
หัวข้อการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 
๑. ท่าตรง 
 ๑. ค ำบอก “แถว -  ตรง” (ค ำบอกแบ่ง) 
 ๒. กำรปฏิบัติ ท่ำนี้มีจังหวะเดียว 
  ลักษณะของท่ำตรงมีดังนี้คือ จะต้องยืนให้ส้นเท้ำทั้งสองชิดและอยู่ในแนวเดียวกันปลำยเท้ำ
ทั้งสองแยกออกไปทำงข้ำงจนปลำยเท้ำห่ำงกันประมำณ ๑ คืบ หรือให้ควำมยำวของเท้ำเฉียงเป็นมุมประมำณ 
๔๕ องศำ เข่ำทั้งสองตึงและบีบเข้ำหำกัน แขนทั้งสองข้ำงห้อยอยู่ข้ำงล ำตัวและพลิกข้อศอกไปทำงข้ำงหน้ำ
เล็กน้อยจนไหล่ทั้งสองข้ำงตึงและเสมอกัน นิ้วมือทั้งห้ำเหยียดตรงและให้เรียงชิดติดกัน ฝ่ำมือแบนรำบ
และให้เอำนิ้วกลำงแตะไว้ที่ก่ึงกลำงขำท่อนบนประมำณแนวตะเข็บกำงเกง เปิดฝ่ำมือออกทำงด้ำนนิ้วก้อยเล็กน้อย 
ล ำคอตั้งตรงไม่ยื่นคำง สำยตำมองตรงไปทำงข้ำงหน้ำในแนวระดับวำงน้ ำหนักตัวให้อยู่บนเท้ำทั้งสองข้ำงเท่ำ  ๆกันและนิ่ง 
  เมื่อได้ยินค ำบอก “แถว -” จะต้องจัดส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยให้ยืนอยู่ในลักษณะท่ำตรง
ตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว ยกเว้นเข่ำขวำหย่อนเล็กน้อย พร้อมกับสูดลมหำยใจเข้ำปอดให้เต็มที่ และยกอกให้ผึ่งผำย 
  เมื่อได้ยินค ำบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่ำขวำเข้ำมำอย่ำงรวดเร็วและแข็งแรงจนตึงในลักษณะ
ที่ให้บีบเข่ำท้ังสองเข้ำหำกันแล้วนิ่ง 
  ท่ำตรงเป็นท่ำพ้ืนฐำนของทุกท่ำ ก่อนจะปฏิบัติท่ำใดก็ตำมจะต้องเริ่มต้นจำกท่ำตรงเสมอและ
ใช้เป็นท่ำแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง 
๒. ท่ายกอก 
 ความเป็นมา ท่ำยกอกเป็นท่ำฝึกพระรำชทำน สืบเนื่องมำจำกกำรที่ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงด ำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร 
ทรงสังเกตและทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่ำบรรดำทหำรหลำยนำย มีบุคลิกลักษณะที่ไม่สง่ำผ่ำเผย มักจะยืนค่อมตัว 
ไม่ยืดอก และปลำยคำงเชิด จึงพระรำชทำนค ำสอน พร้อมทั้งทรงพระเมตตำแสดงพระองค์เป็นตัวอย่ำง  
ด้วยกำรยืดอก เก็บคำง และสะบัดหน้ำไปยังผู้รับกำรเคำรพ ซึ่งท่ำยกอกนี้สำมำรถน ำไปปฏิบัติประกอบกับทุกท่ำฝึก
ในขั้นตอนสุดท้ำยของแต่ละท่ำได้ ในระยะแรกทรงเรียกท่ำกำรฝึกนี้แบบล ำลองว่ำ “ท่ำแก้เขิน” ต่อมำพระรำชทำน
ชื่อท่ำนี้ว่ำ “ท่ำยกอก” 

๑. ค ำบอก “ยก, อก” (เป็นค ำ ๆ) 
๒. กำรปฏิบัติ เมื่อได้ยินค ำบอก “ยก” เป็นกำรเตือนให้ผู้ปฏิบัติเตรียมพร้อมในกำรปฏิบัติต่อไป เมื่อได้ยินบอก 

