสงบ เวนแตจะมีพระราชปฏิสันถารดวยใหกราบบังคมทูลในทาวันทยหัตถเชนกัน 

เมื่อแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือแตรเดี่ยวทำความเคารพ ผูเขาเฝา ฯ 

ทุกคนถวายความเคารพ โดยกระทำวันทยหัตถจนสิ้นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี  

กรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหมีผูแทนพระองค ผูเขาเฝา ฯ หรือผูรวมในพิธีที่อยู

ในเครื่องแบบและสวมหมวกใหถวายความเคารพหรือทำความเคารพโดยกระทำวันทยหัตถ

เชนกัน (ใหดูรายละเอียดการทำวันทยหัตถหนา ๒๕ - ๒๗) 



     

 นอกจากงานรัฐพิธีที่จัดข้ึนนอกเขตพระราชฐานดังกลาวแลว ยังมีงานสโมสร
สันนิบาตซ่ึงเปนรัฐพิธีที่รัฐบาลจัดขึ้นโดยขอพระราชทานอัญเชิญพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมวงศเสด็จพระราชดำเนินมาในงาน
ดังกลาว โดยปกติจะจัดข้ึนในวันฉัตรมงคลวันที่ ๕ พฤษภาคม และในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกป ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล 
หรือเมื่อมีโอกาสสำคัญพิเศษ เชน ในโอกาสที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนปที่ ๕๐  
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวางพุมดอกไมถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ  วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๔๒ 
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ สะพานพระพุทธยอดฟา 



นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายพิชัย  รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี 
เฝา ฯ รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

และนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงาน 
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินสโมสรสันนิบาต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ ณ ทำเนียบรัฐบาล 
 

 กอนเวลาเสด็จพระราชดำเนินถึงประมาณ ๕ หรือ ๑๐ นาที นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีพรอมคูสมรส ขาราชการชั้นผูใหญและคณะทูตานุทูต ตั้งแถวรอรับเสด็จ  
ณ ทีร่ถยนตพระทีน่ัง่จะเทยีบ เมือ่รถยนตพระทีน่ัง่แลนมาถึงทกุคนถวายความเคารพพรอมกัน 
(ถวายคำนับหรือถอนสายบัวแลวแตกรณี ) เมื่อเสด็จลงจากรถยนตพระท่ีนั่ ง  
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาคณะเฝา ฯ รับเสด็จ จะทำหนาที่กราบบังคมทูลรายงาน 
แลวนำเสด็จตามลาดพระบาทผานแถวผูรอเฝา ฯ รัฐมนตรีและคูสมรสยืนตรงรอรับเสด็จ  
เมื่อเสด็จผานผูที่อยูในแถวถวายความเคารพ หากมีพระราชปฏิสันถารกับผูใดผูนั้นจึง
กราบบังคมทูลในเร่ืองที่มีพระราชปฏิสันถารดวย ตอเมื่อจะเสด็จผานไปใหถวาย 
ความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 
 เมื่อเสด็จไปประทับท่ีพลับพลาหรือพระราชอาสน ซึ่งรัฐบาลจัดถวายเปน 
ที่ประทับในพิธี รัฐมนตรีพรอมผูที่เฝา ฯ อยูเฉพาะพระพักตร ถวายความเคารพพรอมกัน 
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาคณะจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต 



     

 
 
 
 

นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กลาวถวายพระพรชัยมงคล และกลาวเชิญชวนผูรวมชุมนุม 
ในงานสโมสรสันนิบาต ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเนื่องในวันฉัตรมงคล  

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ณ ทำเนียบรัฐบาล  
ดื่มถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

กลาวเชิญชวนผูรวมชุมนุมดื่มถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกลาวคำถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล 
(ดูตัวอยางหนา ๑๑๑) จากน้ันกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง 
เพลงสรรเสริญพระบารมี และผูเขาเฝา ฯ ถวายความเคารพเมื่อจบเพลงสรรเสริญ 



พระบารมี ดืม่ถวายพระพรแลวถวายความเคารพอีกครัง้หน่ึง ครัน้จะเสดจ็พระราชดำเนินกลบั 

นายกรฐัมนตรจีะเดนิตามสงเสดจ็ทีร่ถยนตพระท่ีนัง่ กองทหารเกยีรตยิศถวายความเคารพ 

แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี รวมทั้งผูเขาเฝา ฯ 

ทุกทานถวายความเคารพ จนจบเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 

(กรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  

พระวรราชาทินดัดามาต ุและพระเจาหลานเธอทุกพระองค แตรวงจะบรรเลงเพลงมหาชยั) 

 การเขาเฝา ฯ ในพิธทีัว่ไป ไดแก การเขาเฝา ฯ ในโอกาสขอพระราชทานอญัเชิญ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ หรือกราบบงัคมทูล 

เชญิพระบรมวงศ เสดจ็พระราชดำเนินไปทรงเปนประธานในพิธตีาง ๆ เชน พิธวีางศลิาฤกษ

อาคาร พธิเีปดนทิรรศการ พิธเีปดอาคารโรงพยาบาล รวมถึงพิธพีระราชทานปรญิญาบตัร 

เปนตน ผูเขาเฝา ฯ จะตองแตงกายตามท่ีกำหนดในหมายกำหนดการ หรือกำหนดการ 

ที่สวนราชการหรือหนวยงานกำหนดไวเชนเดียวกัน เฉพาะผูเขาเฝา ฯ หัวหนาคณะและ 

ผูรวมคณะจะไปตั้งแถวรอรับเสด็จ ณ ที่รถยนตพระที่นั่งจะเทียบ (ผูมีเกียรติที่ไดรับเชิญ

รอรับเสด็จ ณ สถานที่ที่กำหนดไว) เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงผูเขาเฝา ฯ ถวายความ

เคารพ (คำนับหรือถอนสายบัวแลวแตกรณี หากแตงเครื่องแบบและสวมหมวกใหกระทำ

วันทยหัตถ) ผูเขาเฝา ฯ ที่เปนหัวหนาคณะจะถวายความเคารพแลวกราบบังคมทูล

รายงานวา “ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา 

(ช่ือ).........(ตำแหนง)......... สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดที่ใต 

ฝาละอองธลุพีระบาท เสดจ็พระราชดำเนนิมา...............ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ” 

กรณีเปนการรับเสด็จกลางแจงใหสวมหมวกแลวกระทำวันทยหัตถ เมื่อกราบบังคมทูล

รายงานจบแลวจึงลดวันทยหัตถลง ในโอกาสนี้จะเบิกตัวผูที่สมควรเขาเฝา ฯ ดวยก็ได 

และเมื่อมีพระราชปฏิสันถารตอใหกระทำวันทยหัตถทุกครั้งจนกวาจะจบพระราช

ปฏิสันถาร สวนผูเขาเฝา ฯ รวมคณะใหรับเสด็จโดยสำรวมไมตองกราบบังคมทูลใด ๆ 

เวนแตจะมีพระราชปฏิสันถารดวยกอน 



     

 ในการเดินนำเสด็จไปยังสถานท่ีที่กำหนด ผูเขาเฝา ฯ ที่เปนหัวหนาคณะจะอยู

ดานใดแลวแตสถานที่จะอำนวย แตโดยปกติผูนำเสด็จจะอยูดานพระหัตถซายโดยไมเดิน

เสมอพระองค ในการเสด็จจะเสด็จบนลาดพระบาท ผูนำเสด็จตองไมเดินบนลาดพระบาท

หรือเหยียบลาดพระบาท และขณะที่เดินจะตองเดินในลักษณะสำรวม เม่ือถึงท่ีประทับ 

ตองถวายความเคารพ และเมื่อประทับพระราชอาสนแลว ผูนำเสด็จจะถวายความเคารพ

อกีครัง้หนึง่กอนเดนิกลบัไปท่ีนัง่ เมือ่ถงึทีน่ัง่ของตนแลวถวายความเคารพอีกครัง้หนึง่กอนนัง่ 

 ในกรณีที่ผูนำเสด็จตองกราบบังคมทูลถวายคำอธิบายใหทรงทราบเร่ืองเก่ียวกับ

สถานที่หรือกิจกรรม ใหเดินเยื้องไปขางหนาในระยะหางพอสมควรพอที่จะไดยินพระราช

กระแสและสามารถกราบบังคมทูลชี้แจงในเรื่องที่มีพระราชดำรัสตรัสถามได ผูนำเสด็จ

นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายพิชัย  รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี 
เขาเฝา ฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงาน 
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับ นายเจียง  เจอหมิน ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน และภริยา ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๒ ณ ทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 



ควรศึกษาเร่ืองราวท่ีจะถวายคำอธิบายมาลวงหนาเปนอยางดีดวย หรือจะกราบบังคมทูล

เบิกผูใดผูหนึ่งที่มีความรูในเรื่องดังกลาวใหถวายคำอธิบายดวยก็ได 

 ผูรวมในคณะที่เดินตามเสด็จก็ตองเดินในลักษณะสำรวมเชนเดียวกัน โดยใหเดิน

เบื้องหลังพระองค ไมยิ้มทักทายหรือทำความเคารพผูอื่น และตองไมเดินตามเสด็จบนลาด

พระบาทหรือเหยียบลาดพระบาท 

 เม่ือเสร็จพิธีและเสด็จพระราชดำเนินกลับ หัวหนาคณะจะตองเดินตามเสด็จ

หรือสงเสด็จ ณ ที่รถยนตพระที่นั่งจอดเทียบดวย 

 

 การทูลเกลา ฯ หรือนอมเกลา ฯ ถวายสิ่งของนั้น (ดูความหมายหนา ๑๓๐)  

หากของที่จะถวายเปนของเล็กและเบา เรียกวาทูลเกลา ฯ ถวาย หากเปนของหนัก 

หรอืสิง่มชีวีติ เรียกวา นอมเกลา ฯ ถวาย 

 ขอพึงปฏิบัติในการเขาเฝา ฯ ทูลเกลา ฯ ถวายสิ่งของ เมื่อไดรับพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาสใหเขาเฝา ฯ เพ่ือทูลเกลา ฯ ถวายส่ิงของ ในกรณทีีเ่ปนสิง่ของขนาดเลก็

สามารถยกได มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. เชิญสิ่งของท่ีจะนำขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายบนพานโลหะสีทองซึ่งมีแผนรอง

ปดบนปากพาน เพื่อใหเรียบสามารถใชรองรับสิ่งของนั้น ๆ โดยไมตองมีผาปูบนพาน  

การถือพานควรถือประคองสองมือ 

พานโลหะสีทองซึ่งมีแผนรองปดบนปากพาน การถือพาน 
 



     

 ๒. ลุกขึ้นยืนจากที่เฝา ฯ (ในกรณีเขาเฝา ฯ แบบพิธีการและมีที่นั่งจัดไว) 

เชิญพานที่วางสิ่งของสำหรับทูลเกลา ฯ ไวในมือทั้งสองโดยใหอยูสูงเสมอระดับเอว  

แลวถวายความเคารพ (คำนับหรือถอนสายบัวแลวแตกรณี) 

 ๓. เมื่อเดินเขาไปใกลที่ประทับในระยะพอสมควรใหหยุดแลวถวายความ

เคารพอีกครั้งหน่ึง กาวทาวขวาไปขางหนาแลวยอตัวลงโดยยอเขาซายลงจรดพื้น  

เขาขวาต้ัง ปลายเทาต้ัง ในกรณีทีท่ีป่ระทับอยูระดบัสงูจากพืน้ เชนทีศ่าลาดุสดิาลัย เม่ือเดนิ

เขาใกลทีป่ระทบัในระยะพอสมควรแลว กาวเทาขวาไปขางหนาโดยไมตองยอเขาลงจรดพืน้ 

 ๔. ยกพานดวยมือทั้งสองข้ึนทูลเกลา ฯ ถวาย โดยนอมตัวไปขางหนาและ 

กมศีรษะลงเล็กนอย ทอดสายตาลง 

การทูลเกลา ฯ ถวายสิ่งของ 



 ๕. เมื่อทรงรับสิ่งของบนพานแลวใหลุกขึ้น ถือพานลดต่ำพรอมกับถอย 

เทาขวากลับแลวถวายความเคารพ 

 ๖. เดินถอยหลังออกประมาณ ๓ กาว แลวถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 

 ๗. เดินกลบัไปยนืหรือนัง่เฝา ฯ ทีเ่ดมิ กรณีนัง่เฝา ฯ เมือ่ถงึหนาทีน่ัง่ของตนแลว 

หยดุยนืตรงถวายความเคารพแลวนัง่ลง ท้ังน้ี เพือ่ใหดเูรยีบรอยงามตาควรถือพานท่ีนำกลับ 

จากการทูลเกลา ฯ ถวายสิ่งของแลวไวในระดับเสมอเอว 

 อยางไรกต็าม ในขัน้ตอนการเดนิไปเขาเฝา ฯ และถอยออกจากทีป่ระทบั ตลอดจน

จังหวะหรือจำนวนครั้งของการถวายความเคารพนั้น อาจปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

สถานท่ีเขาเฝา ฯ ทั้งนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาท่ีแตละงานหรือโอกาส

เปนการเฉพาะ 

 ในการ นอมเกลา ฯ ถวายส่ิงของขนาดใหญ ของที่มีน้ำหนักไมสามารถยกได 

เชน รถยนต ที่ดิน เปนตน หรือเปนสิ่งมีชีวิต และเปนการเขาเฝา ฯ เฉพาะพระพักตร  

ใหทำเปนเอกสารใสซองและทูลเกลา ฯ ถวายเชนเดียวกับที่กลาวขางตน โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. ในกรณีตองกราบบังคมทูลดวยวาจา ใชถอยคำ ดังนี้ 

  “ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา         

.....................(ระบุชื่อ ชื่อสกุล ตำแหนง)........................ ขอพระราชทานนอมเกลา

นอมกระหมอมถวาย ......................(ชื่อสิ่งของ)................ แดใตฝาละอองธุลีพระบาท 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ” 

 ๒.  หากเขียนขอความในบัตรติดแนบกับสิ่งของที่นอมเกลา ฯ ถวาย  

ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

  (๑) บัตรท่ีติดสิ่งของถวาย ควรมีลักษณะรูปแบบและขนาดพองาม

เหมาะสมกับสิ่งของ เขียนตัวอักษรบรรจงหรือพิมพใหเรียบรอย 

  (๒) เขียนหรือพิมพขอความกราบบังคมทูลตามแบบ ดังนี้ 



     

 
 
 
 
 
 
 
 

 อนึ่ง ขอปฏิบัติทั้งสองขอดังกลาวขางตน สามารถนำมาใชกับกรณีทูลเกลา ฯ 

ถวายสิ่งของขนาดเล็กไดโดยเปลี่ยนถอยคำจาก “นอมเกลานอมกระหมอมถวาย”  

เปน “ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอยางซองใสหนังสือกราบบังคมทูล ฯ และใสสิ่งของทูลเกลา ฯ ถวายแด 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

หมายเหตุ ๑. ตัวอยางซองดังกลาวสามารถนำมาใชกับกรณีนอมเกลา ฯ ถวายได  

   โดยเปล่ียนถอยคำจาก “ทูลเกลาทูลกระหมอม” เปน “นอมเกลา 

   นอมกระหมอม” 

  ๒. การจ าหน าซองจะ เปลี่ ยน ไปตามฐา นันดรแห งผู รั บหนั ง สือ  

   (ตามตัวอยางในตารางหนา ๑๑๙ - ๑๒๑) 

ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะ 

(ชื่อองคกรหรือบุคคล) 
ขอพระราชทานนอมเกลานอมกระหมอมถวาย 

แด 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ขอเดชะ 



 การเขาเฝา ฯ รับพระราชทานสิ่งของ 

 การเขาเฝา ฯ รับพระราชทานสิ่งของ เชน การเขาเฝา ฯ รับพระราชทาน
เครือ่งราชอิสรยิาภรณ การเขาเฝา ฯ รับพระราชทานรางวลั การเขาเฝา ฯ รบัพระราชทาน 
เขม็ทีร่ะลกึ เปนตน ซึง่ถอืเปนเกยีรติและสิรมิงคลแกผูเขารบัพระราชทาน จงึควรปฏบิตัติน
ใหถูกตองและเหมาะสม 
 ขอพงึปฏบิตัใินการเขาเฝา ฯ รับพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณตอพระหตัถ 
ซึ่งอาจเปนพิธีนั่งเฝา ฯ หรือยืนเฝา ฯ ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจะตอง
เดินทางถึงสถานที่ประกอบพิธีกอนเวลา และแจงใหเจาหนาที่ทราบ เพ่ือจัดลำดับการ 
เขารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเตรียมรายชื่อสำหรับเบิกตัวเขาเฝา ฯ  

รบัพระราชทานไดอยางถกูตอง ไมผดิพลาด จากน้ันเขาน่ังประจำที ่ หากตองทำกจิสวนตวั

ใหรีบดำเนินการใหเรียบรอย แลวกลับมารอเฝา ฯ ตามตำแหนงเดิม 

นายวิษณุ  เครืองาม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เขาเฝา ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นตติยจุลจอมเกลาวิเศษ 

ในพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 



     

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือผูแทนพระองคเสด็จพระราชดำเนินถึง  

ผูเขาเฝา ฯ ตองยืนตรงถวายความเคารพพรอมกัน (คำนับหรือถอนสายบัวแลวแตกรณี) 

เมื่อประทับพระราชอาสนแลว ผูเขาเฝา ฯ ถวายความเคารพพรอมกันอีกครั้ง จึงนั่งลง

หรือยืนประจำที่เพ่ือเตรียมเขารับพระราชทาน ทั้งนี้ ผูเขาเฝา ฯ  ตองอยูในอาการสำรวม

ตามระเบียบการเขาเฝา ฯ สวนขั้นตอนการเขารับพระราชทานใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่

สำนักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจงใหทราบ

ลวงหนา 

 เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัหรอืผูแทนพระองค จะเสดจ็พระราชดำเนนิกลบั 

จะทรงยืน ใหผูเขาเฝา ฯ ทุกคนยืนตรงถวายเคารพและยืนอยูในความสำรวม และเมื่อจะ

เสด็จออกจากที่ประทับ ใหถวายความเคารพโดยเร็วอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากจะทรงรับ

ความเคารพจากผูเขาเฝา ฯ ท่ีอยู ณ มณฑลพิธนีัน้ ในระหวางนัน้ ผูเขาเฝา ฯ จะยนือยูใน

ความสำรวมจนเมื่อเสด็จออกจากพระทวารหรือมณฑลพิธีแลว ผูเขาเฝา ฯ จะถวาย 

ความเคารพอีกครั้งหนึ่ง และรอจนดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบ ใหถวาย

ความเคารพ แลวจึงทยอยกันกลับจากมณฑลพิธีดวยความสงบ 

 ทั้งนี้ ใหพึงระลึกเสมอวา ทางเขาและทางออกมณฑลพิธี ผูเขาเฝา ฯ จะตอง 

ไมเดินเขาหรือออกผานพระทวารหรือทางที่เสด็จพระราชดำเนิน และตองไมเดินบน 

ลาดพระบาทหรือเหยียบลาดพระบาทโดยเด็ดขาด กรณีจะขามใหเดินขามลาดพระบาทได 

 สวนการเขาเฝา ฯ รบัพระราชทานส่ิงของ ก็มวีธิปีฏิบตัใินการเขารบัพระราชทาน 

เชนเดียวกับการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 การเขารับพระราชทานสิ่งของจากพระหัตถ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ มีขอพึงระวังใน 

การปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. การรับพระราชทานสิ่งของจากพระหัตถตองทำ “เอางาน” ทุกครั้ง  

(ดูรายละเอียดเรื่องการทำเอางานหนา ๑๔ - ๑๕) 

 ๒. การเขารับพระราชทานสิ่งของไมวาจะเปนการเขารับแบบพิธีการ ซึ่งตอง

เดินเขาไปรับพระราชทาน หรือแบบไมเปนพิธีการดวยการเดินเขาเขารับพระราชทาน  

จะตองเขาไปยังจุดที่ตรงกับที่ประทับกอน 



การเขาเฝา ฯ รับพระราชทานสิ่งของ 

 ๓. การเดินเขารับพระราชทาน หากท่ีประทับอยูระดับสูงกวาผูเขารับ

พระราชทาน เชนที่ศาลาดุสิดาลัย เมื่อถวายความเคารพแลวเดินตรงไปยังที่ประทับ  

เมื่อไดระยะพอสมควร กาวเทาขวาออกไปพอประมาณ ยกมือขวาข้ึนเอางานกอนจึงรับ

พระราชทาน แตหากที่ประทับอยูระดับเสมอกับผูเขารับพระราชทาน เม่ือถวายความ

เคารพและเดินตรงไปยงัท่ีประทับจนไดระยะพอสมควรแลว ยอตวัลง คกุเขาซายต้ังเขาขวา 

หรือคุกเขาขวาตั้งเขาซายตามถนัด แลวยกมือขวาข้ึนเอางานกอนรับพระราชทาน 

เชนเดียวกัน เมื่อรับพระราชทานสิ่งของแลวตองถือไวในลักษณะเชิญอยูในระดับเหนือเอว

โดยแขนตั้งฉากกับลำตัว ถวายความเคารพอีกครั้งแลวเดินถอยหลังเฉียงประมาณ ๓ กาว 

ไปทางซายหรือขวาของตนตามที่เจาหนาที่จะชี้แจงใหทราบ หยุดถวายความเคารพแลวจึง

หันหลังเดินกลับไป ณ ตำแหนงเฝา ฯ ที่เดิม โดยผูไดรับพระราชทานตองเชิญสิ่งของที่ได

รับพระราชทานในระดับเหนือเอวตลอดเวลาที่อยูเฉพาะพระพักตร 



     

 ๕. การรับพระราชทานส่ิงของท่ีทรงจบัสง เชน ธง หรอืเทียนพรรษา เมือ่ถวาย

ความเคารพและเขารับพระราชทาน จะตองรับพระราชทานโดยใหมืออยูต่ำกวาพระหัตถ 

 ๖. ในกรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูแทนพระองคเชิญสิ่งของไป

พระราชทาน ผูรับพระราชทานจะตองรับดวยพานและไมตองทำ “เอางาน” ถาเปน

สิ่งของขนาดเล็ก ใหถือพานดวยมือขางเดียว ถาเปนขนาดใหญใหถือพานไวทั้งสองมือ 

หากจำเปนตองวางของในที่พักใหวางไวในที่สูงเสมอ 

การหมอบเขารับพระราชทานสิ่งของ 

 ๔. การเดินเขาเขารับพระราชทาน เมื่อถวายความเคารพแลวยอตัวลงคุกเขา

และเดินเขาจนเขาใกลที่ประทับในระยะพอสมควร แลวนั่งพับเพียบหมอบกราบ ๑ คร้ัง 

(ดรูาายละเอียดเร่ืองการหมอบกราบหนา ๒๓ - ๒๕) จากนัน้ใชแขนซายแนบพืน้พยงุลำตวั  

แลวยกมือขวาขึ้นเอางานกอนรับพระราชทาน เม่ือรับพระราชทานสิ่งของแลว หากจะ

หมอบกราบอีกครั้ง ใหวางสิ่งของท่ีรับพระราชทานไวขางตัวของผูรับพระราชทาน 

โดยไมใหวางตรงกับพระพักตร แลวกมลงกราบ จากนั้นเชิญสิ่งของที่รับพระราชทาน 

แลวตั้งลำตัวตรงเดินเขาถอยออกมา ใหเชิญสิ่งของพระราชทานไวในระดับเหนือเอว  

โดยแขนตั้งฉากกับลำตัวเชนเดียวกัน 



ศาลาวาการพระราชวัง ตั้งอยูในพระบรมมหาราชวัง 

 การเขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

 การเขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีที่สำคัญท่ีกำหนดไวตาม

หมายกำหนดการ เชน การเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันที่ ๕ ธันวาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เปนงานยืนเฝา ฯ 

ผูเขาเฝา ฯ โดยนายกรัฐมนตรีและผูมีหนาที่เฝา ฯ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล

จะตองเดินทางไปยังหองรับรองในศาลาวาการพระราชวัง (หองแดง) กอนเวลา 

เสด็จพระราชดำเนิน ๓๐ นาที เพื่อลงนามถวายพระพร แลวไปยังหองรับรองในหอง

ทำการของเลขาธิการพระราชวังเพื่อสวมหรือเปลี่ยนเสื้อครุย เสร็จแลวเดินทางไปยัง 

ทองพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ผูเขาเฝา ฯ ควรไปลงนามถวายพระพร ณ สถานที่

ที่เจาหนาที่สำนักพระราชวังกำหนด และไปถึงพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยกอนเวลา 

เสด็จพระราชดำเนินอยางนอย ๓๐ นาที 



     

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินถึงและประทับเหนือ
พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน เจาพนักงานไขพระวิสูตร (เปดมาน) แตรวงบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี ผูเขาเฝา ฯ ณ ที่นั้นถวายความเคารพ (คำนับหรือถอนสายบัว
แลวแตกรณี) และอยูในอาการสงบตามระเบียบปฏิบัติในการเขาเฝา ฯ ไมสงเสียงดังหรือ
พูดคุยกัน จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี 
และประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามพระบรมวงศานุวงศ  
ฝายบริหาร และฝายนิติบัญญัติ ตามลำดับ ในระหวางนั้น ผูเขาเฝาฯ ทุกคนตองยืนตรง 
เมือ่สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกมุาร กราบบงัคมทลูถวายพระพรชยัมงคลจบ 
เฉพาะพระบรมวงศานุวงศถวายความเคารพ เมื่อนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวาย
พระพรชัยมงคลจบ เฉพาะรัฐมนตรีและฝายบริหารถวายความเคารพ และเมื่อประธาน
รัฐสภากราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจบ เฉพาะฝายนิติบัญญัติถวายความเคารพ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน 

ณ พระแทนนพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

 



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 
 
 

นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 



     

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำรัสตอบจบแลว ในระหวางที่ 
เจาพนกังานไขพระวสิตูร (ปดมาน) แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสรญิพระบารม ีทุกทานท่ีเฝา ฯ 
ในมหาสมาคมถวายความเคารพโดยพรอมกันแลวรอจนเสด็จพระราชดำเนินกลับ  
จึงทยอยกลับจากมณฑลพิธี 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดำรัสตอบ 



 สวนการเขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคลของคณะบุคคลตาง ๆ ในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เปนงานนั่งเฝา ฯ ผูเขาเฝา ฯ ตองเดินทางถึง
กอนเวลาเสด็จพระราชดำเนินไมนอยกวา ๓๐ นาที และเขานั่งประจำที่ของตนโดยไมลุก
ไปนัง่ทีข่องผูอืน่และปฏบิตัตินตามระเบียบปฏิบตัใินการเขาเฝา ฯ เมือ่เสดจ็พระราชดำเนินถึง
ทุกทานยืนตรง นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาคณะผูเขาเฝา ฯ เดินจากตำแหนงเฝา ฯ  
ไปที่แทนตั้งกรวยดอกไม ถวายคำนับ ทำเอางาน เปดกรวยดอกไม แลวกราบบังคมทูล
ถวายพระพรชยัมงคล (ดูตวัอยางหนา ๑๑๒) เมือ่กลาวจบทกุทานถวายความเคารพ จากน้ัน  
หากนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะทูลเกลา ฯ ถวายสิ่งของ นายกรัฐมนตรีจะเชิญส่ิงของ 
ดังกลาวไปบนพานเพื่อทูลเกลา ฯ ถวาย เสร็จแลวกลับไปยืนประจำที่ตำแหนงเฝา ฯ 
 เม่ือมพีระราชกระแสใหนัง่ ผูเขาเฝา ฯ จงึถวายความเคารพแลวนัง่ลง ในระหวาง
ที่มีพระราชดำรัสผูเขาเฝา ฯ ตองตั้งใจฟงในอาการสำรวมตลอดเวลา ไมพูดคุย หากจะไอ
หรอืจามตองระมัดระวงัอยาใหมเีสยีงดงัเกนิสมควร เมือ่จบพระราชดำรัสทรงยนื เสียงเพลง
สรรเสรญิพระบารมีดงัขึน้ ใหผูเขาเฝา ฯ ยนืข้ึนและถวายความเคารพ โดยปฏบิตัเิชนเดยีว
กับการสงเสด็จในพระราชพิธีหรือพิธีอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เปดกรวยดอกไมถวายพระพรชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 



     

 สวนในโอกาสที่เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคลายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระตำหนักนนทบุรี หรือใน
โอกาสวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ 
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หรือสถานที่ใดสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ซึ่งปกติ
เปนงานยืนเฝา ฯ เมื่อผูเขาเฝา ฯ เดินทางไปถึงกอนกำหนดเวลาจะตองนั่งพักรอ ณ หอง
ซึ่งจัดเตรียมไวในอาการสำรวมตามขอพึงปฏิบัติ และปฏิบัติตามท่ีเจาหนาที่สำนัก
พระราชวังชี้แจง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายกรัฐมนตรีจะเปนผูกราบบังคมทูลถวาย
พระพรชัยมงคลในนามหัวหนาฝายบริหาร และหัวหนาคณะอื่น ๆ จะกราบบังคมทูลถวาย
พระพรชัยมงคลในนามคณะของตนตามลำดับ สวนผูรวมคณะแตละคณะ หากจะมีสิ่งของ
ทูลเกลา ฯ ถวาย ใหขออนุญาตจากหัวหนาคณะและแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อขอ
พระราชทานพระราชานญุาตแตเน่ิน ๆ แตโดยปกตกิารทูลเกลา ฯ ถวายส่ิงของ หัวหนาคณะ
จะเปนตัวแทนทูลเกลาฯ ถวายในนามคณะผูเขาเฝา ฯ แลว 
 อนึ่ง หากไมไดมีพระราชปฏิสันถารกับผูเขาเฝา ฯ คนใดกอน ผูนั้นไมควร 
กราบบังคมทูลขึ้นกอน 

นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
 



นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลา ฯ ถวายดอกไม 
เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๑ ณ พระตำหนักนนทบุรี 
 



     

นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกลา ฯ ถวายพุมดอกไม 
เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 
 



 การเขาเฝา ฯ ในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ 

 งานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ในโอกาสวันคลายวันราชาภิเษกสมรส วันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ และวนัสงทายปเกาตอนรับปใหม 

สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหจัดขึ้น โดยไมไดมีเปนประจำทุกป ซึ่งสถานที่จัด

หรือบุคคลที่จะรวมเขาเฝา ฯ สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ เชนกัน ผูเขาเฝา ฯ 

จะตองเดินทางไปถึงกอนเวลาเสด็จพระราชดำเนินถึงอยางนอย ๓๐ นาที และเขานั่ง

ประจำที่ ซึ่งกองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถจัดไว ทั้งนี้ ผูที่ 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหเขาเฝา ฯ ในงานดงักลาว จะตองแจงยนืยนัภายในกำหนดเวลา

วาสามารถไปเขาเฝา ฯ ไดหรือไม โดยแจงผานหนวยงานหรือแจงโดยตรงไปยัง 

กองราชเลขานุการ ในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เพื่อจัดเตรียมที่นั่งอยางถูกตอง  

ดังนั้นการแจงยืนยันหรือแจงขัดของจึงควรมีความแนนอน 

 เม่ือใกลเวลาเสด็จพระราชดำเนิน เฉพาะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา 

คณะผูเขาเฝา ฯ และผูเขาเฝา ฯ ทีน่ัง่รวมโตะเสวยไปรอรบัเสดจ็ (ผูเขาเฝา ฯ อ่ืนทีไ่ดรบัเชญิ

ยืนรอที่โตะของตน) เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง คณะเฝา ฯ รับเสด็จและเดินตามเสด็จ

มายังโตะเสวย การเดินตามเสด็จ ใหเดินเบื้องหลังพระองคในลักษณะสำรวม ไมทักทาย

หรือทำความเคารพผูอื่น ถามีลาดพระบาท ผูที่เดินตามเสด็จตองไมเดินบนลาดพระบาท

หรือเหยียบลาดพระบาท หากตองขามใหกาวขามลาดพระบาทได 

 เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถและ

พระบรมวงศเสด็จพระราชดำเนินถึง ผูรับเชิญเขาเฝาฯ ที่นั่งโตะอื่น ๆ ตองยืนขึ้น 

ถวายความเคารพ โดยถวายความเคารพไปในทศิทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงยนื 

เมื่อทุกพระองคประทับแลว ผูเขาเฝา ฯ ทุกคนถวายความเคารพอีกครั้ง จึงนั่งลงประจำที่  

เมื่อมีพระราชปฏิสันถารนายกรัฐมนตรีจะเปนผูกราบบังคมทูล ยกเวนกรณีที่มีพระราช

ปฏิสันถารกับผูเขาเฝา ฯ ผูใดผูหนึ่งโดยตรง ผูนั้นจึงกราบบังคมทูล และในระหวางที่เขา

นั่งเฝา ฯ ควรรับประทานอาหารดวยความสำรวมและพึงปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม 

ในการน่ังโตะรับพระราชทานอาหาร ในระหวางน่ังหากมีภารกิจสำคัญท่ีจะตองออกไป

ปฏิบัติภายนอก ใหลุกข้ึนแลวถวายความเคารพกอน และเมื่อกลับเขามาตองถวาย 

ความเคารพกอนนั่งลงดวยทุกครั้ง 



     

 เมื่อถึงเวลาดื่มถวายพระพร นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนาคณะผูเขาเฝา ฯ  

จะยืนขึ้นถวายคำนับและกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกลาว 

เชิญชวนผูเขาเฝา ฯ ทุกคนดื่มถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ

พระนางเจา ฯ  พระบรมราชินีนาถ ท้ังน้ี ผูเขาเฝา ฯ ทุกคนยืนข้ึนถวายความเคารพ  

หากมีเพลงสรรเสริญพระบารมี ผูเขาเฝา ฯ ตองยืนตรงจนจบเสียงเพลงและถวาย 

ความเคารพอีกครั้งหนึ่งแลวดื่มถวายพระพร จากนั้นถวายความเคารพและนั่งลง  

หลังจากนี้งานจะดำเนินตอไป โดยจะเปนงานสวนพระองค หากผูเขาเฝา ฯ ทานใด 

มีภารกิจที่จะตองกลับกอนใหถวายความเคารพแลวกลับได สวนผูที่รวมโตะเสวยให 

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือพระราชานุญาตแลวแตกรณีจึงกลับได 

 เม่ือไดเวลาอันสมควรจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงยืน ผูเขาเฝา ฯ ตอง 

ลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ เฉพาะนายกรัฐมนตรีและผูเขาเฝา ฯ รวมโตะเสวย เดินตาม

เสด็จไปยังรถยนตพระที่นั่งเพื่อรอสงเสด็จ (ผูเขาเฝา ฯ อื่นยืนตรงถวายความเคารพ 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับแลว ทุกคนจึงทยอยกลับ) เมื่อประทับรถยนตพระท่ีนั่ง  

ใหถวายความเคารพแลวยืนรอจนรถยนตพระทีน่ัง่เคลือ่นทีอ่อก ถวายความเคารพอกีครัง้หนึง่ 

 การเฝา ฯ สงและรับเสด็จในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปร 

 พระราชฐาน และการเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรม 

 การเฝา ฯ สงและรับเสด็จในโอกาสดังกลาว จะเปนการเฝา ฯ สงและรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชีนีนาถ พระองคใด

พระองคหนึ่งหรือทั้งสองพระองค ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานหรือ 

เสดจ็พระราชดำเนนิไปประทบัแรม ณ พระตำหนกัตาง ๆ ในภมูภิาค ไดแก พระตำหนัก 

ภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม พระตำหนักภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร  

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส และวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ซึ่งจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมราษฎรในสวนภูมิภาค และ

ติดตามความคืบหนาของโครงการตามพระราชดำริ การเสด็จพระราชดำเนินดังกลาวจะมี

กำหนดการแจงใหทราบลวงหนา 



 การเฝา ฯ สงเสด็จ 

 รัฐมนตรีในผลัดเวรเฝา ฯ จะเดินทางถึงตามกำหนดเวลานัดหมายของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนตพระที่นั่งจากพระตำหนัก
จติรลดารโหฐาน ใหเดนิทางไปถงึพระตำหนกัจติรลดารโหฐานกอนเวลาเสดจ็ ฯ อยางนอย 
๓๐ นาที เพื่อรอสงเสด็จ สวนกรณีที่เสด็จพระราชดำเนินโดยเคร่ืองบินพระที่นั่ง  
จะเสด็จ ฯ ไปประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ณ ทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
ใหเดินทางถึงทาอากาศยานกอนเวลาเสด็จพระราชดำเนินถึงอยางนอย ๓๐ นาที และ 
เจาหนาที่จะเชิญเขาพัก ณ หองรับรองของทาอากาศยาน เมื่อใกลเวลาเสด็จ
พระราชดำเนินถึง เจาหนาที่จะเชิญนายกรัฐมนตรีหรือผูแทน (ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี 
ติดราชการ ใหหัวหนาผลัดเวรเฝา ฯ เปนผูแทน) ไปรอรับเสด็จ ณ บริเวณที่เทียบรถยนต
พระที่นั่ง สวนรัฐมนตรีอื่น ๆ จะเชิญออกจากหองรับรองมารอเฝา ฯ รับเสด็จหนาหอง
รับรอง โดยเขาแถวหนากระดานหันไปทางลาดพระบาท (เรียงลำดับตามตำแหนง
รัฐมนตรีวาการตามลำดับกระทรวง และรัฐมนตรีชวยวาการตามลำดับกระทรวง) 
 

นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี 
เฝา ฯ สงเสดจ็ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน 

ไปประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ หองรับรองทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 



     

 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ผูบัญชาการทหารอากาศ (ในฐานะเจาของสถานที่) 

หรือผูรักษาราชการแทน กราบบังคมทูลรายงาน และภริยาทูลเกลา ฯ ถวายมาลัย 

ขอพระกร จากนั้น นายกรัฐมนตรีหรือผูแทนจึงจะกราบบังคมทูล (ใหดูตัวอยางการกราบ

บงัคมทลูรายงานหนา ๑๐๗) ทัง้นี ้อาจมีพระราชปฏิสนัถารดวยจากนัน้ นายกรัฐมนตรีหรอื

ผูแทนเดินตามเสด็จ เมื่อเสด็จผานแถวรัฐมนตรีทุกทานถวายความเคารพและตามเสด็จ

ลงบันไดหองรับรอง ซ่ึงเจาหนาที่จะเชิญรัฐมนตรีแยกไปตั้งแถวสงเสด็จใกลกับบันไดขึ้น

เครื่องบินพระที่นั่ง ใหหัวแถวอยูหางจากบันไดขึ้นเคร่ืองบินพอสมควร เวนที่ไวสำหรับ 

ผูแทนกองทัพอากาศที่จะตองกราบบังคมทูลรายงานกอนเสด็จขึ้นประทับเครื่องบิน

พระที่นั่งเมื่อทรงขึ้นแทนรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ แตรวงบรรเลง 

เพลงสรรเสริญพระบารมีจบแลว จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเครื่องบินพระที่นั่ง  

เมื่อเสด็จผานแถว รัฐมนตรีทุกทานถวายความเคารพ กอนเสด็จขึ้นบันไดเครื่อง ผูแทน

กองทพัอากาศจะกราบบังคมทูลรายงานอกีครัง้ เมือ่เสดจ็ขึน้ประทับเครือ่งบนิพระท่ีนัง่แลว 

เจาหนาที่จะเชิญรัฐมนตรีไปตั้งแถวหนากระดานเรียงหนึ่งหันหนาไปทางเครื่องบิน

พระที่นั่ง โดยยืนเปนแถวแรกหนาแถวนายทหาร เมื่อเครื่องบินเคลื่อนตัวออกจากลานบิน 

กองทหารเกียรติยศสั่งกระทำวันทยาวุธ รัฐมนตรีทุกทานถวายความเคารพ และยืนตรง

รอจนกวาเครื่องบินพระที่นั่งจะบินข้ึน ถวายความเคารพอีกครั้ง เปนเสร็จพิธี 

 อนึ่ง มีขอควรระวังอีกประการหน่ึงที่สำคัญ คือ ในขณะท่ีอยูในแถวรับเสด็จ 

อาจจะมีพระราชปฏิสันถารกับรัฐมนตรีผูใดผูหน่ึง ใหผูที่พระองคมีพระราชปฏิสันถารดวย

กราบบังคมทูล แตหากไมไดมีพระราชปฏิสันถารดวย ก็ไม เปนการสมควรที่จะ 

กราบบงัคมทลูกอน 

 การเฝา ฯ รับเสด็จ 

 เมือ่ใกลเวลาเครือ่งบนิพระท่ีนัง่จะถงึทาอากาศยาน (ประมาณ ๑๕ นาท)ี เจาหนาที่

จะเชญิรฐัมนตรีไปตัง้แถวหนากระดานเรียงหนึง่รอรับเสดจ็ทีล่านบนิ โดยหนัหนาไปทางบรเิวณ

ที่เคร่ืองบินพระที่นั่งเทียบ เมื่อเครื่องบินพระที่นั่งบินผานเพื่อลงยังสนามบินใหถวาย 

ความเคารพ จากนั้น ยืนตรงรอจนกวาเครื่องบินจะเคลื่อนตัวเขาสูลานบิน เม่ือเครื่องบิน 



พระที่นั่งเทียบแลว เจาหนาที่จะเชิญรัฐมนตรีไปตั้งแถวรับเสด็จใกลกับบันไดทางลง 

เครื่องบิน โดยยืนหันหนาไปทางประตูเคร่ืองบินพระท่ีนั่ง เมื่อเสด็จผานประตู  

ใหถวายความเคารพ และเมื่อเสด็จลงถึงลาดพระบาทแลว ใหหันหนาไปทางลาดพระบาท 

จากนั้น ผูแทนกองทัพอากาศกราบบังคมทูลรายงานและภริยาทูลเกลา ฯ ถวายมาลัย 

ขอพระกร นายกรัฐมนตรีหรือผูแทนกราบบงัคมทูลรายงาน (ตามตวัอยางหนา ๑๐๗) จากนัน้

เดินตามเสด็จ เมื่อเสด็จขึ้นแทนรับความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ทุกทานหยุดเดินยืนตรงถวายความเคารพ เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมีจึงตามไปสง

เสดจ็ ณ รถยนตพระทีน่ัง่ เมือ่รถยนตพระที่นั่งเคลื่อนออกไปแลวถวายความเคารพ เปน

เสร็จพิธี 

นายชวน  หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เฝา ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชดำเนินกลับจากแปรพระราชฐานไปประทับแรม  

ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม 
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ ทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 



     

 การเฝา ฯ สงและรบัเสดจ็ ในโอกาสเสดจ็พระราชดำเนนิเยอืนตางประเทศ 

 การเฝา ฯ สงและรับเสด็จในโอกาสดังกลาว จะเปนการเฝา ฯ สงและรับเสด็จ

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  

เสด็จพระราชดำเนินเยือนตางประเทศ หรือในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร หรือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชดำเนินเยือนตางประเทศอยางเปนทางการ (สองพระองคหลังหากเปนการ

เสด็จพระราชดำเนินเยือนเปนการสวนพระองค จะไมมีการจัดผลัดเวรเฝา ฯ ของ 

คณะรัฐมนตรีในการสงและรับเสด็จ) 

 การเฝา ฯ สงเสด็จ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติสวนใหญจะเหมือนกับการสงเสด็จแปรพระราชฐานหรือเสด็จ

พระราชดำเนินไปประทับแรม ตางกันตรงที่เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจะเสด็จเขาสู 

หองรับรองเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับคณะทูตานุทูตประเทศตาง ๆ ที่มาเฝา ฯ สงเสด็จ  

ในการนี้ เฉพาะนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนที่จะตองออกไปรอรับเสด็จบริเวณที่เทียบรถยนต

พระที่นั่งและกราบบังคมทูลรายงาน สวนรัฐมนตรีอื่น ๆ รอเฝา ฯ รับเสด็จอยูใน 

หองรับรอง เมื่อเสด็จออกจากหองรับรองจึงตามเสด็จและแยกไปตั้งแถวสงเสด็จใกลกับ

บันไดขึ้นเครื่องบินพระที่นั่ง จากน้ัน จะเสด็จขึ้นแทนรับความเคารพ แตรวงบรรเลง 

เพลงสรรเสริญพระบารมี (เฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย) แลวเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ 

ชวงดังกลาวใหทุกทานยืนตรงอยูในแถว เมื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งแลว ใหไปต้ังแถว

สงเสด็จหนาแถวนายทหารเชนเดียวกับการสงเสด็จแปรพระราชฐาน และรอจนกวา

เครื่องบินพระที่นั่งจะบินข้ึน เปนเสร็จพิธี 

 การเฝา ฯ รับเสด็จ 

 การเฝา ฯ รับเสด็จในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จ

พระราชดำเนินเยือนตางประเทศ จะมีขั้นตอนเชนเดียวกับการรับเสด็จในโอกาสเสด็จ

พระราชดำเนินกลบัจากแปรพระราชฐานไปประทบัแรม (เวนแตกรณกีารเสดจ็พระราชดำเนิน



ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลงท่ีบรรเลงในการเสด็จ 

ขึ้นแทนรับความเคารพจะเปนเพลงมหาชัย) 

 อนึ่ง ขอสังเกตที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวเปนลักษณะ

ของรูปแบบเฝา ฯ สงและรับเสด็จที่ปฏิบัติกันอยูเปนประจำในปจจุบันแตตามสถานการณ

ที่เปนจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ตัวอยาง เชน กรณีที่ฝนตก รถยนต

พระท่ีนั่งจะไปจอดเทียบท่ีเครื่องบินพระท่ีนั่ง และเสด็จขึ้นเครื่องบินพระท่ีนั่งโดยไมเสด็จ

เขาสูหองรับรองกอน หรืออาจจะเสด็จเขาสูหองรับรองและรอใหฝนหยุดกอน หรือเปน

กรณีที่ ไม เสด็จเขาสูหองรับรอง แตเจาหนาท่ีกระทรวงการตางประเทศจะเชิญ 

คณะทูตานุทูตมารอสงเสด็จดานนอกหองรับรองก็ได 

 การเฝา ฯ ในพิธีตอนรับพระราชอาคันตุกะ 

 เม่ือเสด็จพระราชดำเนินถึงทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ  

นายกรฐัมนตรแีละผูบญัชาการทหารอากาศพรอมคูสมรสเฝา ฯ รบัเสด็จ นายกรัฐมนตรีจะ

กราบบังคมทูลรายงานตอจากผูบัญชาการทหารอากาศและตามเสด็จเขาสูหองรับรอง 

(คณะรัฐมนตรีและคูสมรสเฝา ฯ รับเสด็จอยูในหองรับรอง) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

มีพระราชปฏิสันถารกับผูมาเฝา ฯ รับเสด็จและคณะทูตานุทูต เม่ือไดเวลาตามหมาย

กำหนดการ จะเสด็จพรอมดวยพระบรมวงศ นายกรัฐมนตรี และผูมีหนาที่เกี่ยวของลงไป

ยังลานบินเพ่ือรับพระราชอาคันตุกะ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ 

พรอมดวยพระราชอาคันตุกะข้ึนแทนรับความเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ  

เสร็จแลวเสด็จเขาสูหองรับรองและจะทรงแนะนำคณะองคมนตรีและคูสมรสของ 

องคมนตรี นายกรฐัมนตรีจะเขาไปสัมผัสมอืกบัพระราชอาคนัตกุะและยืนแนะนำคณะรัฐมนตรี

และคูสมรสของคณะรัฐมนตรี อธิบดีกรมพิธีการทูตแนะนำคณะทูตานุทูต เมื่อเสด็จ 

ออกจากหองรับรองแลว จะประทับรถยนตพระที่นั่งพรอมดวยพระราชอาคันตุกะไปสง ณ 

พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังซึ่งจัดเปนที่ประทับรับรองตอไป 

 



     

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับนายเจียง เจอหมิน 
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา 

ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๒ ณ ทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพรอมดวยนายเจียง เจอหมิน ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนข้ึนแทนรับความเคารพและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ  

ในพิธีตอนรับพระราชอาคันตุกะ 
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๒ ณ ทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 



     

 การเฝา ฯ ในพิธีสงพระราชอาคันตุกะ 

 การเฝา ฯ ในพิธีสงพระราชอาคันตุกะจะคลายกับพิธีตอนรับ คือ เมื่อเสด็จ

พรอมดวยพระราชอาคันตุกะเขาสูหองรับรอง จะทรงแนะนำตัวผูที่รวมในพิธีสงพระราช

อาคันตุกะเรียงตามลำดับ เชนเดียวกับวันท่ีมีพิธีตอนรับพระราชอาคันตุกะ จากนั้น 

จะเสด็จพรอมดวยพระราชอาคันตุกะไปยังลานบินขึ้นแทนรับความเคารพและตรวจแถว 

กองทหารเกียรติยศ สงพระราชอาคันตุกะขึ้นเคร่ืองบินเปนเสร็จพิธี จากนั้นเสด็จ

พระราชดำเนินกลับ 

 ทั้งนี้ ผูไมมีหนาที่เก่ียวของตามหมายกำหนดการ ไมตองลงไปสงที่ลานบิน  

ใหยืนรอสงเสด็จเมื่อจะเสด็จประทับรถยนตพระที่นั่งกลับ 

 หมายเหตุ การเฝา ฯ รับสงเสด็จในโอกาสตาง ๆ ที่กลาวมาแลวขางตน

เปนการปฏิบัติ ของคณะรัฐมนตรี หากเปนผูมีตำแหนงเฝา ฯ ในคณะอื่น ๆ ใหเปนไปตาม

หมายกำหนดการหรือกำหนดการของทางราชการ ซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  
พรอมดวย นายเจียง  เจอหมิน ประธานาธิดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา 

ในพิธีตอนรับพระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๒  
ณ หองรับรองทาอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ 



จะเปนผูกำหนดการปฏบิตัขิองผูเขาเฝา ฯ ในคณะตาง ๆ เชน กองแบบพธิ ีกรมพธิกีารทตู 
กระทรวงการตางประเทศ หรือกองพิธีการ กรมสารบรรณทหารอากาศ เปนตน 

 การลงนามถวายพระพร 
 การลงนามถวายพระพรจะมีหมายกำหนดการกำหนดไวในโอกาสตาง ๆ  
คือ วันขึ้นปใหม วันที่ ๑ มกราคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
วันที่ ๕ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  
วันที่ ๑๒ สงิหาคม และวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ
ราชกมุาร วันที ่๒๘ กรกฎาคม โดยสำนักพระราชวงัจะจดัสมดุไวใหลงพระนาม และลงนาม 
ในพระบรมมหาราชวัง ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. ผูที่ไปลงนามแตงกาย 
เครือ่งแบบปกตขิาว หรือชุดไทย หรือตามหมายกำหนดการที่สำนักพระราชงวังจะกำหนด 
อยางไรก็ตามในบางโอกาสอาจจะมีพระราชพิธีที่รัฐมนตรีและคูสมรสจะตองเขาเฝา ฯ  
อยูแลว เชน ในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา ซ่ึงกำหนดใหผูลงนามถวายพระพรแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว แตในวันดังกลาวรัฐมนตรีและคูสมรสจะเขาเฝา ฯ ในงานเสด็จออก
มหาสมาคมและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ซ่ึงหมายกำหนดการกำหนดให
แตงกายเต็มยศ ในโอกาสน้ี รัฐมนตรีและคูสมรสสามารถแตงกายเคร่ืองแบบเต็มยศไป 
ลงนามถวายพระพร 

หองรับรองในศาลาวาการพระราชวัง (หองแดง) สำหรับคณะรัฐมนตรีลงนามถวายพระพร  



     

ขอควรปฏิบัติของผูที่ไดรับหนังสือแจงจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เกี่ยวกับกำหนดการเขาเฝา ฯ และการปฏิบัติภารกิจในโอกาสตาง ๆ 

 ในการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ผานมา กอนงานพระราชพิธี

และรัฐพิธีตาง ๆ การเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานและการเสด็จพระราชดำเนิน

เยอืนตางประเทศของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินนีาถ 

การเสดจ็พระราชดำเนินเยือนตางประเทศอยางเปนทางการของสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การปฏิบัติ

หนาที่ของรัฐมนตรีในการวางพวงมาลา หรือวางพุมดอกไมถวายราชสักการะพระบรม 

ราชานสุรณ พระบรมราชานสุาวรยี หรอืพระราชานุสาวรยี เมือ่สำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี

ไดรับแจงหมายกำหนดการหรือกำหนดการจากสำนักพระราชวัง จะดำเนินการในสวนที่

เกี่ยวของกับคณะรัฐมนตรี โดยจะแจงกำหนดการเขาเฝา ฯ และแจงลำดับผลัดเวรเฝา ฯ 

ของคณะรฐัมนตรทีีจ่ะตองเขาเฝา ฯ ในพระราชพธิหีรอืรฐัพธินีัน้ ๆ ท้ังนี ้ในงานพระราชพิธี

และรัฐพิธีบางงาน อาจเปนการเขาเฝา ฯ ของคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ หรือเขาเฝา ฯ ทั้งคณะ

พรอมคูสมรส แลวแตกรณี ซ่ึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำกราบเรียนนายก

รัฐมนตรีและเรียนรัฐมนตรีทุกทานทราบ เม่ือไดรับแจงจากสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีแลว ใหทุกทานถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. กรณีแจงรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ตามหมายกำหนดการหรือ

กำหนดการเขาเฝา ฯ ใหฝายอำนวยการของรัฐมนตรีที่มีหนาที่ที่จะตองเขาเฝา ฯ หรือ

ปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีดังกลาว แจงกลับไปยังสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรีโดยดวน วารัฐมนตรีสามารถไปรวมเขาเฝา ฯ หรือปฏิบัติภารกิจไดหรือไม 

หากไมสามารถไปรวมในการดังกลาวได ใหแจงสาเหตุใหทราบโดยฝายอำนวยการของ

รัฐมนตรีจะตองแจงใหหัวหนาผลัดเวรเฝา ฯ ของรัฐมนตรีนั้น ๆ ทราบดวย ทั้งนี้ จะตอง

แจงใหทราบกอนกำหนดการเขาเฝา ฯ อยางนอย ๑ วัน หรือตามวันที่สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีกำหนดไวใหแจงกลบัตามหนังสอื (หากมรีะบไุว) เพ่ือเจาหนาทีจ่ะไดประสานงาน

กับเจาหนาที่สำนักพระราชวังเร่ืองการจัดที่นั่งในการเขาเฝา ฯ ตลอดจนทราบถึง 

จำนวนรัฐมนตรีที่จะไปรวมเขาเฝา ฯ เพื่อสะดวกแกการตอนรับของเจาหนาที่ 



 ๒. กรณีที่เปนการเขาเฝา ฯ ทั้งคณะ หรือทั้งคณะพรอมคูสมรส ใหแจงสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยดวนวาสามารถเขาเฝา ฯ ไดหรือไมเชนกัน 

 ๓. กรณเีปนการเขาเฝา ฯ ในเขตพระราชฐานทีต่องมบีตัรประจำตัวผูเขาเฝา ฯ 

บัตรประจำตัวพนักงานขับรถยนต บัตรยานพาหนะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมี

หนังสือแจงขอทราบขอมูลวาสามารถเขาเฝา ฯ ไดหรือไม รายละเอียดหมายเลขทะเบียน

รถยนตและชื่อพนักงานขับรถยนต ตลอดจนชื่อผูติดตามโดยใหแจงยืนยันกลับภายใน 

วนัทีก่ำหนด โดยกรอกขอความใหชดัเจนและสงโทรสารมายงัสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 

เพื่อจะไดแจงใหกองการในพระองค หรือกองราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ รับไปดำเนินการออกบัตรประจำตัวผูเขาเฝา ฯ และจัดที่นั่งเฝา ฯ ใหเรียบรอย 

จากน้ันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะติดตอขอรับบัตรและเอกสารรายละเอียด 

การเขาเฝา ฯ มอบใหรัฐมนตรีทุกทานโดยดวนตอไป 

 ๔. ในบางครั้ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจตองประสานงานกับ 

คณะรัฐมนตรีเปนการเรงดวน โดยประสานงานทางโทรศัพทและขอคำยืนยันโดยดวนทันที 

 ๕. สวนใหญสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะไดรับแจงหมายกำหนดการหรือ

กำหนดการพระราชพิธี และรัฐพิธีตาง ๆ จากสำนักพระราชวังหรือสำนักราชเลขาธิการ

เปนเวลากระชั้นชิด ดังนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงแจงเร่ืองการเขาเฝา ฯ  

ใหคณะรัฐมนตรีทราบเปนเวลาก็จะกระช้ันชิดดวยเชนกัน ทั้งนี้ เมื่อทุกทานไดรับแจง 

จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลว จะตองใหฝายอำนวยการแจงยืนยันใหสำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมมนตรีทราบทันที  

 ๖. การยืนยันทุกครั้งจะตองแนนอน ท้ังนี้ เนื่องจากสำนักพระราชวังหรือ

สำนักราชเลขาธิการจะตองทราบขอมูลในการจัดเตรียมที่นั่งเฝา ฯ รวมถึงในงาน

พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำท่ีตองมีการจัดโตะรวมเสวย ดังนั้น การยืนยันการเขาเฝา ฯ 

ของรัฐมนตรีทุกทานจึงเปนสิ่งที่จำเปนและมีความสำคัญอยางยิ่ง และเมื่อสำนักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตรีแจงจำนวนท่ีแนนอนใหสำนักพระราชวังหรือสำนักราชเลขาธิการทราบแลว  

ไมควรแจงเพิ่มหรือลดจำนวนอีก เนื่องจากเปนการไมสมควร และอาจสงผลกระทบ 

ถึงการจัดที่นั่งใหแกผูเขาเฝา ฯ โดยสวนรวมได 



     

 หมายเหตุ “ผลัดเวรเฝา ฯ” หมายถึง ผลัดเวรเฝา ฯ ของคณะรัฐมนตรี  

ซึง่สำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีดจดัข้ึน โดยความเหน็ชอบของนายกรฐัมนตร ี ทัง้นี ้ เพือ่ให

เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี (๒๓ มกราคม ๒๕๑๐) เร่ืองการเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท

ในโอกาสงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี หรือการตอนรับพระราชอาคันตุกะ ผูนำหรือผูแทน

ระดับสูงของประเทศตาง ๆ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย วาสมควรจะไดมีรัฐมนตรี

อยางนอย ๕ - ๖ คน ไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ในฐานะผูแทนของคณะรัฐมนตรี  

โดยใหรัฐมนตรีผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 

ตัวอยางหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในการจัดผลัดเวรเฝา ฯ ของคณะรัฐมนตรี 



 จะตองปฏิบัติตน ดังนี้ 

 ๑. กรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหบุคคลอื่นท่ีเปนสามัญชนเปนผูแทน

พระองค 

  การทำความเคารพ 

  ผูรวมพิธีที่ ไมไดแตงเคร่ืองแบบ บุรุษทำความเคารพโดยวิธีคำนับ  

สภุาพสตรีทำความเคารพโดยการไหว 

  ผูรวมพิธีที่แตงเครื่องแบบและไมไดสวมหมวก บุรุษทำความเคารพโดยวิธี

คำนับ สุภาพสตรีทำความเคารพโดยวิธีคำนับเชนเดียวกับบุรุษ หรือไหว 

  ผูรวมพิธีที่แตงเครื่องแบบ สวมหมวก ท้ังบุรุษและสตรีใหทำความเคารพ

โดยกระทำวันทยหัตถ 

  การรับและการกลาวรายงาน เม่ือผูแทนพระองคเดนิทางมาถึง หวัหนาคณะ

และผูรวมคณะยืนตรง เมื่อผาน ณ ที่รอตอนรับ หัวหนาคณะทำความเคารพ จากนั้น

กลาวรายงานโดยใชคำพูดสุภาพ ไมตองใชราชาศัพท หากผูแทนพระองคสนทนาหรือ 

ซกัถามเร่ืองตาง ๆ ใหผูทีไ่ดรบัการซักถามหรือสนทนาดวยคอมกายเลก็นอยมอืประสานกัน

ดานหนา อธิบายหรือตอบคำถามโดยใชถอยคำสุภาพไมตองใชราชาศัพท เมื่อกลาว

รายงานจบแลวทำความเคารพและเชิญผูแทนพระองคเขาประจำท่ี เมื่อผูแทนพระองค

เขาประจำท่ีเรียบรอยแลว ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนยืนตรง  

(ดูรายละเอียดการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี หนา ๑๒) เมื่อจบเพลงสรรเสริญ

พระบารมี ทกุคนทำความเคารพผูแทนพระองค แลวดำเนินพธิตีอไป 

  การรับมอบสิ่งของหรือการมอบสิ่งของ หากผูแทนพระองคนั่งอยูใน

ระดับเสมอกับผูเขารับมอบหรือผูมอบ เมื่อทำความเคารพแลว ไมตองคุกเขาเขารับมอบ

หรือมอบสิ่งของ แตใหยอตัวลงเล็กนอยแลวรับของโดยไมตองทำเอางานหรือมอบส่ิงของ

ตอผูแทนพระองค 



     

  การใชคำพูด ใชคำพูดสุภาพโดยไมตองใชราชาศัพท 

  การสงผูแทนพระองค  เมื่อผูแทนพระองคจะเดินทางกลับและลุกขึ้นยืน 

ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนในพิธียืนตรง เมื่อจบเพลงสรรเสริญ 

พระบารมีทุกคนทำความเคารพผูแทนพระองคเชนเดียวกับการตอนรับ ผูแทนพระองค 

จะทำความเคารพตอบ จากนั้น หัวหนาคณะและผูเกี่ยวของเดินตามผูแทนพระองค 

เพื่อสงขึ้นรถยนตเดินทางกลับ กอนขึ้นรถยนตทำความเคารพผูแทนพระองคอีกคร้ังหนึ่ง 

จนรถยนตเคลื่อนที่ออกไป 

 ๒. กรณีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหพระบรมวงศานุวงศทรงเปนผูแทน

พระองค 

  ใหปฏิบัติตนในการเขาเฝา ฯ ตามฐานันดรของผูปฏิบัติแทนพระองค 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
ให ศาสตราจารย นายแพทย หมอมหลวงเกษตร  สนิทวงศ เปนผูแทนพระองค 

มอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ และชั้นท่ี ๓ ใหแกผูมีอุปการคุณตอสภากาชาดไทย 
ณ ตึกวชิรญาณวงศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

เม่ือวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๗ 



 กอนถึงวันพระราชพิธี รัฐพิธี เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหมีหมาย
กำหนดการ สำนักพระราชวังจะสงหมายกำหนดการดังกลาวใหแกสวนราชการตาง ๆ 
เพ่ือดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ซ่ึงในหมายกำหนดการดังกลาวจะระบุขั้นตอนของ 
พระราชพิธี โดยมีคำที่มีความหมายเฉพาะในพระราชพิธีตาง ๆ ผูที่มีหนาที่ที่จะตอง 
เขาเฝา ฯ ในพระราชพิธี รัฐพิธีควรไดเขาใจความหมายของคำเหลานั้น ซึ่งจะทำใหเขาใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติของพระราชพิธี รัฐพิธี ไดอยางถูกตอง ซึ่งไดแก คำสำคัญตาง ๆ  
ดังตอไปนี้ 

 หมายกำหนดการ   หมายถึง เอกสารแจงกำหนดข้ันตอนของงานพระราชพิธ ี
  โดยเฉพาะลักษณะของเอกสารจะตองอางพระบรม 
  ราชโองการ คือ ขึ้นตนดวยขอความวา “นายกรัฐมนตรี  
  หรือเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการ 
  เหนือเกลา ฯ สั่งวา. .” เสมอไปและในทางปฏิบัติ 
  เจาหนาที่จะตองสงตนหมายกำหนดการน้ีกราบเรียน 
  นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  
  เพื่อใหเปนพระบรมราชโองการที่ถูกตองตามรัฐธรรมนูญ 

หมายกำหนดการ 



     

 หมายรับส่ัง  เปนหมายสั่งเจาหนาที่ปฏิบัติงานพระราชพิธีของ 

  สำนักพระราชวัง ตอนลางสุดของหมายระบุวา “ท้ังนี้  

  ใหจัดการตามวัน ตามรับสั่งอยาใหขาดเหลือ ถาสงสัย 

  ใหถามผูรับรับสั่งโดยหนาที่ราชการ” แลวลงชื่อผูรับ 

  รับสั่ง คือ เลขาธิการพระราชวัง 

 กำหนดการ   เปนเอกสารแจงกำหนดข้ันตอนของงานท่ัวไปหรือ 

  รายการตาง ๆ ที่กำหนดไว ในการทำงานหรือพิธี 

  ท่ีทางราชการหรือเอกชนจัดขึ้นโดยเขียนไวในบัตรก็ดี 

  หรือบอกกลาวดวยวาจาก็ดี เรียกวา “กำหนดการ”  

  ไมใชหมายกำหนดการหรือหมายรับสั่ง แมวางานนั้น 

  จ ะ เป น ง า นที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ถึ ง เบื้ อ ง พ ร ะ ยุ ค ล บ า ท 

  เชน งานพิธสีวนสนามของทหารรักษาพระองคเพือ่สำแดง 

  ความจงรักภักดี ซ่ึงทางราชการกำหนดจัดขึ้น หรือ 

  งานเสด็จพระราชดำเนินแตไมใชเปนงานพระราชพิธี  

  ซ่ึงกำหนดขึ้นโดยพระบรมราชโองการ 

หมายรับสั่ง 



สดับปกรณ และทรงหลั่งทักษิโณทก 
           สดับปกรณ  หมายถึง บังสุกุล ใชสำหรับพระบรมศพและพระบรมอัฐิ 
  ของพระมหากษัตริย และพระศพหรือพระอัฐิของ 
  พระราชวงศ ตั้งแตชั้นหมอมเจาขึ้นไป (บังสุกุล คือ  
  กริยาท่ีพระภิกษชุกัผาจากศพ ซึง่ทอดไวหนาศพ หรือทอด 
  บนดายสายสิญจน หรือผาภูษาโยงที่ตอจากศพดวยการ 
  ปลงกรรมฐาน) 
  
 ทรงหลั่งทักษิโณทก หมายถึง (กริยาราชาศัพท) แผสวนบุญดวยวิธีหล่ังน้ำ  
  หากใชเปนภาษาพูด เรียกวา “ทรงกรวดน้ำ” ภาชนะท่ี 
  ทรงใชสำหรับกรวดน้ำ เรียกวา “พระเตาทักษิโณทก”  
  มีลักษณะเปนเตาหรือคนโทเล็ก ๆ มีขันพานรองเปนที่ 
  รองรับน้ำ 
   ข้ันตอนการกรวดน้ำในพระราชพิธีหรือพิธีตาง ๆ  
  ของสามัญชน เริ่มเมื่อประธานสงฆสวดถวายอนุโมทนา 
  หรือสวดอนุโมทนาในพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราช 
  กุศลหรือในการบุญท่ีทำโดยสวด “ยะถา วาริวะหา...”  

กำหนดการ 



     

  จนถึง “..มะณิ โชติระโส ยะถา” เปนจบการกรวดน้ำ  

  ระหวางนี้ประธานในพระราชพิธีทรงหลั่งทักษิโณทก  

  หรือประธานในพิธีกรวดน้ำ ผูรวมในมณฑลพิธีนั้น 

  ประนมมือ และเมื่อพระสงฆรับ “สัพพีติโย...” ใหทุกคน 

  ในมณฑลพิธีประนมมือรับพรตอไป 

   ท้ังน้ี ระหวางกรวดน้ำไมตองใชมือหรือนิ้วมือ 

  รองรับน้ำ และผูรวมพิธีไมตองใชมือแตะหรือจับตอกัน 

  เปนทอด ๆ 

ถวายอนุโมทนา และถวายอดิเรก 

 ถวายอนุโมทนา  คือ การที่พระสงฆสวดอนุโมทนา (เรียกกันโดยสามัญวา  

  “ยะถาสัพพี”) ในพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  

  ข้ันตอนการถวายอนุโมทนาเริ่มข้ึนเมื่อประธานสงฆ 

  เร่ิมสวดภาษาบาลวีา “ยะถา วารวิะหา...” จนถงึ “...มะณิ  

  โชติระโส ยะถา” ระหวางนี้ประธานทรงหลั่งทักษิโณทก  

  ( คือหลั่ งน้ ำหรื อกรวดน้ ำ ) ผู ร วมพิ ธี ประนมมือ  

  แลวพระสงฆรบั “สพัพีตโิย” ถงึตอนน้ีประธานจะทรงหล่ัง 

  ทักษโิณทกลงในขนัทีร่องรบัจนหมด แลวทรงสงพระเตาคนื 

  แกเจาหนาที่รับไป ทุกคนในมณฑลพิธีประนมมือรับพร 

  ตอไป 

 ถวายอดิเรก  คือ การที่ประธานสงฆในการพระราชพิธีหรือการ 

  พระราชกุศลกลาวคำถวายพระพรเปนพิเศษเฉพาะแด 

  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ  

  พระบรมราชินีนาถ ขั้นตอนในการถวายอดิเรก เปนเวลา 

  หลังจากทีพ่ระสงฆถวายอนโุมทนา (ทีเ่รียกวา ยถาสัพพ)ี แลว

  สมเด็จพระราชาคณะหรือพระราชาคณะผูเปนประธาน 

  ในพิธีถวายพระพรเปนภาษาบาลีดวยบทวา “อะติเรกะ 

  วัสสะสะตัง ชีวะตุ...” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 



  ทรงประนมพระหัตถรับ สวนผูเฝา ฯ ในพิธีไมตอง 

  ประนมมือ จบแลวรองประธานสงฆถวายพระพรลา  

  (เฉพาะในพระราชฐานที่ประทับเทานั้น) แลวลุกจาก 

  อาสนะออกจากมณฑลพิธีไป 

   ท่ีมาของธรรมเนียมที่พระสงฆถวายพระพร 

  พระมหากษัตริยที่เรียกวา “ถวายอดิเรก” นี้ มีเรื่องเลา 

  สืบกันมาวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

  โปรดใหถือปฏิบัติ เปนรัชสมัยแรก โดยมีมูลเหตุ 

  เน่ืองมาจากงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 

  ในปหน่ึง ไดโปรดเกลา ฯ ใหอาราธนาพระอุดมปฎก  

  เจาอาวาสวัดสุนทราวาส จังหวัดพัทลุง อดีตเปน 

  พระราชาคณะท่ีพระอุดมปฎก เจาอาวาสวัดหงสรตันาราม  

  (เดิมชื่อวัดหงสาราม) ซึ่งทรงคุนเคยกันมาตั้งแตยังไมได 

  เสด็จขึ้นครองราชย ให เขามารวมพิธีทรงบำเพ็ญ 

  พระราชกุศลในพระบรมมหาราชวังครั้ งนั้ นด วย  

  ขณะทรงประเคนจตุปจจัยไทยธรรมแกพระสงฆ 

  ตามลำดับมาจนถึงพระอุดมปฎกซึ่งนั่งประจำที่เปน 

  องคสดุทายในพระทีน่ัง่ ทรงโสมนสัยิง่นกัและทรงทกัทาย 

  ดวยความคุนเคย ตอนทายมีรับส่ังวา “ทานเดินทาง 

  มาแตไกล นานปจงึจะไดพบกัน ขอจงใหพรโยมใหชืน่ใจเถดิ”  

  เน่ืองจากพระอุดมปฎกไมไดเตรยีมตัวมากอน แตดวยภมูริู 

  ของผูสอบไลไดเปรยีญธรรม ๙ ประโยค จึงไดตัง้พดัยศข้ึน 

  ถวายพระพรดวยปฏิภาณ โวหารเปนภาษาบาลี  

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสดับแลว 

  โปรดมาก จึงรับสั่งใหถือเปนธรรมเนียมใหพระสงฆ 

  ถวายพระพรพระมหากษัตริย ในงานพระราชพิธีทั้งปวง  

  นับตั้งแตรัชสมัยนั้นสืบมาจนถึงปจจุบัน 



     

เดินประทักษิณ เดินเทียน เวียนเทียน 

 เดินประทักษิณ  หมายถึง เดินเวียนรอบปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ  

  โดยผูเดนิเดนิในทศิทีป่ชูนยีสถานหรือปชูนยีวตัถอุยูขวามอื 

  ของผูเดิน 

 เดินเทียน  หมายถึง การเดินเวียนขวารอบส่ิงเคารพคือเดินเวียน  

  ใหปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ เชน พระอุโบสถ พระพุทธรูป  

  อยูขวามือของผูเดิน (เดินประทักษิณ) ในวันสำคัญทาง 

  พุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ในมือ 

  ถือดอกไม ธูป เทียน ประนมอยู เปนการบูชา 

  พระรัตนตรัย และเดินเวียน ๓ รอบ ขณะเดินตอง 

  สำรวมและตั้งจิตรำลึกถึงพระรัตนตรัยเปนสำคัญ 

 เวียนเทียน  หมายถึง พิธีสมโภช โดยใชเทียนที่ติดกับแวนเวียนเทียน 

  สมโภช (ถือแวนเทียนเวียนสงกันไปในมณฑลพิธี )  

  รอบบุคคลหรือปูชนียบุคคลเพ่ือใหเกิดสิริมงคล เชน  

  การเวียนเทียนสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  

  การเวียนเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราช 

  กกุธภัณฑ การเวียนเทียนทำขวัญนาค 

   ผูเขาเฝา ฯ ในพระราชพธิซีึง่มกีารเวียนเทียนสมโภช 

  จะสามารถเขารวมในพิธีเวียนเทียนไดตอเม่ือมีเจาหนาที่ 

  มาเชญิตามหมายกำหนดการทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ  

  ให เขารวมพิธี ผู ใดจะไดรับมอบใหรวมเวียนเทียน 

  เจ าหน า ท่ีสำนั กพระราชวั งจะมาแจ งแต เนิ่ น ๆ  

  สวนบคุคลอืน่ใหเฝา ฯ อยู ณ ท่ีเฝา ฯ ของตน วิธปีฏิบตัิ 

  ในการเวียนเทียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 



  ๑. ใชมือทั้งสองถือแวนเทียนสมโภชใหอยูในระดับอก 

  ๒. ยกแวนเวียนเทียนสูงขึ้นเล็กนอยพองามวนแวน 

   เวียนเทยีนออกจากตัว แลวยกขึน้วนเชนเดมิใหครบ  

   ๓ ครั้ง จากนั้นใชมือขวาโบกเหนือเปลวเทียน 

   ไปขางหนา 

  ๓. สงแวนเวียนเทียนใหผูอยูถัดไปทางดานซายมือ 

   ตามลำดับจนครบ ๓ รอบ แลวถวายความเคารพ  

   กลับไปนั่งเฝา ฯ ที่เดิม 

การเวียนเทียน 



     

เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย 

 เคร่ืองประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย หรือเครื่องหมาย

แสดงความเปนพระมหากษัตริย ประกอบดวย เครื่องราชกกุธภัณฑ เคร่ืองราชูปโภค 

และเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศอื่น ๆ ดังนี้ 

 ๑. ราชกกุธภัณฑ 

  มี ๒ แบบ โบราณราชประเพณีอธิบายไวตางกัน แตละแบบมี ๕ อยาง  

จึงเรียกวา เบญจราชกกุธภัณฑ 

  แบบ ก 

   (๑) พระมหาเศวตฉัตร 

   (๒) พระมหาพิชัยมงกุฎ 

   (๓) พระแสงขรรคชัยศรี 

   (๔) พัดวาลวิชนี และ พระแสจามรี หรือพระแสหางชางเผือก 

   (๕) ฉลองพระบาทเชิงงอน 

  แบบ ข 

   (๑) พระมหาพิชัยมงกุฎ 

   (๒) พระแสงขรรคชัยศรี 

   (๓) ธารพระกรชัยพฤกษ (ไมเทา) 

   (๔) พัดวาลวิชนี และ พระแสจามรี หรือพระแสหางชางเผือก 

   (๕) ฉลองพระบาทเชิงงอน 

 ๒. เครื่องราชูปโภค 

  คือเคร่ืองใชตามปกติของพระมหากษัตริย มีหลายสิ่ง เฉพาะองคที่สำคัญ 

ไดแก 

   (๑) พานพระขันหมาก 

   (๒) พระมณฑปรัตนกรัณฑ (เปนภาชนะบรรจุน้ำเย็น) 

   (๓) พระสุพรรณศรีบัวแฉก (กระโถนเล็ก) 

   (๔) พระสุพรรณราช (กระโถนใหญ) 



 ๓. ราชศิราภรณ 

   (๑) พระชฎากลีบ 

   (๒) พระชฎาเดินหน 

   (๓) พระชฎา ๕ ยอด (พระมหากฐิน) 

   (๔) พระมาลา มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งสำหรับทรงเวลาปกติ ไดแก  

    พระมหามาลา และพระมาลาเสาสูง อีกชนิดหนึ่งสำหรับ 

    ทรงเวลาออกศึกสงคราม เรียกวา พระมาลาเบี่ยง (จำลองจาก 

    พระมาลาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 

 ๔. พระสังวาล 

   (๑) สังวาลพระนพ 

   (๒) พระมหาสังวาลนพรัตน 

 ๕. พระแสงราชศัสตราวุธ 

   (๑) พระแสงดาบคาบคาย 

   (๒) พระแสงดาบใจเพชร 

   (๓) พระแสงเวียด 

    (๔) พระแสงฟนปลา 

     (๕) พระแสงหัตถนารายณ 

   (๖) พระแสงแฝด 

   (๗) พระแสงอัษฎาวุธ  (พระแสงเครื่องรบ มี ๘ องค) 

   (๘) พระแสงฝกทองเกลี้ยง 

 ๖. พระราชยาน 

   (๑) พระราชยานกง 

   (๒) พระราชยานถม 

   (๓) พระราชยานทองลงยา 

   (๔) พระราชยานงา 

   (๕) พระท่ีนั่งพุดตานทอง ตั้งอยูกับท่ี ถาเสด็จประทับแห เรียก 

    พระที่นั่งราชยานพุดตานทอง 



     

พระมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ 

พระมหาพิชัยมงกุฎ พานพระขันหมาก 



พระมณฑปรัตนกรัณฑ พระสุพรรณศรีบัวแฉก 

พระสุพรรณราช พระชฎากลีบ 



     

พระมหามาลา พระมาลาเสาสูง 

สังวาลพระนพ พระมหาสังวาลนพรัตน 



พระแสงฝกทองเกลี้ยง 

พระราชยานกง 

พระราชยานทองลงยา 



     

พระราชยานงา 

พระที่นั่งพุดตานทอง 



 พระบรมวงศานุวงศ  คือผูที่สืบเชื้อสายจากพระมหากษัตริย มีลำดับ 

 พระราชวงศ และเจานาย  ดังนี้ 

 พระบรมวงศานุวงศ  หมายถึง พระราชวงศชั้นสูงตั้งแตพระราชโอรส  

   พระราชธิดา และพระราชวงศที่ทรงศักดิ์เปน 

   พระราชนัดดา (หลาน) พระราชปนัดดา (เหลน)  

   ของพระมหากษัตริย และมีพระอิสริยศักดิ์เปน 

   เจาฟา พระองคเจา หรือหมอมเจา 

 พระราชวงศ  หมายถึง เชื้อพระวงศตั้งแตชั้นหมอมเจาลงไป 

 ราชตระกูล ราชนิกุล  หมายถึง บุคคลผูอยูในราชสกุลทุกมหาสาขา  

   อันสืบสายมาแตพระมหากษัตริยทุกพระองค 

   ในพระบรมราชจักรีวงศ เมื่อถึงชั้นบุตรของ 

   หมอมหลวง หรือภรรยาของผูเปนสมาชกิราชตระกลู 

   จะมีคำวา ณ อยุธยา ตอทายนามสกุล 

 ราชินีกุล  หมายถึง บุคคลท่ีอยู ในสกุลรวมกับสมเด็จ 

   พระบรมราชินี 

 ขรัวตา, ขรัวยาย  หมายถึง สามัญชนท่ีเปนตายายของลูกหลวงหรือ 

   พระราชโอรสพระราชธิดา 



     

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา  เมื่อจะกลาวคำราชาศัพทถึงคำวา “วันเกิด”  

 วันเสด็จพระราชสมภพ  หรือ “วันคลายวันเกิด” ที่ใชสำหรับพระบาท 

 และวันประสูติ  สมเด็จพระเจาอยูหัว หรือพระบรมวงศานุวงศ  

   มีบุคคลจำนวนไมนอยนำมาใชปะปนกันระหวาง 

   คำวา “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” และ  

   “วันพระบรมราชสมภพ” หรือใชผิดลำดับชั้น 

   ของพระราชวงศในระหวางคำวา “วันเสด็จ 

   พระราชสมภพ” “วันพระราชสมภพ” และ         

   “วนัประสตู”ิ ในบรรดาคำราชาศพัททีก่ลาวขางตน  

   คำที่ไดยินไดใชกันอยูเสมอคือคำวา “วันเฉลิม 

   พระชนมพรรษา” ซ่ึงมักเขาใจผิดวาหมายถึง 

   วั น เกิ ดของพระบาทสมเด็ จพระ เจ าอยู หั ว  

   แตความจริงคำนี้มีความหมายตรงกับคำสามัญวา  

   “วันคลายวันเกิด” คือ “เปนวันทรงบำเพ็ญ 

   พระราชกุศลเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยคลาย 

   วนัพระบรมราชสมภพที่เวียนมาบรรจบอีกปหนึ่ง”  

   ดังน้ัน การจดัพระราชพธิใีนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

   จงึมขีึน้ไดทกุป แตวนัพระบรมราชสมภพซ่ึงแปลวา  

   “วันเกิด” หรือ “วันถือกำเนิด” จะมีเพียงวันเดียว 

   เรียกวา “วันเสด็จพระราชสมภพ” สวนคำวา  

   “วันพระราชสมภพ” เปนราชาศัพทของคำวา  

   “วันเกิด” ใชสำหรับสมเด็จพระนางเจา ฯ  

   พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี  



   สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช 

   กุมารี หากใชสำหรับพระราชวงศทั่วไป ใหใชคำวา  

   “วันประสูติ” แทน “วันเกิด” และ “ประสูติ”  

