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ผิดพลาด! ตัวเลขไม่สามารถถูกแสดงในรูปแบบที่ระบุ  
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 ค าน า 
 

 เน่ืองด้วย กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ        
มีหน้าท่ีที่จะต้องผลิตพลแตรเด่ียวเป็นจ านวนมากต่อปี และหนังสือ
ที่ใช้เป็นคู่มืออยู่ในขณะน้ีมีเหลืออยู่เป็นจ านวนน้อยลง ประกอบกับ
มีข้อความบางตอนผิดพลาดไปบ้าง 
 ฉะน้ัน กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ จึงได้ท า
การตรวจแก้ไข  และเสนอให้จัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ีข้ึนใหม่ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการฝึกหัดพลแตรเด่ียว  ให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ และ
เป็นหนังสือคู่มือ ส าหรับพลแตรเด่ียวที่จะต้องไปประจ าการตาม
หน่วยต่าง ๆ ต่อไป 
                         

         น.อ.   
                                     (ภาสกร  สุวรรณพันธ์) 
                     ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
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ค าสั่ง 
เรื่องโน้ตเพลงแตรเด่ียว 

ที่ ๑๑๕ / ๙๑                                                          ทร. 

๑๘ ส.ค.๙๑ 

ด้วยโน้ตเพลงแตรเด่ียวสมควรจะได้ปรับปรุง แก้ไขเสียใหม่  
จึงให้ยกเลิกโน้ตเพลงแตรเด่ียวของเดิม และให้ใช้โน้ตเพลงแตร
เด่ียวที่ได้เรียบเรียงใหม่น้ีแทนต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป         

 
                            (ลงชื่อ) พล.ร.ท. เจริญราช  นาวา 
                                         ลงชื่อแทน ผบ.ทร. 
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สารบัญ 
                                                               หน้า 
ค าน า ๑ 
ค าสั่งเรื่องให้ใชโ้น้ตเพลงแตรเด่ียว ๒ 

สารบัญ ๓ 
ข้อแนะน า ๘ 

อธิบายท่าถือแตรเด่ียว ๙ 

อธิบายวิธีผูกภู่แตรเด่ียว ๑๕ 
โน้ตเพลงแตรเด่ียว 

นามหน่วย 

กองทัพเรือ (ทหารเรือทั่วไป) ๑๗ 

กรมสรรพาวุธทหารเรือ ๑๗ 

กองโรงเรียนนายเรือ, โรงเรียนเตรียมนายเรือ ๑๗ 

กองโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ๑๗ 

หมวดเรือเล็ก ๑๗ 

กราบขวา ๑๗ 

กราบซ้าย ๑๗ 

กรมนาวิกโยธิน ๑๘ 

กองพันทหารราบ ๑๘ 
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สารบัญ 
                                                              หน้า 
กองพันทหารปืนใหญ่ ๑๘ 

บก.กองร้อย ๑ เรือภาคหัว ๑๘ 

บก.กองร้อย ๒ เรือภาคกลาง ๑๘ 

บก.กองร้อย ๓ เรือภาคท้าย ๑๘ 

บก.กองร้อย ๔ ๑๙ 

ที ่๑ ๑๙ 

ที ่๒ ๑๙ 

ที ่๓ ๑๙ 

ที ่๔ ๑๙ 

ที ่๕ ๑๙ 

ที ่๖ ๒๐ 

ที ่๗ ๒๐ 

ที ่๘ ๒๐ 

ที ่๙ ๒๐ 

ที ่๑๐ ๒๐ 
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สารบัญ 
                                                              หน้า 
เรียกประชุม 

ประชุมแถวทหาร ๒๑ 

ประชุมนายทหารชั้นสัญญาบัตร ๒๑ 

ประชุมแถวตรวจเวลา ๒๐๐๐ ๒๑ 

ประชุมแถวยามใหญ่ (ระวังธง) ๒๑ 

สถานีการเรือ 

สถานีการเรือ ดับเพลิง ๒๒ 

เรือโดนกัน, อุดเรือ ๒๒ 

ปิดประตูกั้นน้ า ๒๒ 

เตรียมออกเรือ, เตรียมตัว, เตรียมตัวเข้าแถว               ๒๒ 

เตรียมจอดเรือ (ระวังสมอ)                                    ๒๒ 

สละเรือใหญ่ ๒๓ 

สถานีการรบ 

เตรียมเรือเข้ารบ ๒๓ 

เลิกเตรียมเรือเข้ารบ ๒๓ 

ประจ าสถานีรบ ๒๓ 
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สารบัญ 
                                                              หน้า 
เลิกประจ าสถานีรบ ๒๔ 

