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หัวข้ออบรม 

อุดมการณ์ในด้านความจงรักภักดี 
 คุณลักษณะและการแสดงออกของก าลังพลที่มีอุดมการณ์ 
 อุดมการณ์ในด้านความจงรักภักดี หมายถึง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ผู้บังคับบัญชา 
 ความจงรักภักดีต่อชาติ มีคุณลักษณะและการแสดงออก ดังนี้ 
 ๑. ทางกาย 
  ๑.๑ ปกปูองและส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติไทยในทุกโอกาส 
  ๑.๒ ปกปูองและรักษาเอกราชอธิปไตย หรือบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยยิ่งกว่าชีวิต 
  ๑.๓ แต่งเครื่องแบบหรือแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม วัฒนธรรมไทย หรือประเพณีท้องถิ่น 
  ๑.๔ แสดงความเคารพธงชาติ ธงชัยเฉลิมพล หรือประดับธงชาติ ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสม
หากประดับร่วมกับธงชาติอ่ืนจะต้องไม่อยู่ในระดับต่ ากว่า 
  ๑.๕ ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมชาติด้วยความเสมอภาค โดยไม่ค านึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา หรือถ่ินก าเนิด 
 ๒. ทางวาจา 
  ๒.๑ พูดและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศปะปนขณะที่พูด
โดยไม่จ าเป็น 
  ๒.๒ เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องชาติบ้านเมืองในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยก
ภายในชาติ 
  ๒.๓ ไม่แพร่งพรายความลับของทางราชการ 
  ๒.๔ ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจเรื่องของชาติบ้านเมืองในทางท่ีถูกต้อง 
 ๓. ทางจิตใจ 
  ๓.๑ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย 
  ๓.๒ มีความส านึกต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี 
  ๓.๓ มีความส านึกและทดแทนบุญคุณของชาติ 

วินัยทหาร 
 วินัยทหารนั้นคือ การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
 วินัยเป็นหลักส าคัญที่สุดส าหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ผู้ใดฝุาฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิด 
 ตัวอย่างการกระท าผิดวินัยทหาร มีดังต่อไปนี้ 
 ๑. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
 ๒. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย 
 ๓. ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
 ๔. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร 
 ๕. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ 
 ๖. กล่าวค าเท็จ 
 ๗. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร 
 ๘. ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดตามโทษานุโทษ 
 ๙. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา 
 

ผู้บังคับบัญชา... 
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 ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่นั้นโดยกวดขัน ถ้าหากว่า
ในการรักษาวินัยทหารนั้นจ าเป็นต้องใช้อาวุธเพ่ือท าการปราบปรามทหารผู้ก่อการก าเริบก็ดี หรือเพ่ือบังคับทหาร
ผู้ละทิ้งหน้าที่ให้กลับท าหน้าที่ของตนก็ดี ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ช่วยเหลือในการนั้นจะไม่ต้องรับโทษในการที่ตน
ได้กระท าไปโดยความจ าเป็นนั้นเลย แต่เมื่อมีเหตุดังกล่าวนี้ผู้บังคับบัญชาจักต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
และรายงานต่อไปตามล าดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเร็ว 
 ทหารผู้ใดกระท าผิดวินัยทหาร จักต้องรับทัณฑ์และอาจต้องถูกปลดจากประจ าการหรือถูกถอด
จากยศทหาร 
 อ านาจลงทัณฑ ์
 ทัณฑ์ท่ีจะลงแก่ผู้กระท าผิดวินัยทหารดังกล่าวไว้ให้มีก าหนดเป็น ๕ สถาน คือ 
 ๑. ภาคทัณฑ์ 
 ๒. ทัณฑกรรม 
 ๓. กัก 
 ๔. ขัง 
 ๕. จ าขัง 
 ภาคทัณฑ์ คือ ผู้กระท าผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าวมาแล้ว แต่มีเหตุ
อันควรปราณี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ท าทัณฑ์บนไว้ 
 ทัณฑกรรมนั้น ให้กระท าการสุขา การโยธา ฯลฯ เพ่ิมจากหน้าที่ประจ าซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว 
หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจ า 
 กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะก าหนดให้ 
 ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน แล้วแต่จะได้มีค าสั่ง 
 จ าขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจ าทหาร 
 นอกจากทณัฑ์ที่กล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอ่ืนเป็นอันขาด 