   แทน “เกิด” ตามลำดับ ทั้งนี้ วันทรงบำเพ็ญ 

   พระราชกุศลเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยคลาย 

   วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจา ฯ  

   พระบรมราชินีนาถ ให ใชคำวา “วันเฉลิม 

   พระชนมพรรษา” เชนเดียวกับราชาศัพทที่ใช 

   สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 หมายเหตุ ปจจุบันในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ หมายกำหนดการ 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยใหสำนักพระราชวังจัดสถานท่ีสำหรับลงพระนาม

และลงนามถวายพระพรไวในพระบรมมหาราชวัง ระหวางเวลา ๙ นาฬกา ถึงเวลา  

๑๗ นาฬกา 

 พระชนมพรรษา  คำราชาศัพทที่ใชกลาวถึงชวงเวลาตั้งแตเกิด หรือ 

 พระชนมายุ  มีมาจนถึงเวลาท่ีกลาวถึง ซึ่งเรียกกันสามัญวา  

 พระชันษา  “อายุ” และคำลักษณะนามแทนจำนวนปอายุ  

   มีที่ใชตางกันตามลำดับอิสริยยศ กลาวคือ หากใช 

   สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ 

   พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ใหใชคำวา  

   “พระชนมพรรษา” แทน “อายุ” และใชคำวา  

   “พรรษา” เปนลักษณะนามแทนคำวา “ป” เชน 

   กลาววา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

   ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ในป 

   พุทธศักราช ๒๕๔๒” เม่ือกลาวสำหรับสมเด็จ 



     

   

   

คำสามัญ ราชาศัพท ใชสำหรับ 

   พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จ 

   พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช 

   กุมารี ตองใชวา “พระชนมายุ” แทน “อายุ” และ 

   คำวา “พรรษา” แทน “ป” สวนพระบรมวงศานวุงศ 

   นอกจากท่ีกลาว ใหใชคำวา “พระชันษา” แทน  

   “อายุ” และใชคำวา “ป” เปนลักษณะนามแทน 

   จำนวนปอายุ ท้ังนี้ ไมใชคำวา “ชันษา” แทน “ป”  

   ดังที่มีผูใชโดยเขาใจผิดอยูเสมอ 
 
 
 
 

 อาย.ุ..ป พระชนมพรรษา...พรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

   สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

  พระชนมายุ...พรรษา สมเด็จพระบรมราชินี 

   สมเด็จพระบรมราชชนนี 

   สมเด็จพระยุพราช 

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

   สยามมกุฎราชกุมาร  

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

   สยามบรมราชกุมารี 

  พระชันษา...ป พระราชวงศทั่วไป 
 
 



 พระราชสาสน  คำวา “พระราชสาสน” และ “อักษรสาสน” ตางมี 
   ความหมายวาเปนจดหมายที่ ใช ในการเจริญ 
   สัมพันธไมตรีระหวางประเทศ พระราชสาสนใชใน 
   กรณีที่เปนสาสนของประมุขท่ีเปนพระมหากษัตริย  
   คำวา “พระราชสาสน” เทาที่ปรากฏใชในเอกสาร 
   หลักฐานตาง ๆ ตั้งแตครั้งโบราณสมัยจนถึง 
   ปจจุบัน พบวา มีการใชสะกดการันตตางกัน 
   เปน ๓ แบบ คือ พระราชสาสน พระราชสาสน  
   และพระราชสาสน แตในรัชกาลปจจุบัน พระบาท 
   สมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
   ใหใชคำวา “พระราชสาสน” (อานวา พระ-ราด- 
   ชะ-สาน) 
 อักษรสาสน   เปนสาสนของประมุขที่ เปนสามัญชนที่ดำรง 
   ตำแหนงประธานาธิบดี หรือตำแหนงที่เรียกชื่อ 
   เปนอยางอื่น  

พระราชสาสนตราตั้งเอกอัครราชทูตไทยประจำตางประเทศ 
 



     

 พระราชอาคนัตกุะ  คำวา “อาคันตกุะ” ซ่ึงมคีวามหมายวา “แขก (ผูมาหา)” 
 และอาคันตุกะ เมื่อนำมาใชในขอความท่ีเก่ียวกับพระบาทสมเดจ็ 
   พระเจาอยูหวั มทีีใ่ชในโอกาสตาง ๆ ดังนี้ 
   ๑. พระมหากษัตริยไทย เสด็จไปเปน “แขก”  
    เยือนประมุขประเทศที่ เปนพระราชา 
    มหากษัตริยเรียกพระมหากษัตริยไทยวา  
    “พระราชอาคันตุกะ” 
   ๒. พระมหากษัตริยไทย เสด็จไปเปน “แขก”  
    เยือนประมุขประเทศที่เปนประธานาธิบดี  
    (คนสามัญ) เรียกพระมหากษัตริยไทยวา  
    “อาคันตุกะ” (เพราะไมไดเปนแขกของ 
    พระมหากษัตริย) 
   ๓. พระมหากษัตริย หรือประธานาธิบดี  
    (คนสามัญ) ตางประเทศที่ เสด็จมาหรือ 
    มาเยือนพระมหากษัตริยไทย เรียกแขก 
    เหลานั้นวา “พระราชอาคันตุกะ” (เพราะ 
    เปนแขกของพระมหากษัตริย) 
 

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แหงสหราชอาณาจักร และเจาชายฟลิป ดยุคแหงเอดินเบอระ 
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ 

ระหวางวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ถึงวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 



   หากจะกลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณชวยเหลือเกื้อกูล 

   หรือค้ำจุน องคกรหรือบุคคลใด มีคำราชาศัพท 

   ท่ีใชกันแพรหลายอยู ๒ คำ คือ “พระบรม 

   ราชูปถัมภ” กับ “พระบรมราชานุเคราะห”  

   ซ่ึงตองเลือกใชใหเหมาะสมกับนัยและโอกาส ดังนี้ 

 พระบรมราชูปถัมภ  เปนคำนามราชาศัพทแปลวา การเกือ้กลู การอปุถมัภ  

   ใชในกรณีการใหความชวยเหลือ เกื้อกูล หรือ 

   ชวยค้ำจุนองคกร สถาบัน สมาคม สโมสร หรือ 

   กิจการอยางใดอยางหนึ่ ง เชน กลาววา  

   “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณา 

   โปรดเกลา ฯ ใหรับสมาคม... ไวในพระบรม 

   ราชูปถัมภ” ทั้งน้ี คำวา “พระบรมราชูปถัมภ”  

   เมื่อใชสำหรับสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรม 

   ราชินีนาถ มีการบัญญัติศัพทขึ้นใชวา “พระบรม 

   ราชินูปถัมภ” สวนพระบรมวงศานุวงศชั้นสมเด็จ 

   พระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

   สยามมกุฎราชกุมาร สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

   สยามบรมราชกุมารี ใหใชคำวา “พระราชูปถัมภ”  

   สวนพระราชวงศทั่วไป ใชคำวา “พระอุปถัมภ” 

 พระบรมราชานุเคราะห  ใชในกรณีที่ทรงชวยเหลือ อนุเคราะหบุคคล คำวา  

   “พระบรมราชานุเคราะห” มีนัยความหมายวา  

   พระราชทานความชวยเหลือดวยพระเมตตากรุณา  

   เชน กลาววา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหรับนาย ... เขารับ 

   การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ... โดยใหเปน 



     

   คนไขในพระบรมราชานเุคราะห” คำวา “พระราชา 

   นุเคราะห” ใชสำหรับสมเด็จพระนางเจา ฯ  

   พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี  

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ 

   ราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

   สยามบรมราชกุมารี สวนพระราชวงศทั่วไป ใหใช 

   คำวา “พระอนุเคราะห” 

 พระบรมฉายาลักษณ  ในการจดังานเพ่ือหารายไดบำรงุกจิการสาธารณกศุล 

 พระบรมฉายาสาทิสลกัษณ  หรือเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศลบางงาน ผูจัด 

 หรอืพระบรมสาทิสลกัษณ ไดอัญเชิญ “ภาพ” หรือ “พระบรมรูป” หรือ  

 และพระบรมรูป  “พระรูป” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือ 

   พระบรมวงศานุวงศที่มีผูถายไวก็ดี เขียนหรือปน 

   ไวก็ดี มาใหผูรวมงานแขงขันเสนอราคาซื้อขาย 

   เราจะไดยนิคำกลาวเรียกขานภาพหรือพระบรมรปู 

   หรอืพระรปูน้ัน ๆ วา “พระบรมฉายาลกัษณ” บาง  

   “พระบรมฉายาสาทิสลักษณ” หรือ “พระบรม 

   สาทิสลักษณ” บาง และ “พระบรมรูป” บาง  

   ตางกันไปตามลักษณะแหงภาพ พระบรมรูป หรือ 

   พระรูปนั้น 

 พระบรมฉายาลักษณ  คือ รูปถายหรือภาพถายของพระบาทสมเด็จ 

   พระเจาอยูหัว หรือพระบรมรูป 



 พระฉายาลักษณ  คือ รูปถายหรือภาพถายของสมเด็จพระนางเจา ฯ  

   พระบรมราชินีนาถและพระราชวงศทั่ ว ไป  

   หรือพระรูป 

 พระบรมฉายาสาทสิลกัษณ คือ รูปเขียนหรือภาพเขียนของพระบาทสมเด็จ 

 หรอืพระบรมสาทิสลกัษณ พระเจาอยูหัว (คำวา “สาทิส” มาจากคำบาลี 

   แปลวาเหมือนกัน คลายกัน จึงหมายถึงภาพเขียน 

   ไมใชภาพถาย) สวน “พระสาทิสลักษณ” หรือ  

   “พระรูปเขียน” คอืรปูเขยีนของสมเดจ็พระนางเจา ฯ  

   พระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศตั้ งแต 

   ชั้นพระองคเจาข้ึนไป ในกรณีเปน “รูปหลอ หรือ 

   รูปปน” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตองใช 

   คำวา “พระบรมรูปหลอ” หรือ “พระบรมรูปปน”  

   สวนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระราชวงศ 

   ท่ัวไป ใหใชคำวา “พระรปูหลอ” หรือ “พระรปูปน” 

 พระราชนิพนธ  หมายถึง หนังสือที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

   สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ 

   พระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

   สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพ 

   รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแตงขึ้น  

   ห าก เป น เพลงหรื อบทร อ ยกรองมั ก ใช ว า  

   “เพลงพระราชนิพนธ” “บทรอยกรองพระราช 

   นิพนธ” เมื่อใชเปนคำกริยาราชาศัพทก็จะใชวา  

   “ทรงพระราชนิพนธ” 



     

 พระนิพนธ  หมายถึง หนังสือที่พระราชวงศในลำดับนอกเหนือ 

   จากที่กลาวขางตน ทรงแตงหรือทรงเรียบเรียงขึ้น  

   เจานายชั้นเจาฟาใชวา “ทรงพระนิพนธ” และ 

   เจานายทั่วไปใชวา “ทรงนิพนธ” 

 พระราชหัตถเลขา  เปนคำราชาศัพทหมายถึง “จดหมาย” ของ 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว และสมเด็จ 

   พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  

 ลายพระหัตถ  หมายถึง “จดหมาย” โดยใชคำวา “ลาย 

   พระราชหัตถ” สำหรับสมเด็จพระบรมราชินี  

   สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรม 

   โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จ 

   พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

   หากเปนพระราชวงศทั่ ว ไป รวมทั้ งสมเด็จ 

   พระสังฆราชตองใชคำวา “ลายพระหัตถ” แตถา 

   สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงพระยศเปน “สมเด็จ 

   พระมหาสมณเจา” หรอื “สมเด็จพระสงัฆราชเจา”  

   ตองใชว า “พระมหาสมณสาสน” หรือ  

   “พระสมณสาสน” ตามลำดับ สวนพระราชาคณะ 

   หรือพระสงฆทั่วไปใชคำวา “ลิขิต” 

 พระที่นั่ง  หมายถึง เรือนหลวงในพระบรมมหาราชวังและใน 

   พระราชวัง ทั้งประเภทเรือนยอด ท่ีเรียกวา  

   ปราสาท หรือเรือนหลังคาจั่ว คือ เรือนหลังคา 



   ไมมียอด ปลูกสร าง ไว เปนที่ ประทับของ 

   พระมหากษตัรยิ หรือสถานท่ีภายในองคปราสาท 

   ท่ีใชสำหรับกิจการตางๆ เชน พระท่ีนั่งจักรี 

   มหาปราสาท พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระที่นั่ง 

   ดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ 

    อน่ึง การแสดงตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อถวาย 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือพระบรมวงศา 

   นุวงศทอดพระเนตร เชน โขน ละคร หนัง เรยีกวา  

   “แสดงหนาที่นั่ง” หรือ “แสดงเฉพาะพระพักตร” 

 พระราชอาสน  หมายถึง ที่ประทับ เกาอี้ 

 พระโธรณ  อานวา “พระ-โทรน” (ไมใช พระ-โท-ระ-นะ)   

   หมายถึง ที่ประทับเปนเกาอี้มีพนักสูงแกะ 

   ลวดลาย หรือบัลลังก 

 พระที่   เปนคำเรียกอยางภาษาพูด หมายถึง ที่บรรทม  

   (นอน) หรือพระแทนบรรจถรณ (พระราชบรรจถรณ) 

 พระแทน   หมายถึง ที่นั่งยกเปนแทนเล็ก ๆ ไมมีขา 

 

 ทรงพระดำเนิน   เปนกริยาราชาศัพทที่แปลวา “เดิน” ใชสำหรับ 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระราชวงศ  

   หากเปนพระราชวงศชั้นหมอมเจา ใหใชคำวา  

   “ทรงดำเนิน” 



     

 เสด็จ มีที่ใชใน ๔ ลักษณะ คือ 

   ๑. ใชในความหมายวาไปหรือมา ใชสำหรับ 

    พระราชวงศ ซึ่งตองกลาววาเสด็จไปหรือ 

    เสด็จมา 

   ๒. ใชเปนสวนประกอบหนากริยาแท ซึ่งเปน 

    กริยาหลกั บงบอกเน้ือความ เชน เสด็จออก  

    เสด็จขึ้น เสด็จลง เสด็จเขา เสด็จผานพิภพ  

    เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 

   ๓. ใชในนัยท่ีเกี่ยวกับพระมหากษัตริยหรือ 

    เจานาย เชน พูดวารับเสด็จ สงเสด็จ 

   ๔. ใช เปนคำแทนพระองคพระราชโอรส 

    พระราชธิดาชั้นพระองค เจา ซึ่ งใชกัน 

    ในภาษาพูด เชน เสด็จกรมขนุ เสด็จกรมหลวง  

    เปนตน 

 เสด็จพระราชดำเนิน หมายถึง กริยาการไป การมา 

 เสด็จประพาส  หมายถึง ไปทอดพระเนตรสถานที่ตาง ๆ เปนการ 

   สวนพระองค ใชสำหรับพระมหากษัตริยและ 

   พระราชวงศ 

 เสด็จพระราชดำเนิน  หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 

 แปรพระราชฐาน สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  

   เ สด็ จพระร าชดำ เนิ น ไปประทั บแรมนอก 

   พระมหามณเฑียรหรือพระราชวังท่ีประทับประจำ 

   ในพระมหานคร ไปประทับยังตางจังหวัด 
 



 สังคมไทยมีวัฒนธรรมดานการใชภาษาในการกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย

หรือกราบทูลพระบรมวงศ หรือพระราชวงศ ท้ังดวยวาจาและดวยการมีหนังสือ 

กราบบังคมทูลอยางมีหลักเกณฑเปนแบบแผนเฉพาะ โดยเนนการใชถอยคำภาษาท่ีสุภาพ

ไพเราะ โดยใหคำจำกัดความภาษาดังกลาวนั้นวา “ราชาศัพท” 

 ดังนั้น การใชคำราชาศัพทไดอยางถูกตองและมีความเหมาะสมกับสถานการณ

จึงเปนเรื่องที่สำคัญอยางมาก นอกจากจะเปนการเทิดพระเกียรติองคพระประมุขของชาติ

และพระราชวงศแลว ยังเปนการแสดงใหเห็นวาบุคคลนั้น ๆ เปนผูมีวัฒนธรรม  

เปนผูรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งผูเปนขาราชการและ 

ผูดำรงตำแหนงบริหารระดับสูงของประเทศ อาทิ รัฐมนตรียอมจำเปนที่จะตองใช

ราชาศพัทในการกราบบังคมทูล กราบทลู หรอื ทลู แลวแตกรณไีดถกูตองตามสถานการณ 

การกราบบังคมทูล กราบทูล และทูลในโอกาสตาง ๆ 

 การกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล ดวยวาจา 

 เมื่อจะกลาววาบุคคลใดบุคคลหน่ึงกราบบังคมทูลคือพูดกับพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ในลักษณะเปนการ “บอกหรือบอกเลา” “รายงาน” และ “หารือขอปฏิบัติ” 

ตองใชคำราชาศัพทแทนคำพูดสามัญเหลานั้น ซึ่งมีคำแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

 ๑. หากเปนการ “บอกหรือบอกเลา” เรื่องราวอันใดแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ตองใชราชาศัพทวา “กราบบังคมทูลพระกรุณา” และเมื่อจะกราบบังคม

ทูลดวยวาจาอยางเปนทางการเมื่อเริ่มตน ใหกลาววา  

 “ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม  

 ขาพระพุทธเจา ...(ระบุชื่อ ตำแหนง)...  

 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท ...   

 (ดำเนินเนื้อเรื่องจนจบ).............  

 และลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ” 



     

 การกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ จะเหมือนกับ 

การกราบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกประการ เวนแตจะไมมีคำวา 

“พระกรุณา” ตอทายคำวา “กราบบังคมทูล” 

 สวนการกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใหใชคำวา “กราบบังคมทูล” และ

เมื่อเร่ิมตนจะกราบบังคมทูลโดยตรงกับพระองค ตองกลาววา “ขอพระราชทาน 

กราบบงัคมทลู” แลวลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” หากเปนพระราชวงศตัง้แตชัน้

สมเด็จเจาฟาลงไปจนถึงพระวรวงศเธอที่ทรงกรมใหใชคำวา “กราบทูล” เมื่อจะกราบทูล

โดยตรงกับพระองคกลาววา “ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝาพระบาท” ลงทายวา 

“ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม” สวนพระวรวงศเธอท่ีมิไดทรงกรม

และหมอมเจา ใชคำวา “ทูล” แตหากจะทูลโดยตรงมีการแยกใชราชาศัพทโดยลำดับ

พระวรวงศเธอพระองคเจา ที่มิไดทรงกรม ใหใชวา “ทูลทราบฝาพระบาท” หรือ  

“ทลูฝาพระบาททรงทราบ” ลงทายวา “ควรมคิวรแลวแตจะโปรด” ชัน้หมอมเจา ใชวา 

“ทูลฝาพระบาท” หรือ “ทูลฝาพระบาททรงทราบ” ลงทายวา “แลวแตจะโปรด”  

(ดูรายละเอียดในเรื่องคำขึ้นตนและคำลงทายในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล 

ดวยวาจา หนา ๑๑๕ - ๑๑๖) 

 ๒. การกราบบังคมทูลในลักษณะเปนการ “รายงาน” แดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตองใชคำวา 

“กราบบังคมทูลรายงาน” โดยใชสรรพนามคำขึ้นตนและลงทายใหถูกตองกับลำดับ 

พระอิสริยยศ เชน เมื่อจะกราบบังคมทูลรายงานดวยวาจาอยางเปนทางการกับสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ใหกลาววา 

 “ขาพระพุทธเจา ....(ระบุชื่อ  ตำแหนง).... ขอพระราชทาน 

 กราบบังคมทูลรายงาน..............(ดำเนินเนื้อเรื่องจนจบ)..........  

 ลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” หรือ “ควรมิควร 

 แลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม” 

สวนพระราชวงศทั่วไปใชวา “กราบทูลรายงาน” หรือ “ถวายรายงาน” 



ตัวอยางคำกราบบังคมทูล 

ตัวอยางกราบบังทูลรายงาน 
 
 
 

พระบาทสมเด็จ สง/รับเสด็จในโอกาส นายกรัฐมนตรี ขอเดชะฝาละอองธุลี 

พระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนิน  พระบาทปกเกลา    

  แปรพระราชฐาน   ปกกระหมอม 

  หรือเสด็จพระราช  ขาพระพุทธเจา... 

  ดำเนินเยือนตางประเทศ    (ชื่อ/ตำแหนง)....  

  ณ ทาอากาศยาน  พรอมดวยรัฐมนตรี 

  กองบัญชาการ  มาเฝาทูลละอองธุลี     

  กองทัพอากาศ  พระบาท สง/รับเสด็จ 

    ในโอกาสเสด็จ 

    พระราชดำเนิน..... 

    พระพุทธเจาขา 

    ดวยเกลาดวย  

    กระหมอม   

    ขอเดชะ 

  “............” ผูบัญชาการ ขอเดชะฝาละอองธุลี     

   ทหารอากาศ พระบาทปกเกลา        

    ปกกระหมอม  

    ขาพระพุทธเจา..... 

    (ชื่อ/ตำแหนง)...... 

    เปนผูแทนกองทัพ 

    อากาศ  

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานันดรของผูรับ 
คำกราบบังคมทูล 

โอกาสที่กราบบังคมทูล 
รายงาน 

ผูกราบบังคมทูล 
 

ตัวอยาง 
คำกราบบังคมทูลรายงาน 



     

       สง/รับเสด็จ 

       (ขอพระราชทาน 

       พระบรมราชวโรกาส 

       อัญเชญิเสดจ็ขึน้แทนรบั    

       การถวายความเคารพ  

       จากกองทหารเกยีรตยิศ)  

       พระพุทธเจาขา ขอรับ*    

       ดวยเกลาดวยกระหมอม 

       ขอเดชะ 

   รับเสด็จในโอกาสเสด็จ  รัฐมนตรี/ ขอเดชะฝาละอองธุลี 

   พระราชดำเนินไปทรง  ปลัดกระทรวง/ พระบาทปกเกลา 

   ประกอบพระราชกรณียกจิ  อธิบดี/ ปกกระหมอม 

   ตามคำกราบบงัคมทลูเชญิ  ผูวาราชการ ขาพระพุทธเจา 

   ของสวนราชการหรือ  จังหวัด/ .......(ชื่อ/ตำแหนง)....... 

   หนวยงานตาง ๆ   หวัหนาคณะ และขาราชการกระทรวง 

     ท่ีจดังาน ฯลฯ ................/กรม............./ 

      ประชาชนชาวจังหวดั...... 

      รูสึกสำนึกใน 

      พระมหากรุณาธิคุณ 

      อยางหาที่สุดมิได  

      ท่ีใตฝาละอองธุลี 

    

    

ฐานันดรของผูรับ 
คำกราบบังคมทูล 

โอกาสที่กราบบังคมทูล 
รายงาน 

ผูกราบบังคมทูล 
 

ตัวอยาง 
คำกราบบังคมทูลรายงาน 

หมายเหต ุ * เปนธรรมเนยีมปฏบิตัใินการกราบบงัคมทลูในกจิการของฝายทหารเทานัน้ 
 



      พระบาทเสด็จ 
    พระราชดำเนนิมา....... 
    พระพุทธเจาขา  
    ดวยเกลาดวยกระหมอม  
    ขอเดชะ 
 
สมเด็จพระบรม สง/รับเสด็จในโอกาส นายกรัฐมนตรี ขอพระราชทาน 
โอรสาธิราช ฯ  เสด็จพระราชดำเนิน  กราบบังคมทูลทราบ 
สยามมกฎุราชกมุาร เยือนตางประเทศ  ฝาละอองพระบาท 
หรอืสมเดจ็พระเทพ ณ ทาอากาศยาน  ขาพระพุทธเจา 
รัตนราชสุดา ฯ  กองบัญชาการ  ...(ชื่อ/ตำแหนง)... 
สยามบรมราชกมุาร ี กองทัพอากาศ  พรอมดวยรัฐมนตรี 
    มาเฝาทูลละออง  
    พระบาท สง/รับเสด็จ 
    ในโอกาสเสด็จ 
    พระราชดำเนิน...... 
    พระพุทธเจาขา  
    ดวยเกลาดวยกระหมอม  
     
                   สง/รับเสด็จในโอกาส ผูบัญชาการ ขอพระราชทาน 
    เสด็จพระราชดำเนิน  ทหารอากาศ กราบบังคมทูล 
    เยือนตางประเทศ   ทราบฝาละอองพระบาท 
    ณ ทาอากาศยาน  ขาพระพุทธเจา 
    กองบัญชาการ  ...(ชื่อ/ตำแหนง)... 
    กองทพัอากาศ  เปนผูแทนกองทพัอากาศ 
      สง/รับเสด็จ  

    

    

ฐานันดรของผูรับ 
คำกราบบังคมทูล 

โอกาสที่กราบบังคมทูล 
รายงาน 

ผูกราบบังคมทูล 
 

ตัวอยาง 
คำกราบบังคมทูลรายงาน 



     

      (ขอพระราชทาน 

      พระราชวโรกาส 

      เชิญเสด็จขึ้นแทนรับ     

      การถวายความเคารพ 

      จากกองทหารเกยีรตยิศ)   

      พระพุทธเจาขาขอรับ*  

      ดวยเกลาดวยกระหมอม  

    รับเสด็จในโอกาส รัฐมนตรี/ ขอพระราชทาน 

    เสด็จพระราชดำเนิน ปลัดกระทรวง/ กราบบังคมทูลทราบ 

    ไปทรงประกอบ อธิบดี/ ฝาละอองพระบาท 

    พระราชกรณียกิจ ผูวาราชการ ขาพระพุทธเจา 

    ตามคำกราบบังคมทูลเชิญ จังหวัด/ ...(ชื่อ/ตำแหนง)..และ 

    ของสวนราชการ หัวหนาคณะ ขาราชการกระทรวง../ 

    หรือหนวยงานตาง ๆ ที่จัดงาน ฯลฯ กรม......./ประชาชน 

       ชาวจังหวัด........ 

      รูสึกสำนึก 

      ในพระมหากรุณาธิคุณ 

      ที่ใตฝาละอองพระบาท    

      เสดจ็พระราชดำเนนิมา     

      ...........พระพุทธเจาขา   

      ดวยเกลาดวยกระหมอม 

    

    

ฐานันดรของผูรับ 
คำกราบบังคมทูล 

โอกาสที่กราบบังคมทูล 
รายงาน 

ผูกราบบังคมทูล 
 

ตัวอยาง 
คำกราบบังคมทูลรายงาน 

หมายเหต ุ * เปนธรรมเนยีมปฏบิตัใินการกราบบงัคมทลูในกจิการของฝายทหารเทานัน้ 



ตัวอยางคำกราบบังคมทูลถวายราชสดุดี 

และเชิญชวนดื่มถวายพระพร ของนายกรัฐมนตรี 

ในงานสโมสรสันนิบาต 

 ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม เนื่องในอภิลักขิต 

สมัยวัน..........ขาพระพุทธเจา.......(ออกนาม)........นายกรัฐมนตรี พรอมดวยพสกนิกร 

ทุกหมูเหลา มีความชื่นชมโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม

หาที่สุดมิได ที่ ใตฝาละอองธุลีพระบาทไดทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ  

ทรงพระอุตสาหะวิริยะประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ......(ขอความโดยยอ)........... 

ในมหามงคลสมัย....นี้ ขาพระพุทธเจาท้ังหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

ประกาศความสมานฉันทพรอมเพรียงกัน เฉลิมพระเกียรติดวยความจงรักภักดี ขออำนาจ

แหงคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหทรงพระ

เจริญสิริสวัสดิ์ ......(คำถวายพระพรชัยมงคล).....ณ มหามงคลน้ี ขาพระพุทธเจาขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนผูมีเกียรติที่มารวมงานสโมสรสันนิบาต ณ ที่นี้ 

ดื่มถวายพระพรชัยมงคล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ขอใหทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเปนมิ่งขวัญ

รมเกลาเหลาพสกนิกรไทย ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ 

 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ 

 



     

ตัวอยางคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ของนายกรัฐมนตรี 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา.......... 

(ออกนาม)..........นายกรัฐมนตรี ในนามของประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลามีความยินดีเปน

อยางยิ่ง ที่ใตฝาละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน

พระบรมราชวโรกาสใหขาพระพุทธเจาทั้งหลายเขาฝาทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความ

จงรักภักดี เนื่องในมหามงคลสมัยคลายวันพระบรมราชสมภพ ซ่ึงเวียนมาบรรจบ 

อีกวาระหนึ่ง ในวันท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช...............นี้ .......................(ขอความโดยยอ) 

........................................................................... 

 ในศุภวาระอันเปนมิ่งมงคลคลายวันพระบรมราชสมภพน้ี ขาพระพุทธเจา 

ทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล........................... 

(คำถวายพระพรชัยมงคล)................................ 

 

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ  

 

 ๓. เมือ่ประสงคจะกลาววา “หารอืขอปฏิบตั”ิ กบัพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

สมเดจ็พระนางเจา ฯ พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใชราชาศัพทวา “เรียนพระราช

ปฏิบัติ” สวนพระราชวงศทั่วไป ใชวา “เรียนพระปฏิบัติ” 

 การกราบบังคมทูลในโอกาสหรือกรณีตาง ๆ  

 การกราบบังคมทูลดวยวาจาจะมีแบบแผนเพ่ือใหเกิดความถูกตองและเหมาะสม

ตามธรรมเนียมปฏิบัติและราชประเพณี เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณและโอกาสในการ

กราบบังคมทูล ซึ่งสรุปได ดังนี้ 



 ๑. กราบบังคมทูลในกรณีที่ยังไมมีพระราชปฏิสันถารขึ้นกอน 
  ควรแนะนำตนเองกอนกราบบังคมทูล โดยกลาววา “ขอเดชะฝาละอองธุลี 
  พระบาทปกเกลาปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา........(ออกชื่อ).......  
  (ตำแหนง)............ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูล 
  พระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท.......(ดำเนินเนื้อเรื่องจนจบ).......”  
  และลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ” 
 ๒. เมื่อมีกระแสพระราชดำรัสถามวา “ชื่ออะไร” 
  ใหกราบบังคมทูลวา “ขาพระพุทธเจา ชื่อ...............พระพุทธเจาขา” 
 ๓. เมือ่มกีระแสพระราชดำรสัถามถงึทกุขสขุหรือการรอดพนจากอันตราย 
  ของตน ใชคำข้ึนตนวา “เดชะพระบารมปีกเกลาปกกระหมอม.....(ดำเนิน 
  เน้ือเรื่องตอไป)........” หรือ “เดชะพระบรมเดชานุภาพเปนลนเกลา 
  ลนกระหมอม.......(ดำเนินเนื้อเรื่องตอไป).......” แลวลงทายวา “ดวยเกลา 
  ดวยกระหมอม” 
 ๔. เมื่อจะขอเขาเฝาฯ หรือถวายสิ่งของ 
  ใหกราบบังคมทูลวา “ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส.....(ดำเนิน 
  เน้ือเรื่อง)........” ลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
 ๕. เมือ่จะกราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระมหากรุณาเปนการขอรองตาง ๆ   
    ใหใชวา “ขอพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม” (อาจใชขอความนี้ไว 
  ตอนทายหลังจากกลาวเนื้อเรื่องแลวก็ได) 
 ๖. เมื่อจะกราบบังคมทูลเปนการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีตนไดรับ 
  พระราชอุปการะหรือพระมหากรุณา 
       ใหใชคำขึ้นตนวา “รูสึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอม”  
  หรือ “พระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาลนกระหมอมพระพุทธเจาขา   
  ......(ดำเนินเนื้อเรื่อง) ....”  แลวลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
 ๗. กรณีที่ไดทำผิดพลาดหรือไมสมควร 
    ใชคำนำวา “พระราชอาญาเปนลนเกลาลนกระหมอม” หรือ “พระราช 
  อาญาไมพนเกลาพนกระหมอม ......(ดำเนินเนื้อเรื่อง)......” ลงทายวา  
  “ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
 ๘. เมื่อจะกราบบังคมทูลเปนความกลาง ๆ เพื่อจะไดทรงเลือก 
  ใหใชวา “การจะควรมิควรประการใด สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา 



     

  โปรดกระหมอม” หรือ พระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม  
  พระพุทธเจาขา...(ดำเนินเน้ือเรื่อง)...” แลวลงทายวา “ดวยเกลา 
  ดวยกระหมอม” 
 ๙. เมื่อจะกราบบังคมทูลเปนการขออนุญาตกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  ใหใชวา “ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต...(ดำเนินเนื้อเรื่อง)...” 
 ๑๐. กรณีแสดงความเห็นของตน 
  ใหกราบบังคมทูลวา “เห็นดวยเกลาดวยกระหมอม...(ดำเนินเนื้อเรื่อง)...” 
 ๑๑. เมื่อจะกราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทราบมา 
  ใหใชวา “ทราบเกลาทราบกระหมอมวา...(ดำเนินเนื้อเรื่อง)...” 
 ๑๒. เมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถวาย 
  ใหใชวา “สนองพระมหากรุณาธิคุณ” หรือ “สนองพระเดชพระคุณ”   
 ๑๓. เมื่อมีความจำเปนตองกลาวถึงสิ่งสกปรกหรือคำหยาบ 
  ใชคำขึ้นตนวา “ไมควรจะกราบบังคมทูลพระกรุณา” หรือ “ไมควรจะ 
  กราบบังคมทูลใหทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท...(ดำเนินเนื้อเรื่อง)...”  
  ลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” 
 ๑๔. เมื่อมีพระราชดำรัสสั่ง 
  ใหกราบบังคมทูลสนองวา “พระพุทธเจาขา รับใสเกลาใสกระหมอม...  
  (ดำเนินเนื้อเรื่อง)...” ลงทายวา “ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ” 
   ถาเปนการดวน ใหกราบบังคมทูลเนื้อเรื่องขึ้นกอนแลวลงทายวา  
  “พระพุทธเจาขารับใสเกลาใสกระหมอม” หรือ “ดวยเกลาดวยกระหมอม  
  ขอเดชะ” หรือ “พระพุทธเจาขา รับใสเกลาใสกระหมอม” แทนคำวา  
  “ขอรับ” ที่ใชกับบุคคลธรรมดาทุกครั้งไป 
 ๑๕. หากมพีระราชดำรสัหรอืพระราชปฏสินัถารสืบเนือ่ง ยงัไมเสดจ็ผานไป 
  ใหกราบบังคมทูล ดำเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อย ๆ โดยใชราชาศัพทที่ถูกตอง 
  เหมาะสม ท้ังคำสรรพนามและคำรับโดยยงัไมจำเปนตองกลาวคำลงทายวา  
  “ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ” ในทุก ๆ ประโยค ยกเวนประโยค 
  สุดทาย จึงใหใชวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ” 
 ทั้งนี้ การกราบบังคมทูลดังกลาว เปนแบบแผนในการกราบบังคมทูลพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งหากเปนการ 
กราบบังคมทูล กราบทูล หรือทูล พระบรมวงศพระองคอื่น ใหปรับการใชคำข้ึนตน  
คำลงทาย และคำสรรพนาม ตามฐานันดรของผูรับฟง (รายละเอียดตามตารางในหนา 
๑๑๕ -๑๑๖) 



คำขึ้นตนและคำลงทายในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล ดวยวาจา 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอเดชะฝาละออง ดวยเกลา - ใตฝาละอองธุลี 

สมเด็จพระนางเจา ฯ ธลุพีระบาทปกเกลา ดวยกระหมอม   พระบาท 

พระบรมราชินีนาถ ปกกระหมอม  ขอเดชะ - ขาพระพทุธเจา 

 (หรือ “สรวมชีพ” 

 ซึ่งปจจุบัน 

 ไมมีผูนิยมใช)  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ ขอพระราชทาน ดวยเกลา - ใตฝาละออง 

สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูล ดวยกระหมอม   พระบาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  ทราบฝาละออง หรือควรมิควร - ขาพระพทุธเจา      

สยามบรมราชกุมารี พระบาท แลวแตจะ 

  ทรงพระกรุณา 

  โปรดเกลา 

  โปรดกระหมอม 

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา  ขอพระราชทาน ควรมิควร - ใตฝาพระบาท 

จุฬาภรณวลัยลักษณ กราบทูลทราบ แลวแตจะ - ขาพระพทุธเจา     

อัครราชกุมารี ฝาพระบาท โปรดเกลา 

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  โปรดกระหมอม  

เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา   

สิริโสภาพัณณวดี 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  

เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร 

    

    

ฐานันดรของผูรับฟง คำขึ้นตน คำลงทาย คำสรรพนาม 



     

พระเจาวรวงศเธอ  ขอประทานกราบทูล* ควรมคิวร - ฝาพระบาท 

พระองคเจาโสมสวลี ทราบฝาพระบาท แลวแตจะโปรด (ช) เกลากระหมอม 

พระวรราชาทนิดัดามาต ุ   (ญ เกลากระหมอมฉนั 

พระเจาหลานเธอ  

พระองคเจาพัชรกิติยาภา 

พระเจาวรวงศเธอ  กราบทูลทราบ ควรมิควร - ฝาพระบาท 

พระองคเจาสุทธวงษวิจิตร ฝาพระบาท แลวแตจะโปรด (ช) เกลากระหมอม 

พระเจาวรวงศเธอ    (ญ เกลากระหมอมฉนั 

พระองคเจาจุไรรัตนศิริมาน 

พระเจาหลานเธอ  

พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ  

พระเจาหลานเธอ  

พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ 

พระวรวงศเธอ  ทลูทราบฝาพระบาท ควรมิควร - ฝาพระบาท 

พระองคเจาสุขุมาภินันท  หรือ ทลูฝาพระบาท แลวแตจะโปรด (ช) กระหมอม 

พระวรวงศเธอ  ทรงทราบ  (ญ) หมอมฉัน 

พระองคเจาวิมลฉัตร 

หมอมเจา ทลูฝาพระบาท หรอื แลวแตจะโปรด - ฝาพระบาท 

 ทูลฝาพระบาท  (ช) กระหมอม 

 ทรงทราบ  (ญ) หมอมฉัน 

    

    

ฐานันดรของผูรับฟง คำขึ้นตน คำลงทาย คำสรรพนาม 

หมายเหตุ      * การใชคำราชาศัพทดังกลาวเปนการใชถวายพระเกียรติเฉพาะพระองค 



คำรับในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล ดวยวาจา 
 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระพุทธเจาขา 
 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ (ยอมาจากพระพุทธเจาขาขอรับ 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  ใสเกลาใสกระหมอม) 
  สยามมกุฎราชกุมาร 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
  สยามบรมราชกุมารี 

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ  พระพุทธเจาขา 
  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี (หรือใชคำยอวา “พะยะคะ”) 
 สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  
  เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 
 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี เกลากระหมอม 
  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธวงษวิจิตร 
 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุไรรัตนศิริมาน 
 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ 
 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ 

 พระวรวงศเธอ พระองคเจาสุขุมาภินันท กระหมอม 
 พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร 

 หมอมเจา กระหมอม 
 

  

  

ฐานันดรของผูรับฟง การใชคำรับ 

หมายเหตุ    การกราบบังคมทูลภายในสำหรับสตรี จะใชคำรับวา “เพคะ” ก็ได 



     

 ๑. ควรใชถอยคำและขอความท่ีถูกตอง 
  เหมาะสม เชน การใชคำราชาศัพท  
  และคำสุภาพตาง ๆ  
 ๒. ควรระมัดระวังในการเลือกใชคำรับ  
  คำขานรับ คำสรรพนาม ใหถูกตอง 
 ๓. หากจำเปนตองกลาวคำท่ีไมสุภาพหรือ 
  ไมสมควรพดู เชน สิง่สกปรก ตองกลาว  
  เปนเชิงขอพระราชทานอภัย ดวยคำ 
  ขึ้นตนวา “ไมควรจะกราบบังคมทูล 
  พระกรุณา” 
 ๔. ควรระมัดระวังในการใชัคำทับศัพท 
  ภาษาตางประเทศ ไมใหพร่ำเพร่ือ  
  ยกเวนกรณีจำเปน เชน เปนคำศัพท 
  เทคนิคหรือศัพทวิชาการ 
 ๕. หากจะตองปฏเิสธ เชน ไมทราบเร่ืองทีม่ี 
  พระราชดำรัสถาม ตองกราบบังคมทูล 
  อยางสุภาพ ไมแข็งกระดาง ดวยคำวา  
  “ไมทราบเกลาทราบกระหมอม” 
 ๖. ควรใชน้ำเสียงในการพูดใหดังไดยินชัด 
  ถอยชัดคำ ถูกอักขระ ถอยคำนิ่มนวล  
  มีหางเสียง 
 ๗. ขณะเฝา ฯ และกราบบังคมทูล ตอง 
  ระมัดระวังกิริยาใหเรียบรอย สำรวม  
  นอบนอมถวายความเคารพใหสม 
  พระเกียรติ และเหมาะสมกับสถานที่ี 
  และโอกาส เชน การเฝา ฯ ในงาน 
  พระราชพิธี งานพิธี การเฝา ฯ ในท่ี 
  รโหฐานเปนการลำลอง และเปนการ 
  ยืนเฝา ฯ หรือนั่งเฝา ฯ 

  

  

ขอพึงปฏิบัติ ขอควรงดเวน 

ขอพึงปฏิบัติและขอควรงดเวนในการกราบบังคมทูลและการสนทนา 
เมื่ออยูเฉพาะพระพักตร เขตพระราชฐาน และมณฑลพิธี 

 

 ๑. ไมใชคำหยาบ 
 ๒. ไมใชคำหวนหรือคำกระดาง 
 ๓. ไมใชคำผวน 
 ๔. ไมใชคำอุทานที่ไมแสดงความเคารพ  
  เชน ออ เออ 
 ๕. ไม ใชคำ ท่ีนิยมใช เปรียบเทียบกับ 
  ของหยาบ 
 ๖. ไมสนทนากันเองดวยเสียงดังอึกทึก 
  หรือพูดคุยกันในระหวางที่มีกระแส 
  พระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาท 
 ๗. ไมสนทนาหรือเลาเรื่องหยาบโลน 
 ๘. ไมควรกราบบังคมทูลถามลวงถึง 
  เร่ืองสวนพระองค ควรกราบบังคมทูล 
  ถามเฉพาะเ ก่ียวกับเรื่องงานหรือ 
  เรื่องทั่วไป 
 ๙. ไมควรกราบบังคมทูลขณะกำลังจะ 
  เสด็จจากที่เขาเฝา ฯ 



   การกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล เปนลายลักษณอักษร 

 การเขียนหนงัสอืกราบบงัคมทลู กราบทลู และทูล พระมหากษัตริย พระบรมวงศ
และเจานาย ตลอดจนพระภิกษุสงฆทั่วไป ตองใชถอยคำภาษาใหถูกตองตั้งแตการใช 
คำขึ้นตน คำสรรพนาม คำลงทาย ใหถูกตามฐานันดรของผูรับหนังสือ  ดังนี้ 

การใชคำขึ้นตน สรรพนาม และคำลงทาย ในการเขียนหนังสือ 
 

 

 พระบาทสมเด็จ  ขอเดชะฝาละออง ใตฝาละอองธุลี  ควรมิควร 
  พระเจาอยูหัว ธลุพีระบาทปกเกลา พระบาท แลวแตจะทรง 
  ปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา พระกรุณาโปรดเกลา 
   ขาพระพุทธเจา   โปรดกระหมอม 
  (ระบุชือ่และตำแหนง  ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา 
  (ถามี)...)  ...(ลงชื่อ)...(หรือจะ 
  ขอพระราชทาน  นำคำวา ขอเดชะ 
  พระบรมราช  มาไวทายชื่อ 
  วโรกาส  เจาของหนังสือก็ได) 
  กราบบังคมทูล 
  พระกรุณาทราบ 
  ฝาละอองธุลี 
  พระบาท 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ  ขอเดชะฝาละออง ใตฝาละอองธุลี  ควรมิควร 
  พระบรมราชินีนาถ ธลุพีระบาทปกเกลา พระบาท แลวแตจะทรง 
  ปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา พระกรุณาโปรดเกลา     
   ขาพระพุทธเจา  โปรดกระหมอม  
  (ระบชุือ่และตำแหนง   ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา 
  (ถามี)...)  ...(ลงชื่อ)...(หรือจะ 
  ขอพระราชทาน  นำคำวา ขอเดชะ 
  พระราชวโรกาส  มาไวทายชื่อ 
  กราบบังคมทูล  เจาของหนังสือก็ได) 
  ทราบฝาละอองธุลี 
  พระบาท 

    

    

ฐานันดรของผูรับหนังสือ คำขึ้นตนหนังสือ สรรพนาม คำลงทาย 



     

 สมเด็จพระบรม ขอพระราชทาน ใตฝาละออง ควรมิควร 
   โอรสาธิราช ฯ  กราบบังคมทูล.... พระบาท แลวแตจะทรง 
   สยามมกุฎราชกุมาร (พระนามาภิไธย)  ขาพระพุทธเจา พระกรุณาโปรดเกลา 
 สมเด็จพระเทพรัตน ทราบฝาละออง  โปรดกระหมอม 
   ราชสุดาฯ พระบาท  ขาพระพุทธเจา 
   สยามบรมราชกุมารี   ...(ลงชื่อ)... 

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ ขอพระราชทาน ใตฝาพระบาท ควรมิควร 
   เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ กราบทูล ขาพระพุทธเจา แลวแตจะโปรดเกลา 
   อัครราชกุมารี .......(พระนาม)......  โปรดกระหมอม 
 สมเด็จพระเจาภคินีเธอ ทราบฝาพระบาท  ขาพระพุทธเจา 
   เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา   ...(ลงชื่อ).... 
   สิริโสภาพัณณวดี 
 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
   เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
   กรมหลวงนราธิวาส 
   ราชนครินทร  

 พระเจาวรวงศเธอ ขอประทานกราบทลู* ฝาพระบาท ควรมิควร 
   พระองคเจาโสมสวลี .......(พระนาม)...... (ชาย) เกลา แลวแตจะโปรด 
   พระวรราชาทินดัดามาต ุ ทราบฝาพระบาท กระหมอม เกลากระหมอม* 
 พระเจาหลานเธอ   (หญิง) เกลา หรือเกลา   
   พระองคเจาพัชรกติยิาภา  กระหมอมฉัน กระหมอมฉัน*  
     ...(ลงชื่อ)... 

 พระเจาวรวงศเธอ กราบทูล ฝาพระบาท ควรมิควร 
   พระองคเจาสทุธวงษวิจติร .....(พระนาม).... (ชาย) เกลา แลวแตจะโปรด 
 พระเจาวรวงศเธอ ทราบฝาพระบาท กระหมอม 
   พระองคเจาจุไรรัตน  (หญิง) เกลา 
   ศิริมาน  กระหมอมฉัน 

    

    

ฐานันดรของผูรับหนังสือ คำขึ้นตนหนังสือ สรรพนาม คำลงทาย 



    

    

ฐานันดรของผูรับหนังสือ คำขึ้นตนหนังสือ สรรพนาม คำลงทาย 

 พระเจาหลานเธอ กราบทูล ฝาพระบาท ควรมิควร 
   พระองคเจาสริภิาจฑุาภรณ ....(พระนาม).... (ชาย) เกลา แลวแตจะโปรด 
 พระเจาหลานเธอ ทราบฝาพระบาท กระหมอม 
   พระองคเจา  (หญิง) เกลา 
   อทิตยาทรกิติคุณ  กระหมอมฉัน 
  
 พระวรวงศเธอ ทูล...(พระนาม)... ฝาพระบาท ควรมิควร 
   พระองคเจาสขุมุาภนินัท ทราบฝาพระบาท (ชาย) กระหมอม แลวแตจะโปรด 
 พระวรวงศเธอ  (หญงิ) กระหมอม 
   พระองคเจาวิมลฉัตร  ฉัน 
 
 หมอมเจา ทูล....(พระนาม).... ฝาพระบาท แลวแตจะโปรด 
    (ชาย) กระหมอม 
    (หญิง) หมอมฉัน 

 สมเด็จพระญาณสังวร กราบทูล................ ฝาพระบาท ควรมิควร 
   สมเด็จพระสังฆราช  (ชาย) เกลา แลวแตจะโปรด 
   สกลมหาสังฆปริณายก  กระหมอม 
    (หญิง) เกลา 
    กระหมอมฉัน 

 สมเด็จพระราชาคณะ นมัสการ................ พระคุณเจา ขอนมัสการ 
 รองสมเด็จพระราชาคณะ  (ชาย) กระผม ดวยความเคารพ 
    (หญิง) ดิฉัน อยางยิ่ง 

 พระราชาคณะ นมัสการ................ พระคุณทาน ขอนมัสการ 
    (ชาย) กระผม ดวยความเคารพ       
    (หญิง) ดิฉัน อยางสูง 

 พระภิกษุสงฆทั่วไป นมัสการ................ ทาน ขอนมัสการ        
   (ชาย) กระผม ดวยความเคารพ 
   (หญิง) ดิฉัน 



     

หมายเหตุ     *การใชคำราชาศัพทดังกลาวเปนการใชถวายพระเกียรติเฉพาะพระองค 

 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตเกี่ยวกับหลักในการเขียนหนังสือที่พึงปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑) ผูทีเ่ชญิกระแสพระบรมราชโองการไปยงัผูใดไมตองใชคำลงทายในหนงัสอืนัน้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๒) ในปจจบุนัการเขยีนหนังสอืกราบบังคมทลู ฯ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ และกราบบังคมทูล กราบทูล พระบรมวงศ 

ชั้นเจาฟาขึ้นไป จะไมเขียนไปกราบบังคมทูล หรือกราบทูลโดยตรง แตจะเขียนถึง 

ราชเลขาธิการหรือราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือ 

ราชเลขานุการของพระบรมวงศพระองคนั้น เพื่อนำความกราบบังคมทูล กราบทูล แทน 

ตัวอยางหนังสือเชิญพระราชกระแสซึ่งไมมีคำลงทาย 
 



ตัวอยางหนังสือกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล 



     





     

 การจาหนาซองหนังสือ 
 
 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอพระราชทานทูลเกลา 

 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทูลกระหมอมถวาย 

  ...(ระบุพระปรมาภิไธย/ 

  พระนามาภิไธย)...ขอเดชะ 

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระราชทานกราบบังคมทูล 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ...(ระบุพระนามาภิไธย)... 

 

 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ขอพระราชทานกราบทูล 

   อัครราชกุมารี ...(ระบุพระนาม)... 

 สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 

   สิริโสภาพัณณวดี 

 สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  

 

 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี ขอประทานกราบทูล* 

   พระวรราชาทินัดดามาตุ ...(ระบุพระนาม)... 

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 

  

 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธวงษวิจิตร กราบทูล...(ระบุพระนาม)... 

 พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุไรรัตนศิริมาน 

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ 

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ 

  

    

ฐานันดรแหงผูรับหนังสือ แบบการจาหนาซอง 



หมายเหตุ   *การใชคำราชาศัพทดังกลาวเปนการใชถวายพระเกียรติเฉพาะพระองค 

 พระวรวงศเธอ พระองคเจาสุขุมาภินันท ทูล...(ระบุพระนาม)... 

 พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร 

 หมอมเจา ทูล...(ระบุพระนาม)... 

 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล...(ระบุพระนาม)... 

   สกลมหาสังฆปริณายก  

 สมเด็จพระราชาคณะ พระภิกษุสงฆทั่วไป นมัสการ................. 

  

 

 พระราชดำรัส พระราชกระแส พระบรมราชโองการ พระบรมราโชวาท  

พระราชปฏิสันถาร และพระราชปุจฉา 

 คำดังกลาวขางตน เปนคำนามราชาศพัททีใ่ชสำหรบัพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

ในความหมายที่แตกตางกัน คือ 

 พระราชดำรัส, พระราชกระแส หมายถึง คำพูด 

 พระบรมราชโองการ   หมายถึง คำสั่ง 

 พระบรมราโชวาท    หมายถึง คำสอน 

 พระราชปฏิสันถาร    หมายถึง คำทักทาย, การทักทาย 

 พระราชปุจฉา    หมายถึง คำถาม 

 หากจะกลาวถึง “คำพูด” “คำสั่ง” “คำสอน” และ “คำทักทาย” และ “คำถาม” 

ของพระบรมวงศานุวงศ และเจานายท่ัวไป มรีาชาศัพทใชตางกันออกไป ตามพระอสิรยิยศ

หรือตามสภาวการณและสถานที่ ดังนี้ 
 

  

  

ฐานันดรแหงผูรับหนังสือ แบบการจาหนาซอง 



     

   

   

คำสามัญ คำราชาศัพท ใชสำหรับ 

 คำพูด   พระราชดำรัส,  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

    พระราชกระแส, สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

    กระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 

     สยามมกุฎราชกุมาร 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

     สยามบรมราชกุมารี 

  พระดำรัส พระราชวงศ 

 พูด รับสั่ง, ตรัส พระราชวงศ 

 คำสั่ง พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   (พระมหากษัตริยที่ทรงรับ 

   พระบรมราชาภิเษกแลว) 

  พระราชโองการ พระมหากษัตริยที่ยังมิไดทรงรับ 

   พระบรมราชาภิเษกหรือ 

   พระมหากษัตริยทั่วไป  

  พระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

  พระราชบัณฑูร หรือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

  พระราชดำรัสสั่ง สยามมกุฎราชกุมาร 

  พระราชบัญชา หรือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     

  พระราชดำรัสสั่ง สยามบรมราชกุมารี 

  พระดำรัสสั่ง พระราชวงศชั้นเจาฟา, พระองคเจา 

  รับสั่ง หมอมเจา 

 คำสอน พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

   (พระมหากษัตริยที่ทรงรับ 

   พระบรมราชาภิเษกแลว) 



   

   

คำสามัญ คำราชาศัพท ใชสำหรับ 

  พระราโชวาท พระมหากษัตริยที่ยังมิไดรับพระบรม 

   ราชาภิเษก 

   สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

   สยามมกุฎราชกุมาร 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

   สยามบรมราชกุมารี 

  พระโอวาท พระราชวงศชั้นเจาฟา, พระองคเจา 

  โอวาท หมอมเจา 

 คำทักทาย พระราชปฏิสันถาร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 การทักทาย  ทรงทักทายเปนทางการ 

   เชน กับพระราชอาคันตุกะหรือแขกเมือง   

 ทักทาย ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือ 

   พระราชวงศทรงทักทายอยางไมเปน  

   ทางการกับบุคคลทั่วไป 

 คำถาม พระราชปุจฉา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  

   สยามมกุฎราชกุมาร 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

   สยามบรมราชกุมารี 

  พระปุจฉา พระราชวงศชั้นเจาฟา, พระองคเจา 

 ถาม ทรงถาม, ตรัสถาม พระมหากษัตริย, พระราชวงศ 



     

ทูลเกลา ฯ ถวาย และนอมเกลา ฯ ถวาย 

ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย  ตางเปนคำราชาศัพทที่แปลวา “ให” คือ   

และนอมเกลานอมกระหมอมถวาย  ถวายส่ิงของแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ 

   ราชกมุาร และสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ  

   สยามบรมราชกุมารี แตคำท้ังสองมีที่ใชใน 

   โอกาสตางกนั ตามลกัษณะส่ิงของท่ีนำขึน้ถวาย  

   โดย “ทูลเกลา ฯ ถวาย” ใชเมื่อส่ิงของนั้น  

   เปนของที่มีขนาดไมใหญสามารถยกได เชน  

   เอกสาร หนังสือ สวน “นอมเกลา ฯ ถวาย”  

   ใชตอเมื่อสิ่งของนั้นมีขนาดใหญไมสามารถ 

   ยกได เชน รถยนต อาคาร เปนตน หากจะ 

   กราบบังคมทูลวาจะ “ขอให” คือ ขอถวาย 

   ส่ิงของ ใหกลาววา “ขอพระราชทานทลูเกลา ฯ  

   ถวาย” หรือ “ขอพระราชทานนอมเกลา ฯ  

   ถวาย” แลวแตกรณ ีสวนเจานายทั่วไปใชคำวา  

   “ถวาย” 

    อน่ึง กรณีเปนการ “ให” ส่ิงที่เปน 

   นามธรรม เชน ชีวิต ความเห็น ใหใชคำวา  

   “ถวาย” แทน คำวา “ทูลเกลา ฯ ถวาย”  

   หรือ “นอมเกลา ฯ ถวาย” เชนกลาววา  

   “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  

   มพีระปรชีาสามารถล้ำเลิศในดานอกัษรศาสตร  

   อาณาประชาราษฎรจึงพรอมใจกันถวาย 

   พระราชสมัญญาวา ‘สมเด็จพระมหา 

   ธีรราชเจา’ กษัตริยจอมปราชญของไทย” 



 การถวาย นอมเกลานอมกระหมอม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 สิ่งของใหญ ถวาย สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  

 การถวาย ทูลเกลาทูลกระหมอม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ 
 สิ่งของเล็ก ถวาย สยามมกุฎราชกุมาร 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
   สยามบรมราชกุมารี 

   สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
   เจาฟาจฬุาภรณวลัยลกัษณ อคัรราชกมุารี 
   สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  
  ขอพระราชทานถวาย เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 
   สิริโสภาพัณณวดี 
   สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  
   เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

 การถวาย  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี 
 สิ่งของใหญ  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
 และเล็ก  พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพชัรกติยิาภา 
   พระเจาวรวงศเธอ  
   พระองคเจาสุทธวงษวิจิตร 
  ขอประทานถวาย พระเจาวรวงศเธอ  
   พระองคเจาจุไรรัตนศิริมาน 
   พระวรวงศเธอ พระองคเจาสุขุมาภินันท 
   พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร 

  ถวาย หมอมเจา 

  ขอประทานถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
   สกลมหาสังฆปริณายก 

   

   

สิ่งของ คำราชาศัพทในการถวาย ใชสำหรับ 



     

 การใชคำวา “ทรง” “มี” และ “เปน” ในคำราชาศัพท 

 การใชคำราชาศัพทในภาษาไทย มีการนำคำวา “ทรง” “มี” และ “เปน” มาใช

นำหนาคำนามบาง คำกริยาบาง เพื่อเปลี่ยนใหเปนกริยาราชาศัพท โดยมีหลักวาไมใช 

“ทรง” นำหนาคำที่เปนราชาศัพทที่สมบูรณในตัวอยูแลว เชน เสด็จ เสวย ทอดพระเนตร 

พระราชทาน ประทาน ตรัส บรรทม ประชวร สรง ยกเวนคำวา ทรงผนวช และหากใช

คำวา “มี” และ “เปน” ประกอบอยูหนาคำราชาศัพทบางคำ จะไมใชคำวา “ทรง”  

นำหนาอีก เชน มีพระราชบัญชา (สั่ง) มีพระราชเสาวนีย (สั่ง) มีพระราชโทรเลข  

(สงโทรเลข) มพีระหทยัรำลกึถึง (คดิถงึ) มรีบัสัง่ (พดู) มีพระราชดำรัส (พดู) มพีระราชปุจฉา 

(ถาม) เปนพระราชโอรส (เปนลูก) เปนพระราชนัดดา (เปนหลาน) 

 คำกริยาราชาศัพทที่ใช “ทรง” นำหนา พอจะจำแนกไดเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 

 ๑. ใช “ทรง” นำหนาคำกริยาธรรมดาเพื่อใหเปนกริยาราชาศัพท เชน 

  ทรงยินดี ทรงขอบใจ ทรงโปรด 

  ทรงวิ่ง ทรงวางพวงมาลา ทรงชุบเลี้ยง 

 ๒. ใช “ทรง” นำหนานามสามัญ เพื่อเปลี่ยนใหเปนกริยาราชาศัพท เชน  

  ทรงศีล (รบัศลี) ทรงธรรม (ฟงเทศน) ทรงบาตร (ตักบาตร) ทรงรถ (ขบัรถ) 

  ทรงเทนนิส (เลนเทนนิส) ทรงเรือใบ (เลนเรือใบ) 

 ๓. ใช “ทรง” นำหนาคำนามราชาศพัท เพือ่เปล่ียนใหเปนกริยาราชาศัพท เชน 

  ทรงพระราชดำริ (คิด)   ทรงพระอักษร (อาน, เขียน) 

  ทรงพระกรุณา (มีความกรุณา)  ทรงพระราชวิจารณ (ใหความเห็น) 

  ทรงพระเจริญ (อวน)   ทรงพระภูษา (นุงผา) 

  ทรงพระราชนิพนธ (แตงหรือเขียนหนังสือ) 

  ทรงพระอุตสาหะ (มีความเพียร) 

 ๔. การใช “ทรง” ประกอบกับคำวา “มี” และ “เปน” ไดตอเมื่อใชนำคำ 

  ธรรมดา เชน ทรงมีวิทยุคมนาคม ทรงเปนทหาร ทรงเปนนักปราชญ  

  ทรงเปนอาคันตุกะ 



 การใชคำวา “ใน” แทน “ของ” ในประโยคราชาศัพท 

 ตามปกติ หากจะกลาวบงชี้ถึงความเปนเจาของซ่ึงผูครอบครองเปนสามัญชน 

จะใชคำบรุพบทนำหนานามวา “ของ” แตในกรณทีีผู่ครอบครองดำรงพระราชอสิรยิยศเปน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศ มีการใชคำวา “ใน” แทน “ของ” สำหรับ

ประโยคราชาศัพทบางกรณี เชน 

 -  สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เปน 

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาภาณุพันธยุคล เปนพระโอรสในสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมหลวงลพบุรีราเมศร 

 - เจาจอมมารดาชุมเปนเจาจอมมารดาในรัชกาลที่ ๔ 

 - หมอมราชวงศโต จิตรพงศ เปนหมอมหามในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

 - ขาทูลละอองธุลีพระบาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 - มูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ 



     

การแนะนำและการทักทายปราศรัย 
 ชาวตะวันตกเขาถือกันวา การแนะนำตัวและการทักทายปราศรัยเปนสิ่งที่ 

สำคัญมาก เปนมารยาทอันดีงามที่กลายเปนคำกลาวจนติดปากที่เวนเสียมิไดเลย  

หนังสือมารยาทสังคมที่เขียนโดยชาวตางประเทศไมวาเลมใด ก็มักจะนำเรื่องนี้เขากลาวไว

บทแรก ๆ เสมอ จึงขอแยกกลาวออกเปน ๒ ตอน ตอนแรกวาดวยการแนะนำ ตอนหลัง

วาดวยการทักทายปราศรัย 

 ถาทานยืนคุยอยูกับเพื่อน ๆ ไมวาจะเปนที่บนระเบียงกระทรวงกลาโหม  

หรือที่มุมหนึ่งของสนามหลวงหรือในงานรีเซ็ปชั่น เมื่อมีคนรูจักอีกคนหนึ่งเดินเขามา

ทักทายจะสนทนากับทาน สิ่งแรกที่จะตองปฏิบัติ ก็คือแนะนำผูมาใหมใหรูจักกับผูที่ยืนอยู

เดิมแลว นี่เปนมารยาทท่ีทานไมควรจะละเวนเสียสำหรับชาวตางประเทศยังมีระเบียบ

ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นไปอีก นับแตใชภาษาใหถูกตอง และยังมีขอควรปฏิบัติกับขอควรไมพึง

ปฏิบัติเกี่ยวของดวยอีกมากมาย 

 การแนะนำบุคคลโดยใชภาษาอังกฤษนั้น มีแบบที่ใชกันดังนี้ 

 Mrs.Corning, may I present Colonel Grey? 

 จะสังเกตเห็นไดวา เขาเอยชื่อสกุลเพียงช่ือเดียว เพราะถือวายังไมคุนกันถึงกับ

จะเรียกชื่อตัวได (ไทยเรามิไดคำนึงในเรื่องนี้มากนัก บางครั้งจะเห็นไดวาแนะนำกัน 

แตเพียงชื่อเลนชื่อเดียวก็มี) ชาวตะวันตกเขายังถือระเบียบกันเครงครัดดวยวา ควรแนะนำ

ผูออนวัยตอผูมีอาวุโส ควรแนะนำสุภาพบุรุษตอสุภาพสตรี ไมวาสุภาพบุรุษนั้นจะมีอาวุโส

สูงสุดเพียงใดก็ตาม จะยกเวนใหแตเพียง ประมุขของประเทศ พระบรมวงศานุวงศ 

และพระภิกษุหรือนักบวชอาวุโส ๓ ประเภทนี้เทานั้น แตการแนะนำบุคคลหนึ่งตอประมุข

ของประเทศก็ยังมีวิธีการที่ผิดแผกไปกวาปกติอีกเชน 

 Mr.President, I have the honour to present Mrs.Corning. 

 ในกรณีนี้ นางคอรนิงจะตองแสดงความเคารพตอประธานาธิบดี (โดยการกม

ศีรษะ) หากประธานาธิบดียื่นมือใหจับกอน ก็ใหสัมผัสมือกับประธานาธิบดีได หากไมยื่น

ใหกอนก็ใหแตเพียงกมศีรษะเฉย ๆ สวนการแนะนำนางคอรนิงกับพระบรมวงศานุวงศนั้น

ใหใชการถอนสายบัวแทนการกมศีรษะสำหรับการแนะนำก็ใหใชดังนี้ 

 Your Royal Highness, may I present Mrs.Corning? 

 



 หากจะแนะนำนางคอรนิงตอเอกอัครราชทูตผูหนึ่ง ซึ่งไมเขาอยูในบุคคล 
พึงยกเวน ๓ ประเภทดังกลาวไวขางตนก็ควรแนะนำ ฯพณฯ ผูนั้นตอนางคอรนิง โดยอาจ
กลาวเปน ๒ ทางไดวา Mrs.Corning, may I present His Excellency, the British 
Ambassador? หรือจะกลาววา Your Excellency, may I present you to 
Mrs.Corning? ทานจะสังเกตไดดวยวา เขาจะไมเอยชื่อของ ฯพณฯ เลยแตจะแนะนำ
ดวยการเอยตำแหนงแตอยางเดียว  
 ในโอกาสที่ไมเปนทางการ การแนะนำก็อาจลดนอยลงจนเหลือเพียงคำกลาว 
สั้น ๆ เชน เมื่อจะแนะนำพันเอก เกรย ใหรูจักกับนางคอรนิงก็อาจจะกลาวแตเพียงวา 
Mrs.Corning Colonel Grey. จะพึงใชคำวา “ขอแนะนำ” ดวยก็ตอเม่ือบุคคลท้ังสอง
มีชื่อสกุลคอนขางคลายคลึงกันเทาน้ัน ถาจะแนะนำบุตรสาวอายุไมเกิน ๑๘ ป ซ่ึงยังไม
ถือวาเปนผูใหญใหรูจักกับผูอื่น คงใชคำพูดดังนี้ “Colonel Grey –  my daughter Jane 
Smith” หากบุตรสาวแตงงานแลว และพันเอกเกรยเปนผูใหญมีวัยสูง ก็ควรแนะนำ  
ไดวา Colonel Grey – my daughter Mrs.Jane McDonald. 
 การแนะนำภริยาของตนเองก็กระทำไดในลักษณะเดียวกัน คือกลาว Colonel 
Grey – may I present you to my wife ? ถาหากเปนเพื่อนสนิทสนมกันมาเกาแก 
ก็อาจกลาววา Bob, I want you to meet my wife. 
 ในงานรีเซ็ปชั่นที่มีแขกจำนวนมาก อาจจะไมแนใจนักวา แขกของทานจะเคย
รูจักกันมาแตกอนแลวหรือยัง ก็อาจแนะนำดวยการถามไปในตัวดังนี้ 
 Colonel Grey, do you know Mr.Smith ? หรือ 
 Mrs.Corning, you know Mrs.Miles, don’t you ? หรือ 
 Mrs.Jones have you met Mrs.Grey ? 
 การใชคำถามวา “เคยพบ” นี้ จะถามสุภาพบุรุษวา “เคยพบ” สุภาพสตรี 
มากอนหรือไมนั้นยอมถามไดเสมอ แตจะไปถามสุภาพสตรีวา “เคยพบ” สุภาพบุรุษนั้น ๆ 
มากอนหรือไมนั้นไมไดเปนอันขาด 
 ในงานดินเนอร เจาภาพจะตองแนะนำแขกใหรูจักกันทั้งหมด แตถามีแขก
จำนวนมาก ก็อาจจะแนะนำเพียงคูที่จะตองเดินเขาสูโตะดินเนอรดวยกันเทานั้น ในกรณีที่
เปนงานใหญ ไมอาจจะแนะนำไดทั่วถึง จนถึงกับตองแจกบัตรใหแขกที่เปนสุภาพบุรุษ 
เที่ยวเดินหาสุภาพสตรีที่ตนจะตองนำเขาโตะเอาเองแลวก็อาจจะเขาไปแนะนำตนเองได
โดยกลาววา Mrs.Corning ? I’m John Smith and I believe that I am to have 
the pleasure of taking you in to dinner ! หรือหากทานมีเหตุผล พอเพียงที่อยากจะ



     

รูจักกับบุคคลหนึ่ง ก็อาจจะเขาไปขอแนะนำตนเองได โดยอาจกลาววา Mrs.Grey, 
aren’t you a friend of my mother’s? I am Mrs.John Smith’s daughter.  
ซึ่งนางเกรยควรจะกลาวตอบวา Yes, indeed, I am so glad you spoke to me.  
เมื่อทราบดังนี้แลวผูถูกถามจะยื่นมือใหสัมผัสยิ้มให และอาจจะถามวา Are you George 
or Alec? และเมื่อผูถามแจงวา ตนชื่อแอเล็คแลวผูถูกถามก็ควรจะกลาวตอไปดวยวา 
Well, Alec, I am glad to meet you at last. (จาก ETIQUETTE โดย Emily Post 
หนา ๑๔ และ ๑๕) 
 ตอไปจะไดกลาวถึงการทักทายปราศรัย เมื่อไดรับการแนะนำแลว ทั้งสองฝายก็
ควรจะกลาวประโยควา How do you do ? ซึ่งไมควรจะจำไปซ้ำกับประโยคที่วา How 
are you ? ที่แปลวา “ทานสบายดีหรือ” ในบางคราวจะสังเกตเห็นวา เมื่อมีผูแนะนำให
บุคคลแรกรูจักกับบุคคลท่ีสอง บุคคลแรกมักจะกลาวทักทายวา How do you do ?  
แตแลวบุคคลที่สองกลับกมศีรษะให พรอมกับยิ้มออกมาเล็กนอยเทานั้น วิธีนี้ ถือกันวา 
ไมสูจะสวยงามนัก เพราะอาจจะทำใหบุคคลแรกรูสึกเกอเขินหรือรูสึกวาบุคคลที่สอง 
ไมยินดีจะรูจักกับตนเทาใดนักที่เหมาะสมแลว หากบุคคลที่สองไมอยากจะกลาวประโยควา 
How do you do ? ซ้ำกันอีก ก็อาจจะกลาวตอบไดอยางสุภาพและเหมาะกับโอกาสวา  
I am very glad to meet you. หรือ I am so glad to meet you. และก็ไมควรจะ
กลาวตอบเพียงหวน ๆ วา Pleased to meet you. 
 เม่ือทักทายกันคนละประโยคแลว ธรรมเนียมอเมริกันไมคอยจะนิยมจับมือกัน
บอยเทาชาวยุโรป แตก็เปนธรรมเนียมทั่วไปท่ีเจาภาพจะตองจับมือกับแขกทุกคนที่เดิน 
เขามาในงาน ทั้ง ๆ ที่อาจจะพบกันมากอนหนาแลวเพียงไมกี่ชั่วโมงก็ตาม วงสังคมทั่วไป
ยังถือกันอยางเครงครัดวา สุภาพบุรุษพึงจับมือกันเมื่อถูกแนะนำแตไมจำเปนระหวาง
สุภาพสตรีกับสุภาพสตรี เมื่อมีการแนะนำใหสุภาพบุรุษไดรูจักกับสุภาพสตรี ตามปกติ
สุภาพสตรีก็จะกมศีรษะใหเล็กนอยแลวกลาววา How do you do ? ตอไปก็เปนการ
ตัดสินใจของสุภาพสตรีผูนั้นเองวา จะยื่นมือใหจับหรือไม แตถาบังเอิญไมยื่นให  
แตสุภาพบุรุษยื่นมือออกมาเสียแลว ก็เปนมารยาทที่ดีของสุภาพสตรีผูนั้น ที่จะยอมสัมผัส
มือดวย เพื่อรักษาไวซึ่งมิตรภาพที่ดีตอไป 
 เม่ือพบปะกัน คนรูจักกันจะทักทายดวยคำ ๓ คำ แลวแตกาลและโอกาส  
คือ Good morning เมื่อเปนเวลาจากเชาถึงเที่ยง หลังจากนั้นก็ใชคำวา Good evening 
หรือ How are you ? สวนคำวา Good afternoon นั้นไมคอยจะใชเปนคำทักทายกัน 
ในเวลาบายแลว หากใชกันเปนทางการมากกวาทางสังคม เชน องคปาฐกกลาวทักทายนำ



หรือโฆษกกลาวนำในรายการโทรทัศน เปนตน นอกจากน้ัน ยังมักจะใชกันในโอกาสแจง

การสิ้นสุดลง เชน เมื่อนักการเมืองจะกลาวคำนี้เมื่อประสงคจะขอจบรายการสัมภาษณ 

กบัผูสือ่ขาวเปนตน สวนคำ Goodbye หรอื Good-bye นัน้เปนการกลาวอำลาโดยท่ัว ๆ ไป 

ไมจำกัดเวลา จึงผิดกับคำวา Good night ที่กลาวอำลาเมื่อลาจากกันในตอนเย็น หรือ

อำลาไปเพื่อจะเขานอน 

 การทักทายปราศรัยดวยคำวา How are you ? ที่อาจแปลได “ทานสบายดี

หรอื” นัน้ หาไดมคีวามตองการจะทราบคำตอบเกีย่วกบัสขุภาพไม คำท่ีนยิมตอบกันสวนมาก 

ก็คือประโยคที่วา All right thank you.  

 กอนที่จะจบบทนี้ลง ก็สมควรที่จะไดเอาขอแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมากลาวไว

เสียดวย ขอแนะนำขอแรกก็เกี่ยวกับมารยาทของการลุกขึ้นและการนั่ง ดวยมีกฎทั่วไป

กลาววา สุภาพบุรุษจะตองลุกขึ้นยืนเสมอ เมื่อสุภาพสตรีเดินทางเขามาในหองนั้น แตกฎ

ทั่วไปนี้ พึงยึดถือไดเฉพาะในหองโถงภายในอาคารบานพัก มิใชคลุมไปถึงหองทั่วไป เชน 

ในภัตตาคารหรือพักรอผูโดยสารขาออกท่ีทาอากาศยาน นอกเสียวาสุภาพสตรีผูนั้นได 

เดินเขามาทักทายดวย ก็ควรที่จะรีบลุกขึ้นยืนเสียกอนเริ่มการสนทนา ถามีสุภาพสตรี 

กมศีรษะใหแกทานขณะนั่งอยูในภัตตาคารหรือหองโถงในสโมสร ก็ควรที่จะลุกข้ึนเพื่อ 

กมศีรษะตอบแลวนั่งลงอยางเดิมไดทันที ถามีสตรีเขามาพบในหองทำงานก็ควรที่จะลุกขึ้น

ตอบรับ จัดเกาอี้ใหนั่ง แลวจึงคอยนั่งลงเมื่อสตรีนั้นไดนั่งลงเรียบรอยแลว เมื่อสตรีลุกขึ้น

เพื่ออำลากลับก็ตองรีบลุกข้ึนและคงยืนอยูตอไปตราบเทาที่สตรีผูนั้นจะคงยืนอยูและเดิน

ไปสงจนถึงประตูหองทำงาน 

 ในงานรับรอง เจาภาพสตรีควรจะยืนอยูริมประตูเขา โดยเจาภาพชายยืนอยู

ดวยไมไกลกันนัก แตถาเปนงานอยางกันเอง เจาภาพทั้งสองอาจนั่งสนทนากับแขกได  

แตตองรีบลุกขึ้นไปทักทายกับแขกท่ีเขามาใหมทุกคน แขกสตรีไมจำเปนตองลุกขึ้นยืนเพ่ือ

จบัมอืกบัแขกทีเ่พิง่เขามาถงึ นอกเสียวาจะมอีาวโุสสงูกวามาก ถามแีขกสตรสีงูอายเุดนิเขามา 

เมื่อแขกสตรีอื่นพากันนั่งอยูแลว ก็ไมจำเปนตองลุกขึ้นยืน แตสุภาพบุรุษจะหลีกเล่ียง 

เสียมิไดเลย 

 เร่ืองถัดไปก็เปนเรื่องของการสวมหมวก (พลเรือน) สุภาพบุรุษจะตองถอดหมวก

ออกถือไว เมื่อมีสุภาพสตรีเดินเขามาในลิฟทของโรงแรมหรืออาคารท่ีพักและหองชุด 

(อพารทเมนท) เพราะถือกันวาลิฟทเปน “หอง” หน่ึงของอาคารนั้น ๆ แตไมจำเปนตอง

ถอดหมวก หากเปนลิฟทของโรงพยาบาล รานขายของอาคารธุรกิจ และอื่น ๆ  



     

ที่ถือกันวาเปนสาธารณะ เชนเดียวกับในรถประจำทางและรถราง สุภาพบุรุษไมเพียงแต

จะตองถอดหมวกออกถือไวเทานั้น ขณะท่ีเดินสนทนากับสตรีบนถนนไมวาจะมีอากาศ

หนาวจัดหรือฝนตกหนักสักเพียงใดก็ตาม ยังจะตองถอดถุงมือขวาออก มือขางซาย 

ยังสวมถุงมืออยูก็จะมีทั้งหมวก ไมเทา บุหรี่ หรือกลองยาเสน เพราะถือกันวาเปน

มารยาทอันดีงามของสุภาพบุรุษที่จะไมยืนคุยกับสุภาพสตรี โดยยังคาบกลองยาเสน หรือ 

คาบบุหรี่อยู จะสวมหมวกหรือสูบบุหรี่ไดตอไปก็ตอเมื่ออำลาจากกันแลวหรือออกเดิน 

ตอไปดวยกันเทานั้น 

 ขอแนะนำอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใชภาษา คำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลาวขอโทษ

กค็อืคำวา I’m sorry! หรือ Excuse me แตไมควรใชคำวา Pardon me เพราะคำทีถ่กูตอง

กค็วรจะเปนคำวา I beg your pardon. 

การออกบัตรเชิญและการตอบรับเชิญ 
 งานสังคมที่เราสวนมากจะหลีกเลี่ยงเสียมิได ก็คืองานเลี้ยงรับรองหรือ 

งานเลี้ยงอาหารในโอกาสตาง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราจึงตองเผชิญทั้งการไดรับบัตรเชิญ

และทั้งการที่จะตองออกบัตรเชิญ 

 เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา การพิมพบัตรเชิญจะตองใชถอยคำเปน บุรุษท่ีสาม 

เสมอไป สมัยกอนการตอบรับเชิญและตอบขัดของก็จะตองใชถอยคำในรูปเดียวกับ 

บตัรเชิญทีไ่ดรบั แตในเวลาปจจบุนัไดคลายความเขมงวดลดไปเปนอนัมาก จนถึงเจาของงาน

ไดยินยอมใหแขกตอบรับเชิญหรือตอบขัดของโดยทางโทรศัพทก็ได กอนนี้ในสมัยท่ีโลกยัง

ไมคอยเจริญ บัตรเชิญจะแสดงตัวเองวาเปนงานที่มีความสำคัญทางการ (Formal) มาก

เพียงใดที่ความหนาของบัตรขอบทองน้ัน ๆ กลาวคือ ยิ่งหนาก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น 

ชื่อแขกก็จะตองบรรจงเขียนใหสวยงามทั้งในบัตรเชิญและในการจาหนาซองการตอบรับเชิญ

หรือตอบขัดของก็จะตองเขียนดวยลายมือ วางถอยคำในลักษณะเดียวกับบัตรเชิญที่ 

ไดรับ ในสมัยใหมที่โลกเจริญขึ้นแลวนี้ บัตรเชิญขอบทองเลิกนิยมใชกันไปแลว ความหนา 

ของบัตรก็ลดลงไปหากมีความหนามากจะใสพิมพดีดไมได ชื่อผูรับในบัตรก็ใชพิมพ 

แทนการเขียนลายมือ และแถมยังปดดวงตราไปรษณียสงกันเสียอีก 

 กลาวโดยทั่วไปแลว การเชิญแขกไปรวมงานหนึ่ง ๆ อาจจะกระทำไดหลายทาง เชน 

 ๑. เชิญในรูปจดหมาย การเชิญในรูปนี้มีลักษณะพิเศษกวาแบบอื่น กลาวคือ 

ตองเปนการเชิญไปในงานแบบท่ีไมเปนทางการคือ เปนงานกันเองตามท่ีชาวตะวันตกเรียกวา 

informal การใชภาษาก็ใหใชเปน บุรุษที่สอง ดังตัวอยางตอไปนี้ 



 Dear Major Town 

  Will you and Mrs.Town dine with us on Tuesday, the tenth of 

August, at seven o’clock ? Hoping so much to see you then, 

                            

                             Very sincerely 

                                                  John Norman     

 จะสังเกตเห็นความแตกตางกับจดหมายอื่นท่ัวไปไดดังนี้ 

 (๑) ไมใชเครื่องหมาย “;” หรือ “,” หลังประโยควา Dear Major Town  

เชนปกติทั่วไป 

 (๒) คงรักษาถอยคำไวในแบบการเขียนบัตรเชิญ แตใหสั้นท่ีสุด และ 

 (๓) ไมใชเครื่องหมาย “,” หลังคำ Sincerely 

 การตอบรับเชิญหรือตอบขัดของ คงรักษารูปเดียวกันน้ีไว ดังตัวอยางเชน 

 Dear Mr.Norman 

  It will give us much pleasure to dine with you on Tuesday, the 

tenth of August at seven o’clock. 

