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ขอพึงปฏิบัติในการเขาเฝา 
 

  ในการเขาเฝาฯ ผูที่เขาเฝาฯ ตองแตงกายตามหมายกําหนดการ หรือหมายรับสั่งของสํานัก

พระราชวัง และตองมาถึงกอนเวลาเสด็จพระราชดําเนินถึงตามที่กําหนดไวในหมายกําหนดการ อยางนอย        

30 นาที ทั้งนี้ ผูเขาฝาฯ จะตองสํารวมกิริยามารยาท ไมสวมแวนตาดํา ไมสูบบุหร่ี หรือเปายานัตถุ ควรตรวจความ
เรียบรอยของเครื่องแตงกายในการเขาเฝาฯ หากกําหนดใหแตงกายสุภาพ หามแตงกายดวยชุดสีดํา นอกจากนี้    
ไมควรถือถุงยามและไมควรนําสิ่งของติดตัวไปดวยมากเกินสมควรจนพะรุงพะรัง โดยเฉพาะสิ่งอ่ืนที่ไมเก่ียวของกับ

การเขาเฝาฯ เพราะอาจตกหลนทําใหเกิด เสียงดัง ซ่ึงเปนการไมบังควร ยกเวนสิ่งของที่จะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย อีกทั้ง   

หามนําอาวุธ  (เวนแตกระบี่ประกอบเครื่องแบบทหาร ตํารวจ) และเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือ ติดตัว

ไปในขณะเขาเฝาฯ  
ในงานพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวัง ใหผูเขาเฝาประจําที่นั่งตามที่ทางสํานักพระราชวังไดจัด

ไวใหโดยไมเปลี่ยนที่นั่งเอง เนื่องจากสํานักพระราชวังไดกําหนดที่นั่งใหตามความเหมาะสมสําหรับผูเขาเฝาฯ    
โดยแบงเปนกลุม เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการเขาเฝาฯ ไมสมควรลุกไปที่อ่ืนโดยไมจําเปน และ

ไมควรพูดคุย หรือสงเสียงดัง หากมีความจําเปนตองปฏิบัติภารกิจสวนตัว ควรปฏิบัติใหเรียบรอยกอนเสด็จ    

พระราชดําเนินถึง โดยมีวิธีปฏิบัติที่ควรทราบดังตอไปนี้  

 

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

การนั่ง การนั่งในที่เฝาฯ ใหปฏิบัติ ดังน้ี 

 ตองนั่งดวยอาการสํารวม 

 ถานั่งบนเกาอ้ี หามไขวหางหรือเหยียดขาออกไปตามสบายหรือยกแขนขึ้นพาดพนัก

เกาอ้ี 

 เมื่อมีกิจจะตองลุกออกจากท่ีเฝาฯ ตองถวายความเคารพ และเมื่อจะกลับเขาประจํา  

ที่เดิมตองปฏิบัติเชนเดียวกัน ไมควรผุดลุกผุดนั่งในระหวางนั่งเฝา ฯ 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จจากพระราชอาสนที่ประทับเพื่อทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจในการพระราชพิธี ผูเขาเฝาฯ จะตองยืนขึ้น หากเสด็จผานตองถวาย

ความเคารพทกุครั้ง และตองยืนอยูจนกวาจะเสด็จพระราชกรณียกิจนั้นหรือในชวงนั้น 

และเมื่อเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน ผูเฝาฯ ตองถวายความเคารพแลวจึง  

นั่งลงได 

 เมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีเสร็จสิ้น และเสด็จพระราชดําเนิน

กลับผูเฝาฯ ตองยืนขึ้นถวายความเคารพ เมื่อรถยนตพระท่ีนั่งแลนออกไป และ  

เพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ผูเขาเฝาฯ ตองถวายความเคารพเปนครั้งสุดทาย เปน