“อก” ให้ผู้ปฏิบัติยกหน้ำอกขึ้นในลักษณะกระตุกหน้ำอกให้ผึ่งผำย ซึ่งมิใช่กำรยกไหล่หรือสูดลมหำยใจเข้ำ 
จำกนั้นเมื่อได้ยินค ำบอก “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้ำไปทำงผู้รับกำรเคำรพ (ในลักษณะกำรกัดกรำม)  
ไปในทิศทำงตรงหน้ำ ทำงขวำหรือทำงซ้ำยให้แข็งแรง 

 หมายเหตุ : แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ 
      ๑)  กรณีผู้ปฏิบัติมีตั้งแต่ ๒ นำยขึ้นไป ให้ผู้ที่มีชั้นยศสูงสุดในบริเวณนั้นเป็นคนสั่ง “ยก, อก” 

ปฏิบัติให้พร้อมเพรียงกันทุกนำย และสั่ง “อ๊ึบ” พร้อมกับสะบัดหน้ำไปในทิศทำงผู้รับกำรเคำรพ 
      ๒)  กรณีผู้ปฏิบัติมีนำยเดียว ให้ผู ้ปฏิบัติปฏิบัติท่ำยกอก และสะบัดหน้ำประกอบ 

กำรแสดงควำมเคำรพให้แข็งแรง 
 

๓. ท่าพัก 
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๓. ท่าพัก 
 ท่าพักตามปกต ิ
 ๑.  ค ำบอก “พัก” (ค ำบอกรวด) 
 ๒.  กำรปฏิบัติ ท่ำนี้มีตอนเดียว แต่ให้ปฏิบัติไปตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 
  ในขั้นแรกเมื่อได้ยินค ำบอก “พัก” ให้หย่อนเข่ำขวำลงเล็กน้อย โดยพยำยำมไม่ให้ส่วนอ่ืน ๆ
ของร่ำงกำยมีกำรไหวติงไปด้วยอย่ำงกะทันหัน 
  ส ำหรับในขั้นต่อไปนั้น ท่ำนี้อนุญำตให้เคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยและเปลี่ยนเข่ำพัก
ไดต้ำมสมควรและเท่ำท่ีจ ำเป็น       
  ท่ำนีห้้ำมขยับเขยื้อนหรือเปลี่ยนที่ยืนของเท้ำท้ังสองข้ำง และห้ำมพูดคุยกันโดยเด็ดขำด 
  เมื่อได้ยินค ำบอก “แถว -” ให้ยืดตัวขึ้นพร้อมกับสูดลมหำยใจเข้ำปอดจนเต็มที่ และจัดทุกส่วน
ของร่ำงกำยให้อยู่ในลักษณะของท่ำตรง เว้นเข่ำขวำยังหย่อนอยู่เล็กน้อย 
  เมื่อได้ยินค ำบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่ำขวำกลับไปอยู่ในลักษณะของท่ำตรงอย่ำงรวดเร็วและ
แข็งแรง 