  Thanking you for your kind thought of us,  

                            

                                                  Sincerely yours 

                                                  Major Jack Town 

 หรือเมื่อตอบขัดของก็เขียนดังนี้ 

 Dear Mr.Norman 

  We are so sorry that we cannot accept you kind invitation for 

Tuesday because of a previous engagement.   

  With many thanks for thinking of us.  

                                                                        

                                                  Sincerely  

                                                  Major Jack Town 



     

 ๒. เชิญโดยทางโทรศัพท การเชิญอยางไมเปนทางการ (informal) น้ัน 

อาจทำการเชิญทางโทรศัพท ก็ได เชน อาจพูดกับนายทหารคนสนิท หรือ ขอใหคนรับใช

จดขอความไว ดังนี้ 

  “will you please ask Colonel and Mrs.Barringer if they will dine 

with  Mr.and Mrs.John Norman next Wednesday, the seventh, at seven 

o’clock ? Mr.Norman’s telephone number is…..” 

 การตอบรับเชิญ หรือ ตอบขัดของก็คงดำเนินไปในรูปท่ีคลายคลึงกัน  

โดยเลขานุการ หรือคนรับใชประจำบานพักจะโทรศัพทแจงไปวา 

 “Please tell Mr.Norman that Colonel and Mrs.Barringer will dine 

with him on Wednesday the seventh, at seven o’clock, with pleasure.” 

 หรือจะตอบขัดของวา 

 “Please tell Mr.Norman that Colonel and Mrs.Barringer are very 

sorry they will be unable to dine with him next Wednesday, and thank him 

for asking them.” 

 ยังมีขอแมอีกเล็กนอยวา ในการเชิญกันทางโทรศัพทนี ้ หากจะสงโนตส้ัน ๆ  

เพื่อเปนการย้ำเตือนก็จะเปนการเหมาะสม หรือจะเขียนลงในนามบัตรส้ัน ๆ เชน  

To remind – Monday 12th, 7.30 แลวใสซองสงไปก็จะมีผูชมเชยทานมากขึ้นอีก  

 ๓. การเชิญโดยใชนามบัตร ในการเชิญแบบกันเอง เชน เชิญไปรับประทาน

น้ำชา เชิญรวมปคนิค เชิญเลนไพบริดจ เหลานี้ อาจใชนามบัตรแทนบัตรเชิญได แตตอง

เขียนดวยลายมือและใหใชคำยอไดมากที่สุดเพราะถือวาเนื้อที่จำกัด เชน อาจเขียนวา Fri. 

8th Jul. และ Bridge at 4 p.m. ใตลงมาเปนบรรทัดที่สองก็ได ถาจะใหตอบก็เขียน 

R.s.v.p. ทางมุมลางซาย ก็เปนการเพียงพอแลว การตอบก็กระทำไดเชนเดียวกัน คือ 

เขียนในนามบัตรเพียงวา Accept with pleasure! กับ Fri. at 4. ใตลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง 

หรือจะตอบขัดของสั้น ๆ วา Sincere regrets – Fri 8th Jul. ก็เปนการถูกตองสำหรับ

การเชิญแบบนี้ 

 ยังมีที่นาสังเกตตอไปอีกวา การเชิญท่ีไมเปนทางการ อาจเขียนคำที่ขอใหตอบ

เพียง R.s.v.p. ก็ได หรือจะใชอยางเปนทางการ เชน คณะทูตเขาใชกันวา R.S.V.P. ก็ได 

ทั้งสองทาง 



 ยังมีผูแนะนำตอไปอีกขอหน่ึงสำหรับการใชนามบัตรเปนบัตรเชิญไววา ไมควร
จะใชซองเล็กขนาดเดียวกับนามบัตรเพื่อสงบัตรไปทางไปรษณียเพราะขนาดเล็กเกินไป 
ทีเ่ขาเครือ่งจะขดีฆาดวงตราไปรษณียไมสะดวก และยังจะหลดุมอืหายเสียไดงาย ๆ อีกดวย 
ดังที่การไปรษณียของหลายประเทศไดเคยขอรองใหงดเวน เราก็ควรจะรับฟงไวดวย และ
ยอมใหใสนามบัตรลงในซองที่ใหญกวาไดสำหรับโอกาสนี้ 
 ๔. การเชิญทางโทรเลข ในตางประเทศนิยมเชิญโดยทางโทรเลขกันเพราะ 
ไมเพียงแตจะมีผูตอบรับเชิญมากกวาวิธีอื่นแลว ยังไดรับตอบรวดเร็วกวาปกติอีกดวย  
ในบานเรายังคงไมถึงขนาดน้ี แตการรับคำตอบอยางรวดเร็วก็จะชวยใหการจัดงานไดรับ
ความสำเร็จมากขึ้น โดยสามารถเชิญแขกอื่นแทนไดทันเวลา ซ่ึงจะไดกลาวโดยละเอียด 
ในตอนตอไป 
 ๕. การเชิญโดยออกบัตรเชิญ น่ีเปนวิธีเชิญที่นิยมใชกันที่สุดและโดยทั่วไป 
ไมวาจะเปนงานที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ (อยางกันเอง) ก็ตาม บัตรเชิญสวนมาก
ควรมีผิวเรียบ สีขาว มีขนาดประมาณ ๑๘ คูณ ๑๓ ซม. เปนขนาดใหญที่สุด อาจเปนบัตร
ที่จัดพิมพขึ้นเฉพาะงานหนึ่ง หรือพิมพเวนชองวางไวใชเติมในโอกาสตาง ๆ หรือบัตรเปลา
ที่ตองเขียนขึ้นใหมทั้งบัตร ก็ไดทั้งสิ้น บัตรที่จัดพิมพขึ้นเฉพาะงานนั้นสวนมากเปนงาน 
ที่จัดขึ้นเปนทางการ ตัวอยางเชน 

(ตรา บก.ทหารสูงสุด) 
The Supreme Commander of the Royal Thai Armed Forces 

And  
Mrs. ชื่อ ชื่อสกุล 

request the pleasure of your company  
at a Reception 

on the occasion of the Royal Thai Armed Forces Day 
at the Army Conference Hall, Thanon Ratchasima 

on Saturday 24th  January 1987, 1830 – 2030 hours 
Military : White Uniform    Regrets only 
Civilian : Lounge Suit     221-7971 
                        Tel. 
       221-2131 ext. 3292 

(Please kindly bring this card with you) 



     

 

(ตรา บก.ทหารสูงสุด) 

ผูบัญชาการทหารสูงสุด และภริยา 

มีความยินดีขอเชิญรวมในงานเลี้ยงรับรอง 

เนื่องในวันกองทัพไทย 

ณ หอประชุมกองทัพบก ถนนราชสีมา 

วันเสารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ นาฬกา 

ทหาร : เครื่องแบบปกติขาว    ขัดของโปรดตอบ 

พลเรือน : สากลนิยม     ๒๒๑-๗๙๗๑ 

                                     โทร. ๒๒๑-๒๑๓๑ ตอ ๓๒๙๒ 

(โปรดนำบัตรเชิญไปดวย) 

 สวนบัตรเชิญที่พิมพเตรียมไวใชสำหรับหลายโอกาสนั้น จะขอนำบัตรเชิญที่ 
กรมขาวทหารบกไดจัดพิมพไวในนามของผูบัญชาการทหารบกมาใหเห็นเปนตัวอยาง ดังนี้ 

 
ตรา ทบ. 

The Commander – in – Chief of the Royal Thai Army 

And Khunying ชื่อ ชื่อสกุล 

Request the pleasure of the company of 

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล (ของแขกรับเชิญและภริยา) 

at     at 

on     at 

 

Dress :                                  R.S.V.P 

                  Directorate of Intelligence, R.T.A 

                        Tel. 279-7240, 297-7265 

 ทั้งนี้เพื่อใชเติมในโอกาสเลี้ยงอาหารค่ำ โดยเติมชื่อผูรับเชิญวางใตบรรทัดที่สาม

เติมในบรรทัดที่สี่ชองแรกวา ดินเนอร ชองหลังวา โรงแรมเอราวัณ เติมในบรรทัดท่ีหา

ตอนแรกวา จันทรที่ ๘ มิถุนายน ในชองหลังวา 1930 และเติมหลังคำการแตงกายวา

เครื่องแบบปกติขาว เปนตน 



 ถาจะใหเปนกันเองมากกวานั้น ก็อาจจะพิมพบัตรสวนตัวขึ้นไวในโอกาสทั่วไป 

เชน เชิญมารบัประทานอาหารกลางวนั อาหารคำ่ นำ้ชา ไปชมวธิจีดัดอกไม ฯลฯ โดยสัง่พมิพ

บัตรวาง ไวดังนี้ 

Mr.and Mrs.John Norman 

Request the pleasure of ชื่อ ชื่อสกุล (ของแขกรับเชิญและภริยา) 

at 

On 

at  o’clock 

123 Sukhumvit Road 

 สวนการใชบัตรเปลานั้น ก็ตองเขียนดวยลายมือตั้งแตตนจนสุดทายในรูปเดียว

กับบัตรที่จัดพิมพขึ้นตามที่กลาวมาแลวทุกประการ  

 ในการตอบรับเชิญ หรือตอบขัดของตอการเชิญโดยวิธีนี้ ก็อาจกระทำไดนับแต

แจงทางโทรศัพทในเมื่อบงไวในบัตรเชิญวาใหตอบทางโทรศัพทได หรือจะตอบเปน 

ลายลักษณอักษรก็ได แตตองถือรูปแบบการตอบใหตรงกับรูปแบบการเชิญไวเสมอ 

ตัวอยางเชน 

Major and Mrs.Jack Town 

accept with pleasure 

Mr.and Mrs.John Norman’s 

kind invitation for dinner 

On Monday, the eighth of June 

At eight o’clock 

เมื่อจะขัดของก็ใหเขียนดังนี้ 

Major and Mrs.Jack Town 

Regret that they are unable to accept 

Mr.and Mrs.John Norman’s 

kind invitation for dinner 

On Monday, the eighth of June 



     

 เปนที่นาสังเกตวาในการตอบรับเชิญจะตองเขียนวันและเวลาท่ีเชิญซ้ำไว ทั้งนี้

เพือ่ปองกนัการเขาใจผดิจากท้ังผูเชญิและผูรบัเชิญเพราะเขียนวนัเวลาผดิพลาด หรือผูรบัเชญิ

อานวันเวลาผิดพลาดไป จะไดไมไปงานเกอโดยรีบแจงแกไขเสียใหถูกตองกอนวันงาน 

สวนในการตอบขัดของนั้นไมจำตองลงเวลาท่ีเชิญซ้ำไปอีก ในกรณีที่แขกปวย 

อยางกระทันหัน ไมอาจเชิญคนอื่นเขาแทนไดโดยมีเวลาลวงหนาพอสมควรแลว เพื่อรักษา

จำนวนแขกในโตะดินเนอรไวใหครบ ๑๒ คน หรือ ๘ คน ที่จะดูสวยงามกวามีเพียง  

๑๑ คน หรือ ๑๓ คน ท่ีบางคนถือวาจะนำโชครายให ก็ใหพิจารณาเชิญแขกเพิ่มเติม  

จากเพื่อนที่สนิทแท ๆ เทาน้ัน ไมสมควรเชิญเพียงคนรูจักมาแทน เพราะจะชวนใหผูนั้น

เกิดความรูสึกขึ้นไดวา ตัวเองไมมีความสำคัญพอท่ีจะไดรับเชิญในตอนแรก เมื่อขาด

จำนวนแลวจึงคอยมาเชิญ ดังนี้ สวนเพื่อนท่ีสนิทท่ีไดรับการขอรองใหเขาเสริมแทนนั้น 

โดยมารยาทแลว ถาไมจำเปนจริง ๆ ก็ควรที่จะรับเชิญดวยความยินดี (Can you do me 

a great favor and fill a place at dinner tonight?) 

 หากมีเหตุสุดวิสัยที่จะตองของดงานนัน้ ๆ เสีย เชน เนื่องจากเจาภาพหรือบุตร

หรือภริยาปวยหนัก หรือจะดวยเหตุผลอื่นใดอีกก็ตาม ก็ใหแจงงดงานนั้น ๆ เสียโดยใช

พิมพดีดได เน่ืองจากจะสั่งพิมพลงในบัตรไมทัน ตัวอยางเชน 

Owing to the sudden illness of their daughter 

Mr.and Mrs.John Norman 

Are obliged to recall their invitation 

for Monday, the eighth of June 

 ๖. การเชิญโดยใชบัตรพับครึ่ง บัตรพับครึ่งที่ตามปกติพิมพชื่อเจาของบัตร 

ไวพรอมดวยภริยาไวกึ่งกลางดานหนาเพียงบรรทัดเดียวนั้น อาจนำมาใชเปนบัตรเชิญ

อยางไมเปนทางการไดเสมอ โดยเขียนดวยมือในแผนขวาของดานในดวยขอความสั้น ๆ 

คือ เพียงแตบอกวาเปนดินเนอร วันเวลา สถานที่ การแตงกาย และการแจงตอบ  

เพียงเทานั้น ดังตัวอยางตอไปนี้ 



 ๗. การเชิญไปรวมงานค็อกเทล งานค็อกเทลเปนงานอยางไมเปนทางการ 

ที่ถือวาเปนกันเองที่สุด เจาของงานจะจัดงานในรูปใด ๆ ก็ไดเกือบจะตามใจชอบ คือ  

อาจจัดเปนงานกึ่ง ๆ เปนทางการแขกตองแตงกายเรียบรอย บัตรเชิญอาจเปนบัตรแข็ง

อยางทั่ว ๆ ไป หรืออาจจัดอยางงาย ๆ ขอใหแขกแตงกายตามสบาย ก็บงไวในชองการ

แตงกายวาแตงกายตามสบาย (Casual) หรือถาอยากใหแขกสวมเสื้อมอฮอมก็เขียนลงไป

วา Mohom Shirt  คนอเมริกันยังนิยมใชบัตรเชิญในรูปแปลก ๆ โดยเฉพาะทำเปนรูป

คลายตัวไกอันเปนความหมายของงานค็อกเทล หรือเปนรูปถวยแกวค็อกเทล บัตรเหลานี้ 

จะไมมีถอยคำอื่นเขียนไวนอกจากวันเวลา สถานที่ พรอมกับชื่อของเจาภาพ งานค็อกเทล

เปนงานที่ดื่มเหลามีกับแกลมเบา ๆ จำพวกมันทอด ถั่วลิสงคั่ว ใสถาดเดินแจก หรือวางไว

ตามจุดตาง ๆ เทานั้น สวนมากจึงจำกัดเวลาไวเชนเขียนเพียงวา from ๖ to ๘ หรือ from 

๖ to ๗.๓๐ โดยไมตองเขียนคำวา p.m. ดวยเลย นอกจากนั้นยังไมคอยนิยมการบังคับ 

ใหตอบ ถาใครขืนออกบัตรเชิญงานค็อกเทลแลวให R.S.V.P. ดวย ก็จะดูเปนงานพิธีการ 

(formal) มากเกินไป เวนแตเจตนาตองการอยางนั้น ที่นิยมกันมักใช Regrets only 

 ปญหาขอหน่ึงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัแขกทีร่บัเชญิไปในงานคอ็กเทลซ่ึงไมอาจด่ืมเหลาได 

จะดวยแพทยสั่งหามไว หรือจะดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ก็อาจจะปฏิเสธไมดื่มเคร่ืองดื่มที่

เปนแอลกอฮอลโดยสุภาพไดเสมอ เจาภาพก็ไมควรคะย้ันคะยอแกมบังคับใหแขกตอง 

ดื่มเหลาใหจงได แตการปฏิเสธก็ไมควรจะใหแข็งกราวเสียจนฟงแลวจะกลายเปนการโจมตี

การดื่มสุราไปเสีย จึงขอใหดำเนินไปตามขอแนะนำที่วา “NO” should be as friendly 

as “Yes” นั้นเสมอ 

Dinner 
Monday, 7 th June, 7 p.m. 

123 Sukhumvit Rd. 
 
 Casual R.s.v.p 
 222-3871 



     

 เกี่ยวกับการออกบัตรเชิญ การตอบรับและการตอบขัดของนี้ ในบัตรดังกลาว 
มีคำภาษาตางประเทศเกี่ยวของอยูดวยหลายคำ ที่ควรทราบไว และใชใหถูกตองกับ
โอกาสหนึ่ง ๆ คือ 
 
White Tie   แสดงวาเปนงานท่ีเปนทางการที่สำคัญยิ่งมักเปนงานพิธี เชน  
    งานพระราชทานงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ หรืองานสโมสร 
    สันนิบาตในนามของประมุขของประเทศ ชายตองแตงกายราตรี 
    สโมสรพลเรือนหางยาว ผูกหูกระตายสีขาว (tuxedo with  
    white bow - tie) สตรีควรสวมเส้ือราตรียาวประดับ 
    เครือ่งอสิรยิาภรณ (ถาม)ี ขาราชการทหารแตงเคร่ืองแบบเตม็ยศ 
Black Tie   แสดงวาเปนงานที่เปนทางการ ชายตองแตงกายราตรีสโมสร 
    พลเรือน ผูกหกูระตายดำสนทิ (tuxedo with black bow - tie)  
    สตรีควรสวมเสื้อราตรียาว ขาราชการทหารแตงกายเครื่องแบบ 
    ครึ่งยศ หรือ Mess Kit 
Mess Kit   แสดงวาเปนงานที่เปนทางการ ทหารตองแตงกายเคร่ืองแบบ 
    ราตรีสโมสรเปดอก (กางเกงดำ ประดับเหรียญยอ) พลเรือน 
    คงแตงกายราตรีสโมสรพลเรือน สตรีควรสวมเสื้อราตรียาว 
White Uniform  ทหารตองแตงกายเครื่องแบบปกติขาว พลเรือนแตงกาย 
    ชุดสากลสีเขม สวนสตรีแลวแตโอกาสและสมัยนิยม คือ  
    อาจแตงชุดสั้นไดจนถึงชุดราตรียาว 
Blouse Uniform  หรือ ทหารตองแตงเครื่องแบบปกติคอแบะสีตามเหลาทัพ พลเรือน 
    ควรแตงกายชุดสากล 
Uniform with jacket หากมิไดบงไวเปนอยางอื่น สตรีควรแตงชุดสั้น 
and tie 
Working Uniform  หรือ หมายถึงการแตงเครื่องแบบปกติเสื้อคอพับ (ชุดทำงาน) แขน 
    ส้ันหรือแขนยาวก็ได 
Shirt Uniform  หรือ 
Duty Uniform 
Full Dress Uniform ขาราชการทหารและขาราชการพลเรือนตองแตงเคร่ืองแบบ 
    เต็มยศ สวมสายสะพายหรือประดับเครื่องอิสริยาภรณชั้นสูงสุด  
    สตรีควรแตงชุดราตรียาว ประดับเครื่องอิสริยาภรณ (ถามี)  
    พลเรือนควรแตงกาย White Tie 



Full Dress Uniform (without sash, with decorations) หมายถึงการแตงเครื่องแบบ 
    ครึ่งยศ (เชนเดียวกับเต็มยศ แตไมสวมสายสะพาย) สตรี 
    แตงกายชุดราตรียาว พลเรือนควรแตงกาย Black Tie 
Informal    หมายถึง ชายแตงกายชุดสากล สตรีแตงไดไมจำกัด 
Lounge Suit   เชนเดียวกับขางตน คือตองแตงชุดสากล บางทานเขาใจวาตอง 
    เปนชุดสีเขม แตไมจำเปนสำหรับประเทศในเขตรอน 
Tenue de Ville  คือ การแตงกายชุดสากล (เปนภาษาฝรั่งเศส) 
Optional    หมายถึงการไมจำกัดเครื่องแตงกาย จึงอาจแตงชุดสากลได  
    เชนเดียวกับสวมเส้ือเช้ิตผูกเน็คไท หรือสวมเสื้อเชิ้ตฮาวาย 
    ปกติไมคอยนิยมใชคำนี้กัน 
Casual    หมายถึงการเชิญแบบไมเปนทางการ และขอใหแขกแตงกาย 
    ตามสบายโดยสวมเส้ือเชิ้ตสปอรต (แขนส้ันหรือแขนยาวก็ได)  
    แตก็ไมควรเขียนวา Hawaiian Shirt เพราะจะหมายถึงใหสวม 
    เสื้อฮาวายเพียงอยางเดียวไปเสีย กรณีที่ เจาภาพเปนชาว 
    ฟลิปปนส ก็อาจจะบงการแตงกายไวเปน Barong เฉย ๆ  
    ซึ่งหมายถึงเสื้อไหมสับปะรดท่ีเปนเสื้อประจำชาติก็ได บางคน 
    ยังชอบใชคำวา Very Informal ก็มีความหมายอยางเดียวกัน 
    ทั้งสิ้น (ขอพึงระวัง : ตามธรรมเนียมอังกฤษ Casual อาจ 
    หมายถึงการแตงกายแบบ Jacket and Tie หรือ Blazer  
    and Tie ก็ไดทั้งนี้เสื้อนอกและกางเกงไมจำเปนตองเปนสี 
    เดียวกัน) 
Sports Shirt   หมายถึงการเชิญแบบไมเปนทางการ ควรแตงกายเส้ือเช้ิต 
    แขนยาว สตรีจะแตงกายดวยชุดสุภาพ 
Stag    หมายถึงงานรับรองที่เชิญแตแขกชายลวน 
R.S.V.P.    หรือจะเขียนวา R.s.v.p. ก็ได ถาเปนงานที่ไมเปนทางการ ซึ่งยอ 
    มาจากภาษาฝรั่งเศสวา Repondez s’il vous plait มักจะเขียน 
    ไวทางมุมลางของบัตรเชิญ แปลวา “โปรดตอบ” ซ่ึงที่ถูกแลว 
    จะตองตอบใหผูเชิญทราบภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง แตสวนมาก 
    มกัจะเพิกเฉยกันแลวไปปฏเิสธใกล ๆ วนังานจนเจาภาพไมมเีวลาพอที่  
    จะเชิญผูอื่นเขาเสริมแทนได ซึ่งเปนมารยาทที่ไมควรปฏิบัติ 



     

Regrets only   ปกติจะเขียนทางมุมลางของบัตรเชิญ บัตรท่ีพิมพ R.S.V.P.  

    ไวแลวก็จะขีดฆาเ สียแลวเขียนคำนี้ ไว เบื้ องบนเล็กนอย  

    หมายถึงวา หากขัดของใหตอบ ถารับเชิญ ก็ไมจำเปนตองตอบ  

    สวนมากใชสำหรับงานค็อกเทลหรือรีเซ็ปชั่น 

To remind   ในกรณีที่ไดเชิญแขกไวดวยวาจาแลว และแขกตอบรับเชิญ 

    ดวยวาจาแลวเชนกัน เจาภาพควรจะรีบสงบัตรเชิญไปให  

    โดยขีดฆาคำวา R.S.V.P. เสีย (หากมี) แลวเขียนคำนี้ไวเบื้องบน 

    เล็กนอย หมายถึงวา เตือนไวเพื่อกันลืม 

 มีคำอยูคำหนึ่งที่ไมคอยจะไดพบเห็นกันบอยนัก แตก็ยังมีผูใชกันอยูเรื่อย ๆ  

คือ คำวา At Home คำนี้มีที่อยูหลายทาง คูบาวสาวที่ยังไมไดทำการสมรส ประสงค

จะแจงตำบลบานที่จะไปอยูใหมใหญาติพี่นองเพ่ือนฝูงไดทราบ ก็อาจสงบัตร At Home 

รวมไปกับบัตรเชิญงานสมรสได ดังนี้ 

At Home 

After the tenth of June 

321 Sukhumvit Road 

Bangkok 

Major and Mrs.Jack Town 
At Home 

Monday, The eleventh of July 
from five until seven o’clock 

 แตคำ At Home นี้ ยังมิไดมีความหมายแสดงวา “อยูบาน” เทานั้น หากใชให

มีความหมายวา “ยินดีตอนรับ” โดยออกเปนรูปบัตรเชิญได บัตรเชิญแบบนี้ก็ยัง 

แบงออกไดอีกเปน ๒ แบบ โดยเขียนดวยตัวเล็กและตัวใหญใหผิดแผกกันไป เชน 



 เม่ือดูเวลาในบัตรก็จะเขาใจไดทันทีวาเปนงานรีเซ็ปชั่น แตผูรับเชิญจะตองมี
ความสนิทสนมกับเจาภาพพอสมควร ขนาดเคยไปหาสูรูจักบานพักกันแลว หรือเจาภาพ
ตองกวางขวางพอที่เห็นชื่อเจาภาพแลวก็ไปหาบานไดถูกเสมอ บัตรเชิญอีกแบบหนึ่งก็คือ 

Major and Mrs.Jack Town 
At Home 

Monday, the eleventh of July 
at nine o’clock 

Royal Bangkok Sports Club 

                                     Dancing 

 จะเห็นจากบัตรเชิญแบบน้ีไดวา คำ At Home มิไดหมายถึงการ “อยูบาน” 
หรือ “รับแขกที่บาน” หากเปนการเชิญไปในงานเตนรำที่ราชกรีฑาสโมสร แขกก็ควรจะ
แตงกายชุดราตรีสโมสร ยังมีระเบียบปฏิบัติตอสำหรับบัตรแบบนี้ดวยวา จะตองพิมพดวย
ตัวอักษรเอนเสมอ 
 ๘. ขอพึงระวัง : การไดรับเชิญไปรวมงานสังคม (Social Function)  
ไมวาเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตามถือวาเปนการเชิญเฉพาะตัวบุคคล ตามหนังสือ
เชิญหรือตามบัตรเชิญ ไมวาการเชิญนั้นจะระบุตำแหนงหรือชื่อของผูรับเชิญ ดังนั้น 
หากผูรับไมสามารถไปรวมงานได จะตองตอบปฏิเสธเสมอไมสามารถจะสงผูแทนไป 
รวมงานแทนได และไมควรถามเจาภาพวาจะใหใครไปแทนไดหรือไม เพราะจะเปนการ
แสดงวาไมใหความสำคัญตองานนั้น ทั้งนี้เวนแตจะมีการระบุในหนังสือเชิญ หรือบัตรเชิญ
วาผูรับสามารถจัดสงผูแทนไปรวมงานได นอกจากน้ีใหถือเปนหลักปฏิบัติอยางเครงครัด
วา ผูรับเชิญไมอาจนำผูอื่นท่ีมิไดรับเชิญหรือรองขอ/แนะนำใหเจาภาพเชิญแขกเพิ่ม (ไมวา
จะเปนญาติ มิตรสหายท่ีคุนเคย ผูติดตาม) ไปรวมงานไดเวนแตเจาภาพจะอนุญาตไว 
ลวงหนา กรณีที่ผูรับเชิญมีผูติดตามไปดวยควรแจงใหผูติดตามไมเขาไปใกลบริเวณงาน 
หรือไมติดตามไปถึงหนาบาน เพราะจะเปนเสมือนวาเปนการบังคับใหเจาภาพตองเชิญ 
ผูติดตามนั้นเขาไปในบานหรือเขารวมงานดวย ซ่ึงจะทำใหเกิดความไมสบายใจและเกิด
ความไมสะดวกในงานนั้นเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ดีหากเจาภาพไมเชิญผูติดตามเขาไป 
ในบานหรือในงานก็ไมถือวาเปนการเสียมารยาทแตประการใด 



     

 ๙. การตอบบัตรเชิญ : พลตรีพระยาอานุภาพไตรภพ ไดเขียนไวในตอนหนึ่ง

ของหนังสือ “การสมาคม” ของทานวา “ในการเชิญเลี้ยงนั้น ผูไดรับเชิญจะตองตอบ

เสมอวา ตนจะไปในงานเลี้ยงไดหรือไมและจะตองตอบภายในระยะเวลาไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง 

นับตั้งแตไดรับบัตรเชิญเปนตนไป ยิ่งตอบไดเร็วกวานั้นก็ยิ่งจะเปนการแสดงอัธยาศัย 

ไมตรีตอผูเชิญมากขึ้น” 

 หนังสือวาดวยการสมาคมที่ชาวตางประเทศเขียนกันข้ึน ก็มีขอความตรงกัน 

ทั้งสิ้น คือ “หนังสือวาดวยมารยาทสังคม” ระบุไววา “กฎขอแรกในการตอบบัตรเชิญ  

ก็คือ ตองตอบโดยทันที และตอบในแบบฉบับเดียวกันกับที่ไดรับเชิญ” 

 หนังสือ “อารมีไวฟ” ก็ระบุไวทำนองเดียวกันวา “จะตองเขียนตอบรับหรือ

ปฏิเสธการเชิญภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ถาลาชาไปเจาของงานคงจะตองยินดีที่จะเชิญ 

ผูอื่นที่มีมารยาทดีกวามาแทนทานเปนแน” 

 ความมุงหมายที่จะใหตอบบัตรเชิญโดยทันที ไมวาจะไดรับเชิญหรือจะขัดของ

ก็ตามยอมอยูที่วาหากมีการเขาใจผิดเกิดข้ึนในเรื่อง วัน เวลาและสถานท่ี ก็จะไดแกไข 

เสียกอนที่จะสายเกินไป เปนเหตุผลขอแรกที่เชิญสวนมากติดงานอื่นก็จะไดบอกเลื่อนวัน

หรือเวลาหรือเชิญแขกอื่นเพิ่มเติมไดทันเวลาไมสายจนนาเกลียดเกินไป ขอสามก็คือ 

เจาของงานจะไดจัดโตะอาหารใหถูกตองไดตามจำนวนแขกที่ตอบรับ หากมากันมากก็อาจ

ใชโตะใหญ หากมากันนอยก็อาจใชโตะเล็กธรรมดาก็ได นอกจากนี้ยังเปดโอกาสให 

เจาของงานมีเวลาพอหยิบยืมถวยแกว ถวยชาม และชอนสอม ผาเช็ดมือ ผาปูโตะ 

และอื่น ๆ มาใหพอกับจำนวนแขกไดอีกดวย ทางดานการสั่งอาหารก็ควรทราบลวงหนา

วาผู ใดรับเชิญมางานสวนมากชอบอาหารอยางไรเจาของงานก็จะมีโอกาสจัดได 

ถูกกับรสนิยมของแขก เชน หากมีชาวอิสลามมารวมรับประทานอาหารดวยก็จะไดเตรียม

แทรกอาหารอิสลามไวให หากมีชาวตะวันตกที่เพิ่งมาถึงเมืองไทยใหม ๆ มารวมงานดวย 

ก็จะไดสั่งแกงเนื้อที่มีรสเผ็ดนอยดังนี้เปนตัวอยาง เหตุผลถัดไปก็คือความลำบากในการ 

จัดที่นั่ง ซึ่งตามระเบียบพิธีการแลวถือวาเปนสิ่งสำคัญที่สุด เพราะตองถืออาวุโส และถือ

ความสำเร็จของงานเปนหลักในการจัด ขอยกตัวอยางในงานดินเนอรหนึ่ง ถาจัดใหคน

หนึ่งที่พูดไดแตภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสไปน่ังติดกับแขกคนหนึ่งที่พูดไดแตภาษาไทย 

อยางเดียวก็เทากับเปนการบังคับใหทั้งคูตองนั่งเปนใบอยูเปนเวลาไมต่ำกวา ๑ ชั่วโมง  

ในขณะท่ีแขกอื่น ๆ ทั้งโตะสนทนากันอยางสนุกสนาน และงานนั้นจะลงเอยดวย 



ความสำเร็จแตนอย หรือจัดลำดับการนั่งไวสวยงามแลวแตครั้งถึงเวลา แขกคูหนึ่งกลับไม
ไปงานนั้นเสียเฉย ๆ เกาอี้ก็จะวางลง จะเลื่อนเกาอี้ใหแขกถัดไปชิดเขา ก็จะทำใหการ 
จัดคูสนทนาเสียไปหมด 
 เชนเดียวกันกับการออกบัตรเชิญ การตอบรับบัตรเชิญคงใชในรูปบุรุษที่สาม 
เปนหลัก และยิ่งเขียนตอบดวยลายมือได ก็จะยิ่งแสดงถึงการคารวะตอผูเชิญมากกวา
การตอบรับดวยพิมพดีด วิธีเขียนนัน้ก็ควรจะรักษารูปเดียวกับในบัตรเชิญไว เชน 

พลตรี อำนวย  รักไทย และภริยา 
ขอขอบใจ พันเอก สม  ไพศาลพานิช และภริยา 

ที่เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ บานเลขที่ ๑๒๗ ถนนเพลินจิตต 
วันศุกรที่ ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๙.๓๐ น. 

และมีความยินดีไปรวมดวย 
หรือจะตอบปฏิเสธก็ได ดังนี้ 

พลตรี อำนวย  รักไทย และภริยา 
ขอขอบใจ พันเอก สม  ไพศาลพานิช และภริยา 

ที่เชิญรับประทานอาหารค่ำ ณ บานเลขที่ ๑๒๗ ถนนเพลินจิตต 
วันศุกรที่ ๘ พฤษภาคม เวลา ๑๙.๓๐ น. 

แตเสียใจที่ติดธุระจำเปน จะไปตามที่เชิญนั้นไมได 
 
การเขียนตอบเปนภาษาอังกฤษ ก็คงรักษารูปการตอบเชนเดียวกับในภาษาไทย เชน 

Major General and Mrs.Amnuay Rakthai 
accept with pleasure 
the kind invitation of 

Major and Mrs.Howard James Johnston 
to dinner  

on Friday 3 June, at 7.30 p.m. 
3 Nana tai, Bangkapi 

  
 แตการตอบปฏิเสธน้ันมีหลักพิเศษไปกวาการตอบรับอยูบาง กลาวคือ ตองใช
ความสุภาพเหนือไปกวา เชน ตองเปลี่ยนคำวา their kind invitation เปน their very 
kind invitation  และหากเปนไปได ก็ควรจะใหเหตุผลประกอบดวยสักเล็กนอย และอาจ
ตอบเปนรูปรอยแกวก็ได เชน 



     

Major General and Mrs.Amnuay Rakthai thank 

Major and Mrs.Howard James Johnston for their very kind 

invitation to a dinner on Friday 3 June at 7.30 p.m. 

at 3 Nana Tai, Bangkapi but regret that owing to their 

absence from Bangkok they will be unable to accept,  

 เหตุผลที่ทำใหตองปฏิเสธนั้น ก็อาจจะใชดังตัวอยางขางตน หากจะไมอยูใน

กรุงเทพ ฯ ในวันที่ไดรับเชิญ หรือหากรับงานอื่นไวแลว หรือติดธุระสวนตัวหรือราชการ

อื่นเสียกอน ก็อาจใชประโยคทายดังตอไปนี้ก็ได 

 ...but regret that a previous engagement prevents their accepting. 

 สวนในโอกาสที่มีการเชิญเด็กไปในงาน เชน วันเกิด เปนตน หากจะตอบรับเด็ก

ผูรับเชิญอาจจะเขียนตอบรับดวยตนเองได โดยเขียนเปนแบบจดหมายรอยแกว แตหาก

จะตองปฏิเสธแลว บิดาหรือมารดาของเด็กผูไดรับเชิญควรจะโทรศัพทแจงไปใหบิดาหรือ

มารดาของผูเชิญพรอมดวยเหตุผลสั้น ๆ จะเหมาะสมกวา 

 ในเมื่อบัตรเชิญมิไดบงไวใหตองตอบ ก็ไมจำตองตอบใหทราบทั้งรับและปฏิเสธ 

แตในบางโอกาส เชน ผูมีอาวุโสสูงกวาหรือมีความสนิทสนมกันเปนพิเศษ หรือเปน 

ครั้งแรกที่ไดรับเชิญจากบุคคลน้ัน ๆ ทั้ง ๆ ที่ไมไดบงใหตองตอบก็เปนการสุภาพหากจะ

ตอบใหเจาภาพไดทราบดวย 

 ขอพึงไมควรปฏิบัติ ในการตอบบัตรเชิญ คือ เมื่อไดตอบบัตรเชิญในทางใดทาง

หนึ่งแลว (ไมวาตอบรับหรือปฏิเสธ) ขอเปลี่ยนแปลงการตอบน้ันในภายหลังโดยเฉพาะ

อยางย่ิงเมื่อใกลวันงานอยางกระชั้นชิดเพราะจะทำใหเกิดความยุงยากในการจัดงานนั้น

โดยไมคาดคิด หากไดเคยตอบรับไปงานใดแลวตองการปฏิเสธในภายหลัง จะตองมีเหตุผล

สำคัญยิ่งที่มิไดคาดหมายไวกอนหรือมีเหตุฉุกเฉินกระทันหันจริง ๆ เชน ปวยหนักหรือ

บุคคลใกลชิดเสียชีวิต และจะตองมีจดหมายหรือบัตรตอบปฏิเสธไปกอนหนาแลว ไมควร

อยางยิ่งและถือเปนการเสียมารยาทจะแจงขอเปล่ียนจากการปฏิเสธเปนตอบรับใน 

ภายหลังเนื่องจากเจาภาพอาจจะไดเชิญแขกอ่ืนทดแทนไปแลวอาจทำใหมีที่ไมเพียงพอ 

ทั้งนี้เวนแตจะมีความสนิทสนมอยางยิ่งกับเจาภาพทั้งชายและหญิง และควรจะสอบถาม

อยางสุภาพกอนวาไดเชิญแขกผูใดทดแทนแลวหรือไม 



 หลักสำคัญที่พึงจำอีกประการหนึ่ง คือผูที่ไดรับบัตรเชิญไปรวมงานสังคม  

(ไมวาจะเปนงานอยางเปนทางการ หรือไมเปนทางการก็ตาม) สามารถพิจารณาตอบรับ

หรือปฏิเสธก็ไดโดยถือวาเปนสิทธิสวนตัวไมมีพันธะผูกพันใด ๆ ที่จะตองตอบรับเสมอ  

แตมีขอยกเวนพิเศษ คือ บัตรเชิญที่ประมุขประเทศเปนเจาภาพ มีธรรมเนียมปฏิบัติมาเปน

เวลานานวา บัตรเชิญถือเสมือนวาเปนบัญชา (COMMAND) ของประมุขประเทศ ไมวา

ทานจะมีภารกิจหนาที่หรือขอผูกพันกับงานสังคมอื่นลวงหนาประการใด จะตองถือวาถูก

ยกเลิกหมด ทานจะตองตอบรับการเชิญโดยประมุขประเทศในทันที อาจมีขอยกเวน

สามารถปฏิเสธไดก็เพียงแตทานไมอยูในประเทศ (หรือเมืองที่จัดงานกรณีที่เปนประเทศ

ใหญ) หรือปวยหนักหรือการเสียชีวิตของญาติสนิท หรือกรณีสำคัญยิ่งจริง ๆ ทานไม

สามารถตอบปฏิเสธเพียงเหตุผล “Regret, due to a previous engagement” ไดเปน

อันขาด 

 หลักสุดทาย ก็คือ งานมงคล หรืองานศพ ไมจำเปนตองตอบ แตหากเปนการ

เชิญไปในพิธีมงคลแลวเมื่อไมสามารถจะไปไดผูใดรับเชิญจะตองเขียนจดหมายแสดงความ

ยินดี หรืออำนวยพรสงไปในวันงานไมใชสงไปกอนหรือภายหลัง เวนแตจะมีความจำเปน

เกิดขึ้นจริง ๆ 

การจัดเลี้ยง 
 เมื่องานเลี้ยงเสร็จสิ้นลงแลว ผูที่จะไดรับการติหรือการชมโดยตรง ก็คือเจาภาพ

หญิงซึ่งเปนความรูสึกของชาวตะวันตก เพราะถือวาแมบานจะตองเปนผูรับผิดชอบ

โดยตรงเกือบจะทุกอยางก็วาไดเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงคร้ังนั้น นับแตการจัดตกแตงบาน 

(หรือจัดโตะอาหาร หากไปจัดเลี้ยงนอกบาน) การบริการ การปรุงอาหาร (หรือการเลือก

สั่งอาหารใหมีรสวิเศษและแปลกกวาปกติ) การเลือกสรรเชิญแขกท่ีสนทนากันไดอยาง

รื่นเริงตลอดไปจนถึงสมรรถภาพในการตอนรับแขกใหมีความสะดวกสบายตลอดเวลา 

นั้นดวย ในขณะเดียวกันกับท่ีเจาภาพจะตองเหน็ดเหน่ือยรับผิดชอบอยูรอบดาน เจาภาพ

ชายจะเปนตัวประกอบเทานั้น 

 งานเล้ียงควรจะเริ่มดวยการเลือกวันเวลาท่ีเหมาะสม ถาไปเลือกเอาวันที่ตรง

กับวันหยุดราชการระยะยาว ผูคนมักจะออกไปตากอากาศกันในตางจังหวัด แขกที่จะรับ

เชิญมาในงานก็คงจะมีจำนวนไมมากเทาที่คาด ถาเปนฤกษที่คาดวาจะมีการแตงงาน 

หลาย ๆ คู ก็ควรจะหลีกเลี่ยงวันนั้นเสีย ดังนี้เปนตน 



     

การเชิญแขก 
 ถัดไปก็คือการเลือกเชิญแขก ถางานหนึ่งมีแขกที่เขากันไดอยางกลมกลืน

ทั้งหมดงานนั้นก็จะประสบความสำเร็จจึงมักจะถือเปนหลักประกัน จะไมเชิญดารานักพูด

มาในงานเดียวกันมากกวาหน่ึงคน จะไมเชิญผูที่เคยแสดงเปนอริตอกันอยางเปดเผย 

มารวมงานเดียวกัน นอกจากนั้น การแตกตางกันอยางมากมายก็ยังเปนสิ่งพึงละเวน เชน 

ผูมีอาวุโสสูงสุดกับผูนอยในกระทรวง หรือองคการเดียวกันเหลานี้เมื่อพิจารณาตัวแขกที่

จะเชิญไวเรียบรอยครบจำนวนที่ตองการแลว ก็ยังควรจะเลือกแขกสำรองไวอีกสักสอง

หรือสามคูสำหรับชดเชยในกรณีแขกบางรายไมอาจรับเชิญมารวมงานได 

 เม่ือไดจำนวนแขกแลวก็ควรจะไดหารือกับแมครัว หรือหัวหนาแผนกส่ังอาหาร

ของโรงแรมที่จะไปสั่งอาหาร เพื่อตกลงกันในเรื่องรายชื่ออาหารไวแตเนิ่น เพื่อใหแมครัวมี

เวลาพอไปส่ังเนื้อสันในไวถาตองการจะเลี้ยงสเต็คเนื้อสันใน หรือจัดซื้อเนื้อแกะเตรียมไว

สำหรับแขกบางรายที่ไมรับประทานหมูอาหารที่เอร็ดอรอยและจัดทำเปนพิเศษยอมเปน

สวนหนึ่งจะชวยใหงานประสบผลสำเร็จไดงายยิ่งขึ้น 

การจัดโตะอาหาร 
 เมื่อถึงวันงาน ทุกสิ่งทุกอยางควรจะเรียบรอย การจัดโตะอาหารก็เปนสิ่งหนึ่งที่

มีความสำคัญอยูไมนอย แมอาจจะจัดเลี้ยงไดหลายแบบ นับแตแบบบุฟเฟต คือ แขกเดิน

ไปตักอาหารจากโตะอาหารเองแลวไปเลือกหาที่นั่งรับประทานตามใจชอบ หรือไปนั่ง  

ณ ที่ซึ่งเจาภาพไดจัดสำรองไวใหแลว ไปจนถึงการจัดเล้ียงแบบนั่งโตะที่เปนกันเอง  

เปนแบบโตะยาวหรือโตะกลมจีน หรืออาจเปนแบบ formal ที่มีพิธีการครบครันก็ตาม  

แตไมวาจะเปนการเลี้ยงอาหารแบบใด ๆ คงมีหลักการจัดโตะอาหารท่ีถือกันอยาง

เครงครัดทั่วไปอยูวา ทุกสิ่งทุกอยางในโตะอาหาร “หรือโตะบุฟเฟต” จะตองจัดวางไวให

เปนระเบียบเสียยิ่งกวาการจัดแถวทหาร ดอกไมหรือถาดผลไมหรือวัตถุอื่นใดที่เรียกกันวา 

centerpiece ก็จะตองเอาเชือกมาวัดใหอยูกลางโตะจริง ๆ ระยะตอระหวางจานจะตอง

อาศัยเชือกวัดชวยใหมีระยะเทากันโดยตลอด วัดระยะตอแลวยังตองไปยืนเล็งหาง ๆ  

ใหเห็นเปนเสนตรง ชอน สอม มีด ก็ตองมีการสมดุลกันทั้งสองขางจาน ผาปูโตะของงาน

แบบ formal ก็ตองเปนผาลินินขาว มีผาสักหลาดรองขางใต ไมควรพับจีบผาเช็ดปากให

เปนรูปพิสดารตาง ๆ ถวยแกวก็คงจัดหาแกวเจียรนัยเกลี้ยงใสสะอาด ไมเปนแกวพิมพ

ดอกหรือลวดลายสีตาง ๆ ควรขัดเคร่ืองชอนสอมเงินใหเปนเงางามปราศจากกล่ินยาขัด

เหลานี้ 



(ช ๑ หมายถึงสุภาพบุรุษอาวุโสสูงสุด  ญ ๑ หมายถึงสุภาพสตรีอาวุโสสูงสุดเรียงไป
ตามลำดับ) 

 การจัดที่นั่งควรถือหลักสลับเพศไวเสมอหากทำได การลำดับอาวุโสก็เปนส่ิง

สำคัญถาจัดที่นั่งผิดพลาดก็อาจจะกอใหผูรับเชิญเกิดความนอยเน้ือต่ำใจ ยิ่งเปนงานเล้ียง

อาหารค่ำแบบเปนทางการถึงกับแตงกายเต็มยศหรือราตรีสโมสรดวยแลว ก็ยิ่งตองระวัง

เรียงลำดับอาวุโสใหถูกตองที่สุด โดยจะตองรูจักอาวุโสของแขกแตละคนใหแนชัด  

การเชิญเอกอัครราชทูตและบุคคลในวงการคณะทูตมารวมงานดวย ก็อาจจะเปดดูอาวุโส

จากสมุด Diplomatic & Consular List ที่จัดพิมพโดยกรมพิธีการทูต กระทรวงการตาง

ประเทศ ในหนา Order of Precedente ซึ่งจะลำดับอาวุโสของเอกอัครราชทูตตาง ๆ ไว 

โดยถือเอาวันที่เอกอัครราชทูตเขาเฝาถวายพระราชสาสนตราต้ังเปนหลักในสมุดเลม

เดียวกันนั้น ยังมีการแสดงลำดับอาวุโสของเจาหนาท่ีภายในแตละสถานเอกอัครราชทูต 

ไวดวย ซึ่งเราจะตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัดจะไปเลือกที่รักมักที่ชังหรือถือเอาความ

สนิทสนมทางสวนตัวมาใชในการจัดที่นั่งไมไดเปนอันขาด 

 ลำดับอาวุโสจะไดรับการยกเวนถาในโอกาสหนึ่งมีแขกเกียรติยศ (Guest  

of Honour) รวมอยูดวย แขกเกียรติยศหรือสุภาพสตรีที่มีวัยสูงสุด หรืออาจเปนบุคคลใด

บุคคลหน่ึงที่ดวยเหตุผลบางประการเจาภาพประสงคจะยกยองขึ้นเปนพิเศษ เชน  

ผูชวยทูตฝายทหารจะเดินทางกลับเพราะพนหนาที่ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำเปนเกียรติ 

แกนายทหารผูนี ้(เลีย้งสง) ก็ควรจดัใหนัง่ ณ ท่ีนัง่ของผูมอีาวโุสสูงสดุ หรอืเมือ่เชญิคูบาวสาว 

ช ๑ ช ๒ 

ญ ๓ ญ ๔ 

ช ๖ ช ๕ 

ญ ๕ ญ ๖ 

ช ๔ ช ๓ 

ญ ๒ ญ ๑ 

เจาภาพหญิง 

 
เจาภาพชาย 



     

ที่เพิ่งกลับจากฮันนีมูนเปนครั้งแรกท่ีบานของทาน เจาสาวก็ควรจะนั่งทางขวามือของ 

เจาภาพชาย และใหมารดาของเจาสาวผูนั้นนั่งอยูทางซาย ดังนี้เปนตน 

 ในบางโอกาส เชน การจัดโตะอาหาร ๑๒ ที่นั่ง และมีแขกเกียรติยศ ก็อาจจัด

ใหแขกเกียรติยศ (ชาย) นั่งที่หัวโตะ โดยเจาภาพหญิงเลื่อนลงไปนั่งอยูทางซายมือเสีย

ทั้งนี้ ดวยเหตุผลที่วา เพ่ือใหสุภาพสตรีอาวุโสสูงสุด (ไมใชภริยาของแขกเกียรติยศ)  

ไดรับเสิรฟอาหารกอนเจาภาพหญิง ดังตอไปนี้ 

 ลำดับอาวุโสยังอาจมีขอยกเวนไดอีก เชนวา หากจะถือตามลำดับอาวุโส 

อยางเครงครัดแลวก็อาจจะตองจัดใหสุภาพสตรีผูหนึ่งที่ไมสันทัดภาษาอังกฤษตองไปนั่ง

อยูระหวางสุภาพบุรุษ ๒ ทาน ที่ตางไมพูดภาษาอ่ืนใดนอกจากภาษาอังกฤษ ก็เทากับ

ทำใหสุภาพสตรีผูนั้นตองไปนั่งทรมานกายอยูอยางนอยกวา ๑ ชั่วโมง ก็อาจจะลดหรือ

เพิ่มลำดับอาวุโสเสียไดบาง โดยเลื่อนเอาผูที่พอจะคุยเปนเพื่อนกับสุภาพสตรีผูนั้นไดมานั่ง

ใกล ๆ ก็ควรจะแจงใหผูที่ถูกลดอาวุโสไดทราบกอนเขานั่งในโตะ ผูที่ถูกลดอาวุโสก็ควรจะ

อภัยเพื่อใหงานนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นก็ยังมีหลักอยูอีกขอหนึ่งที่วาสุภาพ

สตรีที่สามีมไิดไปรวมงานนั้นดวยจะถูกลดลงจากลำดับอาวุโสไปหนึ่งขั้น 

 นอกจากจะจัดที่นั่งโดยเจาภาพหรือเจาของบานนั่งที่หัวโตะทายโตะแลว  

ก็ยังนิยมจัดใหเจาภาพนั่งกลางโตะตรงขามซ่ึงกันและกันอีกดวย แตไมควรจัดใหนั่งคูกัน 

ทางดานเดียวกัน ในกรณีเชนนี้ ก็ควรจัดใหแขกสุภาพสตรีอาวุโสสูงสุด (หรือภริยาแขก

เกียรติยศ) และอาวุโสรองลงไปนั่งอยูทางขวาและทางซายมือของเจาภาพชาย จัดใหแขก

ญ ๑ เจาภาพหญิง 

ช ๒ ช ๓ 

ญ ๓ ญ ๔ 

ช ๔ ช ๑ 

ญ ๒ ภริยาแขกเกียรติยศ 
 

แขกเกียรติยศชาย 

 
เจาภาพชาย 



สุภาพบุรุษอาวุโสสูงสุด (หรือแขกเกียรติยศ) และอาวุโสรองลงไปใหนั่งอยูทางขวาและ

ทางซายมือของเจาภาพหญิง จัดลดหล่ันและสลับเพศกันดังนี้ไปตามลำดับจนครบจำนวน

ที่นั่งในการจัดโตะแบบนี้ไมนิยมจัดใหสุภาพสตรีตองนั่งปลายสุดโตะโดยไมมีสุภาพบุรุษ 

นั่งปดหัวโตะทายโตะอยูดวย สูยอมจัดใหสุภาพสตรีตองนั่งติดกันเสียจะเหมาะสมกวา 

ดังตัวอยางเชน 

 ช ๘ ช ๕ 

 ญ ๖ ญ ๗ 

  ช ๔ ญ ๓ 

 ญ ๒ ช ๑ 

  (แขกเกียรติยศชาย) 

 

  เจาภาพรวม 

  (เจาภาพหญิง) 

 (ภริยาแขก ช ๒ 

 เกียรติยศ) 

 ช ๓ ญ ๔ 

 ญ ๕ ญ ๘ 

 ช ๗ ช ๖ 

 ญ ๖ ญ ๗ 

 ช ๔ ช ๕ 

 ญ ๒ ญ ๓ 

 เจาภาพชาย ช ๑ 

 ญ ๑ เจาภาพรวม 

  (เจาภาพหญิง) 

 ช ๓ ช ๒ 

 ญ ๕ ญ ๔ 

 

 หลักการของการจัดที่นั่งแบบใหเจาภาพน่ังตรงขามกันตอนกลางโตะอาหารน้ี 

จะไมเหมาะหากมีแขกจำนวนนอย เพราะจะบังคับใหคูสามีภริยาหรือเจาภาพรวมตองนั่ง

เผชิญหนากัน กลาวกันวา ทำใหไมกลาคุยเพราะอีกขางหนึ่งคอยสบตาหามอยู ดังนั้นก็

อาจพิจารณาจัดแบบตัวอยางดานขวาก็ได 

 เจาภาพชาย 

ญ ๑ 

ช ๗ 

ช ๖ 



     

 การจัดที่นั่ ง ท่ีสะดวกใจในเรื่องลำดับอาวุ โสก็คือการจัดแบบโตะกลม  

เพราะเขาใจกันวา โตะกลมทำใหทุกคนมีเกียรติเทาเทียมกัน แตชาวจีนยังถือเปนหลัก

อยางเครงครัดอีกวาที่นั่งโตะกลมของแขกเกียรติยศจะตองหันหนาไปสูประตูทางเขาหอง

อาหารนั้น ๆ เจาภาพจะตองนั่งตรงกันขามคือหันหลังใหแกประตูทางเขานี่เปนธรรมเนียม

ของจีน รูไวเมื่อจะตองจัดโตะจีนรับรองแขกชาวจีน ก็คงจะไดรับการสรรเสริญที่รูจัก

ธรรมเนียมของจีน รูไวเมื่อจะตองจัดโตะจีนรับรองแขกชาวจีน ก็คงจะไดรับการสรรเสริญ

ที่รูจักธรรมเนียมไดถูกตอง 

 โตะอาหารยังอาจจัดเปนรูปตัวยู ถาหองอาหารไมแคบเกินไปนัก และมีแขกเปน

จำนวนมาก แขกเกียรติยศและเจาภาพ จะนั่งกันเฉพาะสวนฐานดานเดียว นอกจากนั้น 

นั่งกันทั้งสองขางของปลายขาท้ังสองขางของตัวยู ถามีการแสดงนาฏศิลปประกอบการ

เลี้ยงอาหารดวย แขกเกียรติยศควรจะนั่งหันหนาไปสูเวทีการแสดง ดังตัวอยางเชน 

เวทีการแสดง 

(เจาภาพ, แขกรับเชิญ) 



 การจัดคลายคลึงกันน้ี ก็มีการจัดโตะเปนรูปตัวที ซ่ึงจะจัดใหเจาภาพและแขก
เกียรติยศนั่งกันทางดานหัวของตัวที ดังตัวอยางเชน 

(แขกเกียรติยศ, เจาภาพ) 

 นอกจากนั้น ก็ยังอาจจัดโตะอาหารเปนรูปตัวอี หรือรูปอื่น ๆ เทาที่รูปของหอง
จะอำนวย และความจำเปนที่ตองจัดที่นั่งใหแกแขกมีจำนวนมากเปนพิเศษ ดังตัวอยาง
เชน 

เจาภาพ 

แขกเกียรติยศ 

เจาภาพ 

แขกเกียรติยศ 

 หรือจัดเปนรูปตัวอีแทรกขาเขาอีกเพื่อใหจุแขกไดมาก เพราะจะนั่งไดรอบโตะ 

ไมเวนดานในเชนเดียวกับการจัดที่นั่งในรูปตัวยู เชน 



     

การจัดที่นั่ง 

 เมื่อไดลองจัดแขกเขาที่นั่งจนเห็นวา ไมขัดอาวุโส ไมมีแขกที่ตองนั่งเปนใบ 

ตลอดเวลารับประทานอาหาร เพราะไมสันทัดในภาษาตางประเทศ ไมจัดแขกที่คุยเกง 

สองคนไปน่ังใกลกันจนแยงกันคุย หรือจัดสองสาวที่เคยชิงดีชิงเดนเมื่อเขาประกวด

นางสาวไทยไปน่ังใกลเคียงกันเหลานี้ เมื่อไดจัดโตะอาหารเรียบรอยแลว ก็ควรจะเริ่มวาง 

Place – cards ได ซึง่ควรจะเปนบตัรสขีาว ไมควรจะเลก็ไปกวาขนาดสูงนิว้ครึง่ยาวสองน้ิว 

แตก็ไมควรจะใหญโตมากมายนัก เพราะมีความตองการเพียงเขียนช่ือสกุลของแขก 

ที่จะนั่ง ณ เกาอี้ตัวนั้นหรือจะลงชื่อตัวไปก็ไดหากมีแขก ๒ คน ที่มีชื่อสกุลเดียวกัน  

ในวงสมาคมกรุงวอชิงตันเขียนเพียงวา The President หรือ The Vice President  

หรือ The Thai Ambassador หรือ The Secretary of State หรือ Senator White 

หรือ Colonel Brown เพื่อหมายถึง ฯพณฯ ประธานาธิบดี หรือ รองประธานาธิบดี

เอกอัครราชทูตไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ วุฒิสมาชิกไวท หรือ  

พนัเอก บราวน ตามลำดบัเพราะเขาถือวาตำแหนงเปนสิง่พงึยกยองและจะมีเพยีงบุคคลเดยีว

เทานั้นในตำแหนงหนึ่ง ๆ เชน มีประธานาธิบดีเพียงคนเดียว หรือมีเอกอัครราชทูตไทยใน

กรุงวอชิงตันเพียงคนเดียว จึงไมจำเปนตองเขียนชื่อของประธานาธิบดีหรือ

เอกอัครราชทูตไทยลงในบัตร Place – cards ดวย แตจะเขียนชื่อสกุลดวยในกรณีที่มีชื่อ

สกุลหลายชื่อในตำแหนงเดียวกัน เชน ตำแหนงวุฒิสมาชิก จึงเขียนวา วุฒิสมาชิก ไวท 

เปนตน 

 สำหรับในประเทศไทยเราไดมีการนิยมเขียนคำวา ฯพณฯ ลงในบัตรนี้ดวย เชน 

จะเขียนวา H.E.The French Ambassador สำหรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส 

 บัตรดังกลาวนี้จะตองวางใหเปนแถวตรงและมีระยะตอเทาเทียมกันดุจเดียวกับ

การวางจานและชอนสอม เจาภาพบางคนมีแทนเงินเล็ก ๆ สำหรับเสียบบัตรนี้ ก็จะดู

สวยงามดีถาจัดเครื่องเงินลวนทั้งโตะถาไมมีแทนก็ตองใชบัตรแบบพับครึ่งวางแทนได  

แตจะตองคอยระวังใหกางออก สม่ำเสมอกัน อยาใหบัตรเล็ก ๆ นี้ไปทำลายการจัดโตะ

อาหารที่สวยงามเสียได 

 เมื่อวางบัตรชื่อครบถวนแลว เพ่ือใหแขกสามารถทราบลวงหนากอนเขาโตะ 

วาทีน่ัง่ของตนอยูทศิทางใด เพือ่ปองกนัการสบัสนโดยเฉพาะในเมือ่มแีขกจำนวนมาก กค็วรจะ

มีผังที่นั่งวางไวใหแขกดูไดสะดวก เชน อาจเขียนผังที่นั่งลงบนกระดาษแข็งใหเรียบรอย



และสวยงาม และยื่นใหแขกดูกันตอ ๆ กันไป หรือจะจำลองโตะอาหาร แลวพิมพชื่อแขก

ลงในบัตรเล็ก ๆ เสียบหรือวางลงมีกระจกใสทับ ตั้งโตะจำลองนี้ไวในที่และมีแสงสวาง

เพียงพอที่แขกจะเดินไปดูไดโดยสะดวก ไมควรเขียนชื่อแขกใหเล็กจนเกินไป หรือวางโตะ

จำลองหรือผังที่นั่งต่ำเกินไป จนแขกตองกมลงอานดวยความลำบาก ในกรณีที่มีแขก

จำนวนมาก ก็อาจจะพิมพรูปโตะอาหารในบัตรเล็ก ๆ กาที่นั่งของแขกแตละคนไวแลวใส

ซองมอบใหแขกกอนเขาโตะอาหารก็ได เชน 

ประตูเขา 

 การทราบผังที่นั่งกอนเขาโตะอาหารนี้ จะเปนการชวยใหแขกทราบดวยวา

สุภาพสตรีผูใดจะนั่งทางขวามือของตน เม่ือเร่ิมเขาน่ังที่โตะอาหาร ก็ยอมเปนหนาที่ของ

สุภาพบุรุษผูนั้นที่จะเชิญสุภาพสตรีผูนั่งทางขวามือของตนไปเขาที่นั่ง 

เจาภาพหญิง 
 เม่ือกอนถึงเวลาเร่ิมงานประมาณ ๑๐ นาที เจาภาพหญิงควรจะพรอมที่จะ 

ยืนคอยตอนรับแขก โดยมีเจาภาพชายยืนอยูใกล ๆ แตไมชิดจนถึงกับยืนติดกันแบบ 

ตั้งแถวรับแขกในงานรีเซ็ปชั่นท่ีมีการแนะนำใหแขกรูจักกับผูมาใหม ถาเปนงานเลี้ยง

อาหารค่ำในบานหลังใหญมีหองรับแขกมีหัวหนาคนใชครบครันเจาภาพหญิงก็ควรยืนคอย

ทางเขาหองรับแขก ใหหัวหนาคนใชเปนผูคอยตอนรับแขกที่ประตูบาน ถาเปนบานขนาด

เล็กและไมมีคนรับใช เจาภาพหญิงควรจะเปนผูรับแขก ณ ประตูบาน เมื่อแขกมาถึงก็ให

ทักทายและสัมผัสมือดวยทุกคน การทักทายแขกในตอนนี้ เจาภาพหญิงจะหยิบเรื่องใด

มาสนทนากไ็ดทัง้สิน้นบัแตกลาวตอนรบัเพยีงส้ัน ๆ วา I am so glad you could come ! 

หรือกลาวชมแขกในการยอมเสียสละมารวมงานทั้ง ๆ ที่มีงานยุงมาก เพราะเห็นตอนรับ

แขกเมืองทางขาวโทรทัศน – เมื่อคืนท่ีแลวหยก ๆ ไปจนถึงกลาวชมแขกท่ีแตงตัว 



     

อยางสวยงาม How lovely you look and what an adorable dress you have on !  

ก็ได ขอสำคัญก็คือเจาภาพหญิงจะตองทักทายกับแขกท่ีเขามาถึงทุกคน ดวยความ 

ยิ้มแยม ดวยการสัมผัสอยางตั้งใจเพื่อใหแขกท่ีเดินเขามารูสึกไดทันทีวาไดเขามาสูการ

ตอนรับอยางอบอุน และไดรับเกียรติ และความเอาใจใสจากเจาภาพเทาเทียมกันทุกคน 

หลังจากนั้น เจาภาพชายท่ียืนอยูไมไกลนักก็จะเดินเขามาสัมผัสมือดวย ตอจากนั้น  

แขกอาจจะเดินเขาไปสูหองรับแขกเพื่อทักทายสนทนากับแขกผูที่ตนรูจักอยูกอนแลวได

ทันที หากยังหนาใหมอยูก็เปนหนาที่ของเจาภาพชายจะแนะนำสุภาพบุรุษตอสุภาพสตรี

ตามที่กลาวมาในบทกอนแลว 

 ในการแนะนำแขกตอไปหลังจากที่เจาภาพหญิงไดตอนรับแลวนี้เพื่อใหแขกตาง

รูจักกันดีขึ้นและจะไดมีเรื่องพอสนทนากันใหถูกตองและเปนท่ีนาสนใจ จึงควรจะหยิบยก

สิ่งที่ดีงามของแขกผูหนึ่งใหผูอื่นไดทราบเชนแนะนำ “คุณพรศรีครับ ผมใครขอแนะนำ 

พลตรี อำนวย รักไทย ทานพึ่งกลับมาจากการประชุมอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียมา”  

เพ่ือเปดโอกาสใหแขกที่เพิ่งจะรูจักกันใหมไดมีเรื่องคุยกันพอสมควร อยางนอยก็ไดฟง 

ทานเลาเร่ืองการประชุมท่ีคนไทยเราไมคอยทราบเทาใดนัก แตก็ตองระวังไวเสมอ 

แขกบางคนอาจไมคอยชอบการเปดเผยตนเองเทาใดนัก หากไปแนะนำความเปน  

“ผูชำนาญการ” ขึ้นนอกจากเจาตัวจะไมคอยชอบการเปดเผยตนเองเทาใดนัก หากไป

แนะนำความเปน “ผูชำนาญการ” ขึ้นนอกจากเจาตัวจะไมคอยพอใจแลว แขกบางคนอาจ

จะโจมตีมากกวา “สรรเสริญ” ก็เปนได ขอสำคัญอยูที่วาเจาภาพจะตองพยายามใหแขก 

ทุกคนรูสึกวาตนไดรับการเอาใจใสเทาเทียมกัน 

 ตลอดเวลาเหลาน้ี เจาภาพชายคงทำหนาท่ีเปนเพียง “ตัวประกอบ” คือยืนอยู 

ใกล ๆ ภริยาที่จะคอยรับแขกที่เดินเขามาเปนคนแรกเจาภาพชายจะมีหนาที่คอย 

ชำเลืองดูและไมยอมใหแขกคนใดคนหน่ึงตองยืนอยูโดดเดี่ยวไมมีผูสนทนาดวย โดยพาไป

แนะนำใหรูจักกับแขกผูอื่นท่ีคิดวาจะพอคุยกันได แลวก็กลับมายืนอยูใกล ๆ ภริยาของตน

ตอไป 

 สภาพของงานในตอนนี้จะมองเห็นภาพไดวา เกือบจะตองยืนคุยกันอยูทุกคน

ทั้งนี้เนื่องจากเจาภาพหญิงจะตองยืนคอยตอนรับแขกอยู จึงไมควรจะมีแขกสุภาพบุรุษ 

คนใดนั่งลงได แมแขกสุภาพสตรีอื่น ๆ มีสิทธินั่งได โดยไมเสียกิริยา แตก็จะดูเคอะเขิน 

ถาแขกสุภาพสตรีจะนั่งคุยกับแขกสุภาพบุรุษที่ตองยืนอยูสวนมากในงานเลี้ยงอาหารค่ำ 

เชนนี้แขกทั้งหมดจึงมักจะยืนคุยกันจนกวาจะเขานั่งในโตะอาหาร 



 สมมติวาเปนงานเลี้ยงอาหารค่ำ โดยเจาภาพมีฐานะมั่นคง มีคฤหาสนพำนัก
ใหญโต มีผูรับใชครบครันหัวหนาคนใชควรจะเปนผูนับจำนวนแขกเสมอ เมื่อเห็นวามา 
กันครบจำนวนที่ตอบรับเชิญแลวก็ตองรีบไปสอบถามพอครัววา อาหารจะพรอมไดเมื่อใด
เมื่อนัดหมายเวลากันเรียบรอยแลว หัวหนาคนใชก็ควรจะนำความแจงใหเจาภาพหญิง 
ไดทราบถาเจาภาพเห็นดวยกับเวลาน้ัน เปนตนวา ออกบัตรเชิญแขกไวเวลาทุมครึ่ง  
และอาหารจะพรอมเวลาสองทุมคร่ึง ก็ดูเหมาะสมดีที่แขกสวนมากไดสนทนา ไดดื่มเหลา
กอนอาหารกันพอควร ก็อนุญาตใหหัวหนาคนใชดำเนินการไดเมื่อใกลถึงเวลาสองทุมครึ่ง 
หัวหนาคนใชจะตรวจโตะอาหารวาเปนท่ีเรียบรอยครั้งสุดทาย เปนผูจัดเทียนไข  
วางเชงิเทยีนไวทีโ่ตะอาหาร แลวเดนิไปในหองรบัแขก คำนับเจาภาพหญิง แลวกลาวเบา ๆ 
วา Dinner is served ถาเจาภาพหญิงสบตาหัวหนาคนใชอยูกอนแลว ก็เพียงแตคำนับ
เฉย ๆ โดยไมตองกลาวอะไรเลย 

การเขาโตะอาหาร 
 เปนหนาที่ของเจาภาพชายท่ีจะแจงใหแขกทราบวาจะเริ่มรับประทานอาหารกัน
โดยไปเชิญแขกเกียรติยศหญิงและพาเดินเขาสูโตะอาหาร แขกอื่น ๆ จะตามเขาไปเปนคู ๆ 
โดยถือวาเปนหนาที่ของแขกชายท่ีจะไปเชื้อเชิญแขกหญิงที่จะน่ังทางขวามือของตนไปสู
โตะอาหาร มีหลักเกณฑอยู เพียงวา เจาภาพชายนำแขกเกียรติยศหญิงเขาสู 
โตะอาหารกอนผูอื่นและเจาภาพหญิงจะเปนผูเขาสูโตะอาหารหลังสุด เปนหนาที่ของ
หัวหนาคนใชที่จะตองคอยบอกแขกที่เดินไปในหองอาหารวา คูใดใหไปทางซาย คูใดควรจะ
เดินเขาโตะอาหารทางขวา แลวไปยืนอยูหลังเกาอี้ของเจาภาพหญิงเพื่อคอยเลื่อนเกาอี้ 
ใหเขานั่ง จึงจะเห็นไดวาแขกชายจะยืนอยูหลังเกาอี้แขกสตรีเปนคู ๆ เพื่อคอยเลื่อนเกาอี้
ใหนั่ง เจาภาพชายก็คงยืนอยูเบ้ืองหลังแขกเกียรติยศหญิงมีเจาภาพหญิงเทานั้นที่แปลกไป 
โดยมีหัวหนาคนใชรอคอยเล่ือนเกาอี้ใหอยู ทั้งนี้ ก็เพื่อจะใหเกียรติแกแขกเกียรติยศ
นั่นเอง ในกรณีที่มีคนรับใชจำนวนมาก ก็อาจเขามาชวยเลื่อนเกาอี้แทนแขกชายได 
 เจาภาพหญิงคงทำหนาที่เปน “พระเอก” ตอไป หากหัวหนาคนใชเปนคน 
คลองงาน เจาของบานก็คงจะเบาใจไมตองพะวงเรื่องการเสิรฟอาหารเทาใดนัก คงทำ
หนาทีข่องตนตอไป โดยมีหลกัวา จะตองใหความเอาใจใสแกแขกของตนทกุคนเทาเทยีมกัน 
ถาคนครัวทำชามแตกเสียงเปรี้ยงปราง เจาภาพหญิงคงนั่งรับประทานอาหารหรือคุย 
กับแขกตอไปคลายมิไดยินเสียงนั้น ๆ หรือเปลี่ยนสีหนาไปเพราะหวงวาใบที่ตกแตกจะเปน
ชามโถงแกงลายครามเกาแกหรือไม ถาแขกทำแกวน้ำหก เจาภาพหญิงคงเพียงแตสั่น
กระดิ่งเรียกคนใชมาสั่งเบา ๆ ถามีคนใชยืนอยูใกล ๆ ก็เพียงแตหันไปสั่งอยางปกติใหนำ
แกวมาสับเปลี่ยนใหม (ซึ่งจะไดรับการใหอภัย ถาไมมีแกวเขาชุดกันมาสับเปลี่ยน) 



     

แขกที่มาสาย 
 มักจะถือปฏิบัติทั่ว ๆ ไปวา จะไมรอแขกคนใดคนหนึ่งสายเกินไปนัก การรอแขก
สักคนหนึ่งนานเกินไปจะทำใหแขกอ่ืนตองยืนดื่มเหลานานเกินควรจนเมื่อยขบหรือมึนเมา 
ที่จะมีอาการหนักขึ้นเพราะจะตองดื่มเหลาไวนเพิ่มเติมอีกในโตะอาหาร นอกจากนั้นก็ยัง
จะทำใหอาหารท่ีตกลงสั่งเตรียมไวสำหรับเวลาอาหารอันควรเย็นชืดมากเกินไปอีกดวย 
เมื่อแขกที่มาสายเดินทางเขามาถึงหัวหนาคนใชจะพาเขาสูหองรับประทานอาหาร 
แขกผูนั้นควรจะเดินตรงไปทักทายเจาภาพหญิงแตผูเดียว เจาภาพหญิงจะเพียงแตยื่นมือ
ใหจับโดยไมลุกขึ้นยืนเมื่อขอโทษเพียงสองสามคำแลวแขกผูมาสายก็ควรจะเดินเขาสูที่นั่ง
ของตนอยางเงียบ ๆ อาจจะเริ่มรับประทานอาหารนับแตจานแรกไป หรือจะแจงคนรับใช 
ใหเสิรฟอาหารเชนคนอื่นก็ไดทั้งสิ้น เหตุผลท่ีเจาภาพไมยืนข้ึนตอนรับแขกที่มาสายน้ี  
ก็เพื่อปองกันมิใหแขกอื่นตองพลอยลุกขึ้นยืนตามไปดวยทั้งโตะอาหารนั่นเอง 

การลุกออกจากโตะอาหาร 
 เมือ่เสริฟของหวานซ่ึงเปนจานสดุทายของอาหารค่ำมือ้นัน้แลว เมือ่เจาภาพหญงิ 
สังเกตวาแขกทุกคนหยุดรับประทานกันแลว ก็ควรจะมองตรงไปขางหนาเพื่อสบตา 
กับแขกหญิงสักคนหนึ่งแลวจึงคอย ๆ ลุกขึ้นยืน แขกหญิงที่เจาภาพหญิงสบตาดวย ก็ควร
จะลุกขึ้นตามเปนคนที่สอง จากน้ันทุกคนก็ควรจะยืนข้ึนแขกชายควรจะเชื้อเชิญแขกหญิง
คูสนทนาที่นั่งอยูทางขวามือน้ันไปสูหองน่ังเลน แลวกมศีรษะลงเล็กนอยเพื่ออำลาไปรวม
สนทนากับแขกชายอื่น ๆ พรอมกับเจาภาพชาย ณ หองที่จัดไวโดยเฉพาะจะมีการสนทนา
กันไดครึกครื้นและเปนกันเองไดเปนคร้ังแรก เจาภาพชายจะชักชวนดื่มกาแฟและเหลา
หลังอาหารสูบบุหรี่หรือซิการ (ในปจจุบันถือเปนมารยาทวาการสูบบุหรี่หรือซิการเปนการ
รบกวนบุคคลขางเคียงดังนั้นแขกจะสูบบุหรี่ซิการไดตอเมื่อ เจาภาพกลาวเชื้อเชิญกอน 
และไมควรสูบบุหรี่หรือซิการในหองปดทึบหรือหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ) และสนทนากัน
อยูครึ่งชั่วโมงเปนอยางชา แลวก็พากันไปรวมสนทนากับแขกหญิง ณ หองนั่งเลน  
หรือหองสมุดหรืออื่นใดท่ีจัดไว ในระหวางที่แขกชายแยกกันไปอยู ณ อีกหองหน่ึงนั้น 
แขกหญงิกจ็ะรับประทานกาแฟ ด่ืมเหลาหลงัอาหาร หรอือาจสูบบหุรี ่ดวยเมือ่เจาภาพหญงิ
เชื้อเชิญกอนเชนกัน 
 อังกฤษมีวิธีปฏิบัติคอนขางแปลกไปเล็กนอย และดูจะเปนที่นิยมกันทั่วไปไม
เฉพาะแตในวงชาวอังกฤษเทานั้น กลาวคือ เมื่อเจาภาพหญิงจะเชื้อเชิญใหลุกออกจากโตะ
อาหาร โดยตนเองนำขึ้นกอน ก็จะพาแขกหญิงตรงไปยังหองที่จัดไวโดยเฉพาะ หรือพาขึ้น



ไปยังหองนอนของตน เพ่ือเปดโอกาสใหแขกหญิงดื่มกาแฟ หรือเหลาหลังอาหาร  

หรืออาจสูบบุหรี่ภายในหองนอนน้ัน จะไดคุยกันภายในวงสุภาพสตรี หรือเขาหองน้ำ  

หรือผัดแปงแตงหนากันตามสะดวก ในขณะที่แขกหญิงพากันลุกขึ้นและเดินออกจากหอง

อาหารไปแลว แขกชายจึงพากันนั่งเลนลงชิดกันเขาไปเพื่อรวมวงสนทนา ดื่มกาแฟ  

เหลาหลังอาหาร (ลิเคอร) หรืออาจสูบบุหรี่หรือซิการเมื่อเจาภาพเชื้อเชิญ ไปจนกวาจะถึง

เวลาอันควรที่จะไปรวมวงสนทนากับแขกหญิงที่ควรจะลงมานั่งกันที่หองนั่งเลน หรือ 

หองใดหองหนึ่งที่เจาภาพไดจัดเตรียมไวเพื่อนั่งสนทนากันอยูจนกวาจะอำลากลับ 

การอำลากลับ 

 เปนหลักนิยมปฏิบัติกันท่ัวไป ที่แขกเกียรติยศ จะตองอำลากลับไปเปนคนแรก

หรอืคูแรกทีส่ดุเมือ่ถงึเวลาอนัควรแลว จงึจะเปดโอกาสใหแขกอืน่ ๆ พากันอำลากลับไดบาง 

แตหลักนิยมดังกลาวนี้ไมคอยจะเครงครัดนักเสียแลว จึงไมคอยมีผูถือสาวาผิดมารยาท

หากแขกผูใดผูหนึ่งจะขออำลากลับกอนแขกเกียรติยศขอพึงสังเกตมีอยูวา ถามีผูเริ่ม

อำลากลับก็มักจะทำใหแขกอื่นเริ่มขอลากลับบาง ก็เทากับวาผูอำลากลับคนแรกนั้น เปนผู

เริ่มปดงาน เปนหนาที่ของแขกคนแรกท่ีจะขออำลากลับท่ีจะตองตัดสินใจวาถึงเวลาแลว

หรือยังที่ควรจะขอกลับ เจาภาพอาจจะประสงคใหแขกสังสรรคกันตอไปก็ได 

 ในการอำลากลับบานนั้น ไมจำเปนตองกลาวขอบคุณเจาภาพใหมากมายจนดู 

จะเกินความจำเปนสวนมากจะกลาวเพียงวา Good night. Thank you so much. หรือ 

Thank you for asking for us. Good night ! หรอื Thank you for a very pleasant 

evening. ก็ไดทั้งสิ้น และก็ไมควรจะกลาวอะไรมากไปกวานั้นอีก นอกจากวาเปนแขกที่มา

สายจนแขกอื่น ๆ เขานั่งที่โตะอาหารกันเรียบรอยแลว เมื่อจะกลับก็ควรจะไดกลาว

ขอโทษเจาของบาน หรือเจาภาพอีกสักครั้งหนึ่งดวยถอยคำส้ัน ๆ ในการจับมืออำลา 

กลับนั้น เมื่อแขกกลาวคำขอบคุณดังประโยคขางตน เจาภาพหญิงก็ไมควรจะกลาวอะไร

มากไปกวา I am glad you could come! หรือ It was nice to see you again.  

ก็เปนการเพียงพอแลว หากเปนการเลี้ยงอาหารค่ำที่ไมมีพิธีรีตอง หรือเปนงานระหวางคน

หนุมคนสาวหรือระหวางเพื่อนฝูง ก็อาจจะกลาวอำลาเพียง Good night, and thank 

you so much. หรือจะกลาวใหไพเราะวา Good night. It was just wonderful!  

ก็มากมายพอแลว ซึ่งเจาภาพก็ไมควรจะกลาวมากไปกวาคำวา Good night! 



     

 ในประเทศอเมริกาใตและหลายประเทศในยุโรปแขกที่ไดรับเชิญไปรับประทาน

อาหารค่ำเปนครั้งแรกมักจะสงกระเชาดอกไม พรอมบัตรขอบคุณไปใหแกเจาภาพหญิง 

ในวันรุงขึ้นโดยทันที นอกน้ันอาจจะมีจดหมายขอบคุณสั้น ๆ สงไปใหเจาภาพก็ยอม

เปนการแสดงออกที่สวยงามมาก 

การเลี้ยงอาหารกลางวัน 
 การเลี้ยงอาหารกลางวันแบบ formal ก็คงคลายกับการจัดเลี้ยงอาหารค่ำ  

แตลดพิธีการลง นับแตการเชิญก็อาจจะออกจดหมายเชิญไดโดยใชคำพูดเปนบุรุษท่ีหนึ่ง 

ซึ่งควรจะใชคำวา Lunch (แทนคำวา Luncheon ท่ีเหมาะกับการเชิญโดยใชถอยคำ 

เปนบุรุษที่สาม) ตามปกติแลว การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันมักจะมีสตรีเปนเจาภาพและ

เชิญกันในวงสุภาพสตรีเทาน้ัน แตในปจจุบันวงธุรกิจไดรับเอาการจัดเล้ียงอาหารกลางวัน

มาใชเสียจนเปนของธรรมดา 

 เม่ือแขกไปถึง เจาภาพหญิงมักจะน่ังคุยกับแขกอยูในหองรับแขกท่ีอาจมองเห็น

ทางเขาไดถนัดและจะลุกข้ึนไปทักทายกับแขกท่ีเขามาใหม หรือสืบเทาเขาไปตอนรับแขก

หากยืนอยูกอนแลว และกลาวเพียงวา I am delighted to see you. หรือ I am so 

glad to see you. แลวพาแขกไปแนะนำใหรูจักกับแขกอื่น ๆ ตอไป 

 เมื่ออาหารพรอมแลว หัวหนาคนใชก็เพียงแตเดินมากมศีรษะคำนับเจาภาพหญิง 

หรืออาจจะกลาวข้ึนดวยเสียงปกติเพื่อจะใหแขกอ่ืนไดยินดวยวา Luncheon is served. 