การรักษาเกียรติและวินัยทหาร 
 ทหารจะต้องรักษาเกียรติและวินัยทหารตลอดเวลา โดยมิให้เกิดความบกพร่องหรือเสื่อมเสีย 
ประกอบด้วย 
 ๑. การแต่งกาย จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม สะอาดเรียบร้อย สง่างามสมเกียรติ 
ไม่ใช่สักแต่ว่าแต่ง เช่น เสื้อกางเกงสีผิดกันมาก, หมวกไม่มีทรงหรือทรงไม่ถูกต้องตามที่ทางราชการก าหนดไว้ , 
เสื้อกางเกงเหม็นสาบหรือเปรอะเปื้อน เป็นต้น 
 ๒. ท่วงทีวาจา จะต้องท าตนให้เป็นตัวอย่างอันดีต่อประชาชน เช่น การพูด จะต้องไม่พูดอ่อน ๆ อ่อย ๆ 
ในทางอ่อนหวาน จนดูเป็นคนอ่อนแอหรือเป็นคนขลาด ต้องพูดเสียงดังและชัดถ้อยชัดค า ส่วนกิริยาท่าทาง
ก็ต้ององอาจผึ่งผาย กระฉับกระเฉง ปราดเปรียวว่องไว 
 ๓. กิริยามารยาท ในที่ชุมชนหรือในสังคมต่าง ๆ ก็ดี ตลอดจนในเวลาปฏิบัติราชการเป็นปกติ  ทุกคน
จะต้องอยู่ในกริิยาท่าทางอันแข็งแรง สุภาพ อ่อนโยน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงแต่ไม่ใช่อ่อนแออันส่อถึง
ความขลาด ทั้งจะต้องแสดงว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงามด้วย 
 

ลักษณะ… 
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  ลักษณะหน้าตาก็เป็นสิ่งส าคัญอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ผู้ที่ได้พบเห็นบังเกิดความนิยมนับถือ
หรือย าเกรงทหารหรือข้าราชการที่สวมเครื่องแบบสะอาดเรียบร้อยถูกต้อง ถ้ามีสีหน้าเซื่องซึมไม่กระฉับกระเฉง 
ดวงตาไม่แสดงความเข้มแข็ง เหล่านี้ย่อมเป็นเครื่องส่อถึงความอ่อนแอ ทั้งในทางก าลังกายและก าลังใจ  
ทหารหรือข้าราชการ ที่สวมเครื่องแบบทุกคนจะต้องท าตนให้มีสง่า ไม่หงอยเหงาแววตาก็ต้องแสดงให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งบึกบึน เพราะสิ่งเหล่านี้ย่อมจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้ที่พบเห็นทั่วไปเกิดความเคารพนับถือและย าเกรง 
อันจะเกิดเป็นผลดีถึงส่วนใหญ่ คือท าให้ทุกคนเชื่อมั่นในสมรรถภาพของกองทัพไทย 

วิธีการเคารพ 
 ๑. ผู้ที่มียศต่ าต้องท าการเคารพผู้ที่มียศสูง ผู้ที่มียศหรืออาวุโสสูงกว่าต้องเคารพตอบ ถ้ายศเสมอกัน 
หรือถ้าไม่แน่ใจว่าใครจะมีอาวุโสสูงกว่ากันต้องท าการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เก่ียงงอน 
 ๒. เมื่อทหารอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้ที่มียศหรืออาวุโสสูง เป็นผู้รับเคารพแต่ผู้เดียว 
 ๓. ถ้าสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพแก่ผู้ใดมิได้ 
 ๔. เมื่อเข้าไปในพระที่นั่ง โบสถ์ วิหาร ที่ว่าการ หรือเคหะสถาน เพ่ือเคารพต่อสถานที่นั้นให้ถอดหมวก 
 ๕. เมื่ออยู่ร่วมสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป็นเกียรติยศต้องท าการเคารพจนกว่าจะสิ้นเพลงเคารพนั้น 
 ความผิดเกี่ยวกับการเคารพ 
 ๑. ไม่ท าความเคารพผู้มียศสูงกว่าหรือผู้บังคับบัญชา โดยจงใจ 
 ๒. ท าความเคารพไม่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 ความผิดทั้งสองกรณีมีโทษตั้งแต่ กักไม่เกิน ๓ วัน จนถึง ขังไม่เกิน ๗ วัน 

แนวทางการปฏิบัติต่อก าลังพลผู้ประพฤติมิชอบ 
 ด้วยปัจจุบันปรากฏว่าข้าราชการทหารบางคนได้มีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การรับทวงหนี้ 
รับให้ความคุ้มครองแก่สถานบันเทิง และรับให้ความคุ้มครองกับผู้มีอิทธิพล ด าเนินการหรือให้ความคุ้มครอง
ในการค้าขายของหนีภาษี รับขนของหนีภาษี คุ้มครองหรือด าเนินการเกี่ยวกับบ่อนการพนัน  แม้กระทั่ง
ให้ความคุ้มครองหรือมีกลุ่มมือปืนอยู่ในสังกัด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทางราชการ
และกระทรวงกลาโหม และสร้างความหวาดกลัวแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีปรากฏตามข่าว
และสื่อมวลชนบ่อยครั้ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขและปูองกันมิให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ดังกล่า ว 
จึงให้ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด และทุกเหล่าทัพถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลกวดขันผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยอย่างใกล้ชิด  ไม่ให้มีการกระท า
อันมิชอบด้วยกฎหมาย หากปรากฏมีผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยใดมีการประพฤติปฏิบัติมิชอบ ผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วย 
 ๒. ในกรณีที่มีก าลังพลมีการประพฤติอันมิชอบ ให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้าราชการกลาโหมกับการเมือง 
 ข้าราชการกลาโหมผู้ใดได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ 
 ข้าราชการกลาโหมจะเข้าร่วมประชุมอันเป็นการประชุมของพรรคการเมืองเป็นการส่วนตัวก็ได้ แต่ทั้งนี้
ต้องมิใช่ในเวลาราชการ 
 

