การแต่ งเครื่องแบบทหารของกาลังพล บก.ทท.
การแต่งเครื่ องแบบของทหารนัน้ มีค วามสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง หากทหารแต่งเครื่ องแบบมิได้
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยเครื่ องแบบทหารโดยดัดแปลงบิดเบือนให้ เป็ นไปตามใจชอบ ซึง่ แสดงให้
เห็นถึงการขาดระเบียบวินัยอันดีงาม บางคนแต่งเครื่ องแบบทหารโดยไม่เอาใจใส่ ในความสะอาด ถูกต้ อง
เรี ยบร้ อย ซึ่งทาให้ ขาดความสง่าผ่าเผยไม่สมเกียรติของทหาร และเป็ นเหตุให้ ได้ รับความเหยียดหยามจาก
บุคคลทั่ว ไป นับเป็ น ความเสีย หายแก่ ส่ว นรวมของวงการทหารเป็ นอย่างยิ่ง 1การกระท าใดๆ ของทหารที่
เกี่ยวกับความประพฤติ เช่น การแต่งกาย หากไม่เป็ นไปตามแบบธรรมเนียมของทหาร กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้ อบังคับ คาสัง่ ประกาศ คาชี ้แจง คาแนะนา หรื อหลักปฏิบตั ิของทหารแล้ ว ถือว่าผิดวินยั ทหาร2ดังนันทหารทุ
้
ก
นายจึงต้ องตระหนักและใส่ใจต่อเรื่ องดังกล่าว
เครื่ อ งแบบทหารหมายถึ ง เครื่ อ งแต่ง กายทัง้ หลายที่ ไ ด้ ก าหนดให้ ท หารแต่ง เครื่ อ งแบบทหาร ซึ่ง
ประกอบด้ วยหมวก เสื ้อ กางเกงรองเท้ า เครื่ องหมายยศ เหล่าจาพวกสังกัด และอื่นๆ กับเครื่ องประกอบต่างๆ 3
โดยลักษณะชนิ ดและประเภทของเครื่ องแบบทหารบกทหารเรื อและทหารอากาศกับการแต่ง เครื่ องแบบ
ทหารบกทหารเรื อและทหารอากาศว่าจะสมควรอย่างไรเมื่อไรและโดยเงื่อนไขอย่างใดให้ เป็ นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง4
การปฏิบตั ิอย่างไรของทหารในการแต่งเครื่ องแบบเพื่อให้ เกิดความสง่างาม สมเกียรติ เป็ น
การแสดงออกที่ดีงามต่อสายตาของสาธารณะชนทัว่ ไป บ่งบอกว่าทหารเป็ นบุคคลมีระเบียบวินยั อันดี ทหารแต่
ละนายจึงต้ องใส่ใจเรี ยนรู้ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และแบบธรรมเนียมต่างๆ ให้ เกิดความเข้ าใจและต้ องปฏิบตั ิ
ตามโดยเคร่งครัดอยูเ่ สมอ เพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายและผลที่จะเกิดขึ ้น จึงต้ องปฏิบตั ิดงั นี5้
1. หมวก ต้ องรักษาให้ สะอาด เมื่อสวมหมวกต้ องสวมให้ สภุ าพ อย่าให้ เอียงข้ างหงายหลังงุ้ม
หน้ าจนดูน่าเกลียด หมวกชนิดทรงหม้ อตาลจะต้ องไม่ บุบบู้บี ้จนเสียทรง สายรัดคางโดยปกติต้องรู ดให้ อยู่
ระหว่างขอบหมวกด้ านหน้ ากับกะบังหมวกเท่านัน้
2. เสื ้อ ควรเป็ นเสื ้อที่ตดั ได้ เหมาะกับทรวดทรงของตน สะอาดเรี ยบร้ อย ถ้ าต้ องสวมเมื่อใช้
กางเกงสีเดียวกัน สีเสื ้อต้ องคล้ ายคลึงกับสีกางเกงห้ ามมิให้ พบั แขนเสื ้อเป็ นอันขาด ถ้ าสวมเสื ้อคอพับแขนสัน้