อันเสร็จพิธี 

 หากการเขาเฝา ฯ ในพระที่นั่ง ในพระบรมพระมหาราชวัง เมื่อไปถึงหรือจะกลับออกจาก  

พระที่นั่งควรทําความเคารพพระราชอาสน พระพุทธรูป หรือพระบรมอัฐิที่อยูในมณฑลพิธีกอน 
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การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

การยืน การยืนในการเฝาฯ ใหปฏิบัติ ดังน้ี 

 การยืนเฉพาะพระพักตร ยืนตรงขาชิด ปลายเทาแยกพองาม มือทั้งสองแนบขางลําตัว 

 หามเอาไพลหลัง กอดอก เทาสะเอว หรือเอามือลวงกระเปาเสื้อ กระเปากางเกง 

 เมื่อมีเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือแตรแสดงความเคารพของกองทหารแถว  

รับเสด็จดังขึ้น ผูอยูในบริเวณนั้นตองยืนตรงถวายความเคารพ 

 หากมีพระราชดํารัสใหกราบบังคมทูลในทายืนตรงแลวถวายคํานับ 

การยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

        เพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงเพื่อถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ ลําดับชัน้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร หรือผูที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหเปน ผูแทนพระองค เมื่อมี

เสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น ผูอยูในบริเวณนั้นตองยืนตรงถวายความเคารพ 

ดังนี้ 

 ในกรณีที่อยูในที่เฝาฯ รับเสด็จ ใหยืนตรงหันหนาไปทางที่ประทับ เมื่อจบเพลง  

ถวายความเคารพ โดยบุรุษและสตรี (เฉพาะสตรีที่แตงเคร่ืองแบบ) ถวายคาํนับ  

หากสวมหมวกใหกระทําวันทยหัตย สวนสตรีที่ไมสวมเครื่องแบบถวายความเคารพ

โดยวิธีถอนสายบัว 

 ในกรณีที่ไมไดอยูในที่เฝาฯ เชน เมื่อมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  

เปนการเปดหรือปดงาน หรือเมื่อมหรสพเร่ิมหรือเลิก ใหทําความเคารพโดยยืนตรง  

เมื่อเพลงจบใหคํานับโดยกมศีรษะ ทั้งบุรุษและสตรี หากสวมหมวกเครื่องแบบ ใหยืน

ตรงกระทําวันทยหัตถ 

 

การยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงมหาฤกษและเพลงมหาชัย 

        เปนประเพณีปฏิบัติในการจัดงานพิธีใหญโดยทั่วไปอยูประการหนึ่งคือ มักจะมี

การบรรเลงเพลงมหาฤกษหรือเพลงมหาชัย ซ่ึงผูรวมในพิธีจะตองแสดงความเคารพหรือ

ใหเกียรติแกประธานของงาน แกงานหรือแกวาระอันเปนมงคลนั้น โดยการยืนตรง

จนกวาจะจบเพลงการบรรเลงเพลงทั้งสองมีที่ใชตางโอกาสกัน ดังนี้  

 เพลงมหาฤกษ ใชบรรเลงในการเปดงานที่เปนพิธีใหญ เชน พิธีเปดสถานที่ทําการ

ของรัฐ พิธีเปดทางคมนาคมที่สําคัญ ๆ และงานที่เปนมงคลทั่วไป 

 เพลงมหาชัย ใชบรรเลงตอนรับประธานของงานผูมีเกียรติสูงนับตั้งแตลําดับชั้น  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระบรมวงศานุวงศ ลําดับ

รองลงมา นายกรัฐมนตรี หรือเมื่อผูเปนประธานของงานกลาวคําปราศรัยจบ จะมีการ

บรรเลงเพลงมหาชัยเปนพิเศษ หรือบรรเลงในงานรับรองบุคคลสําคัญงานสโมสร

สันนิบาต เปนตน 
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การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

        ทั้งนี ้ หลักปฏิบัติในการยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงดังกลาว ตองยืนเคารพ  