ก็ไดทั้งสองทาง ถามีแขกเกียรติยศเจาภาพหญิงก็ไปเชื้อเชิญใหเขานั่งที่โตะอาหาร  

โดยตนเองเดินคุยไปขาง ๆ แขกอื่นคงเดินทยอยตามไปตามลำพัง แขกชายก็คงเดินไปกับ

ผูที่ตนคุยอยูกอน ไมจำตองไปเชิญแขกหญิงท่ีจะตองนั่งอยูทางขวามือของตน เชน  

ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ จะยกเวนก็เพียงในกรณีที่ผูสูงอายุรวมวงอยูดวย และการใหแขน

เพื่อเดินเกาะไปสูโตะอาหารนั้นก็เพื่อกันการสะดุดหกลมมากกวาเปนพิธีการ 

 สวนมากไมนิยมวางเชิงเทียนโตะอาหารกลางวัน เพราะถือวามีแสงสวาง 

เพียงพอแลว โตะอาหารก็ไมจำเปนตองทำการประดับ ไมตองใชผาปูโตะลินินสีขาว  

มีสักหลาดรอง เชน โตะอาหารค่ำหากใช place mats วางแทน ก็จะดูสวยงามกวา  

รวมทั้งผาปูโตะสีตาง ๆ ที่มีผาเช็ดปากเปนชุด หรือใชชุดผาปูโตะ ลายฉลุก็ได ทั้งสิ้น 

หากมองเห็นวากลางโตะดูโลงเกินไป ก็อาจจะวางแจกันดอกไมขนาดเล็กพอสวยงามได 

แตไมควรจะประดับประดาจนกลายเปนโตะอาหารค่ำไปเสีย 



การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟต 
 ในปจจุบันมีผูนิยมเลี้ยงอาหารค่ำแบบบุฟเฟตกันมาก เพราะไมตองพะวงเรื่อง
การเสิรฟ เพราะคนใชที่ดีหายาก อาจเชิญแขกไดมากกวาแบบอื่น และการมีอาหาร 
ใหเลือกตักตามชอบใจหลายอยางน้ันเหมาะสมกับบางสังคมที่คละกันหลายชาติ 
หลายศาสนา เปนตน 
 วิธีจัดโตะบุฟเฟตก็คือ เลื่อนเกาอี้ออกใหหมด เพื่อใหแขกเดินตักอาหารกันได
สะดวกรอบโตะ ถาหากหองไมกวางขวางพอก็อาจจะเลื่อนโตะอาหารเขาชิดฝาดานหนึ่ง 
เพื่อขยายเนื้อที่ในหองอาหารใหกวางขึ้น สีมีความสำคัญมากในการจัดโตะบุฟเฟต นับแต
แจกันดอกไมที่อาจจะใชกระเชาผลไมเปน centerpiece แทนก็ได ถาหาดอกไมสีสด 
งาม ๆ ไมได ภาชนะท่ีจัดไวใสอาหารก็ควรจะใหมีสีตาง ๆ กัน ใหแลดูงดงามมีชีวิตชีวา 
เชน ใชหมออุนอาหารทองแดง เพ่ือใหสีทองแดงไปตัดกับโถแกงลายครามท่ีออกสีน้ำเงิน 
กระเชาผลไมก็ควรเลือกผลไมสีสด ๆ เชน กลวยหอมสีเหลือง องุนสีมวง แอบเปลสีแดง 
เงาะสีแสด ปนกับพวงมะไฟสีนวล แมกระทั่ง อาหารก็ควรจะใหมีสีสวย ๆ เปนสิ่งสำคัญ
เทากับรสของอาหารดวย เชน ใหมีมะเขือมวงอบในจานเปลหนึ่งเพ่ือใหตัดกับจานเปดอบ
ที่มีชิ้นสับปะรดสีทองประดับรอบ ๆ ดังนี้เปนตน อาหารหลักควรจะจัดวางไวทาง 
ปลายโตะทั้งสองขาง เพ่ือใหแขกเดินไปตักไดทั้งสองทางและโดยสะดวกมากกวาใหอยู
เขาไปขางในโตะ 
 เจาภาพอาจจะจัดใหแขกนั่ง ๔ คน ตอโตะ ขนาดโตะบริดจหนึ่งตัว หรือ ๖ หรือ 
๘ คน ตอโตะ ขนาดโตะบริดจตอกันเขา ๒ ตัว เปนอยางมาก ถาไมวางชื่อไวแตละที่นั่ง 
เจาภาพก็ควรจะชี้ชวนหรือเชื้อเชิญใหแขกเขานั่งในโตะหนึ่งที่คาดวาจะคุยกันไดถูกคอ 
หรือผูนั้นเปนนักฟงที่อดทน พอท่ีจะน่ังฟงนักพูดผูหนึ่งในโตะเดียวกันได แตก็ไมควรจัด 
ที่นั่งใหมีการแบงแยก เชนบงวาโตะน้ีเปนโตะนักเรียนเกาเทพศิรินทร หรือโตะนี้ตองพูด
ภาษาฝรั่งเศสอยางเดียว เปนตน 
 เจาภาพหญิงจะเปนผูไปเชิญแขกเกียรติยศ หากมี ใหเขาไปตักอาหารเปน 
บุคคลแรก แขกอื่นมีหนาที่โดยปริยายที่จะชวยเจาภาพใหงานนั้นประสบความสำเร็จ อาทิ
เชน เมื่อเห็นสุภาพสตรีผูหนึ่ งนั่ ง เฉยอยูก็อาจจะเดินเขาไปถามอยางสุภาพ  
Can’ I get you something to eat ? ถาไดรับคำตอบไมปฏิเสธเปนอยางอื่นผูถามก็
ควรจะเดินไปตักอาหารนำมาใหเทาที่ตนคาดวาจะเปนที่ถูกปากของผูรับประทาน  
ถาเจาภาพหญิงสังเกตเห็นมีแขกคงนั่งเฉยอยูและที่โตะอาหารมีที่วางพอที่จะเดินเขาไปตัก
อาหารไดแลวก็อาจจะกลาวเชิญใหไปตักอาหารเสียทีวา Please go into the  
dining – room and help yourself to what you like. 



     

 ในบางโอกาสท่ีพื้นท่ีจำกัด เจาภาพอาจจะจัดโตะใหแขกนั่งเทา ๆ กันประมาณ 
๘ ถึง ๑๐ คน เมื่อเชิญแขกเขานั่งเรียบรอยแลว เจาภาพหญิงจะเปนผูเชิญแขก 
ทั้งหมดในโตะหนึ่งใหลุกขึ้นไปตักอาหารเจาภาพชายมีหนาท่ีดูแลคอยใหแขกในโตะอื่น ๆ  
มีเครื่องดื่มเพียงพอ หรือเดินไปสนทนากับแขกในโตะตาง ๆ เมื่อแขกในโตะหนึ่งตักอาหาร
และกลับเขาที่นั่งเรียบรอย และเจาภาพหญิงตรวจดูแลใหเติมอาหารท่ีขาดพรองไป
เรียบรอยแลว ก็จะเชิญแขกในโตะถัดไปใหลุกข้ึนไปตักอาหาร และคงปฏิบัติเชนนี้ 
ไปจนครบจำนวนแขก 
 การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟตเปนท่ีนิยมกันแพรหลายท่ัวไป บางงานจัดเลี้ยงโดยจัด
โตะบุปฟเฟตอยางมโหฬาร แขกแตงกายดวยชุดราตรีสโมสรไปจนถึงงานเล็ก ๆ  
ที่บานของใครสักคนหนึ่ง แขกแตงกายกันดวยเสื้อสปอรต ทั้งนี้ก็เนื่องจากสังคม 
ในปจจุบันคละปนกันมากเขา จนเจาภาพไมแนใจวา ถาจัดเล้ียงอาหารชุดหน่ึงเสิรฟกันใน
โตะอาหาร ซึ่งมีเนื้อหมูแขกอาจจะรับประทานไมได เพราะเปนการละเมิดขอหามของ
ศาสนา ก็มิใชวาจะไมรับประทานเน้ือหมูไปเสียทุกคนก็หาไม แขกรับเชิญคนหนึ่งอาจจะ 
รับประทานเนื้อหมูคนหน่ึงอาจจะรับประทานเนื้อวัว แตอีกคนหนึ่งอาจไมรับประทาน 
เนื้อสัตวใด ๆ เลยแมแตกุงหรือปู ปลา และบางคนก็เครงครัดเสียจนจะรับเชิญไปงาน 
ตาง ๆ ไมคอยได การเชิญรับประทานอาหารแบบบุฟเฟตจึงเปดโอกาสใหเจาของบาน
เตรียมอาหารไวหลายอยางที่แขกไปเลือกตักเอาเองได นอกจากนั้นแลวการจราจร 
ในปจจุบันที่คับคั่ง ยังเปนอุปสรรคอีกขอหนึ่งท่ีทำใหแขกรักษาเวลาไปงานเลี้ยงกันไมได
เสมอไป ยิ่งเปนผูที่มีหนาท่ีเกี่ยวของกับชาวตางประเทศดวย คืนหนึ่ง ๆ ตองรับเชิญไป 
ในงานหลายงาน งานหนึ่งก็อยูหางจากอีกงานหนึ่งคนละมุมเมือง บังเอิญมีการติดขัด
อยางกระทันหัน ที่ถนนสายหนึ่งก็ตองกลายเปนผูเสียมารยาทไปเสียแลวโดยไมไดตั้งใจ 
การเลี้ยงแบบบุฟเฟตจึงชวยขจัดการเสียมารยาทขอน้ีไปเสียได เพราะแขกอาจไปสาย 
จนกระทั่งแขกตักอาหารไปเขาโตะกันแลว ก็ยังไมนาเกลียดสักเทาใดนัก 
 ในงานเล้ียงแบบบุฟเฟตนั้น เจาภาพควรจะลุกขึ้นตักอาหารเพ่ิมอีกเปนครั้งที่ ๒ 
แมวาตนเองอาจจะอิ่มแลวก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อเปนการนำทางใหแขกบางคนที่ยังไมอิ่มไดมี
โอกาสลุกขึ้นไปตักอาหารเพิ่มไดโดยไมรูสึกเคอะเขิน 

งานเลี้ยงรับรอง (Reception) 
 การจัดงานเลี้ยงรับรองชนิดนี้กระทำในโอกาสฉลองวันชาติ การตอนรับและ
แนะนำบุคคลสำคัญหรือสำหรับในวงการทูตในโอกาสภายหลังท่ีเอกอัครราชทูตไดยื่น
สาสนตราต้ังแดประมุขของประเทศนั้นแลวในกรณีหลังนี้อาจจะกระทำไดโดยตัว 
เอกอัครราชทูตเองและภริยาเปนเจาภาพ หรือคนที่สองรองจากหัวหนาคณะทูตจัดขึ้นเพื่อ



ตอนรับเอกอัครราชทูตใหม ในบางประเทศมีระเบียบกำหนดไวตายตัว เชน 

เอกอัครราชทูตที่ยื่นสาสนตราตั้งแดประมุขของประเทศแลว จะตองจัดงานเลี้ยงรับรอง

ขึ้นในโอกาสในตอนเย็นโดยเชิญบุคคลในคณะทูตและบุคคลสำคัญของประเทศท่ีสถานทูต

ตั้งอยูมารวมในงานเพ่ือทำความรูจักในการเชิญแขกมาในงานรับรองนี้ ถึงแมจะเชิญคน

เปนจำนวนนอยก็ตองเชิญคู คือเชิญทั้งสามีและภริยา 

 การจัดงานรับรองเชนนี้ ในทุกกรณีมีการเสิรฟเครื่องดื่มทั้งเครื่องดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอล (Soft drink) และสุราหลาย ๆ ชนิด เชน สุราผสมวิสกี้ และสุราชนิดอื่น ๆ 

และเครื่องแกลมหลาย ๆ ชนิดและอาจมีอาหารรอน เชน ไสกรอก เน้ือยาง แฮมอบ 

canapeé ชนดิตาง ๆ และเคร่ืองแกลมประเภทถัว่ทอด มันทอด เพือ่ใหแขกเลอืกเครือ่งดืม่

และกับแกลมไดตามความพอใจในการรับรองซึ่งเชิญแขกเปนจำนวนมาก การบริการ 

โดยพนักงานบริการอาจเปนไปโดยไมทั่วถึง ตองมีบารเหลาและโตะใหญสำหรับวาง

กับแกลมภายในหองรับรองเพื่อใหแขกเลือกเคร่ืองดื่มและรับประทานโดยชวยตัวเอง  

ในขณะเดียวกันฝายเจาภาพตองพยายามใหพนักงานบริการชวยเหลือแขกอยางเต็มท่ี 

ในโอกาสนี้ ควรมีบุหรี่ไวรับรองดวย เจาหนาท่ีระดับรองลงมาซึ่งเปนฝายเจาภาพที่ไดรับ

เชิญมาในงานถือเปนหนาที่โดยตรงที่จะตองคอยเปนหูเปนตาแทนเจาภาพดูแลความ

เรียบรอยและชวยตอนรับแขก 

การเลี้ยงรับรองแบบ Vin d’honneur 
 ในระยะหลังนี้มีนโยบายใหจัดการเลี้ยงรับรองที่เรียกวา Vin d’honneur  

ในโอกาสงานวันชาติโดยเจาภาพเปนผูชายคนเดียว แขกที่ไดรับเชิญก็มีเฉพาะผูชาย  

งานจัดขึ้นในเวลากลางวัน ตั้งแต ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป ถึงเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.  

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและประหยัด เพราะคนท่ีไดรับเชิญมีจำนวนไมมาก วิธีการเล้ียง

รับรองแบบ Vin d’honneur นี้ ในปจจุบันสถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ นิยมจัดในโอกาส

วันชาติมากขึ้น แมสถานเอกอัครราชทูตบางประเทศยังจัดแบบ Reception อยูก็ตาม 

 ตามปกติงานเลี้ยงรับรองไมวาในกรณีใด ๆ ใชเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง  

แตในสถานการณที่จำเปนอาจจะทำใหตองเลื่อนเวลาออกไปก็ได เชน ในกรณีที่มีแขก 

รับเชิญเปนจำนวนมาก เพ่ือแนะนำใหรูจักกับแขกเกียรติยศจำเปนตองขยายเวลาออกไป 

ในกรณีที่เปนงานเลี้ยงรับรองเล็ก ๆ เชน ที่จัดข้ึนกอนการเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อใหโอกาส 

แกแขกซึ่งเปนบุคคลสำคัญไดพบปะปราศรัยกับแขกหรือแขกเกียรติยศอาจใชเวลาเพียง         

ครึ่งชั่วโมงก็เปนการเพียงพอ 



     

 แขกเกียรติยศในการเลี้ยงรับรองจะตองมาถึงกอนเวลาที่กำหนดเล็กนอยและ

อยูในงานนั้นจนถึงสิ้นสุดงาน เวนแตในกรณีแขกเกียรติยศเปนประธานาธิบดีหรือกษัตริย

ที่ยังครองราชยอยู หรือผูมีเกียรติสูงทางศาสนา หรือบุคคลสำคัญของประเทศหน่ึง

ประเทศใด แขกเกียรติยศประเภทนี้จะเขามาในหองรับรองหลังจากแขกอื่น ๆ ทั้งหมด

ชุมนุมกันอยูพรอมแลว ในกรณีเชนนี้มีกฎวา แขกอื่นทั้งหมดจะอยูในงานรับรองนี้จนกวา

แขกเกียรติยศจะจากไป แขกเกียรติยศโดยปกติจะสงชอดอกไมไปถึงเจาภาพฝายหญิง 

ลวงหนาหรือภายหลังในวันเดียวกับท่ีมีงานเลี้ยงรับรอง และจะตองมีหนังสือไปขอบใจ 

เจาภาพฝายหญิงดวย 

 งานเลี้ยงรับรองที่จัดข้ึนเพื่อแนะนำแขกเกียรติยศใหรูจักแขกที่ไดรับเชิญมา  

เจาภาพฝายชายและหญิงพรอมดวยแขกเกียรติยศจะต้ังแถวคอยตอนรับแขกท่ีไดรับเชิญ  

เพื่อความสะดวกสำหรับเจาภาพจะไดแนะนำใหแขกเกียรติยศรูจักกับผูที่ไดรับเชิญ 

โดยไมชักชาและสับสน การตั้งแถวตอนรับเชนนี้ เปนแนวปฏิบัติมาตรฐานในการเล้ียง 

เปนทางการที่เปนงานใหญ แมแตในโอกาสการเลี้ยงไมเปนทางการก็ยอมจะกระทำได  

ถาเปนไปเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวนั้น 

       บัตรเชิญในงานเลี้ยงรับรองยอมจะบอกสถานท่ีและเวลา โอกาส โดยปกติ 

ในประเทศไทยกระทำระหวางเวลา ๑๘.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น. ซึ่งความหมายวา ผูรับเชิญจะ

ไปถึงไดในระหวางเวลาดังกลาว แตตองระวังไมควรไปกอนเวลาและไมไปสายจนเกินไป 

เชน ถาบัตรเขียนวา  ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น ก็ควรไประหวาง ๑๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ถาเลยเวลา

นั้นไปแลวไมควรไปในบัตรเชิญอาจจะเขียนไวที่มุมดานซายวาใหแตงตัวอยางไร 

มมุดานขวาอาจจะเขียนวา จะใหตอบอยางไรหรอืไม เชน เขียนวา  R.S.V.P. เปนตน ซึง่ผู 

รับเชิญตองตอบในเวลาอันสมควรวาจะไปรวมงานไดหรือไม หรือเขียนวา Regrets Only 

ซึ่งหมายความวาถารับเชิญไมไดจึงจะตอบขัดของไปถัดลงไปจาก R.S.V.P. หรือ Regrets 

Only ใหแจงสถานที่รับคำตอบ (ในบางกรณีไมจำเปน) และหมายเลขโทรศัพทที่ผูรับเชิญ

จะตองตอบใหทราบแตบางทานมีความเห็นวาไมควรเขียนระบุไวเลยวาจะมาหรือไม 

การเลี้ยงอาหารแบบโตะจีน 
 การเล้ียงอาหารแบบโตะจีน เปนท่ีนิยมมากในประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ  

ในแถบเอเชียตะวันออกและเปนที่รูจักทั่วไปในเกือบทุกประเทศ 

 โตะจีนมีเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนกับการเล้ียงอาหารแบบอื่น ๆ ทั้งในเรื่อง 

ที่เกี่ยวกับอาหารวิธีการรับประทานและวิธีการจัดโตะ 



 วัฒนธรรมในเรื่องอาหารการกิน เปนเร่ืองสำคัญที่สามารถแสดงใหเห็น
เอกลักษณของกลุมคนในสังคมไดชัดเจน ถึงแมมีแบบการรับประทานอาหารสากล 
ที่ใชกันทั่วไป แตก็เปนเพียงวิถีทางออกเพื่อใหงานเลี้ยงดำเนินไปไดบางในบางโอกาส  
แตจะบังคับใหคนชาติหน่ึงกลุมหน่ึงเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาติตนไปใชวัฒนธรรมสากล 
ทั้งหมดนั้นเปนไปไดยาก 
 การรับประทานอาหารแบบจีนเปนวัฒนธรรมท่ีโดดเดนไมเหมือนกับแบบสากล
หรือแบบตะวันตก ดังจะเห็นไดจากขอเปรียบเทียบตอไปนี้ 
 ๑. พื้นฐานทางความคิดในเรื่องอาหารตางกัน ตะวันตกนิยมผักสด จีนนิยม 
ผักสุก แตสุกอยางสด ตะวันตกนิยมเนื้อคอนขางดิบ ครึ่งดิบครึ่งสุก จีนนิยมเนื้อ 
ทุกประเภทปรุงสำเร็จมาอยางสุกเต็มที่ 
 ๒. รสนิยมในการตักและหั่นอาหารตางกันมาก กลาวคือ ชาวตะวันตก 
นิยมอาหารเนื้อที่เสิรฟ เปนชิ้นใหญ ๆ เชน เนื้อยางทั้งขา แฮมท้ังขา โรสบีฟเปนแทง  
ไกงวงท้ังตัว แกะยางทั้งตัวมาตัดและแลเนื้อเสิรฟกันที่โตะไดจะเปนที่พึงพอใจอยางยิ่ง 
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ ผลไมก็จะเสิรฟสด ๆ ผูทานฝานปลอก หั่น ในโตะอาหาร
นั่นเอง แตชาวจีนถือวาการตัดหั่นจะตองทำมาอยางเรียบรอยจากในครัว การตัดและหั่น
อาหารนี้แตละวัฒนธรรมตางก็มีวิธีการของตนซึ่งสวนใหญเพื่อใหอาหารมีรสชาติดีและ 
ดูนารับประทานแตสำหรับอาหารจีนแลวเครื่องตัดและหั่นเปนศิลปะท่ีสำคัญที่สุด อาหาร
แตละจานท่ีปรุงจะตองมีแบบในการหั่นทั้งเนื้อและผักอยางแนนอนตายตัวและประณีต 
เนื้ออะไรประเภทไหนจะปรุงอยางไรกับผักอะไรจะมีแบบการหั่นไวเฉพาะ เชน ตองแรบาง
หรือหนา หั่นเปนเสนยาวหั่นเปนลูกบาศกขนาดตาง ๆ กัน หรือหั่นเปนกอน ฯลฯ 
 ๓. เครื่องใชในการรับประทานอาหารตางกัน ชาวยุโรปรับประทานอาหารดวย
มีด สอม ชอนขนาดตาง ๆ มากมายหลายชิ้น แตสำหรับอาหารจีนแลว ตะเกียบหนึ่งคู 
ชอนหนึ่งคันกับชอนกลางเปนการเพียงพอแลว ชาวจีนถือวาเปนการไมสุภาพอยางยิ่งที่จะ
มีการใชมีดตัดอาหารในโตะเพราะเปนการแสดงถึงความไมพรอม ไมอำนวยความสะดวก 
และการมีเคร่ืองใชที่แหลมคมบนโตะอาหาร เปนการไมปลอดภัย 
 ๔. การรับประทานอาหารแบบสากลหรือแบบตะวันตก ยอมใหยกถวยขึ้น 
จรดปากเพื่อดื่มไดเฉพาะเครื่องแกว หรือเคร่ืองดื่มและถวยซุป ๒ หู เทานั้น แตการ 
รับประทานอาหารแบบจีน นิยมยกถวยซุปหรือถวยอาหารขึ้นจรดปากทั้งดื่มและกิน 
โดยใชตะเกียบชวย การซดน้ำแกงอาจมีเสียงดังเพราะมีลมที่ดูดเขาไปเพื่อระบาย 
ความรอนดวยนั้นไมเปนสิ่งผิดปกติของชาวจีน ไมผิดมารยาทอันใด ซ้ำเปนที่นิยมเสียดวย 
แตชาวยุโรปถือวาเปนมารยาทที่ไมดีงาม 



     

 ไมวาจะมีความแตกตางกันอยางไร แตก็ไมเคยปรากฏวาชาวตะวันตกปฏิเสธ
อาหารจีน แตชอบกันทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะการเลี้ยงอาหารแบบโตะจีนจึงมีลักษณะเปน 
คุณพิเศษอยูหลายประการ เชน 
 ๑. อาหารมีหลากหลายประเภทและมีรสดีตาง ๆ กันไป แตรสไมจัด ถูกปาก
คนทุกชาติ 
 ๒. การใชตะเกียบแมบางคนใชไมเปน แตเมื่อไดหัดเล็กนอยก็สามารถใชได
และจะคลองตัวขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อใชไดคลองแลวจะรูสึกวาสะดวกและสะอาด 
 ๓. พิธีการในโตะมีนอย ไมทำใหผูรวมรับประทานอาหารอึดอัดใจ หรือตอง
คอยระมัดระวังมากนักทำใหบรรยากาศเรียบงาย เกิดความรูสึกเปนกันเองไดรวดเร็ว 
และสนิทสนม 
 ๔. การจัดโตะและที่นั่งมักจะเปนรูปโตะกลมเสมอ ผูรวมรับประทานอาหาร 
หันหนาเขาหากันทุกคนการสนทนาเฉลี่ยไปไดรอบวงเกิดความรูจักคุนเคยกันไดถวนหนา 
 ๕. การจัดลำดับอาวุโสของแขกสามารถทำไดเชนเดียวกับโตะอาหารสากล 
สาระสำคัญของการเลี้ยงอาหารแบบโตะจีน 
 ๑. ลักษณะทั่วไป 
 วัฒนธรรมในการกินอาหารของจีนมีรูปแบบยอนหลังขึ้นไปไดถึงประมาณ 
๕,๐๐๐ ป และดำรงรักษาเอกลักษณตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ อาหารจานเอกที่เปนที่นิยม
ของชนทั่วไปนั้นมีอยูไมนอยกวา ๒๐๐ จาน แตละจานเต็มไปดวยลักษณะสี กล่ิน รส  
ที่เปนศิลปะและมีความแตกตางกันอยางหลากหลายวิธี และจากความไพศาลของ 
ประเทศจีน ทำใหอาหารของแตละภาคแตละแควนมีความแตกตางกันในหลายรูปแบบ 
เกิดเปนแบบอยางที่มีลักษณะเปนของตนเดนขึ้นมาเปนพิเศษชวนใหลองล้ิมชิมรสกันในเชิง
ศิลปะสำหรับ “นักกิน” อาทิ 
 อาหารเสฉวน มีรสจัด รวมทั้งรสเผ็ดรอน ใชเตาซี่เปนเครื่องปรุงไดอยางมี 
ชื่อเสียงที่สำคัญคือใชเครื่องเทศไดอยางมีศิลปะที่สุด 
 อาหารกวางตุง ใชน้ำมันหอยปรุงไดอยางมีศิลปะและเปนเลิศในเรื่องการ 
ปรุงอาหารใหดูสดแตรสชาตินุมนวล 
 อาหารฮกเกี้ยน ใชขาวหมักสีแดงสด (ท่ีนำมาหมักเตาหูยี้สีแดง) ไดอยาง 
ไมมีใครเทียมและทำน้ำซุบใสไดเกงที่สุด 
 อาหารไหหลำ มีเตาเจี้ยวถั่วเหลืองและถั่วดำ เปนเครื่องปรุงที่มีเอกลักษณพิเศษ 
และใชน้ำสมปรุงไดดีเยี่ยม 



 อาหารปงกิ่ง เปนเยี่ยมในเรื่องการทอดท่ีกรอบและนิ่มนวล แตอาหารไขมัน
คอนขางสูง ทั้งนี้เพราะภูมิอากาศ 
 อาหารในซัวเถา เปนเอกในเรื่องตุนและเคี่ยวเปอย รสชาติของอาหารท่ี 
เปอยนุมจนแทบละลายเมื่อถูกลิ้น 
 ในบรรดาอาหารเหลานี้ แตละแควนตางเปนเอตะทัคคะและคนในแควนอื่น 
ทำเทียมไดไมดีเทาแตตางก็พอใจที่จะแลกเปลี่ยนกันลิ้มรสเสมอ 
 ๒. วัตถุประสงคของการเลี้ยง 
  ประเพณีจีนตอนรับกันอยางแทจริงดวยการเล้ียง ของขวัญกำนัลใดมีคา
แคไหนก็ไมมีคุณคาเทียบเทากับการเลี้ยงที่เจาภาพจัดขึ้นดวยอัธยาศัย 
  การเล้ียงเปนการใหเกียรติและใหความไวใจกันและกันระหวางเจาภาพ 
และแขก คนจีนจัดเลี้ยงกัน ทั้งระหวางมิตรและศัตรู และถือเอาการเจรจาในโตะอาหาร
นั้นเปนวิธีการสำคัญที่จะนำใหคูเจรจาไปสูความออมชอมและความตกลงท่ีสองฝาย 
ปรับเขาหากันไดดวยความพึงพอใจ 
 ๓. ลักษณะสำคัญของการเลี้ยงอาหารแบบโตะจีน  
  ๓.๑ อาหาร ความสำคัญสุดยอดของการเลี้ยงนั้น คือ อาหาร ปกติ 
โตะจีนจะมีอาหารอยางนอย ๘ อยาง ขึ้นไป เสิรฟเปนลำดับดังนี้ 
   ๑. เริ่มตนดวยกับแกลมเย็นหรือรอน 
   ๒. ซุบน้ำขนมีเน้ือซึ่งมักเปนอาหารพิเศษ เชน หูฉลาม 
   ๓. อาหารตาง ๆ จัดเรียงตามความคิด ในเรื่องใหมีรสอาหาร 
หลายหลากและจัดดุลของรสใหมีการประกอบรสกัน สงเสริมกัน ตามกันและแกรสกัน 
การจัดลำดับอาหารที่จะไมทำใหผูรับประทานเกิดความรูสึก “เลี่ยน” หรือ “เอียน” 
   ๔. อาหารคาวกลุมสุดทายจะเสิรฟเปนชุด ซึ่งมักจะประกอบดวย
ขาวผัดหรือหมี่ผัดแกงจืดน้ำใสมีเนื้อ หรือตมยำ (อาหารจีนประยุกตแบบไทย) และปลา
จำพวกทอดราดหนา ทั้ง ๓ อยางนี้จะรับประทานประกอบกัน  
   ๕. ของหวานและผลไมสด 
 การจัดอาหารที่แปลกและถือวาเปนของดี เชน หูฉลาม เปาฮื้อ ปลิงทะเล 
หมูหัน เปดปกกิ่ง รังนก ประกอบกับเห็ดหอม ซึ่งราคาก็สูงดวยจะเปนนิมิตหมายของการ
ใหเกียรติอยางสูง แตก็ไมจำเปนถึงขั้นบังคับ 
  ๓.๒ เครื่องดื่ม เหลาจีนเสิรฟไดเสมอในทุกโอกาส ไวนสีชมพู ก็เหมาะ
สำหรับอาหารจีน ชา เปนเครื่องดื่มที่ควรเสิรฟประจำ นอกจากนั้นเครื่องดื่มอื่น ๆ ก็ไมขัด
กับอาหาราจีน 



     

  ๓.๓ แขกที่เชิญ ควรจัดโตะประมาณ ๑๐ คน สำหรับโตะมาตรฐาน  

๑๒-๑๔ คน ก็ไดสำหรับโตะใหญ ซ่ึงควรมีแปนหมุนเพื่อความสะดวกในการเวียนอาหาร 

การจัดที่นั่งแยกหากคำนึงถึงลำดับอาวุโสขอใหศึกษาจากการจัดนั่งแบบสากล ควรสลับ

ชายหญิง และอยาใหสามีภรรยานั่งชิดกัน การกำหนดใหแขกคนไหนนั่งที่ใดนั้นตองใช

ความแนบเนียนและไหวพริบ เพื่อใหแขกทุกคนไดมีโอกาสสนทนากันอยางถูกอัธยาศัยเปน

ที่สบอารมณ 

 ที่สำคัญคือแขกเกียรติยศหญิงจะตองนั่งขวาของเจาภาพชายและแขกเกียรติยศ

ชายนั่งขวาของเจาภาพหญิง แตถาเปนการเชิญเดี่ยวจะใหแขกเกียรติยศนั่งตรงขาม 

เจาภาพหรือขวาของเจาภาพก็ได 

  ๓.๔ อยาสั่งอาหารที่แขกเกียรติยศทานไมได บางคนแพอาหาร 

บางอยางบางคนไมทานอาหารบางอยาง เชน มุสลิมไมทานหมู ผูถือมังสวิรัติ ไมทาน 

เนื้อสัตวทุกชนิด ตองคำนึงเรื่องนีใ้หมาก 

  ๓.๕ อาหารทุกมื้อตองมีปลาและนิมิตหมาย ปลาเปนอาหารที่แสดง

นิมิตหมายถึงความสุขสมบูรณและอาหารบางอยางแสดงสัญลักษณพิเศษ เชน เสนหมี่ 

ทุกประเภทแสดงถึงความยืนยาวของอายุการเสิรฟในงานวันเกิด ซาลาเปาทอดไสถั่วกวน

แสดงถึงความรุงเรือง เปนตน 

 ๔. มารยาทในการรับประทานอาหารจีน 

 โตะจีนที่ไดมาตรฐานมีถวยซุป มีจานรองและชอน จานอาหารและ/หรือถวย

อาหารขนาดเล็กเฉพาะตน แกวน้ำถวยชามีจานรอง มีตะเกียบและหมอนตะเกียบซ่ึงมัก

ทำเปนชิ้นเดียวกันกับหมอนรองชอนกลาง ตองใชเครื่องใชที่มีอยูอยางถูกตอง เชน  

วางชอนท่ีจานรองถวยซุป อยาวางในถวยซุป วางตะเกียบบนหมอนตะเกียบ  

อยาวางพาดปากจานหรือชาม และตองระมัดระวังการรับประทานอาหารใหเรียบรอย 

แตอยาถึงกับเครงขรึมและเครียดควรปลอยตัวสบายๆ แตระมัดระวังเรื่องมารยาท 

สิ่งที่ตองปฏิบัติคือ 

  ๔.๑ การเชิญแขกเขาที่นั่ง ตองรูเสมอวาแขกจะตองนั่งที่ไหน อาจทำ 

ผังโตะและวางบัตรที่นั่ง ถึงเวลาเจาภาพตองพาแขกเกียรติยศเขาที่นั่งกอนแลวตนจึงนั่ง 

(เจาภาพชายพาแขกเกียรติยศหญิงเขาที่นั่ง เจาภาพหญิงพาแขกเกียรติยศชายเขาที่นั่ง) 

  ๔.๒ การกลาวคำปราศรัยหรือคำอวยพร เจาภาพกลาวกอน  

เมื่อรับประทานอาหารกับแกลมจานแรก กลาวจบแลวเดินชนแกวกับแขกเกียรติยศและ 



แขกอื่น ๆ ยกเวนถามีการแบงสองฝายไมตองชนแกวพวกเดียวกัน ฝายแขกจะกลาวตอบ

แลวชนแกวแบบเดียวกันจะกลาวเดี๋ยวนั้นหรือเวนชวงเวลาสักครูหนึ่งหรือกลาวในชวง

การเสิรฟของหวานหรือน้ำชากาแฟก็ได ผูที่เดินไปชนแกวคือผูกลาวคำปราศรัยหรือ 

คำอวยพรเทานั้น คนอื่นอยาลุกขึ้นยืนหรือเดิน เวนแตเมื่อเจาภาพหรือแขกเกียรติยศ 

เดินมาขอชนแกวใหลุกขึ้นชนแกว (และอาจดื่ม) แลวนั่งลง 

 คำปราศรัยและอำนวยพรนี้จะกลาวตอนเริ่มเสิรฟของหวานก็ได 

 มารยาทที่ควรปฏิบัติ 
 - เจาภาพควรเสิรฟอาหารชิ้นแรกของแตละจานใหแขกเกียรติยศโดยใชชอน

กลางหรือตะเกียบของตนที่ยังไมไดใชหรือถาใชตะเกียบแลวใหกลับเอาทางดามมาคีบ 

(ประเพณีนี้ใชในกรุงปกกิ่ง) 

 - ชวนเชิญแขกดื่มบางตามจังหวะที่สมควร อยาถึงกับลืมแตอยาบอยเกินไป 

 - ตองสนทนาปราศรัยและอยามุงในธุรกิจออกนอกหนา ตองอาศัย 

ความแนบเนียนในการเจรจา แตถาจะใหดีควรใหมีบรรยากาศแหงอัธยาศัยไมตรีเปนหลัก 

ธุรกิจตามมาภายหลังดีกวา 

 - เมื่องานเลี้ยงจบตองเดินไปสงแขกตามสมควรคือ สงถึงรถถามีเกียรติสูง

หรือสงที่ประตูถาเปนบุคคลท่ัวไป ควรใหเกียรติแกแขกเกียรติยศใหมากที่สุด แตอยาใหมี

ลักษณะประจบเขา เราตองวางสงาและแสดงการใหเกียรติอยางจริงใจ 

ขอหามบางประการในโตะจีน 
 ๑. อยาคายหรือทิ้งเศษอาหารบนโตะหรือที่พื้น ใหทิ้งแอบไวขางจาน – ถวย

หรือชามที่จัดมาเฉพาะ 

 ๒. อยากระแทกปลายตะเกียบบนโตะจนมีเสียง 

 ๓. อยาตัดอาหารจำพวกหมี่ในงานวันเกิด 

 ๔. อยากลับปลาท้ังตัวเมื่อทานดานหน่ึงหมดแลว โดยเฉพาะเม่ือชาวเรือ 

มารวมโตะ 

 ๕. อยาดูดตะเกียบ 

 ๖. อยาใชชอนกลาง (ชอนที่มีดามจับยาว ปกติอาจวางไวขางตะเกียบ) ในการ

รับประทานอาหาร หรือรับประทานซุป สำหรับชอนซุปมักเปนชอนกระเบื้องเคลือบ 

จะจัดวางแยกไวในท่ีวางชอนซุปหรือในถวย 



     

แบบธรรมเนียมปฏิบัติของแขกรับเชิญงานรับประทานอาหาร 
 แบบธรรมเนียมปฏิบัติของแขกรับเชิญงานรับประทานอาหาร เปนการ
แสดงออกถึงการอบรมและวัฒนธรรมที่เราไดรับถายทอดหรือสั่งสอนมา ประเทศ 
แตละประเทศในโลกยอมมีความแตกตางในแบบธรรมเนียม ประเพณีบาง และในประเทศ
ใหญ ๆ เชน สหรฐัอเมริกา ยงัมคีวามแตกตางกนัในรายละเอยีดการปฏบิตัขิองแตละรฐัดวย
แตโดยพืน้ฐานแลวมารยาทในโตะอาหารมมีาตรฐานสากลซึง่ไดมกีารพฒันามาหลายช่ัวคน 
แบบธรรมเนียมปฏิบัติของแขกรับเชิญงานรับประทานอาหาร ก็คือวิธี ในการ 
รับประทานอาหารใหสะดวกโดยไมรบกวนหรือทำใหผูรวมโตะคนอื่นตองขัดเขิน  
แบบธรรมเนียมปฏิบัติของแขกรับเชิญงานรับประทานอาหารนั้นไมไดหมายถึงเฉพาะ 
การปฏิบัติในโตะอาหารแตหมายรวมถึงการเขานั่ง การนั่ง การสังคม และการลาจาก 
โตะอาหาร 
 แบบธรรมเนียมปฏิบัติของแขกรับเชิญงานรับประทานอาหารไมใชสิ่งที่ควร
เลือกปฏิบัติเฉพาะตอนออกงานแตควรเปนสิ่งติดตัวที่ปฏิบัติอยางถูกตอง อยางเปน
ธรรมชาติ และไมเคอะเขิน ซึ่งนั่นก็หมายความวาจะตองทำเปนประจำต้ังแตที่บาน  
เมื่อเรารูจริงถึงความถูกตองและคุนเคยในการปฏิบัติแลว จึงสามารถใชหลักการออนตัว
เพ่ือปรับแปรลดกฎเกณฑ พิธีการบางประการลง หันไปเนนในเร่ืองอาหารดี ไวนดี 
บรรยากาศดี ความผอนคลายและความสนุก เพื่อใหทั้งเจาภาพและแขกสามารถมีความสุข
เพลิดเพลินไปกับงานเลี้ยงซึ่งดำเนินไปอยางราบรื่นได 
 เมื่อทานไดรับเชิญไปรับประทานอาหารพึงตระหนักวาทานไดรับเชิญไป 
เพื่อสังสรรค สนทนากับแขกรับเชิญอื่นๆ ดังนั้นหนาที่ของทานในการเปนแขกก็คือ 
ตองทำตัวใหสบาย พอใจกับงานเลี้ยงท่ีเจาภาพจัดและมีสวนในการทำใหงานเลี้ยงนั้น
ประสบความสำเร็จหากทานไมไดรับเชิญ อยาติดตามผูอื่นไปงานเลี้ยงแตถาไดรับเชิญ 
อยาถือวิสาสะเชิญผูอื่นไปรวมงานรับประทานอาหารนั้นพึงระลึกวา การเชิญเปนสิทธิ 
ของเจาภาพเทานั้น 

คำเชิญตองรีบตอบ 
 หลงัจากทานไดรบัคำเชิญไปรวมรับประทานอาหาร ทานมภีาระท่ีจะตองรบีตอบรับ
หรือปฏิเสธคำเชิญนั้นในโอกาสแรก โดยทั่วไปแลวควรตอบภายใน ๔๘ ช่ัวโมง  
หลังจากไดรับบัตรเชิญ หากตอบไดภายใน 24 ชั่วโมง ถือวาใหเกียรติแกเจาภาพมาก 
งานรับประทานอาหารน้ันไมวาจะจัดท่ีบาน รานอาหาร สโมสรหรือ ในแบบใด ๆ  



มกัจะจำกัดจำนวนแขกและกำหนดทีน่ัง่ไว แนนอนตามจำนวนแขกทีต่อบรบัสำหรบังานเลีย้ง 
ที่บานอาจตองปรับจำนวนแขกใหเหมาะกับโตะและสถานที่ แตไมวางานเลี้ยงนั้นจะจัดที่ใด
ก็ตาม ในฐานะแขกรับเชิญทานจะตองตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญ (พรอมเหตุผล)  
ในโอกาสแรกและเมื่อตอบรับแลวไมควรเปลี่ยนใจเพราะขี้เกียจไปหรือไดรับคำเชิญ 
ไปงานอื่น ที่นาสนใจกวา การยกเลิกการไปงานสังคมที่ไดตอบรับแลวไมควรยกเลิก 
โดยไมมีเหตุผลสำคัญ และควรทำเฉพาะกรณีฉุกเฉินจริง ๆ เชน ปวยกระทันหัน ในฐานะ
ผูรับเชิญทานจะตองใหความสนใจแกวัตถุประสงคของงานพอสมควร เมื่อคำเชิญระบุ
เหตผุลในการเชิญ เชน งานวนักองทพั งานวนัชาต ิ งานตอนรับ VIP ของประเทศนัน้ ๆ 
ฯลฯ การหาขอมูลลวงหนาจะทำใหเราสามารถสนทนาไดอยางราบรื่น ไมเคอะเขิน
สามารถแสดงความยินดีตามโอกาสท่ีเหมาะสมหรือทักทาย VIP ไดอยางนาประทับใจ 
เพราะไดศึกษาถึงผลงานในอดีตที่นาภูมิใจของเขาผูนั้นมาแลว 
 อีกประการหนึ่งที่ตองใหความสนใจ คือ การตรวจสอบการแตงกายใหเหมาะสม 
โดยหลักการแลวบัตรเชิญจะระบุการแตงกายชัดเจน แตบางครั้งธรรมเนียมทองถิ่น 
อาจสรางความไมมัน่ใจในการปฏิบตั ิ เชน ชดุ Casual ในสหรฐัฯ อาจหมายถึงกางเกงยีนส 
แต ในสหราชอาณาจักร อาจหมายถึง jacket and tie ดังนั้น หากสงสัย 
ควรโทรศัพทถามเจาภาพตอนตอบรับคำเชิญ 

เวลา 
 ในงานเลี้ยงรับประทานอาหารโดยทั่วไปจะมีการเล้ียงรับรอง (RECEPTION) 
กอนเขาโตะอาหาร โดยในหวงเวลานี้จะเปนเวลาที่ :- 
 - เจาภาพ จะไดทักทายกับแขกทุกทานและตรวจสอบยอดแขกรับเชิญ 
ใหตรงกับที่ตอบรับ 
 - แขกจะไดทักทายพูดคุยซึ่งกันและกัน และตรวจสอบที่นั่ง ณ โตะอาหาร
จากผังที่นั่ง 
 - หากทานเปนแขกซ่ึงมา คนเดียว ทานมีหนาที่ตรวจสอบผังที่นั่งเพื่อทราบ
วาผูนั่งซาย และขวาของทานเปนใคร และหากทานเปนชายจะมีหนาที่นำแขกสุภาพสตรีที่
นั่งดานขวาเขาโตะ ในกรณีนี้ทานควรจะหาโอกาสใหเจาภาพแนะนำทานใหรูจักกับสุภาพ
สตรีที่นั่งดานขวาทานหรือหาโอกาสเขาไปแนะนำตนเองกอนเขาโตะอาหาร 
 - หากโตะอาหารเปนโตะเล็ก (๖ – ๑๐ คน) สมควรตรวจสอบผูรวมโตะ 
วามีผูใดบาง อยางนอยควรทราบวาผูแทนเจาภาพประจำโตะทานเปนใคร พรอมตำแหนง
หนาที่ของผูนั้น 



     

 ดังนั้นทานจะเห็นไดวา ๒๐ – ๓๐ นาที ระหวางการรอเขาโตะอาหารนี้เปนเวลา

ที่จำเปนทั้งทางดานสังคมและธุรการ หนาที่ของทานคือสมควรมางานเลี้ยงใหตรง 

ตามเวลาตามบัตรเชิญ หากเปนงานเลี้ยงที่เปนกันเอง การนำของฝากมาใหเจาภาพ 

นับเปนการแสดงออกที่ดี ของฝากอาจเปนดอกไม ไวน ช็อกโกแลตหรืออะไรก็ไดที่ 

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินมาไมไดหรือมาชา จะตองโทรศัพทแจงเจาภาพ 

เพื่อใหเจาภาพไดแกปญหาทันเวลา (เชน เชิญทุกคนทานอาหารตามเวลาแทนที่จะคอย) 

การเลี้ยงรับรองกอนเขาโตะอาหาร 
 ถาบานเจาภาพมีคนรับใช เขาจะรับเสื้อโคทที่ประตูทางเขาบาน ถาไมมีคนรับใช

เจาภาพจะบอกแขกวาใหไวเสื้อโคท ณ ที่ใด หลังจากนั้นเจาภาพ (สวนใหญจะเปนเจาภาพ

ฝายชาย) จะเชิญใหแขกดื่มสวนใหญจะเปนเหลาเชอรี่ หรืออาจเปนวิสกี้ Gin หรือเหลา

ประเภทอื่น แขกจะเริ่มดื่มไดในทันทีที่ไดรับแกว (แขกท่ีมาสายควรปฏิเสธอยางสุภาพ 

ที่จะรับแกว) ทันทีที่ไดรับแกว (หรือกอนรับ) แขกจะไดรับการแนะนำตอทุก ๆ คน  

และจะเปนเชนนี้สำหรับแขกแตละคนที่มาถึงนอกจากการตรวจสอบท่ีนั่งและผูรวมโตะ

ตามที่ไดกลาวไวแลว ทานสมควรสนทนากับแขกรับเชิญอื่น ๆ เพื่อใหเกิดบรรยากาศอันดี 

เมื่อบริกรเวียนมาบริการเคร่ืองดื่มเพ่ิมเติม ทานอาจรับหรือปฏิเสธก็ไดตามความ 

เหมาะสม ทานจะตองระลึกวาในหวงรับประทานอาหารค่ำ ทานจะไดรับบริการไวนขาว 

ไวนแดง และสุราหลังอาหารอีก ดังน้ันควรประเมินขีดความสามารถในการดื่มเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลของทานใหดีเพื่อไมขายหนาตนเองและขายหนาเจาภาพเมื่อเจาภาพเขาหอง

รับประทานอาหารควรวางแกวและเดินเขาไปประจำเกาอี้ตามผังการนั่งไมวาเครื่องดื่ม 

ที่ทานไดรับบริการจะดีเยี่ยมเพียงใด ไมควรนำเครื่องดื่มจากการเล้ียงรับรองกอนอาหาร

มาที่โตะอาหาร 

การเขาโตะอาหาร 
 ในการเขาโตะอาหาร แขกรับเชิญไมควรจะนั่งจนกวาเจาภาพฝายหญิงและแขก

ผูมีเกียรติจะนั่งแลวหรือเจาภาพฝายชายเชิญใหนั่ง แขกรับเชิญจะตองมั่นใจวานั่งถูกที่ 

และชวยสุภาพสตรีดานขวาเขาน่ังกอนท่ีตนจะเขานั่ง ในการนั่งควรพยายามน่ังตัวตรง  

โดยวางมือบนตักหรือวางเบา ๆ บนโตะ แตไมควรวางขอศอกบนโตะเพราะอาจเผลอกด

โตะพลิกได และยังทำใหผูอยูซายและขวาของทานพูดคุยกันไมสะดวก 



 เวลานั่งโตะควรเลื่อนเกาอี้ใหตัวทานชิดกับโตะมากที่สุด เพ่ือจะไดไมตองกม 
การนั่งควรนั่งหลังตรงเวลารับประทานอาหารอาจโนมตัวมาเหนือจานเล็กนอย แตอยา
กางขอศอก เมื่อนั่งแลวควรหยิบผาเช็ดปากที่อยูดานซายหรือตรงกลางมาคลี่พาดบน 
หนาตักโดยรอบปฏิบัติหลังเจาภาพ (ผาเช็ดปากจะวางดานซายในงานไมเปนทางการและ
จะวางตรงกลางสำหรับงานเปนทางการ) ในสังคมตะวันตกมักจะมีการกลาวขอบคุณ
พระเจากอนรับประทานอาหาร การคลี่ผาเช็ดปากจึงควรรอจังหวะโดยดูเจาภาพเปนหลัก 
 บางคร้ังในฐานะแขกผูไดรับเกียรติ ทานอาจถูกขอรองให “say grace” หรือ
ขอบคุณพระเจาคำขอบคุณพระเจาสำหรับ ๓ นิกาย ตามหลักศาสนาคริสตไดนำเพ่ือ
ทราบดังนี้ : - 
 Catholic : “Bless us, O Lord, and these. Thy gifts, which we are  
   about to receive from Thy bounty, Through Christ our  
   Lord, Amen.”  
 Jewish : “Lift up your hands toward the sanctuary and bless  
   the Lord. Blessed art Thou, O Lord our God,King  
   of the universe,who bringeth forth bread from  
   the earth ,Amen.” 
       Protestant : “Bless. O Lord,this food to our use,and us to  
   Thy service.Make us ever mindful of the needs of  
   others, in Jesus’name, Amen.” 
 แตถาเราไมมั่นใจเราอาจใชวิธีกลาง ๆ เชน May we please have a 
moment of silence where we can offer to our Lord our gratitude for the 
bountful food for which we are about to receive. นับ ๑ – ๑๐ และพูดตอ thank 
you. ซึ่งเปนคำกลาวกลาง ๆ ไมไดระบุศาสนาหรือ พระเจาองคใด ๆ ทั้งส้ินในบท
ขอบคุณ........จึงถือวาไมผิดใจใครทั้งสิ้น 
 หลังจากกลาวขอบคุณพระเจาอยูแลวควรคลี่ผาเช็ดปากโดยใหอยูสภาพพับครึ่ง
และวางขวางบนตักจะไมใชเหน็บกับเอวหรือคอเสื้อ (วิธีเช็ดปาก: คล่ีมุมผาแยกออกจาก
กันพอสมควรแลวซับท่ีริมฝปาก ใชแลวพับกลับอยางเดิมวางบนตัก ผูนั่งใกลเคียง 
จะไมเห็นรอยเปอนที่เราเช็ด เพราะรอยเปอนจะอยูดานในของผาเช็ดปาก) ถาจำเปน 
ตองไอหรือจาม ใหใชผาเช็ดปากปดปากหรือจมูก และหันหนาออกจากโตะอาหารกอนไอ
หรือจาม อยางสั่งน้ำมูก ขากเสลด หรือถมน้ำลายลงผาเช็ดปาก 



     

 หลังการรับประทานอาหารเสร็จสิ้น ถาเปนภัตตาคารใหวางผาเช็ดปากบนโตะ 

โดยไมตองพับ ถาเปนบานเจาภาพใหพับสี่และวางบนโตะซึ่งถือวาส้ินสุดการรับประทาน

อาหารดวย อยางไรก็ตามหามมวนผาเช็ดปากเปนกอนหรือขย้ำวางไวบนโตะ 

เครื่องเงิน (ชอน สอม มีด ฯลฯ) 
 อุปกรณในการรับประทานอาหารคือ ชอน สอม มีด ฯลฯ มักจะเรียกวา 

เครื่องเงิน (silverware หรือ Flatware) เพราะเดิมจะทำจากเงิน sterling สำหรับ

อาหารตะวันตกการรับประทานอาหารจะใช สอมและมีดเปนหลักโดยธรรมเนียมกวาง ๆ 

สองแบบคือ แบบอเมริกันและแบบยุโรป แบบอเมริกันจะถือสอมในมือซาย 

โดยคว่ำสอมจิ้มจับอาหารใหนิ่งเพื่อใชมีดในมือขวาตัด เมื่อตัดอาหารเปนคำหลาย ๆ  

คำแลว จะวางมีดดานขวาหรือดานบนของจานโดยหันคมมีดเขามาขางใน (จะไมวาง 

บนโตะโดยเด็ดขาด) และเปลี่ยนมาถือสอมดวยมือขวาใหปลายสอมหงายข้ึนจับดามสอม

หรือนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้กลางในลักษณะจับดินสอเพื่อจิ้มอาหารเขาปาก การจับสอม 

ในการห่ันอาหารจะจับคว่ำในอุงมือซายโดยนิ้วชี้จะพาดกดไปตามกานสอม (ดานหลัง)   

สวนมีดนั้นจะจับในอุงมือขวาและน้ิวชี้พาดไปตามดามมีด นิ้วชี้จะไมแตะบนสันมีด  

วิธีจับสอมและมีดในการหั่นน้ีจะเหมือนกันในธรรมเนียมอเมริกันและยุโรป จะแตกตางกัน

ก็คือในแบบยุโรปจะไมมีการสลับสอมมาถือมือขวา การนำอาหารเขาปากจะใชสอม 

ในมือซายเทานั้นธรรมเนียมเดิมจะตองใชสอมคว่ำ 

 แตในปจจุบันสามารถใชทั้งสอมคว่ำและหงายนำอาหารเขาปาก เชน  

ถารับประทานขาวหรือถั่วอาจหงายสอมข้ึนและใชมีดชวยปาดอาหารใหขึ้นอยูบนสอม 

(โดยปาดจากตัวออกไปหรือปาดขึ้นทางดานในของสอมเพื่อมิใหขอศอกกางออกไปกระทบ

คนขาง ๆ) ไมวากรณีใดก็ตามจะไมมีการใชมีดนำอาหารเขาปากโดยเด็ดขาด ในการ 

ใชสอมและมีดทั้งสองแบบนี้ ทั้งนี้แบบยุโรปไดรับการยอมรับวาสุภาพกวาและควร 

ใชเปนหลัก อนึ่งวิธีที่ตัดอาหารเปนชิ้น ๆ พอดีคำไวมาก ๆ แลวจึงใชสอมจิ้มรับประทาน

ดวยมือขวาติดตอกันไปในบางโอกาสก็เปนการรับประทานที่ดูรีบรอนรวดเร็วเกินไป  

ควรคอยตัด คอยรับประทานเรื่อย ๆ ไปจะงามกวา 

 ชอน จะถือในมือขวาในลักษณะเดียวกันกับท่ีถือสอมในมือขวาโดยทั่วไป 

(ยกเวนของหวาน) อาหารตะวันตกจะมีเฉพาะชอนซุป ซึ่งในการรับประทานซุปจะยก 

รับประทานจากขางชอน โดยจะไมนำทั้งชอนเขาปากโดยเด็ดขาด เวลารับประทานซุปนี้



ควรยกชอนมาที่ปากอยากมตัวใหปากมาใกลชามซุป (ซึ่งจะเย็นกวา) และแตะกนชอน 

กับขอบชามซุปดานไกลตัวเพื่อลดการหยดและเปรอะเปอนเวลานำซุปเขาปาก  

การรับประทานซุปนี้จะเปนลักษณะเทเขาปาก ไมใชการดูดจากชอน การตักซุปกนชามนั้น

ใหจับชามตะแคงออกดวยมือซายและใชชอนตักตามปกติ เมื่อรับประทานซุปเสร็จแลว  

ใหยกชอนซุปมาวางที่ขอบจานรองชามซุปอยาวางทิ้งไวในชามซุป 

 ชอนอีกประเภทที่จะพบเห็นคือชอนของหวานซึ่งมักจะมีสอมของหวานวางคูกัน

ถัดไปทางดานบนของจาน ทานควรใชทั้งชอนและสอมในการรับประทานของหวาน  

หรืออาจใชสอมอยางเดียวก็ได แตไมควรใชชอนของหวานอยางเดียวเพราะไมสุภาพ 

สำหรับของหวานที่เสิรฟในถวยหรือจานเล็ก ๆ จะใชชอนชาในการรับประทาน ชอนชา 

ที่ปกติพบเห็นก็คือใชถวยชา กาแฟ หลังจากใชเสร็จแลวควรวางในจานรองถวยชา / 

กาแฟ อยาวางบนโตะซ่ึงจะทำใหผาปูโตะเปรอะเปอน แตถากาแฟถูกเสิรฟในถวย MUG 

(ถวยใหญไมมีจานรอง) อาจวางชอนกาแฟคว่ำบนจานขนมปงหรือจาน DINNER ได 

 มีด สอม และชอน จะเปน “เครื่องเงิน” ที่พบเห็นบอยครั้งที่สุดในการ 

รับประทานอาหารแบบตะวันตก เครื่องเงินอื่น ๆ ที่มักพบเห็นอีกบนโตะอาหารดวย 

มีดังนี้ : 

 มีดเนย จะอยูในจานขนมปงดานซายและจะใชสำหรับทาเนยบนขนมปง 

แตละชิ้นที่จะรับประทานการตัดเนยจากจานกลางมาไวบนจานขนมปงของทาน ใหใชมีด 

เนยใหญในจานเนยกลางเทานั้น การทาเนยบนขนมปงน้ัน จะตองใชมีดเนยอยางเดียว 

อยาใชมีดเนื้อหรือมีดปลา 

 สอมสลัด สอมสลัดจะมาคูกับ มีดสลัด และตำแหนงในการวางจะข้ึนอยูกับวา

สลัดจะเสิรฟกอนหรือหลังอาหารหลัก 

 มีดปลา มีดปลาจะเปนมีดปลายมน ไมมีสันคมเหมาะแกการเลาะกางปลาและ

รับประทานปลา 

 เครื่องเงินหรือชอนสอมมีดนั้น จะถูกวางโดยเจาภาพตามลำดับการใชงาน 

นั่นคือตามรายการอาหารที่จะเสิรฟ ถาอาหารมีหลายรายการ เครื่องเงินยอมมีมากจน

อาจมองแลวนาสับสน แตโดยหลักการแลวจะมีมีด ไมเกิน ๓ เลม และสอมไมเกิน ๓ คัน 

ไมวาจะเปนงานเปนทางการระดับใดก็ตาม ถาจำเปนตองใชมากกวานั้น บริกรจะนำมา

เพิ่มเติมตามความจำเปนพรอมกับอาหารนั้น ๆ สำหรับหลักการงาย ๆ ในการใช 

เครื่องเงินมีดังนี้ :- 



     

 ๑. เลือกใชจากดานนอกสุดของจานเขาหาดานใน (ทั้งซายและขวา) นั่นคือ 
สิ่งแรกที่ทานตองใชคือชอนคันนอกสุดจากดานขวา หรือสอมคันนอกสุดจากดานซาย 
มารวมกับมีดเลมนอกสุดจากดานขวา 
 ๒. มีดและชอนจะอยูดานขวาของจานและสอมอยูดานซาย ชอนสอมสำหรับ
ของหวานจะวางอยูถัดไปทางดานบนของจานและใชทายสุด 
 ๓. เครื่องเงินควรใชนำอาหารเขาปากไมใชกมปากมารับอาหารอยาแกวงมีด
สอมประกอบการสนทนาหากตองใชมือประกอบทาทางในการสนทนาควรวางชอนสอม
เสียกอน หากสงสัยถึงความเหมาะสมในการใชเครื่องเงินขอใหประวิงเวลาและดูจาก 
เจาภาพเปนหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 บัดนี้เรานั่งอยูที่โตะอาหารแลว บริกรจะเสิรฟอาหารซึ่งจะขอกลาวถึงตาม
ลำดับการเสิรฟทั่วไป 

ขนมปงและเนย 
 จานขนมปงจะอยูดานซายของผูนั่ง และบนจานจะมีมีดเนยรูปทรงแบบ 
ปลายมนใชสำหรับตักเนยในจานเพื่อหาขนมปงแตละชิ้นกอนรับประทานบริกรจะเสิรฟ
ขนมปงรายบุคคลหรือวางตะกราขนมปงบนโตะ ในกรณีที่เสิรฟรายบุคคล บริกรจะนำ
ตะกรามาบริการทางซาย ทานจะชี้หรือระบุวาตองการขนมปงใด (ถามีใหเลือก) ซึ่งบริกร
จะตักวางบนจานขนมปงของทาน ถาเปนตะกราขนมปงใหใชที่คีบหรือมือหยิบขนมปง 
ที่ตองการวางบนจานขนมปงของทาน พึงหลีกเลี่ยงการบีบหรือคลำขนมปงในตะกรา 



(เพื่อตรวจสอบความนิ่มหรือแข็ง) ช้ินใดที่จับแลวควรหยิบมารับประทาน การตักเนย 
จากเนยจานกลาง (นอกจากในกรณีที่ทานเลือก GARLIC BREAD ซ่ึงทาเนยและ
กระเทียมพรอมแลว) ทานจะตองตักเนยจากเนยจานกลาง โดยทั่วไปเนยจานกลางจะจัด
เปนเนยกอน ๆ รูปสี่เหลี่ยม, เปลือกหอย ฯลฯ และมีมีดเนยกลางอยู ทานจะใชมีดเนย
กลางตักเนยมาวางบนจานขนมปงของทานกอน หลังจากนั้นจึงจะใชมีดเนยของตนเอง 
ทาเนยบนขนมปง อยาตักเนยจากจานเนยกลางมาทาขนมปงโดยตรง มารยาทในการ 
รับประทานขนมปงกับเนยคือทานเปนคำ ดังนั้น ทานจะตองฉีกขนมปงเปนช้ินพอดีคำกอน
และจึงทาเนยกอนรับประทาน อยารับประทานโดยการกัดขนมปงนั้น โดยมารยาททั่วไป
ไมควรนำขนมปงมาเช็ดน้ำเกรวี่หรือน้ำซอสในจานอาหารหลัก (ENTREE) แตในบาง
ประเทศ เชน อิตาลี การนำขนมปงมาเช็ดซอสถือวาเปนการใหเกียรติ แสดงถึง 
ความอรอยจนหยดสุดทายของน้ำซอส (พอครัวอาจออกมากอดทานขอบคุณในการ 
ใหเกียรติอยางสูง) 

ซุป 
 เมื่อบริกรเสิรฟซุปแลว จะตองรีบรับประทาน อยามัวคุยเพราะซุปจะเย็นและ 
ในการเสิรฟอาหารเปนคอรสนั้น บริกรจะรอแขกคนสุดทายรับประทานอาหารคอรสนั้น ๆ       
เสร็จแลวจึงยกออก พึงหลีกเลี่ยงการบิขนมปงจากจานขนมปงลงในซุปสำหรับซุปท่ีควรมี
ขนมปงบิใส เชน CLAM CHOWDER จะมีบริการขนมปงพิเศษเหมาะแกการใสลงในซุป
โดยบริกร หรือมีการจัดวางมาเปนเครื่องเคียงซุปในจานรองซุปให 
 โดยทั่วไปผูรับเชิญจะตองรอจนอาหารแตละคอรสไดวางตรงหนาทุกคนและ 
เจาภาพเชิญใหเร่ิมรับประทานจึงจะรับประทาน แตในงานเล้ียงใหญ เจาภาพฝายหญิง
อาจเชิญใหรับประทานทันทีที่ไดรับเสิรฟเพื่ออาหารจะไดไมเย็น ในกรณีนั้นควรรอใหพรอม
รับประทาน ๓-๔ คน กอน จึงเริ่มรับประทาน 
 ซุปบางประเภท เชน ซุปใส (CONSOMME) ที่เสิรฟในถวยมีหูสองขาง 
สามารถจับหูทั้งสองยกรับประทานได นอกน้ันควรใชชอนซุปในการรับประทาน ถาซุป
เสิรฟในจานใหญ ใหวางชอนไวในจานเมื่ออิ่มแลว ถาเสิรฟในถวยใหวางชอนไวในจานรอง 

สลัด 
 โดยสวนมากแลวสลัดผักในงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำอยางเปนพิธีการ  
จะจัดมาแลวทั้งประเภทสลัด, DRESSING, และเนื้อ (ปู, ปลา, ไก, เนื้อ ฯลฯ) หากไมนิยม
หรือไมถูกกับประเภทเนื้ออาจเลือกรับประทานเฉพาะผักและเหลือสวนท่ีรับประทานไมได
ไวในจาน ในบางวัฒนธรรม เชน ฝรั่งเศส อาจนิยมสลับเสิรฟสลัดหลังอาหารหลัก 



     

อาหารหลัก (ENTREE) 
 หลังจากบริกรเก็บจานสลัดเรียบรอยแลว จะทำการเสิรฟอาหารหลักซึ่งการ 

จะเสิรฟอาจเสิรฟเปนจาน (PLATE) หรือเสิรฟแบบจานเปล (PLATTER) ในการเสิรฟเปน

จานจะเสิรฟเปนรายบุคคลโดยบริกรจะยกเสิรฟเขาดานซาย เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็เริ่ม

รับประทานได ในกรณีหลังเชน การเสิรฟปลา หรือ MEAT LOAF บริกรจะนำจานเปล

อาหารใหเลือกรับประทานโดยเขาทางดานซาย แขกจะใชชอนและสอมใหญในจานเปลนั้น 

นำอาหารจากจานเปลมาไวที่จานตนเอง โดยทั่วไปอาหารจะหั่นเปนชิ้นมาเรียบรอยแลว 

ในจานเปล แตถาไมไดหัน่กส็ามารถใชชอนใหญหัน่ได เชน MEAT LOAF สำหรับจานเปล

ที่เสิรฟอาหารประเภทผัก ชอนตักจะมีรองเพื่อไมใหสวนประกอบที่เปนของเหลวหยด

เปรอะเปอนตอนตกัใสจาน การจับชอนและสอมเสิรฟนัน้ใหจบัเชนเดยีวกบัทีแ่นะนำไปแลว

สำหรับชอนและสอมสวนตัว 

 ในกรณีที่อาหารหลักเปนปลา มีดที่เจาภาพจัดใหจะเปนมีดปลา ซ่ึงมีปลายมน

ไมมีสันคมเหมะแกการเลาะกางปลาและรบัประทานปลา ซึ่งจะวางถัดจากมีดสลัดเขามา 

การเติมอาหารครั้งที่สอง 
 เคยมีกฎวาในการเลี้ยงอาหารแบบน่ังโตะจะไมมีการเติมครั้งที่สอง แตปจจุบัน

เปลี่ยนไปตามลักษณะและปริมาณของอาหาร มีเจาภาพจำนวนมากที่เสนออาหาร 

ใหเติมครั้งที่สอง เมื่อแขกไดรับการเสนอไมควรอายที่จะตอบรับ เพราะแสดงถึงความ

เอร็ดอรอยของอาหารซึ่งถือเปนการเยินยอเจาภาพ (โดยเฉพาะถาเจาภาพทำอาหารเอง) 

แตหากอิ่มสามารถปฏิเสธไดตามสบาย 

 เม่ือรับประทานอาหารจานหลักเรียบรอยแลว ใหรวบสอมและมีดโดยหันคมมีด

ไปทางซาย สอมหงายขึ้นและวางเปนแนวดิ่งกึ่งกลางจาน บริกรจะเก็บจานจากทางขวา

ของผูนั่ง 

กาแฟ 
 ในการเสิรฟกาแฟ บริกรจะนำชาและกาแฟมาเสิรฟ โดยกาแฟจะอยูในภาชนะ

เงินขัดมันทรงสูง (ถาเปนชาจะอยูในภาชนะทรงปอม) การเติมน้ำตาลหรือครีมพึงใช

อุปกรณที่จัดไวนั้นคือใชปากคีบน้ำตาลหรือชอนน้ำตาลตักน้ำตาลและเทครีมใสถวยจาก

ภาชนะเสิรฟครีม การคนกาแฟ ใหใชชอนชาของตนเอง หามใชชอนชาตักกาแฟมาชิม 

เมื่อคนเสร็จแลวใหวางชอนชาลงบนจานรอง อยาทิ้งไวในถวย การดื่มใหใชนิ้วชี้และนิ้ว 



หัวแมมือจับที่หูถวยและยกขึ้นดื่มโดยระวังไมใหมีเสียงดัง หากรอนเกินไปใหคอย อยาเปา 

(โดยปกติเจาภาพจะไมเสิรฟชาหลังอาหารค่ำ ยกเวนจะไดรับการองขอจากแขกเปนกรณี

พิเศษ) 

ไวน 
 โดยปกติในโตะรับประทานอาหารจะมีแกวอยูทางขวามือ ๓-๔ ใบ ใบแรกจะใช

ดื่มไวนขาว ใบถัดไปใชกับไวนแดง ใบที่สามจะเปนแกวน้ำเย็น และในกรณีที่มีใบที่ ๔  

จะเปนแกวแชมเปญ การใชแกวหรือจัดลำดับแกวตามท่ีกลาวนี้คือเรียงจากนอกเขาใน 

เชนเดียวกับการใชมีดหรือสอม 

 ธรรมเนียมท่ีจะไดพบเห็นบอยคร้ังคือการสั่ง WINE ในรานอาหาร บริกร 

ผูชำนาญเร่ือง WINE (SOMMELIER) จะชวยแนะนำ WINE เม่ือเจาภาพตัดสินใจ 

เลือก WINE แลว SOMMELIER จะนำ WINE มาตรวจสอบวาขวดที่เปดนั้น ฉลาก
และปตรงกับที่สั่งหรือไม เมื่อเจาภาพตรวจสอบวาถูกตองแลว บริกรจึงจะแกะตะกั่ว 
หุมปากขวดและใชเครื่องเปดขวดเปดจุกกอก จุกกอกน้ีจะตองสงใหเจาภาพตรวจสอบ 
การตรวจสอบจุกกอกใหดูวา 
 - จุกกอกมีกลิ่นผิดปกติหรือไม ปญหาประการหนึ่งของการใชจุกกอก 
คือจุกกอกมีโอกาสขึ้นรา ซึ่งจะทำใหกอกมีกลิ่นเหม็นอับ ซึ่งจะทำให WINE สงกลิ่น 
อันนารังเกียจนี้ไปดวย จากการดูจุกกอก ผูสั่ง WINE สามารถพิจารณาถึงคุณภาพ 
WINE ในช้ันตนกอนและหลังจากท่ีบริกรรินใสแกวเจาภาพเล็กนอยแลว เจาภาพตองรีบ
ชิม (อยามัวคุย) การชิมนี้ใหชิมวา WINE เสียหรือไม การเสียของ WINE คืออากาศเขา
จนเกิดปฏิกิริยากับ WINE ทำให WINE เปร้ียวหรือจุกกอกมีราทำใหเปน CORKED 
WINE ถา WINE เสีย (เชน เปรี้ยวจัด กลิ่นผิดปกติ มีตะกอนมากผิดปกติ จุกกอกขาดจน
เศษจุกกอกผสมอยูกับ WINE ฯลฯ) สามารถสงคืนเปลี่ยนขวดใหมได แตถา WINE ดี
ทานจะสงคืนเพราะไมชอบ WINE น้ันไมได ยอมจะตองยอมรับตามที่ทานสั่งและ 
พยักหนาให SOMMELIER เสิรฟ บุคคลรวมโตะตอไป 
 - ในกรณีที่ เปนเหลาองุนแดงท่ีเกา SOMMELIER มักจะแนะนำให 
DECANT หรือถายใสคนโทพิเศษเพ่ือปองกันไมใหตะกอนขึ้นมาผสมกับเหลาองุนที่รินลง
ในแกว ซึ่งการ DECANT นี้จะตองไดรับอนุญาตจากผูสั่งเหลากอนทุกครั้ง 
 ธรรมเนียมการชิม WINE นี้จะชิมเฉพาะ WINE แดงจะไมชิม WINE ขาวหรือ 
CHAMPAGNE และการชิมนี้เฉพาะในรานอาหารเทานั้นเพราะเราไมอาจมั่นใจใน WINE 
นั้นได สำหรับ WINE ในงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำจะไมมีการชิมเพราะเจาภาพ 



     

จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ WINE กอนแลว โดยหัวหนาพนักงานจะเปนผูเปดเหลา
ชิมทุกขวด นอกจากจะมั่นใจวา WINE ไมเสียแลวเจาภาพจะจัด WINE ใหเขากับ
รายการอาหารที่จะเสิรฟซ่ึงโดยท่ัวไปแลวไวนขาวมักดื่มกับอาหารที่เปนปลาหรือไก  
ไวนแดงดื่มกับอาหารจำพวกเนื้อ ดังนั้นเมื่อบริกรนำอาหารจานใหมและเสนอไวนชนิดใหม
ก็ควรรับและดื่มไวนทีละนอยควบคูไปกับอาหารจานนั้นๆ หลักการในการดื่ม WINE  
ในงานเลี้ยงก็คงเหมือนกับในภัตตาคารคือควรรอเจาภาพเชิญชวนด่ืมกอนท่ีจะจับ 
แกว WINE ด่ืมเอง วิธีการจับแกวไวนใหจับท่ีกานแกว การจับที่กานนอกจากจะทำให
สามารถสองดูสีและความใสของไวนแลว สำหรับไวนขาว การจับที่กานแกวจะไมทำให
ความรอนของมือทำให WINE อุนเพราะไวนขาวตองรับประทานเย็น (๙-๑๒ องศา C) 
ไมเหมือนกับ WINE แดงที่รับประทาน ณ อุณหภูมิหอง (Room temperature ๑๕-๑๘ 
องศา C) การท่ีจะซ้ึงถึงคุณคาไวนนั้นจะตองหัดชิม ซึ่งการชิม WINE น้ีนับเปนศิลปะ
อยางหนึ่ง การพิจารณาตัดสินคุณภาพของไวนของสี กลิ่น และรส ความรูในเร่ือง WINE 
จะตองสะสมจากการอานตำราประกอบการชิม ไมสามารถเรียนรูจากทางตำราประการ
เดียวได 
 นอกจากอาหารหลัก ๆ ที่จะพบเห็นโดยทั่วไปตามขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลวคือ 
 - ขนมปงและเนย 
 - ซุป 
 - สลัด 
 - อาหารจานหลัก 
 - ของหวาน 
 - ชา / กาแฟ 
 ทานอาจจะพบวาเจาภาพจัดใหเสิรฟสลัดผักอยูหลังอาหารจานหลัก ซึ่งก็ทำได 
(เปนธรรมเนียมแบบฝรั่งเศส) นอกจากนั้นแลวยังมีอาหารอีก ๒-๓ คอรสที่ทานอาจจะพบ
ในงานเลี้ยง แบบตะวันตกคือ 
 - Hors d’oeuvre ก็คืออาหารเรียกน้ำยอย หรือใน MENU บางราน 
อาจเรียกวา APPETIZER โดยทั่วไปแลวจะเปนอาหารจานไมใหญ และมักจะอรอย 
เปนพิเศษเพื่อเรียกน้ำยอย เชน SHRIMP COCKTAIL, SMOKED SALMON, 
OYSTER หรือ CLAM สด 
 - Sorbet หรือ Sherbet เปนไอศกรีมผลไม ไมใสนมหรือครีม บางคร้ัง 
ปรุงรสดวยสุรา โดยทั่วไปมักจะเสิรฟเปนกอนเล็ก ๆ ในถวยไอศกรีมกอนอาหารจานหลัก 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อค่ันระหวางอาหารคอรสตอไปท่ีจะเสิรฟ ใหกระเพาะไดพักผอน 
เล็กนอย และเพื่อใหมีโอกาสพูดคุยระหวางรับประทานอาหาร 



 - เนยแข็ง หรือ cheese board จะประกอบดวยเนยแข็งหลาย ๆ ประเภท
โดยบริกรจะนำมาเสิรฟเพื่อใหผูรับประทานเลือก เมื่อเลือกแลวพนักงานจะตัดเนยแข็ง
เสิรฟพรอมขนมปง อาจเสิรฟกอนผลไมหรือหลังของหวานขึ้นอยูกับความประสงค 
ของเจาภาพ 
 โดยทั่วไปแลวทานจะไมพบจำนวนคอรสของอาหารมากกวาที่ไดกลาวไปแลว 
นั่นคือ Hors d’oeuvres, Soup, Salad, Sorbet, Entre, Cheese, Dessert  
แตรายละเอียดของอาหารยอมแตกตางกันออกไป อาหารบางอยางจะมีเทคนิคพิเศษ 
ในการรับประทานอาหาร 

 เทคนิคพิเศษในการรับประทานอาหารชนิดตาง ๆ 
 Artichokes : อารติโชค จะนำมาเสิรฟท้ังหัวพรอมกับเนยหรือซอสเผ็ด  
เสิรฟทั้งรอนและเย็น ใหใชมือฉีกทีละกลีบจุมดานกวางลงไปในซอส ใสในปากเอาฟนขบ 
ไวใชมือคอย ๆ ดึงใหฟนรูดสวนเปลือกและซอสเขาไวในปาก วางสวนท่ีเหลือไวขอบจาน
แลวฉีกกลีบตอไป ใกลสวนกลางของอารติโชคจะไมคอยมีกลีบ เมื่อยกออกจะมีรองที่มีขน  
หรือ choke ซึ่งเมื่อใชสอมขูดออกเบา ๆ ก็จะเหลือสวนท่ีเปนหัวกะทิของอารติโชค 
(artichokes heart) เปนสวนที่อรอยที่สุด ใหใชสอมและมีดชวยรับประทาน 
 แอสปารากัส : เสิรฟไดทั้งรอนและเย็นเชนเดียวกับอารติโชค มาพรอมกับซอส 
ใชมือจับดานโคนจุมลงในซอสแลวกัดปลาย รับประทานไปเรื่อยๆ ถาโคนแข็งเกินไปก็วาง
ไวขอบจาน 
 เนยแข็ง  : ตัดทีละชิ้นเล็กๆ วางบนขนมปงหรือบิสกิต ใชมือหยิบเขาปาก  
บางคนชอบรับประทานขอบของเนยออน เชน camembert ซึ่งเปนความชอบเฉพาะตัว 
จะเลือกรับประทานหรือไมก็ได 
 ปลา : มีความนิยมท่ีแตกตางอยูสองวิธีคือ แลปลากอนรับประทานหรือตัด 
รับประทานทีละคำ วิธีหลังถูกตองกวา แตวิธีแรกรับประทานงายกวา แมวาจะมีปญหา
บางวาจะวางกางไวที่ไหนเจาของบานที่รอบคอบอาจวางจานเปลาไวใหขาง ๆ ถามีกางอยู
ในปากให ใชมือหยิบออกมาอยางปกปดที่สุดเทา ท่ีจะทำไดแลววางไวขอบจาน 
ในบางโอกาสปลาจะไดรับการเลาะกระดูกและกางมาเรียบรอยแลวเรียกวา FILLET 
(without bones)  
 ผลไม : ระดับของความพิธีรีตองจะแสดงใหเห็นจากเครื่องมือรับประทานท่ีวาง 
ไวใหถามีมีดปอกผลไมและสอม ก็ควรใชทั้งสองอยาง 
 แอปเปลและแพร : วิธีที่เหมาะสมคือตัดแบงทีละเส้ียว ปอกเปลือกแลว 
รับประทาน โดยใชมีดปอกผลไม วิธีนี้เหมาะสมสำหรับลูกแพร เพราะมีน้ำมากแตปจจุบัน
นิยมใชมือหยิบแตละเสี้ยวที่ปอกแลวเขาปาก ถาใครชอบรับประทานทั้งเปลือกก็ยอมทำได 



     

 สม : การรับประทานสมใหเรียบรอยทำไดคอนขางยาก ควรหลีกเลี่ยงที่จะรับ 

เวนแตแขกจะมีฝมือในการปอก นั่นคือใหปอกเปลือกสมออกโดยใชมีด ลอกผิวกลีบสม 

โดยใชมีดและสอมแลวรับประทานดวยสอม วิธีที่มีพิธีรีตองนอยกวาก็คือใชมีดปอกเปลือก

สมออกตัดสมออกเปนเสี้ยวแลวใชมือหยิบเขาปาก 

 ผลไมที่มีเมล็ด : ผลไมที่สดเชนเชอรี่และองุน ใชวิธีรับประทานดวยมือ  

ยกมือปดปากคายเมล็ดใสแลววางไวขอบจาน ถาในขนมพุดดิ้งมีผลไมที่มีเมล็ด คายอยาง

ไมเปดเผยลงในชอนวางไวขอบจาน ถาเปนผลไมที่มีเมล็ดโต เชน พีช ใชมีดแซะเมล็ดออก 

ตัดผลไมเปนสวน ๆ ดวยมีดแลวรับประทาน 

 เนื้อ : ใชมีดตอเมื่อจำเปนตองตัด หรือใชสำหรับกวาดของในจาน  

ตามปกติ Roast Beef หรือสเต็ก จะรับประทานโดยใชทั้งมีดและสอม แตพายปลาและ

บีฟสโตรกานอฟใชสอมอยางเดียว 

 หอยแมลงภู : บางทีเสิรฟพรอมกับหอยเชลล ชาวอังกฤษใชมือขางหนึ่ง 

จบัเปลอืกหอยทลีะตวัแลวใชสอมจิม้เนือ้เขาปาก ชาวฝรัง่เศสใชเปลือกหอยเปลาตกัเนือ้หอย

แทนสอม 

 ถั่ว : กลาวกันวาถาจะดูวาใครเปนเจาหญิงใหดูจากวิธีรับประทานถั่ว เพราะการ

รับประทานถั่วคอนขางมีเทคนิค ในประมาณป พ.ศ. ๑๘๓๐ ใชชอนรับประทานโดย 

ไมใชมีด มีสองวิธีในการรับประทานถั่วโดยใชมีดและสอมวิธีแรกคือใชสอมจิ้มถ่ัว  

๒-๓ เมล็ด แลวใชมีดเขี่ยถั่วอีกจำนวนหนึ่งไปบนหลังสอมซึ่งเปนวิธีที่ไมคอยนาดูนัก  

อีกวิธีหนึ่งที่ขอแนะนำคือหงายสอมข้ึน (ไมตองเปลี่ยนมือ) แลวตักถ่ัวโดยคงใชมีด 

ชวยเขี่ยขึ้น เมื่อตักเขาปากแลววางสอมคว่ำลงแลวหงายขึ้นตักตอไปอีก 

 พุดดิ้ง : ปจจุบันนิยมรับประทานพุดดิ้งโดยใชสอม แตถาตัดใหพอคำลำบากก็ใช

ชอนและสอม มีขอยกเวนสองอยางคือไอศกรีมและ Sherbet ใหใชชอนเพียงอยางเดียว 

 โรลส : ใชมือบิ ไมใชมีดตัดออกเปนสองสวน แบงเปนชิ้นพอคำ ทาเนย 

ถาตองการ หยิบเขาปาก 

 สลัด : ถาจำเปนใชไดทั้งมีดและสอม 

 หอยทาก หรือเอสคารโกต (escargots) : เสิรฟพรอมดวยคีมพิเศษ 

และสอม ๒ ซี่ ใชมือซายจับคีมคีบเปลือกหอยไวใหแนน และใชสอมจ้ิมเนื้อหอยออกมา 

ถามีขนมปงเสิรฟมาดวย จะใชขนมปงกวาดซอสกระเทียมที่เหลือในจาน ก็ถือวาถูกตอง

และเอร็ดอรอยสำหรับการรับประทานอาหารหอยทาก 



 หอยนางรม : จะรับประทานสด ๆ โดยใชสอมหอยโดยเฉพาะ ใชสอมจิ้มทั้งตัว 
และราดดวยน้ำมะนาวหรือน้ำซอสค็อกเทล และรับประทานทั้งตัวในคำเดียว อยาตัดแบง
หอยนางรมบนเปลือกเปนช้ินเล็กๆ กอนรับประทานไมวาหอยจะตัวใหญเทาใดก็ตาม 
 ในระหวางนั่งโตะอาหารมีขอพึงปฏิบัติและขอพึงระวังเพิ่มเติมพอสังเขป ดังนี้ 
 - เมื่อนั่งลงเรียบรอยแลว ไมควรจับตองเครื่องเงินเลนหรือพลิกจานชาม 
เพื่อดูยี่หอ    
 - ทานมีหนาที่ดูแลคนที่นั่งขวามือเปนหลัก ทั้งในการบริการสงตอหรือในการ
สนทนาตลอดระยะเวลาที่นั่งอยูในโตะอาหาร แตก็ไมควรละเลยบุคคลดานซาย 
 - หากทานตองการเกลือ พริกไทย หรือของสวนกลางบางอยางท่ีวางอยูบน
แตหยบิไมถงึ ใหใชวธิขีอใหสงผาน ไมควรใชการเอ้ือมหรือลุกขึน้ยนืหยบิ เม่ือทานใชเสรจ็แลว
ควรสงตอเวียนขวา ถาเปนการสงตอเกลือ พริกไทย ควรสงตอพรอมกัน เครื่องเคียง 
ทุกอยางรวมถึงผักดองควรวางไวขางจานและตักแบงใสอาหารทีละคำ จะมีเฉพาะ 
เนยแข็งบด พริกไทย เกลือ ที่จะโรยบนอาหารทั้งจานโดยตรง พึงหลีกเลี่ยงการขออะไร 
ที่ ไมไดเตรียมไวบนโตะเพราะเทากับเปนการตอวาเจาภาพวาเตรียมโตะไมพรอม 
และถาเจาภาพไมมี เจาภาพจะยิ่งไมสบายใจ 