ข้าราชการ… 
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 ข้าราชการกลาโหมจะต้องปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือเกี่ยวกับประชาชนด้วยการวางตัวเป็นกลาง 
โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และไม่กระท าการ
ให้เป็นการฝุาฝืนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง แบบธรรมเนียมของทหาร 
 ข้าราชการกลาโหมจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการฝุาฝืนข้อห้ามดังต่อไปนี้ 
 ๑. ห้ามมิให้ใช้หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้เขตสถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง  ไม่ว่าด้วยการกระท า
หรือวาจา ยกเว้นสโมสรซึ่งมีระเบียบการให้ใช้ในกิจการต่าง ๆ ได้เป็นครั้งคราวโดยเสียค่าบริการ 
 ๒. ไม่วิพากษว์ิจารณ์การกระท าของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน 
 ๓. ไม่แต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการก าหนดไว้ร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่สาธารณะใด ๆ  
อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง 
 ๔. ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในสถานที่ราชการ หรือในเวลาราชการ  หรือในเวลา
สวมเครื่องแบบซึ่งทางราชการก าหนดไว้ 
 ๕. ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการทุก ๆ แห่ง 
 ๖. ไม่บังคับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนทั้งโดยตรงหรือโดยปริยายให้เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด 
และไม่กระท าการในทางให้คุณหรือโทษเฉพาะเหตุที่ผู้อยู่ในบังคับบัญชา หรือประชาชนนิยม หรือเป็นสมาชิก
ในพรรคการเมืองใดท่ีตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ๗. ไม่ท าการขอร้องหรือบังคับให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง 
 ๘. ไม่เขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือ หรือใบปลิว ซึ่งจะจ าหน่ายแจกจ่าย
ไปยังประชาชนอันมีข้อความที่เป็นลักษณะของการเมือง และไม่โฆษณาหาเสียงเพ่ือประโยชน์แก่พรรคการเมือง
หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ในที่ที่ปรากฏแก่ประชาชน 

กรณีความผดิเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
 ๑. ปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลาตามท่ีทางราชการก าหนด  
 ๒. เกียจคร้านต่อการปฏิบัติราชการ 
 ๓. ขาดการเรียกชื่อส ารวจยอด หรือขาดการฝึกอบรมประจ าสัปดาห์ 
 ๔. ใช้หนี้เงินยืมของทางราชการไม่ตรงตามก าหนด 
 ๕. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานต่อหนังสือราชการล่าช้า หรือไม่ทันตามก าหนด 
 ๖. ปฏิบัติงานบกพร่องหรือผิดพลาดเป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ 
 ๗. ขาดการรับ-ส่งบุคคลส าคัญ หรือร่วมงานพิธีตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 ๘. ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ 
 ๙. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย 
 ๑๐.  ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติราชการบกพร่อง ในกรณีต่าง ๆ จนถูกส่งตัวกลับ 
 ๑๑.  ละทิ้งหน้าที่ราชการ (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) หมายถึง 
    -  มาปฏิบัติราชการแล้วต่อมาละท้ิงไป โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 ๑๒.  ขาดราชการ หมายถึง การขาดจากหน้าที่ราชการ คือ 
    -  ขาดราชการไม่ถึง ๒๔ ชม.ต่อหน้าราชศัตรู หรือขาดไม่ถึง ๓ วันในเวลาไม่ปกติ หรือขาด
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อพ้นก าหนดอนุญาตในเวลาปกติยังไม่ถึง ๑๕ วัน 
    -  ไม่มาปฏิบัติราชการ หรือมาลงชื่อในสมุดปฏิบัติราชการแล้ว แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ 
 

๑๓.  ฝุาฝืนหรือ… 
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 ๑๓.  ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของทางราชการ 
 ส าหรับบทลงโทษมีตั้งแต่ภาคทัณฑ์จนถึงขังไม่เกิน ๓๐ วัน แล้วแต่กรณี 

กรณีความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการ หรือค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา 
 ๑. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๒. รายงานขอบ้านพักอาศัย ทอ.โดยกรอกข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยเจตนาให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ในการพักอาศัย 
 ๓. รายงานการต้องคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง หรือแบบธรรมเนียม
ที่ก าหนด 
 ๔. ไม่รายงานการต้องคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระเบียบ ค าสั่ง หรือแบบธรรมเนียมที่ก าหนด
โดยมีเจตนาปกปิด 
 ๕. ไม่รายงานขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือไม่ตรวจสอบประวัติหรือแฟูมหลักฐานข้อมูลก าลังพล หรือไม่เข้ารับ
การตรวจร่างกายประจ าปีตามท่ีทางราชการก าหนด 
 ๖. แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติรับราชการหรือแฟูมหลักฐานข้อมูลก าลังพล โดยไม่ได้รับอนุญาต
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
 ๗. ขัดขืนการจับกุมของ จนท.สห.ทอ.(เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) 
 ๘. เจตนาฝุาฝืนระเบียบหรือค าสั่งเข้าไปในเขตหรือพ้ืนที่หวงห้าม 
 ๙. ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) 
 ๑๐.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ (เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร) 
 ๑๑.  ถูกกักบริเวณแล้วหนี 
 ส าหรับบทลงโทษมีตั้งแต่ภาคทัณฑ์จนถึงขังไม่เกิน ๓๐ วัน 

หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
 ๑. ข้าราชการทหารที่จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การพิจารณาได้เลื่อนชั้นเงินเดือนครึ่งขั้น 
  ๑.๒ มีความประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางราชการหรือหมู่คณะ หรือน าความเดือดร้อนยุ่ งยาก
มาสู่ผู้บังคับบัญชา 
  ๑.๓ ถูกลงทัณฑ์หรือลงโทษตามหลักเกณฑ์ 
  ๑.๔ กระท าความผิด บกพร่องในหน้าที่ หรือมีความประพฤติส่อเจตนาไปในทางเกียจคร้าน 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของกองทัพอากาศเห็นสมควรไม่ให้เลื่อนชั้น
เงินเดือน 
 ๒. ข้าราชการทหารที่จะไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๒.๑ กรณีไม่ได้กระท าความผิด มีดังนี้ 
   ๒.๑.๑  ในครึ่งปีที่แล้วมา มีเวลาปฏิบัติราชการน้อยกว่า ๔ เดือน 
   ๒.๑.๒  มีผลการปฏิบัติงานไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
   ๒.๑.๓  ผู้ที่สอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือพ้นจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตร
เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ที่มิใช่ความประพฤติในลักษณะขาดความรับผิดชอบต่อการศึกษาของตนเอง 
 

๒.๑.๔  ในครึ่งป.ี.. 
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   ๒.๑.๔  ในครึ่งปีที่แล้วมา ลากิจเกิน ๒๓ วันท าการ 
   ๒.๑.๕  ในครึ่งปีที่แล้วมา ลาปุวยเกิน ๖๐ วันท าการ 
  ๒.๒ กรณีกระท าความผิด และให้งดนับจ านวนปีรับราชการแต่ละชั้นยศและจ านวนปีรับราชการ
รวมในการครองยศ มีดังนี้ 
   ๒.๒.๑  ผู้ที่กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ไม่ว่าจะถูกลงทัณฑ์หรือไม่ก็ตาม 
   ๒.๒.๒  ผู้ที่ถูกลงทัณฑ์กัก หรือขัง หรือจ าขัง 
   ๒.๒.๓  ผู้ที่สอบตก หรือไม่ได้ผล หรือไม่ผ่าน หรือพ้นจากการศึกษาก่อนจบหลักสูตร
เนื่องจากความประพฤติในลักษณะขาดความรับผิดชอบต่อการศึกษาของตนเอง 
   ๒.๒.๔  ผู้ที่ถูกสอบสวนทางวินัย หรือคดีอาญา หรือถูกฟูอง หรือต้องหาว่ากระท าความผิด
ในคดีอาญา เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

------------------------------------ 
เอกสารประกอบ 

-  พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
-  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมือง พ.ศ.๒๔๙๙ 
-  ค าสั่ง กห.ที่ ๒๖๕/๒๕๔๔ ลง ๑๙ เม.ย.๔๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติต่อก าลังพลผู้ประพฤติมิชอบ 
-  ข้อบังคับทหาร ปี ๗๘ ตอนที่ ๑ ว่าด้วยการเคารพบนบก 
-  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 
-  ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ. 
-  ค าชี้แจงทหาร ลง ๒ ต.ค.๘๖ เรื่อง ตักเตือนให้รักษาเกียรติและวินัยทหาร 

 
 