สู้อากาศยาน (ภัยทางอากาศ) ๒๔ 

เลิกสู้อากาศยาน (หมดภัยทางอากาศ) ๒๔ 

บก.เหตุส าคัญ เรือ ยามรบ ๒๕ 

บก.เลิกเหตุส าคัญ เรือ เลิกยามรบ ๒๕ 

เตรียมยิง ๒๕ 

ยิง ๒๕ 

หยุดยิง ๒๕ 

เลิกยิง ๒๕ 

เบ็ดเตล็ด 

ปลุก ๒๖ 

พักงาน ๒๗ 

ท างานต่อไป ๒๗ 

เลิกงาน ๒๗ 

อาบน้ า ๒๗ 

ชักเรือเล็กกราบขวา ๒๗ 

ชักเรือเล็กกราบซ้าย ๒๗ 
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สารบัญ 
                                                              หน้า 
แต่งเครื่องแบบปกติ ๒๘ 
แต่งเครื่องแบบสนาม ๒๘ 
เรียกผู้ป่วย ๒๘ 
เร่งเร็ว ๒๘ 
ต้ังโต๊ะนายทหาร ๒๙ 
นายทหารรับประทานอาหาร ๒๙ 
รับประทานอาหาร ๒๙ 
ท าการเคารพ (ตรง) ๒๙ 
เลิกท าการเคารพ (พัก) ๒๙ 
หน้าเดิน ๒๙ 
หยุด ๒๙ 
ค านับ ๓๐ 
ย่ าค่ า ๓๑ 
นอน ๓๒ 

เพลงเดินทหารเรือ 
เพลงที่ ๑ ๓๓ 
เพลงที่ ๒ ๓๔ 
เพลงที่ ๓ ๓๕ 
เพลงที่ ๔ ๓๖ 
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ข้อแนะน า 

 ๑.เพ่ือให้คนแตรมีความช านาญในการเป่าแตรเด่ียวให้ดี
ย่ิงข้ึน ผู้บังคับบัญชาจึงควรให้คนแตรฝึกหัดเป่าแตรอยู่เสมอ  
เพ่ือให้ริมฝีปากเคยชินต่อก าพวดแตร และจ าโน้ตเพลงได้แม่นย า 

 ๒.ตัวเลขที่อยู่เหนือโน้ตแตรทุกเพลงหมายความถึงจังหวะ
ของโน้ตต่อ ๑ นาท ีอย่างไรก็ดีอาจจะเร่งให้เร็วหรือผ่อนให้ช้าบ้างก็ได้ 
ตามความจ าเป็นและเหตุการณ์   

 ๓.เสียงแตรสัญญาณเป็นค าสั่งเด็ดขาดจึงต้องหัดคนแตรให้
เป่าโดยท าเสียงแตรให้ชัดเจนและจังหวะคงที่เสมอไป 
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อธิบายทา่ถือแตรเด่ียว 

๑.ถ้ายืนตรงถือแตรในแถวไม่เป่า 

  ยืนอยู่ในท่าตรงส้นเท้าชิดกันและอยู่ในแนวเดียวกันปลาย
เท้าแบะออกข้างละเท่า ๆ กัน ห่างกันประมาณ ๑ คืบ  ไม่งอเข่า  
ล าตัวเหยียดตรง อกผาย ไหล่เสมอกัน แขนห้อยตามปกติน้ิวเหยียด
และชิดกัน น้ิวกลางติดขาตรงกิ่งกลาง ล าคอยืดตรงไม่ยืนคางและ
น่ิง ตาแลตรงไปข้างหน้า  ส่วนมือซ้ายให้ถือแตรแนบล าตัวไว้ใต้
รักแร้ข้างเดียวกันให้ท้องแตรอยู่ข้างล าโพงแตรอยู่ทางด้านหลัง  

 

(รูปที่ ๑)  
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๒.ท่ายืนพักถือแตรในแถวไม่เป่า 