 -  อยาใสเคร่ืองปรุงอาหารกอนชิม เพราะเปนการดูถูกวารสอาหารท่ีปรุงมา
รสไมพอดี ควรชิมอาหารเสียกอนจึงคอยเติมเครื่องปรุงอาหาร 
 - อยานำเครื่องปรุงสวนตัว เชน น้ำปลา พริกปน ไปในงานเลี้ยงรับประทาน
อาหาร 
 - การรับประทานอาหารใหหมดจานเปนการแสดงออกถึงความอรอย 
ของอาหาร และเปนการใหเกียรติแกเจาภาพ ไมควรที่จะจงใจเหลืออาหารไวในจาน  
หรือตักมากเกินไปจนเหลือมากแสดงถึงความฟุมเฟอยไมมัธยัสถ  
 - ถามีอาหารบางอยางที่ทานรับประทานไมได (เชน เพราะแพอาหาร นั้น)  
ทานควรแจงเจาภาพต้ังแตตอนตอบรับคำเชิญ แตหากทำไมไดควรเลือกรับประทาน 
อยางอื่นในจาน และหลีกเลี่ยงอาหารที่แพหรือถาเปนแบบเสิรฟ ทานสามารถตักของ 
ที่แพเพียงแตนอย และตักอยางอื่นเพิ่มข้ึนชดเชย การปฏิเสธ WINE ไมถือวาเปนการ 
ผิดมารยาทแตประการใด 
 - ในระหวางการรับประทานอาหาร หากสุภาพสตรีดานขวามือลุกขึ้นจากโตะ
ดวยเหตุผลใดก็ตามจะตองรีบลุกข้ึนและเลื่อนเกาอี้ใหสุภาพสตรีผูนั้น หากทานมีกิจธุระ
จำเปนตองลุกจากโตะ ควรขอโทษเจาภาพกอนลุกข้ึนไปทำธุระ การพักการรับประทาน



     

อาหารในกรณีเชนนี้ สอมและมีดควรวางทำมุมกันประมาณ ๑๐๐ องศา โดยคว่ำสอม 

และหันคมมีดไปทางซาย  

 - หากพักระหวางรับประทานอาหารใหวางเคร่ืองเงินทำมุมกันประมาณ  

๑๐๐ องศา อยาวางกับผาปูโตะหรือรอบสอมมีดซึ่งหมายถึงอิ่มคอรสนั้น 

 - ไมควรคุยเสียงดังหรือคุยขามโตะ โดยเฉพาะหัวโตะและทายโตะ ควรจะคุย

ระหวางคนขางเคียง 

 - หลังจากไดรับบริการอาหารแลวอยาสงตออาหารใหผูอื่น เพราะการเสิรฟ

อาหารเปนหนาที่ของบริกร 

 - การดื่มน้ำควรใชผาเช็ดปากซับปากเสียกอนเพื่อปองกันคราบอาหาร 

ติดที่ขอบแกว 

 - อยาแลกอาหารหรือแบงอาหารบางสวนของตนใหผูอื่น แมจะอยูในโตะ

อาหารเดียวกัน 

 - ไมควรใชไมจิ้มฟนในโตะอาหาร 

 - ไมเรียกเครื่องดื่มที่ตนชอบมารินอีกเมื่ออาหารและเครื่องดื่มชุดนั้นผานไปแลว 

 - ไมดื่มน้ำจากชามลางมือ ชามลางมือนี้จะจัดใหในกรณีที่มีอาหารซ่ึงตอง 

หรือนิยมรับประทานดวยมือได เชน ARTICHOKE ฯลฯ จะสามารถสังเกตชามลางมือ 

ไดชัดเจนเพราะมักจะมีแวนมะนาวหรือดอกไมลอยอยู เชน ดอกกุหลาบ หรือดอกมะลิ 

 - กิริยาอาการบางอยางในการรับประทานอาหารเปนส่ิงที่ไมสุภาพ เชน 

การพูดในระหวางมีอาหารเต็มปาก การทำเสียงในระหวางเคี้ยวหรือกลืน การรับประทาน

อาหารคำใหญเกินไป หรือการเรอเสียงดัง 

อุบัติเหตุ 
 เมื่อมีอุบัติเหตุ กฎที่ควรปฏิบัติ คือ “อยาทำใหงานเลี้ยงหยุดชะงักหรือขัดขวาง

งานเล้ียง” เชน เมื่อทานทำถวยเกรวี่ตก ทานควรกลาวคำขอโทษ แตไมควรกลาว 

เสียงดังและซ้ำแลวซ้ำอีก และสำหรับเจาภาพถามีคนใชอยูใกล ๆ ควรรีบเก็บกวาด 

อยางเร็ว และไมทำใหเอิกเกริก ถาบานนั้นไมมีคนใช แขกควรเสนอตัวชวยแตถาเจาภาพ

ปฏเิสธไมควรด้ือดงึ เมือ่มอีบุตัเิหตใุด ๆ ควรใชสามญัสำนกึมากกวามารยาทตวัอยางทีด่ไีด 

แกกรณีของ ดร. จอหนสัน ผูซดน้ำซุปรอนจัดเขาไปในปากแลวบวนออกมา พรอมกับ 

รองวา “ถาผมโงก็คงกลืนเขาไปแลว” 



 ถาในฐานะแขก ทานทำของมีคาของเจาของบานแตกหรือเสียหาย ทานควรจะ

พยายามหามาทดแทนโดยเรว็ท่ีสดุ แตอยาซ้ือถวยกาแฟทีล่ายไมเหมอืนกับชดุทีเ่จาของบาน

มีมาทดแทน เพราะนอกจากจะไมมีประโยชนแลวยังเปนการสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน 

ทานสามารถที่จะสงคำขอโทษไปพรอมกับดอกไมแทนได คำขอโทษควรจะสั้นและแสดง

ความเสียใจในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

 ถาทานเคราะหรายมีใครทำอะไรหกใสขอใหใจเย็น ๆ รักษาความสงบเพราะ

เหตุการณอยางนี้ถือเปนอุบัติเหตุ และฝายผิดก็คงจะเสียใจพอสมควรอยูแลว ควรจะ

รับคำขออภัยอยางใจกวางและทำความสะอาดเทาท่ีจะทำไดในกรณีเชนเดียวกัน 

อยาแสดงความสนใจในความเคราะหรายของผูอื่นไมวาจะมีดตก อาหารกระเด็น เพราะ

ของเหลานี้เปนอุบัติเหตุ และย่ิงสนใจยิ่งจะทำใหเกิดความกระดากและเขิน เราควรทำเปน

ไมเห็นและหวังวาเมื่อเราเคราะหรายผูรวมโตะจะทำเปนไมเห็นเชนเดียวกัน 

อาหารติดคอ 
 ถามีผูรวมโตะมีอาหารติดคอจะตองไดรับการชวยเหลือโดยดวน ทันทีที่อาหาร

เขาไปขัดหลอดลมบุคคลผูนั้นอาจจะตายภายใน ๔ นาที เนื่องจากขาดอากาศหายใจ  

การเรียกแพทยยอมไมทันการแนนอนผูที่อาหารติดคอกอนสลบจะไมสามารถพูดได  

แตถาถามวาใชอาหารติดคอหรือไม เขาจะยังพยักหนาไดอยูอาการจะคลายกับโรคหัวใจ

หายใจไมออก หนาซีด, หนามืด และหมดสติ 

 วิธีการแกไขแบบหน่ึงซึ่งแพทยชาวอเมริกัน ชื่อนาย HEIMLICH ไดคิดคนขึ้น

เรียกวา Heimlich maneuver เปนดังนี้ 

 - ถาผูเคราะหรายนั่งหรือยืนอยู ใหผูชวยไปยืนดานหลัง และเอาแขนโอบ 

รอบเอวผูเคราะหรายกำมือขางหนึ่งใหเปนกำปนโดยหันหัวแมมือเขาใน และวางระหวาง

สะดือกับชายโครง (ใตลิ้นปเล็กนอย) ใชอีกมือจับกำปนนั้นไว และดันขึ้นอยางเร็วสองสามครั้ง 

อากาศที่ดานในปอดจะถูกผลักดันออกมาอยางรุนแรงและอาหารที่ติดคอจะหลุดออกมา 

 - ถาผูเคราะหรายนอนอยู จับผูเคราะหรายนอนหงายเขาไปนั่งคุกเขา 

ครอมเอวผูเคราะหรายโดยใชมือท้ังสองซอนกัน ใชสันมือวางระหวางสะดือกับชายโครง 

และดันขึ้นอยางเร็ว 

 - ถาทานเปนผูเคราะหรายและไมมีใครชวย พยายามดันตนเองเขากับอะไร

ก็ได ที่จะกอใหเกิดแรงกดตรงจุดต่ำกวาลิ้นปเล็กนอย หรือไมก็ใชกำปนตนเอง 



     

คนเมา 
 อาการมึนเมาจะนำไปสูความประพฤติที่ไมเหมาะสมและกอปญหาใหงาน  
โดยเฉพาะถางานดำเนินไประยะหนึ่ง วิธีแกปญหาที่ดีที่สุดคือ กันไวกอน โดยการพยายาม
ไมเชิญแขกที่รูจักกันดีวาไมสามารถควบคุมตนเองไดเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 ถาแขกคนหนึ่งเริ่มเกเรและกอความรำคาญ ผูเสิรฟอาจหยุดเสิรฟเครื่องดื่มให
และจับตาดูตลอดเวลาและถาเจาภาพเปนหญิงคนเดียววิธีตอไปก็คือ ขอความชวยเหลือ
จากแขกที่รูจักคนเมานั้นดี โดยขอใหเฝาดูคนเมาและเตือนสติเขาถาทำไดและพยายาม
ปองกันมิใหเกิดปญหาเลยเถิดรายแรงแขกผูชวยเหลือนั้นควรเปนเพื่อนสนิทของเจาภาพ 
เพราะงานเฝาดูคนเมาไมใชเรื่องนาอภิรมย เจาภาพควรจะระมัดระวังเปนพิเศษที่จะ
ขอบคุณเขากอนเขาลากลับและเปนมารยาทท่ีจะเชิญเขามาในอนาคตอันใกลในงานเล้ียง 
ที่ปลอดปญหา 

การสูบบุหรี่หรือซิการ  
 การสูบบุหรี่ ณ โตะอาหารถือวาไมมีมารยาทเวนแตเจาภาพจะเปนผูนำ  
เชน ดวยการเสนอบุหรี่ใหหรือจุดบุหรี่ให หรือแขกอาจจุดบุหรี่สูบเองไดตอเมื่อเจาภาพ
กลาวเชิญใหสูบบุหรี่ไดเสียกอน ไมควรมีการสูบบุหรี่จนกวาการรับประทานอาหาร 
จะเสร็จสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีแขกอื่นที่ไมสูบบุหรี่นั่งอยูขางเคียง ในปจจุบันการ 
สูบบุหรี่หรือซิการในบริเวณที่มีผูไมสูบบุหรี่อยูดวยเปนมารยาทที่ไมพึงกระทำถือวาเปนการ
รบกวนบุคคลขางเคียงในบานหรืองานเลี้ยงรับประทานอาหารท่ีมิไดจัดบุหรี่ หรือ 
ทีเ่ขีย่บหุรีไ่วใหแสดงวาเจาภาพไมประสงคใหมกีารสบูบุหรีห่รอืซกิาร แขกไมควรเรียกหาบหุรี่ 
ซิการหรือที่เขี่ยบุรี่ เวนแตเจาภาพจะเปนผูเสนอหรือเชิญกอน ในกรณีเชนนี้ควรสูบบุหรี่
หรือซิการหลังการรับประทานของหวานเสร็จสิ้นแลวและตองไมรบกวนบุคคลใกลเคียง
สำหรับในงานเลี้ยงรับรองแบบ RECEPTION หรืองาน COCKTAILS ไมควรจุดบุหรี่
หรือซิการเดินสนทนาเพราะเปนมารยาทที่ดูไมงาม ควันบุหรี่หรือซิการอาจรบกวนแขก 
ในงาน และขีบ้หุรี/่ซกิารอาจรวงหลนทำความสกปรกแกบรเิวณงาน ดงันัน้ ควรพจิารณา
สูบในบริเวณที่เจาภาพจัดท่ีเข่ียบุหร่ีไวให หากไมมีก็ไมควรสูบ ปจจุบันในหลายประเทศมี
การรณรงคใหเลิกสูบบุหรี่อยางกวางขวาง บางแหงมีกฎหมายหามสูบบุหรี่/ซิการ ใน
สถานทีส่าธารณะ อาคารสถานทีร่าชการ รานอาหาร/ภัตตาคาร ฯลฯ ดังนัน้จงึควรคำนึง 
ในเรื่องนี้ดวย อยางไรก็ดีควรถือเปนหลักวาไมควรสูบบุหรี่/ซิการ ในหองปรับอากาศ  
หองที่ปดทึบ หรือ เมื่อมีแขกอื่นท่ีไมสูบบุหรี่/ซิการอยูใกลเคียง 



การกลาว TOAST 
 คำวา TOAST น้ันมีประวัติอันยาวนานตั้งแตอดีต ซึ่งในสมัยกอนน้ันมีการนำ

ขนมปงปง (TOAST)..ใสลงในแกว BEER หรือเหลา เมื่อขนมปงเปยกชิ้นขนมปงก็จะจม

ลงสูกนถวย ถาในโตะอาหารมีบุคคลใดทาทาย “TOAST”ความหมายก็คือ เชิญชวน

ทาทายดื่มจนหมดแกวจนถึงชิ้น TOAST 

 ในธรรมเนียมปจจุบันแลว ในการด่ืม TOAST จะไมนิยมดื่มจนหมดแกว  

จะนิยมดื่ม CHAMPAGNE หรือ WINE ในแกวเพียง ๑-๒ จิบ (CHAMPAGNE  

หรือ WINE เปนเครื่องดื่มยอดนิยมในการ TOAST ซึ่งกันและกัน) การที่ดื่มแตนอยก็ 

เพราะการ TOAST มักจะมีตอเน่ืองอยางนอย ๒ ครั้ง คือจากการเชิญชวนของ 

เจาภาพ (เจาภาพจะเปนคนกลาว TOAST แขกเสนอตามธรรมเนียม) และจากการ 

เชิญชวนของแขกผูไดรับเกียรติในบางงานโดยเฉพาะงาน DINNING-IN ทางทหาร  

อาจมีการ TOAST กันและกันตอเนื่องถึง ๑/๒ ชั่วโมง 

 การไมดื่ม TOAST ถือวาผิดมารยาทเปนอยางยิ่ง ถาทานไมดื่มแอลกอฮอล  

ทานสามารถยกแกวขึ้นแตะริมฝปากพอเปนพิธีได อน่ึง ในการ TOAST นั้นมักนิยม 

CHAMPAGNE หรือ WHITE WINE มากกวา RED WINE 

 ถาทานเปนผูรับเกียรติในการ TOAST ทานจะยังคงนั่งในโตะอาหาร บุคคลอื่น

ที่ดื่มใหแกทาน จะลุกขึ้นยืนใหเกียรติถาบุคคลที่ TOAST ใหทาน เปนผูที่มีอาวุโสสูงหรือ 

มีเกียรติยศสูง ทานอาจจะยืนรับการ TOAST แตทานจะไมดื่มดวยเพราะจะเปนการดื่ม 

ใหแกตนเอง หลังจากทุกคนดื่มใหแกทานไดนั่งลงแลว ทานอาจยืนและกลาวขอบคุณ

พรอมกับ TOAST ตอบแทนได ในกรณีทานเปนสุภาพสตรี ทานอาจใชวิธีกลาว TOAST 

ตอบแทนหรือแคยกแกว และยิ้มรับทราบใหแกผูใหเกียรติทาน เปนเชิงขอบคุณ 

 โดยทั่วไปการกลาว TOAST จะกลาวหลังรับประทานอาหาร อาจเปนระหวาง

หรือหลังรับประทานของหวานก็ได สำหรับธรรมเนียมอังกฤษมักจะกลาว TOAST กอน

จะมีการกลาว SPEECH ถาเปน DINING-IN ซึ่งเปนธรรมเนียมทางทหารที่มีจุดเริ่มตน

ในอังกฤษ และแพรหลายไปยังหลายประเทศนั้นจะมี MR.VICE เปนผูกลาว TOAST และ

แขกผูใดจะกลาว TOAST ใหใครหรือองคกรใด จะตองแจงให MR.VICE รับทราบและ

อนุมัติกอน 

 คำ TOAST ตางประเทศ ที่งายที่สุดและนิยมใชคือ TO YOUR HEALTH  

ซึ่งในภาษาตาง ๆ คือดังนี้  



     

   ฝรั่งเศส : A votre sante 
   เยอรมัน : Prosit Prost 
   สเปน : Salud 
   สวีเดน : Skoal 
   ชาวยิว : L’Chaim (‘To Life”) 
   กรีก : Is tin egian sou 
   อิตาลี : Salute 
   รัสเซีย : Na zdorov’c 

การแนะนำตัวในงานเลี้ยงอาหารค่ำ 
 เมื่อมีการเชิญแขกเจาภาพอาจแจงใหทราบวาแขกอื่นมีใครบางโดยถาเปนงาน 
ที่จัดสำหรับแขกพิเศษ เชน แขกตางประเทศ ควรแจงแขกพิเศษดวยวา แขกท้ังหมด
ประกอบดวยใครบางอยางยอๆ เชน เฮนร่ี นิวบี้ ผูนิยมสถาปตยกรรมสมัยวิคตอเรีย, 
ซาราห แพ็กลีย ทำงานในกระทรวงการตางประเทศ เปนตน 
 ถาไมสามารถบอกขอมูลเกี่ยวกับแขกอื่นๆ ใหแตละคนทราบไดลวงหนา  
เจาภาพอาจเลาใหทราบถึงขอมูลของแขกเมื่อแขกมาถึง กอนที่จะนำเขาไปในหอง 
นั่งเลนเพื่อแนะนำตัว เจาภาพหญิงซึ่งเชิญแขกมารับประทานอาหารค่ำ ๓๐-๔๐ คน  
จะตองรับแขกแตละคนที่มาถึง แลวนำไปแนะนำตัวตอแขกอื่นแตละคนอยางไมรีบรอน
รอบหอง ถึงแมวาดูเหมือนเปนเร่ืองยากลำบาก แตโดยขอเท็จจริงเปนวิธีที่ถูกตอง 
และนำความสำเร็จอยางใหญหลวงมาสูงาน 

การสนทนา 
 การสนทนาเปนเรื่องความมีศิลปะและจะดีขึ้นเรื่อยๆ จากประสบการณและ 
การฝกฝนประสบการณเปนเรื่องสำคัญ เพราะอุปสรรคสำคัญของการสนทนาคือความ 
เขินอาย แมแตคนที่ฉลาดมากท่ีสุด ก็จะพูดไมออกเม่ือพบกับคนแปลกหนา การเขียน
จดหมายเราสามารถรางกอน และเขียนใหมไดจนกวาจะพอใจแตในการสนทนาจะตองพูด
ออกไปทนัทีและแกไขขอผิดพลาดไมได Charles II กลาววาศิลปะขอแรกของนักสนทนา 
ก็คือ การทำใหคูสนทนารูสกึสบาย ๆ ปราศจากความขวยเขนิ เพราะการสนทนาจะไมคอย
ออกรสในบรรยากาศที่มีคนคุยเขื่องเมื่อใดที่สามารถเรียนรูศิลปะของการพูดคุยแบบสบาย ๆ 
(casual conversation) แลว การพูดคุยท่ีดีก็จะตามมาเอง ไมมีอะไรที่จะทำให 
งานสนุกสนานไดเทากับการพุดคุยกันอยางสนุกสนานออกรสจริงๆ บางคนเปนตัวชูโรง  
บางคนเปนนักฟง แตนักฟงที่ดีคือผูที่รูวิธีบันดาล (inspire) ตัวชูโรงขึ้นมา OSCAR 



WILDE มีความสามารถหาตัวผูที่เงียบท่ีสุดในงาน แลวใน ๒ – ๓ อึดใจ ตอมาก็ทำให 

ผูนั้นเดนขึ้นได อัจฉริยะเชนน้ีหาไดยาก แตเราทุกคนสามารถสรางบรรยากาศที่ 

นาพงึพอใจและเปนมติร ซึง่จะชวยขจดัความประหมาของผูอืน่ ความกระดากอาจจะทำให

ลิ้นแข็ง รวมท้ังหยุดความคิดดวยการตอนรับที่อบอุนจะทำใหขวยเขินหายไป และคำพูด

อยางเดียวอาจไมเพียงพอเสมอไป ดังเชน คำแนะนำที่ใหแกนักแสดง ณ The Comedia 

Francaise ที่วา “ทาทาง (gesture) หนาตา (looks) แลวจึงถึงคำพูด (word)” ซึ่งแปล

ไดวา “การจับมือ (shake hands) กันอยางกระชับ การยิ้ม การพูดอยางออนโยน”  

ผูมาใหมจะรูสึกมั่นใจจากคำพูดตอนรับที่วา “I’ve been looking forward to meeting 

you for a long time : we have a great mutual friend in Caroline Parr and 

she has talked so much about you” หรือผูยายมาเปนเพื่อนบานใหมจะดีใจถาไดรับ

การกลาวตอนรับวา “ดิฉันดีใจที่คุณยายมาอยูที่ Munstead Parva เราเคยคิดเสมอวา

บานของคุณสวยที่สุดในหมูบาน” ซึ่งเปนการเยินยออยางเรียบงายพุงตรงเขาสูหัวใจผูฟง 

การพูดคุยเปรียบไดกับการเตนรำ ไมวาจะเปนการเตนคูหรือเตน ๘ คน ทุกคนควรไดรับ

การกระตุน ให เข ามารวมวง และมีความสนุกสนาน ตอไปก็คือการถกแถลง  

เรื่องการพูดคุยระหวางบุคคลที่พบกันคร้ังแรก และรูเร่ืองของอีกฝายหนึ่งเพียงเล็กนอย 

 การสนทนาระหวางรับประทานอาหารค่ำแบบนั่งโตะ 
 การสนทนาที่ดีระหวางการรับประทานอาหารค่ำแบบนั่งโตะ ถือไดวาเปน 

การสนทนาที่ดีที่สุดอาจมีการถกแถลงหัวขอตาง ๆ อยางจริงจังลึกซ้ึง หรือสนุกสนาน 

ตลกคะนอง แตไมวาจะดวยอารมณเชนไรการสนทนาควรจะดำเนินไปอยางตอเนื่อง 

วกเวียนไปมาตามแนวทางของมันเชนเดียวกับแมน้ำ บางครั้งก็ออกสูปากแมน้ำกวาง 

ที่มีแนวความคิดและคำพูดที่ขบขันหลายประเภทมาบรรจบกัน 

 เมื่อแขกไดรับเชิญมามีความสุข การสนทนาจะพัฒนาไปอยางเปนธรรมชาติ  

แตใหระลึกไววาการเล้ียงอาหารค่ำก็เหมือนกับละครโรงเล็ก อาจมีเหตุการณที่ไมคาดฝน 

เกิดขึ้นและตัวละครบางตัวก็พูดนอกบทของตน 

 การสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไป 
 การสนทนาเร่ืองทั่ว ๆ ไป ถือไดวาสนุกที่สุด เหมาะสำหรับแขก ๖ คน หรือ 

ถาเปนโตะกลมก็ ๘ คน การสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปเปนกฎในฝรั่งเศสซึ่งดำเนินมาเนิ่นนาน 

Elinor Glyn เขียนเกี่ยวกับความทรงจำของชาวอังกฤษ ผูเยือนฝรั่งเศสเปนครั้งแรก  



     

ใน ค.ศ.๑๙๐๐ วา “พวกเขาฉลาดหลักแหลม แตการพูดคุยกับแขกที่นั่งขนาบ ๒ ขาง 

(Conversation a deux) ถือวาไมถูกตองนัก การพูดคุยกันจะตองเปนเรื่องทั่ว ๆ ไป  

ซึ่งเปนการลับความฉลาดหลักแหลม แตละคนตองตะโกนมาก ไมเชนนั้นจะไมไดยินเพราะ

ทุกคนพูดพรอมกันหมด “ในโตะอาหารในฝร่ังเศสปกติจะคุยกันเรื่องขาว ไดแก  

ขาวลาสุด ขาวการเมือง เรื่องซุบซิบท่ีกำลังอยูในความสนใจ เปนตน แตในอังกฤษ 

การสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไป จะตองมีผูชี้นำ เจาภาพที่ฉลาดและมีประสบการณจะรูวิธีกำกับ

การสนทนา เชน อาจชะโงกขามไปถามแขกฝงตรงขามถึงขอคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

แลวเชิญแขกอีกคนหนึ่งวิจารณ ซึ่งจะทำใหแขกทุกคนไดมีสวนรวมในการสนทนา 

 การพูดคุยกับแขกที่นั่งขนาบ ๒ ขาง (a deux) 
 เปนธรรมเนียมในประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะในงานเลี้ยงใหญ ๆ วิธีนี้เทานั้น 

ที่ใชไดผล รูปรางของโตะอาหารก็มีสวนกำหนดใหเปนไป กลาวคือ โตะอาหารในอังกฤษ

มักจะเปนรูปวงรียาว ฉะนั้น แขกแตละคนจะทราบดีวาเขาจะตองใชเวลาค่ำนั้นให 

ความสำคัญแกแขกทีน่ัง่ขนาบขางตน ซ่ึงเปนเรือ่งทาทายและก็เปนเรือ่งทีน่าครัน่ครามดวย 

(เจาภาพหญิงที่ฉลาดจะพิจารณาแลววา แขกขางหนึ่งของแตละคนรูจักกันมาบางแลว  

จะไดเริ่มตนกันไดอยางราบรื่น) บางครั้งแขกคนขาง ๆ อาจพูดคุยอยางสบาย ๆ  

และมีเสนห แตถามิไดเปนอยางนั้นเราจำเปนตองใหการสนทนาดำเนินไปอยางตอเนื่อง

และลงรอยกัน พยายามหาหัวขอสนทนาที่เขาหรือเธอผูนั้นพูดไดดวยความสนใจ 

และสนุกสนาน 

 การขึ้นตนที่ชวยได 
 ตองพยายามคนหาวา แขกที่นั่งขนาบขางมีความสนใจในเรื่องใด ดวยการ 

ใชคำถามใหนอยที่สุดเทาท่ีจะทำได แขกผูมีประสบการณในการเลี้ยงอาหารค่ำ 

แบบน่ังโตะคนหนึ่ง มักจะถามแขกท่ีนั่งขนาบขางเธอวา “วันนี้มีอะไรดีที่สุดที่เกิดขึ้น 

กับคุณบาง” ซึ่งเธอจะประสบความสำเร็จมาก ถาในวันนั้นของแขกดังกลาวเปนวันที่เขา 

ประสบความสุข 

 สำหรับพวกที่ขี้อาย ขอแนะนำใหทำรายการเรื่องที่จะเปดการสนทนาเอาไวกอน

ไปงาน (ตองเปนเรื่องที่คอนไปในทางที่อยูในความสนใจของแขกคนอื่น ๆ) 

 หัวขอเริ่มเรื่องที่ดีที่สุด คือ เรื่องที่อยูในความสนใจในขณะนั้น และเรื่องกลาง ๆ 



 ตัวอยาง 

 What a cold December we are having. If you weren’t in England, 

where would you like to be at this time of year? 

 I hear you are off to Greece for three weeks – what books are you 

packing in your suitcase? 

 What beautiful flowers Ann (the hostess) always has – do you like 

gardening? 

 If you were the Queen, what opera/ballet/play would you choose  

to have performed for your Gala? 

 Are you a Wimbledon fan? Have you been watching? 

 (แทนที่ดวยเรื่องที่อยูในความสนใจในขณะนั้น) 

 What delicious claret (เหลาองุนแดง) – are you a connoisseur  

of wine? (ผูชำนาญดื่มไวน) 

 คำถามเหลานี้เปดโอกาสใหแขกท้ังสองขางไดพูดวา เขามีความสนใจในเรื่องใด 

การทองเที่ยว (travel), ศิลปะ (art), วรรณกรรม (literature), กีฬา (sport), ดนตรี 

(music), ทำสวน (gardening), อาหาร (food), และไดแตหวังวาเขาคงจะตอบสนอง

อยางดีตอเหยื่อที่ออยนี้ เปนเรื่องไมฉลาดที่จะถกแถลงเรื่องการเมืองกับคนแปลกหนา 

เขาอาจมีความคิดเห็นตรงกันขามกับเราอยางรุนแรง 

 คนทั่วไปชอบพูดคุยเรื่องงานอดิเรกมากกวางานอาชีพ แขกที่นั่งขนาบขาง 

อาจจะเปนนกัเปยโนสมคัรเลนมอืด ีหรือเปนแชมป croquet เขาอาจปลูกกุหลาบท่ีหาไดยาก 

หรือเปนนักสะสมตั้งแตแสตมปไปจนถึงเครื่องเลนแผนเสียงสมัยเกา ถาเร่ืองท่ีเขาสนใจ 

ไมลึกซึ้งจนเกินไปสำหรับคุณ ก็จะทำใหไดรับการสนทนาที่สนุกสนานและมีสาระ 

 การขึ้นตนที่ไมขอแนะนำ 
 ใหหลีกเลี่ยงการตั้งคำถามที่อาจอยูในแบบรายงานของรัฐ หรือคำขอวีซาเพราะ

คนเรามักจะใจหายเมื่อไดรับคำถามวา Do you live in London? What do you do? 

Have you any children? Have you been abroad this year? เปนตน 

 ในฐานะผูถูกซักถาม ถาคุณไดรับคำถามที่ไมขอแนะนำดังกลาว คุณสามารถ

หยั่งดูไดจากน้ำเสียงของคูสนทนา วาเขาตองการทราบจริง ๆ หรือไม เชน คำถามที่วา 

คุณอาศัยอยูที่ Perth หรือ Pimlicco คุณเปนนักพฤกษศาสตร (botanist) หรือ 



     

นายธนาคาร (banker) คุณเคยไดเห็นทะเลเมดิเตอรเรเนียนหรือไม เปนตน ถาเขาสนใจ
จริง ๆ ตองตอบคำถาม ถาเขาไมสนใจจริง ๆ เขาก็จะประสบปญหาจากการสนทนา  
แบบฝด ๆ และถือไดวาเปนการเปดฉากการสนทนาที่นาเบื่อหนาย วิธีการตอบโต 
แบบคลาสสิคตอสถานการณเชนนี้คือ ตอบคำเดียว แลวก็ทวนคำถามของเขา เชน 
 Yes. I live near hear. And you? 
 I am a barrister and I have trying to guess your profession. 
 Do tell me. 
 No (children) – but do tell me about yours. 
 Several times (holidays). Have you made fascinating plans for  
a summer excursion? 
 เม่ือคุณโยนลูกกลับไปในคอรทของเขาแลว เขาก็จะเริ่มเลาใหฟงถึงเรื่องของ
ตนเองและสิ่งที่เขาสนใจ (เชน สถาปตยกรรมของบานคือ Islington เขาทำงานเปนนาย
ธนาคารพาณิชย ชอบพักผอนดวยการรับประทาน, ชมทิวทัศน, เลนกีฬา) สิ่งเหลานี้ทำให
คุณมีขอมูลที่จะเปนจุดเริ่มตน 

 การสนทนาแบบ a trios 
 ในการเลี้ยงขนาดใหญบางทีมีบุคคลท่ีสามเขามารวมสนทนาแบบ a’deux 
เพราะการสนทนานาสนใจทำใหแขกคนขาง ๆ ถูกทอดทิ้งไปหนึ่งคน น่ังอยูคนเดียว  
จงพยายามนำเขาเขามาสูการสนทนาใหไดเสมอ เชน “เรากำลังคุยกันเรื่องละคนท่ีมี
หลายตอนจบ Lily Lantry (หรืออะไรก็ไดแลวแต) คุณดูหรือเปลา” 

 ขอพึงระมัดระวังอยางยิ่งในการสนทนา  
 ปจจุบันประชาคมโลกมีการติดตอคบหากันอยางกวางขวาง มีการยอมรับ 
ในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเปนสวนตัว และวัฒนธรรมอันหลากหลาย ดังนั้น จึงไมควร
สนทนาในเรื่องซึ่งแสดงถึงการรังเกียจ กีดกัน แบงแยก เยาะเยย เปรียบเทียบ หรือสราง
มุขตลกขบขันดวยเหตุผลเกี่ยวกับ สีผิว ชาติพันธุ วัย วรรณะ ศาสนา/ความเชื่อในลัทธิ 
เพศและความนิยมทางเพศ หรือวัฒนธรรมของชาติหรือกลุมชนตาง ๆ รวมทั้งไมควร
สนทนาเก่ียวกับนโยบายการเมืองหรือความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งอาจนำไปสู 
ความยุงยากของงานสังคมนั้นและตัวทานเองดวย 

แขกพิเศษและปญหาเฉพาะเรื่อง 
 ตอไปนี้เปนคำแนะนำตอปญหาที่คาดไมถึงที่บางครั้งเกิดขึ้นในโตะอาหาร  
(และในที่อื่น ๆ) สถานการณที่ทำทาจะเคอะเขินอาจถูกหักเหไปไดอยางงดงาม ถาเตรียมพรอม
ไวลวงหนาเพื่อเผชิญกับมัน 



 ผูมีชื่อเสียง คุณอาจไดรับเชิญไปในงานเล้ียงอาหารค่ำที่แขกเกียรติยศ 

เปนผูมีชื่อเสียง เชน เปนนักการเมืองชั้นนำ นักแสดงชื่อดัง หรือนักเขียนผูมีชื่อเสียง 

อยาหลีกเลี่ยงที่จะพูดกับเขาถึงความสำเร็จของพวกเขา เพราะผูมีชื่อเสียงสวนมากจะดีใจ

ที่ไดพบคนสนใจในงานของตน (มีจำนวนมากที่ถอมตัว และพอใจอยางจริงใจที่ไดรับการ

แสดงความยินดีในความสำเร็จ) เขาจะพึงพอใจในการพูดคุยกับผูชมที่ชอบผลงาน 

ในทำนองเดียวกันผูฟงก็โชคดีที่ไดมีโอกาสพบกับผูมีชื่อเสียง 

 เจาของบานสวนมากจะบอกแขกลวงหนาวา จะมีผูมีชื่อเสียงมาเปนแขกเกียรติยศ

ทำใหแขกมีโอกาสทำการบานมากอน (เตรียมตัวมาถามหรือพูดคุย) 

 ตัวชูโรง มีกฎอยูวาไมควรเชิญเกินคร้ังละ ๑ คน เพราะแขกตัวชูโรง (the 

prima donna - นางละครเสียงเอก) ชอบท่ีจะครอบงำแขกทั้งโตะ และถามีมากกวา  

๑ คน จะแสดงอาการปนปงตอกัน พวกเขาอาจจะนั่งนิ่งเงียบ หรือพยายามทำคะแนน

แขงกัน เพราะคุนเคยกับการตามใจทางสังคมจนเหลิง ในสมัยหนึ่งถือวาเปนเรื่อง 

นาประทับใจ ถานักพูดท่ีมีชื่อจะผูกขาดการสนทนาในโตะอาหารไวเพียงคนเดียว  

แตในปจจุบันนิยมการสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไปมากกวาการพูดแบบคนเดียว 

 คนนาเบื่อ โดยหลักท่ัวไปแลวไมควรเชิญคนนาเบื่อ แตในบางครั้งหลีกเลี่ยง 

ไมได เชน คูรักของเพื่อนหรือภริยาเพื่อน กลายเปนทำใหเกิดความนาเบื่อขึ้นในโตะอาหาร 

 คนนาเบื่อมี ๒ แบบ คือ ไมพูดเลยกับพูดมากเกินไป คนนาเบื่อแบบแรกจะ 

เบงบานถามีใครถามคำถามที่ปกติแลวหามถาม เชน เด็ก ๆ สบายดีหรือ? ไปตางประเทศ 

ฤดูรอนนี้รึเปลา? เปนตน คนนาเบื่อแบบที่ ๒ ชอบเลาเรื่อง ซึ่งมักจะเปนเรื่องยาว ๆ และ

มักจะเลาซ้ำกันมาแลว เจาภาพมักจะน่ังอยูติดกับคนนาเบ่ือเหลานี้ และระหวางที่พวกนี้

เลาเร่ืองเจาภาพจะสังเกตแขกรอบ ๆ โตะวาทุกคนมีความสุขและตรวจสอบในใจวา  

อาหารชุดตอไปใกลจะสุกหรือยัง เปนตน เมื่อมองในแงนี้ทำใหคลายความนาเบื่อลงไดบาง 

 พวกชอบซบุซบิ คนบางพวกชอบทำเดน และการซบุซิบเรือ่งของพวกนีถ้อืไดวา

ยุติธรรม เพราะที่จริงแลวพวกเขาชอบท่ีไดรูวามีคนนำเรื่องของตนไปกลาวขวัญกัน  

แตโดยปกติแลวควรหลีกเลี่ยงการซุบซิบนินทา เพราะมีอันตรายหลายประการ คือ  

(๑) มักจะเปนเรื่องไมถูกตองและจะกระจายไปอยางรวดเร็ว (๒) โลกแคบมากจนกระท่ัง

การซบุซบิอาจพาดพงิไปถึงเพ่ือนของบางคนในทีน่ัน้ (๓) เปนการสนทนาท่ีฉาบฉวย Ouida 

เขียนไวอยางหลักแหลมย่ิงวา “ความจริงเดินทางเหมือนเตากระขาวลือเดินทางเหมือน

กระตายปา” (Truth travels like a tortoise. Rumour like a hear.) 



     

 เมื่อเกิดวามเงียบ มีบางขณะที่การสนทนาหยุดลงอยางพรอมกัน ทำใหความเงียบ
ปกคลุมไปทั่วหอง ณ หวงเวลาน้ันแตละคนจะเกิดความต้ือ ความคิดบินหนีออกหนาตาง
ไปหมด แตจะตองมีคนเริ่มการสนทนาขึ้นใหม และอยางเร็วที่สุดดวย พยามยามคิดหา
คำถามอะไรก็ไดแมวาจะเหลวไหลแคไหนก็ตาม แลวถามคนใดคนหนึ่งที่นั่งอีกฟากหน่ึง
ของหอง หรืออีกฟากหนึ่งของโตะ (ไมใชแขกท่ีนั่งขนาบขาง) คำตอบที่ทุกคนไดยิน  
จะเปนการเริ่มตนใหแกการสนทนาที่ชะงักไป 

 หลังอาหาร 
 เมื่อการรับประทานอาหารเสร็จสิ้นลง เจาภาพหญิงจะลุกข้ึนเชิญแขกตามเธอ
ไปยงัหองนัง่เลน หรอื (ไปนัง่เกาอีท้ีส่บายกวา ถาหองอาหารกบัหองนัง่เลนเปนหองเดยีวกัน) 
หรืออาจเชิญเฉพาะแขกผูหญิงใหตามเธอไป ปลอยใหผูชายดื่ม port และอาจสูบซิการ
เมื่อเจาภาพเชื้อเชิญ ซึ่งผูชายจะลุกขึ้นยืนสงและผูชายที่อยูใกลประตูจะเปดประตูให 

 การแยกฝายหญิง 
 ธรรมเนียมโบราณที่แยกชาย – หญิง ไดรับการมองในแงไมคอยดีในปจจุบัน  
แตธรรมเนียมนี้มีขอที่นาสังเกตคือ ประการแรกฝายหญิงตองไปหองน้ำ และนี่คือโอกาส 
ที่วิเศษ ประการท่ีสองเปนการเปดโอกาสใหฝายหญิงไดทำความสนิทสนมระหวางกัน 
เพราะถาในขณะที่ทั้งสองเพศคละกันอยูในหองนั่งเลนแลวจะทำใหยาก พวกที่ไมเห็นดวย
กับการแยกชายหญิงใหเหตุผลวา เปนการกำจัดฝายหญิง ซึ่งเปนทัศนคติที่ผิดและ 
ฝายหญิงไมควรถือวาถูกเอาเปรียบเพียงแตเพราะวาฝายชายยังคงอยูในหองอาหาร 
 ถาเจาภาพเลือกการแบงชาย-หญิงหลังอาหาร ถาไมปฏิบัติตามอยางเต็มใจ  
จะถือวาไมสุภาพอยางมากและท้ังสองเพศก็ไมควรออกไปจากหองนั่งเลนเกินประมาณ  
๒๐ นาที 

 กาแฟ 
 กาแฟและเหลาหลังอาหารอาจเสิรฟที่โตะหรือนอกโตะอาหารถามีคนรับใช 
เปนผูเสิรฟ เขาจะรินกาแฟใหแขก และแขกจะเติมครีม, น้ำตาลเอง หรืออาจวางถาด
กาแฟไวขาง ๆ เจาภาพหญิง ซึ่งเธอจะเปนผูรินกาแฟเอง (การเสิรฟกาแฟกับชา  
ตางกันคือ ในการเสิรฟกาแฟแขกเปนผูเติมครีมและน้ำตาลเอง) 

 เหลาหลังอาหาร 
 บร่ันดีและเหลาหลังอาหาร (ถามี) จะนำมาเสิรฟทันทีภายหลังการเสิรฟกาแฟ 
ถาเปนการเสิรฟในหองนั่งเลน เหลาหลังอาหารและแกวจะวางไวยังโตะขางฝา แตถาแขก
ยังคงอยูแถว ๆ โตะอาหาร เหลาและแกวจะถูกนำมาเสิรฟในถาด เหลาหลังอาหารที่นิยมกัน
ไดแก 



 Cognac : ไดมาจากการกลั่นเหลาองุนที่หมักจนไดที่จากประเทศฝร่ังเศส 

ในแควน Charente เก็บไวในถังที่ทำดวยไมโอคเพื่อใหเหลามีอายุเกาแลวจึงนำมา 

บรรจุขวด แหลงที่ผลิต Cognac แบงออกไดดังนี้ 

 ๑. Grande Champagne หรือ Fine Champagne 

 ๒. Petite Champagne 

 ๓. Borderie 

 ๔. Fine Bois 

 ๕. Bons Bois 

 ๖. Bois ordinaries หรือ Bois de Terroir 

 Grande Fine Champagne มาจาก Gran de Champagne 

 จำนวนดาวที่ปรากฏบนฉลาก หมายถึง คุณภาพและอายุของเหลานั้น 

  ๑ ดาว Fine = ๕-๑๐ ป 

  ๒ ดาว Surfine = ๑๐ ป 

  ๓ ดาว Extra = ๑๐-๑๕ ป 

  X.O. (Extra Old, Extra Vieux) อยางนอย ๔๐ ป 

  V.O.   = very old ๑๕-๒๐ ป 

  V.S.O  = very superior old ๒๕ ป (Vieux Tres  

      Superieur) 

  V.S.O.P  = very superior old  pale ๓๐ ป 

      (Tres Superieur Vieux Peu Colore) 

 Armagnac : ทำแบบเดียวกับ Cognac ทำมาจากเมือง Gers อยูทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตของ Bordeaux ชื่อเหลาของ Armagnac ที่ดีมีดังตอไปนี้ 

 - Castagnon 

 - Jeanneau 

 - Domaine du Ponchon 

 - Kressman 

 - Ryst 

 Vin de dessert : แตกตางกับเหลาองุนอื่น ๆ คือมีแอลกอฮอลมากกวา และ

มีรสหวานกวาเหลาองุนดีกรีมีดังนี้ 



     

 - Malago – Samos ๑๕-๑๗ ดีกรี 
 - Marsaka - Maders ๑๘-๒๐ ดีกรี 
 - Porto - Shery  ๒๐-๒๒ ดีกรี 
 Porto หรือ Port wine : มาจากเมือง Douro ในประเทศโปรตุเกส คือ  
เหลาองุนผสมกับ eau de vie de vin และเก็บไวอยางนอย ๒ ป มีดีอยู ๒ ชนิด 
คือ แดง กับ ขาว  
 แดงเปนเหลาธรรมดา วิธีทำอยางขาวใชทางวิธีเคมี ออกเปนสีขาว 
 หมายเหตุ เหลาองุนทำจากผลองุนท่ีเก็บพอสุก สวน Port wine ใชผลองุน 
ชนิดสุกงอมมาก 
 Sherry : มาจากประเทศสเปน วิธีทำเชนเดียวกับ Porto แตผสมกับ eau de 
vie de vin ภายหลังจากการหมักพอแลว 
 Madere : ทำมาจากเกาะ madere ในประเทศโปรตุเกส วิธีทำเชนเดียวกับ 
Sherry (ทำเชนเดียวกับ Porto แตผสม eau de vie de vin ภายหลังจากการหมักแลว) 
สามารถเก็บไดถึง ๑๐๐ ป 
 Whisky : ไดจากการกล่ันขาวบาเลยกับขาวโพด สวนรสและสีของ Whisky 
ไดจากการเก็บไวในถังไมโอคหนา ชาวสกอตเปนผูมีฝมือในการผสมการเก็บอยางนอย 
ใชเวลา ๓ ป ตามธรรมดาเก็บไว ๗ ป หรือมากกวานั้น (Whisky ดีมาจากสกอตแลนด 
มักจะกลั่นจาก Malt ผสมขาวชนิดอื่น หรือ Pure malt) 

 การนั่งอยูในโตะอาหารตอไป 
 ถาหลังจากการเสิรฟกาแฟแลว แขกยังคงตองการนั่งตอไป ณ โตะอาหารหรือ
ไมมีที่เพียงพอจะยายไปที่อื่น แขกควรทำตัวตามสบายโดยการลุกขึ้นยืน เลื่อนเกาอี้หรือ
เปลี่ยนทานั่งกัน (โดยไมทำความลำบากใจใหผูอื่น) วิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ เจาภาพควร
เปนผูริเริ่มการเปลี่ยนที่นั่ง 

 การอำลา 
 ปกติแขกจะลากลับจากการเล้ียงอาหารค่ำแบบนั่งโตะตามเวลาในบัตรเชิญ 
หรือเวลาในกำหนด การท่ีพิมพไวใน MENU รับประทานอาหารค่ำ ในกรณีที่ไมกำหนด
เวลาเสร็จสิ้นงานรับประทานอาหาร แขกควรเริ่มอำลาเจาภาพไดหลังจากลุกจาก 
โตะอาหารมารับประทานเครื่องดื่มหลังอาหารประมาณ ๑๕-๓๐ นาที สำหรับในงานเลี้ยง
อาหารค่ำเปนอยางทางการ เจาภาพอาจมีเทคนิคในการแสดงนัยของการจบงานเพ่ือให
แขกลากลับได ดวยการสงสัญญาณใหดนตรีหยุดแสดงหรือเปดไฟสวางขึ้นหรือมีพิธีกร
กลาวปดงาน เปนตน 



 การขอบคุณ 
 นอกจากขอบคุณเจาภาพตอนลากลับแลว แขกควรเขียนจดหมายขอบคุณ  

ที่เหมาะสมคือสงใหในวันถัดไป (แมวาจะอนุโลมภายใน ๑ อาทิตย) ในจดหมายควรแสดง

ความขอบคุณในการตอนรับและท่ีสำคัญคือใหเอยถึงจุดหน่ึงหรือสองจุดในงานเลี้ยงที่แขก

พบวาพึงพอใจมากเปนพิเศษ ตามธรรมเนียมแลวจดหมายจะสงถึงเจาภาพหญิง แตถา 

ทั้งเจาภาพชายและหญิงเปนเพื่อนของแขก และไดชวยกันเสิรฟอาหาร ก็ควรเขียนถึงทั้ง  

๒ คน ถาเจาภาพเปนเพื่อนสนิท แขกสามารถใชโทรศัพทแสดงความขอบคุณไดในวันรุงขึ้น 

ซึ่งทำใหเปนโอกาสที่จะคุยกันเรื่องงานเมื่อคืน และแขกจะไดชวยประเมินผลของงานเลี้ยง

ใหดวย ไมจำเปนที่ทั้งสามีและภริยาจะเขียนจดหมายขอบคุณคนละฉบับ ปกติจะเปน

หนาที่ของภริยา อยางไรก็ดีถาเจาภาพไดรับจดหมายขอบคุณจากแขกทั้งสามีและภริยา

เธอก็จะถือวาเปนการแสดงมารยาทเปนพิเศษ 

 อนึ่ง ในงานเลี้ยงรับประทานอาหาร หากมีวงดนตรีหรือการจัดแสดงเปนพิเศษ 

แขกเกียรติยศ ควรหาโอกาสเดินไปกลาวขอบคุณหัวหนาวงดนตรีหรือหัวหนานักแสดง 

ก็จะเปนมารยาทที่นาชมเชยอีกดวย จังหวะที่ เหมาะสมคือกอนจะอำลาเจาภาพ 

เพื่อเดินทางกลับ หรือเมื่อนักดนตรี/นักแสดงกลาวคำอำลาเมื่อจบการแสดง 

 มารยาทในสังคม 
 มารยาทในสังคมที่จะกลาวถึงในบทน้ีถือไดวาเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

และการวางตัวของขาราชการทหาร ใหสอดคลองกับสังคมตาง ๆ อยางกวาง ๆ  

ซึ่งขาราชการอาจจำเปนตองสัมผัส โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติและการวางตัว 

ในประเทศตะวันตกและประเทศหนาวบางประเทศมักจะเครงครัดตอมารยาทในสังคม 

ซึ่งมารยาทการพูดจา การแตงกาย จะเปนเครื่องบงถึงระดับการสังคมของบุคคลน้ัน ๆ 

ขาราชการที่เดินทางไปรับราชการในตางประเทศจึงควรอยางยิ่งที่จะไดดำรงชีวิต 

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับระดับของสังคมที่ตนตองเขาไปสัมผัส  

 แนวทางในการปฏิบัตินี้ ไดรวบรวมมาจากประสบการณและจากการสังเกต 

หรือไดเขาไปสัมผัสและวิพากษวิจารณกับขอเสนอแนะจากบุคคลที่ทราบเรื่องดี และหนังสือ

เกี่ยวกับดานมารยาทสังคมของตางประเทศมาประกอบ อยางไรก็ตาม แนวทางปฏิบัตินี้

มิไดหมายความวาจะตองปฏิบัติอยางเครงครัดเสมอไป แตเพียงใหทราบความถูกตอง 

ในการปฏิบัติของสังคมระดับผูบริหารหรือในสังคมชั้นสูงหรือในสังคมท่ีมีเกียรติ อยางไร 

ก็ดีจะตองมีความออนตัวเพื่อใหเหมาะสมตอสังคมนั้น ๆ ดวย 



     

 คูมือที่ควรดูประกอบบทน้ี ไดแก คูมือมารยาทสังคม (Etiquette) ตาง ๆ 

หนังสือแตละเลมยอมมีขอแนะนำที่เหมาะสม อยางไรก็ดี ในบทน้ีมิไดบอกวาอะไรถูกตอง

แตจะเปนเพียงแนวทางปฏิบัติที่ควรระมัดระวังเทานั้น 

 เร่ืองที่ควรระมัดระวังประจำวัน อาจจะลำดับไดดังนี้คือ 

 ๑. ในบานพักหรือที่พัก หรือโรงแรม 

  ๑.๑ หองนั่งเลน หองรับแขก 

  ๑.๒ หองนอน 

  ๑.๓ หองน้ำ 

  ๑.๔ ในสนาม สวน บริเวณบาน 

 ๒. สำนักงาน-การไปทำงาน 

  ๒.๑ ในสำนักงาน 

  ๒.๒ ในหองรับรอง-รับแขก 

  ๒.๓ หองน้ำ 

  ๒.๔ บริเวณสำนักงาน 

 ๓. การแตงกายทั่ว ๆ ไป 

   ๓.๑ การใชเน็คไท 

  ๓.๒ เสื้อเชิ้ต 

  ๓.๓ การแตงสูท 

  ๓.๔ ชุดแตงกายอื่น ๆ 

  ๓.๕ รองเทา ถุงเทา 

  ๓.๖ ความสะอาดทั่ว ๆ ไป 

 ๔. มารยาททั่ว ๆ ไป 

มารยาทที่ขอแนะนำมีดังนี้ 

 ๑. ในบานพักหรือที่พัก หรือโรงแรม (หมายถึงในยุโรป/อเมริกา และ

ประเทศหนาวที่เปนพิธีการ) 

  ๑.๑ หองนั่งเลน หองรับแขก 

   ๑.๑.๑ ควรแตงกายใหสุภาพตลอดเวลา เนื่องจากอาจมีคน 

     มาเยี่ยม 

   ๑.๑.๒ อยาถอดรองเทาในขณะท่ีมีแขก 



   ๑.๑.๓ ไมควรถอดเสื้อนอกเมื่อมีแขก 
   ๑.๑.๔ ควรสวม Dressing Gown แทนเส้ือนอกหรือทับเสื้อ 
     ชุดนอน ในโอกาสที่ตองรีบดวนไมมีเวลาเปลี่ยนเสื้อ 
   ๑.๑.๕ ไมควรใสชุดนอนมาน่ังในหองนั่งเลน, หองรับแขก,  
     หองอาหาร หรือเดินนอกบาน 
   ๑.๑.๖ ไมควรใส Slipper ออกมาเดินนอกบาน 
   ๑.๑.๗ เมื่อมีแขกผูหญิง หรือผู ใหญมา ควรมีการตอนรับ 
     โดยการยืน 
   ๑.๑.๘ ไมควรสูบบุหร่ีกอนไดรับความเห็นชอบ หรือการเชื้อเชิญ 
     จากเจาของบาน หากสังเกตวาในบานไมมีที่เขี่ยบุหรี่  
     แสดงวาเจาของบานไมตองการใหสูบ 
   ๑.๑.๙ อยาจับตองหรือขยับเขยื้อนของประดับในบาน เชน  
     หยิบดูรูปภาพ จับตุกตา ฯลฯ 
   ๑.๑.๑๐ อยาเอามือไปจับตองโตะ หรือเครื่องเงินจนเปนรอยมือ 
   ๑.๑.๑๑ อยาเปดโทรทัศนหรือวิทยุเสียงดัง 
   ๑.๑.๑๒ เม่ือเขาในบานหรืออาคารตองถอดหมวก, Overcoat,  
     ถุงมือ, ผาพันคอ 
   ๑.๑.๑๓ อยานั่งเขยา หรือสั่นขา หรือเคาะนิ้ว 
   ๑.๑.๑๔ อยาเกาศีรษะ เสยผมมากจนเสียบุคลิก 
   ๑.๑.๑๕ เขาสโมสรนายทหาร (Mess) ตองถอดหมวก, Overcoat,  
     ถุงมือ 
  ๑.๒ หองนอน 
   ๑.๒.๑ ปดมานหองนอนกอนแลวจึงเปดไฟ ควรปดมานหนาตาง 
     ของหองทุกคร้ังท่ีอยูในหองนอนไมวาเปนเวลากลางวัน 
     หรือกลางคืน เพราะคนภายนอกจะมองเห็น 
   ๑.๒.๒ ประหยัดไฟฟา โดยการดับเครื่องใชไฟฟา เมื่อไมอยู 
     ในหองหรือหมดความจำเปน 
   ๑.๒.๓ อยาเปดวิทยุ โทรทัศน จนเสียงดังรบกวนหองขางเคียง 
   ๑.๒.๔ ไมแตงชุดนอนออกจากหองนอน โดยเฉพาะในโรงแรม  
     และที่พักสาธารณะ 



     

   ๑.๒.๕ ไมสูบบุหรี่ บนเตียงโดยเด็ดขาด 

   ๑.๒.๖ ไมคุยกันเสียงดังหรือรองเพลงเลนเสียงดังอันเปนการ 

     รบกวนหองขางเคียง 

   ๑.๒.๗ ไมสูบบุหรี่มากจนเกินไป จะมีกลิ่นรบกวนไปทั่วบริเวณ  

     และไมสูบบุหรี่ในหองที่กำหนด เปน Non-smoking  

     Room หรือ Non-smoking Floor เปนอันขาด 

   ๑.๒.๘ ควรใส Dressing Gown เวลาออกจากหองนอน 

   ๑.๒.๙ ไมเปดหรือปดประตูเสียงดัง  

   ๑.๒.๑๐ ตองปดประตูทุกครั้งที่เขาหรือออกจากหองนอน 

   ๑.๒.๑๑ ไมควรเดินเสียงดังในหองนอน เพราะจะเปนการรบกวน 

     คนที่อยูในหองชั้นลาง 

   ๑.๒.๑๒ ไมควรนุงผาเชด็ตัวออกมาเดินนอกหองนอน (พบเห็นบอย ๆ) 

  ๑.๓ หองน้ำ  

   ๑.๓.๑ ตองใสกลอนประตูเมื่อเขาหองน้ำทุกครั้ง (บางคนชอบ 

     เพียงปดงับเมื่อปสสาวะ) 

   ๑.๓.๒ ชักโครกทุกครั้งที่ปสสาวะ, ทิ้งกระดาษ ฯลฯ  

   ๑.๓.๓ การใชสวมชักโครกปสสาวะสุภาพบุรุษตองยกไมรอง 

     หรือพลาสติกรองนั่งขึ้นเสียกอนแลวจึงปสสาวะ 

   ๑.๓.๔ ไมทำใหที่นั่งสวมสกปรกหรือเปยกน้ำ 

   ๑.๓.๕ เมื่อใชอางลางหนาแลว ตองทำความสะอาด และเช็ด 

     ใหแหง (บาน-หองน้ำรวม) 

   ๑.๓.๖ เมื่อใชอางอาบน้ำแลว ตองรักษาความสะอาด และให 

     แหงเสมอ (หองน้ำรวม) 

   ๑.๓.๗ ถาเปนอางที่ใชรวมกันตองเช็ดใหแหง 

   ๑.๓.๘ หามสูบบุหรี่ในหองน้ำหรือหองสวม 

   ๑.๓.๙ ถาเปนหองน้ำรวมตองไมใชนานเกินควรและตองทำ 

     ความสะอาดเมื่อใชหองน้ำแลว 

   ๑.๓.๑๐ ทุกครั้งที่ลางหนาตอนเชา ตองโกนหนวด โกนเคราทุกวัน 



   ๑.๓.๑๑ การใชฝกบัว 

     - ตองรูดมาน ใหชายมานอยูในอาง 

     - ทำความสะอาดกอน 

     - เช็ดเทาใหแหง โดยปกติผาเช็ดเทามักจะวางที่ขอบอาง 

   ๑.๓.๑๒ อยาตักน้ำมาอาบนอกอาง (เคยมีเสมอ)  

   ๑.๓.๑๓ หามนุงผาเช็ดตัวออกมาเดินนอกหอง (เคยพบใน 

     บางโรงแรม-ไมสุภาพ) 

   ๑.๓.๑๔ หามถอดเสื้อผาออก เชน นุงกางเกงช้ันในหรือนุง 

     ผาเช็ดตัวมาเดินใน Corridor 

   ๑.๓.๑๕ หามลางเทาในอางลางหนา 

   ๑.๓.๑๖ ตองชักโครกทุกครั้งที่ใช 

   ๑.๓.๑๗ ถาอาบน้ำดวยฝกบัว ควรชักมานกันน้ำ และชายมาน 

     ใหอยูขอบอาง 

  ๑.๔ ในสนาม สวน บริเวณบาน/สำนักงาน 

   ๑.๔.๑ รักษาบริเวณใหเรียบรอย อยาปลอยใหหญาขึ้นรกรุงรัง 

   ๑.๔.๒ เก็บใบไมใหเรียบรอย 

   ๑.๔.๓ ไมทิ้งกนบุหรี่ลงบนสนามหญา 

   ๑.๔.๔ ไมควรมีขยะหรือเศษกระดาษ ถุงพลาสติก ทิ้งอยู 

     ในบริเวณบาน 

   ๑.๔.๕ ตองเก็บกวาดใบไมและ/หรือ หิมะ เกล็ดน้ำแข็ง บริเวณ 

     ทางเทาหนาบานหรือหนาสำนักงานใหสะอาดเรียบรอย 

     เสมอในบางประเทศหากมีผูลื่นลมหนาบานสำนักงาน 

     ถือวาเปนความรับผิดชอบของเจาของบานหรือสำนักงาน 

     น้ันแมวาจะอยูนอกเขตก็ตาม 

 ๒. สำนักงาน 
  ๒.๑ ในสำนักงาน 

   ๒.๑.๑ แตงกายใหเรียบรอยเสมอ 

   ๒.๑.๒ เครื่องเงิน เครื่องโลหะ หรือเคร่ืองกระจก จะตองเช็ดถู 

     ใหสะอาด ไมมีรอยมือติด 



     

   ๒.๑.๓ จัดระเบียบสำนักงานใหเรียบรอยสะอาดสะอาน 
   ๒.๑.๔ พื้นปูพรมจะตองดูดฝุนใหสะอาดเสมอ  
  ๒.๒ หองรับรอง-รับแขก (เชนเดียวกับขอ ๑.๑) 
   ๒.๒.๑ จัดใหเรียบรอยพรอมรับแขกเสมอ 
   ๒.๒.๒ อยาทิ้งของเกะกะ เชา รองเทาแตะ เสื้อผา หนังสือ ฯลฯ  
   ๒.๒.๓ ที่เขี่ยบุหรี่สะอาดและตองเทขี้บุหรี่และทำความสะอาด 
     ตลอดเวลา ถาไมประสงคใหมีการสูบบุหรี่ก็ไมตองวางไว 
   ๒.๒.๔ การเสิรฟชา-กาแฟ มีจานรองถวยแกว มีชอน และท่ีใส 
     น้ำตาล นมแยกตางหาก 
   ๒.๒.๕ แกวน้ำควรมีที่รองแกวน้ำ 
        ๒.๒.๖ ควรเสิรฟจากถาด อยาถือมาเปนถวยๆ 
  ๒.๓ หองน้ำ (เชนเดียวกับขอ ๑.๓) 
   ๒.๓.๑ ตองไมมีคราบ หรือตะกอนสกปรกในอางลางหนา, 
     ท่ีปสสาวะ, อางอาบน้ำ, ชักโครก 
   ๒.๓.๒ รักษาความสะอาดเสมอ และควรเช็ดใหแหงตลอดเวลา 
     หรือหลังจากที่ใชงานแลว 
   ๒.๓.๓ มีของใชจำเปนพรอม เชน สบู ผาเช็ดมือ กระดาษชำระ  
     ยาดับกลิ่น หรือ Air Refresher 
   ๒.๔ บริเวณสำนักงาน 
   ๒.๔.๑ รักษาบริเวณใหสะอาดเรียบรอย อยาใหหญาขึ้นรกรุงรัง 
   ๒.๔.๒ ไมควรทิ้งบุหรี่บนสนาม 
   ๒.๔.๓ กวาดเก็บใบไมเสมอ 
   ๒.๔.๔ ถาเปนพื้นพรมตองดูดฝุนหรือเศษผงใหสะอาดเรียบรอย 
     ตลอดเวลา 
   ๒.๔.๕ ถามีโลหะ เชน ลูกบิดประตู/ราวบันได ควรเช็ดถูใหสะอาด  
     หรือขัดใหมีสีโลหะตาง ๆ 
 ๓. การแตงกาย 
  ๓.๑ การใชเน็คไท 
   ๓.๑.๑ อยาใชเสื้อยืดที่มีคอเชิ้ตผูกเน็คไท (เคยพบเห็น-ไมสุภาพ) 
   ๓.๑.๒ ตองกลัดกระดุมบนเสื้อเชิ้ตทุกครั้งที่ใสเน็คไท และดึง 
     เน็คไทใหตึงเสมอ 



   ๓.๑.๓ การเลือกเน็คไท ควรเลือกสีหรือลายที่เหมาะสมและ 
     เรียบ ๆ เขากับสูทและไมควรใชเสนเล็กหรือใหญเกินไป 
   ๓.๑.๔ เน็คไทและโบวไท ตองเปนแบบผูก อยาใชแบบเก่ียวกับ 
     คอเสื้อ 
   ๓.๑.๕ อยาใชเน็คไทสีฉูดฉาด หรือมีลวดลาย เชน ตนไม ดอกไม 
     โต ๆ ภาพเรือใบ ฯลฯ ดูแลว ไมสุภาพ ควรใชสีเรียบ ๆ  
     สีสุภาพจะเปนสีแดง, น้ำเงิน หรือสีแดงสลับน้ำเงิน 
   ๓.๑.๖ เมื่อผูกเน็คไท อยาใหเสนหลังยาวกวาเสนหนา (ปลาย 
     เสนหนาควรอยูเสมอเข็ดขัด) 
   ๓.๑.๗ การใชผาพันคอ (Scarf) นั้น ไมควรพันคอหลาย ๆ รอบ  
     แตควรใชชายขวาทับซาย และใส Overcoat ทับอีกทีหนึ่ง 
   ๓.๑.๘ โบวไทมักใชกับผูชายท่ีมีความออนโยนแบบผูหญิงโดย 
     ปกติแลวมักไมใช เวนแตกรณีงานที่ระบุ White Tie  
     หรือ Black Tie 
  ๓.๒ เสื้อเชิ้ต 
   ๓.๒.๑ ควรใชเสื้อสีเรียบ ๆ เขากับสีเสื้อนอก อยาใชสีจัดหรือ 
     ลวดลายฉูดฉาด 
   ๓.๒.๒ คอเสื้อตองไมหลวมไป และไมคับจนนาเกลียด คอเส้ือ 
     ควรพอดีกับคอผูใส 
   ๓.๒.๓ ปกเสื้อเชิ้ตตองเรียบสะอาดเปนพิเศษ 
   ๓.๒.๔ เสื้อเชิ้ตควรมีขนาดสุภาพ ไมใชเล็กมากหรือโตผิดปกติ 
   ๓.๒.๕ เสื้อเชิ้ตตองสะอาด โดยเฉพาะคอเส้ือ, ปก และสวน 
     หนาอกซึ่งเปนสวนที่โชว ตองรีดเรียบเปนพิเศษ 
   ๓.๒.๖ ไมควรสวมเสื้อเชิ้ตปกเล็ก (วัยรุน) 
  ๓.๓ การแตงสทู (งานพธิกีารมกัใช Suit สเีขม – Dark Grey, Blue etc.) 
   ๓.๓.๑ สากล ๒ ชิ้น (Two-piece Suit) กระดุม ๒ เม็ด  
     กลัดกระดุมเม็ดบน อยากลัดกระดุมเม็ดใน 
   ๓.๓.๒ สากล ๒ ชิ้น กระดุม ๓ เม็ด กลัดกระดุมเม็ดกลาง 
   ๓.๓.๓ สากล ๓ ชิ้น (Three-piece Suit) เมื่อใสเวสโคทแลว 
     ไมกลัดกระดุมเม็ดลาง และจะไมกลัดกระดุมเสื้อนอก  
     (เวนเสื้อนอกกระดุมสองแถว) 



     

   ๓.๓.๔ เลือกผาใหถูกกับฤดูกาล ผา Wool สำหรับหนาหนาว  
     ผาบาง ๆ สำหรับหนารอน 
   ๓.๓.๕ เสื้อเชิ้ตเลือกใหกับชุดสากลเรียบๆ ไมลายพรอย  
   ๓.๓.๖ ไมควรใสรองเทาขาวหรือสีออนนวลกับชุดสากล ควรใช 
     รองเทาสีเขมขัดใหมัน 
   ๓.๓.๗ ไมควรนำเสื้อสูทหน่ึงไปใสกับกางเกงของอีกสูทหนึ่งเปน 
     อันขาด 
   ๓.๓.๘ ไมควรเหน็บปากกาที่กระเปาเสื้อนอก หรือโผลใหเห็น 
   ๓.๓.๙ ชุดสากลสีเขม เหมาะสำหรับไปรวมงานที่มีเกียรติ 
  ๓.๔ ชุดแตงกายอื่นๆ 
   ๓.๔.๑ Sports Coat, Blazer, Jacket and Tie ถือวาเปน  
     Informal Wear ไมควรแตงไปในงานพิธีการ หรืองาน 
     อาหารกลางคืน หรืองานที่มีเกียรติ เวนแตจะระบุไว  
     กรณีเชนนี้ เสื้อนอกและกางเกงไมจำเปนตองสีเดียวกัน 
   ๓.๔.๒ ไมควรแตงชุดสากลไปในงานทหาร เชน งาน Reception  
     วันกองทัพตาง ๆ ควรแตงเครื่องแบบ 
   ๓.๔.๓ ไมควรใสกางเกงยีนสไปนอกบานเพื่อไปในงานพิธีหรือ 
     งานสำคัญ (กางเกงยีนส ใสเฉพาะงานแบบกันเอง หรือ 
     ในบาน) รานอาหาร/ภัตตาคารบางแหงอาจไมอนุญาตให 
     สวมกางเกงยีนสเขาไป 
  ๓.๕ รองเทา/ถุงเทา 
   ๓.๕.๑ ขัดรองเทาใหขึ้นเงาเสมอ 
   ๓.๕.๒ รองเทาดำ มักใสประกอบกับผาสีดำ น้ำเงิน สีเทา ฯลฯ  
     (อยาเอารองเทาสีออนมาใสประกอบ Suit) 
   ๓.๕.๓ รองเทาสีน้ำตาล มักใสประกอบผาสีน้ำตาล สีเน้ือ 
   ๓.๕.๔ ไมควรใสถุงเทาสีฉูดฉาด และตองเขากับสีของสูทและ 
     รองเทาเสมอ 
   ๓.๕.๕ ถาเปนรองเทาชนิดดานหรือหนังกลับ ควรใหสะอาด 
   ๓.๕.๖ ไมควรใสรองเทาสีขาว, สีนวล กับ Suit ซึ่งมักถือวา 
     ไมสุภาพ นอกเสียจากในโอกาสที่มีการเลี้ยงบนเรือ หรือ 
     งานเลี้ยงที่ไมใสเสื้อนอกที่เปนงานกันเองจริง ๆ 



   ๓.๕.๗ ไมควรนำรองเทาสำหรับเคร่ืองแบบมาสวมใสเวลาแตง 
     ชุดสากลหรือชุดพลเรือน 
  ๓.๖ ความสะอาดทั่ว ๆ ไป 
   ๓.๖.๑ เล็บมือ ควรตัดใหสั้นและสะอาดเสมอ  
   ๓.๖.๒ รักษาผมใหเรียบรอย 
   ๓.๖.๓ โกนหนวดเคราทุกวัน หากไปงานกลางคืน ควรโกน 
     อีกครั้งกอนไปงาน 
   ๓.๖.๔ เสื้อผาที่ใสควรสะอาดเรียบรอย ไมยับยูยี่ และไมเกาจน 
     เกินไป 
   ๓.๖.๕ อยาใหมีขี้รังแคตกอยูบนเสื้อผาที่ใส 
   ๓.๖.๖ Suit ควรรีดใหเรียบเสมอ อยาใสซ้ำซากโดยไมรีด (Suit  
     ท่ีสวยควรสงซักเสียบาง อยาเอาแตรีดทับ) 
 ๔. มารยาททั่ว ๆ ไป 
  ๔.๑ หากตองจับมือกับสุภาพสตรี ควรถอดหมวกและถุงมือกอน 
  ๔.๒ กอนเขาประตู ควรเคาะประตูกอน และปดประตูหลังเขาไปแลว 
  ๔.๓ ในการดื่มอวยพร หากเจาภาพดื่มใหทาน ไมควรลุกขึ้นมารวมดื่ม 
ควรนั่งเฉย ๆ และกมศีรษะขอบคุณเทานั้น หรืออาจลุกขึ้นยืนเพ่ือชนแกวใหกับ 
ผูเชื้อเชิญ เพื่อแสดงไมตรีจิตและขอบคุณแตตองไมรวมดื่มใหกับตัวเอง 
  ๔.๔ การเขาออกประตู หรือเขา Lift และการขึ้น-ลงรถ ควรใหสุภาพสตรี
เขาออกกอน และควรถอดหมวกเพื่อใหเกียรติ 
  ๔.๕  ไมควรผิวปาก หรือดีดนิ้ว เวลาเรียกพนักงานบริการอาหาร 
  ๔.๖ อยาคาบบุหรี่เวลาคุย หรือสูบบุหรี่/ซิการในเวลา/สถานที่ที่ไมสมควร
หรือเดินถือบุหรี่ไปมา และเมื่อทานไดจุดบุหรี่หรือซิการแลว เม่ือจะทิ้งตองดับใหสนิท  
และทิ้งในที่เขี่ยบุหรี่เสมอ หามทิ้งลงบนพื้นโดยเด็ดขาด 
  ๔.๗ อยาเรอบนโตะอาหารโดยเด็ดขาด 
  ๔.๘ ผูหญิงกับผูหญิง หรือผูชายกับผูชาย อยาเดินหรือยืนกอดเอวหรือ
คลองแขนกันหรือจูงมือกันซ่ึงในทัศนะของตะวันตกถือวาเปนการกระทำเยี่ยงพวกลักเพศ 
  ๔.๙ ไมควรลูบขาหรืลูบตัวของเพื่อนที่เปนเพศเดียวกัน 
  ๔.๑๐ ตองถอดหมวก ถุงมือ ผาพันคอ เวลาเขาไปในอาคาร หรือเวลา
ทักทายกับสุภาพสตรี 



     

  ๔.๑๑ กระเปา Handbag หรือกระเปาถือ ที่สะพายไหล เมื่อพบผูใหญ 

หรือผูที่ควรใหเกียรติจะตองลดลงมาในระดับถือ 

  ๔.๑๒ ควรชวยสุภาพสตรีใสและถอด Coat เสมอ 

  ๔.๑๓ เมื่อเปดของขวัญตอหนาผูใหญควรระมัดระวัง อยาฉีกกระดาษหอ 

ควรคอย ๆ แกะอยางประณีต 

  ๔.๑๔ ไมควรใสหรือใชเสื้อเช้ิต เน็คไท และโบวสีดำหรือสีเขมในงานมงคล 

เชน งานสมรสหรืองานวันเกิด 

  ๔.๑๕ Full Dress ของสุภาพสตรีสำหรับงานในงานพิธีสำคัญ ๆ มักใส

หมวก ถุงมือ และรองเทาหุมสนถุงเทาใยบัว (เวนชุดไทยพระราชนิยม) 

  ๔.๑๖ ไมดื่มถวายพระพรหรือดื่มใหประมุขของประเทศในงานที่ไมใชงาน 

ที่มีเกียรติสูงสุด อยางไรก็ดีงานที่จัดข้ึนอยางมีพิธีการ เปนระเบียบเรียบรอย และ/หรือ

งานซึ่งจัดขึ้นมีสวนเกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือพระราชินี ซึ่งในงาน 

มีผูแทนพระองคหรือพระราชวงศระดับสูงหรือองคมนตรีอยูในงานดวยก็อาจพิจารณา 

เชิญชวนดื่มถวายพระพรได แตทั้งน้ี สำนักพระราชวังเคยช้ีแจงวาใหเปนไปโดยควร 

แหงพระเกียรติยศ และเปนการปฏิบัติดวยความจงรักภักดีสุดแตอัธยาศัยและสุดแต

โอกาส 

  ๔.๑๗ การจะไปพบใครควรโทรไปนัดหรือมีหนังสือนัดลวงหนาและไมควร

ไปพบใครที่บานโดยไมนัดลวงหนาเปนอันขาด  

  ๔.๑๘ จะเย่ียมใครในโรงแรมควรโทรข้ึนไปหาอยาตรงไปยังหองพัก ไมควร

เดินไปเคาะประตูที่หองพัก 

  ๔.๑๙ จะตองกลาวขอบคณุทกุคร้ังท่ีผูอืน่ชวยเหลือทำงานให เชน สงของให 

รับอาสาทำงานแทนให 

  ๔.๒๐ จะตองกลาวขอโทษเสมอที่เห็นวาไดกระทำสิ่งที่ไมสมควรลงไปโดย

ไมตั้งใจ เชน มาสายกวาเวลานัด 

  ๔.๒๑ อยาถามเงินเดือน / รายรับของผูอื่น เพราะถือวามารยาทไมดี  

  ๔.๒๒ ไมควรถามอายุของแขก 

  ๔.๒๓ หากไดนัดหมายใครไวและไมสามารถไปไดหรืออาจไปชากวากำหนด

เวลา ควรโทรศัพทแจง (หรือหากรูลวงหนาควรมีหนังสือแจง) โดยเร็วที่สุด 



  ๔.๒๔ การจะไปพบใครตามนัดหมาย ไมวาที่บานหรือสำนักงาน ควรแจง

ดวยวามีใครติดตามไปดวยและสอบถามเจาบานหรือผูที่จะไปพบวายินดีใหไปพบดวย 

หรือไม ในบางแหงตองแจงลักษณะและทะเบียนรถดวย หากมีของขวัญหรือของฝาก 

ควรแจงใหผูรับทราบลวงหนาเสมอ 

  ๔.๒๕ เมื่อมีผูมอบนามบัตรใหควรมอบตอบเสมอ หรือกลาวขออภัยแลว

สงใหในภายหลัง 

การใหและการแลกเปลี่ยนของขวัญ 

 การแลกเปลี่ยนของขวัญ การรับและการใหของขวัญนับเปนธรรมเนียม

ประเพณีที่มีกันมาแตโบราณ อยางไรก็ตามประเพณีของแตละประเทศในอารยธรรม 

ตะวันตก และของประเทศไทยยอมจะแตกตางกันไป ธรรมเนียมประเพณีและมารยาท 

ในการมอบและรับของขวัญตางๆ ของอารยธรรมตะวันตกพอสรุปไดสังเขปดังนี้ 

 การใหของขวัญผูมารวมงาน 

 โดยทั่วไปจะไมมีมารยาทตายตัวในการมอบของขวัญใหแกผูรวมงานในสำนักงาน

เดียวกัน เชน ในโอกาสที่ไดมีการเลื่อนตำแหนงสูงขึ้น หรือสงดอกไมในโอกาสที่ 

ผูรวมงานปวยเขาโรงพยาบาล การใหของขวัญในโอกาสเทศกาลประจำประเทศนั้น ๆ 

ยอมเปนไปตามธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นแตเมื่อเราเขามาอยูในสำนักงานใหม ควรถาม

ผูเคยอยูมากอนวาในหนวยงานนั้นมีการแลกเปลี่ยนของขวัญหรือไม การใหของขวัญ 

ผูบังคับบัญชาไมถือวาเปนการผิดมารยาท แตควรจะเปนของขวัญที่ไมแพงจนเกินไป 

และพึงตรวจสอบระเบียบ ปฏิบัติดวยวามีขอหามหรือไม 

 สำหรับผูรวมงานนอกหนวย การใหของขวัญตาง ๆ ควรกระทำดวยความ

ระมัดระวัง หากกระทำอยางไมเหมาะอาจถูกมองวาเปนการติดสินบน ประเทศ

สหรัฐอเมริกาเองกำหนดเปนทางการวาขาราชการ พนักงานของรัฐทุกประเภทและ 

นายทหารของกองทัพจะไมสามารถรับของขวัญใด ๆ ที่มีมูลคาเกิน ๒๐๐ เหรียญสหรัฐ 

หากเกินกวานี้ผูรับตองสงมอบใหเปนสมบัติของรัฐบาลทั้งสิ้น เพื่อปองกันและหลีกเล่ียง

ประเด็นนี้เอง การรับของขวัญที่มีคามากจากบุคคลอ่ืนหรือชาวตางประเทศก็พึงใชความ

พิจารณาอยางรอบคอบดวย เพื่อไมใหเกิดคำครหานินทา 



     