จนจบเพลง โดยยืนตรงนอกจากนั้นตองยืนระดับตรงและหันหนาไปทางองคประธาน  

หรือประธานของงาน พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมสาทิสลักษณ หรือทิศทาง  

ที่เสียงเพลงนั้นดังขึ้น 

 

การเดิน การเดินในเขตพระราชฐานหรือในที่เฝา ฯ ใหปฏิบัติ ดังน้ี 

 เดินอยางสุภาพ ชวงกาวไมยาวหรือสั้นเกินควร และอยาเดินตัดหนาหรือแซง  

นําผูมีอาวุโส 

 การเดินกับผูมีอาวุโส ใหเดินเยื้องไปทางดานหลังทางซายหรือขวา แลวแตกรณ ี 

โดยเดินในลักษณะนอบนอมๆ และไมหางเกินไป 

 การเดินตามเสด็จ ใหเดินเบื้องหลังพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หรือพระบรมวงศ

ในลักษณะสํารวม ไมทักทายหรือทําความเคารพผูอ่ืน หรือรับความเคารพจากผูอ่ืน 

และไมเดินบนลาดพระบาท หรือ เหยียบลาดพระบาท 

 

การทําเอางาน         การทํากิริยาที่เรียกวาเอางาน เปนรูปแบบหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  

ที่งดงามในการแสดงออกซึ่งความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานาวงศ ใชเฉพาะเมื่อสามัญชน หรือเจานาย  

ราชตระกูลลําดับรองลงมา ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหเขาเฝาฯ  

รับพระราชทานสิ่งของ เชน เครื่องราชอิสริยาภรณ ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร 

เครื่องใชสอยฯลฯ จากพระหัตถ หรือกระทํากิจบางอยางเฉพาะพระพักตร เชน  

เปดกรวยกระทงดอกไม เปดหรือปดภาชนะเครื่องเสวย หรือถอนเครื่องเสวยฯลฯ  

การทําเอางาน มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

 ยื่นแขนขวาออกไปขางหนาพรอมกับยกมือขึ้น ใหเฉียงจากลําตัวพอสมควร          

จะรับพระราชทานสิ่งของโดยปลายมือตรงนิ้วมือชิดติดกัน มือซายแนบลําตัว 

 กระดกปลายมือขึ้นประมาณ 45 องศา 1 ครั้ง โดยใหแขนอยูในลักษณะเดิม 

 ลดมือลงแลวชอนมือขึ้นเพื่อรับพระราชทานสิ่งของหรือเพื่อหยิบ จับ เปด ปด หรือ

ถอนภาชนะสิ่งตาง ๆ ดังกลาวขางตน โดยระวังอยาใหของนั้นตกจากมือ 
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การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

การทําความเคารพ          ขอพึงปฏิบัติในการถวายความเคารพจะไมใชการประนมมือไหว แตใหใชวิธี  

ถวายความเคารพตามแตโอกาส ดังนี้ 

 

การถวายคํานับ 

         เปนการแสดงความเคารพอยางหนึ่งของทั้งบุรุษและสตรีที่สวมเครื่องแบบ      

(กรณีไมใสหมวก ) สําหรับถวายแดพระมหากษัตริย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรม

วงศานุวงศ พระราชวงศ และผูแทนพระองค เมื่อมีโอกาสไดเขาเฝา ฯ รับเสดจ็ หรือเขาเฝา

เพื่อทูลเกลาฯ หรือนอมเกลาฯ ถวายสิ่งของ หรือรับพระราชทานสิ่งของ หรือปฏิบัติกิจ

อยางใดอยางหนึ่ง เฉพาะพระพักตร หรือ หนาพระที่นั่ง รวมไปถึงการถวายความเคารพ

พระบรมฉายาลักษณ พระบรมสาทิสลักษณ และพระบรมรูป การถวายคํานับ มีขั้นตอน

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 ใหยืนตรงขาชิด ปลายเทาแยกพองาม มือทั้งสองแนบลําตัว 

