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สารบัญ

หนา
ขอปฏิบัติพระราชพิธีหรือพิธีการตางๆ ๑

ขอปฏิบัติในการใชเพลงเคารพ สําหรับชนิดเคร่ืองมือดนตรี



ช่ือผลงาน การบรรเลงเพลงเคารพสําหรับวงดุริยางค

เจาของผลงาน / สังกดั หมวดดุริยางคกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค

ประเภทของผลงาน การใชดนตรีบรรเลงบทเพลงในพิธีการตางๆ

ขอมูลเกี่ยวกบัผลงาน
เปนการรวบรวมการบรรเลงบทเพลงในงานพิธีตางๆ เพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบที่

กําหนดไว และใหบุคคลทั่วไปทราบถึงระเบียบการ ใชเพลงและขั้นตอนในการบรรเลงดนตรีในพิธีตางๆที่
แตกตางกันไป

ลักษณะของผลงาน
เปนการนําเอาระเบียบและขอมูลตางๆ ในการบรรเลงดนตรีในงานพระราชพิธี รัฐพิธี

ตลอดจนถึงงานพิธีการตางๆ ที่ระบุขอปฏิบัติในการใชเพลงการใชเคร่ืองมือดนตรี ของแตละพิธีที่แตกตาง
หรืออาจคลายคลึงกัน เพื่อที่ผูปฏิบัติมีความเขาใจถึงระเบียบที่ถูกตอง และยังเปนการแบงปน ความรูให
บุคคลทั่วไปไดทราบถึงระเบียบขอปฏิบัติในการบรรเลงดนตรีอยางถูกตอง

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑. กําลังพลในหนวยชวยกันรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนและนาสนใจ และสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริง และถูกตองตามระเบียบ
๒. กําลังพลในหนวยหมั่นชวยกันปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย ไมวาจะเปนการแกไขเพิ่มเติม
๓. มีการแลกเปลี่ยนองคความรู ระหวางหนวยขางเคียง

ความสัมฤทธิ์
ผลงานน้ีไดชวยใหกําลังพลในหนวย และหนวยงานอ่ืนไดทราบถึงระเบียบขอปฏิบัติตางๆใน

การใชดนตรีในงานพิธีการทางทหารอยางถูกตอง เพื่อนําไปปฏิบัติแลวมีประสิทธิภาพในงานน้ันๆ
ความภาคภูมิใจ

๑. เผยแพรความรูระเบียบขอปฏิบัติน้ีใหกําลังพลในหนวย และบุคคลทั่วไปไดทราบถึงการ
ปฏิบัติที่ถูกตอง

๒. เปนแหลงคนควาระเบียบในการใชดนตรีที่ถูกตอง



การแบงสวนการใชเพลงเคารพสําหรับวงดุรยิางค
ก.เพลงสรรเสริญพระบารมี

สําหรับ

ข.เพลงชาติ

สําหรับ

ค.เพลงมหาชัย

สําหรับ

ง.เพลงมหาฤกษ

สําหรับ

จ.เพลงมารชธงชัย

เฉลิมพล

สําหรับ

- พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ

- สมเด็จพระบรม
ราชินี

- สมเด็จพระบรมราช
ชนนี

- รัชทายาท

- พระบรมศพและ
พระบรมอัฐิ

- ธงมหาราช,ธงราชินี

- ธงเยาวราช

- ธงประจํา
กองทหาร

- ธงประจํา
กองยวุชน

- ธงชาติ
ประจํา
สํานักงาน
ของรัฐบาล
ในขณะข้ึน
ลง

- ธงราชนาวี
ประจําเรือ
ในขณะข้ึน
และลง

- พระบรมวงศ

- ผูสําเร็จ
ราชการแทน
พระองค

- ธงราชวงศ
(เวลาผานหรือ
ข้ึนและลง)

- นายทหารท่ีมี
ยศจอมพล,
จอมพล
อากาศ,จอม
พลเรือ

- ธงชัยเฉลิมพล
เม่ือเชิญจาก
บก.พัน.มา
ประจํา –
ทหาร
ขอบังคับ ทบ.
ลง๒๓ ม.ค.
๙๑

- ผูหรือสิ่งซึ่งมิได
กลาวในขอ ก.ข.