ให้ ระวังมิให้ แขนเสื ้อชันในแลบออกมาเกิ
้
นกว่าแขนเสื ้อคอพับ
/เสื ้อชันใน…
้
_____________________________
1

คาสัง่ กห. (คาสัง่ ชี ้แจง)ที่๖๙/๖๑๔๔เรื่ องการแต่งเครื่ องแบบทหารลงวันที่ 13 มี.ค.2497
2
คูม่ ือนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการทหารสูงสุด 2549
3
พระราชบัญญัติเครื่ องแบบทหารพุทธศักราช 2477มาตรา 4
4
พระราชบัญญัติเครื่ องแบบทหารพุทธศักราช 2477มาตรา 5
5
คาสัง่ กห. (คาสัง่ ชี ้แจง)ที่๖๙/๖๑๔๔เรื่ องการแต่งเครื่ องแบบทหารลง 13 มี.ค.2497ข้ อ 1- 6

-2เสื ้อชันในที
้ ่สวมกับเครื่ องแบบ ต้ องใช้ สีขาวหรื อสีอ่อน ๆ
เวลาแต่งเครื่ องแบบเต็ม ยศ ครึ่ งยศ และเครื่ องแบบสโมสร ต้ องใช้ เสื ้อเชิต้ สีขาวและข้ อมือ
เสื ้อเชิ ้ตควรให้ แลบออกมานอกเสื ้อชันนอกไม่
้
เกิน 1 ซ.ม.
3. กางเกง ควรเป็ นกางเกงที่ตดั ได้ เหมาะกับทรวดทรงของตน อย่าให้ คบั หรื อสันจนน่
้
าเกลียด
และต้ องซักรี ดให้ สะอาดเรี ยบร้ อย ถ้ าแต่งกับเสื ้อสีเดียวกันต้ องให้ สีคล้ ายคลึงกัน
4. เครื่ องหมายหรื อดุมที่เป็ นโลหะและดิ ้นทอง ซึง่ ใช้ ประกอบกับเครื่ องแบบต้ องให้ เป็ นมันอยู่
เสมอ
5. กระบี่ ด้ ามและฝักกระบี่สว่ นที่เป็ นโลหะควรจะขัดให้ มนั ภูก่ ระบี่อย่าให้ เก่าและขาด
6. รองเท้ า ต้ องขัดให้ สะอาด ถ้ าเป็ นชนิดหนังมันอย่าให้ แตกเป็ นเกล็ด
6.1 ทหารชาย รองเท้ าทุกแบบที่สวมใส่ต้องมีส้นไม่มีริว้ และลวดลาย
6.2 ทหารหญิง รองเท้ าทุกแบบที่สวมใส่ต้องมีส้นไม่มีริว้ และลวดลาย
ข้ อกาหนดเพิ่มเติม
6.2.1 ทหารหญิงแต่งกาย ทบ. รองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีดา ชนิดไม่ผกู เชือกให้ ส้นรองเท้ า
ขนาดใหญ่พอสมควร ความของสูงส้ นไม่เกิน 7 ซ.ม.
6.2.2 ทหารหญิงแต่งกาย ทร.
6.2.2.1 รองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีขาว ชนิดไม่ผกู เชือก ส้ นสูงไม่เกิน ๖ ซ.ม. รองเท้ า
แบบนี ้จะทาด้ วยผ้ าใบก็ได้
6.2.2.2 รองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีดาและรองเท้ าสโมสรหนังสีดา ลักษณะเช่นเดียว
กับรองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีขาว
6.2.2.3 รองเท้ าสโมสรหนังสีขาว พื ้นบาง ส้ นสูงไม่เกิน ๑๐ ซ.ม.
6.2.3 ทหารหญิ งแต่งกาย ทอ. รองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีดา ชนิดไม่ผูกเชือก พื ้นบางชัน้
เดียว ส้ นขนาดใหญ่พอสมควร ความสูงของส้ นไม่เกิน 7.5 ซ.ม. และไม่ต่ากว่า 2.5 ซ.ม.
7. ถุงเท้ า
7.1 การสวมถุงเท้ าประกอบในเครื่ องแบบ ทบ.