หัวข้อการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 

๑. ท่าตรง 
 ๑. ค าบอก “แถว -  ตรง” (ค าบอกแบ่ง) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้มีจังหวะเดียว 
  ลักษณะของท่าตรง คือ จะต้องยืนให้ส้นเท้าทั้งสองชิดและอยู่ในแนวเดียวกันปลายเท้าทั้งสองแยกออก 
ไปทางข้างจนปลายเท้าห่างกันประมาณ ๑ คืบ หรือให้ความยาวของเท้าเฉียงเป็นมุมประมาณ ๔๕ องศา 
เข่าทั้งสองตึงและบีบเข้าหากัน แขนทั้งสองข้างห้อยอยู่ข้างล าตัวและพลิกข้อศอกไปทางข้างหน้าเล็กน้อย
จนไหล่ทั้งสองข้างตึงและเสมอกัน นิ้วมือทั้งห้าเหยียดตรงและให้เรียงชิดติดกัน ฝ่ามือแบนราบและให้เอานิ้วกลาง
แตะไว้ที่กึ่งกลางขาท่อนบนประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝ่ามือออกทางด้านนิ้วก้อยเล็กน้อย ล าคอตั้งตรง
ไม่ยื่นคาง สายตามองตรงไปทางข้างหน้าในแนวระดับวางน้ าหนักตัวให้อยู่บนเท้าท้ังสองข้างเท่า ๆ กันและนิ่ง 
  เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” จะต้องจัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ยืนอยู่ในลักษณะท่าตรงตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ยกเว้นเข่าขวาหย่อนเล็กน้อย พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดให้เต็มที่ และยกอกให้ผึ่งผาย 
  เมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาเขา้มาอย่างรวดเร็วและแข็งแรงจนตึงในลักษณะที่ให้บีบเข่า
ทั้งสองเข้าหากัน จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 
  ท่าตรงเป็นท่าพ้ืนฐานของทุกท่า ก่อนจะปฏิบัติท่าใดก็ตามจะต้องเริ่มต้นจากท่าตรงเสมอและใช้เป็นท่า
แสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง 

๒. ท่ายกอก 
 ๑. ค าบอก “ยก, อก” (เป็นค า ๆ) 
 ๒. การปฏิบัติ เมื่อได้ยินค าบอก “ยก” เป็นการเตือนให้ผู้ปฏิบัติเตรียมพร้อมในการปฏิบัติต่อไป เมื่อได้ยิน
ค าบอก “อก” ให้ผู้ปฏิบัติยกหน้าอกข้ึนในลักษณะกระตุกหน้าอกให้ผึ่งผาย ซึ่งมิใช่การยกไหล่หรือสูดลมหายใจ
เข้า จากนั้นเมื่อได้ยินค าบอก “อ๊ึบ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปทางผู้รับการเคารพ (ในลักษณะการกัดกราม) ไปใน
ทิศทางตรงหน้า ทางขวาหรือทางซ้ายให้แข็งแรง 

๓. ท่าพัก 
 ท่าพักตามปกต ิ
 ๑. ค าบอก “พัก” (ค าบอกรวด) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้มีตอนเดียว แต่ให้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  ในขั้นแรกเมื่อได้ยินค าบอก “พัก” ให้หย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อย โดยพยายามไม่ให้ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย
มีการไหวติงไปด้วยอย่างกะทันหัน 
  ส าหรับในขั้นต่อไปนั้น ท่านี้อนุญาตให้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและเปลี่ยนเข่าพักได้ตามสมควร
และเท่าที่จ าเป็น 
  ท่านี้ห้ามขยับเขยื้อนหรือเปลี่ยนที่ยืนของเท้าท้ังสองข้าง และห้ามพูดคุยกันโดยเด็ดขาด 
  เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดจนเต็มที่ และจัดทุกส่วนของร่างกาย
ให้อยู่ในลักษณะของท่าตรง เว้นเข่าขวายังหย่อนอยู่เล็กน้อย 
 