- ธงประจํากองทหาร
ในพิธีกระทําสัตยปฎิ
ญาณตนตอธงชัย
เฉลิมพล



การแบงสวนการบรรเลงเพลงคํานับดวยแตรเดี่ยว
ก.เปา ๓ จบสําหรับผูหรือสิ่งซึ่ง

วงดุริยางคตองบรรเลง

ข.เปา ๒ จบสําหรับผูหรือสิ่งซึ่ง

วงดุริยางคตองบรรเลงมหาชัย

ค.เปา ๑ จบสําหรับผูหรือสิ่งซึ่ง

วงดุริยางคตองบรรเลง

- เพลงสรรเสริญพระ
บารมี

- เพลงชาติ

- เพลงมหาชัย ( สําหรับ
เชิญธงชัยเฉลิมพลจาก
บก.พัน.มาประจําแถว
ทหาร หรือเชิญธงชัย
เฉลิมพลเก็บท่ีเดิม ขอ
บังคบ ทบ. ลง ๒๓
ม.ค.๙๑ )

- พระบรมวงศ

- ผูสําเร็จราชการแทนพระองค

- ธงราชวงศ ( เวลาผานหรือข้ึน
และลง )

- นายทหารท่ีมียศจอมพล ,จอม
พลอากาศ,จอมพลเรือ

- เพลงมหาฤกษ

- พิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ

การบรรเลงเพลงเคารพดวย ขลุยกลอง
( ใชบรรเลงในกรณีท่ีสถานท่ีนั้นไมมีวงดุริยางค หรือแตรเดี่ยว )

ไดแกเพลง มหาชัย สําหรับผูหรือสิ่งดังนี้

- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

- สมเด็จพระบรมราชินี

- สมเด็จพระบรมราชชนนี

- รัชทายาท

- พิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ



ขอปฏิบัติการใชเพลงเคารพสําหรับชนิดเครื่องดนตรี
วงดุริยางคแตรเดี่ยว,ขลุยกลอง

ลําดับ ขอปฎิบัติการใชเพลงเคารพ หลักฐาน

๑.

๒

.

การบรรเลงเพลงเคารพมี ๓ วิธีดังนี้

๑.๑.ดวยวงดุริยางค

๑.๒.ดวยแตรเดี่ยวคือ เพลงคํานับ

๑.๓.ดวยขลุยกลองหรือเพลงมหาชัย

เพลงเคารพดวยวงดุริยางคมี ๕ เพลง คือ

๒.๑.เพลงสรรเสริญพระบารมี สําหรับ

๒.๑.๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒.๑.๒ สมเด็จพระบรมราชินี

๒.๑.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี

๒.๑.๔ พระบรมศพและพระบรมอัฐิ

๒.๑.๕ รชัทายาท

๒.๑.๖. ธงมหาราช,ธงราชิน,ีธงบรมราชวงศ,ธง
เยาวราช (เวลาผาน)

๒.๒ เพลงชาติสําหรับ

๒.๒.๑ ธงประจํากองทหาร

๒.๒.๓ ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะ
ข้ึนหรือลง,ธงราชนาวี ประจําเรือในขณะทําพิธีข้ึน
หรือลง

ขอ ๑-๔ ขอบังคับกระทรวงกลาโหม-

วาดวยการเคารพ (ฉบับท่ี ๖ )มาตรา๓ การ
บรรเลงเพลงเคารพ ลง ๑๖ ม.ค.๒๕๒๓



ขอปฏิบัติการใชเพลงเคารพสําหรับชนิดเครื่องดนตรี
วงดุริยางคแตรเดี่ยว,ขลุยกลอง

ลําดับ ขอปฎิบัติการใชเพลงเคารพ หลักฐาน

๓.

๒.๒.๔ นายทหารท่ีมียศจอมพล,จอมพลอากาศ,จอมพลเรือ

๒.๒.๕ ธงชัยเฉลิมพลในขณะเชิญข้ึนหรือลงจาก บก.พัน. มา
ประจําแถวทหาร

๒.๔ เพลงมหาฤกษ สําหรับผุหรือสิ่งซึ่งมิไดกลาวในขอ
๒.๑,๒.๒และ๒.๓

๒.๕ เพลงมารชธงชัยเฉลิมพล สําหรับ ธงประจํากองทหารใน
พิธีกระทําสัตยปฎิญญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล เพลงเคารพ
ดวยแตรเดี่ยวเรียกวาเพลงคํานับตองเปาตามจํานวนจบของ
เพลงดังนี้

๓.๑ เปา ๓ จบ สําหรับผูหรือสิ่งซึ่งวงดุริยางคตองบรรเลง
เพลง

๓.๑.๑ เพลงสรรเสริญพระบารมี

๓.๑.๒ เพลงชาติ

๓.๑.๓ เพลงมหาชัย (ในขณะเชิญธงชัยฯข้ึนและลงจาก บก.
พัน. มาประจําแถวทหาร )