7.1.1 ทหารชาย เมื่อใช้ รองเท้ าหุ้มส้ นให้ ใช้ ถงุ เท้ าสีดา
7.1.2 ทหารหญิง การสวมใส่ถงุ เท้ าให้ ใช้ ถงุ เท้ ายาวสีน ้าตาลอ่อน (ถุงน่อง) ซึง่ ได้ มีการกาหนดให้ ถงุ เท้ าฯ เป็ น
ส่วนประกอบของเครื่ องแบบบางประเภทไว้ เป็ นการเฉพาะ ส่วนเครื่ องแบบที่สวมใส่ในการปฏิบตั ิราชการเป็ น
ปกติ ป ระจ า เช่ น เครื่ อ งแบบปกติ ค อพับ แขนสัน้ เครื่ อ งแบบปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอปก เป็ น ต้ น นัน้ ไม่ ไ ด้
กาหนดให้ ถงุ เท้ าเป็ นส่วนประกอบของเครื่ องแบบ จึงไม่ต้องสวมใส่ประกอบในเครื่ องแบบ
/7.2 การสวมถุงเท้ า…

-37.2การสวมถุงเท้ าประกอบในเครื่ องแบบ ทร.
7.2.1 ทหารชาย
7.2.1.1เมื่อสวมรองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีขาวชนิดผูกเชือกให้ ใช้ ถงุ เท้ าสีขาว
7.2.1.2 เมื่อสวมรองเท้ าหุ้มส้ นหนังสีดาชนิดผูกเชือก สวมรองเท้ าหุ้มข้ อหนังสีดาชนิดผูกเชือก หรื อสายรัดหรื อ
ยืดข้ างและซิปรองเท้ า ให้ ใช้ ถงุ เท้ าสีดา
7.2.2ทหารหญิง การสวมใส่ถงุ เท้ าให้ ใช้ สีน ้าตาลอ่อน (ถุงน่อง) ชนิดยาวเหนือเข่า ซึง่ ได้ มีการกาหนดให้ ถงุ เท้ า
ฯ เป็ นส่วนประกอบของเครื่ องแบบบางประเภทไว้ เป็ นการเฉพาะในการสวมใส่ ส่วนเครื่ องแบบที่สวมใส่ในการ
ปฏิบตั ิราชการเป็ นประจา เช่น เครื่ องแบบปกติลาลองคอพับแขนสันและยาว
้
เครื่ องแบบปกติลาลองคอเปิ ด
เป็ น ต้ น นัน้ ไม่ได้ ก าหนดให้ ถุง เท้ า เป็ น ส่ วนประกอบของเครื่ อ งแบบ ในกรณี จะสวมใส่ ถุง เท้ า ประกอบใน
เครื่ องแบบหรื อไม่ก็ได้
7.3 การสวมถุงเท้ าประกอบในเครื่ องแบบ ทอ.
7.3.1 ทหารชายเมื่อสวมรองเท้ าหุ้มส้ น หรื อรองเท้ าสโมสรให้ ใช้ ถงุ เท้ าสีดา
7.3.2 ทหารหญิง
7.3.2.1 ให้ ใช้ ถงุ เท้ ายาวสีน ้าตาลอ่อน (ถุงน่อง) ซึง่ ได้ มีการกาหนดให้ ถงุ เท้ าฯ เป็ น
ส่วนประกอบของเครื่ องแบบบางประเภทไว้ เป็ นการเฉพาะ ส่วนเครื่ องแบบที่สวมใส่ในการปฏิบตั ิราชการเป็ น
ปกติประจา คือ เครื่ องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอว และเครื่ องแบบปกติคอพับในกรณี นี ้จะสวมใส่ถุงเท้ า
ประกอบในเครื่ องแบบหรื อไม่ก็ได้
7.3.2.2 ให้ ใช้ ถงุ เท้ าสันสี
้ ดาประกอบในเครื่ องแบบ ดังต่อไปนี ้
- เครื่ องแบบปกติคอพับ กรณีเมื่อใช้ กางเกง
- เครื่ องแบบฝึ ก
- เครื่ องแบบสนาม
7.3.2.3 ให้ ใช้ ถงุ เท้ ายาวสีดาประกอบในเครื่ องแบบแบบสโมสร
8. กระโปรงยาวปิ ดเข่าพอสมควรชายกระโปรงไม่บาน ไม่มีกระเป๋ า 6
9. กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ กาหนดการแต่งกายของกาลังพลในสังกัดดังนี7้
9.1 เมื่อแต่งเครื่ องแบบ ให้ สวมหมวกทุกครัง้ เมื่ออยูน่ อกอาคาร
/9.2 การแสดงตน...