ท่าพักตามระเบียบ 
 ๑.  ค ำบอก “ตำมระเบียบ, พัก” (ค ำบอกเป็นค ำๆ) 
 ๒.  กำรปฏิบัติ ท่ำนี้มีตอนเดียว แต่ให้ปฏิบัติไปตำมล ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 
  เมื่อได้ยินค ำบอก “ตำมระเบียบ, พัก” ให้แยกเท้ำซ้ำยออกไปทำงด้ำนซ้ำยประมำณ ๓๐ ซม. 
หรือประมำณครึ่งก้ำวอย่ำงแข็งแรงและผึ่งผำย โดยให้เท้ำทั้งสองข้ำงอยู่ระดับหัวไหล่ ในขณะเดียวกันให้น ำมือ
ทั้งสองข้ำงไปจับกันไว้ทำงด้ำนหลังในลักษณะหันหลังมือทั้งสองข้ำงเข้ำหำล ำตัว ใช้มือซ้ำยจับมือขวำโดยให้
มือขวำอยู่ทำงด้ำนนอก วำงนิ้วหัวแม่มือขวำให้ทับและจับนิ้วหัวแม่มือซ้ำยไว้ นิ้วมือทั้งสี่ (เว้นนิ้วหัวแม่มือ) ของมือขวำ
เหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้เฉียงลงไปทำงเบื้องล่ำงทำงซ้ำยวำงหลังมือซ้ำยแตะไว้ตรงก้นกบ
ประมำณใต้แนวเข็มขัดและแบะข้อศอกทั้งสองข้ำงไปข้ำงหน้ำเล็กน้อยแต่พอสบำย ลักษณะของกำรยืนจะต้อง
ให้ขำท้ังสองข้ำงตึง น้ ำหนักตัวอยู่บนเท้ำท้ังสองข้ำงเท่ำๆ กัน ยกอกให้สง่ำผ่ำเผย จัดไหล่ทั้งสองข้ำงให้เสมอกัน 
ล ำคอตั้งตรง สำยตำมองตรงไปข้ำงหน้ำในแนวระดับและนิ่ง 
  เมื่อได้ยินค ำบอกต่อไปว่ำ “แถว -” ให้กดเท้ำทั้งสองข้ำงพร้อมที่จะตรง 
  เมื่อได้ยินค ำบอกต่อไปว่ำ “ตรง” ให้ชักเท้ำซ้ำยกลับมำชิดกับเท้ำขวำในลักษณะที่ให้ส้นเท้ำ
ทั้งสองชิดและอยู่ในแนวเดียวกัน ปลำยเท้ำทั้งสองแยกออกไปทำงข้ำงห่ำงกันประมำณ ๑ คืบ พร้อมกันนั้น
ให้ลดมือท้ังสองข้ำงลงมำอยู่ในลักษณะของท่ำตรงอย่ำงแข็งแรงแล้วนิ่ง 
๔. ท่าหันอยู่กับท่ี 
 ท่าขวาหัน 
 ๑.  ค ำบอก “ขวำ - หัน” (ค ำบอกแบ่ง) 
 ๒.  กำรปฏิบัติ ท่ำนี้แบ่งออกเป็นสองจังหวะดังต่อไปนี้ คือ 
 

จังหวะหนึ่ง ... 
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  จังหวะหนึ่ง เมื่อได้ยินค ำบอก “ขวำ - หัน” ให้เปิดปลำยเท้ำขวำให้สูงขึ้นจำกพื้นเล็กน้อย
โดยพยำยำมกดส้นเท้ำให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทำงขวำจนได้ ๙๐ องศำ ด้วยกำรใช้ส้นเท้ำขวำเป็นจุดหมุน 
ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลำยเท้ำซ้ำยกดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีกำรทรงตัวที่ดีในระหว่ำงหมุนตัว  
แล้วเปิดส้นเท้ำหมุนตำมไปด้วย โดยพยำยำมกดปลำยเท้ำไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขำเหยียดตึงในขณะที่หมุนตัวไปนั้น
จะต้องพยำยำมรักษำทรวดทรงของล ำตัว และกำรวำงมือทั้งสองให้อยู่ในลักษณะของตรงตลอดเวลำด้วย 
เมื่อหมุนตัวไปได้ท่ีแล้วจะต้องอยู่ในท่ำยืนที่วำงน้ ำหนักตัวทั้งหมดไว้บนเท้ำขวำขำซ้ำยเหยียดตึงไปทำงด้ำนหลัง
ทำงซ้ำยส้นเท้ำเปิดและบิดออกไปทำงด้ำนนอกของล ำตัว 
  จังหวะสอง ชักเท้ำซ้ำยมำชิดกับเท้ำขวำ เพ่ือยืนในลักษณะของท่ำตรงอย่ำงรวดเร็วและแข็งแรง 
 ท่าซ้ายหัน 
 ๑.  ค ำบอก “ซ้ำย - หัน” (ค ำบอกแบ่ง) 
 ๒.  กำรปฏิบัติ ท่ำนี้แบ่งออกเป็นสองจังหวะดังต่อไปนี้ คือ 