๓.๒ เปา ๒ จบ สําหรับ

๓.๒.๑ พระบรมราชวงศ

๓.๒.๒ ผูสําเร็จราชการแทนพระองศ

๓.๒.๓ ธงราชวงศ (เวลาผานหรือข้ึนและลง )

๓.๒.๔ นายทหารท่ีมียศจอมพล,จอมพลอากาศ,จอมพลเรือ

-ขัอบังคับทหารบกวาดวยการเก็บ
รักษาธงชัยเฉลิมพล ลง ๒๓ ม.ค.
๒๔๙๑



ขอปฏิบัติการใชเพลงเคารพสําหรับชนิดเครื่องดนตรี

วงดุริยางคแตรเดี่ยว,ขลุยกลอง
ลําดับ ขอปฎิบัติการใชเพลงเคารพ หลักฐาน

๔

.

๓.๓ เปา ๑ จบ สําหรับผูหรือสิ่งซึ่งวงดุริยางคตองบรรเลง
เพลง

๓.๓.๑ เพลงมหาฤกษ

๓.๓.๒ พิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ

เพลงเคารพดวยขลุยกลองใชเพลงมหาชัย สําหรับ

๔.๑ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๔.๒ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

๔.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี

๔.๔ รัชทายาท

๔.๕ พิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ

๔.๕.๑ ถาแถวทหารนั้น มีวงดุริยางคอยูหลายประเภทใหเปน
หนาท่ีของวงดุริยางค แตถาไมมีวงดุริยางคใหเปนหนาท่ีของ
แตรเดี่ยว สวนขลุยกลองนั้นใชเพลงบรรเลงเฉพาะไมมีวง
ดุริยางคประเภทอ่ืนๆ



ประกาศสํานักพระราชวัง
เร่ือง ระเบียบปฏิบัติการบรรเลงเพลงเคารพสําหรับวงดุริยางคในงานพระราชพิธีตางๆ

ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑

ตามที่สํานักพระราชวังไดประกาศระเบียบการบรรเลงดุริยางค ในการพระราชพิธี หรือพิธีการ
ตางๆน้ันในกาลตอมาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาพระอิสริยศักด์ิ พระบรมราชวงศบาง
พระองคใหสูงขึ้น อีกทั้งรูปแบการจัดงาน และสถานที่ในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงควรที่จะไดมี
ระเบียบการบรรเลงดุริยางคเพื่อความเคารพ รวมอยูในฉบับเดียวกัน จึงเห็นควรปรับปรุงระเบียบการบรรเลง
ดุริยางคในการพระราชพิธี หรือพิธีการตางๆโดยใหใชระเบียบปฏิบัติดังตอไปน้ีแทน

๑. พิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ทั้งรับและสงเสด็จฯ

๒. พิธีการที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางคบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีทั้งรับและสงเสด็จฯ

๓. พิธีการที่จัดกองทหารเกียรติยศสําหรับพระมหากษัตริยในอดีตหรือจัดกองทหารเกียรติยศ สําหรับ
บุคคลอ่ืนดวย (เชนเสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปดพระราชานุสาวรียหรือเสด็จ พระราช
ดําเนินในงานศพที่มีกองทหารเกียรติยศสําหรับศพ



เมื่อเสด็จพระราชดําเนินถึงกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ถามี) หรือ
แถวทหารมหาดเล็กรักษาพระองครับเสด็จฯถวายความเคารพดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีแตรเด่ียวแถวรับเสด็จฯเปาเพลงคํานับ ๓จบ กองทหารเกียรติยศอีกกองหน่ึงถวายความ
เคารพโดยไมบรรเลงดุริยางคเมื่อจบพิธีการของผูไดรับจัดกองทหารเกียรติยศแลวกองทหาร
เกียรติยศ สําหรับผูน้ันกลับ เฉพาะกองทหารเกียรติยศ สําหรับพระราชานุสาวรียคงรออยูจนกวาจะ
เสด็จพระราชดําเนินกลับ และใหถวายความเคารพเมื่อเสด็จฯกลับดวยแตไมตองบรรเลงดุริยางค

๔. พิธีการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดําเนินพรอมดวยประมุขตางประเทศ

๔.๑ ดุริยางคบรรเลงเพลงชาติของประเทศน้ันจบแลวบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้ง
รับและสงเสด็จฯ ในกรณีที่ประมุขตางประเทศเสด็จฯหรือไปตามลําพัง ดุริยางคบรรเลงเพลงชาติของ
ประเทศน้ัน