_____________________________
6

กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๔๒)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่ องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ว่าด้ วย
เครื่ องแบบทหารบก ฉบับที่ ๘๐ ลงวันที่ 9 พ.ย.2542,กฎกระทรวง(พ.ศ. 2518)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่ องแบบ
ทหาร พ.ศ.2477ว่าด้ วยเครื่ องแบบทหารเรื อ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 10 ธ.ค.2518, กฎกระทรวง (พ.ศ.2511)ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่ องแบบทหารพ.ศ.2477ว่าด้ วยเครื่ องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ 13 ลงวันที่ ๑๒ มิ.ย.2511
7

คาสัง่ บก.ทท. ที่ 293/2556 เรื่ อง การตรวจวินยั กาลังพล ลงวันที่12 ก.ย.56

-49.2 การแสดงตน ให้ ติดบัตรแสดงตนไว้ ที่เครื่ องแต่งกายทุกชนิด ในลักษณะที่สามารถ
มองเห็นได้ ชดั เจน
9.3 การใช้ เสื ้อคลุมกันหนาว ข้ าราชการให้ ใช้ เสื ้อคลุมกันหนาวประดับเครื่ องหมายยศ
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงของการแต่งกายที่แต่ละเหล่าทัพกาหนด (ทบ.สีกากีแกมเขียว, ทร.สีดา และ ทอ.
สีเทา)และต้ องสวมหมวกทุกครัง้ เมื่ออยูน่ อกอาคารเห็นได้ วา่ การใช้ เสื ้อคลุมกันหนาวประดับเครื่ องหมายยศ มี
เฉพาะข้ าราชการทหารที่มีชัน้ ยศเท่านัน้ ที่สามารถปฏิบตั ิในลักษณะนีไ้ ด้ ส่วนข้ าราชการพลเรื อนกลาโหม
พนักงานราชการ และลูกจ้ าง ไม่กาหนดให้ ปฏิบตั ิได้
9.4 การนาเครื่ องประดับหรื ออุปกรณ์อื่นมาประดับร่างกาย กาหนดให้ เฉพาะที่ทางราชการ
อนุญาตให้ ประดับเช่น นาฬิกาข้ อมือและแหวนเรี ยบๆเพียง 1 วง
9.5 การแต่งกายชุดพลเรื อน อนุโลมให้ แต่งได้ เฉพาะกรณีจาเป็ นเข้ าหรื อออกสถานที่
ราชการเท่านัน้
9.6 การแต่งกายชุดครึ่ งท่อน ข้ าราชการชายสามารถใช้ เสื ้อซาฟารี ข้ าราชการหญิงให้ ใช้
เสื ้อสุภาพข้ าราชการนัน้ ประกอบด้ วย ข้ าราชการทหาร ข้ าราชการพลเรื อนกลาโหม โดยข้ าราชการทหาร
หมายถึงทหารประจาการ และข้ าราชการกลาโหมพลเรื อนที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหารส่วนพนักงานราชการ
ลูกจ้ างประจา และลูกจ้ างชัว่ คราว ไม่อยูใ่ นนิยามความหมายของข้ าราชการจึงไม่สามารถปฏิบตั ิในลักษณะนี ้ได้
9.7 ทรงผม
9.7.1 ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการหญิง ห้ ามปล่อยผมยาวประบ่าหรื อ
ปรกบ่าจนปิ ดอินธนู ผมยาวให้ รวบและขมวดปลายผมให้ เรี ยบร้ อย ห้ ามไว้ ผมเปี ย ผมทรงหางม้ า หรื อทรงอื่นที่
ไม่เหมาะสมกับการสวมหมวก และห้ ามทาสีผมตามแฟชัน่ สมัยนิยม
9.7.2 ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการชาย ให้ ไว้ ทรงผมแบบทรงสูง หนวด
อนุญาตให้ ไว้ ได้ ตกแต่งให้ เรี ยบร้ อย มิให้ ยาวและหนาเกินไป ห้ ามไว้ เคราเด็ดขาด
9.8 การแต่งกายเมื่อขับขี่และโดยสารยานพาหนะภายในพื ้นที่ บก.ทท.