  จังหวะหนึ่ง เมื่อได้ยินค ำบอก “ซ้ำย - หัน” ให้เปิดปลำยเท้ำซ้ำยให้สูงขึ้นจำกพื้นเล็กน้อย
โดยพยำยำมกดส้นเท้ำให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทำงซ้ำยจนได้ ๙๐ องศำ ด้วยกำรใช้ส้นเท้ำซ้ำยเป็นจุดหมุน
ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลำยเท้ำขวำกดแน่นไว้กับพ้ืนเพ่ือช่วยให้มีกำรทรงตัวที่ดีในระหว่ำงหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้ำ
หมุนตำมไปด้วย โดยพยำยำมกดปลำยเท้ำไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ขำเหยียดตึง ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้อง
พยำยำมรักษำทรวดทรงของล ำตัว และกำรวำงมือทั้งสองให้อยู่ในลักษณะของท่ำตรงตลอดเวลำด้วย  
เมื่อหมุนตัวไปได้ท่ีแล้วจะต้องอยู่ในท่ำยืนที่วำงน้ ำหนักตัวทั้งหมดไว้บนเท้ำซ้ำยขำขวำเหยียดตึงไปทำงด้ำนหลัง
ทำงขวำส้นเท้ำเปิดและบิดออกไปทำงด้ำนนอกของล ำตัว 
  จังหวะสอง ชักเท้ำขวำมำชิดกับเท้ำซ้ำย เพ่ือยืนในลักษณะของท่ำตรงอย่ำงรวดเร็วและแข็งแรง 
๕.  ท่าเคารพ 
 ท่ำเคำรพสำมำรถใช้แสดงควำมเคำรพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
คือท่ำแลขวำ แลซ้ำย และท่ำวันทยหัตถ์  
 ท่าแลขวาแลซ้าย ท่ำแลขวำแลซ้ำยเป็นท่ำแสดงควำมเคำรพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่โดย
ปฏิบัติจำกท่ำตรง ในโอกำสเมื่อไม่สวมหมวก 
 ๑. ค ำบอก “แลขวำ (แลซ้ำย) - ท ำ” และ “แล - ตรง” (ค ำบอกแบ่ง) 
 ๒. กำรปฏิบัติ เมื่อได้ยินค ำบอก “แลขวำ (แลซ้ำย) - ท ำ” ให้สะบัดหน้ำไปทำงขวำ (ทำงซ้ำย)
ประมำณกึ่งขวำ (กึ่งซ้ำย) อย่ำงแข็งแรง ร่ำงกำยส่วนอ่ืนๆ ยังคงอยู่ในลักษณะของท่ำตรง เมื่อได้ยินค ำบอก“แล - ตรง” 
ให้สะบัดหน้ำกลับมำอยู่ในท่ำตรงตำมเดิม ร่ำงกำยส่วนอื่นๆ ยังคงอยู่ในลักษณะของท่ำตรง 
 ท่าวันทยหัตถ ์สำมำรถใช้แสดงควำมเคำรพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ เมื่อสวมหมวกประกอบด้วย 
ท่ำตรงหน้ำวันทยหัตถ์ ท่ำทำงขวำวันทยหัตถ์ และท่ำทำงซ้ำยวันทยหัตถ์ 

๑. ค ำบอก (ค ำบอกรวด) 
  ท่ำตรงหน้ำวันทยหัตถ์ ใช้ค ำบอก “วันทยหัตถ์” หรือ “ตรงหน้ำวันทยหัตถ์” 
  ท่ำทำงขวำวันทยหัตถ์ ใช้ค ำบอก “ทำงขวำ, วันทยหัตถ์” 
 

ท่ำทำงซ้ำย… 
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  ท่ำทำงซ้ำยวันทยหัตถ์ ใช้ค ำบอก “ทำงซ้ำย, วันทยหัตถ์” 
  เมื่อต้องกำรให้เลิกแสดงควำมเคำรพ ใช้ค ำบอก “มือลง”  

๒. กำรปฏิบัติ  
เมื่อได้ยินค ำบอก “วันทยหัตถ์” หรือ “ตรงหน้ำ, วันทยหัตถ์” ให้ยกมือขวำขึ้นอย่ำงรวดเร็วและแข็งแรง พร้อมกับ
งอแขนท่ำนล่ำงเข้ำมำหำล ำตัว ฝ่ำมือเหยียดตรงไปตำมแนวแขนท่อนล่ำงนิ้วทั้งห้ำเรียงชิดติดกันและข้อมือไม่หัก 
โดยน ำปลำยนิ้วชี้ไปแตะตรงขอบล่ำงของหมวกประมำณเหนือแนวหำงตำ หรือขอบล่ำงของกะบังหมวกทำงด้ำนขวำ 
หรือที่ขอบปีกหมวกทำงด้ำนขวำประมำณเหนือแนวหำงตำขวำ (หมวกทรงกลมพับปีกของทหำรหญิง) 
โดยให้เปิดฝ่ำมือขึ้นประมำณ ๓๐ องศำ แขนขวำท่อนบนให้เหยียดยื่นออกไปทำงด้ำนข้ำงเสมอแนวไหล่  
แต่ให้เฉียงไปข้ำงหน้ำเล็กน้อย ร่ำงกำยส่วนอ่ืนต้องไม่เสียลักษณะของท่ำตรง สำยตำมองตรงไปข้ำงหน้ำในแนวระดับ 