๔.๒ ในกรณีที่จัดกองทหารเกียรติยศ๒กองคือกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และกองทหารเกียรติยศสําหรับประมุขตางประเทศ

๔.๒.๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯถึงใหกองทหารเกียรติยศ ถวายความเคารพพรอมกันทั้ง
๒ กอง เฉพาะกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพียงกองเดียว บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี

๔.๒.๒ เมื่อประมุขตางประเทศเสด็จฯหรือมาถึงใหกองทหารเกียรติยศแสดง ความเคารพพรอมกันทั้ง๒
กองเฉพาะกองทหารเกียรติยศสําหรับประมุขตางประเทศเพียงกองเดียวบรรเลงเพลงชาติของประเทศน้ัน

๔.๒.๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวย ประมุขตางประเทศกองทหาร
เกียรติยศทั้ง๒กองถวายและแสดงความเคารพพรอมกัน กองทหารเกียรติยศ สําหรับประมุขตางประเทศ
บรรเลงเพลงชาติของประเทศน้ันกอน แลวกองทหารเกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

๔.๓ ในกรณีที่จัดกองทหารเกียรติยศกองเดียว

๔.๓.๑ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินถึงกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ
ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี



๔.๓.๒ เมื่อประมุขตางประเทศเสด็จฯหรือมาถึงกองทหารเกียรติยศแสดงความเคารพดุริยางคบรรเลง
เพลงชาติของประเทศน้ัน

๔.๓.๓ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยประมุขตางประเทศกอง
ทหารเกียรติยศถวายและแสดงความเคารพ ดุริยางคบรรเลงเพลงชาติของประเทศน้ันกอน แลวจึงบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมี

๕. พิธีการที่สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาล อ่ืนๆเสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมีทั้งรับและสงเสด็จ

๖. พิธีการที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัยทั้ง
รับและสงเสด็จฯ

๗. พิธีการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนิน ดุริยางคบรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งรับและสงเสด็จฯ

๘. พิธีการที่สมเด็จพระบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจาลูกเธอพระบรมราชวงศชั้นสมเด็จ เจาฟาหรือพระ
วรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯเสด็จเปนประธาน ดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัยทั้งรับและ
สงเสด็จ

๙. พิธีการที่ผูแทนพระองคปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองคในงานเสด็จพระราชดําเนิน

๙.๑ ถาผูแทนพระองคคือสมเด็จพระบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจาลูกเธอ พระบรมราชวงศชั้นสมเด็จ
เจาฟาหรือพระวรชายาในองคสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯเมื่อผูแทนพระองคเสด็จ มาถึงดุริยางค
บรรเลงเพลงมหาชัยและ เมื่อผูแทนพระองคประทับเรียบรอยแลวดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญ
พระบารมี เปนการเปดงาน  เมื่อปดงานดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผูแทน

พระองคเสด็จกลับดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัย

๙.๒ ถาผูแทนพระองคเปนบุคคลอ่ืนเมื่อผูแทนพระองคมาถึง ดุริยางคไมบรรเลงเพลงใดๆ และเมื่อผู
แทนพระองคน่ังเรียบรอยแลวดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเปนการเปดงาน เมื่อปดงาน
ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเมื่อผูแทนพระองคกลับดุริยางคไมตองบรรเลงเพลงใด ๆ

๑๐. ในกรณีที่จัดกอง ตํารวจหรือลูกเสือคงปฏิบัติ เชนเดียวกับกองทหารเกียรติยศ



การบรรเลงเพลงเคารพ
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการเคารพ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๓

มาตรา ๓ การบรรเลงเพลงเคารพ

ขอ ๑. เพลงเคารพแบงแยกตามชนิดของเคร่ืองบรรเลง ดังน้ี

๑.๑ เพลงเคารพดวยแตรวง คือ

ก. เพลงสรรเสริญพระบารมี ( ใชเวลาบรรเลง ๑ นาที ๑๕ วินาที )

ข. เพลงชาติ ( ใชเวลาบรรเลง ๓๕ วินาที )

ค. เพลงมหาชัย ( ใชเวลาบรรเลง ๔๕ วินาที )

ง. เพลงมหาฤกษ ( ใชเวลาบรรเลง ๓๕ วินาที )