 ให้มือซ้ายถือแตรเช่นเดียวกับอยู่ในท่าตรง  หย่อนและ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆของร่างกายได้ตามสมควร แต่เท้ายังอยู่กับที่ 

๓.ท่ายืนตรงเป่าแตรในแถว 

 ยืนตรง อกผายไหล่ผึ่ง มือซ้ายก าหมัดท้าวที่เหนือตะโพก
ด้านซ้ายโดยหลังน้ิวแนบฝ่ามือไปด้านหลัง มือขวาถือแตร (เป่า) ให้
ล าโพงแตรเชิด หน้าเงยนิดหน่อย ข้อซอกขวายกข้ึน ประมาณ ๒๐ องศา 

 
(รูปที่ ๒)  
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๔.ท่ายืนถือแตรเตรียมพร้อมที่จะเป่า 

 เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ก้าวเท้าซ้ายออกเดินก่อน ไม่ดัด
ท่าทางให้ผิดธรรมดา  ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แก่วงแขนซ้าย
ตามธรรมดาเฉียงไปข้างหน้าและหลังพองาม มือขวาจับแตรแนบไว้
กับอกระหว่างราวนม ให้ล าโพงแตรตรงไปหาข้อศอกแขนซ้าย  
เตรียมพร้อมที่จะเป่าได้ 

 
(รูปที่ ๓) 
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๕.ท่าเดินป่าแตรในแถว 

  การเดินเป่าแตร มือขวาถือแตร (เป่า) ให้ล าโพงแตรเชิด
หน้าเงยนิดหน่อย ข้อศอกขวายกข้ึนประมาณ ๒๐ องศา  

 

(รูปที่ ๔) 
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๖.ท่าเดินถือแตรในแถวไม่เป่า         
   มือซ้ายถือแตร  เช่นเดียวกับท่ายืนตรงถือแตรในแถวไม่เป่า  

 

(รูปที่ ๑) 

๗.ท่ายืนเป่าแตรนอกแถวในเรือ               
 เรือที่จอดอยู่หรือเรือเดิน ให้คนแตรประจ าเรือปฏิบั ติ
เช่นเดียวกับยืนเป่าแตรอยู่กับที่ ต่างกันที่ต้องยืนขาถาง (ขณะเป่า) 
ประมาณ ๓๐ ซม. เท่าน้ัน 
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(รูปที่ ๕) 

 

คนแตรหน่วยบก ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่ายืนตรงเป่าแตรในแถว 
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อธิบายวิธีผูกภู่แตรเด่ียว 

 ๑.มือซ้าย จับกึงกลางทบเชือกภู่ข้ึนเหนือศีรษะให้ชายภู่   
ทั้งสองห้อยลงมาเสมอกัน 

 ๒.มือขวาจับใต้ระหว่างกลางทบเชือกภู่แต่อยู่บนชายภู่      
ทั้งสองเส้น 

 ๓.ปล่อยกลางทบเชือกภู่ที่มือซ้ายให้ห้อยลงมาตามชายภู่ทั้งสอง 

 ๔.มือซ้ายจับเชือกภู่ทั้งสี่เส้นที่ใต้มือขวาประมาณ ๑ คืบ 

 ๕.มือขวาปล่อยเชือกภู่ที่จับ  มือซ้ายจับไว้คงที่ 

 ๖. มือขวาจับแตรมาทาบกับทบกลางของเชือกภู่ข้างขวา  
หงายแตรข้ึนให้ล าโพงแตรอยู่ทางซ้ายมือ 

 ๗. เอาชายภู่ที่ห้อยอยู่ข้างขวาพันทับทบเชือกภู่ข้างขวาจาก
ซ้ายไปทางขวาประมาณ ๕ รอบ เอาชายภู่ข้างเดียวกันน้ันสอดเข้าใน
ห่วงที่เหลือของทบเชือกน้ัน แล้วดึงทางด้านคล้องคอให้แน่น (รูปที่ ๖) 
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 ๘. ส่วนชายภู่ทางด้านซ้ายให้พันทับทบเชือกภู่ข้างซ้ายจาก
ขวาไปทางซ้ายประมาณ ๕ รอบ เอาชายภู่สอดเข้าในห่วงที่เหลือ
ของทบเชือกน้ันแล้วดึงทางด้านคล้องคอให้แน่นเช่นเดียวกัน 

 

 

(รูปที่ ๖) 
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