 การใหของขวัญเปนการขอบคุณ 
 เมื่อไดรับเชิญไปงานรับประทานอาหารค่ำ การนำของขวัญไปใหเจาภาพ 
ฝายชายหรือฝายหญิงนับเปนมารยาทอันดี สำหรับงานเล้ียงรับรอง (Reception)  
แลวมักจะไมนิยมนำของขวัญไป ยกเวนวาเปนการฉลองโอกาสพิเศษอันใด 
 ของขวัญที่จะนำไปในงานเล้ียงนั้นอาจเปนดอกไม ของรับประทาน หรือ 
เครื่องดื่ม เชน ไวน ก็ไดอยางไรก็ตามจะตองพึงตระหนักวาเราไมตองการสรางปญหา 
หรือดูถูกเจาภาพ ถานำของรับประทานไดไปใหเจาภาพ ควรแจงชัดเจนวาเพ่ือใหเจาภาพ
รับประทานเองในโอกาสอ่ืน ยกเวนวาเจาภาพตองการจะเปดใชในงานน้ัน ๆ (ทั้งนี้เพื่อ
แสดงวาเราไมไดเอามาเพราะกลัวของเจาภาพไมมีหรือไมดีพอ) ในกรณีที่สงดอกไม 
ก็จะตองจัดการในลักษณะท่ีไมสรางความยากลำบากแกเจาภาพ ในโอกาสที่เราเปนแขก 
ผูไดรับเกียรติอาจจัดสงดอกไมไปลวงหนาตั้งแตตอนกลางวัน +เพ่ือเจาภาพจะไดมีโอกาส 
จัดกอน หากจะนำดอกไมไปตอนงาน ควรจะจัดใสแจกันใหเรียบรอยกอน เจาภาพจะได 
ไมตองเสียเวลาหาแจกันมาจัดดอกไมเพื่อโชว (หากเจาภาพไมมีแจกัน และ/หรือจัดดอกไม
ไมสวย จะทำใหเจาภาพเสียหนา) 

 มารยาทในการรับของขวัญ 
 เม่ือเราเปนแขกผูมีเกียรติในงานนั้น ๆ ความสุขในการรับของขวัญคือการเปด
ของขวัญและแสดงความชื่นชมตอหนาผูใหญ ดังนั้นของขวัญที่ไดรับทั้งหมดจะถูกรวมไว
ในที่เดียวกันและทำการเปดทีละชิ้น โดยธรรมเนียมผูรับของขวัญจะอานการดที่แนบมา
กอนแลงจึงเปดของขวัญ การแนบการดอวยพรกับของขวัญเปนสิ่งพึงปฏิบัติ เพราะหลาย ๆ 
คนชอบสะสมการดเหลานั้นเปนที่ระลึก เมื่อเปดของขวัญแลว ผูรับพึงแสดงความช่ืนชม
กับของขวัญนั้น หากเปดแลวของขวัญเปนเงิน ผูรับควรขอบคุณที่ไดรับเงินแตไมควร 
เอยถึงจำนวนเงิน 
 ในกรณีที่งาน ๆ นั้นไมใชงานที่ทุกคนจะนำของขวัญมา (ตัวอยางเชนไมใชกรณี
งานวันเกิด) การรับของขวัญก็ควรจะมีการเปดและแสดงความชื่นชมตอหนาผูให  
แตไมควรทำอยางเปดเผยตอหนาแขกทุกคนเพราะอาจทำใหแขกอื่นที่ไมไดนำมากระดาก  
หากเปดตอหนาไมสะดวกจะตองรีบเปดและแสดงความขอบคุณในโอกาสแรก 

 มารยาทในการใหของขวัญ 
 บุคคลบางคนมีความรูสึกออนไหว ดังนั้นการเลือกของขวัญจะตองใหความ 
ใสใจพอสมควร เชน การใหตำราอาหารไทยแกคนชอบทำกับขาวยอมเปนสิ่งที่ดี  
แตถาบุคคลนั้นทำอาหารแทบจะรับประทานไมไดเขาอาจจะรูสึกวาถูกตอวา ฯลฯ ดังนั้น 
ควรหลีกเลี่ยงใหของแปลก ๆ นอกจากจะมั่นใจวาผูรับจะชอบ เชน การใหสัตวเลี้ยง  
อาจจะเปนการสรางภาระใหแกผูรับมากกวาใหความสุข 



 การใหของขวัญท่ีเกินฐานะของผูใหหรือผูรับนับวาเปนส่ิงท่ีไมพึงปฏิบัติและ 
จะสรางความลำบากใจแกทั้งผูใหและผูรับ 
 ในการใหของขวัญอีกประเด็นหนึ่งที่ตองใหความสนใจคือ การหอของขวัญ 
และการดแนบการหอของขวัญท่ีเรียบรอยสวยงามจะเพิ่มคุณคาใหแกของขวัญนั้น ๆ  
ในทำนองเดียวกัน การหอของท่ีไมเรียบรอยใชกระดาษของขวัญยับ ๆ จะทำใหผูรับรูสึก
วาของขวัญนั้นผูใหไมไดเต็มใจ ตั้งใจให 

 การรับทราบ / ขอบคุณของขวัญ 
 ไมวาของขวัญท่ีทานไดรับจะถูกหรือแพง ถูกใจหรือไมถูกใจ จะตองแสดง 
การรับทราบดวยการขอบคุณทุกครั้ง โดยเฉพาะถาของขวัญนั้นเราไมไดรับกับมือ (สงมา
ทางไปรษณียหรือฝากผูอื่นถือมา) ขอยกเวนคือของขวัญที่ทานไดรับในงานเลี้ยงซึ่งเปดกัน 
ตอหนาและไดขอบคุณดวยวาจาแลวสิ่งสำคัญที่สุดในการตอบขอบคุณคือความทันเวลา 
(อยาชา) ควรตอบขอบคุณในโอกาสแรกที่มี หรืออาจสงมอบของขวัญตอบแทนพรอมกับ
การตอบขอบคุณนั้นดวยก็ถือวาเปนมารยาทอันดีงาม 

 ขอพึงปฏิบัติและไมพึงปฏิบัติอื่นๆ ในการใหและรับของขวัญ 
 ๑. การใหหรือมอบของขวัญในงานที่เปนพิธีการ เชน การไปเยี่ยมคำนับ/
คารวะ งานเลี้ยงรับประทานอาหารอยางเปนทางการ ฯลฯ ควรแจงใหเจาภาพและ/หรือ 
ผูรับมอบรับทราบลวงหนากอนทุกครั้งเพื่อสอบถามเขากอนวาเรามีเจตนาจะมอบ 
ของขวัญใหจะเปนการเหมาะสมหรือไม และหากเขาจะรับ เขาจะไดเตรียมของ 
แลกเปลี่ยนไวลวงหนา โดยปกติแลวงานที่เปนทางการหากไมมีการตกลงกันไวกอนจะมี
การแลกเปลี่ยนของขวัญกันแลว การนำของขวัญไปมอบใหไมควรกระทำเปนอันขาด 
 ๒. การมอบของขวัญสวนตัวใหกับบุคคลอื่นในโอกาสพิเศษตาง ๆ เชน วันเกิด 
ปใหม วันครบรอบแตงงาน ฯลฯ ซึ่งมีลักษณะเปนการสวนตัวนั้น ควรกระทำเฉพาะ 
เมื่อผูรับเปนผูใกลชิดกับผูใหและมีความคุนเคยกันจริง ๆ เทานั้น มิฉะนั้นจะถูกมองวา
เปนการถือวิสาสะในเรื่องสวนตัวของผูอื่น หรือกลายเปนการฉวยโอกาสเพื่อหวังผล
ตอบแทนไปได หรืออาจเปนการแสดงวาเปนนักแจกของขวัญอยางไมเลือกซ่ึงทำให 
คุณคาของของขวัญนั้นลดลงไป 
 ๓. การใหหรือมอบของขวัญน้ัน ผูใหควรเปนผูนำไปมอบใหดวยตนเองเสมอ  
เพื่อเปนการแสดงถึงความจริงใจอยางแทจริง อยางไรก็ดีของขวัญอยางเปนทางการอาจ
ฝากนำสงทางสายการทูตได หากผูมอบมีเหตุผลอันควร และผูมอบกับผูรับมอบ 



     

ควรมีฐานะเสมอกัน ไมควรฝากของใหกับผูมีฐานะสูงกวามากสำหรับของขวัญสวนตัว 

ควรนำสงดวยตนเองเสมอหากไมสามารถทำไดควรมีหนังสือแสดงเหตุผลหรือเขียน 

หลังบัตรชื่อก็จะดูงาม การฝากของขวัญจำนวนมากเมื่อใหผูอื่นนำสงผูรับหลายคนน้ัน 
เปนมารยาทที่ไมควรกระทำเพราะมีลักษณะเปนการแจกของมิใชการมอบของขวัญ 
อยางจริงใจ ผูนำสงก็อาจนำสงไดไมทั่วถึงอาจเกิดปญหาได 
 ๔. การฝากของขวัญหรือของฝากใหกับบุคคลท่ีจะเดินทางไปตางประเทศ 
เพื่อจะนำไปมอบใหกับผูรับในตางประเทศน้ัน เปนขอพึงไมควรปฏิบัติอยางยิ่ง เนื่องจาก
ผูรับฝากของอาจไมเต็มใจ เพราะขอจำกัดเรื่องน้ำหนักสัมภาระที่สายการบินอนุญาตใหนำ
ติดตัวไปตางประเทศและปญหาทางธุรการตางๆ ที่อาจติดตามมาอีกทั้งปจจุบันสายการ
บินตาง ๆ มีกฎขอบังคับหามการรับฝากของจากผูอื่นติดตัวไปกับผูโดยสาร เนื่องจาก 
ขอพิจารณาดานความปลอดภัย และของฝากนั้นอาจจะเกิดการแตกหักเสียหาย หรือหีบหอ 
ถูกเปดตรวจ หรือถูกยึดโดยศุลกากรตางประเทศเปนการนำเขาสิ่งของตองหาม โดยรูเทา
ไมถึงการณ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงงดการปฏิบัติดังกลาว สำหรับผูถูกรองขอใหนำสง 
ของฝากหรือของขวัญนั้นก็สามารถปฏิเสธไดอยางสุภาพไมถือวาเปนการเสียมารยาท      
แตอยางใด 
 ๕. ในบางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ประเพณีการใหของขวัญ จะใหและรับ
กันเฉพาะงานพิธีการในลักษณะ RECIPROCAL กันและกัน หรือให/รับ ระหวางผูที่ 
สนิทสนมเปนญาติพี่นองหรือเพื่อนสนิทจริง ๆ เทานั้น ดังนั้น กอนใหของขวัญควรศึกษา
ประเพณีทองถิ่นนั้นเสียกอน ควรถือหลักวา ผูใหตองเต็มใจที่จะใหและผูรับเต็มใจที่จะรับ 
โดยไมเปนการสรางภาระแกฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝาย ก็จะทำใหการใหและรับของขวัญ 
นั้นเปนการสรางมิตรไมตรีที่แทจริง 



หลักการปฏิบัติราชการของนายทหารสัญญาบัตร 

หลักปฏิบัติราชการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (ทรงพระราช

นพินธเรือ่งหลกัราชการ ๑๐ ประการไว เมือ่ พ.ศ.๒๔๕๗ ณ พระราชวงัสนามจนัทร) 

 ๑. ความสามารถ ๖. ความซื่อตรงตอคนทั่วไป 

 ๒. ความเพียร ๗. ความรูจักนิสัยคน 

 ๓. ความไหวพริบ ๘. ความรูจักผอนผัน  

 ๔. ความรูเทาถึงการณ ๙. ความมีหลักฐาน 

 ๕. ความซื่อตรงตอหนาที่ ๑๐. ความจงรักภักดี 

 ในสมัยปจจุบันนี้ ใคร ๆ ก็ตองทราบอยูแลววา การศึกษาเจริญขึ้นมากกวา 

ในเวลากอน ๆ นับเปนอันมาก และมีตำรับตำราสำหรับสอนศิลปวิทยาแทนทุกอยาง  

เหตุฉะนี้จึงทำใหคนบางจำพวกหลงไปวา “รูอะไรไมสูรูวิชา” และดวยความหลงอันนี้ 

จึงทำใหหลงเลยนึกตอไปวาไมวาจะทำการในหนาที่ใด ๆ ขอสำคัญมีอยูอยางเดียว  

แตเพียงจะพยายามใหไดคะแนนมาก ๆ ทุกคราวท่ีสอบไลในโรงเรียนและใหได

ประกาศนียบัตรหลาย ๆ ใบ แลวพอออกจากโรงเรียนก็เปนอันไมตองพยายามทำอะไร 

ตอไปอีก ทั้งลาภ ทั้งยศ ท้ังทรัพยตองหลั่งไหลมากทีเดียว บุคคลจำพวกที่วานี้เมื่อเขา

ทำงานแลวถาแมนไมไดรับตำแหนงอันสูง หรือลาภยศเพียงพอแกที่ตนตีราคาไว  

ก็จะบังเกิดความไมพอใจแลวหมดความสุข ถาคนเรามีวิชาอยางเดียว แลวเปนใหญ 

เปนโตได ปานนี้พวกครูบาอาจารยทุกคนคงตองเปนใหญเปนโตไปดวยกันหมดแลว  

นี่แสดงวาการเปนใหญเปนโตไมใชเพราะวิชาอยางเดียวเสียแลว ตองมีคุณวิเศษอื่น

ประกอบอีกดวยคุณวิเศษเหลานี้จะขอพรรณนาแตพอสังเขปตอไปนี้ 

 ๑. ความสามารถ มีบางคนเขาใจผิดวาความสามารถมีความหมายเหมือน 

คำวาความชำนาญ โดยผูที่ไดรอบรูวิทยาการอยางใดอยางหนึ่งแลวและใชความรูนั้น  

โดยอาการช่ำชอง มักกลาวกันวาเขาสามารถ แตแทจริงควรใชคำวาชำนาญ จะเหมาะกวา 

ที่จริงคำวา “สามารถ” ตองแปลวา “สิ่งซึ่งการกระทำใหความเปนใหญมีมาแกผูที่มีอยู” 

เพราะความสามารถเปนสิ่งซึ่งมิไดมีอยูในตำรับตำราอันใด จะสอนกันไมได คำวา 



     

สามารถถาแปลใหกวาง คือ การทำการงานเปนผลสำเร็จไดดีกวาผูที่มีโอกาสเทา ๆ กัน 

ความสามารถเปนสิ่งจำเปนสำหรับผูบังคับบัญชา ในการเลือกเฟนผูบังคับบัญชาควร 

เพงเล็งดูที่ความสามารถมากกวาดูภูมิวิชา เพราะยังมีผูที่มีวิชาแตไมรูจักใชวิชาน้ันใหเปน

ประโยชนจริง ๆ ได ก็ไมมีประโยชนอันใด จึงเห็นไดวาความสามารถเปนลักษณะหนึ่ง 

แหงผูบังคับบัญชาคน 

 ๒. ความเพียร มีพุทธภาษิตกลาววา “ความเพียรเปนเคร่ืองพาคนขามพน

ความทุกข” คำวา “เพียร” แปลวา “กลาหาญไมยอทอตอความยากและบากบั่น  

เพื่อจะขามความขัดของใหจงได โดยใชความอุตสาหะวิริยะภาพมิไดลดหยอน” การเพียร

ไมเกี่ยวกับการมีวิชามากหรือนอยคนเพียรอาจจะไมมีวิชาเลยและอาจไดเปรียบผูที่มีวิชา

แตขาดความเพียรดวยเหตุที่ผูมีวิชาความรูนอยกวา กลับไดดีมากกวาคนที่มีวิชา 

ความรูมากกวา เพราะลืมนึกไปวาวิชานั้นเปนสมบัติเฉพาะบุคคลหนึ่ง หรือหมูหนึ่งหมูใด

เทานั้นก็หามิได วิชาความรูยอมเปนของกลางสำหรับโลก เปนทรัพยจนไมมีเวลาสิ้นสุด  

ผูที่โฆษณาภูมิความรูของตนอยูเสมอวาความรูสูงนั่นแหละเปนคนโงโดยแท เพราะคนเรา

ยิ่งเรียนมากขึ้นก็ยิ่งแลเห็นแจมแจงขึ้นทุกทีวา ความรูตนเองนั้นมีนอยปานใด สวนคน 

ที่เขาใจผิดวาตนเองมีความรูมากแลวก็มิไดขวนขวายหาความรูสืบไป ในทางตรงขาม 

ผูที่มิไดอวดรูแตตั้งความเพียรอยูสม่ำเสมอ จึงมักเดินทันหรือแซงหนาผูมีวิชาทวมหัว 

เอาตัวไมรอด ดังนั้นผูที่เปนคนเพียร เม่ือไดรับมอบหมายใหทำการส่ิงใดสิ่งหนึ่งก็ยอมจะ

ใชอุตสาหะวิริยะภาพโดยสม่ำเสมอเพ่ือทำกิจการน้ัน ๆ ใหสำเร็จลุลวง การเลือกใชคน 

ผูบังคับบัญชาจึงเพงเล็งหาคนเพียรมากกวาคนท่ีมีวิชาแตเกียจครานหาความบากบ่ัน

อดทนมิได 

 ๓. ความไหวพริบ “ไหวพริบ” แปลวา “รูจักสังเกตเห็นโดยไมตองมีใคร 

เตือนวา เมื่อมีเหตุนั้น ๆ จะตองปฏิบัติการอยางนั้น ๆ เพื่อใหบังเกิดผลดีที่สุดแกกิจการ

ทั่วไปและรีบทำการอันเห็นควรนั้นโดยฉับพลันทันทวงที” ผูที่มีวิชามากแตบกพรองใน

ความไหวพริบก็อาจสูคนท่ีมีวิชานอยแตมีความไหวพริบมากกวาหาไดไม เพราะเมื่อมีเหตุ

ตองทำทันทีทันควันจะไมมีเวลาคนตำรับตำราท่ีไหน ตองรีบปฏิบัติใหทันการ ผูที่ผูบังคับ

บัญชาคนจะเอาตัวรอดแตลำพังไมได ตองนำผูใตบังคับบัญชาของตนรอดพนไปดวย  

และตองใชความคิดโดยปจจุบันทันดวนบอย ๆ ฉะน้ันในการเลือก ผูบังคับบัญชาตอง 

เพงเล็งที่ไหวพริบของบุคคลเปนสำคัญดวย 



 ๔. ความรูเทาถึงการณ คำวา “ความรูเทาถึงการณ” หมายถึง “รูจักปฏิบัติ

กิจการใหเหมาะสมดวยประการทั้งปวง” การที่จะเปนเชนนี้ไดตองเปนผูที่รูจักเลือกวา  

จะตองปฏิบัติการอยางไรจึงจะเหมาะสมแกเวลาและสถานที่ คือการจะทำอะไรกอน 

และอะไรหลังใหเหมาะสมกัน รวมทั้งการเลือกสถานท่ีที่ เหมาะสมในการทำการ  

และไดรับผลดีมีประโยชน เมื่อกระทำลงไปแลว ความรูเทาถึงการณนั้นสั่งสอนกันไมได  

แตไดโดยความอุตสาหะพากเพียร จำแบบอยางผูอื่น ซึ่งเขาไดปฏิบัติมาแลว แตจะยึดอยู

แตแบบแผนตายตัวเทานั้นหาไดไม เพราะถาไปประสบกับเหตุการณที่ไมอยูในแบบแผน 

ก็จะทำอะไรไมถูก ฉะนั้นจึงตองอาศัยไหวพริบในตัวเองประกอบดวยจึงจะเปนผูรูเทา 

ถึงการณโดยสมบูรณ 

 ๕. ความซื่อตรงตอหนาที่  ความซื่อตรงตอหนาที่นั้นมิใชแตทำภารกิจใหตรง

ตอเวลา และเสร็จไปเทานั้น หรือการไมคดโกงเงินหลวงเทานั้น ความซื่อตรงตอหนาที่คือ 

การตั้งใจกระทำกิจการซึ่งไดรับมอบมาใหเปนหนาที่ของตนนั้นโดยซื่อสัตยสุจริตใชความ

อุตสาหะวิริยะภาพเต็มสติกำลังของตน ดวยความมุงหมายใหกิจการนั้น ๆ บรรลุถึง 

ความสำเร็จโดยอาการอันงดงามที่สุด ที่จะพึงมีหนทางจักไปได ผูที่ซื่อตรงตอหนาที่  

จริง ๆ แลวเมื่อไดรับมอบหมายใหทำอะไรก็ตองตั้งใจทำอยางดีที่สุด ถาผูใดประพฤติ 

ดังที่กลาวมานี้ นับวาเปนผูควรวางใจใหทำการในหนาที่สำคัญได เพราะเชื่อวาหนาที่อะไร

ที่มอบใหทำคงไมทิ้ง 

 ๖. ความซื่อตรงตอคนทั่วไป  คนเราไมวาจะเปนคนสำคัญปานใด ยอมตอง

อาศัยกำลังผูอื่นในกิจการบางอยาง เม่ือเปนเชนน้ีแลวจึงตองคำนึงวาจะทำอยางไรจึงจะ

ไดกำลังของผูอื่น โดยความเต็มใจของเขา ท่ีจริงหนทางที่ดีที่สุดจะดำเนินไปเพื่อใหเปนท่ี

นิยมของคนทั้งหลาย คือ ความประพฤติซื่อตรงท่ัวไป รักษาตนใหเปนคนท่ีเขาท้ังหลาย 

จะเชื่อถือได โดยรักษาวาจาสัตย ไมเปลี่ยนแปลงคำพูด ไมคิดเอาเปรียบใคร เมื่อผูใด       

มีไมตรีตอก็มีไมตรีตอบ ไมใชความรักใครไมตรีซึ่งผูอื่นมีแกเรานั้นเพื่อเปนเครื่องประหาร

เขาเอง หรือใคร ๆ ทั้งสิ้น  ถาประพฤติไดเชนนี้ก็ยอมเปนศรีแกตน ทำใหนิยมรักใคร 

และใหผูใหญเมตตากรุณาเปนอันมาก 

 ๗. ความรูจักนิสัยคน  ขอน้ีเปนขอสำคัญสำหรับผูที่มีหนาที่จะตองปฏิบัติ

ภารกิจติดตอกับผูอื่นไมวาจะเปนผูใหญหรือผูนอย ถาเปนผูนอย ก็ตองศึกษาสังเกตใหรูวา

ผูใหญซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของตนชอบอะไร และเกลียดอะไร เพื่อที่จะวางความประพฤติ



     

และทางการงานของตนใหตองตามอัธยาศัยของผูใหญนั้น ถาเปนผูใหญที่เปนผูบังคับ
บัญชาคนมาก ๆ ก็ตองรูจักนิสัยของผูใตบังคับบัญชาทุกคนวาเปนอยางไรเพราะคนมี
จิตใจแตกตางกัน บางคนชอบขู บางคนชอบปลอบ จะขูอยางเดียวหรือยออยางเดียว 
หาไดไม เพราะฉะนั้นจะใชบังคับดวยแบบแผนอยางเดียวกันทั้งหมดหาเหมาะไม 
 ๘. ความรูจักผอนผัน  คนโดยมากที่มีหนาที่บังคับบัญชาทั้งทหารและ
พลเรือนมักเขาใจวา “ผอนผัน” น้ีผิดเปน ๒ จำพวก คือ จำพวกหนึ่ง เห็นวาการผอน 
อันเปนสิ่งที่ทำใหเสียระเบียบทางราชการไป จึงไมยอมผอนผันเลย อีกจำพวกหนึ่งเห็นวา 
การใด ๆ ทั้งปวง ควรจะคิดถึงความสะดวกแกตัวเองและบุคคลในบังคับบัญชาของตน 
จึงยอมผอนผันไปเสียทุกอยาง จนเสียทั้งวินัยแบบแผนและหลักการทีเดียวก็มี ซ่ึงทั้งสอง
จำพวกนี้เขาใจผิดทั้งสองจำพวก ทางท่ีควรน้ันควรจะเดินสายกลาง พิจารณาตามความ
เหมาะสมถึงจะถูก 
 ๙. ความมีหลักฐาน  ความมีหลักฐานเปนคุณวิเศษอันหนึ่งซึ่งจะเปนเคร่ือง
ชวยบุคคลใหไดรับตำแหนงหนาที่อันมีความรับผิดชอบ และเมื่อไดรับแลวจะเปนเครื่อง 
ใหไดมั่นคงอยูในตำแหนงนั้นตอไปอีกดวย การมีหลักฐาน คือ หนึ่ง การมีบานเปนสำนัก
มั่นคง ไมเที่ยวระเหระหนอยูโนนทีนี่ที ตองอยูใหเปนที่เปนทางพอ เมื่อมีความจำเปนที่จะ
ตามตัวก็ตามพบ สอง การมีครอบครัวอันมั่นคง คือ มีภรรยาเปนเนื้อเปนตัว และเปนคู
ชีวิตฝากเหยาฝากเรือนเปนหูเปนตาแทนผัวได จึงเรียกวามีครอบครัวเปนหลักเปน 
ฐาน สาม ตั้งตนไวในที่ชอบ คือ ไมประพฤติสำมะเลเทเมา ประพฤติอยูในอบายมุขซึ่งเปน
บอเกิดแหงความฉิบหาย ที่กลาวมานั้นจะแลเห็นไดวา ทุกคนมีโอกาสเทา ๆ กันที่จะทำตัว
เปนผูมีหลักฐาน ถาใครไมถือโอกาสนั้นแลว จะโทษใคร ไมไดเลยนอกจากตัวเอง 
 ๑๐. ความจงรักภักดี  ความจงรักภักดี แปลวา ความสละตนเพ่ือประโยชน
แหงทาน คือ ถึงแมวาตนจะไดรับความเดือดรอน ความรำคาญ ตกระกำลำบากหรือจน
ตองสิ้นชีวิตเปนที่รักก็ยอมไดทั้งสิ้น เพื่อมุงประโยชนแทจริงใหแก ชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย ผูที่จะยอมเสียสละเชนน้ีไดตองเขาใจซึมซาบวา ตนของตนนั้น 
เปรียบเสมือนปรมาณูผงกอนเล็กนิดเดียว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภูเขาใหญ ซึ่งภูเขาใหญ
เปรียบเสมือนชาติ และถาชาติเราแตกสลายไปแลวตัวเราผูเปนผงกอนเดียวเทานั้นก็ตอง
ลอยไปตามลม เม่ือเขาใจเชนน้ีจึงจะเขาใจวาราคาของคนนั้นที่มีอยูแมแตเพียงเล็กนอย
ปานใดก็เพราะอาศัยการที่ยังเปนสวน ๆ แหงชาติ ซ่ึงยังเปนเอกราชไมตองเปนขาใคร 
อยูเทานั้น เพราะฉะนั้นผูเขาใจจริงจะไมรูสึกเลยวาการเสียสละสวนใด ๆ จะเปนขอควร
เปนหวงแทน นี้เปนความจงรักภักดีแทจริง และความจงรักภักดีแทจริงนี่เอง คือความรัก

ชาติซึ่งคนไทยสมัยใหมพูดจนติดปาก แตจะหาผูเขาใจซึมซาบจริงไดนอยนัก 



 ๑. ตองระวังความสะอาดเรียบรอยในที่อยูของตนใหมาก ๆ เพราะที่อยูของ 

ตนนั้นเปนเครื่องแสดงใหผูอื่นเขาเห็นวาตนมีนิสัยเปนอยางไร 

 ๒. เครื่องแตงกายตองใหถูกแบบทหารทุกอยาง และสะอาดเสมอ 

 ๓. เวลารับประทานอาหารอยาลุกลนเลอะเทอะมูมมาม จงระวังความสะอาด

ใหมากและอยากลาวถึงสิ่งที่นาเกลียดในเวลารับประทาน เพราะจะรำคาญหูผูซึ่งรับ

ประทานอยูดวยกัน 

 ๔. ไมควรบวน, ขาก, ถมและอยาจิ้ม ควัก ลวง แกะเการางกายในที่ประชุม 

 ๕. ไมควรหยิบของผานหนาผูอื่น ควรขอใหเขาหยิบสงใหจะดีกวาแลวแสดง

ความขอบใจเขา 

 ๖. คนไทยยอมถือกันวาศีรษะเปนของสูง เพราะฉะนั้นตองระวังอยาใชกิริยา

ขามกราย และเวลาพูดอยาใชมือชี้ขามหนาตาและศีรษะของผูอื่น 

 ๗. อยาลวงเกิน ถูกตองผูอื่นซ่ึงไมใชหยอกกันฐานเพื่อน 

 ๘. ไมควรหันหลังใหผูอื่น ในขณะท่ีพูดจากันหรือเหยียดเทาไปให ถากับผูใหญ 

ยิ่งเปนการสำคัญมากขึ้น 

 ๙. ไมควรใชกิริยากระซิบบุยใบ ใหอาณัติสัญญาณใด ๆ ในท่ีประชุม  

เพราะอาจทำใหผูอื่นสงสัยในกิริยาเชนนั้น 

 ๑๐. กิริยาทาทาง ตองใหผึ่งผายองอาจสมกับที่เปนทหารอยูเสมอ 

 ๑๑. เวลาไปในงานศพ อยามีกิริยารื่นเริงชื่นบานและทำเสียงดังเปนอันขาด 

 ๑๒. ทหารทุกคน ไมควรลักลอบเลนการพนันที่ตองหามตามพระราชบัญญัติ

อากรการพนัน 

 ๑๓. ทหารไปในที่ใด ๆ ก็ดี ตองระวังในเรื่องแสดงความเคารพอยูเสมอและตอง

แสดงความเคารพดวยกิริยานอบนอม 

 ๑๔. เสียงที่พูดนั้นอยาใหเบานัก หรือโฮกฮาก และพูดอะไรตองใหเปนวรรค 

เปนตอนและถูกตอง 

 ๑๕. ทหารทำกิจพลาดพลั้งในกิริยาวาจาตองออกวาจาขอโทษเสมอ 

 ๑๖. คำพูดตองระวังใหแนนอนไมกลับกลอก 



     

 ๑๗. การมาทันเวลาราชการน้ัน นับวาเปนขอสำคัญสำหรับราชการทหารมาก 
ผูอยูใตบังคับบัญชาหรือผูนอยตองมากอนผูบังคับบัญชาหรือผูใหญเสมอแตไมควรมา 
กอนเวลาซึ่งกำหนดเกินกวา ๑๕ นาที ผูใหญหรือผูบังคับบัญชาไมควรใหผูนอยหรือผูใต
บังคับบัญชามาคอยตนอยูนานตองระวังทำตัวอยางอันดีอยูเสมอ ถาตนมาชาสัก ๒ – ๓ 
ครั้ง ตอไปผูอืน่ก็จะมาชาอยางที่ตนทำแบบนั้น 
 ๑๘. เวลาเปนเงินเปนทอง ทหารทุกคนควรจะนึกตริตรอง และใชใหถูกอยาเอา
เวลาอันแพงนี้ไปใชสำหรับสิ่งที่ไมเปนประโยชนกับชาติบานเมือง 
 ๑๙. ผูใดไมทำการงานในหนาท่ีของตน เอาเวลาทำการงานในหนาที่ของตนไป
คิดการในหนาที่ของคนอื่น ๆ และท้ังอวดรูแตปากมากดวยนั้น ผูนั้นควรจะไดนามวา 
“กระฉอกถวยแกว” 
 ๒๐. ในการงานทั้งปวง ทหารตองมีมานะไมยอทอตอความลำบาก โดยไมทำตัว
เปนน้ำตาลหรือขี้ผึ้ง คือ กลัวฝนและกลัวแดด ถึงแมมีความลำบากสักปานใดก็ตองสะกด
ใจไวและคอยดูตอไปในขางหนา 
 ๒๑. เงินทองไมตองยืมกนั เพราะเขาตองใชเหมอืนกัน ถาเขาไมใหยมืจะขดัใจกนั
เมื่อเรามีเทาใดก็ใชเทาน้ันตองใชเงินใหพอเหมาะกับรายไดของตน อยาใหตองเปนหนี้การ
ใชเงินจนเกินกำลังตนจนตองเปนหนี้สินเขาน้ัน ผูนั้นควรจะไดนามวา “เหลิงหรือ 
เลยธง” 
 ๒๒. ผูที่อยูนิ่ง ๆ ไมทำอะไรเพราะกลัวความผิดนั้นนับวาเลว แมจะทำอะไรไป 
ถาปรากฏวาบกพรองก็จัดการแกไขภายหลัง ยังวาเปนทางที่ควรยกยองอยูเสมอ 



 ดวยปรากฏวาเวลาที่ราชองครักษเขารับพระราชทานปริญญาบัตรและ 

เครื่องราชอิสริยาภรณตอพระหัตถพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นบางทานแสดงกิริยา

ทาทางไมคอยผึ่งผาย งดงามใหสมกับเปนขาราชการทหารและบางทานปฏิบัติไมใคร 

จะถูกตองเรียบรอยนัก เชน บางคนคุกเขาขวาเวลารับพระราชทาน, บางคนถวายเอางาน

ไมถูกตองเรียบรอยนัก, บางคนไมถวายเอางาน, บางคนเม่ือรับสัญญาบัตรหรือ 

เครื่องราชอิสริยาภรณมาแลวถือหอยต่ำหรือแกวงไปมาดังนี้เปนเคร่ืองแสดงใหเห็นวา 

ราชองครักษผูนั้นยังไมคุนเคยช่ำชองตอการน้ีนักจึงปรากฏความไมเรียบรอยขึ้น  

เพื่อความเรียบรอยงดงามสมความมุงหมายจึงขอถือโอกาสแนะนำไว ณ ที่นี้ คือ 

 สถานที่ใชพระราชทานนั้นจะเปนทองพระโรง, พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย,  

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, พระตำหนักจิตรลดา

รโหฐาน ฯลฯ หรือพระราชทาน ที่ใดก็ตามหลักการปฏิบัตินั้นโดยมากก็คงเปนทำนอง

เดียวกันคือ กอนที่จะเขารับพระราชทาน เจาหนาที่ทางสำนักราชเลขา ฯ  หรือเจาหนาที่

กองปกาศิต (หรือถาเปนการรับพระราชทาน ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตรที่เปนหนาท่ี      

ของโรงเรียนทหารนั้น ๆ) จะไดจัดใหยืนลำดับการเขารับกอนหลังอยูแลวและกอนท่ี 

จะเขาที่เตรียมพระราชทานควรวางหมวกเสียกอน 

 เม่ือจะเขารับพระราชทานของตอพระหัตถพึงปฏิบัติเปนขั้น ๆ ดังนี้ 

 ขั้นที่ ๑ 

 - เม่ือเจาหนาที่ ฯ ขานนามผูใดผูนั้นก็เริ่มออกจากแถวไปยังหนาพระที่นั่ง 

(ทาเดินตององอาจผ่ึงผายเปนสงาอยูในอาการสำรวม ไมตองลงสนแรง จังหวะกาวเทา 

ใหพอเหมาะ อยาเร็วหรือชาเกินไป) 

 - กระบี่ควรถือในทาตรง (เฉพาะกรณีเชนน้ี ไมควรเอนปลายกระบี่ขณะเดิน

เขาไปหนาพระท่ีนั่งเพราะปลายกระบี่อาจไปถูกพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เขาก็เปนได ถาไมหยุดชิดพระองคจนเกินไป) 

 - ถึงระยะประมาณ ๗ ถึง ๑๒ กาว (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานที่เปนสำคัญ) จากที่

ประทับใหหยุดถวายคำนับครั้งหนึ่งแลวจึงกาวเดินตอไป 



     

 ขั้นที่ ๒ 
 - เดินเขาไปถึงระยะหางจากท่ีประทับพอควร ใหหยุดถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง 
(ระยะพอควรที่จะหยุดหนาพระที่นั่ง ตอนนี้จะตองกะประมาณวาถาเราคุกเขาลง
พระราชทานของในระยะนั้นแลว จะรับพระราชทานของตอพระหัตถไดพอเหมาะพอดี 
โดยไมตองถึงกับใหตองทรงโนมพระองคลงมามากในเวลาพระราชทาน และเราจะคุกเขา
รับไดดวยทรวดทรงอันงาม ไมตองโนมตัวเขาไปรับจนเกินไป แตระวังอยาใหใกลชิด
พระองคมากนัก เพราะจะไมงามในเวลายืนถวายคำนับ กะวา เวลาพระราชทาน 
ทรงเหยียดพระกรพอเหมาะ ๆ และฝายเราก็ใหพอดีที่จะเหยียดแขนรับ) 
 - แลวกาวเทาขวาไปขางหนา ๑ กาว พรอมกับคุกเขาซายถึงพื้นขยับกระบี่ 
ใหปลายทอดไปขางหลังทรุดตัวลงบนสนเทาซาย เมื่อแลเห็นพระราชทานจึงเหยียด 
แขนขวาแบมือรับพระราชทาน คือ ใหพระองคทรงวางของที่พระราชทานลงในมือเรา  
ไมใชเราไปหยิบจากพระหัตถ อยางไรก็ตาม เวลารับพระราชทานนี้ตองถวายเอางานกอน 
และถาเปนของที่จะปลิวได เชน สัญญาบัตร จะใชนิ้วมือชวยกำกับขางบนไวดวยก็ได 
หมายเหตุ 
 ถือเปนประเพณีในราชสำนักวา การจะรับสิ่งใดจากพระหัตถตองถวายเอางาน
เสียกอน การเอางานน้ันก็คือ เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดยื่นพระหัตถสงของ 
หรือวัตถุใดพระราชทานมา ตนจะตองยกแขนขวาขึ้นแลวยกมือ (ขอมือ) ขึ้นเปนการ
เคารพเสียทีหนึ่งกอนแลวจึงรับ หามมิใหรับดวยมือซายหรือรับท้ังสองมือในเมื่อส่ิงนั้น 
จะยกไดดวยมือเดียว กับหามมิใหรีบรับดวยอาการกระตุก,กระชากและถอนมือมาโดยเร็ว 
ถาเปนสิ่งของที่มีดามมีเชิง (เชน เชิงเทียน) ตองหยิบจากใตพระหัตถทุกเมื่อ หามมิให 
รับเหนือพระหัตถ 
 อนึ่ง สำหรับการถวายเอางานน้ี ถาไดฝกหัดจากบุคคลก็จะเขาใจไดเร็วและ
ทำใหถูกตองดีกวาอธิบายกันทางตำรา 
 ขั้นที่ ๓ 
 - เมื่อรับพระราชทานแลวลุกข้ึนยืนพรอมกับถอยเทาขวามาชิดเทาซายและ
ถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง แลวเดินถอยหลังออกมา ใหถือสิ่งที่พระราชทานออกมาในทา 
งอแขนขวาอยูในแนว หรือใตราวนมแตตองไมต่ำกวาแนวเข็มขัดเดินถอยหลังประมาณ  
๔ ถึง ๘ กาว (ท้ังน้ีแลวแตสถานท่ี) ใหหยุดถวายคำนับอีกคร้ังหนึ่ง แลวกลับหันหลัง 
เดินไปยังในทางอแขนขวาตลอดเวลา ตอนั้นไปคงถือในทาคารวะ (หามถือหอยแขน 
หรือแกวงตามสบาย) 



 สำหรับวิธีปฏิบัติมีเปนหลักใหกระทำเพียงเทานี้ ควรที่ราชองครักษ และนายทหาร

ทุกนายพึงฝกฝนตนเอง อยาใหมีบกพรองไดอยาไดละเลยโดยถือเสียวาเปนการงาย  

และไมเอาธุระฝกฝนอบรมตน ควรหาโอกาสฝกกระทำอยูเสมอ ๆ ผูใดรูสึกวายังทำได 

ไมดีพอตองหมั่นไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพ่ือใหไดเห็นการปฏิบัติของผูที่ไดรับ

พระราชทานจริง ๆ ดวย 

 อนึ่ง การรับพระราชทานสิ่งตาง ๆ นี้ บางโอกาสใชพระราชทานในที่อื่น ๆ ก็มี 

สำหรับการปฏิบัติก็คงคลายกับที่กลาวมาแลวซึ่งขอนำมากลาวโดยยอ ๆ ดังตอไปนี้ 

 ๑. พระราชทานในเวลาที่ผูรับอยูในแถว (ยืนเฝา ฯ) เมื่อเสด็จพระราชดำเนิน

มาจวนถึงผูใด ผูนั้นถวายคำนับแลวคุกเขาขวาลง พรอมยกมือขวาเอางาน แลวแบมือรับ

พระราชทานเม่ือไดรับพระราชทานแลวลุกข้ึนถวายคำนับอีกคร้ังหนึ่ง (ของที่รับ

พระราชทานมาตองไมลืมถือใหถูกตองมือซายตองระวังกระบี่ไมใหแกวง) 

 ๒. การรับพระราชทานในที่ซึ่งคุกเขาไมถึง เพราะประทับอยูสูง เชน ประทับ 

บนพลับพลายก เปนตน ก็ไมตองคุกเขาคงกระทำแตถวายคำนับและปฏิบัติอยางเดียว 

กับการรับพระราชทานที่ทองพระโรง 

 ๓. ถาพระราชทานที่ศาลา หรือปะรำที่ยกพื้นมีเครื่องปูลาดจะมีหลังคาหรือ 

มีเพียงแตดาดเปนปะรำเทาน้ันก็ตาม ถาจัดที่เสด็จ ฯ ออกคลายกับทองพระโรง  

หรือโรงพระราชพิธี การเขารับพระราชทานตองใชระเบียบอยางเดียวกับพระราชทาน 

ที่ทองพระโรง 

 ๔. ถาพระราชทาน ณ สถานที่ที่เปนโรงเรียน หรือพระตำหนักเจานาย หรือ 

ที่พระอุโบสถ พระวิหาร ฯลฯ ซึ่งเปนหลังคาและยกพ้ืนก็คงใชระเบียบพระราชทาน 

ที่ทองพระโรงเชนเดียวกัน 

 ๕. ถาพระราชทานในเวลาท่ีประทับอยูที่พื้น (ไมประทับพระเกาอี้) ตองใช

คลานแทนเดิน เวลารับใชหมอบรับ และใชการกราบแทนคำนับทุกแหงไป การพระราชทาน

ในโอกาสที่วานี้ความจริงมิใชจะมีบอยนัก แตที่นำมากลาวไวก็เพื่อเปนความรู ถามีจะได

ปฏิบัติไดถูกตอง 

 อนึ่ง ไดสังเกตเห็นราชองครักษและนายทหารสัญญาบัตรบางนายถวายคำนับ

และกราบไมใครจะถูกตองงดงาม โอกาสท่ีชี้แจงเรื่องนี้จึงใครจะเลยแนะนำใหทราบ 

เสียดวยวา จะทำอยางไรถึงจะนับวาถูกตองและงดงามเพื่อผูที่ยังทำไมถูกจะไดฝกตน

กระทำใหถูกตองคือ 



     

 - การถวายคำนับ (หรือแมการคำนับก็ตาม) ขอสำคัญอยูที่นอมศีรษะลง 

และนอมตัวตามลงดวย  แตถานอมแตตัวไมนอมศีรษะดวยก็ไมงาม การนอมตัวนั้น  

ขอสำคัญเอวตองตั้งตรงไว ขาก็ตองตรง และสนเทาชิดกันไว 

 - สำหรับทากราบจะใหงามน้ัน คือ ศอกทั้งสองตั้งอยูพอประมาณ แขนเปน

วงฉากกับหนาอก มือประนมน้ิว แลวจึงเหยียดวางลงแคพื้น กมศีรษะลงหามือ  

และยกมือขึ้นมาประสพกับหนาผาก เมื่อกมศีรษะลงไปดวยอีกนิดหนึ่ง หัวแมมือพอตรง

จมูก (ปลายนิ้วแมมือพอเสมอและจดดั้งจมูกตอนบน ใกลหวางคิ้ว) ไมใชกราบแบมือ  

ทาบลงกับพื้นอยางกราบพระ สวนระยะท่ีวางศอกลงนั้น ควรหางจากเขาใหพอที่ตัวจะ

เหยียดพอดี ถาวางศอกชิดมากมาทางเขา จะทำใหตัวงอ ถาวางหางออกไปขางหนามาก

จะทำใหกลายเปนทาเหยียดยาว หรือกนกระดก ไมวางอยูบนสนเทาทำใหแลดูนาเกลียด 

 เทาที่ชี้แจงแนะนำมาแลวหวังใจวาตอไปคงกระทำกันไดถูกตองมีกิริยามรรยาท

งดงามเปนที่เชิดชูแกตนเองและหมูคณะทหารดวยดีสืบไปทั่วกาลนาน 

หมายเหตุ 

 ก) ประเพณีการเคารพในราชสำนักนั้น มีดังนี้ 

  ถวายคำนับ  - ใชในโอกาสเมื่อยืนหรือเดิน 

  กราบ, ถวายบังคม - ใชเมื่อนั่งกับพื้น หมอบ คลาน 

 ข) วิธีการถวายบังคมขณะหมอบคลานใหพึงกระทำดังนี้ 

 ๑. หมอบเฝา  ใหหมอบตรง คือ คุกเขาทั้งสองขางตรงเสมอกัน เทาทั้งสอง

ไขวอยูใตกน ศอกทั้งสองคูจดเขา ตนแขนยันตรงมือประนม 

 ๒. คลานเขาเฝา ใหคลานศอก คือ คูเขาท้ังสองขางและใหเทาชิดกัน  

ศอกทั้งสองจดพื้นกางพอสมควรมือกำพอควร หามมิใหยกกนสูงมิใหสายตัวมิใหเขา

กระทบพื้นดังกุกกัก 

 ๓. ถวายบังคม ใหนั่งเทพนม คือ คูเขาจดพื้นปลายเทาทั้งสองกางจดพ้ืน 

สนเทาเอนมาจดกันและใหรองรับกน เขาแยกตึงและตั้งตนข้ึนจากหมอบเมื่อเวลาจะถวาย

บังคมนั้นใหเตรียมตัวดังวาแลว เสียแตเมื่อหมอบและพอเผยอกายข้ึนก็ใหมือทั้งสอง 

สอดเขาประนมจดเสมอใตดุมเสื้อเม็ดท่ีสี่และคอยยกตัวขึ้นใหตรงและยกมือขึ้นตาม 



ในทันทีจนพอตัวตรงปลายมือก็ใหจดแนวผมตรงหนาผาก แลวโอนตัวกลับลงมาและ 

ถอนมือลงมาดวยจนจดใตดุมเสื้อเม็ดท่ีสี่ตามเดิมหามมิใหยกกนขึ้นหางจากเทา มิใหปลอย

ใหหลังโกง มิใหกางนิ้วมือ 

ขอสังเกต 

 - การถวายบังคมน้ัน ตามปกติใชเพียงคร้ังเดียว เชน ในเวลาที่มีพระราช

ดำรสัใชงานการน้ัน ถาจะไปถวายบงัคม ๓ ครัง้เสมอ กจ็ะทำใหชาไมทนัพระราชประสงคไป 

 - แตถาในพระราชพิธีหรือไดพระราชทานสิ่งใดส่ิงหนึ่งแกตนจะตองถวาย

บังคม ๓ ครั้ง 



     

 โดยปกติมรรยาทท่ีดีทั้งหลายอันเปนที่นิยมกันทั่วไปนั้นราชองครักษพึงนำมาใช

ในพระราชฐานอยูแลวแตยังมีขอพึงปฏิบัติเพิ่มเติมจากมรรยาทของสุภาพชนตามปกติ 

อีกหลายประการ ซึ่งราชองครักษพึงสังวรณการปฏิบัติในพระราชฐานและในสถานที่ที่เคย

เสด็จพระราชดำเนินไป ณ แหงใดแหงหนึ่งตามก็เพื่อใหตองดวยขนบธรรมเนียมที่ดีงาม 

จึงขอนำมากลาวไวดวยดังนี้.- 

 ๑. อยาเยี่ยมพระบัญชรหรือเขาไปใกลชิดจนอาจจะเห็นวาเปนการเยี่ยมบัญชร

ถามีความจำเปนจะตองดูสิ่งใดจากพระบัญชรพึงดูอยูแตหาง ๆ  

 ๒. อยารวมใชสิ่งของซ่ึงทรงใชสอยเฉพาะพระองคซึ่งถึงแมจะไมทำใหเกิดการ

สึกหรอประการใดก็ตาม เชน เกาอี้ พระฉาย ฯลฯ เปนตน 

 ๓. อยาเดินบนลาดพระบาทที่เขาจัดไวเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินใน 

ครั้งคราวนั้น ๆ  

 ๔. อยาใหคนขับรถของทานนำรถเขาเทียบ ณ ที่จัดไวเปนที่เทียบรถพระท่ีนั่ง

ทั้งนี้ไมวาจะเปนภายในพระราชฐานหรือแมในที่อื่นใดที่จัดไวเฉพาะครั้งหรือคราวเสด็จ

พระราชดำเนินน้ัน ๆ ก็ตามจงจอดหรือหยุดรถใหหางจากที่นั้น 

 ๕. เมื่อตองตามเสด็จพระราชดำเนินในรถยนตพระที่นั่งขนาดเล็กที่พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขับเอง (เชน รถเฟยตสเตชั่นแวกอน ๕๐๐ ซีซี. เปนตน)  

เวลาข้ึนรถราชองครักษจำเปนตองข้ึนนั่งขางหนาเคียงขางที่ประทับไมบังควรกาวเทาขึ้น

ไปกอนแลวนั่งเพราะการย่ืนเทาเขาไปทางที่ประทับเปนการนาเกลียดทางที่ดีควรนั่งลง 

โดยวิธีหันหลังเขากอนแลวหยอนตัวลงน่ังตอไปจึงระวังยกเทาทั้งสองไปวาง ณ ที่วางเทา

ตรงหนาของเรา 

 ๖. เวลานั่ง ณ ที่ใด ๆ บริเวณที่ประทับ เชน เวลาอยูเวรหรืออยู ณ ที่เปดเผย

ในขณะปฏิบัติหนาที่ อยานั่งไขวหาง, กางแขน, น่ังเอนกาย, กระดิกเทา, เหยียดขา,  

ถางขา, เพราะอาการเหลานี้เปนมรรยาทที่ไมสุภาพ 

 ๗. ถาตองนั่งกับพื้นเมื่ออยูพระท่ีนั่งหรืออยูเฉพาะพระพักตรพึงนั่งพับเพียบ 

ตัวยืดตรงมือทั้งสองวางบนเขาหามนั่งทาวแขน นั่งขัดสมาธิ น่ังยอง ๆ หรือนอนพังพาบ 

และถาเสด็จพระราชดำเนินเขาไปใกลตองยอบตัวหรือหมอบลงตามประเพณีไทย       



 ๘. เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ หรือ 
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอและพระเจาลูกเธอเสด็จโดยรถพระที่นั่งหรือพระราชดำเนินโดย
พระบาทก็ตามราชองครักษซึ่งเขาเวรประจำพระองคอยู ณ ที่ประทับพึงลงไปรับ – สง
เสด็จในชั้นที่รถพระที่นั่งเทียบไมใชรอยืน รับ – สง เสด็จอยูขางบน               
 ๙. เมื่อผานเขาออกในเขตพระราชฐานพึงแตงกายใหสุภาพเรียบรอย,  
ขับรถตองใชความเร็วชาและปฏิบัติตามกฎจราจรท่ีติดตั้งไวปฏิบัติตามระเบียบการผาน
เขาออกในเขตพระราชฐานโดยเครงครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเปนการ 
คารวะตอสถานที่ประทับ 
 ๑๐. ไมบังควรสวมแวนกันแดดสีดำในพระราชฐานเพราะถือวาไมสุภาพ 
เฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติงานหนาที่ หรืออยูเฉพาะพระพักตร เชน ขณะเขาเฝา 
ทูลละอองธุลีพระบาท เปนตน ถาจำเปนโดยแทเชน ตาเจ็บจึงควรสวมแวนตาสีชาออน 
 ๑๑. การเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีหรือในงานที่
เสด็จพระราชดำเนินไปเปนเกียรตินอกพระราชฐานก็ตาม ราชองครักษที่ตามเสด็จ ฯ  
หรือเขาเฝา นอกจากจะตองแตงกายเครื่องแบบตามหมายกำหนดการแลว ปกติจะตองมี
กระบี่และถุงมือดวยเสมอ 
 ๑๒. ราชองครักษที่ตามเสด็จ ฯ ในรถพระท่ีนั่ง และสำหรับราชองครักษ 
เมื่อรถยนตพระท่ีนั่งผานธงไชยเฉลิมพลตองทำการเคารพตอธงไชยเฉลิมพลโดยเสด็จ ฯ  
ดวยทุกครั้ง 
 ๑๓. เพ่ือความนาดแูละเปนระเบยีบเรียบรอยเหมือน ๆ กัน ในการจบัถอืหมวก - 
กระบี่ – ถุงมือ  เมื่อขัดกระบี่ดวยสายกระบี่ เชน ขณะรอรับเสด็จ ฯ (เพื่อที่จะตามเสด็จ
พระราชดำเนิน) ณ ทองพระโรง หรือเมื่อจะเขายืนเฝาตามตำแหนงพึงถือกระบี่แนบขา
ขางซายปลายกระบี่อยูประมาณนิ้วกอยเทาซาย เลื่อนมือซายมาจับที่ดามกระบี่ หัวแมมือ
อยูบนดามกระบ่ี (บนหัวชาง), หมวกท่ีถอดแลววางใหขอบเกาะบนดามกระบี่ หันกระบัง
หมวกไปทางขวา ถุงมือหันทางปลายนิ้วไปทางขวาและวางลงบนขอบหมวกใหทับ 
ดุมหมวก นิ้วแมมือซายกดบนถุงมือที่วางบนขอบหมวกเพื่อคุมหมวกไว 
 ๑๔. ราชองครักษที่ตามเสด็จ ฯ ในรถพระท่ีนั่งหรือรถราชองครักษพึงกระทำ
การเคารพตอพระบรมรูป (เชน พระบรมรูปรัชกาลที่ ๑ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พระบรม
รูปรัชกาลที่ ๖ ฯลฯ) โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ, 
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจาลูกเธอในโอกาสท่ีตามเสด็จพระราชดำเนิน
ขณะที่รถยนตพระที่นั่งผานพระบรมรูปนั้น ๆ ดวย ทั้งนี้โดยอนุโลมตามพระราชอัธยาศัย 



     

 ๑๕. ในพระราชฐานที่ประทับแรมจะแตงกายไวทุกขไมได เวนแตเมื่อพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ ใหมีการไวทุกขในราชสำนัก 

 ๑๖. ถาเปนการยืนเฉพาะพระพักตร ตองยืนตรง ขาชิด ปลายเทาหางกัน 

เล็กนอยแขนแนบขางตัวหรือยืนตรงคอมสวนบนเล็กนอย มือประสานกัน อยาเอามือ 

ไพลหลัง กอดอก เทาสะเอว หรือเอามือลวงกระเปาเสื้อกระเปากางเกง 

 ๑๗. การกมศีรษะถวายคำนับตองระวังอยาใหผงกศีรษะ ใหกมศีรษะและ 

สวนไหลลงชา ๆ ต่ำพอควร คือ โนมศีรษะและสวนบนลง แตระวังอยาใหกนยื่นมือแนบ

ขางตัวทั้งสองมือ แลวยกศีรษะและลำตัวทอนบนกลับตั้งตรงชา ๆ เชนเดียวกัน 

 ๑๘. การเขาเฝา ฯ เพื่อทูลเกลา ฯ ถวายของในที่ประทับแรม (ตามประเพณีใน

ราชสำนัก) 

  - ของท่ีจะทูลเกลาถวายจะตองใสพาน เวนแตของที่จะวางบนพานไมได

พานนั้นจะตองมีลิ้น ไมจำเปนจะตองมีผาปูบนพานแตจะใชผาหรือผาลูกไมตัดใหขนาด 

เทาลิ้นพานวางบนลิ้นพานดวยก็ได 

  - เมื่อลุกออกจากที่ พึงถวายความเคารพกอน 

  - เดินเขาไประยะพอควร วางพานของถวายลงไวขางขวาจึงกราบ 

  - การถวายของถาเปนของเล็ก ใหถวายจากทาหมอบลงแขนซายมือขวา

จับคอพานขึ้นยกถวายถาเปนของใหญจับคอพาน ๒ มือนอมตัวถวาย 

  - แลววางพานลงขางขวา กราบ 

  - คลานถอยหลังพอควร กราบ 

  - ลุกเดินกลับเขาที่ กอนจะนั่งถวายความเคารพ 

 ๑๙. การเขาเฝาเพื่อรับพระราชทานของ 

  - ทำเชนเดียวกับการเขาเฝา ฯ เพื่อถวายของถารับพระราชทานเองเขา

รับพระราชทานดวยมือเปลา (ถารับพระราชทานเพื่อนำไปมอบผูอื่น ตองรับพระราชทาน

ดวยพาน) 

  - กอนรับพระราชทานตองถวายเอางานกอน แลวแบมือขวารับ

พระราชทาน ถาเปนของใหญเม่ือถวายเอางานแลวนั้นชอนมือขวาข้ึนพรอมกับยกมือซายขึ้น 

เพือ่รับพระราชทานของทัง้ ๒ มือ 

  - การรับพระราชทานตองรับใตพระหัตถเสมอ และเมื่อรับแลวตองเชิญ

ไวโดยถือใหแขนตั้งไดฉากกับลำตัว ถาถือมือเดียวตองเชิญดวยมือขวาเสมอ 



 ๒๐. การเขาเฝา ฯ รับพระราชทานของท่ีเปนทางการ เชน รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณไมใชคลานหรือหมอบและกราบ แตเขารับพระราชทานของสวน

พระองค เชน เขารับพระราชทานเข็มราชวัลลภ และเหรียญรัตนาภรณ เปนตน เชนนี้

เมื่อรับพระราชทานแลวมีกราบดวย 



     

 ขอ ๑. ในโอกาสถวายเคารพ อันเปนกิริยาที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งราชองครักษ
ควรทราบไวมีอยู ๒ อยาง คือ 
  ถวายคำนับ  : เมื่อยืนหรือเดินอยางหนึ่ง 
  กราบถวายบังคม : เมื่อหมอบ คลาน อยางหนึ่ง 
 วิธีจะสังเกตวาเวลาใดควรใชอยางใดนั้น พอจะสังเกตไดบาง ดังนี้ 
  ก) ถวายคำนับเมื่อยืนหรือเดิน ยอมใชอยูเสมอคือในเวลาเมื่อพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดำเนินประทับยืน ประทับพระโธรน หรือประทับ
พระแทน (เชน ในเวลาเสด็จออกขุนนาง) ราชองครักษ ขาราชการ และมหาดเล็ก 
ที่ยืนเดิน ยอมใชการถวายคำนับ 
  ข) กราบถวายบังคมเมื่อหมอบ คลาน ยอมใชแตในเวลาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวเสด็จประทับกับพื้นในท่ีใดท่ีหนึ่ง ราชองครักษ ขาราชการ มหาดเล็ก 
ที่หมอบ คลานอยู ใชการกราบถวายบังคม 
 ขอ ๒. วิธีใชกิริยาถวายการเคารพ ขณะยืน เดิน พึงกระทำดังนี้ 
  ก) ยืน  ตองยืนโดยปกติและอยู ในอาการสำรวม คือไมยืนกางแขน  
กางขา กมหนา กมหลัง ทอดขา โยกตัว แกะเกาหนาตา มือไพลหลังและเทาสะเอว ฯลฯ 
เหลานี้เปนตน สำหรับมือซายจะตองคอยระวังกระบี่ก็ได หมวกที่มีอยูในมือจะตองถือให
ถูกตองตามระเบียบ (หมวก กระบี่ ถุงมือ ตองจับถือใหเปนระเบียบการใชกระบี่ถุงมือ 
ของทางราชการ ถาหลายคนก็จะตองใหเปนระเบียบเดียวกันดวย) 
  ข) เดิน  เวลาเดินเขาเฝาใหเดินอยางปกติ คือ มือซายคอยระวังกันกระบี่
ไมใหขัดขา ถามีหมวก ก็ถือหมวก (ตามระเบียบ) ดวย สำหรับมือขวาก็ใหทอดเปลา ๆ 
และหามมิใหไกวแขนยาว โยกยายกายในเวลาเดิน 
  ค) วันทยหัตถ หมวกเปนของสำหรับตัวเสมอ เมื่อเวลาอยูในที่แจงตอง
สวมหมวก และเมื่อเวลาสวมหมวกอยูจะถวายวันทยหัตถตองระวังตรงคือ ขาชิดกัน 
ตัวตรง กายอยูในทาปกติเรียบรอย มือซายระวังกระบี่ มือขวายกขึ้นกระทำทาวันทยหัตถ
ใหถูกตองแข็งแรงเสมอ 



 ในโอกาสการกระทำวันทยหัตถ ยอมทำเมื่อเวลาแรกเฝา ฯ สมัย ๑ เวลาเสด็จ

ผานสมัย ๑ เวลาผูอื่นกราบบังคมทูลนำชื่อตนสมัย ๑ เวลาเม่ือมีพระบรมราชโองการ

ดำรัสอยูดวยสมัย ๑ เวลากราบบังคมทูล พระกรุณาสมัย ๑ เวลาเสด็จขึ้นสมัย ๑ 

  ง) ถวายคำนับ ใชเมื่ออยูในท่ีรมภายใตหลังคาในที่ใด ๆ เชน ทองพระโรง 

เปนตน ถือในเวลาที่ตองเปดหมวกเมื่อจะถวายคำนับ ตองใหทรงตัวตรง มือซายถือหมวก 

และระวังกระบี่ มือขวาทอดปกติ โนมหลัง กมศีรษะลงชา ๆ พองาม แลวเงยศีรษะ 

ตั้งตรงชา ๆ เชนเดียวกันหามมิใหกมแตศีรษะหรือกมเพียงบาหรือผงกศีรษะและทอดขา 

คูเขา ทำหลังโกง และมิใหกมลงและเงยขึ้นโดยหลุกหลิกเร็วพลัน  

 ขอ ๓. วิธีการถวายบังคมขณะหมอบ คลาน พึงกระทำดังนี้ 

  ก) หมอบเฝา ฯ ใหหมอบตรงคือ คูเขาทั้งสองขางตรงเสมอกัน เทาทั้งสอง

ไขวกันอยูใตกน ศอกทั้งสองคูจดเขา ตนแขนยันตรง มือประนม 

  ข) คลานเขาเฝา ฯ  ถาใชคลานลงศอก คือ คูเขาทั้งสองขางและใหเทา

ชิดกัน ศอกจดพื้นกางพอสมควร มือกำพอสมควร หามมิใหยกกนขึ้นสูงมิใหสายตัว  

มิใหเทากระทบพ้ืนดังกุกกัก ทองแขนตองแนบราบรับพ้ืน แตถาใชคลานลงมือก็ใชในกรณี

คลานเมื่อไมไดถือของ สำหรับตามแบบแผนแท ๆ ตองคลานดังนี้ 

   ๑) นั่งคุกเขาตัวตรง โนมตัวลงเอามือจดพื้น ทองมือติดพ้ืนนิ้วชิดกัน 

ปลายเทาตั้ง 

   ๒) คลานโดยสืบเขาและสืบมือไปขางหนา สลับขางกัน ระวังอยาให

สวนหลังโคงและอยาใหทองยอยต่ำ ซึ่งจะทำใหสะโพกยกคลานตรง ๆ อยาสายสะโพก 

   ๓) คลานโดยใหระยะหางของมือและระยะหางของกนเทาระยะชวงไหล 

   ๔) อยากมหนา 

   ๕) เวลาคลานถอยหลังก็เชนเดียวกัน แตตองมองชำเลืองขางหลัง 

เพื่อกันมิใหไปชนคนหรือชนของ 

  ค) ถวายบงัคม ใหนัง่เทพนม คือ คูเขาจดพืน้ ปลายเทาทัง้สองกางจดพืน้

สนเทาเอนมาจดกัน ใหรองรับกัน เขาแยกตึง และต้ังตนขึ้นจากหมอบเม่ือเวลาจะถวาย

บงัคมนัน้ ใหเตรียมตวัดังวาแลวเสยีแตเมือ่หมอบ และพอเผยอกายข้ึนก็ใหมอืท้ังสองสอด

เขาประนมจดเสมอใตดุมเสื้อท่ีสี ่ และคอย ๆ ยกตัวข้ึนใหตรง และยกมือขึ้นตามในทันท ี 

จนพอตวัตรง ปลายนิว้มอืกจ็ดแนวผมตรงหนาผาก แลวโอนตวักลบัลงมา และถอนมอื
ลงมาดวยจนจดใตดมุ (เส้ือ) ท่ีสีต่ามเดมิ หามมใิหยกกนขึน้จากเทา มใิหปลอยใหหลงัโกง 



     

มิใหกางนิ้วมือ ถวายบังคมตามปกติใชครั้งเดียว เพราะในเวลาท่ีจะมีพระราชดำรัส
ใชการงาน ถาไปมัวถวายบังคม ๓ ครั้งเสมอก็จะทำใหชาแกพระราชประสงคไป  
แตถาในการพระราชพิธีหรือจะพระราชทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหแกคนจะตองถวายบังคม 
๓ ครั้ง 
  ฆ) กราบ  คือเปนทาเดียวกับทาหมอบนั้นเอง แตเมื่อจะกราบใหยก
ปลายมือที่ประนมขึ้นแตนิดเดียว ตนมือคงจดพื้นอยู และกมศีรษะลงไปใหหนาผาก
จดปลายมือ เมื่อยกขึ้น 
 ขอ ๔. ถาจะมีราชการสิ่งใดหรือมีพระบรมราชโองการใหพาเขาไปเฝา
หนาพระที่นั่ง ฯ ใหเขาไปโดยระเบียบ ดังนี้.- 
  ก) ในท่ีที่ใชกิริยายืน เดิน และถวายคำนับ เมื่อจะเขาไปกระทำ 
ตามลำดับดังนี้.- 
   - เมื่อจะเขาไป 
    (๑) ถวายคำนับกอนเดินเขาไป 
    (๒) เดินเขาไปโดยปกติ 
    (๓) ถามีเลี้ยวหรือเขาไปตรงหนาพระที่นั่งตองหยุดถวาย
คำนับในที่นั้นตามสมควร 
    (๔) เดินเขาไปใกลพอสมควร (ประมาณไมเกิน ๕ ศอก จากที่
ประทับ) 
    (๕) ถวายคำนับ แลวหยุดยืนอยูโดยปกติ 
   - เมื่อจะกลับ 
    (๑) ถวายคำนับกอนออกเดิน 
    (๒) เดินถอยหลัง ถาเปนตรงหนาพระที่นั่งใหเดินถอยหลังไป
ประมาณ ๘ ศอกจากที่ยืนถาเปนที่เล้ียวซ่ึงมีระยะสั้นเทาที่กลาวก็ใหเดินถอยหลังไป
จนถึงที่เลี้ยว 
    (๓) ถวายคำนับ 
    (๔) กลับหลังเดินไปตามธรรมดา จนถึงที่ของตน 
    (๕) หันกลับมาถวายคำนับแลวยืนอยูโดยปกติ 
  ข) ในที่ที่ใชกิริยาหมอบ คลาน และถวายบังคม 
   - เมื่อจะเขาไป 
    (๑) ถวายบังคม 
    (๒) คลานเขาไปจนใกลที่ประทับพอสมควรประมาณไมเกิน ๖ ศอก 



    (๓) หยุดถวายบังคม 

    (๔) หมอบลง 

    (๕) กราบ 

   - เมื่อจะกลับ 

    (๑) กราบ 

    (๒) ลุกขึ้นน่ังถวายบังคม 

    (๓) คลานถอยหลังออกมาจนจวนถึงที่ตนอยู 

    (๔) ถวายบังคม  

    (๕) เขาหมอบในที่แหงตน 

  ค) ใชปนกันมีบางสมัย 

   เชนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จประทับอยูกับพื้นพลับพลา 

แตเราอยูกับพื้นดิน จึงควรใชกิริยาปนกันคือ ยืน - เดิน และถวายคำนับในเวลาที่เราอยู

บนพ้ืนดิน ตอเมื่อจะขึ้นไปบนพลับพลาก็ตองคลาน, หมอบ, ท้ังนี้ใหพึงตัดตอนออกจาก

ระเบียบทั้ง ๒ วิธี (คือ ก. และ ข.) ที่กลาวมาแลวนั้นใหเหมาะสมโดยสมควรแกกาลเทศะ

และประเพณีนิยม 

 ขอ ๕. ตองบายหนาไปสูเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกเมื่อ 

   ในการจะหมอบ, จะยืนในที่ใด ๆ ก็ดีตองบายหนาเฉพาะพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวทุกเมื่อแมแตทรงพระราชดำเนินเคลื่อนท่ีไปทางใดก็ตองบายหนา 

หันตามเปนนิจ 

 ขอ ๖. พึงสำรวมกิริยาเมื่ออยูในที่เฝา 

   เม่ืออยูในที่เฝาพึงระวังกายและวาจาใหเรียบรอย เชน เสื้อผาตอง 

ขัดดุมทุกเม็ด จัดเสื้อใหเรียบรอยมิใหลอหลอกกัน หรือพูดจาหัวเราะกันเสียงดังตอหนา

พระที่นั่ง ตองคอยสดับรับฟงกระแสพระราชโองการเสมอ 

 ขอ ๗. การเขาเฝา ฯ ในเมื่อตนมาถึงทีหลังคนอื่น 

   ในการท่ีจะเดิน จะคลานเขาเฝา ฯ ในที่ใด ๆ ถามาถึงทีหลังคนอื่น 

เมื่อใด เมื่อจะเขาไปยังที่หรือยังตำแหนงของตน ควรใหหาทางเขาขางหลังคนอื่น แลวจึง

แทรกเขาไปยังที่ซึ่งเปนลำดับตามผูใหญนอย (ถามีที่) ไมควรจะผานไปขางหนาผูอื่นซึ่งเขา

ยืนหรือหมอบเฝาอยู เวนไวแตเรื่องหรือดำรัสใช หรือมีกิจจำเปน 



     

 ขอ ๘. ใหระวังการคลานหรือการเดินถอยหลัง 

   ในการท่ีจะเดินหรือวาคลานถอยหลัง จะตองชำเลืองดูขางหลังเสมอ 

เพื่อที่จะระวังมิใหตนคลานหรือเดินไปเฉียดผูใหญ และมิใหตนเดินไปกระทบสิ่งของหรือ

ผูคนที่อยูบริเวณนั้น ๆ  

 ขอ ๙. หามมิใหคลานหรือเดินตัดหนาฉาน 

   ถามีกิจจำเปนอยางใดที่จะตองคลานหรือเดินผานไปหนาพระท่ีนั่งหรือ 

ที่ประทับ หามมิใหผานตัดไปตรง ๆ จากซายไปขวาหรือจากขวาไปซายของที่ประทับ 

เปนอันขาด การผานไปตรง ๆ เชนน้ัน เรียกวา “ตัดหนาฉาน” ถาทำดังนี้เปนการ 

ไมเหมาะ (สมัยกอนตองไดรับโทษทัณฑดวย) จักตองคลานหรือเดินเฉียงแฉลบไปดังที่มีชื่อ

เรียกวา “ฝานบวบ” 

 ขอ ๑๐. รับของสิ่งใดจากพระหัตถตอง “เอางาน” เสียกอน 

   ถาจะรับสิ่งใดจากพระหัตถในสมัยใด ๆ ตองไดเอางานเสียกอน 

เอางานนั้นคือ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดยื่นพระหัตถสงสิ่งของหรือวัตถุใด

พระราชทานมา ตนจะตองยกแขนขวาขึ้นแลวยกมือ (ขอมือ) ขึ้น เปนการเคารพอีกทีหนึ่ง

แลวจึงรับ และหามมิใหรับดวยมือซาย หรือรับท้ังสองมือในสิ่งที่ยกไดดวยมือเดียว 

กับหามมิใหรับดวยอาการกระตุกกระชากและถอนมือมาโดยเร็ว ถาเปนสิ่งของ เชน 

กระดาษ ก็รับดวยอาการหยิบจับ ถาเปนสิ่งของอันเล็กนอยตองรับโดยแบมือเขาขางใต

พระหัตถ ถาเปนสิ่งของท่ีมีดามมีเชิง (เชน เชิงเทียน) ตองหยิบจับ จากใตพระหัตถหาม 

มิใหรับเหนือพระหัตถ 

 หมายเหตุ  วิธีเอางานนั้นตองฝกหัดจากบุคคลจึงจะเขาใจและปฏิบัติไดนุมนวล

นาดู และทำไดถูกไดดี ดีกวาที่จะอธิบายกันดวยตำรา 

 ขอ ๑๑. วิธีการรับของจากพระหัตถเมื่อยืนเฝา ฯ 

   เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยื่นพระหัตถสงสิ่งของพระราชทาน

มายังตน ตนจะตองยอเขาซายลงถึงพื้น คงเขาขวาต้ังไว มือซายระวังกระบี่ที่จะไมให

เปนการกีดและแกวง มือขวาเอางาน แลวจึงรับ (ดังกลาวไวแลวในขอ ๑๐) 

 หมายเหตุ  สำหรับขอนี้ ถาเปนการปฏิบัติในที่ ๆ เปนพื้นดิน จักไมยอเขาลง 

ใหถึงพื้นก็ไดแตตองใชการนอมตัวลงแทน 



 ขอ ๑๒. การถวายทูลฉลองหรือรับพระบรมราชโองการหามมิใหผูนอยขาม

หนาผูใหญในที่นั้น ๆ  

   ในเวลาที่ราชองครักษยืนเฝา ฯ อยู ถาจะมีพระราชดำรัสประการใด

มายังองครักษแตมิไดบงเฉพาะแกผูใด ใครเปนผูใหญอยูในเวลานั้นก็ใหผูนั้นกราบบังคม 

ทูลฉลอง หรือรับพระบรมราชโองการ หามมิใหผูนอยขามหนาผูใหญในที่นั้น ๆ  

 ขอ ๑๓. ในเวลาที่สำรวมกายอยูในที่เฝา ๆ (หรือหนาพระที่นั่ง ฯ) พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวไมจำเปนจะตองคำนับผูอื่น 

   ท้ังนี้เวนแตทานผูใหญไดมาพูดดวยโดยเฉพาะ จึงกระทำความเคารพ 

ไดโดยสมควร แตไมใหเสียความสำรวมกายอยูนั้น 

 ขอ ๑๔. การปฏิบัติเมื่อโปรดเกลา ฯ ใหผูใดนำสิ่งใดมาพระราชทานแกตน 

   ถาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดโปรดเกลา ฯ ใหผูใดนำสิ่งใดมา

พระราชทานแกตน เชน ของแจก เปนตน ผูนั้นจะตองบายหนาไปสูเฉพาะ ท่ีประทับ 

แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

   ตัวอยาง – เชนตนอยูที่บาน ก็ใหบายหนาเฉพาะพระราชวังที่ประทับ

แลวถวายบังคมหรือถวายคำนับมิใชคำนับแตแกทานผูนำของพระราชทานมาให  

(เพราะการทำความเคารพตอผูนำของมาใหนั้นเปนการเคารพตัวเรากับบุคคลนั้นเทานั้น) 

ทั้งนี้เพื่อเปนการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 หมายเหตุ  การหมอบ, คลาน, หมอบกราบ, ถวายบังคมนี้ ความจริง พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเลิกใชได เพราะทรง

เห็นวาระบอบการแตงกายของคนไทยไดใกลเคียงกับของฝรั่งเขาไปมากแลว แตถึง

กระนั้นความนิยมภายในพระราชสำนัก ก็ยังมีโอกาสที่จะตองพึงกระทำอยูอีก และก็ทำกัน

ดวยความสมัครใจ เปนการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ เพราะภายใน 

พระราชสำนักเจาหนาที่มหาดเล็กยังแตงกายนุงโจงกระเบนอยู แมในปจจุบันนี้ ทั้งในบาง

โอกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ประทับนั่งกับพื้น จึงเปนหนาที่ของราชองครักษ 

ซึ่งมีหนาที่รักษาการณใกลชิด หรืออาจตองเขาเฝา ฯ เฉพาะพระพักตรควรศึกษาทราบไว

เปนความรูเพ่ือจักไดใชหรือปฏิบัติตนไดเหมาะสม กับกาลเทศะเฉพาะอยางยิ่งภายในเขต

พระราชฐานที่ประทับ จึงไดรวบรวมนำมากลาวแนะนำไว ณ ที่นี้ 





บทที่ ๒ 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 



     

 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณไทย 
พ.ศ.๒๕๔๑ ไดกำหนดสิทธิของบุคคลในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ  แพรแถบยอ
ของเครื่องราชอิสริยาภรณและดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณในประเภท ตระกูล และ 
ชั้นตราใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ๆ และ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใหประดับตามที่หมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมาย
ของทางราชการระบุไว และใหประดับตามลำดับในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง
ลำดับเกียรติเคร่ืองราชอิสริยาภรณไทย 

 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใหปฏิบัติ ดังนี้  
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหผูไดรับพระราชทาน 
เขาเฝา ฯ รับพระราชทานมิใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณนั้นกอนกำหนดเวลาที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเขาเฝา ฯ รับพระราชทาน หากทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ใหเขาเฝา ฯ รับพระราชทานแลว แตไมสามารถเขาเฝา ฯ รับพระราชทานไดจะประดับ 
เครือ่งราชอสิรยิาภรณนัน้ไดนบัตัง้แตผานพนพธิพีระราชทานแลว เวนแตไดรบัพระมหากรุณาธคิณุ
โปรดเกลา ฯ ใหเขาเฝาในโอกาสตอไป จึงใหนำความดังกลาวขางตนมาบังคับใชโดย
อนุโลม เครื่องราชอิสริยาภรณอื่น ๆ ใหประดับไดตั้งแตวันเนื่องในโอกาสพระราชทาน 
หรือตั้งแตวันที่มีประกาศของทางราชการแลวแตกรณี 

 วิธีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 เครื่องราชอิสริยาภรณประเภทตาง ๆ มีวิธีการประดับ ดังนี้ 
 ๑. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชนิดมีสายสะพาย 
 มีวิธีการสวมสายสะพาย โดยมีดวงตรา หอยกับสายสะพาย สะพายบาขวาเฉียง
ลงทางซาย หรือสะพายบาซายเฉียงลงทางขวา ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติของ
เครื่องราชอิสริยาภรณแตละตระกูล ผูที่มิไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามที่
ระบุในหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ ใหสวมสายสะพาย 
ชั้นสูงสุด หรือกรณีหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการมิไดระบุชนิด
ของสายสะพาย ใหสวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน สวนการประดับดารา
ของเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายพองาม 
 ๒. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชนิดดวงตราหอยกับแพรแถบสวมคอ 
 มีวิธีประดับโดยใหคลองแพรแถบไวในปกคอเส้ือ ใหหวงและแพรแถบหอย 
ดวงตราลอดออกมานอกเสื้อระหวางตะขอตัวลางที่ขอบคอเสื้อกับดุมเม็ดแรกพองาม 
และใหสวนสูงสุดของดวงตราจรดขอบลางของคอเสื้อ หากไดรับพระราชทาน 



เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดสวมคอมากกวา ๒ ดวง เพื่อความเหมาะสมและสวยงาม 
ควรประดับเพียง ๒ ดวง โดยประดับดวงตราท่ีมีลำดับเกียรติรองลงมาใหแพรแถบลอด
ออกมาจากรังดุมเม็ดที่สอง ใหแพรแถบอยูใตดุม 
 ๓. การประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณชนดิดวงตราหอยกบัแพรแถบทีป่ระดบัอกเสือ้ 
 มีวิธีประดับโดยใหประดับไวที่เหนือปกกระเปาเสื้อเบ้ืองซายต่ำกวาแนวรังดุม 
เม็ดแรกลงมา ใหดวงตราอยูระหวางขอบบนปกกระเปาพองาม และหากประดับตั้งแต ๒ ดวง
ขึ้นไป ใหเรียงลำดับเกียรติจากดานรังดุมไปปลายบาซาย 
 ๔. การประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณชนดิดวงตราหอยกบัแพรแถบประดับทีห่นาบาเส้ือ 
 ซึ่งเปนเครื่องราชอิสริยาภรณที่พระราชทานใหแกสตรี มีวิธีประดับโดยใหประดับ
ที่หนาบาเสื้อเบื้องซายพองาม และหากประดับตั้งแต ๒ ดวงขึ้นไป ใหประดับ 
ดวงตราท่ีมีลำดับเกียรติรองลงมาในระดับต่ำกวาดวงตราท่ีมีลำดับเกียรติสูงกวา 
โดยเรียงลำดับจากดานรังดุมลดหล่ันไปปลายบาซาย สวนการประดับดาราใหประดับที ่
อกเสือ้เบือ้งซายพองาม 
 ๕. การประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ 
 • สำหรับบุรุษใหปฏิบัติตามวิธีประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณชนิดดวงตรา 
หอยกับแพรแถบประดับที่อกเสื้อ 
 • สำหรับสตรีใหปฏิบัติตามวิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณชนิดดวงตรา 
หอยกับแพรแถบประดับที่หนาบาเสื้อ 
 ทั้งนี้การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณจะยึดแนว
รังดุมเปนหลักโดยเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณที่มีลำดับเกียรติสูง 
จะเรียงลำดับจากแนวรังดุมออกไป ปลายบาซายตามลำดับ 

 การประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณทุกชนิดท่ีมีดารา กับเคร่ืองแบบ
เต็มยศหรือครึ่งยศของบุรุษ จะประดับท่ีอกเสื้อเบื้องซายระดับใตชายปกกระเปา  
สวนเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่งยศของสตรี หรือชุดไทยจะประดับท่ีอกเส้ือเบ้ืองซาย 
เชนกันในระดับพองาม ยกเวนเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่มีกฎหมายกำหนดไวเปนอยางอื่น 
กรณีผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณหลายตระกูลและมีดาราหลายดวงมีวิธี
ประดับตามความเหมาะสมและสวยงามกับสายสะพายที่จะสะพายจากบาขวาเฉียงลง 
ทางซาย หรือจากบาซายเฉียงลงทางขวา ไดหลายแบบ ดังนี้ 



     

แบบที่ ๑ 
 ๑. ดาราดวงแรกประดับที่อกเส้ือ
เบื้องซายพองาม 
 ๒. ดาราดวงที่สองที่มีลำดับเกียรติ
รองลงมาประดับในระดับต่ำกวาดารา 
ดวงแรกเยื้องไปทางซาย 
 
 
 