  เมื่อได้ยินค ำบอก “ทำงขวำ (ทำงซ้ำย) วันทยหัตถ์” ให้ยกมือขวำขึ้นท ำท่ำวันทยหัตถ์อย่ำงรวดเร็ว
และแข็งแรง ในลักษณะเดียวกับท่ำตรงหน้ำวันทยหัตถ์ทุกประกำร พร้อมทั้งสะบัดหน้ำไปทำงขวำ(ทำงซ้ำย) 
ในลักษณะเช่นเดียวกับ แลขวำ, แลซ้ำย โดยไม่ต้องเอียงล ำตัวหรือแขนไปทำงด้ำนขวำ 
  เมื่อต้องกำรให้เลิกแสดงควำมเคำรพ ในทุกท่ำวันทยหัตถ์ให้ใช้ค ำบอก “มือลง” เมื่อได้ยินค ำบอก 
“มือลง” ให้ลดมือขวำลงมำอยู่ในท่ำตรงอย่ำงรวดเร็วและแข็งแรง ถ้ำปฏิบัติจำกท่ำทำงขวำ (ทำงซ้ำย)
วันทยหัตถ์ ให้สะบัดหน้ำกลับมำในทิศทำงตรงหน้ำ พร้อมกับกำรลดมือขวำลง 
  ท่ำวันทยหัตถ์นี ้ถ ้ำมีควำมจ ำเป็นจะกระท ำจำกท่ำนั ่งก็ได้ เช่นนั ่ งอยู ่ในรถ ขณะขับขี่
รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ เป็นต้น 
  กำรแสดงควำมเคำรพทำงขวำ (ทำงซ้ำย) ไม่ว่ำจะเป็นท่ำแลขวำแลซ้ำย หรือท่ำวันทยหัตถ์ 
ก็ตำม ให้เริ่มแสดงควำมเคำรพในระยะห่ำงระหว่ำงผู้แสดงควำมเคำรพประมำณ ๓ ก้ำว และเลิกแสดงควำมเคำรพ
เมื่อผู้รับกำรเคำรพผ่ำนพ้นผู้แสดงกำรเคำรพไปแล้วประมำณ ๒ ก้ำว โดยสำยตำผู้แสดงกำรเคำรพสบตำผู้รับกำรเคำรพ
ตลอดเวลำด้วยกำรหันหน้ำตำมจนกว่ำจะเลิกแสดงควำมเคำรพ จึงสะบัดหน้ำกลับมำอยู่ในท่ำตรงตำมเดิม  
ไม่ใช่ใช้กำรช ำเลืองสำยตำ 
  ในกรณีที่ผู้รับกำรเคำรพไม่ได้เคลื่อนที่มำจนถึงตรงหน้ำ หรือผ่ำนหน้ำผู้แสดงควำมเคำรพ
ก็ให้ผู้แสดงควำมเคำรพเลิกแสดงควำมเคำรพ หลังจำกผู้รับกำรเคำรพตอบรับกำรเคำรพเรียบร้อยแล้ว
หรือในจังหวะอันควร ทั้งนี้ผู้แสดงควำมเคำรพจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เลิกแสดงควำมเคำรพก่อนผู้รับกำรเคำรพ
เลิกตอบรับกำรเคำรพ 
การแสดงความเคารพเม่ือเคลื่อนที่ 
 กำรแสดงควำมเคำรพกระท ำได้ทั้งท่ำวันทยหัตถ์และท่ำแลขวำ แลซ้ำย ให้เหมำะสมในกำรใช้แต่ละท่ำ
เมื่อเคลื่อนที่  
 เม่ือเดินสวนกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ กำรแสดงควำมเคำรพนี้จะใช้เฉพำะเมื่อปฏิบัติตำมล ำพัง
โดยในกำรแสดงควำมเคำรพเมื่อเดินสวนทำงกันกับผู้บังคับบัญชำและเดินสวนทำงกันกับผู้ใหญ่ 
 