เมื่อได้ยิน… 
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  เมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในลักษณะของท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง  
จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 
 ท่าพักตามระเบียบ 
 ๑. ค าบอก “ตามระเบียบ, พัก” (ค าบอกเป็นค า ๆ) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้มีตอนเดียว แต่ให้ปฏิบัติไปตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  เมื่อได้ยินค าบอก “ตามระเบียบ, พัก” ให้แยกเท้าซ้ายออกไปทางด้านซ้ายประมาณ ๓๐ ซม. 
หรือประมาณครึ่งก้าวอย่างแข็งแรงและผึ่งผาย โดยให้เท้าทั้งสองข้างอยู่ระดับหัวไหล่ ในขณะเดียวกันให้น ามือ
ทั้งสองข้างไปจับกันไว้ทางด้านหลังในลักษณะหันหลังมือทั้งสองข้างเข้าหาล าตัว ใช้มือซ้ายจับมือขวาโดยให้มือขวา
อยู่ทางด้านนอก วางนิ้วหัวแม่มือขวาให้ทับและจับนิ้วหัวแม่มือซ้ายไว้ นิ้วมือทั้งสี่ (เว้นนิ้วหัวแม่มือ) ของมือขวา
เหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้เฉียงลงไปทางเบื้องล่างทางซ้ายวางหลังมือซ้ายแตะไว้ตรงก้นกบประมาณ
ใต้แนวเข็มขัดและแบะข้อศอกทั้งสองข้างไปข้างหน้าเล็กน้อยแต่พอสบาย ลักษณะของการยืนจะต้องให้
ขาทั้งสองข้างตึง น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองข้างเท่า ๆ  กัน จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอกให้สง่าผ่าเผย จัดไหล่ทั้งสองข้าง
ให้เสมอกัน ล าคอตั้งตรง สายตามองตรงไปข้างหน้าในแนวระดับและนิ่ง 
  เมื่อได้ยินค าบอกต่อไปว่า “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าปอดจน และให้กดเท้าทั้งสองข้าง
พร้อมที่จะตรง 
  เมื่อได้ยินค าบอกต่อไปว่า “ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายกลับมาชิดกับเท้าขวาในลักษณะที่ให้ส้นเท้าทั้งสองชิด
และอยู่ในแนวเดียวกัน ปลายเท้าทั้งสองแยกออกไปทางข้างห่างกันประมาณ ๑ คืบ พร้อมกันนั้นให้ลดมือ
ทั้งสองข้างลงมาอยู่ในลักษณะของท่าตรงอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 

๔. ท่าหันอยู่กับท่ี 
 ท่าขวาหัน 
 ๑. ค าบอก “ขวา - หัน” (ค าบอกแบ่ง) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้แบ่งออกเป็นสองจังหวะดังต่อไปนี้ 
  จังหวะหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “ขวา - หัน” ให้เปิดปลายเท้าขวาให้สูงขึ้นจากพ้ืนเล็กน้อย โดยพยายาม
กดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุนในขณะเดียวกันนั้น
ให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่นไว้กับพ้ืนเพ่ือช่วยให้มีการทรงตัวที่ดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย 
โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึงในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรง
ของล าตัว และการวางมือทั้งสองให้อยู่ในลักษณะของตรงตลอดเวลาด้วย เมื่อหมุนตัวไปได้ที่แล้วจะต้องอยู่ในท่ายืน
ที่วางน้ าหนักตัวทั้งหมดไว้บนเท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึงไปทางด้านหลังทางซ้าย ส้นเท้าเปิดและบิดออกไป
ทางด้านนอกของล าตัว 
  จังหวะสอง ชักเท้าซ้ายมาชิดกับเท้าขวา เพื่อยืนในลักษณะของท่าตรงอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง 
จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 
 ท่าซ้ายหัน 
 ๑. ค าบอก “ซ้าย - หัน” (ค าบอกแบ่ง) 
 ๒. การปฏิบัติ ท่านี้แบ่งออกเป็นสองจังหวะดังต่อไปนี้ 
 

จังหวะหนึ่ง … 
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  จังหวะหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้าย - หัน” ให้เปิดปลายเท้าซ้ายให้สูงขึ้นจากพ้ืนเล็กน้อย โดยพยายาม
กดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กบัที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุนในขณะเดียวกันนั้น
ให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นไว้กับพ้ืนเพ่ือช่วยให้มีการทรงตัวที่ดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย 
โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรง
ของล าตัว และการวางมือทั้งสองให้อยู่ในลักษณะของท่าตรงตลอดเวลาด้วย เมื่อหมุนตัวไปได้ที่แล้วจะต้องอยู่ในท่ายืน
ที่วางน้ าหนักตัวทั้งหมดไว้บนเท้าซ้ายขาขวาเหยียดตึงไปทางด้านหลังทางขวาส้นเท้าเปิดและบิดออกไป
ทางด้านนอกของล าตัว 
  จังหวะสอง ชักเท้าขวามาชิดกับเท้าซ้าย เพื่อยืนในลักษณะของท่าตรงอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง 
จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 