 
 
แบบที่ ๒ 
 ๑. ดาราดวงแรกประดับที่อกเส้ือ
เบื้องซายพองาม 
 ๒. ดาราดวงท่ีสองท่ีมีลำดับเกียรติ
รองลงมาประดับในแนวเดียวกับดารา 
ดวงแรกเยื้องไปทางซาย 
  
 
 
 
 
แบบที่ ๓ 
 ๑. ดาราดวงแรกประดับที่อกเส้ือ
เบื้องซายพองาม 
 ๒. ดาราดวงที่สองที่มีลำดับเกียรติ
รองลงมาประดับในระดับต่ำกวาดารา 
ดวงแรกเยื้องไปทางขวา 
 
 

การประดับดารา ๒ ดวง 

การประดับดารา ๒ ดวง แบบที่ ๒ 

การประดับดารา ๒ ดวง แบบที่ ๓ 

การประดับดารา ๒ ดวง แบบที่ ๑ 



แบบที่ ๔ 

 ๑. ดาราดวงแรกประดับที่ อกเ ส้ือ 
เบื้องซายพองาม 
 ๒. ดาราดวงที่สองท่ีมีลำดับเกียรติ 
รองลงมาประดับ ในระดับต่ ำกว าดารา 
ดวงแรกในแนวดิง่ (ดาราดวงทีส่องอยูตรงกบั
ดาราดวงแรก) 
 
 

การประดับดารา ๓ ดวง 

แบบที่ ๑ 

 ๑. ดาราดวงแรกที่มีลำดับเกียรติสูงสุด
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซายพองาม 
 ๒. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเปน
ลำดับสองประดบัในระดบัตำ่กวาดาราดวงแรก
ในแนวด่ิง (ดาราดวงท่ีสองอยูตรงกับดารา
ดวงแรก) 
 ๓. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเปน
ลำดับสามประดับในแนวเดียวกับดาราดวงที่
สองเยื้องไปทางซาย 

แบบที่ ๒ 

 ๑. ดาราดวงแรกที่มีลำดับเกียรติสูงสุด
ประดับที่อกเสื้อเบื้องซายพองาม 

 ๒. ดาราดวงท่ีมีลำดับเกียรติสูงเปน
ลำดับสองประดบัในระดบัตำ่กวาดาราดวงแรก
เยื้องไปทางซาย 
 ๓. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเปน
ลำดับสามประดับในระดับต่ำกวาดาราดวงที่
สองเยื้องไปใกลแนวรังดุม 

การประดับดารา ๒ ดวง แบบที่ ๔ 

การประดับดารา ๓ ดวง แบบที่ ๑ 

การประดับดารา ๓ ดวง แบบที่ ๒ 



     

แบบที่ ๓ 

 ๑. ดาราดวงแรกท่ีมีลำดับเกียรติ

สูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซายพองาม 

 ๒. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเปน

ลำดับสองประดับในแนวเดียวกับดารา 

ดวงแรกเยื้องไปทางซาย 

 ๓. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเปน

ลำดับสามประดับในระดับต่ำกวาดารา 

ทั้งสองดวงขางตน โดยใหมีระยะหางจาก

ดาราดวงแรกเทากับดาราดวงที่สอง 

 

แบบที่ ๔ 

 ๑. ดาราดวงแรกท่ีมีลำดับเกียรติ

สูงสุดประดับที่อกเสื้อเบื้องซายพองาม 

 ๒. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเปน

ลำดับสองประดับในระดับต่ำกวาดารา 

ดวงแรกเยื้องไปทางซาย 

 ๓. ดาราดวงที่มีลำดับเกียรติสูงเปน

ลำดับสามประดับในระดับต่ำกวาดาราดวง

ที่สองเยื้องไปทางซาย 

 นอกจากนี้ ยังสามารถประดับไดตาม

รูปแบบอ่ืนที่เหมาะสมและสวยงามอีก โดย

ยดึหลกัใหดาราทีม่ลีำดับเกยีรตสิงูสดุอยูบนสดุ 

กรณีประดับดาราดวงที่ สอง ในระดับ

เดียวกัน ดาราดวงแรกท่ีมีลำดับเกียรติ

สูงสุดจะตองอยูใกลแนวรังดุม ทั้งนี้ ใหรวม

ถึงกรณีประดับดารามากกวา ๓ ดวงขึ้นไป

ดวย 

 

การประดับดารา ๓ ดวง แบบที่ ๓ 

การประดับดารา ๓ ดวง แบบที่ ๔ 



 การแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณตามหมายกำหนดการ 
หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ 
 ในหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธี หรือ 
รัฐพิธีตาง ๆ จะมีขอความระบุการแตงกายในแตละโอกาส เชน ใหแตงกายเต็มยศ  
ครึ่งยศ หรือปกติขาว แลวแตกรณีผูแตงกายตองตรวจสอบหมายกำหนดการหรือ
ขอความที่ระบุการแตงกายในกำหนดนัดหมายของทางราชการใหชัดเจน แลวแตงกาย
และประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใหถูกตอง ทั้งนี้ การที่จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
รวมกับการแตงกายดังกลาวตามท่ีระบุไวไดอยางถูกตองนั้น มีหลักสำคัญที่ควรทราบ 
ดังนี้ 

 ๑. กรณใีหแตงกายเต็มยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงดำ) 
  ๑.๑  ไมระบุชื่อสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหสวมสายสะพายเครื่อง
ราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดท่ีไดรับพระราชทานเพียงสายเดียว โดยใหประดับดาราของ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับพระราชทานแตละตระกูลตามลำดับเกียรติ 

  ๑.๒  ระบุชื่อสายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ใหสวมสายสะพายเครื่อง
ราชอสิรยิาภรณตามทีร่ะบ ุ ซ่ึงแมวาจะไดรบัพระราชทานสายสะพายทีม่ลีำดบัเกยีรตสิงูกวา
กต็าม เชน ระบุใหสวมสายสะพายมงกุฎไทย หากไดรบัพระราชทานประถมาภรณมงกุฎไทย 
และประถมาภรณชางเผือกแลว ก็ใหสวมสายสะพายประถมาภรณมงกุฎไทย แตให
ประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดของแตละตระกูลท่ีไดรับพระราชทานตาม
ลำดับเกียรติ แตหากมิไดรับพระราชทานสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณตามที่ระบุชื่อ
ใหสวมสายสะพายหรือประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับพระราชทาน  
โดยประดับดาราตามลำดับเกียรติ อาทิ หากหมายกำหนดการใหแตงกายเต็มยศ  
สวมสายสรอยจุลจอมเกลา หรือใหแตงกายเต็มยศสวมสายสะพายชางเผือก ผูที่ไดรับ
พระราชทานช้ันสูงสุด ช้ันประถมาภรณมงกุฎไทย โดยยังไมไดรับพระราชทาน
ประถมาภรณชางเผือก หรือผูไดรับพระราชทานปฐมดิเรกคุณาภรณเปนชั้นสูงสุด 
ใหสวมสายสะพายประถมาภรณมงกฎุไทยหรือสายสะพายปฐมดิเรกคณุาภรณแลวแตกรณี 

 ๒. กรณีใหแตงกายครึ่งยศ (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงดำ) จะแตงกาย
เชนเดียวกับเต็มยศโดยประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดท่ีไดรับพระราชทาน  
เวนแตผูที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย เมื่อประดับดารา 
ชั้นสูงสุดที่ไดรับพระราชทานแตละตระกูลแลว ไมตองสวมสายสะพาย เฉพาะผูไดรับ
พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณมหาจักรีบรมราชวงศ (ฝายใน) เครื่องราช
อิสริยาภรณอันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ (ฝายใน) เคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ปฐมจุลจอมเกลาและทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ (ฝายใน) ใหนำดวงตราหอยกับแพรแถบ 
ผูกเปนรูปแมลงปอประดับท่ีหนาบาเสื้อเบื้องซาย โดยไมตองประดับดาราของเคร่ืองราช
อิสริยาภรณดังกลาว 



     

 ๓. กรณีใหแตงกายปกติขาว (เสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงขาว) ใหประดับ
แพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณตามชั้นตราที่ไดรับพระราชทาน แตหากระบุให
แตงกายปกติขาวประดบัเหรยีญ ใหประดบัเฉพาะเหรยีญราชอสิริยาภรณทีอ่กเส้ือเบือ้งซาย 
โดยไมประดับดาราหรือสายสะพาย 
 อนึ่ง ในกรณีเปนงานศพซึ่งมีกำหนดการระบุใหแตงกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาว
ไวทุกข ใหสวมปลอกแขนสีดำที่แขนเสื้อขางซาย 

 ๔. ในโอกาสพิเศษบางพิธี อาจมีหมายกำหนดการระบุใหแตงกายปกติขาว
ประดับเหรียญ เชน งานเลี้ยงพระและสมโภชราชกกุธภัณฑในการพระราชพิธีฉัตรมงคล 
ก็ใหแตงกายปกติขาว แตประดับเหรียญราชอิสริยาภรณแทนแพรแถบยอของเคร่ืองราช
อิสริยาภรณ และไมตองสวมสายสะพายหรือสวมแพรแถบสวมคอแตอยางใด 
 อนึ่ง เมื่อแตงกายชุดสากลจะไมมีการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณหรือแพรแถบยอ
ของเครื่องราชอิสริยาภรณเปนอันขาด เวนแตจะประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 การประดับแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 โดยปกติการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
พระราชทานจะประดับกับเครื่องแบบเต็มยศและเครื่องแบบครึ่งยศ ตามหมายกำหนดการ
หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ สวนการประดับแพรแถบยอของเครื่องราช
อิสริยาภรณ ซึ่งแสดงถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ และเหรียญราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
พระราชทาน จะใชประดับแทนเคร่ืองราชอิสริยาภรณหรือเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ในโอกาสแตงกายดวยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เครื่องแบบพิธีการ (ยกเวนเครื่องแบบ
เต็มยศและครึ่งยศ) และเคร่ืองแบบปฏิบัติงาน เวนแตกรณีที่หมายกำหนดการหรือ
กำหนดนัดหมายของทางราชการไดกำหนดไวเปนอยางอื่น โดยใหประดับบริเวณหนาอก
เหนือกระเปาเสื้อเบื้องซาย 

 การประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ตามที่ไดกลาวถึงการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน ตลอดจน
การประดับแพรแถบยอของเครื่องราชอิสริยาภรณ ซึ่งแสดงถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน ในโอกาสแตงกายดวยเครื่องแบบตาง ๆ 
มาแลวตามบทขางตน นอกจากน้ีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ยังไดกำหนดใหมีดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ ซ่ึงแสดงถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ ที่ไดรับ
พระราชทาน เพื่อประดับในโอกาสแตงกายดวยชุดสากล หรือชุดไทย แทนเครื่องราช
อิสริยาภรณ โดยมีหลักสำคัญที่ควรทราบในการประดับ ดังนี้ 
 



 ๑. ใหประ ดับดุม เ ส้ือ เค ร่ืองราช
อสิรยิาภรณ ซึง่แสดงถงึชัน้ตราของเคร่ืองราช
อิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานช้ันสูงสุด
เพียงชั้นตราเดียว 
 ๒. หากไดรบัพระราชทานเครือ่งราช
อิสริยาภรณหลายตระกูลใหเลือกประดับ 
ชั้นสูงสุด ท่ีไดรับพระราชทานตระกูลใด
ตระกูลหนึ่งเพียงตระกูลเดียวในแตละโอกาส 

 วิธีประดับ 
 ๑. ชุดสากล ใหประดับที่ปกเสื้อ 
สวนลางขางซายของเสื้อตัวนอก 
 ๒. ชุดไทย 
  บุรุษ ใหประดับบริเวณหนาอก
บนปากกระเปาเส้ือเบ้ืองซายใกลแนวรังดุม 
(ประดับไดเฉพาะกับชุดไทยสีพื้น)  
  สตร ีใหประดบัทีอ่กเส้ือเบือ้งซาย 

ตัวอยางการประดับดุมเสื้อ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 

      ชุดไทยเรือนตน            ชุดไทยจิตรลดา   

ชุดสากล    
 

ชุดไทย   



     

 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณกับเครื่องแบบสโมสร  มีดังนี้ 
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณกับเครื่องแบบสโมสรคอปด จะประดับเครื่อง
ราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทานเชนเดียวกับการประดับกับเคร่ืองแบบเต็มยศ 
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง และอกออน  
โดยทั่วไปมีดังนี้  
 ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดติดหนาอก (ต้ังแตชั้นท่ี ๔ ลงมา) จะตองประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณแบบยอสวนตามขนาดท่ีทางราชการกำหนด โดยประดับที่ปกเสื้อ
ของเสื้อเครื่องแบบตัวนอกใตเครื่องหมายสังกัด  หากไมมีเครื่องหมายสังกัดใหประดับ
บริเวณเดียวกันใหดูพองาม 
 ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดคลองคอและชนิดคลองคอมีดารา ใหประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับพระราชทาน (ไมตองยอสวน) หากไดรับพระราชทานหลาย
ตระกูล ใหประดับเฉพาะชั้นตราที่มีลำดับเกียรติสูงสุดเพียงช้ันตราเดียว โดยคลอง 
ดวงตราใหแพรแถบอยูใตผาผูกคอ หากมีดาราใหประดับดาราท่ีอกเส้ือเบ้ืองซายของ 
เสื้อเครื่องแบบตัวนอก 
 ๓. เครื่องราชอิสริยาภรณชนิดสายสะพาย ใหประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ได
รับพระราชทานเชนเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ โดยใหสวมสายสะพายทับเสื้อกั๊ก  
สวนดาราใหประดับที่อกเสื้อเบื้องซายของเสื้อตัวนอกเพียงดวงเดียว 
 ๔. หากหมายกำหนดการหรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ กำหนดใหประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณกับเครื่องแบบสโมสร ใหประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
พระราชทานโดยไมตองยอสวน 

เคร่ืองแบบสโมสรคอปด เครื่องแบบสโมสรอกออน 



 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณสำหรับสตรีซึ่งไมมีกฎหมายหรือ 
ขอบังคับของทางราชการกำหนดใหมีเคร่ืองแบบเฉพาะ 
 บุคคลทั่วไป (สตรี) ซึ่งไมมีกฎหมายหรือขอบังคับของทางราชการกำหนดใหมี
เครื่องแบบเฉพาะในโอกาสเขาเฝา ฯ ในงานพระราชพิธีหรือเขารวมในงานรัฐพิธีตาง ๆ  
ที่ตองแตงกายดวยเครื่องแบบพิธีการใหแตงกายดวยชุดไทยประดับเครื่องราช
อิสริยาภรณ หรือประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ แลวแตกรณี ท้ังนี้ ใหรวมถึงสตรี
ทีเ่ปนขาราชการหรอืเปนผูทีใ่ชเคร่ืองแบบราชการไดตามกฎหมาย แตมไิดเขาเฝา ฯ หรือเขารวม
ในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีในตำแหนงเฝา ฯ ตามที่ตนสังกัดกำหนด เชน เขาเฝา ฯ  
ในฐานะคูสมรสขาราชการทหารชั้นผูใหญ เปนตน ใหแตงกายดวยชุดไทยและประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ หรือดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณได  ดังนี้ 
 ใหประดบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณไดกบัชดุไทยจติรลดา ชุดไทยอมรนิทร และชดุไทย
บรมพิมาน 
 ใหประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณไดกับชุดไทยเรือนตน ชุดไทยจิตรลดา  
ชุดไทยอมรินทร และชุดไทยบรมพิมาน 
  
 ตัวอยางชุดไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 ท.จ.ว. ประดับรวมกับ ป.ม., ท.ช. 

 และ เห รียญราช อิสริ ย าภรณ  
 ชดุไทยบรมพิมาน (เต็มยศ) 
ดวงตรา ท.จ.ว. หอยกับสายสะพาย สะพาย    
  บาซายเฉียงลงทางขวา 
ดวงตรา ท.ช. หอยกับแพรแถบผูกเปนรูป 
  แมลงปอ ประดับที่หนาบา 
  เสื้อเบื้องซาย 
ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกวาดารา 
  ป.ม. เยื้องไปทางซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  หอยกับแพรแถบ 
  ผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับ 
  ในระดับต่ำกวาดวงตรา ท.ช.  
  เย้ืองไปทางซาย 



     

 จ.จ. ประดับรวมกับ ป.ม., ท.ช. 
 ชุดไทยบรมพิมาน (เต็มยศ) 
ดวงตรา  ท.ช. หอยกับแพรแถบผูกเปน 
  รูปแมลงปอ ประดับที่หนา 
  บาเสื้อเบื้องซาย 
ดวงตรา จ.จ. หอยกับแพรแถบผูกเปน 
  รูปแมลงปอ ประดับใน 
  ระดับต่ำกวาดวงตรา ท.ช. 
  เยื้องไปทางซาย 
ดวงตรา ป.ม. ห อ ย กั บ ส า ย ส ะ พ า ย 
  สะพายบาขวาเฉียงลง 
  ทางซาย 
ดารา  ป.ม. ประดบัทีอ่กเสือ้เบือ้งซาย 
ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกวา 
  ดารา ป.ม. เยือ้งไปทางซาย 
 ท.จ.ว. ประดับรวมกับ ป.ม., ท.ช.      
 และเห รียญราชอิสริยาภรณ 
 ชุดไทยอมรินทร (ครึ่งยศ) 
ดวงตรา  ท.จ.ว. หอยกับแพรแถบผูกเปน 
  รูปแมลงปอ ประดับที่หนา 
  บาเสื้อเบื้องซาย 
ดวงตรา  ท.ช. หอยกับแพรแถบผูกเปน 
  รูปแมลงปอ ประดับใน 
  ร ะดั บ ต่ ำ ก ว า ด ว งต ร า  
  ท.จ.ว. เยื้องไปทางซาย 
ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย
ดารา ท.ช. ประดับในระดบัตำ่กวาดารา 
  ป.ม. เยื้องไปทางซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  หอยกับแพรแถบ 
  ผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับ 
  ในระดบัตำ่กวาดวงตรา ท.ช. 
  เยื้องไปทางซาย (ไมสวม 
  สายสะพาย) 



 ม.ว.ม. ประดับรวมกับ ป.ช. 
 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
 ชุดไทยบรมพิมาน (เต็มยศ) 

ดวงตรา ม.ว.ม.  ห อ ย กั บ ส า ย ส ะ พ า ย 
  สะพายบาซายเฉียงลง 
  ทางขวา 
ดารา ม.ว.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกวา 
  ดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทาง 
  ซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  หอยกับแพรแถบ 
  ผูกเปนรูปแมลงปอ ประดับ 
  ที่หนาบาเสื้อเบื้องซาย 

 จ.ม. ประดับรวมกับ บ.ช. 
 ชุดไทยจิตรลดา (เต็มยศ) 

ดวงตรา จ.ม. หอยกับแพรแถบผูกเปน 
  รูปแมลงปอ ประดับที่ 
  หน า บ า เ ส้ื อ เบื้ อ ง ซ า ย 
ดวงตรา บ.ช. หอยกับแพรแถบผูกเปน 
  รูปแมลงปอ ประดับใน 
  ร ะดั บต่ ำ ก ว า ดว งตรา 
  จ .ม . เ ย้ื อ ง ไปท า ง ซ า ย 
 บ.ช. ประดับรวมกับ บ.ม. 
 ชุดไทยจิตรลดา (ครึ่งยศ) 

ดวงตรา บ.ช. หอยกับแพรแถบผูกเปน 
  รูปแมลงปอ ประดับที่ 
  หน า บ า เ ส้ื อ เบื้ อ ง ซ า ย 
ดวงตรา บ.ม. หอยกับแพรแถบผูกเปน 
  รูปแมลงปอ ประดับใน 
  ร ะดั บต่ ำ ก ว า ดว งตรา  
  บ . ช . เ ยื้ อ ง ไปทา งซ า ย   
  (เหมือนเต็มยศ)    



     

 กรณีการแตงกายของสตรีทั่วไปที่ไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองาน
ฌาปนกิจศพ เพ่ือความสุภาพและเปนการใหเกียรติกับผูตายและเจาภาพ ควรแตงกาย
ดวยชุดดำยาวคลุมขอเทา สวนกรณีไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพที่หมายกำหนดการ
ระบุใหแตงกายครึ่งยศ ใหแตงกายดวยชุดดำยาวคลุมขอเทาเชนกัน 
 

ภาพตัวอยางชุดไทย 

ชุดไทยเรือนตน ชุดไทยจิตรลดา 

ชุดไทยอมรินทร ชุดไทยบรมพิมาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  การแตงกายชุดดำ การแตงกายชุดดำ (ครึ่งยศ) 
  ในงานพระราชทานเพลิงศพ ในงานพระราชทานเพลิงศพ 
  หรือฌาปนกิจศพ 

 ตัวอยางการแตงกายและการ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใน
โอกาสตาง ๆ 

 ขาราชการทหาร (ชาย) 
 ๑. เครื่องแบบเต็มยศ 
  ม.ป.ช.  ประดับรวมกับ ม.ว.ม. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดวงตรา ม.ป.ช. หอยกบัสายสะพาย สะพาย   
   บาซายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ป.ช. ประดับท่ีอกเส้ือเบื้องซาย 
   ใตชายปกกระเปา 
ดารา ม.ว.ม. ประดับ ในระดับต่ ำกว า 
   ดารา ม.ป.ช. เย้ืองไปทาง 
   ซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเสื้อ 
   เบื้องซายเหนือปกกระเปา 



     

  ม.ว.ม. ประดับรวมกับ ป.ช. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดวงตรา ม.ว.ม. หอยกบัสายสะพาย สะพาย 
   บาซายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ว.ม. ประดับท่ีอกเส้ือเบ้ืองซาย 
  ใตชายปกกระเปา 
ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว า 
  ดารา ม.ว.ม. เย้ืองไปทาง 
  ซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเสื้อ 
  เบือ้งซายเหนอืปกกระเปา 
   ป.ช. ประดับรวมกับ ป.ม. 
 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดวงตรา ป.ช. หอยกับสายสะพาย สะพาย 
  บาขวาเฉียงลงทางซาย 
ดารา ป.ช. ประดับท่ีอกเส้ือเบ้ืองซาย 
  ใตชายปกกระเปา 
ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกว า 
  ดารา ป.ช. เยื้ อ ง ไปทาง 
  ซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 
  เบื้องซายเหนือปกกระเปา 
   ป.ม. ประดับรวมกับ ท.ช. 
 และ เหรี ยญราช อิสริ ยาภรณ 
ดวงตรา ป.ม. หอยกับสายสะพาย สะพาย 
  บาขวาเฉียงลงทางซาย 
ดวงตรา  ท.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ 
  แพรแถบลอดออกระหวาง 
  ตะขอตัวลางกับดมุเม็ดแรก 
ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
  ใตชายปกกระเปา 
ดารา ท.ช. ประดบัในระดบัตำ่กวาดารา 
  ป . ม . เ ยื้ อ ง ไปท า งซ า ย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 
  เบื้องซายเหนือปกกระเปา  



 ท.ช. ประดับรวมกับ ท.ม. 
 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ท.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ   
  แพรแถบลอดออกระหวาง 
  ตะขอตัวลางกบัดมุเม็ดแรก 
ดวงตรา ท.ม. หอยกับแพรแถบสวมคอ 
  แพรแถบลอดออกจาก 
  รังดุมเม็ดที่สอง  โดยใหอยู 
  ใตดุม 
ดารา ท.ช.  ประดับท่ีอกเส้ือเบื้องซาย 
  ใตชายปกกระเปา 
ดารา  ท.ม. ประดับในระดับต่ำกวา 
  ดารา ท.ช. เย้ืองไปทาง 
  ซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเสื้อ 
  เบ้ืองซายเหนือปกกระเปา 

 ท.ม. ประดับรวมกับ ต.ช. 
 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ท.ม. หอยกับแพรแถบสวมคอ 
  แพรแถบลอดออกระหวาง 
  ตะขอตัวลางกบัดมุเมด็ แรก 
ดวงตรา ต.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ 
  แพรแถบลอดออกจาก 
  รังดุมเม็ดที่สอง  โดยใหอยู 
  ใตดุม 
ดารา ท.ม. ประดับท่ีอกเส้ือเบื้องซาย 
  ใตชายปกกระเปา 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเสื้อ 
  เบ้ืองซายเหนือปกกระเปา 



     

 จ.ช.  ประดับรวมกับ  จ.ม. 
 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา จ.ช. และ ดวงตรา จ.ม. หอยกับ 
  แพรแถบประดับท่ีอกเส้ือ 
  เบ้ืองซายเหนือปกกระเปา 
  รวมกบัเหรยีญราชอสิรยิาภรณ 
  อื่น ๆ  

 ม.ป.ช. ประดับรวมกับ ม.ว.ม. 
 และ เห รียญราช อิสริ ยาภรณ 
 (เต็มยศรักษาพระองค) 
ดวงตรา ม.ป.ช. หอยกับสายสะพาย สะพาย 
  บาซายเฉียงลงทางขวา 
ดารา ม.ป.ช. ประดับท่ีอกเส้ือเบ้ืองซาย
ดารา ม.ว.ม. ประดับในระดบัตำ่กวาดารา   
  ม.ป.ช. เยื้องไปทางซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 
  เบื้องซายโดยใหแพรแถบ 
  อยู ระดับต่ำกวาดุมเม็ด 
  ท่ีหนึ่งพองาม  
  
 ม.ว.ม. ประดับรวมกับ ป.ช. 
 และ เหรี ยญราช อิสริ ยาภรณ 
 (เต็มยศรักษาพระองค) 
ดวงตรา ม.ว.ม. หอยกับสายสะพาย สะพาย 
  บาซายเฉียงลงทางขวา
ดารา ม.ว.ม. ประดับท่ีอกเส้ือเบ้ืองซาย
ดารา ป.ช. ประดับในระดับต่ำกว า 
  ดารา ม.ว.ม.เยื้องไปทาง 
  ซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเส้ือ 
  เบื้องซายโดยใหแพรแถบ 
  อยู ระดับต่ำกวาดุมเม็ด 
  ท่ีหนึง่พองาม 



 ๒. เครื่องแบบครึ่งยศ   
  ม.ป.ช. ประดับรวมกับ ม.ว.ม. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ  
ดารา ม.ป.ช.  ประดับท่ีอกเส้ือเบื้องซาย 
    ใตชายปกกระเปา 
ดารา  ม.ว.ม.  ประดับ ในระดับต่ ำกว า 
    ดารา ม.ป.ช. เย้ืองไปทาง 
    ซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเสื้อ 
    เบ้ืองซายเหนือปกกระเปา 
    (ไมสวมสายสะพาย) 
  ม.ว.ม. ประดับรวมกับ ป.ช. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดารา ม.ว.ม.  ประดับท่ีอกเส้ือเบื้องซาย 
    ใตชายปกกระเปา 
ดารา ป.ช.  ประดับ ในระดับต่ ำกว า 
    ดารา ม.ว.ม. เยื้องไปทาง 
    ซาย 
เหรียญราชอิิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 
    เบ้ืองซายเหนือปกกระเปา  
    (ไมสวมสายสะพาย) 
  ป.ช. ประดับรวมกับ ป.ม. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดารา ป.ช.  ประดับท่ีอกเส้ือเบื้องซาย 
    ใตชายปกกระเปา 
ดารา ป.ม.  ประดับ ในระดับต่ ำกว า 
    ดารา ป.ช. เย้ืองไปทางซาย 
เหรียญราชอสิรยิาภรณ  ประดับทีอ่กเสือ้เบื้องซาย 
    เหนือปกกระเปา (ไมสวม 
    สายสะพาย) 



     

 ป.ม. ประดับรวมกับ ท.ช. 

 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ท.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ 

   แพรแถบลอดออกระหวาง 

   ตะขอตัวลางกับดุมเม็ดแรก 

ดารา ป.ม. ประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 

   ใตชายปกกระเปา 

ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกวาดารา 

   ป.ม. เยื้องไปทางซาย 

เหรียญราชอสิรยิาภรณ  ประดบัท่ีอกเสือ้ 

   เบือ้งซายเหนอืปกกระเปา  

   (ไมสวมสายสะพาย)                                                                                                                      

 ท.ช.  ประดับรวมกับ ท.ม. 

 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ท.ช.  หอยกับแพรแถบสวมคอ 

   แพรแถบลอดออกระหวาง 

   ตะขอตัวลางกับดุมเม็ดแรก 

ดวงตรา ท.ม. หอยกับแพรแถบสวมคอ 

   แพรแถบลอดออกจากรังดุม 

   เม็ดที่สอง โดยใหอยูใตดุม 

ดารา ท.ช. ประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 

   ใตชายปกกระเปา 

ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ำกวาดารา 

    ท.ช. เยื้องไปทางซาย 

เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 

   เบื้องซายเหนือปกกระเปา  

   (เหมอืนเตม็ยศ) 



             
 ท.ม. ประดับรวมกับ ต.ช. 
 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดวงตรา ท.ม. หอยกับแพรแถบสวมคอ 
   แพรแถบลอดออกระหวาง 
   ตะขอตัวลางกับดุมเม็ดแรก 
ดวงตรา ต.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ  
   แพรแถบลอดออกจากรังดุม 
   เม็ดที่สอง โดยใหอยูใตดุม 
ดารา ท.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
   ใตชายปกกระเปา 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเสื้อ 
   เบื้องซายเหนือปกกระเปา  
   (เหมือนเต็มยศ) 

 จ.ช. ประดับรวมกับ จ.ม. 

 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดวงตรา จ.ช. และ ดวงตรา จ.ม. หอยกับ 
   แพรแถบประดับที่อกเสื้อ 
   เบื้องซายเหนือกระเปารวม 
   กับเหรียญราชอิสริยาภรณ 
   อ่ืน ๆ (เหมือนเต็มยศ) 

 ขาราชการทหาร (หญิง) 

 ๑. เครื่องแบบเต็มยศ 
  ป.ช. ประดับรวมกับ ป.ม.  
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดวงตรา ป.ช. หอยกับสายสะพาย สะพาย 
   บาขวาเฉียงลงทางซาย 
ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
   ตำ่กวาเหรยีญราชอสิรยิาภรณ 
ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกวาดารา  
   ป.ช. เยื้องไปทางซาย  
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเสื้อ 
   เบ้ืองซาย 



     

  ป.ม. ประดับรวมกับ ท.ช. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ป.ม. หอยกับสายสะพาย สะพาย 
   บาขวาเฉียงลงทางซาย 
ดวงตรา ท.ช.  หอยกับแพรแถบสวมคอ   
   แพ ร แถบลอดออก จ า ก 
   ปกเสือ้ตวัในโดยใหดวงตราทบั 
   ผาผกูคอ และสวนสงูสดุของ 
   ดวงตราจรดเงื่อนผาผูกคอ 
ดารา ป.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
   ตำ่กวาเหรยีญราชอสิรยิาภรณ 
ดารา  ท.ช. ประดับในระดับต่ำกวาดารา   
   ป.ม. เยื้องไปทางซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 
   เบื้องซาย 

  ท.ช. ประดับรวมกับ ท.ม.  

  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ท.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ 
   แพ ร แถบลอดออก จ า ก 
   ปกเส้ือตัวในโดยใหดวงตรา 
   ทับผาผูกคอ และสวนสูงสุด 
   ของดวงตราจรดเง่ือนผาผกูคอ 
ดวงตรา ท.ม. หอยกับแพรแถบสวมคอ 
   แพ ร แถบลอดออก จ า ก 
   ปกเสื้อตัวในโดยใหดวงตรา 
   ทับผาผูกคอและอยูต่ำกวา 
   ดวงตรา ท.ช. 
ดารา ท.ช. ประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 
   ตำ่กวาเหรยีญราชอิสรยิาภรณ 
ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ำกวาดารา  
   ท.ช.เยื้องไปทางซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 
   เบื้องซาย 



  ท.ม. ประดับรวมกับ ต.ช. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดวงตรา ท.ม. หอยกับแพรแถบสวมคอ  
   แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อ 
   ตั ว ใน โดยใหดวงตรา ทับ 
   ผาผูกคอและสวนสูงสุดของ 
   ดวงตราจรดเงื่อนผาผูกคอ 
ดวงตรา ต.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ  
   แพรแถบลอดออกจากใตปก   
   เส้ือตัวในโดยใหดวงตราทับ 
   ผาผูกคอ และอยูต่ำกวา 
   ดวงตรา ท.ม. 
ดารา ท.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
   ตำ่กวาเหรียญราชอสิริยาภรณ 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเสื้อ 
   เบ้ืองซาย 

  จ.ช. ประดับรวมกับ จ.ม. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดวงตรา จ.ช.  และ ดวงตรา จ.ม. หอยกับ 
   แพรแถบประดับที่อกเสื้อ 
   เบื้องซายรวมกับเหรียญ 
   ราชอิสริยาภรณอื่น ๆ 

 ๒. เครื่องแบบครึ่งยศ 
  ป.ช. ประดับรวมกับ ป.ม. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 
ดารา ป.ช. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 
   ต่ำกวาเหรียญราชอสิริยาภรณ 
ดารา ป.ม. ประดับในระดับต่ำกวาดารา 
    ป.ช. เยื้องไปทางซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 
   เบือ้งซาย (ไมสวมสายสะพาย) 



     

  ป.ม. ประดับรวมกับ ท.ช. 
  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ท.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ  
   แพรแถบลอดออกจากปกเสื้อ 
   ตั ว ใน โดยใหดวงตราทับ 
   ผาผูกคอ และสวนสูงสุด 
   ของดวงตราจรดเงือ่นผาผูกคอ 
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 
   ตำ่กวาเหรยีญราชอิสรยิาภรณ 
ดารา ท.ช. ประดับในระดับต่ำกวาดารา  
   ป.ม. เยื้องไปทางซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเส้ือ 
   เบือ้งซาย (ไมสวมสายสะพาย) 
 ท.ช. ประดับรวมกับ ท.ม. 
 และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ท.ช.  หอยกับแพรแถบสวมคอ  
   แพ ร แถบลอดออก จ า ก 
   ใตปกเสื้อตัวในโดยใหดวงตรา   
   ทับผาผูกคอ และสวนสูงสุด 
   ข อ ง ด ว ง ต ร า จ ร ด เงื่ อ น 
   ผาผูกคอ 
ดวงตรา ท.ม. หอยกับแพรแถบสวมคอ  
   แพรแถบลอดออกจากใต 
   ปกเส้ือตัวในโดยใหดวงตราทับ 
   ผาผูกคอ และอยูต่ำกวา 
   ดวงตรา ท.ช. 
ดารา ท.ช. ประดับที่อกเส้ือเบื้องซาย 
   ตำ่กวาเหรยีญราชอิสรยิาภรณ 
ดารา ท.ม. ประดับในระดับต่ำกวาดารา  
   ท.ช. เยื้องไปทางซาย 
เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับท่ีอกเสื้อ 
   เบื้องซาย (เหมอืนเต็มยศ) 
 



  ท.ม. ประดับรวมกับ ต.ช. 

  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา ท.ม. หอยกับแพรแถบสวมคอ   

   แพรแถบลอดออกจากใต 

   ปกเส้ือตัวในโดยใหดวงตรา 

   ทับผาผูกคอ และสวนสูงสุด 

   ของดวงตราจรดเงื่อนผาผูกคอ 

ดวงตรา ต.ช. หอยกับแพรแถบสวมคอ  

   แพรแถบลอดออกจากใตปก 

   เส้ือตัวในโดยใหดวงตราทับ 

   ผาผูกคอ และอยูต่ำกวา 

   ดวงตรา ท.ม. 

ดารา ท.ม. ประดับที่อกเสื้อเบื้องซาย 

   ตำ่กวาเหรยีญราชอสิรยิาภรณ 

เหรียญราชอิสริยาภรณ  ประดับที่อกเสื้อ 

   เบื้องซาย (เหมือนเต็มยศ) 

  จ.ช. ประดับรวมกับ จ.ม. 

  และเหรียญราชอิสริยาภรณ 

ดวงตรา จ.ช. และ ดวงตรา จ.ม. หอยกับ 

   แพรแถบประดับที่อกเสื้อ 

   เบ้ืองซายรวมกับเหรียญราช 

   อิสริยาภรณอื่น ๆ (เหมือน 

   เต็มยศ) 



     

 การเก็บรักษาเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 วิธีการเก็บรักษา 

  ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณเปนของสูง ควรเก็บรักษาในที่สูง เหมาะสมควรแก
การเคารพบูชาเปนการแสดงความจงรักภักดี นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวผูพระราชทานจะเปนมงคลสูงสุด กอใหเกิดความสุขความเจริญแก
ตนเองและครอบครัว 
  ๒. ควรเก็บในที่ปลอดภัย ปองกันการสูญหาย 
  ๓. ภายหลังการใชประดับแตละครั้ง ควรใชผาสะอาด นุม ทำความสะอาด 
เบา ๆ และหอดวยกระดาษแกวไวใหมิดชิด นำไปใสกลองปดฝาใหสนิท ปองกันฝุนละออง
และไมใหกระทบกับอากาศ 
  ๔. ไมควรเก็บในสถานที่ที่มีแดดสองตลอดเวลา หรือมีไฟรอนแรง และตองไม
อับชื้น ปกติมักจะเก็บไว ในอุณหภูมิหอง แตถาเปนหองปรับอากาศไดจะดีที่สุด 
  ๕.  ดวงตรา ดารา และเหรียญราชอิสริยาภรณ อาจเส่ือมสภาพไดจากความ 
ไมบริสุทธิ์ของอากาศ ฝุนละออง กาซเสียชนิดตาง ๆ ถาเก็บไวในตูนิรภัย หรือตูเหล็ก 
ควรหอใหมิดชิดตามขอ ๓ เพราะสีที่ใชพนหรือทาตูเหล็กจะทำปฏิกิริยากับโลหะเงิน  
จะทำใหเงินดำ 
  ๖. ไมควรใชสารกันแมลงชนิดตาง ๆ เนื่องจากเมื่อสารระเหยออกมา จะทำ
ปฏิกิริยากับโลหะเงินและสวนที่กะไหลทองในเครื่องหมายแพรปกดิ้นเงิน ดิ้นทอง ทำให
เปลี่ยนเปนสีดำได 
  ๗. สายสะพายและแพรแถบทอดวยดายและใยไหม ควรเก็บในทีไ่มรอน ไมอบัชืน้ 
เพราะความรอนและความชื้นจะทำใหเน้ือผายืดขยายและหดตัวอยูตลอดเวลา จะทำให
เนื้อผาแหงแข็งกรอบ ถามีความชื้นทำใหเน้ือผายุยเปอย อาจเกิดเชื้อรา และรอยดาง  
อายุการใชงานจะสั้น 
  ๘. แสงสวางเปนอันตรายตอสีของผา สายสะพายและแพรแถบ แสงจะทำใหสี
ของผาซีดไดเร็ว ควรเก็บในตูทึบแสง ในหองปรับอากาศไดก็จะดี 
  ๙. ผาสายสะพายควรเก็บโดยวิธีมวนเปนวงกลม ผาจะไดไมยับ หรือเก็บโดย
วิธีวางไวตามยาว การเก็บโดยวิธีพับซอนกัน จะทำใหเกิดรอยพับ จะเกิดรอยดาง สีซีด
ตามแนวของรอยพับนั้น 
  ๑๐. เมือ่เกบ็ไวโดยมไิดนำมาประดบัเปนเวลานาน ควรตรวจสอบบางเปนครัง้คราว 



 ขอควรระวังในการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  ๑. กอนจับตองเครื่องราชอิสริยาภรณ ตองแนใจวามือของทานสะอาด 
  ๒. หลีกเลี่ยงการจับตองตัวเหรียญโดยตรง เพราะนิ้วมือมีคราบเหงื่อจะทำให
เปนรอยดาง เกิดคราบสกปรกในเวลาตอมา 
  ๓. การจับตองตัวเหรียญ ดวงตรา ดารา ควรจับที่ขอบนอกของเหรียญให
กระชับและมั่นคงปองกันการตกหลน โดยใชนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง
ประคอง หรือจะจับที่บริเวณหูหอยของแพรแถบเหรียญก็ไดถาเปนดวงตรา ดวงดารา  
ควรจับที่ขอบนอกดังกลาวแลวยกข้ึนวางบนฝามืออีกขางหนึ่ง ปองกันการพลัดหลน 
  ๔. ถาเปนไปไดควรสวมถุงมือ เพื่อปองกันคราบเหง่ือท่ีจะทำใหเกิดรอยคราบ
สกปรก 
  ๕. ระวงัการกระทบกระแทกกับของแขง็ หรอืตกหลน จะทำใหสวนท่ีลงยากระเทาะ 
เหรียญจะบุบ ชำรุด 
  ๖. ขณะสวมสายสะพาย ควรระมัดระวงัการน่ัง การยนื เพราะดวงตรา หอยกบั
สายสะพายจะกระทบกระแทกกับของแข็ง หรือเกี่ยวกับสิ่งของขางเคียง 
  ๗. ควรแนใจวาสปริงขอเกี่ยวดวงตรายังแข็งแรงดี จะไดไมเกิดปญหา 
ขณะใชประดับ 
  ๘. เมื่อสอดกานเสียบของดวงดาราเขากับตัวหนอนแลว ควรตรวจดูวาไดสอด
สวนปลายของกานเสียบเขา “ขอเกี่ยว” ใหมั่นคงดีแลว 
  ๙. เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ควรเย็บตรึงดวงตราหอยสายสะพาย
ไวกับสายสะพายเพื่อปองกันการชำรุดหรือตกสูญหาย 
  ๑๐. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ ควรปรับความยาวใหไดพอเหมาะกับ
ความสูงของแตละบุคคล 
 
  วิธีการทำความสะอาดเครื่องราชอิสริยาภรณ 
  โดยปกตถิาไดเกบ็รกัษาอยางถกูวธิแีลว ดวงตรา ดารา และเหรียญตาง ๆ จะคง
สภาพเดิมอยูไดนาน แตถาเกิดเปนรอยดางดำไมสวยนิยมใชผงขัดเงินกับแปรงขนออน 
นิ่ม ๆ ไมควรใชผงขัดหรือผงซักฟอก เพราะจะทำใหเปนรอยขีดขวนบนหนาเหรียญ ผงขัด
ทองเหลืองไมควรใชเพราะจะทำใหลวดลายลบเลือน ไซยาไนดทำใหเงินขาวดีแตจะเกิด
ปฏิกิริยาแรงเกินไป และเปนอันตรายแกผูใช ทานที่ตองการทำความสะอาดดวยตนเอง 
แตถายังไมชำนาญควรถามผูรู 



     

  การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ  
  หลักเกณฑการคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนหนาที่ของผูไดรับพระราชทาน ฯ 
ตองกระทำตามขอบัญญัติที่กำหนดไวตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ  
โดยสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ติดตามเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ ซ่ึงตาม 
พระราชบัญญัติ ไดระบุกรณีที่จะตองคืนเครื่องราชอิสริยาภรณไว ๓ กรณี  คือ 

  ๑.  คืนเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นรอง เม่ือผูไดรับพระราชทาน ฯ ไดรับ
พระราชทานเคร่ืองราช ฯ ชั้นสูงข้ึน (ชางเผือก, มงกุฎไทย) ไมตองคืนประกาศนียบัตร
กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  ๒.  คืนเคร่ืองราชอสิรยิาภรณทกุชัน้ทีไ่ดรบั เมือ่ผูไดรบัพระราชทาน ฯ ถึงแกกรรม 
โดยใหทายาทเปนผูสงคืน (ชางเผือก, มงกุฎไทย) ไมตองคืนประกาศนียบัตรกำกับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ 

  ๓.  คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ เมื่อทรงพระกรุณาใหเรียกคืน ตองคืน
ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ 

  การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณในกรณีใด ๆ ตามท่ีกลาวมาขางตน ถาผูไดรับ
พระราชทาน ฯ ไมสามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณมาคืน ก็สามารถชดใชเงินแทน 
เครื่องราชอิสริยาภรณตามราคาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบ ซึ่งจะมีการปรับราคาตามมติคณะรัฐมนตรีทุก ๓ ป 

หมายเหตุ ๑. การประดับเครื่องหมายอักษรของหนวยทหารรักษาพระองค                                                                      
เชน จปร ภปร หรือ สก ของนายทหารพิเศษ ฯ คงถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับนายทหาร
สัญญาบัตรในหนวยทหารรักษาพระองค กลาวคือ สามารถประดับไดกับเครื่องแบบ 
ทหารบกทุกชุด เวนเคร่ืองแบบเต็มยศ หากจะประดับเครื่องหมายอักษรของหนวยทหาร
รักษาพระองคดังกลาว ใหประดับไดกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองคเทานั้น 

   ๒. ในโอกาสที่นายทหารพิเศษ ฯ แตงเครื่องแบบเต็มยศของนายทหาร
สัญญาบัตรทั่วไป (เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาวกับกางเกงแถบ) ใหงดประดับเครื่องหมาย
อักษรของหนวยทหารรักษาพระองค เนื่องจากนายทหารสัญญาบัตรในหนวยทหารรักษา
พระองคไมใชเคร่ืองแบบเต็มยศชนิดนี้ 

  * ตามหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๕๗๙ ลง ๒๗ ต.ค.๔๓ เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจการประดับเครื่องหมายอักษรของหนวยทหารรักษาพระองคของนายทหาร
พิเศษประจำหนวยทหารรักษาพระองค 

 



บทที่ ๓ 
 

การแตงกายเครื่องแบบทหาร 



     

  เครื่องแบบทหารบก    
  เคร่ืองแบบทหารบกสัญญาบัตรชาย มี ๑๑ ชนิด ไดแก 

  ๑. เครื่องแบบปกติขาว 

  ๒. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 

  ๓. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ  

  ๔. เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ 

  ๕. เครื่องแบบฝก 

  ๖. เครื่องแบบสนาม 

  ๗. เครื่องแบบครึ่งยศ 

  ๘. เครื่องแบบเต็มยศ 

  ๙. เครื่องแบบสโมสรคอปด 

  ๑๐. เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง 

  ๑๑. เครื่องแบบสโมสรอกออน 

รูปการแตงกายเครื่องแบบทหารบกชาย 

เคร่ืองแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 
 



เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ เครื่องแบบฝก 

เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ 
(แขนสั้น) 

เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ 
(แขนยาว) 



     

เครื่องแบบสนาม 

เครื่องแบบสนาม 

เคร่ืองแบบฝก 



เคร่ืองแบบสโมสรคอปด เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง 

เคร่ืองแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ 



     

เครื่องแบบสโมสรอกออน 

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค 

เคร่ืองแบบสโมสรอกแข็ง 



  เคร่ืองแบบทหารบกสัญญาบัตรหญิง มี ๑๓ ชนิด ไดแก 

  ๑. เครื่องแบบปกติขาว 
  ๒. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 
  ๓. เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก 
  ๔. เครื่องแบบปกติขาวคอปก 
  ๕. เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอปก 
  ๖. เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ 
  ๗. เครื่องแบบปกติขาวคอพับ  
  ๘. เครื่องแบบฝก 
  ๙. เครื่องแบบสนาม 
  ๑๐. เครื่องแบบครึ่งยศ 
  ๑๑. เครื่องแบบเต็มยศ 
  ๑๒. เครื่องแบบสโมสร 
  ๑๓. เครื่องแบบสโมสรอกออน 

รูปการแตงกายเครื่องแบบทหารบกหญิง 

เคร่ืองแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 



     

เคร่ืองแบบปกติกากีแกมเขียวคอปก 

เคร่ืองแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอปก เครื่องแบบปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ 

เครื่องแบบปกติขาวคอปก 



เครื่องแบบปกติขาวคอพับ (แขนสั้น) 

เคร่ืองแบบฝก 

เครื่องแบบปกติขาวคอพับ (แขนยาว) 

เครื่องแบบสนาม 
 



     

เคร่ืองแบบสโมสร เครื่องแบบสโมสรอกออน 

เคร่ืองแบบครึ่งยศ 
 

เครื่องแบบเต็มยศ 
 



รูปการแตงกายเครื่องแบบทหารเรือชาย 

เคร่ืองแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติกากีคอแบะ  

  เครื่องแบบทหารเรือ 
  เครื่องแบบทหารสัญญาบัตรชาย มี ๑๖ ชนิด ไดแก 

  ๑. เครื่องแบบปกติขาว ๒. เครื่องแบบปกติกากีคอแบะ 

  ๓. เครื่องแบบปกติขาวคอพับ ๔. เครื่องแบบปกติกากีคอพับ 

  ๕. เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ๖. เครื่องแบบฝก 

  ๗. เครื่องแบบสนาม ๘. เครื่องแบบครึ่งยศ 

  ๙. เครื่องแบบเต็มยศ ๑๐. เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ 

  ๑๑. เครื่องแบบสโมสรปกติ ๑๒. เครื่องแบบกันหนาว 

  ๑๓. เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำสำหรับใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 

  ๑๔. เครื่องแบบเต็มยศสำหรับใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 

  ๑๕. เครื่องแบบสโมสรเต็มยศสำหรับใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 

  ๑๖. เครื่องแบบสโมสรปกติสำหรับใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 



     

เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาว เคร่ืองแบบปกติขาวคอพับแขนสั้น 

เคร่ืองแบบปกติกากีคอพับแขนสั้น เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว 



เครื่องแบบปกติลำลองคอพับแขนสั้น 

เคร่ืองแบบฝก 

เครื่องแบบปกติลำลองคอพับแขนยาว 

เครื่องแบบสนาม 



     

เคร่ืองแบบครึ่งยศ 

เคร่ืองแบบสโมสรเต็มยศ 

เครื่องแบบเต็มยศ 

เครื่องแบบสโมสรปกติ 



เคร่ืองแบบกันหนาว เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ สำหรับ 
ใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 

เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ สำหรับ 
ใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 

เคร่ืองแบบเต็มยศ สำหรับ 
ใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 



     

เคร่ืองแบบสโมสรเต็มยศรักษาพระองค
สำหรับนายทหารสังกัด 
กรม นนร.รอ.รร.นร. 

เคร่ืองแบบสโมสรปกติ สำหรับ 
ใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค สำหรับนายทหารสังกัด 
บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย.และพัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย. 



  เครื่องแบบทหารเรือสัญญาบัตรหญิง มี ๑๒ ชนิด ไดแก 

  ๑. เครื่องแบบปกติขาวคอแบะ 

  ๒. เครื่องแบบปกติขาวคอเปด 

  ๓. เครื่องแบบปกติขาวคอพับ 

  ๔. เครื่องแบบปกติลำลองคอเปด 

  ๕. เครื่องแบบปกติลำลองคอพับ 

  ๖. เครื่องแบบปกติลำลองคอเปดน้ำเงินดำ 

  ๗. เครื่องแบบครึ่งยศ 

  ๘. เครื่องแบบเต็มยศ 

  ๙. เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ 

  ๑๐. เครื่องแบบสโมสรปกติ 

  ๑๑. เครื่องแบบกันหนาว 

  ๑๒. เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำสำหรับใชในตางประเทศที่มีอากาศหนาว 

เคร่ืองแบบปกติขาวคอแบะ เครื่องแบบปกติขาวคอเปด 

รูปการแตงกายเครื่องแบบทหารเรือหญิง 



     

เคร่ืองแบบปกติขาวคอพับแขนสั้น 

เคร่ืองแบบปกติลำลองคอเปด 

เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาว 

เครื่องแบบปกติลำลองคอพับแขนสั้น 



เครื่องแบบปกติลำลองคอพับแขนยาว เครื่องแบบปกติลำลองคอเปดน้ำเงินดำ 

เคร่ืองแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ 



     

เคร่ืองแบบสโมสรเต็มยศ เครื่องแบบสโมสรปกติ 

เคร่ืองแบบกันหนาว เครื่องแบบปกติน้ำเงินดำ 
สำหรับใชในตางประเทศ 

ที่มีอากาศหนาว 



เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค 
สำหรับนายทหารพิเศษประจำกรม 

นนร.รอ.รร.นร. 

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค 
สำหรับนายทหารพิเศษประจำ

บก.กรม ร.๓ รอ. พล.นย. 



     

เคร่ืองแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 

รูปการแตงกายเครื่องแบบทหารอากาศชาย 

  เครื่องแบบทหารอากาศ 
  เครื่องแบบทหารอากาศสัญญาบัตรชาย มี ๑๓ ชนิด ไดแก 
  ๑. เครื่องแบบปกติขาว  
  ๒. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 
  ๓. เครื่องแบบปกติเทารัดเอว  
  ๔. เครื่องแบบปกติเทาคอพับ       
  ๕. เครือ่งแบบปกตเิทาออนคอแบะ  
  ๖. เครื่องแบบฝก 
  ๗. เครื่องแบบสนาม  
  ๘. เครื่องแบบครึ่งยศ 
  ๙. เครื่องแบบเต็มยศขาว  
  ๑๐. เครื่องแบบเต็มยศเทา 
  ๑๑. เครื่องแบบสโมสรคอปด  
  ๑๒. เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง 
  ๑๓. เครื่องแบบสโมสรอกออน 



เคร่ืองแบบปกติเทารัดเอว 

เคร่ืองแบบปกติเทาออนคอแบะ 

เครื่องแบบปกติเทาคอพับอินทรธนูออน 

เครื่องแบบฝก 



     

เคร่ืองแบบสนาม 

เคร่ืองแบบเต็มยศขาว 

เครื่องแบบครึ่งยศ 

เครื่องแบบเต็มยศเทา 



เคร่ืองแบบสโมสรคอปด 

เคร่ืองแบบสโมสรอกออน 

เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง 

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค 



     

  เครื่องแบบทหารอากาศสัญญาบัตรหญิง มี ๑๑ ชนิด ไดแก 

  ๑. เครื่องแบบปกติขาว 

  ๒. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 

  ๓. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะปลอยเอว 

  ๔. เครื่องแบบปกติเทาออนคอแบะปลอยเอว 

  ๕. เครื่องแบบปกติคอพับ 

  ๖. เครื่องแบบฝก 

  ๗. เครื่องแบบสนาม 

  ๘. เครื่องแบบครึ่งยศ 

  ๙. เครื่องแบบเต็มยศขาว 

  ๑๐. เครื่องแบบเต็มยศเทา 

  ๑๑. เครื่องแบบสโมสร 

เคร่ืองแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 

รูปการแตงกายเครื่องแบบทหารอากาศหญิง 



เครื่องแบบปกติเทาคอแบะปลอยเอว 

เคร่ืองแบบปกติคอพับ แขนสั้น  
อินทรธนูออน 

เครื่องแบบปกติเทาออนคอแบะปลอยเอว 

เครื่องแบบปกติคอพับ แขนยาว 
อินทรธนูแข็ง 



     

เคร่ืองแบบฝก 

เคร่ืองแบบครึ่งยศ 

เครื่องแบบสนาม 

เครื่องแบบเต็มยศขาว 



เคร่ืองแบบเต็มยศเทา 

เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค 

เครื่องแบบสโมสร 



     

 

กองทัพบก 

 เครื่องแบบสโมสรคอปด (สัญญาบัตรชาย) 

 - หมวกทรงหมอตาลสีขาว 

 - เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว อินทรธนูแข็ง 

 - กางเกงแถบ 

 - รองเทาหุมสนหนังสีดำหรือรองเทาหุมขอหนังสีดำ 

 เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง (สัญญาบัตรชาย) 

 - หมวกทรงหมอตาลสีขาว 

  สำหรับนายทหารสัญญาบัตรในหนวยทหารรักษาพระองค ใชหมวกทรง 

หมอตาลที่ใชกับเครื่องแบบคร่ึงยศรักษาพระองคหรือเคร่ืองแบบเต็มยศรักษาพระองค  

ในหนวยทหารรักษาพระองคนั้น ๆ ในโอกาสอื่นท่ีมิไดประจำแถวทหารและเมื่อใชเสื้อ 

ชั้นนอกเปดอกสีน้ำเงินดำ ใหใชหมวกทรงหมอตาลสีน้ำเงินดำ 

 - เสื้อชั้นนอกเปดอกสีขาวอินทรธนูแข็ง เมื่อมีอากาศหนาวจะใชเสื้อชั้นนอก

เปดอกสีน้ำเงินดำก็ได 

 - เสื้อกั๊กสีขาว และเชิ้ตอกแข็งสีขาว หรือจะใชเชิ้ตอกจีบสีขาวแทนเชิ้ต 

อกแข็งสีขาวก็ได เมื่อใชเสื้อชั้นนอกเปดอกสีน้ำเงินดำ ใหใชเสื้อกั๊กสีน้ำเงินดำ 

 - ผาผูกคอสีดำเงื่อนหูกระตาย 

 - กางเกงแถบ เม่ือใชเสื้อชั้นนอกเปดอกสีน้ำเงินดำ ใหใชกางเกงแถบ

สีน้ำเงินดำ 

 - รองเทาหุมสนหนังสีดำ หรือรองเทาหุมขอหนังสีดำ 

 เครื่องแบบสโมสรอกออน (สัญญาบัตรชาย) 

 - เชนเดียวกับเคร่ืองแบบสโมสรอกแข็ง เวนแตใหใชเชิ้ตอกออนสีขาวและ

แพรแถบรัดเอวแทนเสื้อกั๊กสีขาวและเชิ้ตอกแข็งสีขาว 



กองทัพอากาศ 
 เครื่องแบบสโมสรคอปด (สัญญาบัตรชาย) 

 - หมวกทรงหมอตาลสีขาว 

 - เสื้อชั้นนอกคอปดสีขาว อินทรธนูแข็ง 

 - กางเกงแถบ 

 - รองเทาสโมสร 

 เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง (สัญญาบัตรชาย) 

 - หมวกทรงหมอตาลสีขาว 

 - เสื้อชั้นนอกเปดอกสีขาว อินทรธนูแข็ง 

 -  เสื้อกั๊กสีขาว และเชิ้ตอกแข็งสีขาว หรือจะใชเชิ้ตอกจีบสีขาวแทนเชิ้ตอก

แข็งสีขาวก็ได 

 - ผาผูกคอสีดำเงื่อนหูกระตาย 

 - กางเกงแถบ 

 - รองเทาสโมสร 

  ในบางโอกาสจะใชหมวกทรงหมอตาลสีเทา เส้ือชั้นนอกเปดอกสีเทาและ

เสื้อกั๊กสีขาวหรือสีเทาก็ได 
 เคร่ืองแบบสโมสรอกออน (สัญญาบัตรชาย) 
 - เชนเดียวกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง เวนแตใหใชเชิ้ตอกออนสีขาว  
และแพรแถบรัดเอวสีเทาแทนเสื้อกั๊กสีขาวหรือสีเทา และเชิ้ตอกแข็งสีขาว 



     



 

บทที่ ๔ 
 

การแตงเครื่องแบบทหารในโอกาสตาง ๆ 



     

ลำดบั ชือ่วนั วนั เดอืน ของป กำหนดวันแตง 
เครือ่งแบบ 

    

    

    

    

    

    

    

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ไดกำหนดการแตงเครื่องแบบ 
เนื่องในโอกาสสำคัญไวดังนี้ 

ทหารบก ทหารชายใหใชเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ (แขนยาว) 

 ทหารหญิงใหใชเครื่องแบบปกติขาวคอพับ (เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว 

 กระโปรงสีกากีแกมเขียว) 

ทหารเรือ การแตงเครื่องแบบใหเปนไปตามที่กำหนด 

ทหารอากาศ ทหารชายใหใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับ (แขนยาว อินทรธนูแข็ง) 

 ทหารหญิงใหใช เครื่องแบบปกติคอพับ (เ ส้ือคอพับสีขาวแขนยาว  

 อินทรธนูแข็ง กระโปรงสีเทา) 

กำหนดวันแตงเครื่องแบบทหารบก และทหารอากาศ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

  

 ๑ วันกองทัพไทย, วันกองทัพบก ๑๘ มกราคม ๑๗ – ๑๙ มกราคม 

 ๒ วันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ๑๖ มีนาคม ๑๖ มีนาคม 

 ๓ วันท่ีระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม ๒๗ มีนาคม 

 ๔ วันสถาปนากระทรวงกลาโหม ๘ เมษายน ๘ เมษายน 

 ๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม 
  สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  

 ๖ วันกองทัพเรือ                            ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๐ พฤศจิกายน 

 ๗ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ ธันวาคม  ๔ – ๖ ธันวาคม 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  



ลำดบั ชือ่วัน วนั เดอืนของป 
กำหนดวนัแตง 
เครือ่งแบบ 

เครือ่งแบบ 
ทร. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

กำหนดวันแตงเครื่องแบบทหารเรือของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ๑ วันคลายวันสวรรคต ๗ มกราคม ๗ มกราคม หมายเลข ๒ 
  พระบาทสมเด็จพระปนเกลา 
  เจาอยูหัว  

 ๒ วันวีรชนกองทัพเรือ ๑๗ มกราคม ๑๗ มกราคม หมายเลข ๒ 

 ๓ วันกองทัพไทย, วันกองทัพบก ๑๘ มกราคม ๑๗ – ๑๙  วันกอนวัน 
    มกราคม สำคัญใช 
      หมายเลข ๒  
      วันหลังวัน 
      สำคัญใช 
      หมายเลข ๔ 

 ๔ วันทหารผานศึก ๓ กุมภาพันธ ๓ กุมภาพันธ หมายเลข ๒ 

 ๕ วนัสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ๑๖ มีนาคม ๑๖ มีนาคม หมายเลข ๔ 

 ๖ วันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม ๒๗ มีนาคม หมายเลข ๔ 

 ๗ วันคลายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒ เมษายน หมายเลข ๒ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
  สยามบรมราชกุมารี  

 ๘ วันสถาปนากระทรวงกลาโหม ๘ เมษายน ๘ เมษายน หมายเลข ๒ 

 ๙ วันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๑๙ พฤษภาคม หมายเลข ๒ 

 ๑๐ วันบริพัตร ๒๙ มิถุนายน ๒๙ มิถุนายน หมายเลข ๒ 



     

ลำดบั ชือ่วนั วนั เดอืน ของป 
กำหนดวนัแตง 
เครือ่งแบบ 

เครือ่งแบบ 
ทร. 

     

     

     

     

     

     

     

     

 ๑๑ วันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจา 
  ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
  อัครราชกุมารี ๔ กรกฎาคม ๔ กรกฎาคม หมายเลข ๒ 

 ๑๒ วันคลายวันสวรรคต สมเด็จ 
  พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ กรกฎาคม ๑๘ กรกฎาคม หมายเลข ๒ 

 ๑๓ วันคลายวันพระราชสมภพ  
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  
  สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๘ กรกฎาคม หมายเลข ๒ 

 ๑๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ ๑๒ สิงหาคม ๑๑ - ๑๓ วันกอนวัน 
  พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  สิงหาคม สำคัญใช 
      หมายเลข ๒     
       วันหลังวัน 
      สำคัญใช 
      หมายเลข ๔ 

 ๑๕ วันมหิดล ๒๔ กันยายน ๒๔ กันยายน หมายเลข ๒ 

 ๑๖ วันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ หมายเลข ๒ 
   เดือน ๑๑ เดือน ๑๑ 

 ๑๗ วันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจกิายน ๒๐ พฤศจกิายน หมายเลข ๒ 

 ๑๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท    ๕ ธันวาคม     ๔ – ๖ ธนัวาคม วันกอนวัน 
  สมเด็จพระเจาอยูหัว     สำคัญใช 
      หมายเลข ๒  
      วันหลังวัน 
      สำคัญใช 
      หมายเลข ๔ 



ลำดบั ชือ่วนั วนั เดอืน ของป 
กำหนดวนัแตง 
เครือ่งแบบ 

เครือ่งแบบ 
ทร. 

     

     

 ๑๙ วันคลายวันประสูติ พลเรือเอก ๑๙ ธันวาคม ๑๙ ธันวาคม หมายเลข ๒  
  พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา 
  อาภากรเกยีรตวิงศ กรมหลวงชมุพร 
  เขตอุดมศักดิ์ 

 ๒๐ วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม ๒๘ ธันวาคม หมายเลข ๒ 

หมายเหตุ :-   
 ๑. เครื่องแบบหมายเลข ๒  หมายถึง   
  - เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนสั้น (ชาย)   
  - เครื่องแบบปกติขาวคอเปด (หญิง)  
 ๒. เครื่องแบบหมายเลข ๔  หมายถึง   
  - เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาว (ชาย)   
  - เครื่องแบบปกติลำลองคอพับแขนยาว (หญิง)  
 ๓. วันสำคัญ ลำดับที่ ๒, ๙, ๑๗ และวันกอนวันสำคัญ ลำดับท่ี ๓, ๑๔, ๑๘  
  หากตรงกับวันหยุดราชการ ใหเลื่อนการแตงเครื่องแบบหมายเลข ๒ มาเปน 
  วันทำงานกอนวันหยุดราชการนั้น 



     

 กองบัญชาการกองทัพไทย ไดกำหนดการแตงเครื่องแบบไวดังนี้ 

 เครื่องแบบปกติขาว สวนทหารเรือหญิงแตงเคร่ืองแบบปกติขาวคอแบะ  

ในโอกาสตอไปนี้ 

 ๑. ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกำหนดการ 

 ๒. เฝาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการหรือในการ 

รับสงเสด็จ 

 ๓. งานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 ๔. งานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตำรวจ เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 ๕. งานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ซึ่งกำหนดใหขาราชการพลเรือน 

แตงเครื่องแบบปกติขาว 

 ๖. งานพิธีหรืองานเลี้ยงรับรองที่เปนเกียรติ ถาจำเปนตองแตงเครื่องแบบ

ปกติขาว ใหแตงไดตามความเหมาะสม 

 ๗. งานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับพระราชทานยศ

ประจำป 

 ๘. งานพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย ที่มีความสำคัญระดับชาติเนื่องในวันที่

ระลึก 

 ๙. งานพิธีเปดและปดหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 ๑๐. งานพิธีปดหลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความม่ันคง เวนงานพิธีเปด

หลักสูตร 

 เครื่องแบบปกติคอแบะ สวนทหารเรือหญิงชั้นสัญญาบัตรแตงเครื่องแบบ

ปกติขาวคอแบะ ในโอกาสตอไปนี้ 

 ๑. ในการเยี่ยมคำนับเปนทางการ 

 ๒. งานพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียตาง ๆ ในวันกองทัพไทย 

 ๓. งานพิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม 

 ๔. การรายงานตนเอง 

 ๕. พิธีตอนรับแขกตางประเทศอยางเปนทางการ 

 ๖.  งานพิธีรับ – สงหนาที่ ผูบัญชาการทหารสูงสุด 



 เครือ่งแบบปกตคิอพับแขนยาว ทหารบกใชหมวกทรงหมอตาล ทหารเรอืหญงิ
แตงเครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ทหารอากาศ อินทรธนูแข็ง ในโอกาสตอไปนี้ 

 ๑.  งานอำลาชีวิตรับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 ๒.  งานพิธีเปด และ/หรือปดการศึกษาหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
ในกองบัญชาการกองทัพไทย 

 ๓.  งานพิธีรับประกาศนียบัตรทั่วไปในกองบัญชาการกองทัพไทย 
 ๔.  งานพิธีรับ – สงหนาที่ของหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย   
 เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวหรือแขนสั้น ทหารบกใชหมวกหนีบ  
ทหารเรือหญิงแตงเครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ทหารอากาศใชอินทรธนูออน  
หมวกหนีบ ในโอกาสตอไปนี้ 
 ๑.  งานพิธีตาง ๆ ที่กองบัญชาการกองทัพไทยจัดขึ้น เชน งานมงคล  
งานรื่นเริง 
 ๒.  งานพิธีสงฆวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย 
 ๓.  งานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรขาราชการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย    
 ๔.  งานพิธีฝกรวมผสมเหลาทัพ 
 หมายเหตุ การแตงเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวหรือแขนสั้น ใหเปนไปตามที่
เจาของงานพิธีกำหนด 

 กองทัพบก ไดกำหนดการแตงเครื่องแบบไวดังนี้ 

 เครื่องแบบปกติขาว 

 ๑.  ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกำหนดการ 
 ๒.  เฝาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการหรือในการ 
รับ – สงเสด็จ 
 ๓.  ไปในงานพิธีของทางราชการที่กำหนดใหแตงเคร่ืองแบบปกติ แตมิได
กำหนดใหแตงเครื่องแบบปกติชนิดใดโดยแนนอน 
 ๔.  ไปในงานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตำรวจ หรืองานฝงศพ ทหาร ตำรวจ 
ตามประเพณีลัทธิ หรือศาสนา ที่ไมเผาศพ 
 ๕.  ไปในงานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ซึ่งกำหนดใหขาราชการ
พลเรือนแตงเครื่องแบบปกติขาว 
 ๖.  ในงานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองที่เปนเกียรติ ถาจำเปนตองแตงเครื่องแบบ
ปกติขาว ใหแตงไดตามความเหมาะสม 



     

 เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ 
 ๑.  ในการเยี่ยมคำนับเปนทางการ 
 ๒. ในการรายงานตนเอง 
 ๓.  ในงานพิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลของทหาร 
 ๔.  ในงานพิธีที่เปนเกียรติของหนวย เชน พิธีรับประกาศนียบัตร พิธีเปดหรือ
ปดการศึกษา พิธีเปดหรือปดการประชุม การสัมมนาระหวางประเทศ ซึ่งหนวยใน  
ทบ. เปนเจาภาพ หรือพิธีการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
 ๕.  เมื่อเปนตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ 
 ๖.  ไปในงานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ซึ่งกำหนดใหขาราชการ
พลเรือนแตงเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง 
 ๗. ในโอกาสที่สามารถแตงเครื่องแบบไดทั้งชุดปกติขาวและชุดปกติกากี 
แกมเขียวคอแบะ ใหแตงเครื่องแบบปกติขาว 
 เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ 
 ๑.  ในการปฏิบัติราชการตามปกติ และในการศึกษาหรือการดูงาน 
 ๒.  ในการเดินทางภายในประเทศเมื่อตองแตงเครื่องแบบ 
 ๓.  ไปในงานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ท่ีกำหนดใหขาราชการพลเรือน
แตงเครื่องแบบปกติกากีคอพับ หรือเครื่องแบบตรวจราชการ 
 ๔.  ไปในงานหรือในสังคมท่ีตองการความเปนระเบียบและเมื่อจำเปนตองแตง
เครื่องแบบไปในงานหรือสังคมนั้น ๆ เวนแตสังคมที่เกี่ยวกับกิจการคาจึงไมควรแตงเครื่อง
แบบทหาร 
 เคร่ืองแบบฝก 
 ๑.  เมื่อทำการฝก 
 ๒.  เมื่อทำหนาที่รักษาการณ 
 ๓.  เมื่อปฏิบัติราชการสนาม 
 ๔.  เมื่อประจำแถวหรือควบคุมแถวทหาร 
 เมื่อออกไปนอกราชอาณาเขตใหแตงเครื่องแบบได 
 ๑.  ในขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 ๒.  เขาเฝาพระเจาแผนดิน เจานายตางประเทศ เขาเยี่ยมคำนับประมุขของ
ประเทศเมื่อเจาหนาที่ของประเทศนั้นนัดหมายใหแตงเครื่องแบบ 
 ๓.  ไปดูการทหาร หรือไปสมาคมกับทหาร ซึ่ง ณ ที่นั้นมีการแตงเครื่องแบบ 
 ๔.  ไปฝกหรือศึกษาวิชาทหารในตางประเทศ 



 กองทัพเรือ ไดกำหนดการแตงเครื่องแบบไวดังนี้ 

 เครื่องแบบปกติขาว 
 ๑.  ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกำหนด 
 ๒.  เฝาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการ หรือในการ
รับ – สงเสด็จ 
 ๓.  ในการรายงานตนเอง 
 ๔.  ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ ทหาร ตำรวจ หรืองานฝงศพ ทหาร 
ตำรวจ ตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนา ที่ไมเผาศพ 
 ๕.  ไปในงานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ซึ่งกำหนดใหขาราชการ
พลเรือนแตงเครื่องแบบปกติขาว 

 เครื่องแบบปกติกากีคอแบะ 
 ๑.  ในงานพธิกีระทำสตัยปฏญิาณตนตอธงชยัเฉลมิพลของทหาร (วนักองทพัไทย) 
 ๒.  เมื่อเปนตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ 

 เครื่องแบบปกติขาวคอพับ 
 ๑. ใน “วันอาภากร” วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ของทุกป ซ่ึงเปนวันสิ้นพระชนม
ของพลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชมุพรเขตอุดมศกัดิ ์พระบดิาแหงกองทพัเรอื 
 ๒.  ใน “วันกองทัพเรือ” วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกป 
 ๓.  ในวันคลายวันสถาปนาหนวยขึ้นตรงของกองทัพ 
 ๔.  ในพิธีของสวนราชการตาง ๆ ที่กำหนดใหแตงเครื่องแบบปกติขาวคอพับ 

 เครื่องแบบปกติกากีคอพับ 
 ๑.  ในการปฏิบัติราชการตามปกติ และในการศึกษาหรือการดูงาน 
 ๒.  ในการเดินทางภายในประเทศ เมื่อตองแตงเครื่องแบบ 
 ๓.  ไปในงานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ท่ีกำหนดใหขาราชการพลเรือน
แตงเครื่องแบบปกติกากีคอพับ หรือเครื่องแบบตรวจราชการ 

 กองทัพอากาศ ไดกำหนดการแตงเครื่องแบบไวดังนี้ 

 เครื่องแบบปกติขาว ใหใชในโอกาส 
 ๑. งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกำหนดการ กำหนดการ หรือคำสั่ง 
 ๒. เฝาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการ หรือในการ
รับ – สงเสด็จ ฯ 



     

 ๓. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ 

 ๔. งานพระราชทานเพลิงศพท่ีระบุใหแตงเครื่องแบบปกติขาวไวในคำส่ัง หรือ

บัตรเชิญ 

 ๕. งานพิธีของสวนราชการฝายพลเรือน ซึ่งกำหนดใหขาราชการพลเรือน 

แตงเครื่องแบบปกติขาว 

 ๖. งานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองที่เปนเกียรติ ถาจำเปนตองแตงเครื่องแบบ

ปกติขาว ใหแตงไดตามความเหมาะสม 

 เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ใหใชในโอกาส 

 ๑. พิธีรับ – สงหนาที่ผูบัญชาการทหารอากาศ 

 ๒. พิธีประดับเครื่องหมายยศใหแกนักเรียนนายเรืออากาศที่สำเร็จการศึกษา 

 ๓. พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินนักบินประจำกอง 

 ๔. พธิปีระดับเครือ่งหมายยศนายทหารสญัญาบตัร เฉพาะผูเขาพธิ ีสวนผูรวมพธิ ี

ใชเคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 

 ๕. พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ใหแกขาราชการ

ตางประเทศ 

 ๖. พิธีปดการศึกษา และประดับเคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะโรงเรียน 

นายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 ๗. พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียตาง ๆ เนื่องในวันกองทัพไทย 

 ๘. พิธีสวนสนามกระทำสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล 

 ๙. พิธีรับ – สงหนาที่ของผูบังคับบัญชาหนวย ระดับหนวยข้ึนตรงกองทัพ

ขึ้นไป เฉพาะผูเขาพิธี สวนผูรวมพิธี ใชเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 

 ๑๐. พธิสีวนสนามตรวจแถวกองทหารเกยีรติยศในโอกาสผูบญัชาการทหารสงูสดุ 

อำลาชีวิตราชการทหาร 

 ๑๑. พิธีตอนรับแขกตางประเทศอยางเปนทางการ โดยมีการตรวจแถว 

กองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียกองทัพอากาศ 

 

 



 

บทที่ ๕ 
 

เคร่ืองหมายราชองครักษ เครื่องหมายเหลา 

และเครื่องหมายสังกัด 



     

 เครื่องหมายราชองครักษ 

 ราชองครักษนั้นเปนผูที่องคประมุขไววางพระราชหฤทัยในความจงรักภักดี 
และความซื่อสัตยสุจริต เปนผูมีความดีความชอบอันเนื่องมาจากหนาที่ราชการของผูนั้น  
ซึ่งสมควรประกาศใหปรากฏเปนที่ประจักษแกประชาชนทั่วไป และเปนผูที่ ไดรับ
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณใหปฏิบัติหนาที่ใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทจึงทรง 
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหราชองครักษประดับเคร่ืองหมายแสดงสถานะความเปน 
ราชองครักษและสถานะขณะปฏิบัติหนาท่ีราชองครักษ เพื่อใหเปนที่ประจักษและตางไป
จากทหารท่ัว ๆ ไป เครื่องหมายราชองครักษที่กลาวถึงนั้นมักจะพระราชทาน 
พระมหากรุณาธิคุณใหใชพระปรมาภิไธยประกอบดวยเสมอ ดังที่กลาวมาแลวในตอนตน 
 สำหรับเครื่องหมายราชองครักษ ในปจจุบันนั้นไดถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
(พ.ศ.๒๔๙๙) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ วาดวย
การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณและการใชเครื่องหมายราชองครักษ ไดกำหนดให 
นายทหารท่ีเปนราชองครักษประดับเครื่องหมายราชองครักษอันประกอบดวย 
เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยยอ สายยงยศ และปลอกแขนราชองครักษดังมี 
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะและโอกาสในการประดับดังตอไปนี้ 
 ๑. เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยยอ 
  นายทหารทีเ่ปนราชองครักษใชรปูอกัษรพระปรมาภไิธยยอในองคพระมหากษตัรยิ
รัชกาลที่ตนเปนราชองครักษ ภายใตเลขลำดับรัชกาลและพระมหามงกุฎติดบนอินทรธนู
ขางขวาใหยอดพระมหามงกุฎทางดานคอ 
  ๑) สำหรับทหารบก ทำดวยโลหะสีทองติดที่กึ่งกลางอินทรธนู โดยมิตอง
ประดับเครื่องหมายยศ เมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนามใหงดติดเครื่องหมายดังกลาวน้ี 
  ๒) สำหรับทหารเรือ ทำดวยโลหะสีเงิน นายทหารสัญญาบัตรต่ำกวา 
ชั้นนายพลเรือ ติดทับกึ่งกลางแถบเครื่องหมายยศ ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรชั้น  
นายพลเรือ และจอมพลเรือ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางดานคอ เวนแต
เมื่อแตงเครื่องแบบปกติลำลองคอพับใหติดที่กึ่งกลางอินทรธนู เมื่อแตงเคร่ืองแบบฝก 
หรือเครื่องแบบสนามใหงดติดเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 
   ผูที่เปนราชองครักษประจำ กรมราชองครักษ ใหมีเครื่องหมาย 
รูปครุฑทำดวยโลหะสีเงินติดบนอินทรธนูขางซายอีกดวย การติดเครื่องหมายรูปครุฑนี้  
ใหอนุโลมตามการติดเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 



   ๓) สำหรับทหารอากาศ ทำดวยโลหะสีเงิน ถาเปนนายทหารสัญญาบัตร

ตำ่กวาชัน้นายพลอากาศ ตดิทบักึง่กลางแถบเคร่ืองหมายยศ ถาเปนนายทหารสญัญาบตัร

ชั้นนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางดานคอ 

เวนแตเมื่อแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับท่ีใชอินทรธนูออนใหติดที่กึ่งกลางอินทรธนู  

เมื่อแตงเครื่องแบบฝกหรือเครื่องแบบสนามใหงดติดเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 

   ผูที่ เคยเปนราชองครักษในรัชกาลใด เมื่อพนจากตำแหนงแลว  

และไดรับพระราชทานเข็มอักษรพระปรมาภิไธยยอในองคพระมหากษัตริยรัชกาลนั้น 

ประกอบดวยแถบแพรเปนเกียรติยศใหติดท่ีอกเสื้อขางขวาเหนือกระเปาบน ถามี

เครื่องหมายอื่นติดอยูแลวใหติดเครื่องหมายนี้เหนือขึ้น 

 ๒. สายยงยศ 

  นายทหารท่ีเปนราชองครักษใหใชสายยงยศเปนสายถัก ๒ เสนประกอบ 

ตุมโลหะสีทอง ๒ ตุม สายเกลี้ยง ๒ เสน ปลายสายรวมติดใตอินทรธนูขางขวา สายถัก

คลองใตแขนขวาผานหนาอก ๑ เสน สวนอีก ๑ เสนผานหนาอก สายเกลี้ยงทำเปนบวง

คลองใตแขนขวา ๑ เสน สวนอีก ๑ เสนทำเปนบวงผานหนาอกมารวมกัน ปลายสาย 

ถักทั้ง ๒ เสนคลองที่ดุมอกเส้ือใหตุมโลหะสีทองอยูที่อกเส้ือ ถาเปนเสื้อชั้นนอกคอปด

คลองที่ดุมเสื้อเม็ดที่ ๑ ถาเปนเสื้อชั้นนอกคอแบะหรือเสื้อชั้นนอกเปดอก คลองใตชายพับ

ประมาณแนวเดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อชั้นนอกคอปด 

  สายยงยศทำดวยไหมทองหรือไหมสีเหลืองใชประกอบกับเครื่องแบบ ดังนี้ 

  (๑) เม่ือแตงเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติคอแบะ ซึ่งประดับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ เคร่ืองแบบคร่ึงยศ เคร่ืองแบบเต็มยศ เคร่ืองแบบสโมสร หรือ

เครือ่งแบบกนัหนาว ทีใ่ชเสือ้ชัน้นอกคอปดสนีำ้เงนิดำหรอืเสือ้นอยสนีำ้เงนิดำ หรอืเครือ่งแบบ

ทหารเรือสำหรับใชในประเทศหนาวท่ีใชเสื้อสโมสรดำ เสื้อนอย เสื้อกลาง หรือเส้ือใหญ

สีน้ำเงินดำ ใชสายยงยศไหมทอง 

  (๒) เม่ือแตงเครื่องแบบปกติขาว ซึ่งไมประดับเครื่องราชอิสริยาภรณใช

สายยงยศไหมสีเหลือง 

  (๓) เม่ือแตงเครื่องแบบท่ีมิไดกำหนดใหใชสายยศราชองครักษ ก็ใหใช 

สายยงยศอยางอื่นในโอกาสที่ปฏิบัติหนาที่นั้น ๆ หรือในโอกาสอันควรไดดวย 

 ๓. การประดับปลอกแขนราชองครักษ 

  นายทหารราชองครักษ ขณะที่ทำการในหนาที่ประจำพระองคโดยเฉพาะ 



     