เมื่อเดิน... 
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 เม่ือเดินสวนกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ชั้นนายพล เมื่อผู้แสดงควำมเคำรพเดินไปถึงในระยะห่ำง
จำกผู้รับกำรเคำรพประมำณ ๕ ก้ำว ให้ก้ำวเท้ำซ้ำย (ขวำ) ไปข้ำงหน้ำประมำณครึ่งก้ำวพร้อมกับบิดปลำย
เท้ำให้ชี้ไปทำงทิศทำงที่ผู้รับกำรเคำรพจะเคลื่อนที่ผ่ำนมำ แล้วให้ยืนอยู่ในลักษณะ ท่ำตรง ท ำท่ำทำงขวำหรือ
ทำงซ้ำยวันทยหัตถ์ ไปยังผู้รับกำรเคำรพ โดยเริ่มแสดงควำมเคำรพก่อนที่ผู้รับกำรเคำรพจะมำถึง ประมำณ ๓ ก้ำว
สำยตำมองสบตำผู้รับกำรเคำรพ และหันหน้ำมองตำมผู้รับกำรเคำรพไปจนกว่ำผู้รับกำรเคำรพจะเคลื่อนที่
ผ่ำนหน้ำผู้แสดงกำรเคำรพไปประมำณ ๒ ก้ำว จึงสะบัดหน้ำกลับมำอยู่ในท่ำแลตรงพร้อมกับลดมือขวำลงมำ
อยู่ในท่ำตรงอย่ำงรวดเร็วและแข็งแรง ต่อจำกนั้นจึงหันตำมทิศทำงทำงเดินเดิม และท ำท่ำเดินตำมปกติต่อไป 
กรณีมิได้สวมหมวก นำยทหำรสัญญำบัตรใช้ท่ำก้มศีรษะ นำยทหำรชั้นประทวนท ำท่ำแลขวำ (แลซ้ำย) 

 เม่ือเดินสวนกับผู้ใหญ่ เมื่อผู้แสดงกำรเคำรพเดินไปถึงระยะห่ำงจำกผู้รับกำรเคำรพประมำณ  ๓ ก้ำว
ให้ผู้แสดงกำรเคำรพท ำท่ำทำงขวำ (ทำงซ้ำย) วันทยหัตถ์ไปยังผู้รับกำรเคำรพ โดยแขนซ้ำยเหยียดตึงอยู่ข้ำงล ำตัว
ในลักษณะมือซ้ำยไม่แตะตะเข็บกำงเกง สำยตำมองสบตำผู้รับกำรเคำรพไปจนกว่ำตนเองจะเดินผ่ำนผู้รับกำรเคำรพ
ไปแล้ว ๒ ก้ำว จึงเลิกแสดงควำมเคำรพแล้วท ำท่ำเดินตำมปกติต่อไป กรณีมิได้สวมหมวก นำยทหำรสัญญำบัตร
ใช้ท่ำก้มศีรษะเฉียงไปยังผู้รับกำรเคำรพ ก่อนถึง ๓ ก้ำว นำยทหำรชั้นประทวนท ำท่ำแลขวำ (แลซ้ำย) 
 ค าแนะน าทั่วไปส าหรับการแสดงความเคารพ 
 กำรแสดงควำมเคำรพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่ได้สวมหมวก หรือสวมหมวกแต่ไม่สำมำรถแสดงควำมเคำรพ
ด้วยท่ำวันทยหัตถ์ได้ ให้ใช้กำรแสดงควำมเคำรพด้วยท่ำแลขวำ แลซ้ำย  
 กำรแสดงควำมเคำรพเมื่อเคลื่อนที่ในขณะขับขี่ยำนพำหนะ ถ้ำอยู่ในสถำนกำรณ์คับขัน เช่น กำรจรำจรคบัคั่ง 
ผ่ำนทำงแยก หรือขณะเลี้ยวเปลี่ยนทิศทำง เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ไม่ต้องแสดงกำรเคำรพ อย่ำงไรก็ตำม
ถ้ำอยู่ในสภำวะที่พอแสดงควำมเคำรพได้ สมควรแสดงควำมเคำรพแม้แต่จะเป็นช่วงระยะสั้น ๆ ก็ตำม 
 กำรแสดงควำมเคำรพด้วยท่ำก้มศีรษะ หรือค ำนับให้กระท ำได้เฉพำะนำยทหำรชั้นสัญ ญำบัตร
เมื่อไม่สวมหมวกเท่ำนั้น โดยก้มศีรษะแต่พองำม (ประมำณ ๑๕ องศำ)  
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