๕. ท่าเคารพ 
 ท่าเคารพสามารถใช้แสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ท่าแลขวา 
แลซ้าย และท่าวันทยหัตถ์  
 ท่าแลขวา แลซ้าย เป็นท่าแสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่  โดยปฏิบัติจากท่าตรง 
ในโอกาสเมื่อไม่สวมหมวก 
 ๑. ค าบอก “แลขวา (แลซ้าย) - ท า” และ “แล - ตรง” (ค าบอกแบ่ง) 
 ๒. การปฏิบัติ เมื่อได้ยินค าบอก “แลขวา (แลซ้าย) - ท า” ให้สะบัดหน้าไปทางขวา (ทางซ้าย) ประมาณกึ่งขวา 
(กึ่งซ้าย) อย่างแข็งแรง ร่างกายส่วนอ่ืนๆ ยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง จากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอกและสะบัดหน้า
ไปยังทิศทางผู้รับการเคารพ เมื่อได้ยินค าบอก“แล - ตรง” ให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงตามเดิม ร่างกายส่วนอ่ืน ๆ 
ยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง 
 ท่าวันทยหัตถ์ สามารถใช้แสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ เมื่อสวมหมวกประกอบด้วย 
ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ ท่าทางขวาวันทยหัตถ์ และท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์ 
 ๑. ค าบอก (ค าบอกรวด) 
  ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ ใช้ค าบอก “วันทยหัตถ์” หรือ “ตรงหน้าวันทยหัตถ์” 
  ท่าทางขวาวันทยหัตถ์ ใช้ค าบอก “ทางขวา, วันทยหัตถ์” 
  ท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์ ใช้ค าบอก “ทางซ้าย, วันทยหัตถ์” 
  เมื่อต้องการให้เลิกแสดงความเคารพ ใช้ค าบอก “มือลง”  
 ๒. การปฏิบัติ  
  เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยหัตถ”์ หรือ “ตรงหน้า, วันทยหัตถ์” ให้ยกมือขวาขึ้นอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
พร้อมกับงอแขนท่อนล่างเข้ามาหาล าตัว ฝ่ามือเหยียดตรงไปตามแนวแขนท่อนล่างนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน
และข้อมือไม่หัก โดยน าปลายนิ้วชี้ไปแตะตรงขอบล่างของหมวกประมาณเหนือแนวหางตา หรือขอบล่าง
ของกะบังหมวกทางด้านขวา หรือที่ขอบปีกหมวกทางด้านขวาประมาณเหนือแนวหางตาขวา (หมวกทรงกลม
พับปีกของทหารหญิง) โดยให้เปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ ๓๐ องศา แขนขวาท่อนบนให้เหยียดยื่นออกไปทางด้านข้าง
เสมอแนวไหล่ แต่ให้เฉียงไปข้างหน้าเล็กน้อย ร่างกายส่วนอ่ืนต้องไม่เสียลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปข้างหน้า
ในแนวระดับ จากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอกและสะบัดหน้าไปยังทิศทางผู้รับการเคารพ 
 

เมื่อได้ยิน… 
 
 
 