เชน รบั นำ ตาม หรอืแซงเสด็จ ฯ หรอืไปในการตาง ๆ ในหนาท่ีราชองครกัษ ใชปลอกแขน
สักหลาดสีน้ำเงินดำกวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ 

ทาบกลางปลอกแขนโดยรอบเวนระยะระหวางแถบ ๕ มิลลิเมตร ตรงกลางดานนอก 

มีอักษรพระปรภิไธยยอในองคพระมหากษัตรยรัชกาลปจจุบัน ภายใตเลขลำดับรัชกาล

และพระมหามงกุฎปกดวยดิ้นทอง ที่ขอบบนและขอบลางของปลอกแขนขลิบลวด

ไหมทอง สวมที่แขนเสื้อขางซายเหนือขอศอก 

  ในกรณีตามเสด็จ ฯ ไปปฏิบัติหนาที่ราชองครักษในตางประเทศ ไดทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหงดประดับปลอกแขนราชองครักษ และใหประดับสายยงยศ 

ราชองครักษตามขอ ๒ แทน 

  ถาตองแตงเครื่องแบบไวทุกข ตามประกาศหรือหมายกำหนดการของ

สำนักพระราชวังในโอกาสปฏิบัติหนาที่ที่ตองใชปลอกแขนราชองครักษ ใหสวมปลอกแขน

ทับบนแขนทุกขโดยแลบแขนทุกขออกจากสวนลางของปลอกแขน ๑ เซนติเมตร 

เสื้อคอพับ 

เสื้อชั้นนอกคอปด เสื้อชั้นนอกเปดอก 

เสื้อชั้นนอกคอแบะ 

 การติดเครื่องหมายเหลา และเครื่องหมายสังกัดของทหารบก 



เสื้อคอเปด 

 เครื่องหมายพรรคและเครื่องหมายเหลาของทหารเรือ 
 พรรคนาวิน สีน้ำเงินดำ 
 พรรคกลิน  สีมวง 
 พรรคนาวิกโยธิน สีเหลือง 
 พรรคพิเศษ ไดแก  
  เหลาทหารสารบรรณ 
  เหลาทหารพลาธิการ สีขาว 
  เหลาทหารการเงิน 
  เหลาทหารพระธรรมนูญ สีฟา 
  เหลาทหารสรรพาวุธ สีเทา 
  เหลาทหารชางยุทธโยธา สีเลือดหมู 
  เหลาทหารวิทยาศาสตร สีเขียวแก 
  เหลาทหารดุริยางค สีแสด 
  เหลาทหารแพทย สีแดง 

 สำหรับนักเรียนนายเรือ เปนแถบ กวาง ๑ เซนติเมตร สอดใตแถบไหมทองหรือ
วัตถุเทียมไหมทองบนอินทรธนูทั้ง ๒ ขาง 
 สำหรับนายทหารสัญญาบัตรชั้นเรือตรี เปนแถบสอดใตแถบเครื่องหมายยศ 
บนอนิทรธนูดานไหลทัง้ ๒ ขาง กวาง ๐.๕ เซนตเิมตร สำหรบันายทหารสัญญาบตัรช้ันเรอืโท
ถึงนาวาเอกเปนแถบสอดระหวางแถบเครื่องหมายยศบนอินทรธนูทั้ง ๒ ขาง 
 ในกรณีประดับเครื่องหมายยศท่ีปลายแขนเส้ือ ใหสอดสักหลาดสีเคร่ืองหมาย
พรรคและเครื่องหมายเหลาเชนเดียวกับที่สอดไวบนอินทรธนู 

} 



     

การติดเครื่องหมายสังกัดของทหารอากาศ 

การติดเครื่องหมายสังกัดกับเสื้อคอพับ 

การติดเครื่องหมายสังกัดกับเสื้อคอแบะ 

การติดเครื่องหมายสังกัดกับเสื้อเปดอก 

การติดเครื่องหมายสังกัดกับเสื้อคอพับ 

การติดเครื่องหมายสังกัดกับเสื้อคอปด 

การติดเครื่องหมายสังกัดกับเสื้อฝก 

        ทหารชาย           ทหารหญิง 



บทที่ ๖ 
 

เครื่องหมายยศทหาร 



     

ทหารบก 

รอยตรี 

พันตรี 

รอยโท 

พันโท 

รอยเอก 

พันเอก 

จอมพล 

พลตรี พลโท พลเอก 



ทหารเรือ 
เรือตรี 

อินทรธนูพิเศษ เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

อินทรธนูแข็ง 

เรือโท 

อินทรธนูพิเศษ เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

อินทรธนูแข็ง 

เรือเอก 

อินทรธนูพิเศษ เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

อินทรธนูแข็ง 



     

นาวาตรี 

อินทรธนูพิเศษ เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

อินทรธนูแข็ง 

นาวาโท 

นาวาเอก 

อินทรธนูพิเศษ 

อินทรธนูพิเศษ 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

อินทรธนูแข็ง 

อินทรธนูแข็ง 



พลเรือตรี 

พลเรือโท 

อินทรธนูพิเศษ 

อินทรธนูพิเศษ 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

อินทรธนูแข็ง 

อินทรธนูแข็ง 

พลเรือเอก 

อินทรธนูพิเศษ เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

อินทรธนูแข็ง 



     

จอมพลเรือ 

อินทรธนูพิเศษ เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบ 

เฉพาะกาลกันหนาว 

เครื่องหมายยศ 
เครื่องแบบปกติ 

ลำลอง 

อินทรธนูแข็ง 



ทหารอากาศ 

เรืออากาศตรี 

นาวาอากาศตรี 

เรืออากาศโท 

นาวาอากาศโท 

เรืออากาศเอก 

นาวาอากาศเอก 

จอมพลอากาศ 

พลอากาศตรี พลอากาศโท พลอากาศเอก 



      





     

 การคาดกระบี่ 

 กระบ่ี ถือเปนเครื่องยศสำคัญ และเปนสวนประกอบเคร่ืองแบบทหารสวนหนึ่ง

สำหรับนายทหารสัญญาบัตร นายดาบ จานายสิบ พันจา และพันจาอากาศ 

 ลักษณะของกระบี่ 

 กระบี่ของทหารบก มีความยาว ๙๐ เซนติเมตร ทำดวยโลหะสีเงิน ปลายดาม

เปนรูปหัวชาง มีกะบังและโกรง ที่โกรงดานนอกมีรูปตราแผนดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ฝกกระบี่มีหวงสำหรับแขวนกระบี่ ๑ หวง  

 กระบี่ของทหารเรือและทหารอากาศ มีความยาว ๘๕ เซนติเมตร ปลายดามรูป

หัวชาง มีกะบังและโกรงทำดวยโลหะสีทอง ตัวดาบเปนโลหะสีเงิน ที่ฝกกระบ่ีมีปลอก 

ยึดหวงแขวนกระบี่ ๒ ปลอก และปลายหุมฝก ทำดวยโลหะสีทอง 

 เคร่ืองประกอบที่ใชรวมกับกระบี่ มีพูกระบี่ และสายกระบี่ 

 ๑. พูกระบี่ 

  - นายทหารสัญญาบัตรเหลา ทบ. และเหลา ทอ. พูไหมทอง 

  - นายทหารสัญญาบัตรเหลา ทร. พูไหมทองขัดไหมสีน้ำเงินดำ 

 ๒. สายกระบี่ 

  - นายทหารสัญญาบัตรเหลา ทบ. สายหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีแดง  

   ดานนอกมีแถบไหมทอง 

  - นายทหารสัญญาบัตรเหลา ทร. และเหลา ทอ. สายกระบี่ มี ๒ ชนิด คือ 

   ทร.  สายหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ และสายสักหลาดมีแถบไหมทอง 

   ทอ. สายหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำเงินดำ และสายหนังหรือวัตถุ 

   เทียมหนังสีเทามีแถบไหมทอง 

  - โอกาสการใชสายกระบี่ของ ทร. และ ทอ. “สายหนังสีดำและสายหนัง 

   สีน้ำเงินดำ” ใชประกอบเม่ือแตงเครื่องแบบปกติขาว และปกติคอแบะ  

   “สายสักหลาดแถบไหมทอง และสายหนังสีเทาแถบไหมทอง” ใชเมื่อ 

   แตงเครื่องแบบครึ่งยศ เต็มยศ หรือตามระเบียบของเหลาทัพ 



กระบี่นายทหารสัญญาบัตรพรอมพู และสายกระบี่ 

กระบี่ทหารบก 

กระบี่ทหารเรือ 

  กระบี่ทหารอากาศ 



     

 วิธีการคาดกระบี่ 

 ใหคาดกระบี่ไวที่เอวดานซาย โดยแขวนกระบ่ีกับสายกระบี่ใหโกรงกระบี่หันไป
ทางดานหนาของผูคาด เมื่อคาดกระบี่ตองใชถุงมือสีขาว หรือสีนวลดวยเสมอ 
 โอกาสที่จะตองคาดกระบี่ ในกรณีดังตอไปนี้ 
 ๑. คุมหรือประจำแถวเปนกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแหนำ หรือแหตามเสด็จ 
 ๒. คุมหรือประจำแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซึ่งกระทำเปนพิเศษ และมิได
ตอเนื่องกับการฝกอยางอื่น 
 ๓. ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีตามหมายกำหนดการ หรือเฝาทูลละออง
ธุลีพระบาท หรือเฝาทูลละอองพระบาทในโอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการ เวนแตในงาน
สโมสรสันนิบาต 
 ๔. ไปในงานพิธีกระทำสัตยปฏิญาณตนของทหาร 
 ๕. เปนตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ 
 ๖. ไปในงานพระราชทานเพลิงศพหรือฌาปนกิจศพทหาร หรือตำรวจ หรือ 
งานฝงศพทหาร หรือตำรวจตามประเพณ ีลทัธ ิหรอืศาสนาทีไ่มเผาศพ เม่ือแตงเคร่ืองแบบ  
ปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศ 
 ๗. ในงานที่ใหแตงเครื่องแบบครึ่งยศ เต็มยศหรือเคร่ืองแบบปกติ ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ เวนแตในงานสโมสรสันนิบาต 
 ๘. ไปลงนามถวายพระพรในสมุดซ่ึงสำนักพระราชวังจัดเตรียมไวเนื่องในพิธี
ตาง ๆ ซึ่งถือวาเปนการไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่เปนทางราชการ 
 นอกจากนี้ ถาเปนกิจการภายใน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม หัวหนา 
สวนราชการข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ 
หรือผูบัญชาการทหารอากาศ จะสั่งใหคาดกระบี่เปนการเฉพาะการก็ได 
 โอกาสที่ไมตองคาดกระบี่ ในกรณีการเฝาทูลละอองธุลีพระบาทหรือเฝา 
ทูลละอองพระบาทที่ไมเปนทางราชการ ดังตอไปนี้ 
 ๑. ไปในงานพระราชทานเพลิงศพที่ผูตายมิใชทหารหรือตำรวจ แมพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนิน
ไปพระราชทานเพลิงศพ นายทหารที่ไดรับเชิญไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพก็ไมตอง
คาดกระบี่ ยกเวนผูที่มีหนาที่ถวายอารักขา ราชองครักษ และผูที่โปรดเกลา ฯ ใหเขาเฝา ฯ 
ตองคาดกระบี่ 



 ๒. ในงานตาง ๆ ซึ่งมิใชงานทางราชการ โดยทางราชการ กระทรวงทบวง 
กรมตาง ๆ มิไดเปนผูจัดงานนั้นขึ้นโดยตรง แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือสมเด็จ
พระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปดงานหรือไปในงานนั้น 
นายทหารที่ไดรับเชิญไปในงานไมตองคาดกระบี่ เพราะมิใชเปนการเฝาทูลละอองธุลี
พระบาทที่เปนทางราชการ 
 อนึ่ง สำหรับในงานบางงานแมจะมิใชงานของทางราชการ แตทางราชการ 
ก็ไดเขาไปเกี่ยวของ รวมดำเนินงานอยูดวยเปนอันมาก พอจะอนุโลมถือวาเปนงานของ
ทางราชการได และกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นเปนการสมควรใหนายทหารที่ได 
รับเชิญไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาทในงานดังกลาวคาดกระบี่ กระทรวงกลาโหมก็จะไดออก
หนังสือเวียนแจงใหทราบเปนงาน ๆ ไป ตัวอยางเชน พิธี เปดงานกาชาดของ
สภากาชาดไทย ซึ่งเปนงานขององคกรที่สำคัญของประเทศชาติงานหนึ่ง แมจะมิใชงาน
ของทางราชการโดยตรง แตทางราชการไดเขาไปเกี่ยวของรวมดำเนินงานอยูดวยเปน 
อันมาก กอปรท้ังสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนองคสภานายิกาของ
สภากาชาดไทย พออนุโลมถือวาเปนงานของทางราชการได นายทหารท่ีไดรับเชิญไปเฝา
ทูลละอองธุลีพระบาทในพิธีเปดงานวันกาชาดของสภากาชาดไทยจึงคาดกระบี่ เปนตน 

การใชถุงมือ 
 ถุงมือสำหรับใชในเวลาแตงประกอบเครื่องแบบทหาร กำหนดใหใชถุงมือสีขาว 
หรือสีน้ำตาล 
 ๑. โอกาสในการใชถุงมือสีขาวหรือสีนวล สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ดังนี้ 
  (๑) เมื่อกำหนดใหคาดกระบี่ 
  (๒) เมื่อกำหนดใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๒. โอกาสในการใชถุงมือสีน้ำตาล ใหใชในเวลาที่มีอากาศหนาวในเวลาขับรถ
หรือขี่มา ซึ่งมิไดกำหนดใหใชถุงมือสีขาวหรือสีนวล 
 ๓. การใชถุงมือนอกจากโอกาสที่จะมีการกำหนดใหสวมถุงมือแลว ใหใชถือ 
กำดวยมือซาย ใหปลายถุงมืออยูทางดานหัวแมมือ 
 ๔. ทหารเมื่อสวมถุงมืออยู ควรจะถอดถุงมือในโอกาส ตอไปนี้ 
  (๑) เมื่อเขาไปในบานเรือนหรือสถานที่ซึ่งตองถอดหมวก 
  (๒) เมื่อจะตองจับมือวิสาสะกัน จะถอดถุงมือขางขวาขางเดียวก็ได หรือถา
เปนสถานที่นอกชายคาและอีกฝายหน่ึงประสงคจะจับมือกันดวยการไมถอดถุงมือจะ 
ไมถอดก็ได 

การใชผาพันแขนทุกข 
 ผาพันแขนทุกข (สีดำ) สำหรับใชประกอบเครื่องแบบทหาร มีขนาดกวาง
ระหวาง ๗ เซนติเมตร และ ๑๐ เซนติเมตร ใชพันรอบแขนเสื้อขางซายเหนือศอกพองาม       



     

 ๑. โอกาสการใชผาพันแขนทุกข เชน ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ  
งานฌาปนกิจศพ หรือตามหมายกำหนดการ หรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหม ใหไวทุกข 
 ๒. ใหงดใชผาพันแขนทุกข ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใชเสื้อคอพับ และเครื่องแบบสโมสร 
  (๒) เมื่ออยูในแถวหรือเปนผูควบคุมแถว เวนแตจะมีหมายกำหนดการ หรือ
คำสั่งของกระทรวงกลาโหม ใหไวทุกข 
  (๓) ถาอยูในตางประเทศหากจำตองไวทุกขใหปฏิบัติตามขอ ๑ และ ๒  
เวนแตระเบียบการไวทุกขในตางประเทศนั้นมีแตกตางออกไป จึงใหปฏิบัติตามควรแก
ขนบธรรมเนียมของประเทศนั้น ๆ ได 

การถือกระบี่และถุงมือในโอกาสตาง ๆ  
 วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือในโอกาสตาง ๆ โดยมีหลักปฏิบัติในแบบ
เดียวกันทั้งสามเหลาทัพ ดังตอไปนี้ 

 ๑. ในโอกาสยืนสวมหมวกในทาตรง 

  การปฏิบัติ 

  - ใหจับดามกระบี่ดวยมือซาย โดยใหนิ้วหัวแมมืออยูบนหัวชาง สวนนิ้วอื่น 

   เรียงชิดติดกันจับดามกระบี่ไว 

  - ถุงมือวางทาบอยูใตหัวแมมือ ปลายถุงมือหอยลงมาทาบกับโกรงกระบี่ 

  - กุมกระบี่ใหตั้งตรงตามแนวขาซายปลายฝกกระบี่จดตั้งบนพื้นใกล 

   เทาซายหนาสนรองเทา 

  - ขอศอกซายงอไปขางหลังขนานขางลำตัว 



 ๒. ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรง 

  การปฏิบัติ 

  - ใหมือซายมาจับที่ดามกระบี่ 

  - หมวกที่ถอดแลววางตะแคงใหขอบหมวกเกาะบนโกรงกระบี่ 

  - หันหนาหมวกไปทางขวา 

  - นิ้วหัวแมมือกดทับขอบหมวกไว 

  - ถุงมือสอดอยูขอบลางหมวก 

 ๓. ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง เมื่อมีหมวกอยูในมือ 
  การปฏิบัติ 
  - ใหถือกระบี่และถุงมือเชนเดียวกับทายืน มิไดสวมหมวก 
  - กุมกระบี่ใหตั้งตรง ปลายกระบี่จดพื้นอยูขางขา 



     

 ๔. ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง นั่งไหวพระในพิธีสงฆ 

  การปฏิบัติ 

  - ใหวางกระบี่พิงไวกับเกาอี้ หรือที่นั่งโดยหันโกรงกระบี่ออกนอกตัว 

  - ปลายกระบี่ทอดไปขางหนา และถามีถุงมือและหมวกใหวางไวบน 

   หนาตักใหหันหนาหมวกออกทางขวา 

 ๕. ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะใกล 

  การปฏิบัติ 

  - กระทำตอจากทาตรง มิไดสวมหมวก โดยยกกระบี่ขึ้น ใหปลายกระบี่ 

   พนพื้นประมาณ ๑ ฝามือ 



 ๖. ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะไกล 
  การปฏิบัติ 
  - กระทำตอจากทายืนในทาตรงสวมหมวก 
  - ใชมือซายจับกำฝกกระบี่โดยรอบแลวยกปลายกระบี่ไวขางหนา 
  - ใหปลายกระบี่สูงจากพื้นประมาณ ๑ คืบ 
  - พลิกฝกกระบี่ ใหดานแบนขนานกับพื้น 
  - ใหโกรงกระบี่อยูนอกลำตัว 
  - แกวงแขนซายไดพอควร 

 ๗. ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจับ หรือถือสิ่งของ โดยยกกระบี่ 
  การปฏิบัติ 
  - ใชมือซายจับที่ดามกระบี่ ใหนิ้วหัวแมมืออยูบนโกรงกระบี่ 
   สวนนิ้วอื่นเรียงชิดติดกันจับดามกระบี่ไว 
  - กุมกระบี่ตั้งตรง 
  - ถุงมือสอดอยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับโกรงกระบี่ 
  - ใชนิ้วหัวแมมือซายชวยประคองสิ่งของ 



     

 ๘. ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจับหรือถือสิ่งของ  

  หรือในโอกาสถวายรายงาน รายงาน หรือใหโอวาท 

  การปฏิบัติ 

  เหลาทหารบก 

  - ใหปลอยกระบี่ลงขางตัว โดยเกี่ยวกระบี่ดวยสายโลหะ 

  - ถือถุงมือดวยมือซาย 

  เหลาทหารเรือและเหลาทหารอากาศ 

  - ใหปรับสายกระบี่ เพ่ือใหกระบี่ตั้งพอเหมาะเสียกอน 

   แลวจึงปลอยกระบี่ลงขางตัว 

  - ถือถุงมือไวดวยมือซาย 

 ๙. ในโอกาสที่คุกเขา ทาคุกเขาทั้งสองขางหรือเดินเขา 

   การปฏิบัติ 

  - ใชมือซายจับดามกระบี่ โดยใหนิ้วหัวแมมืออยูบนโกรง 

   กระบี่ สวนนิ้วอื่นเรียงชิดติดกัน จับดามกระบี่ไว 

  - ถุงมือสอดอยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับโกรงกระบี่ 

  - ดามกระบี่อยูขางตัวงอขอศอกซายพอควร 

  - ปลายกระบี่จดพื้นทอดไปขางหลัง 



 ๑๐. ในโอกาสที่คุกเขา ทาคุกเขาขางเดียว 

  การปฏิบัติ 

  - ใหคุกเขาขางซายติดพื้น 

  - ถือกระบี่และถุงมือเชนเดียวกับในโอกาสที่คุกเขาทั้งสองขาง 

 ๑๑. ในโอกาสที่คุกเขา นั่งคุกเขาแลวกราบ 

  การปฏิบัติ 

  - ใหปฏิบัติตอเนื่องจากทาคุกเขาทั้งสองขาง โดยวางกระบี่ไวขางซาย 

  - ใหโกรงกระบี่อยูดานนอก 

  - ใหดามกระบี่อยูแนวหัวเขา 

  - วางถุงมือบนดามกระบี่ โดยใหปลายถุงมืออยูทางหัวกระบี่ 

  



      





     

 การทำพิธีประดับยศทหารเคร่ืองหมายยศทหารใหจัดทำพิธีภายในระยะไมเกิน 
๓ วัน นับแตไดทราบคำสั่งหรือประกาศการรับยศ 
 สำหรับขาราชการชั้นสัญญาบัตร ใหหัวหนาหนวยซ่ึงเทียบเทาชั้นผูบังคับ
กองพัน ผูบังคับการเรือชั้น ๑ หรือผูบังคับกองบินนอยขึ้นไป เปนผูกระทำโดยตางหนวย
ตางทำ หรือผูบังคับบัญชาชั้นสูง ณ ที่นั้น จะรวมกระทำเสียเองก็ได 

 วิธีปฏิบัติในการเขารับการประดับยศ 
 - เมื่อประธานมาถึงสถานที่ทำพิธี ผูควบคุมแถวบอกทำความเคารพ และ
รายงานยอดผูเขารวมพิธี 
 - ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย (ผูเขารวมพิธีประนมมือบูชา 
พระรัตนตรัย) ทำความเคารพ ธงชาติ และถวายความเคารพพระบรมรูปหรือพระบรม
ฉายาลักษณหรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ 
 - เจาหนาที่อานคำสั่ง หรือประกาศ ประกาศนามผูที่ไดรับยศทราบโดยทั่วกัน 
 - ทำพิธีติดเครื่องหมายยศ 
 - การประดับเครื่องหมายยศ ใหผูที่เขารับการประดับยศ ทำความเคารพ
ประธาน ๑ ครั้ง และเดินไปยังผูที่กระทำการประดับยศ ทำความเคารพ ๑ ครั้ง แลวกาว
เทาขวาเฉียงไปทางซายเอียงตัว ยื่นไหลขวาใหผูทำการประดับยศ ผูทำการประดับยศ 
ประดับยศใหผูที่เขารับการประดับ เสร็จแลวกาวเทากลับมายืนในทาตรงทำความเคารพ 
ผูทำการประดับยศ 
 - ติดเครื่องหมายยศเสร็จใหจับมือแสดงความยินดี ผูไดรับการประดับยศ
แสดงการเคารพ แลวไปกราบพระพุทธรูป ทำความเคารพธงชาติ แลวถวายความเคารพ
พระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณหรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ แลวกลับเขาไปยืน
ที่แถว 
 - ประธานใหโอวาท จบแลว 
 - ผูควบคุมแถวบอกทำความเคารพประธาน 
 - ประธานกราบพระ ทำความเคารพธงชาติ แลวถวายความเคารพพระบรมรูป 
หรือพระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ 
 - ผูเขารวมพิธีแสดงความยินดีกับผูที่ไดรับการประดับยศ 
 - เสร็จพิธี 
 - ประธาน ฯ กราบลาพระรัตนตรัย 
  เสร็จพิธี 



 นายทหารเมื่อไดรับพระราชทานยศเปนนายพล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ทรงประกอบพิธีประดับยศพระราชทาน วัน เวลา และ
สถานที่ สุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ โดยปกติจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ใหประกอบพิธี ณ หองรับรองภายในพระราชฐานที่ประทับแรม 

 การแตงกาย 
 การเขาเฝา ฯ รับพระราชทานประดับยศน้ี ผูไดรับพระราชทานประดับยศ  
แตงกายเคร่ืองแบบปกติขาวขัดกระบี่ ติดอินทรธนู – เครื่องหมายยศที่ไดรัพระราชทาน
เลื่อนไวพรอมสรรพ 

 วิธีปฏิบัติในการเขารับพระราชทานประดับยศ 
 ๑. ยืนเฝา ฯ ตามเหลาทัพและตามลำดับอาวุโส เรียงจากขวาไปซาย 
 ๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ ฯ สูทองพระโรงพิธี (เปดเพลง 
  สรรเสริญพระบารมี) 
 ๓. ผูที่มาในพิธีทั้งหมด ถวายคำนับและถวายคำนับ เมื่อเพลงสรรเสริญ 
  พระบารมีจบ 
 ๔. เม่ือเสด็จ ฯ มาทรงยืนหนาพระราชอาสน ทั้งหมดถวายคำนับอีกครั้ง 
  กอนที่พระองคจะทรงคำนับตอบ 
 ๕. ประธานในพิธีกราบบังคมทูลถวายรายงานและเบิกผูเขารับพระราชทาน 
  ประดับยศตามลำดับ 
 ๖. ผูเขารับพระราชทานประดับยศ แถวที่ ๑ ทำขวาหันแลวเดินออกจากแถว 
  เรียงลำดับรายชื่อ ตามจุดยืนและอยูขางหนากึ่งกลางแถวตรงกับที่ประทับ 
 ๗. ถวายคำนับ เดินไปยังจุดหนาท่ีประทับ เวนระยะหางพอประมาณถึงจุดที่ 
  กำหนด 
 ๘. สืบเทาขวาใหไดระยะพอที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงใชคทาแตะ 
  อินทรธนูเครื่องหมายยศได ทรุดตัวคุกเขาลงเฉพาะพระพักตร โดยตั้งเขาขวา 
  คุกเขาซายลงกับพื้นนอมตัวเขาไปขางหนาเล็กนอย 
 ๙. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงหยิบพระคทาแตะที่อินทรธนูขวา 
  คร้ังหนึ่ง ซายคร้ังหนึ่ง แลวจะพระราชทานสัญญาบัตรยศ ผูรับ 
  พระราชทานรับดวยมือขวา กอนรับตอง “เอางาน” ดวย 



     

 ๑๐. เม่ือรับพระราชทานสัญญาบัตรยศแลวลุกขึ้น เลื่อนเทาขวาชิดเทาซาย 
  แลวถวายคำนับ 
 ๑๑. ตอจากนั้นเดินถอยหลังเฉียงซายออกมา ๓ กาว สุดแลวแตสถานที่  
  แลวหยุดถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง 
 ๑๒. กลับหลังหันทางขวาออกเดินไปเขาแถวของตนเอง แลวถวายคำนับ 
 ๑๓. ผูยืนแถวถัด ๆ ไปคงปฏิบัติเชนเดียวกับแถวที่ ๑ 
 ๑๔. เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานพระบรมราโชวาทจบ  
  ผูรวมในพิธีทั้งหมดถวายคำนับทันที กอนท่ีพระองคจะทรงคำนับตอบเมื่อ 
  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ ฯ กลับใหถวายคำนับพรอมกัน  
  (เปดเพลงสรรเสริญพระบารมี) และถวายคำนับอีกครั้งเมื่อเพลงสรรเสริญ 
  พระบารมีจบ 

ผังสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานประดับยศนายทหารชั้นนายพล  

พระราชอาสน 

ผูเขารวมพิธี 

ประธาน 

เวที 



 ประเพณีเกี่ยวกับศพ มักจะผิดแผกแตกตางกันไปตามความนิยมของบุคคล 

ในทองถิ่นนั้น ๆ แตสวนใหญคงลักษณะการประกอบพิธีไวเปนแนวทางเดียวกัน ในที่นี้ 

จะขอกลาวแนวทางปฏิบัติเฉพาะบางตอนที่นายทหารสัญญาบัตรควรไดรับทราบ 

 การตั้งศพ 
 เมื่อตั้งศพและจัดดอกไมธูปเทียนประดับเรียบรอยแลว ใหตามไฟ (ตะเกียงมีโคม

และหรี่ไฟไวทางปลายเทาศพ ๑ ที่) 

 ในพิธีทางราชการ เมื่ออาบน้ำศพและนำศพขึ้นตั้งเรียบรอยแลว จะนิมนต 

พระสงฆ ๑๐ รูป หรือ ๒๐ รูป สดับปกรณ (บังสุกุล) จบแลวถวายไทยธรรม พระสงฆ

อนุโมทนา เจาภาพกรวดน้ำ เปนอันเสร็จพิธี 

 แตศพชาวบานทั่วไป นิยมนิมนตพระสงฆ ๑ รูปหรือหลายรูปแลวแตศรัทธา

ของเจาภาพ เม่ือพระสงฆมาถึงแลว เจาภาพทอดผาบังสุกุลบนหีบศพหรือบนที่เตรียมไว 

นิมนตพระสงฆชักผาบังสุกุล เมื่อพระสงฆชักผาบังสุกุลแลว ก็เปนอันเสร็จพิธี 

 การสวดพระอภิธรรม 
 ลำดับพิธีในการสวดพระอภิธรรม 
  - ไดเวลา นิมนตพระสงฆประจำที่ 

  - เจาภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนธูป ณ ที่พระสงฆสวด

พระอภิธรรม เสร็จแลวจุดเทียนธูปหนาศพ แลวกลับมานั่งยังที่เจาภาพ 

  - พิธีกรอาราธนาศีล รับศีลจบแลว พระสงฆก็เริ่มสวดพระอภิธรรมตอไป 

  - เมื่อถึงเวลาเลิกสวดประจำคืน คือพระสงฆสวดพระอภิธรรมจบ

สุดทายแลว พิธีกรเชิญเจาภาพถวายไทยธรรม แลวชักผาภูษาโยงหรือดายสายสิญจน 

   - เจาภาพทอดผาบังสุกุล (ถามี) 

  - พระสงฆชักผาบังสุกุล 

  - พระสงฆอนุโมทนา 

  - เจาภาพกรวดน้ำ 

  - เจาภาพกราบพระรัตนตรัย และนอมไหวพระสงฆ 

  - พระสงฆเดินทางกลับ เสร็จพิธี 



     

 หมายเหตุ - การจุดเทียนธูปดังกลาวขางตน ปฏิบัติดังนี้ 

   ก. ที่โตะหมูบูชาพระพุทธรูป 

    - จุดเทียนธูปแลวสงเทียนชนวนคืนพิธีกร 

    - นัง่คกุเขาประนมมือ (กลาวคำบชูาพระรตันตรยั) แลวกราบ ๓ หน 

   ข. ที่โตะบูชาพระธรรม 

    - จุดเทียนธูปแลวสงเทียนชนวนคืนพิธีกร 

    - นอมตัวลงยกมือไหว (กรณีจัดที่กราบ (ชั้นลด) ใหนั่งคุกเขาและ 

กราบที่ชั้นลดนั้น) 

   ค. ที่โตะเครื่องตั้งหนาศพ 

    - นั่งคุกเขา 

    - จุดเทียน ๑ คู 

    - จุดธูป ๑ ดอก ประนมมือและยกธูปข้ึนจบบูชาศพ โดยปลาย

นิ้วชี้อยูระหวางคิ้ว พรอมกับกลาวขอขมาโทษศพ แลวปกธูปไว ณ กระถางธูป กรณีที่มี

พิธีกรหรือเจาหนาที่เตรียมเคร่ืองสักการะบูชา (เทียน ๑ คู และธูป ๑ ดอก) ไวแลว  

ใหผูจุด (ประธานหรือเจาภาพ) รับเทียนชนวนจากพิธีกร จุดเครื่องสักการะบูชานั้น 

สงเทียนชนวนคืนพิธีกร แลวกราบ ๓ ครั้ง โดยกราบแบมือ (ศพพระสงฆ) และกราบ  

๑ ครั้ง ไมแบมือ (ศพฆราวาส) 

 การทำบุญ ๗ วัน  
 การทำบุญ ๗ วัน ถาทำวันเดียว ตายวันศุกร ใหทำในวันศุกรในสัปดาหตอไป      

 ลำดับพิธีทำบุญ ๗ วัน (ทำบุญตอนเพล) 

 ๑๐.๐๐ น. - พระสงฆประจำอาสนะ 

    - เจาภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนธูปที่เบื้องหนาศพ 

ตามลำดับ แลวกลับมานั่งที่เดิม 

    - พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร แลวฟงพระ

สวดพรอมกัน (ถามีเทศนและพิธีสวดมนตติดตอกันไป ใหอาราธนาพระปริตรตอทันที 

สวนศีลนั้น ใหอาราธนาและรับศีลตอนมีเทศน) 

 ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆที่สวดพระพุทธมนต 

 ๑๒.๐๐ น. - พระสงฆฉันเสร็จ นำไทยธรรมมาเทียบ แลวเชิญเจาภาพถวาย

ไทยธรรม 



    - เก็บไทยธรรม แลวชักผาภูษาโยง 

    - เจาภาพทอดผาบังสุกุล (ถามี) 

    - พระสงฆชักผาบังสุกุล แลวอนุโมทนา 

    - เจาภาพกรวดน้ำ 

 ๑๓.๓๐ น. - เจาภาพจุดเทียนธูปที่ โตะหมูบูชากอน แลวจุดเทียนธูป 

ประจำกัณฑเทศน (เทียนสองธรรม หรือเทียนสองดูหนังสือเทศน) 

    - พระเทศนขึ้นสูธรรมาสน 

    - พิธีกรอาราธนาศีล อาราธนาธรรม 

    - เมื่อพระสงฆเริ่มเทศนดวยการบอกศักราชกอน ระหวางนี้ 

เจาภาพจุดเครื่องหา (เครื่องทองนอย) ของศพกอน แลวจุดเครื่องหาของเจาภาพ หรือจะ

จุดติดตอจากจุดเทียนกัณฑเทศน หรือจุดระหวางอาราธนาธรรมก็ได 

   - พระสงฆแสดงธรรมจบ เจาภาพไปจุดเทียนธูป ณ ที่เบื้องหนา 

พระสงฆสวดรับเทศนพระสงฆ ๕ รูป (ถามี) สวดธรรมคาถาตอจนจบ 

   - เจาภาพถวายไทยธรรม เจาหนาที่เก็บไทยธรรม แลวชักผาภาษาโยง 

   - เจาภาพทอดผาบังสุกุล (ถามี) 

   - พระสงฆชักผาบังสุกุล 

   - พระสงฆอนุโมทนา 

   - เจาภาพกรวดน้ำ 

   - เจาภาพกราบพระรัตนตรัย  และนอมไหวพระสงฆ 

   - พระสงฆเดินทางกลับ เสร็จพิธี 

 การทำบุญ ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน 
 พิธีทำบุญ ๕๐ วัน หรือ ๑๐๐ วัน ก็ทำเชนเดียวกับพิธีทำบุญ ๗ วัน 

 การบรรจุศพ 

 เมื่อเจาภาพไดบำเพ็ญกุศลครบ ๓ วัน ๗ วัน ๕๐ วัน หรือ ๑๐๐ วัน แลวยัง 

ไมทำการฌาปนกิจ จะเก็บไวเพื่อรอญาติ รอโอกาสอันเหมาะสม จะเก็บศพไวที่บาน 

หรือวัด ก็สุดแตจะสะดวก ถาเก็บไวที่วัด ก็นิยม การบรรจุศพ พิธีบรรจุศพนั้น เมื่อเจาภาพ

บำเพ็ญกุศลครบ ๓ วัน ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน หรือมากกวานั้นแลว พอไดเวลา  

(สวนมากเปนเวลา ๑๕.๐๐ น.– ๑๗.๐๐ น.) ก็นำศพไปยังสถานที่บรรจุ นำหีบศพเขาที่เก็บ 



     

แตยังมิไดปดที่เก็บ เชิญแขกท่ีมารวมงานเขาเคารพศพ โดยเจาภาพจัดหาดินเหนียว 

กอนเล็ก ๆ หอกระดาษดำและกระดาษขาวใสถาดไว เพื่อแจกแขกที่มารวมงาน 

คนละกอน จะมีดอกไมดวยก็ได เมื่อแขกนำดินเหนียวและดอกไมไปวางเคารพศพแลว  

เจาภาพก็ทอดผาบังสุกุลท่ีปากหีบศพ และนิมนตพระสงฆชักผาบังสุกุล (หรือทอดผา

บังสุกุลกอนเชิญแขกเขาเคารพศพก็ได) พระสงฆชักผาบังสุกุล แลวก็เก็บศพ เปนอัน

เสร็จพิธี ผูจัดการฌาปนสถานจัดการปดที่เก็บหีบศพตอไป 

 การฌาปนกิจศพ 
 การฌาปนกิจศพหรือการเผาศพ เมื่อถึงเวลาที่เจาภาพกำหนดแลว ก็ติดตอ 

เจาหนาที่ฌาปนสถาน และออกบัตรเชิญ โดยกำหนดวันเวลาใหผูเคารพนับถือทราบทั่วกัน 

 เม่ือชักศพขึ้นตั้งอยางที่ทำคราวถึงแกกรรมแลว จะมีพระสงฆสวดพระอภิธรรม

กอนฌาปนกิจสัก ๓ วัน ๗ วันอีกก็ได หรือจะทำเพียงวันเดียวก็ได แตที่ทำกันอยูทั่ว ๆ ไป 

นิยมตั้งศพทำบุญในตอนเชาของวันฌาปนกิจเลยเพื่อตัดภาระ 

 ลำดับพิธีฌาปนกิจศพ (ทำวันเดียว) 

 ๐๙.๐๐ น. - เชิญศพขึ้นตั้งบนศาลาบำเพ็ญกุศล 

 ๑๐.๑๕ น. - นิมนตพระสงฆประจำที่อาสนสงฆ 

 ๑๐.๒๐ น. - เจาภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย 

 ๑๐.๒๕ น. - พิธีกรอาราธนาพระปริตร (กรณีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต 

ตอนภาคเชา) 

 ๑๐.๓๐ น. - พระสงฆสวดพระพุทธมนต 

 ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพล 

    - ถวายไทยธรรม 

    - พระสงฆอนุโมทนา 

    - เจาภาพกรวดน้ำ 

 ๑๒.๐๐ น. - เลี้ยงอาหารกลางวันญาติมิตร และแขกที่มารวมงาน 

 ๑๔.๐๐ น. - นิมนตพระเทศนขึ้นบนอาสนสงฆ 

 ๑๔.๐๕ น. - เจาภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนกัณฑเทศน และ 

     เทียนธูปที่ตั้งหนาศพ 



 ๑๔.๑๐ น. - พิธีกรอาราธนาศีล อาราธนาธรรม (เทศนธรรมดาหรือ 

เทศนแจงก็ได) 
    - พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนา จบแลวถวายกัณฑเทศน 

 ๑๕.๐๐ น. - นิมนตพระสงฆ ๑๐ รูป (หรือจำนวนตามแตนิมนต) ขึ้นบน

อาสนสงฆพรอมกัน 

    - มาติกาบังสุกุล 

 ๑๕.๓๐ น. - เคลื่อนศพเวียนเมรุ ๓ รอบ (พระสงฆนำศพ ๑ รูป) 

 ๑๕.๔๕ น. - เชิญศพขึ้นสูเมรุ 

 ๑๖.๐๐ น. - แถวกองเกียรติยศเขาท่ีพรอมหนาเมรุ (ถาเปนศพท่ีตองจัด 

กองเกียรติยศ) 

    - อานคำไวอาลัย (ถามี) (ทายคำไวอาลัยมียืนไวอาลัย หากเปน

ศพที่มีกองเกียรติยศ ไมตองเชิญยืนไวอาลัย) 

    - เจาภาพเชิญแขกผูใหญทอดผาบังสุกุล โดยจัดลำดับจากผูมี

อาวุโสนอยไปหาผูมีอาวุโสมากขึ้นไปตามลำดับ 

    - ประธานในพิธี ทอดผาบังสุกุลหนาหีบศพ 

    - ประธาน ฯ (กรณีพระราชทานเพลิงศพ ใหถวายคำนับยังทิศที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับ ฯ ในวันนั้น ๑ ครั้ง วางกระทงขาวตอกดอกไม 

(เครื่องขมา)  ที่ฐานพื้นหนาหีบศพแลวทำความเคารพ ๑ ครั้ง 

    - เปาแตรนอน ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ) 

    - เจาหนาท่ีเพลิงหลวงเชิญธูปเทียนและดอกไมจันทนพระราชทาน

ใหประธาน ฯ (ทำในเขตกรุงเทพ ฯ) 

    - ประธาน ฯ จุดดอกไมจันทนที่เพลิงหลวง แลววางลงที่กลางฐาน

ที่ตั้งศพ และรับดอกไมจันทนของประธาน ฯ วางลงท่ีกลางฐานท่ีตั้งศพนั่น (ไมวางทับ

หรือเทียบเทียมดอกไมจันทนพระราชทาน) 

    - เปาแตรคำนับ ๑ จบ (กรณีจัดกองเกียรติยศ) 

    - ประธาน ฯ ถวายคำนับยังทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ประทับ ฯ ในวันนั้นอีก ๑ ครั้ง (กรณีพระราชทานเพลิงศพ) 

    - ประธาน ฯ ลงจากเมรุ 

    - เจาภาพเชิญแขกที่มารวมงานประชุมเพลิง เสร็จพิธี 



     

 หมายเหตุ - กรณีมีการอานหมายรับสั่ง อานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และประวัติผูวายชนม อานตามลำดับ ดังนี้ 

 ๑. อานหมายรับสั่ง 

 ๒. อานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

 ๓. อานประวัติผูวายชนม 

  - ลำดับพิธีบางรายการสามารถตัดออกไดเพื่อการประหยัด เชน พิธี 

สวดมนตเลี้ยงพระสงฆตอนเชา คงเหลือพิธีเทศนสวดมาติกาและบังสุกุลตอนบาย 

  - เวลาประกอบพิธี ฯ เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

  - หากมีผาทอดบังสุกุลหลายผืน จะเชิญญาติและแขกผูใหญ ทอดผา

บังสุกุลกอนอานคำไวอาลัยก็ได โดยเตรียมไวสำหรับประธาน ฯ ๑ ผืน หรือ ๑ ไตร 

  - การปฏิบัติสำหรับผูเชิญและผูรับเชิญขึ้นทอดผาบังสุกุล 

   ก. สำหรับผูเชิญ 

    - มีภาชนะสำหรับรองรับผาบังสุกุล เชน พานกะไหลทอง หรือ 

ตะลุมมุก เปนตน 

    - ถือภาชนะใสผาบังสุกุลดวยมือทั้งสอง ประคองเขาไปเชิญ 

ครั้งละ ๑ ทาน (เมื่อผูรับเชิญมีจำนวนนอยทาน) 

    - เดินเขาไปหาผูรับเชิญ ทำความเคารพแลวกลาวคำเชิญ 

และเดินตามหลังผูรับเชิญนั้นไป โดยเดินไปทางดานซายมือของทาน 

    - ขึ้นเมรุแลว ยืนหางจากผูรับเชิญประมาณ ๑ กาว มือทั้งสอง

ประคองภาชนะใสผาบังสุกุล ยื่นมอบใหทาน 

    - ลงจากเมรุ เตรียมผาบังสุกุลใสภาชนะรองรับไปเชิญทานตอ ๆ ไป 

   ข. สำหรับผูรับเชิญ 

    - เมื่อไดรับเชิญ พึงลุกขึ้นเดินไปขางหนาผูเชิญโดยยังไมตองรับ

ผาบังสุกุล ขึ้นเมรุแลว ยืนเบื้องหนาหีบ โลง หรือโกศศพ ทำความเคารพตามประเพณี

นิยม รับผาบังสุกุล แลววางทอดไว ณ ภาชนะ ที่เตรียมไวเพื่อรองรับ (ถาไมมีที่รองรับ  

ก็วางบนหีบ โลงศพ ฯ) 

    - ขณะที่พระสงฆขึ้นไปบนเมรุ พึงนอมตัวลงยกมือไหว ขณะท่ี

พระสงฆพิจารณา ผาบังสุกุล พึงประนมมือ และขณะที่พระสงฆลงจากเมรุ พึงนอมตัวลง

ยกมือไหวอีกครั้งหนึ่ง แลวจึงลงจากเมรุ 



    - ถาเปนประธานในพิธี คร้ันทอดผาบังสุกุล และทำความเคารพ

พระสงฆแลว พึงเริ่มประกอบพิธีประชุมเพลิงศพตอไป 

 การเก็บอัฐิ 
 เมื่อการฌาปนกิจเสร็จแลว การเก็บอัฐิ บางรายเก็บในตอนเย็นของวันเผาเลย 

ทั้งนี้ เพื่อจะทำบุญอัฐิ ใหเสร็จในคราวเดียวกัน โดยเก็บอัฐิในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. 

แลวนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลเชนเดียวกับพิธีกอนเผาในคืนวันนั้น เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 

นิมนตพระสงฆสวดพระพุทธมนต รุงข้ึนถวายภัตตาหารเชา แลวนำอัฐิไปบรรจุหรือ 

นำกลับไปไวที่บาน ก็เปนอันเสร็จพิธี แตสวนมากจะเก็บอัฐิในวันรุงข้ึนเชนเดียวกับพิธี 

ทางราชการ 

 แปรธาตุ 
 ประเพณีเกี่ยวกับการเก็บอัฐิมีอยูวา เมื่อถึงเวลาเก็บอัฐิ จะเปนในวันเผาหรือ 

ในวันรุงขึ้น หรือ ๓ วัน ๗ วัน หลังจากวันเผาเสร็จก็ตาม คร้ังแรกใหทำกองกระดูก 

ใหเปนรูปคนนอนหงาย หันศีรษะไปทางทิศตะวันตก สมมติวาตาย แลวนิมนตพระสงฆ 

มาพิจารณาบังสุกุล ตอนน้ีเรียกวา “บังสุกุลตาย” จะมีผาทอดหรือไมก็ได พระสงฆ 

จะพิจารณาวา “อะนิจจา วะตะ สังขารา อุปปาทะวะยะธัมมิโน อุปปชชิตตะวา  

นิรุชฌันติ เตสัง วูปะสะโม สุโข” เมื่อพระสงฆพิจารณาบังสุกุลจนจบแลว ก็ใหทำรูป 

อัฐินั้นใหม เปนรูปคนหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก สมมติวาเกิด จากนั้น เจาภาพ 

ก็ใชน้ำหอมประพรมและโปรยดวยดอกไมและเงินทอง นิมนตพระสงฆพิจารณาบังสุกุล 

อีกครั้งหนึ่ง คราวน้ีเรียกวา “บังสุกุลเปน” พระสงฆจะพิจารณาบังสุกุลวา “อะจิรัง  

วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง” 

แลวทำการเก็บอัฐิ 

 เมื่อเก็บอัฐิตามตองการแลว อัฐิที่เหลือรวมทั้งเถาถานใหรวบรวมไปบรรจุ  

ลอยแมน้ำ หรือฝงในที่เหมาะสมตอไป 

 ทำบุญอัฐิ (ออกทุกข) 
 เมื่อเก็บอัฐิตอนเชาและนำอัฐิไปถึงบานแลว จะทำบุญในวันนั้นทีเดียวหรือจะพัก 

๓ วัน หรือ ๗ วัน จึงจะทำก็ได รายการมีสวดมนตเลี้ยงพระสงฆ บังสุกุล เทศน  

มีตั้งบาตรน้ำมนต เดินสายสิญจน เพราะเปนการทำบุญเรือนใหเปนสิริมงคลแกผูอยู 

ขางหลัง ในการทำบุญอัฐิ (ออกทุกข) เจาภาพแตงกายสีตาง ๆ จาก สีขาว-ดำ ได 



     

(ระยะทางหางจากสำนักพระราชวังเกิน ๕๐ กิโลเมตร) 

 ตามระเบียบท่ีสำนักพระราชวังไดวางไว เมื่อกระทรวงเจาสังกัด ผูวาราชการ
จังหวัด หรือเจาภาพแลวแตกรณี ไดมีหนังสือแจงมายังสำนักพระราชวัง เพื่อขอ
พระราชทานเพลิงศพ หากศพนั้นอยูในเกณฑที่จะไดรับพระราชทานเพลิง สำนัก
พระราชวังจะไดมีหมายรับสั่งแจงใหเจาภาพเพื่อทราบ จากนั้น เจาภาพหรือเจาหนาที่
ของจังหวัด แลวแตกรณี  ไปขอรับหีบเพลิงพระราชทานไปแลว ตองปฏิบัติตามลำดับ 
ขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปวางที่ศาลากลางจังหวัด อำเภอ หนวย
ราชการที่สังกัดในทองที่หรือ ท่ีบานเจาภาพ แลวแตกรณี โดยตั้งไวในท่ีอันสมควรและมี
พานรองรับหีบเพลิงพระราชทานนั้นดวย  
 ๒. เมื่อถึงกำหนดวันที่ขอพระราชทานเพลิงศพ ทางจังหวัด อำเภอ หรือ 
เจาภาพ แลวแตกรณี จะตองจัดบุคคลที่รับราชการแตงเครื่องแบบปกติขาวไวทุกข เพื่อเชิญ
หีบเพลิงพรอมดวยพานรอง (หนึ่งหีบตอหนึ่งคน) ไปยังเมรุที่จะประกอบพิธี และกอนที่จะ
เชิญขึ้นไปตั้งบนเมรุนั้น ควรยกศพขึ้นตั้งบนเมรุใหเรียบรอยเสียกอน แลวจึงเชิญพานหีบ
เพลิงพระราชทานขึ้นไปตั้งไวบนโตะทางดานศีรษะศพ (บนโตะที่ตั้งหีบเพลิงพระราชทาน
นั้น จะตองมีผาปูใหเรียบรอยและหามมิใหสิ่งใดวางรวมอยูดวยเปนอันขาด) เมื่อเชิญพาน
หีบเพลิงพระราชทานวางเรียบรอยแลว ใหผูเชิญคำนับเคารพศพหนึ่งครั้ง แลวลงจากเมรุ 
 ๓. ขณะที่เชิญพานหีบเพลิงพระราชทานไปนั้น ผูเชิญจะตองระมัดระวังกิริยา
มารยาทโดยอยูในอาการสำรวม ไมพูดคุยกับผูใด ไมตองทำความเคารพผูใด และไมเชิญ
หีบเพลิงพระราชทานเดินตามหลังผูหนึ่งผูใดเปนอันขาด 
 ๔. ระหวางที่การเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปสูเมรุนั้น ประชาชนที่มารวมงาน 
ควรนั่งอยูในความสงบโดยมิตองยืนขึ้น ไมตองทำความเคารพ และไมมีการบรรเลงเพลง
อยางใดทั้งสิ้น เพราะยังไมถึงข้ันตอนของพิธีการ ผูเชิญมิใชผูแทนพระองค เปนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๕. ผูที่ตั้งแถวรอรับการเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปสูเมรุ ควรเปนเจาภาพงาน 
การแตงกายควรแตงกายไวทุกขตามประเพณีนิยม ในกรณีที่เปนขาราชการแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข 



 ผูที่ไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ ท้ังประชาชน และขาราชการ รวมทั้ง 

พนักงาน ลูกจางรัฐวิสาหกิจ ควรแตงกายไวทุกขตามประเพณีนิยม สวนบุตรหลานหรือ

ญาติ รวมทั้งผูที่เคารพนับถือผูวายชนม ที่รับราชการ จะแตงกายเครื่องแบบปกติขาว 

ไวทุกข ก็จะเปนเกียรติแกผูวายชนม และยังนับวาเปนการถวายพระเกียรติ 

 ๖. เม่ือถึงกำหนดเวลาพระราชทานเพลิง ใหเจาภาพเชิญแขกผูมีอาวุโสสูงสุด

ในท่ีนั้น ขึ้นเปนประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิง (ผูมีอาวุโสสูงสุดนั้น หมายถึง 

อาวุโสทั้งดานคุณวุฒิและดานวัยวุฒิ ท้ังน้ี หากมีพระราชวงศตั้งแตชั้นหมอมเจาข้ึนไป 

หรือราชสกุลที่มีเกียรติในราชการซึ่งผูวายชนมหรือทายาทอยูใตบังคับบัญชา หรือเปน 

ผูที่เคารพนับถือ สมควรเชิญบุคคลนั้นเปนประธาน) 

 ๗. ในระยะเวลากอนเจาภาพเชิญผูมีอาวุโสสูงสุดข้ึนเปนประธานประกอบพิธี

พระราชทานเพลิงนั้น ใหผูที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานขึ้นไปรออยู ณ โตะวางหีบเพลิง

พระราชทานบนเมรุกอน เมื่อผูเปนประธาน ทอดผาบังสุกุล และพระภิกษุไดชักผาบังสุกุล

แลว ใหผูที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานแกหอหีบเพลิงพระราชทานออก จากน้ัน ผูเปน
ประธานปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ 

  - เปดฝาหีบเพลิงพระราชทาน 

  - หยิบเทียนชนวนในหีบเพลิงพระราชทาน มอบใหผูที่เชิญหีบเพลิง

พระราชทานถือไว 

  - หยิบกลักไมขีดในหีบเพลิงพระราชทาน จุดไฟตอเทียนชนวนที่ผูที่เชิญ

หีบเพลิงพระราชทานถือไว รอจนเทียนลุกไหมดีแลว 

  - ถวายบังคม (ไหว) หนึ่งครั้ง กอนหยิบธูป ดอกไมจันทน และเทียน

พระราชทาน (จำนวน ๑ ชุด) ในหีบเพลิงพระราชทาน จุดไฟหลวงจากเทียนชนวน  

แลววางไวใตกลางฐานท่ีตัง้ศพ จากน้ัน กาวเทาถอยหลังหนึง่กาว คำนับเคารพศพหน่ึงคร้ัง 

แลวลงจากเมรุ เปนอันเสร็จพิธี 



     

 ๑. งานรดน้ำศพ 
  -  แตงกายไวทุกขตามประเพณีนิยมของทองถิ่น  

  -  วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการอาบ (รด) น้ำศพ มีดังนี้ 

  ก. ศพคฤหัสถ 

   - ศพมีอาวุโสสูงกวาตน พึงน่ังคุกเขานอมตัวลงยกมือไหว พรอมกับ

นึกขอขมาตอศพนั้นวา “กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง อะโหสิกัมมัง โหตุ” 

   - ถือภาชนะสำหรับอาบ (รด) น้ำศพดวยมือทั้งสอง เทน้ำลงที่ 

ฝามือขวาของศพ พรอมกับนึกในใจวา “อิทัง มะตะกะสะรีรัง อาสิญจิโตทะกัง วิยะ 

อะโหสิกัมมัง” 

   - อาบ (รด) น้ำศพเสร็จแลว นอมตัวลงยกมือไหวพรอมกับนึก

อธิษฐานวา “ขอจงไปสูสุคติ ๆ เถิด”    

  ข. ศพพระสงฆ 

   - สุภาพบุรุษนั่งคุกเขา ตั้งปลายเทาลงจรดพื้น สุภาพสตรีนั่งคุกเขา

ราบไปกับพื้น กราบ ๓ ครั้ง พรอมกับนึกขอขมาโทษดังกลาวเชน ศพคฤหัสถ 

   - ถือภาชนะสำหรับอาบ (รด) น้ำศพดวยมือทั้งสอง เทน้ำลงที่ 

ฝามือขวาของศพ พรอมกับนึกในใจดังกลาวเชน ศพคฤหัสถ 

   - กราบ ๓ ครั้ง พรอมกับนึกอธิษฐานเชนในศพคฤหัสถ 

 ๒. งานตั้งศพบำเพ็ญกุศล 
  - แตงกายไวทุกขตามประเพณีนิยมของทองถิ่น 

  - นำพวงหรีดหรือกระเชาดอกไม แจกันดอกไม หรือพวงดอกไม อยางใด

อยางหนึ่ง ไปแสดงความเคารพศพดวย 

  - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแสดงความเคารพ มีดังนี้ 

  ก. ศพคฤหัสถ 

   - ถานำพวงหรีดไปดวย วางพวงหรีดขางหนาที่ตั้งศพ แลวแสดง

ความเคารพ เปนเสร็จพิธี 

   - ถานำกระเชาดอกไม แจกันดอกไม หรือพวงดอกไม ไปเคารพศพ 

เมื่อวางกระเชาดอกไมเปนตน ไวขางหนาที่ตั้งศพแลว 



   - นั่งคุกเขาราบทั้งเพศชายและเพศหญิง 

   - จุดธูป ๑ ดอก ประนมมือยกธูปขึ้นจบ ใหปลายนิ้วชี้อยูระหวางคิ้ว 

ตั้งจิตขอขมาดังกลาว 

   - ปกธูปไวแลว หมอบกราบดวยกระพุมมือ (นั่งพับเพียบตะแคงตัว

ขางใดขางหนึ่ง หันหนาไปทางศพ หากนั่งพับเพียบตะแคงตัวไปทางขวา ใหวางมือขวา 

ลงกอน แลววางมือซายลงแนบกับมือขวา ประนมมือตั้งอยูกับพื้น พรอมกับหมอบใหหนาผาก

จรดสันมือ หากนั่งพับเพียบตะแคงตัวไปทางซาย ใหวางมือซายลงกอน แลววางมือขวา

ลงแนบกับมือซาย ประนมมือตั้งอยูกับพื้น พรอมกับหมอบใหหนาผากจรดสันมือ) พรอมกับ

ตั้งจิตอธิษฐานดังกลาว แลวลุกขึ้น เปนเสร็จพิธี 

  ข. ศพพระสงฆ 

   - วางเครื่องสักการะที่หนาเครื่องตั้งศพ 

   - นั่งคุกเขาตามเพศ จุดธูป ๓ ดอก ประนมมือยกธูปขึ้นจบ ใหปลายนิ้ว

หัวแมมืออยูระหวางคิ้ว พรอมกับตั้งจิตขอขมาดังกลาว 

   - ปกธูปแลว กราบ ๓ ครั้ง พรอมกับตั้งจิตอธิษฐานดังกลาว  

แลวลุกขึ้น (หรือ กราบเพียง ๓ ครั้ง พรอมตั้งจิตอธิษฐานดังกลาว โดยไมตองจุดธูปก็ได) 

 ๓. การทอดผาบังสุกุลบนหนาอาสนสงฆ 
  - ทอดผาบังสุกุลโดยวิธีวางขวางไวบนผาภูษาโยง หรือดายสายสิญจน 

ที่เบื้องหนาพระสงฆแตละรูป ถาอาสนสงฆมีที่วางเหลือนอย จะวางทอดผาบังสุกุลไปตาม

ความยาวของผาภูษาโยงหรือดายสายสิญจนก็ได 

  - วางผาทอดไวเบื้องหนาพระสงฆเทานั้น ไมตองยกประเคน 

  - ถาผูทอดผาบังสุกุลเปนประธานในพิธี พึงทอดผาบังสุกุลผูเดียว  

แตถาเปนการบำเพ็ญกุศลระหวางหมูญาติ พึงใหวงศาคณาญาติชวยกันทอด 

  - ทอดผาแลว นั่งอยูเบื้องหนาพระสงฆ ประนมมือคอยรับฟงคำพระสงฆ

พิจารณาผาบังสุกุล แลวตั้งจิตอุทิศสวนกุศลและรับพรตอไป 

 ๔. งานเผาศพ 
  - แตงกายไวทุกข 

  - ลำดับการขึ้นเมรุเผาศพ มีดังนี้ 

  - ถาเปนงานพระราชทานเพลิงศพ ขึ้นเมรุเผาศพตามลำดับอาวุโส 

ทางคุณวุฒิ ถาเปนงานฌาปนกิจศพ ขึ้นตามลำดับวัยวุฒิ 



     

  - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเผา 

  - ยืนหางจากศพประมาณ ๑ กาว 

  - นอมตัวลงวางธูป เทียน และดอกไมจันทนที่เชิงตะกอน พรอมกับ

พิจารณาตนเองถึงความตาย อันจะมาถึงตนเชนกันวา “อะยัมปโข เม กาโย เอวังธัมโม 
เอวังภาวี เอวังอะนะตีโต” 

  - ทำความเคารพศพอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับนึกอธิษฐานในใจ “ขอจงไปสู
สุคติ ๆ เถิด” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การปฏิบัติของประธาน และผูรวมพิธี ในพิธีตาง ๆ และระเบียบปฏิบัติราชการ
บางเรื่องที่ควรทราบและควรถือปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 โอกาสในการจัดกองทหารเกียรติยศ 
 สำหรับศพทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจำการนั้น ใหจัดกองทหารเกียรติยศ 
เมื่อเวลาเผาหรือฝง ตามลัทธิศาสนาของผูเสียชีวิต แตใหงดสำหรับศพทหารซึ่งเสียชีวิต
เนื่องจากตนเองกระทำความผิดหรือประพฤติชั่ว 
 การจัดกำลังของกองทหารเกียรติยศ กรณีศพทหารเมื่อเวลาเผาหรือฝง 
ใหจัดกำลังดังนี้ 
 ศพทหารชั้นนายพันข้ึนไป ใหจัดกำลัง ๑ กองรอย (๓ หมวด) ถือปนเล็กลวน 
มีแตรเดี่ยวและแตรวง(ถามี) 
 ศพทหารชั้นนายรอย ใหจัดกำลังกึ่งกองรอย (๒ หมวด) ถือปนเล็กลวนมีแตรเดี่ยว 
 ศพนายทหารประทวน และศพนักเรียนทหารซ่ึงเมื่อสำเร็จการศึกษาแลว จะได
เปนนายทหารสัญญาบัตร ใหจัดกำลัง ๑ หมวด (๒ หมู) ถือปนเล็กลวน มีแตรเดี่ยว 
 ศพพลทหาร และศพนักเรียนทหารซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแลว จะไดเปน 
นายทหารประทวน ใหจัดกำลัง  ๑ หมู (๑๐ คน) ถือปนเล็กลวน มีแตรเดี่ยว 
 กรณีการจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหารนั้น ถามีหลายศพในที่เดียวและ
เวลาเดียว ซึ่งจะตองทำการเคารพศพพรอมกัน ใหจัดกำลังตามอัตราของศพที่มียศสูง  
แตเพียงรายเดียว นอกจากนั้นการจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร ใหพยายามจัด
ทหารจากหนวยหรือเหลาเดียวกับผูเสียชีวิต หรือจัดจากหนวยที่ผูเสียชีวิตเคยบังคับ
บัญชาหรือเคยประจำมาแตกอน 
 การแตงเครื่องแบบของกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร ให 
แตงเครื่องแบบฝกสวมถุงมือ สำหรับนายทหารชั้นจานายสิบข้ึนไป ใหคาดกระบี่ โดยมี
รายละเอียดของเครื่องแตงกายเชนเดียวกับกองทหารเกียรติยศในการตอนรับและสง 
ผูบังคับบัญชาของทหาร ดังนี้ 
 รองในหมวกเหล็กสีกากีแกมเขียว มีสายรัดคางหนังสีขาว 
 เส้ือคอเปดสีกากีแกมเขียวและผาพันคอสีน้ำเงินออน ยกเวนทหารซึ่งจัดเปน 
กองทหารเกียรติยศที่สังกัด รร.จปร. ใชผาพันคอสีบานเย็น 



     

 กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝก 

 เข็มขัดหนังสีขาว หัวเข็มขัดทำดวยโลหะสีทองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางนอน

ปลายมน พื้นเกลี้ยงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกดุนนูนอยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด 

 รองเทาสูงครึ่งนองหนังสีดำ ชนิดผูกเชือก 

 สายนกหวีดทำดวยดายถักหรือไนลอนถักสีขาว ลักษณะเปนสายถัก ๔ สาย 

และสายเกลี้ยง ๑ สาย โดยสายถัก ๒ สาย เปนบวงคลองใตแขนซาย สวนสายถักอีก ๒ สาย 

ทำเปนบวงขนาดใหญและเล็กหางกันพองาม พาดตนแขนซาย ปลายสายเกลี้ยงใหติดตุม

โลหะสีทอง ๑ ตุม เมื่อใชสายนกหวีดนี้ไมใชสายยงยศอยางอื่นอีก 

 ซองกระบี่ หรือซองดาบทำดวยหนังสีขาว 

 ถุงมือสีขาว 

 สายสะพายปนทำดวยหนังสีขาว 

 สำหรับกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหาร ใหประดับเครื่องราชอิสริยาภรณดวย 

 การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหารในงานพระราชทาน

เพลิงศพ หรืองานฝงศพทหาร  

 การแสดงความเคารพของกองทหารเกียรติยศ 

 กองทหารเกียรติยศซึ่งจัดไปเคารพศพ ใหแสดงการเคารพศพในเวลาเผาหรือฝง

โดยใหแตรเดี่ยวเปาเพลงนอน ๑ จบ แลวใหหนวยทหารเคารพศพกระทำวันทยาวุธ 

แตรวงหรือแตรเดี่ยวบรรเลงเพลงเคารพ เมื่อจบแลวทำเรียบอาวุธ คงอยูในทาตรง ถามี

แตรวงใหบรรเลงเพลงโศก ๑ จบ จึงเสร็จการปฏิบัติ 

 การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศและผูที่ไดรับเชิญใหเปนประธานใน
งานพระราชทานเพลิงศพทหาร 
 ผบ.กองทหารเกียรติยศ นำกองทหารเกียรติยศเขาประจำท่ีแลวสั่งแถว 

เรียบอาวุธ และใหกองทหารเกียรติยศหันเขาหาศพ เสร็จแลว ผบ.กองทหารเกียรติยศสั่ง

ติดดาบและยืนรอเวลาจนกวาพิธีกรอานประกาศเกียรติคุณ (ประวัติโดยยอ) ของผูที่ไดรับ

พระราชทานเพลิงศพเจาภาพจะเชิญผูบังคับบัญชา หรือผูเปนประธานในพิธีของงาน

พระราชทานเพลิงศพใหขึน้เมร ุ เพือ่จะทอดผามหาบงัสกุลุ เมือ่ประธานในพธิ ี ฯ ไดทอดผา

มหาบังสุกุล และลงจากเมรุแลวประธานในพิธี ฯ  ตองหันหนาไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวประทับ ถวายคำนับแลวรับเครื่องขมาศพ (กระทงขาวตอก และกระทง

ดอกไม) จากพนักงานพระราชพิธีของสำนักพระราชวัง ไปวางที่ฐานฟนหนาหีบศพ ขณะที่



ประธาน ฯ วางกระทงขาวตอก ดอกไม ผบ.กองทหารเกยีรตยิศจะส่ังใหกองทหารเกียรตยิศ
แถวตรง แตรเดี่ยวเปาเพลงนอน ๑ จบ จบแลว ประธาน ฯ หยิบธูปเทียน ดอกไมจันทน 
จุดเพลิงพระราชทานจากโคมไฟท่ีเจาพนักงานพระราชทานถือเชิญไปสอดวางลงในใตพื้น
รองศพ ผบ.กองทหารเกียรติยศจะสั่งใหกองทหารเกียรติยศแสดงความเคารพ โดยใชคำ
บอกวา “ตรงหนา ระวัง วันทยาวุธ” แตรเดี่ยวเปาเพลงเคารพ ๑ จบ ประธานในพิธี ฯ 
คำนับศพ ๑ ครั้ง แลวหันหนาไปทางทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวประทับอยู ถวาย
คำนับ ๑ ครั้ง แลวเดินลงจากเมรุ จากนั้น ผบ.กองทหารเกียรติยศ จะสั่งเรียบอาวุธ ปลด
ดาบ วงดุริยางคบรรเลงเพลงโศก ๑ จบ และสั่งใหกองทหารเกียรติยศทำซายหรือขวาหัน
แบกอาวุธ แลวเดินออกจากพื้นท่ี จึงเสร็จการปฏิบัติ 
 การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศและผูที่ไดรับเชิญใหเปนประธานในงาน 
เผาศพทหาร 
 การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศ ในงานเผาศพทหาร จะมีขั้นตอนคลายคลึง
กับการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศและผูที่ไดรับเชิญใหเปนประธานในงานพระราชทาน
เพลิงศพทหาร ท้ังในสวนของประธานและของกองทหารเกียรติยศ ยกเวนประธานในพิธี
ของงานไมตองถวายคำนับ และรับเคร่ืองขอขมาศพจากพนักงานพระราชพิธีของ 
สำนักพระราชวังไปวางที่ฐานพื้นหนาหีบศพ 
 นอกจากทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะประจำการหรือในระหวางปฏิบัติหนาที่ราชการ
จะไดรับการจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหารในเวลาเผาศพหรือฝงศพแลว  
เมื่อเวลาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา กระทรวงกลาโหมยังไดจัดใหมียามเกียรติยศ
ศพทหารแกทหารซึ่งเสียชีวิตในการรบ หรือเน่ืองจากการรบหรือซึ่งเสียชีวิตในระหวาง
ปฏิบัติหนาที่ราชการในกรณีอื่น ซึ่งทางราชการพิจารณาเห็นวาเปนผูประกอบคุณงาม
ความดี สมควรยกยองเชิดชูเกียรตินั้น โดยจัดใหมียามคู ๑ คู หรือ ๒ คู ยืนเปนผลัด
ประจำตลอดเวลาที่บำเพ็ญกุศล และใหเริ่มกอนพิธีประมาณ ๓๐ นาที และเลิกเม่ือการ
บำเพ็ญกุศลเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้เพ่ือเปนเกียรติแกผูตายที่ไดเสียสละอยางสูง และให
ประชาชนทั่วไปไดทราบดวย 
 การแตงกายของยามเกียรติยศศพทหารนี้ ใหแตงกายดวยเคร่ืองแบบฝก  
สวมรองในหมวกเหล็กถืออาวุธประจำกายในทาสำรวมและแสดงความอาลัยโดยต้ังพาน
ทายปนขึ้นขางบน มือทั้งสองประสานวางบนพานทายปน กมหนามองพื้นในทิศทาง 
ตรงหนา หันหนาไปยังทางที่ตั้งศพ 

 อนึ่ง ทหารที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ และการเสียชีวิตนั้น



     

มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือเกิดจากความผิดของตนเองแลว  

ยังไดรับเกียรติใหใชธงชาติคลุมหีบศพเมื่อจะเชิญศพไปทำพิธีพระราชทานน้ำอาบศพ หรือ

พิธีรดน้ำศพ หรือในระหวางการทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาของแตละศาสนา และการ

เชิญศพไปฝงอีกดวย และการใชธงชาติคลุมศพและหีบศพใหปฏิบัติดังนี้ 

 การคลุมศพ คลุมศพตามความยาวของศพ ใหขอบธงชาติดานคันธงชาติอยู

ทางศีรษะของศพ 

 การคลุมหีบศพ คลุมทางดานขวางของหีบศพใหชายธงชาติเสมอกับขอบลาง

ของหีบศพทั้งสองขาง 

 พิธีลอยอังคาร  
 ความเปนมา ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเริ่มตนลอยอังคารมาในสมัยใด 

เปนแตเพียงสันนิษฐานวาพิธีนี้ไดรับอิทธิพลมาจากชาวอินเดีย ซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ – 

ฮินดู 

 ความมุงหมาย ถือคตินิยมวา ผูลวงลับไปแลวจะมีความรมเย็นเปนสุข แมเกิด

ในภพใด ๆ ขอใหอยูเปนสุข เหมือนน้ำที่มีแตความชุมเย็น 

เครื่องใชในพิธี 
 สำหรับบูชาแมยานางเรือ 

 - ดอกไมสด ๑ กำ หรือพวงมาลัย ๑ พวง 

 - ธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เลม 

 - พานเล็ก ๑ ใบ (ใสดอกไม - ธูป - เทียน ขณะบูชาแมยานางเรือ) 

 - เชือก ๑ เสน (สำหรับมัดธูป – ดอกไม ที่เสาหัวเรือ) สำหรับบูชาเจาแมนที  

  – ทาวสีทันดร 

 - กระทงดอกไม ๗ สี ๑ กระทง 

 - ธูป ๗ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เลม 

 - พานโตก (ขนาดกลาง) วางกระทงดอกไม ๗ สี ๑ ใบ สำหรับไหวอังคาร

บนเรือ 

 - ลุงใสอังคาร และผาขาวสำหรับหอลุง 

 - พวงมาลัย ๑ พวง 

 - ดอกมะลิ, กลีบกุหลาบ หรือดอกไมอื่น ๆ (สำหรับผูรวมพิธีโรยบนอังคาร) 

 - น้ำอบไทย ๑ ขวด 



 - ดอกกุหลาบเทาจำนวนผูรวมพิธี 
 - ธูปเทียนเครื่องทองนอย ๑ ชุด (หรือธูป ๑ ดอก เทียนหนัก ๑ บาท ๑ เลม  
พรอมกระถางธูปเชิงเทียน ๑ ชุด) 
 - สายสิญจน ๑ มวน 
 - พานโตกขนาดกลาง (รองลุงอังคาร) ๑ ใบ 
 - พานกนลึกขนาดเล็ก (ใสดอกไมตาง ๆ ) ๑ ใบ 



      



บทที่ ๙ 
 

บทเบ็ดเตล็ด 



     

 ชาวไทยมีการแตงกายที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเองมาชานาน และมี
วิวัฒนาการสืบตอกันมาเปนลำดับ สวนหน่ึงไดรับการถายทอดวัฒนธรรมการแตงกาย
จากตางประเทศ จวบจนปจจุบันชาวไทยสวนใหญนิยมการแตงกายแบบตะวันตก  
ซึ่งเปนแบบสากลนิยม แตในบางโอกาสก็ไมเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
ชุดไทยพระราชนิยมจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการแตงกายของชาวไทยยุคปจจุบัน  
เพือ่ใชสวมใสในโอกาสสำคญัตาง ๆ ท้ังยงัแสดงออกถงึความเปนเอกลกัษณของชนชาตไิทย 
มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ดินฟาอากาศ และสามารถเลือกใชเนื้อผาที่ผลิตไดเอง 
ในประเทศ อาทิ ผาไหม ผาฝาย ซ่ึงเปนการสงเสริมอาชีพการทอผาไทย และ 
กอใหเกิดรายไดและเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศอีกทางหนึ่ง 
 ชุดไทยพระราชนิยมของชายและหญิงมีหลายแบบ ในท่ีนี้คัดเลือกเฉพาะแบบที่
สะดวกใชในชีวิตประจำวัน และโอกาสสำคัญ ซึ่งสามารถนำแบบไปประยุกตและปรับปรุง
สวนประกอบใหเหมาะกับบุคลิกภาพของแตละบุคคล 

แบบที่ ๑ 



แบบที่ ๒ 

แบบที่ ๓ 



     

เสื้อพระราชทานของบุรุษ 

 ๑. แบบแขนส้ัน เปนเสื้อคอตั้งสูงประมาณ ๓.๕ – ๔ เซนติเมตร ตัวเส้ือ 

เขารูปเล็กนอย ผาอกตลอด มีสาบกวางประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร ขลิบรอบคอและ 

สาบอก ปลายแขนขลิบหรือพับแลวขลิบท่ีรอยเย็บ ติดกระดุม ๕ เม็ด กระดุมมีลักษณะ

เปนรูปกลมแบนทำดวยวัสดุหุมดวยผาสีเดียวกัน หรือคลายคลึงกับเสื้อ กระเปาบนมีหรือ

ไมมีก็ได ถามีใหเปนกระเปาเจาะขางซาย ๑ กระเปา กระเปาลางเปนกระเปาเจาะขางละ 

๑ กระเปา อยูสูงกวาระดับกระดุมเม็ดสุดทายเล็กนอย ขอบกระเปามีขลิบ ชายเส้ือ 

อาจผากันตึง เสนรอยตัดตอมีหรือไมมีก็ได ถามีใหเดินจักรทับตะเข็บ 

 ๒. แบบแขนยาว เปนเสื้อคอตั้งสูงประมาณ ๓.๕ - ๔ เซนติเมตร ตัวเสื้อเขา

รูปเล็กนอย ผาอกตลอด มีสาบกวางประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร ขลิบรอบคอและสาบอก  

ติดกระดุม ๕ เม็ด กระดุมมีลักษณะเปนรูปกลมแบนทำดวยวัสดุหุมดวยผาสีเดียวกัน  

หรือคลายคลึงกับเสื้อ กระเปาบนมีหรือไมมีก็ได ถามีใหเปนกระเปาเจาะขางซาย ๑ 

กระเปา กระเปาลางเปนกระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา อยูสูงกวาระดับกระดุมเม็ด

สุดทายเล็กนอย ขลิบท่ีขอบแขนเสื้อ ตัดแบบเสื้อสากล ปลายแขนเย็บทาบดวยผา 

ชนิดและสีเดียวกันกับตัวเสื้อกวางประมาณ ๔ – ๕ เซนติเมตร โดยเริ่มจากตะเข็บดานใน

ออมดานหนา ไปสิ้นสุด เปนปลายมนทับตะเข็บดานหลัง ชายเสื้ออาจผากันตึง เสนรอย

ตัดตอมีหรือไมมีก็ได ถามีใหเดินจักรทับตะเข็บ 

 ๓. แบบแขนยาวคาดเอว ตวัเสือ้มลีกัษณะเดยีวกับแบบที ่ ๒ แตมผีาคาดเอว 

ขนาดกวางยาวตามความเหมาะสม สีกลมกลืนหรือตัดกับสีของเส้ือผูกเงื่อนแนนทาง 

ซายมือของผูสวมใส 



ชุดไทยพระราชนิยมของสตรี 

 รูปแบบชดุไทยของสตรใีนปจจบุนัไดรบัพระมหากรุณาธคิณุจากสมเดจ็พระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริปรับรูปแบบชุดไทยใหเหมาะสมกับโอกาส

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและงามสงา ซึ่งจะกลาวถึงเพียง ๓ แบบ คือ 

 ๑. ชุดไทยเรือนตน สำหรับใชในโอกาสท่ีไมเปนพิธีการ เชน งานกฐิน  

งานทำบุญตาง ๆ ผาซิ่นมีริ้วตามยาวหรือขวาง ปายหนายาวกรอมเทา สีของเส้ือจะ

กลมกลืนหรือตัดกับซิ่นก็ได คอกลมตื้นไมมีขอบ แขนสามสวน ผาอก กระดุม ๕ เม็ด 

 ๒. ชุดไทยจิตรลดา สำหรับใชในพิธีกลางวัน ซิ่นใชผาไหมเกล้ียงมีเชิง 

หรือยกดอกทั้งตัวผา ซิ่นยาวกรอมเทา ปายหนา ตัวเสื้อแขนยาวผาอก คอกลมมีขอบตั้ง 

 ๓. ชุดไทยอัมรินทร สำหรับงานพิธีตอนค่ำ ผาซิ่นใชผายกไหมที่มีทองแกม

หรือยกทองทั้งตัว ซิ่นยาวกรอมเทา ปายหนาตัวเสื้อแขนยาวผาอก คอกลมมีขอบตั้ง ผูสูง

อายุอาจใชคอกลมกวางไมมีขอบตั้ง แขนสามสวน 

ชุดไทยเรือนตน ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร 



     

 กองบัญชาการกองทัพไทย ไดกำหนดการแตงกายในโอกาสตาง ๆ สำหรับ

สุภาพสตรีในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีตาง ๆ ดังนี้ 

 ชุดสุภาพ 
 ๑.  ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 

 ๒. วันกองทัพบก 

 ๓. เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๔. วันคลายวันราชาภิเษกสมรส 

 ๕. เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันประสูติสมเด็จ

พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

 ๖. ลงนามถวายพระพร เน่ืองในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

 ๗. เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 ๘. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ 

 ๙. พิธีเทิดเกียรติ ผูบังคับบัญชาชั้นสูง สังกัด กองทัพไทย 

 ๑๐. วันตำรวจ 

 ๑๑. วันราชวัลลภ 

 ๑๒. พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 ๑๓. เขาเฝา ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ๑๔. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 



 ชุดราตรียาว 
 ๑. การแสดงคอนเสิรตทัพฟาคูไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา”  

 ๒. วันที่ระลึกกองทัพอากาศ 

 ๓. การแสดงกาชาดคอนเสิรต 

 ๔. วันกองทัพเรือ 

 เครื่องแบบสมาคมแมบานชุดใหญ 
 ๑. งานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย 

 ๒. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เน่ืองในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช 

 ๓. พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช 

 ชุดไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 ๑. พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันฉัตรมงคล 

 ๒. พระราชพิธีฉัตรมงคล และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภช 

ราชกกุธภัณฑ เนื่องในวันฉัตรมงคล 

 ๓. พระราชพิธทีรงบำเพญ็พระราชกศุลทักษณิานปุทาน เน่ืองในวันปยมหาราช 

 ชุดไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณสวมสายสะพายชั้นสูงสุด 
 ๑. งานสโมสรสันนิบาต เนื่องในวันฉัตรมงคล 

 ๒. พิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ๓. ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ๔. ทรงตั้ งสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต เนื่องในพระราชพิธี เฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ๕. เลี้ยงพระเทศนมงคลวิเศษ พระสงคถวายพระพร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ๖. งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  



 

 



 



  

 

 








คำขอบคุณ



 สำนักงานปลดักระทรวงกลาโหม
ขอขอบคณุ
พลเอกหมอ่มหลวง
ทศนวอมร

 เทวกลุ



ผู้อำนวยการสำนักงานราชองครักษ์ประจำ
 กรมราชองครักษ์
 ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า

ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาในบทที่
 ๑
 พระราชพิธี
 รัฐพิธี
 พิธี
 พิธีการ


และมารยาท
 และบทที่
 ๒
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมรูปภาพประกอบ
 ทำให้หนังสือ



“คู่มือการปฏิบัติของนายทหารสัญญาบัตรในโอกาสต่าง
ๆ”
มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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