 คอมลําตัวพอประมาณ พรอมกับกมศีรษะลง 

 แลวตั้งศีรษะโดยเงยหนาขึ้นชาๆ พรอมตั้งลําตัวจนตั้งอยูในทาตรง อนึ่ง หากเปนการ

เขาเฝา ฯ ภายนอกอาคาร โดยผูเฝา ฯ แตงกายสวมเครื่องแบบและสวมหมวกตอง

ถวายความเคารพดวยการทําวันทยหัตถ ถาไมสวมเครื่องแบบแตสวมหมวกอื่นที่

ไมใชหมวกเครื่องแบบตองถอดหมวกออกกอนแลวใชวิธีถวายคํานับ  

 

การถอนสายบัว 

         เปนการแสดงความเคารพอยางหนึ่งของสตรีที่ใชกันเปนสากลนิยม สําหรับถวาย

แด พระมหากษัตริย สมเดจ็พระบรมราชินนีาถ พระบรมวงศานุวงศ และพระบรมฉายาลกัษณ 

พระบรมสาทิสลักษณ พระบรมรูปการถวายความเคารพ วิธีนี้ใชเฉพาะสตรีที่แตงกายดวย

ชุดสุภาพ หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทย ยกเวนขาราชสํานัก จะมีวิธีปฏิบัติใหถวายความ

เคารพโดยถอนสายบัว แมจะสวมเครื่องแบบก็ตามการถอนสายบัว มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี ้

 ยืนตรง ชักเทาขางหนึ่ง (ตามถนัด) ไปขางหลัง แลวลากปลายเทาไขวไปทางดานหลัง

ของเทาที่ยืนอยู 

 ยอตัวลงโดยยอเขาขางหนึ่งลงชา ๆ ไมตองถึงพื้น ลําตัวตัง้ตรง หนาตรง ทอดสายตาลง 

ปลอยแขนทั้งสองลงขางลําตัว กมศีรษะเล็กนอยพองาม 

 เสร็จแลวยืนขึ้นในทาตรง  
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การถวายบังคม 

 

        เปนราชประเพณีในการแสดงความเคารพถวายแดพระมหากษัตริยและ        

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในงานพระราชพิธีสําคัญ รวมทั้งพระบรมรูปหรือพระบรม  

ราชานุสาวรีย เชน งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จ  

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เปนตน การถวายบังคม ขั้นตอน

ปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 คุกเขาลงที่พื้น แลวนั่งลงบนสนเทา ปลายเทาตั้ง ลําตัวตรง บุรุษนั่งแยกเขาพองาม 

สวนสตรีนั่งเขาชิด 

 วางมือทั้งสองคว่ําลงบนหนาขาเหนือเขาทั้งสองขาง 
 เร่ิมถวายบังคมโดยจังหวะแรกใหยกมือขึ้นประนมในระดับต่ํากวาอกเล็กนอยให
ปลายมือตั้งขึ้น แขนแนบลําตัวไมกางศอก 

 ยกมือที่ประนมขึ้นพรอมกับโนมตัวไปขางหนาเล็กนอย ใหปลายนิ้วหัวแมมือทั้งสอง

ขางจรดหนาผาก ศีรษะและลําตัวเฉพาะสวนบน เหนือเอวเอนไปขางหนาพองาม  

เงยหนาขึ้นเล็กนอย ทั้งนี้ ใหสายตาจับตามนิ้วหัวแมมือไปตลอด 

 ลดมือลงตามเดิมมาประนมอยูต่ํากวาอกเล็กนอยตามจังหวะแรก (ตามขอ 3) แลว

กระทําตามขั้นตอนเชนเดิม ( ตามขอ 4-5 ) ใหครบ 3 ครั้ง 

 เมื่อถวายบังคมครบ 3 ครั้ง และจบลงที่จังหวะแรกในขอ 3 จึงลดมือลงวางคว่ํา  

เหนือเขาทั้งสองขาง ( ไมตองกมลงกราบ ) 