- ๔ - 
 

  เมื่อได้ยินค าบอก “ทางขวา (ทางซ้าย) วันทยหัตถ์” ให้ยกมือขวาขึ้นท าท่าวันทยหัตถ์อย่างรวดเร็ว
และแข็งแรง ในลักษณะเดียวกับท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ทุกประการ พร้อมทั้งสะบัดหน้าไปทางขวา (ทางซ้าย) 
ในลักษณะเช่นเดียวกับ แลขวา, แลซ้าย โดยไม่ต้องเอียงล าตัวหรือแขนไปทางด้านขวา  จากนั้นให้ปฏิบัติ
ในท่ายกอกและสะบัดหน้าไปยังทิศทางผู้รับการเคารพ 
  เมื่อต้องการให้เลิกแสดงความเคารพ ในทุกท่าวันทยหัตถ์ให้ใช้ค าบอก “มือลง” เมื่อได้ยินค าบอก “มือลง” 
ให้ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ถ้าปฏิบัติจากท่าทางขวา (ทางซ้าย) วันทยหัตถ์ 
ให้สะบัดหน้ากลับมาในทิศทางตรงหน้า พร้อมกับการลดมือขวาลง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 
  ท่าวันทยหัตถ์นี้ถ้ามีความจ าเป็นจะกระท าจากท่านั่งก็ได้ เช่น นั่งอยู่ในรถ ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 
  การแสดงความเคารพทางขวา (ทางซ้าย) ไม่ว่าจะเป็นท่าแลขวาแลซ้าย หรือท่าวันทยหัตถ์  ก็ตาม 
ให้เริ่มแสดงความเคารพในระยะห่างระหว่างผู้แสดงความเคารพประมาณ ๓ ก้าว และเลิกแสดงความเคารพ
เมื่อผู้รับการเคารพผ่านพ้นผู้แสดงการเคารพไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว โดยสายตาผู้แสดงการเคารพสบตา
ผู้รับการเคารพตลอดเวลาด้วยการหันหน้าตามจนกว่าจะเลิกแสดงความเคารพ จึงสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง
ตามเดิม ไม่ใช่ใช้การช าเลืองสายตา 
  ในกรณีที่ผู้รับการเคารพไม่ได้เคลื่อนที่มาจนถึงตรงหน้า หรือผ่านหน้าผู้แสดงความเคารพก็ให้
ผู้แสดงความเคารพเลิกแสดงความเคารพ หลังจากผู้รับการเคารพตอบรับการเคารพเรียบร้อยแล้วหรือในจังหวะอันควร 
ทั้งนี้ผู้แสดงความเคารพจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เลิกแสดงความเคารพก่อนผู้รับการเคารพเลิกตอบรับการเคารพ 
 การแสดงความเคารพเม่ือเคลื่อนที่  
 การแสดงความเคารพกระท าได้ทั้งท่าวันทยหัตถ์และท่าแลขวา แลซ้าย ให้ เหมาะสมในการใช้แต่ละท่า
เมื่อเคลื่อนที ่
 เมื่อเดินสวนกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ การแสดงความเคารพนี้จะใช้เฉพาะเมื่อปฏิบัติตามล าพัง
โดยในการแสดงความเคารพเมื่อเดินสวนทางกันกับผู้บังคับบัญชาและเดินสวนทางกันกับผู้ใหญ่ 
 เมื่อเดินสวนกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ชั้นนายพล เมื่อผู้แสดงความเคารพเดินไปถึงในระยะห่าง
จากผู้รับการเคารพประมาณ ๕ ก้าว ให้ก้าวเท้าซ้าย (ขวา) ไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าว พร้อมกับบิดปลายเท้า
ให้ชี้ไปทางทิศทางที่ผู้รับการเคารพจะเคลื่อนที่ผ่านมา แล้วให้ยืนอยู่ในลักษณะ ท่าตรง ท าท่าทางขวาหรือทางซ้าย
วันทยหัตถ์ ไปยังผู้รับการเคารพ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก โดยเริ่มแสดงความเคารพก่อนที่ผู้รับการเคารพจะมาถึง 
ประมาณ ๓ ก้าวสายตามองสบตาผู้รับการเคารพ และหันหน้ามองตามผู้รับการเคารพไปจนกว่าผู้รับการเคารพ
จะเคลื่อนที่ผ่านหน้าผู้แสดงการเคารพไปประมาณ ๒ ก้าว จึงสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าแลตรงพร้อมกับ
ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ต่อจากนั้นจึงหันตามทิศทางทางเดินเดิม และท าท่าเดิน
ตามปกติต่อไป กรณีมิได้สวมหมวก นายทหารสัญญาบัตรใช้ท่าก้มศีรษะ นายทหารชั้นประทวนท าท่าแลขวา 
(แลซ้าย) 
 เม่ือเดินสวนกับผู้ใหญ่ เมื่อผู้แสดงการเคารพเดินไปถึงระยะห่างจากผู้รับการเคารพประมาณ  ๓ ก้าว
ให้ผู้แสดงการเคารพท าท่าทางขวา (ทางซ้าย) วันทยหัตถ์ไปยังผู้รับการเคารพ โดยแขนซ้ายเหยียดตึงอยู่ข้างล าตัว
ในลักษณะมือซ้ายไม่แตะตะเข็บกางเกง สายตามองสบตาผู้รับการเคารพไปจนกว่าตนเองจะเดินผ่านผู้รับการเคารพ
ไปแล้ว ๒ ก้าว จึงเลิกแสดงความเคารพแล้วท าท่าเดินตามปกติต่อไป กรณีมิได้สวมหมวก นายทหารสัญญาบัตร
ใช้ท่าก้มศีรษะเฉียงไปยังผู้รับการเคารพ ก่อนถึง ๓ ก้าว นายทหารชั้นประทวนท าท่าแลขวา (แลซ้าย) 
 

ค าแนะน า… 
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 ค าแนะน าทั่วไปส าหรับการแสดงความเคารพ 
 การแสดงความเคารพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่ได้สวมหมวก หรือสวมหมวกแต่ไม่สามารถแสดงความเคารพ
ด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้ ให้ใช้การแสดงความเคารพด้วยท่าแลขวา แลซ้าย  
 การแสดงความเคารพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะขับขี่ยานพาหนะ ถ้าอยู่ในสถานการณ์คับขัน เช่น การจราจรคับคั่ง 
ผ่านทางแยก หรือขณะเลี้ยวเปลี่ยนทิศทาง เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ไม่ต้องแสดงการเคารพ อย่างไรก็ตามถ้าอยู่ใน
สภาวะที่พอแสดงความเคารพได้ สมควรแสดงความเคารพแม้แต่จะเป็นช่วงระยะสั้น ๆ ก็ตาม 
 การแสดงความเคารพด้วยท่าก้มศีรษะ หรือค านับให้กระท าได้เฉพาะนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อไม่สวมหมวก
เท่านั้น โดยก้มศีรษะแต่พองาม (ประมาณ ๑๕ องศา)  
 

------------------------------------- 