จ. ธงไชยเฉลิมพล

๑.๒ เพลงเคารพดวยแตรเด่ียว คือ เพลงคํานับ

๑.๓ เพลงเคารพดวยขลุยกลอง คือ เพลงมหาชัย

ขอ ๒. การบรรเลงเพลงเคารพมีวิธีบรรเลง ๒ วิธี คือ

๒.๑ เพลงเคารพของเคร่ืองบรรเลงประจําแถว

๒.๒ เพลงเคารพของเคร่ืองบรรเลงที่มิไดประจําแถว

การบรรเลงทั้ง ๒ วิธีน้ี กระทําเฉพาะในพิธีเกียรติยศ และเมื่อเคร่ืองบรรเลงอยู กับที่

สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั สมเด็จพระบรมราชินี และรัชทายาททั้ง ๔ พระองคน้ีตอง บรรเลง
เพลงถวายเสมอ จะเปนงานพิธีหรือมิใชก็ดี

ขอ ๓. เคร่ืองบรรเลงประจําแถว ใหบรรเลงเพลงเคารพดังน้ี



๓.๑ แตรวง

๓.๑.๑ เพลงสรรเสริญพระบารมี สําหรับ

- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

- สมเด็จพระบรมราชินี

- รัชทายาท

- พระบรมศพ พระบรมอัฐ

- ธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราช ขณะผานหรือชักขึ้นลง

๓.๑.๒ เพลงชาติ สําหรับ

- ธงประจําแถวตํารวจหรือทหาร

- ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลขณะชักขึ้นลง

- ธงราชนาวีและธงชาติประจําเรือตํารวจนํ้า ในขณะทําพิธีชักขึ้นลง

๓.๑.๓ เพลงมหาชัย สําหรับ

- พระบรมวงศและสมเด็จพระราชชนนี - ผูสําเร็จราชการแทนพระองค

- ธงราชวงศเวลาผานหรือชักขึ้นลง

- นายทหารที่มียศ จอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ



๓.๑.๔ เพลงมหาฤกษ สาํหรับบุคคลหรือสิ่งซึ่งมิไดกลาว ใน ก., ข., ค. น้ัน

๓.๒ แตรเด่ียว เปาเพลงคํานับ อยางเดียว แตตางกันดวยจบดังน้ี

๓.๒.๑ เปา ๓ จบ สําหรับบุคคลหรือสิ่งซึ่งแตรวงตองบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติ

๓.๒.๒ เปา ๒ จบ สําหรับบุคคลหรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย

๓.๒.๓ ขลุย กลอง บรรเลงเพลงมหาชัย ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี รัช
ทายาท และในพิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ

ขอ ๔. เคร่ืองบรรเลงที่มิไดประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพเชนเดียวกับเคร่ืองบรรเลงประจําแถว แต
บรรเลงเฉพาะ

๔.๑ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินี และรัชทายาทเมื่อเสด็จเขา มายังที่น้ัน
และเมื่อเสด็จกลับหรือเสด็จผาน

๔.๒ บรรเลงเพลงเคารพอ่ืน ๆ เพื่อเปนเกียรติตามกําหนดการน้ัน ๆ

ขอ ๕. เมื่อตํารวจอยูรวมสถานที่ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเปนเกียรติยศ ตองทําการเคารพจนกวาจะสิ้น
เพลงเคารพน้ัน



การจัดดุริยางคบรรเลงรับ – สงงานพระราชทานผากฐินหลวง
๑. เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินมาถึง
ใหหัวหนาสถานศึกษา หรือผูควบคุมแถวบอกทําความเคารพ นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทําความ
เคารพตามระเบียบวาดวยการนั้น ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหผูแทนพระองคไปปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค ใหปฏิบัติเชนเดียวกัน

๒. พระกฐินหลวงท่ีพระราชทานพระราชวงศ องคมนตรี ไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง เม่ือ
เสด็จหรือไปถึงวัดรับผาไตรของหลวง เชิญเขาสูพระอุโบสถ ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เม่ือกลับ
บรรเลงเพลงมหาชัย

๓. นายกรัฐมนตรี หรือผูมีเกียรติท่ีไดรับพระราชทานผาพระกฐินไปทอดถวายมาถึงรับผาไตรของ
หลวงเชิญเขาสูพระอุโบสถ ดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเปนการถวายการเคารพพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ประธานจะตองหยุดยืนถวายความเคารพจนจบเพลงสรรเสริญพระบารมี และเม่ือ
นายกรัฐมนตรีกลับ ดุริยางคบรรเลงเพลงมหาฤกษ สวนบุคคลผูมีเกียรตินอกจากนี้เม่ือกลับไมตองบรรเลงเพลง
ใดๆ