 เสร็จแลวลุกขึ้นยืนตรง  
 

การหมอบกราบ 

 

         เปนการแสดงความเคารพถวายแดพระมหากษัตริย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

และพระบรมวงศานุวงศอีกวิธีหนึ่งตางหากจากการถวายบังคม ซ่ึงสวนใหญเปนการ  

เขาเฝาฯ ในที่รโหฐาน หรือไมเปนพิธีการ เชน เมื่อเขาเฝาฯ เปนการสวนพระองค  

โดยนั่งเฝา ฯ บนพื้น หรือที่ต่ํากวาที่ประทับ การหมอบกราบ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

 ยอตัวลงนั่งพับเพียบเก็บปลายเทา 
 หมอบลงโดยใหศอกท้ังสองขางวางบนพื้นระหวางหนาเขา 
 ตั้งศอกทั้งสอง ประนมมือกมศีรษะเล็กนอย หนาผากแตะสวนบนของมือที่ประนม 

และกราบไมแบมือ 

 เมื่อกราบแลวเงยหนาขึ้นเล็กนอย อยูในทาหมอบเฝาฯ โดยใหสายตาจับอยูที่มือ  

ทั้งสองขาง 



                     6 

 

การปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

ทรงตัวนั่งในทาพับเพียบ หรือจะหมอบอยูเพื่อกราบบังคมทูล หรือรับพระราชกระแส 

หรือทูลเกลา ฯ ถวายสิ่งของ หรือรับพระราชทานสิ่งของแลวแตกรณี  

 

หมายเหตุ การหมอบกราบ จะใชถวายความเคารพในที่รโหฐานหรือไมเปนพิธีการ  

โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 เมื่อเขาไปในที่เฝา ฯ ใหถวายความเคารพดวยการกราบ 1 ครั้ง 

 คลานตรงไปยังท่ีประทับในระยะพอสมควร โดยใหเฉียงจากที่ประทับ 

 กราบ 1 ครั้ง และเงยหนาขึ้นอยูในทาหมอบเฝาฯ เพื่อกราบบังคมทูลหรือ           

รับพระราชกระแส หรือทูลเกลา ฯ ถวายสิ่งของ หรือรับพระราชทานสิ่งของแลวแตกรณี 

 เมื่อจะถวายบังคมลา ใหกราบ 1 ครั้ง แลวคลานถอยหลังออกมาระยะพอสมควรหรือ

จนสุดหอง 

 เมื่อจะลุกขึ้นออกไปจากสถานที่หรือหองท่ีเฝาฯ ตองกราบ 1 ครั้ง หรือเมื่อเสด็จ  

พระราชดําเนินออกไปจากสถานที่เฝา ฯ ตองกราบอีก 1 ครั้ง 

 การหมอบกราบของบุคคลทั่วไป ตองระวังมิใหสวนใดของรางกายล้ําเขาไปใน     

พระสุจหนี่  

 

การทําวันทยหัตถ 

        เปนการแสดงความเคารพของบุรุษและสตรีเมื่อแตงเครื่องแบบราชการ            

ซ่ึงสวมหมวก โดยมีขอปฏิบัติ ดังนี้ 

 

 ยืนตรง ยกขอศอกขวา โดยใหแขนตั้งฉากกับลําตัว 
 แบมือโดยใหนิ้วทั้งหาเรียงชิดติดกัน ฝามืออยูในลักษณะคว่ํา ปลายนิ้วชี้จรดขอบ

กะบังหมวกขางขวา ระดับเหนือปลายคิ้วขางขวา 

 เสร็จแลว ใหลดมือลงแนบลําตัวในทายืนตรง  
 

 