9.8.1 การแต่งกายของผู้ขบั ขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้ แต่งกายให้ ถูกต้ องตามกฎ ระเบียบ ที่ทาง
ราชการกาหนด ให้ สวมหมวดนิรภัยพร้ อมคาดสายรัดคางทุกครัง้ ลักษณะที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย สีของหมวดนิรภัยให้ ผ้ แู ต่ง
กายเหล่า ทบ. ใช้ หมวดนิรภัยสีเขียว, ทร. ใช้ หมวกนิรภันสีขาว และ ทอ. ใช้ หมวกนิรภัยสีเทา
9.8.2 การแต่งกายเมื่อขับหรื อโดยสารรถยนต์ ให้ แ ต่งกายให้ ถกู ต้ องตามกฎ ระเบียบ
ที่ทางราชการกาหนด สวมหมวกให้ เรี ยบร้ อยขณะอยูใ่ นยานพาหนะ

/9.9 การแต่งกาย…

-59.9 การแต่งกายเพิ่มเติมของทหารหญิง
9.9.1 ในเวลาแต่งเครื่ องแบบทหารห้ ามมิให้ ทหารหญิงแต่งหน้ าด้ วยประการใดๆนอกจากการ
ใช้ แป้งผัดหน้ าและการทาปากซึง่ ให้ กระทาได้ เพียงบางๆเท่านัน้
9.9.2 ในเวลาแต่งเครื่ องแบบทหารห้ ามมิให้ ทหารหญิงใช้ เครื่ องอาภรณ์ อนั มีค่าต่างๆประดับกาย
นอกจากนาฬิกาข้ อมือและแหวนเรี ยบๆเพียง1วง
เพื่อเป็ นการยา้ เตือนต่อ การบัน่ ทอนเกี ยรติและวินัยของทหาร เฉพาะอย างยิ่งในยามที่
ประเทศอยู ในภาวะสงครามย อมทาให ชาวต างประเทศและประชาชนพลเมืองที่ได พบเห็นขาด
ความเคารพยาเกรง และเชื่อมัน่ ในสมรรถภาพของกองทัพไทย ทังเป
้
นสาเหตุสาคัญอันจะนาความเสื่อม
โทรมมาสู กองทัพและประเทศชาติเป นที่สดุ ความจริ งเรื่ องเช นนี ้ทางราชการได กาหนดระเบียบข
อบังคับและออกคาชี ้แจงอยู เสมอๆแต ก็ยงั ไม มีผลสมความมุ งหมายบางท านคงจะได ยินคาว
ากล าวในอารยประเทศมาบ างแล ว“กองทัพย อมเป นกระจกเงาฉายความเป นอยู ของ
ชาติ” ซึ่งมีความหมายโดยแน ชัดว า จะรู ว าชาติไหนมีวฒ
ั นธรรมระเบียบวินยั และกล าหาญ
เพียงใดโดยดูท หารของชาติ นัน้ ยิ่ ง ส าหรั บในยามที่ ประเทศอยู ในภาวะคับขัน แล้ ว การเพ งเล็ง ของ
ประชาชนพลเมืองย อมรวมมาอยู ที่ทหารมากขึ ้นเป นพิเศษยิ่งกว าในยามปกติ ถ าทหารไม
รั ก ษาเกี ย รติ แ ละวิ นัย อัน ดี ง ามเสี ย แล วจะให ชนต างชาติ ห รื อแม แต ประชาชนพลเมื อ งชาติ
เดียวกันมีความหวังในความสามารถแห งการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติได อย างไรเมื่อเป
นดังนี ้จึงเป นการสมควรที่จะได้ ชี ้แจงให ทหารและข าราชการกลาโหมทัว่ ไปได สังวรในเรื่ องนี8้
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