


“ติรตเน สกรฏฺเฐ จ สมฺพเํส จ มมายนํ
สกราโชชจุิตฺตญฺจ สกรฏฺฐภิวฑฺฒนํ” 

“ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี
มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทําให้รัฐของตนเจริญยิ่ง”

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



สเจ
สเจ สรูปภาโว สุทสฺสนี โสภโณ สุธมฺโม ปฏิรูโป สพฺเพ ชนา       

จิรฏฺฐิติกกาเล ถาวรโต กายสุขี โหนฺติ มโนรมฺมา         

ถ้าหากภาพรวม สวยงาม ถูกต้อง เหมาะควร ทุกคนทุกหมู่เหล่า 
จะได้รับความสุขกาย สบายใจ อย่างถาวร ในระยะยาว
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พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

และพระราโชบายด้านการฝึก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ล าดับที่ ๑๐         
แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม         
พ.ศ.๒๔๙๕ เมื่อครั้งทรงมีพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาจากพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เมื่อวันที่                 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ นับเป็นสยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ท่ี ๓ แห่งสยามประเทศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงมีพระราชวิริยะ
อุตสาหะเข้ารับการศึกษา และส าเร็จหลักสูตรทางการทหารทั้งในประเทศ และต่างประเทศหลายหลักสูตร              
ทรงด ารงต าแหน่งทางทหารตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับกองพัน, ผู้บังคับกองพัน, ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ และองค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงด ารงพระองค์เป็นแบบอย่าง 
และพระราชทานค าสั่งสอนแก่ข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าด้วยพระองค์เองอยู่ เสมอ ซึ่งข้าราชบริพารในพระองค์   
ล้วนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนยกย่องพระองค์ท่านเป็น“บรมครูทางการทหาร”
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ปรัชญาพระราชทาน ที่ทรงสั่งสอนข้าราชบริพารล้วนมีความลึกซึ้งถึงแก่นแห่งความรู้ อันเกิดจาก              
พระราชวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนพระองค์เอง จนเกิดเป็นความรู้อย่างแท้จริง ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาหาความรู้
ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ และเมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใดๆ จะทรงปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ และจะไม่
ทรงโปรดความหย่อนยาน ความยวบยาบ หรือความไร้ระเบียบวินัย หากทรงทอดพระเนตรเห็นข้าราชบริพารประพฤติ
ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม จะทรงมีพระเมตตาพระราชทานค าสอน และพระราชทานโอกาสใหป้รับปรุงตนเองอยู่เสมอ

ความเป็น “บรมครูทางการทหาร” ถูกถ่ายทอดจากหลักปรัชญาที่พระราชทานแก่ข้าราชบริพาร            
และผู้ใต้บังคับบัญชาในวาระส าคัญต่างๆ ซึ่งจะขออัญเชิญปรัชญาพระราชทานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้

๑.“ปรัชญาทหารมหาดเล็กฯ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและข้าราชบริพาร   
ในพระองค์ไดย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ ๓ ประการ ได้แก่

๑.๑ ผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครองหรือผู้ฝึกทหารมหาดเล็กฯ หากไม่มีความรู้เรื่องทหารมหาดเล็กฯ จนถึง
แก่นแท้แล้ว จะไปปกครองหรือฝึกผู้อ่ืนให้เป็นทหารมหาดเล็กฯ ที่ดีมีคุณภาพย่อมเป็นไปไม่ได้      

๑.๒ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ปกครองทหารมหาดเล็กฯ ต้องรู้จัก
พระรัตนตรัย หรือแก้ว ๓ ประการ คือ

แก้วดวงที่ ๑ ต้องรู้จักการบังคับบัญชา (Command)
แก้วดวงที่ ๒ ต้องรู้จักงานอ านวยการ (Staff)
แก้วดวงที่ ๓ ต้องรู้จักการฝึก (Training)

๑.๓ การตั้งเป้าหมาย (Objective) ของการฝึก จะต้องตั้งไว้ใน
ระดับมาตรฐานและบวกเพ่ิมขึ้นไปเสมอ (เกินกว่า ๑๐๐%) เมื่อมี
ปัจจัย (Factor) ใดๆ มากระทบ มาตรฐานอาจจะลดลงไปบ้าง 
แตก่็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
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๒.ปรัชญา “การ Simmer หรือการตุ๋นไข่พะโล้” ทรงเปรียบเทียบลักษณะการฝึกอบรมทหารเหมือนกับ  
การตุ๋นไข่พะโล้ให้มีรสชาติอร่อย แม่ครัวจะต้องน าไข่ต้มมาแกะปอกเปลือก แล้วน าไปตุ๋นในน้ าพะโล้ โดยใช้ความร้อนและ
เวลาที่เหมาะสม น้ าพะโล้จึงจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปยังเนื้อไข่ หากแม่ครัวเร่งรีบเกินไป เมื่อผ่าไข่ออกก็จะเห็นเพียง
ภายนอกที่มีสีน้ าตาลแต่เนื้อในยังมีสีขาว เนื่องจากน้ าพะโล้ยังไม่แทรกซึมเข้าเนื้อไข่อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนกับการฝึก
หากฝึกอบรมแบบไม่จริงจัง ปฏิบัติแบบยวบยาบ เน้นแต่ภาพลักษณ์ที่ดูสวยงาม แต่ไม่เน้นเนื้อหาสาระ ไม่เคี่ยว ไม่อบ
ไม่กลั่นให้ผู้รับการฝึกได้มีความรู้อย่างแท้จริง ก็จะไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

๓.ปรัชญา “มาตรฐานหน่วย ทม.รอ.” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงด ารงต าแหน่งองค์ผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ         
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระองค์ทรงสั่งสอนให้ข้าราชบริพารได้ยึดถือและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของ        
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่มีเกียรติประวัติของหน่วยมาอย่างยาวนาน การจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ       
และเกียรติศักดิ์ของหน่วยได้นั้น หน่วยจะต้องมีมาตรฐานการฝึกการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามพระราชประเพณี      
พระราโชบาย และพระราชนิยม และต้องมีความต่อเนื่องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังที่ เข้า มา              
ถวายงานใหม่ โดยทรงยกตัวอย่างเหมือนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ (Brand) ที่มีคุณภาพ ก็จะพยายามรักษามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จึงมีหน้าที่ในการรักษา              
“มาตรฐานหน่วย ทม.รอ.” เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ถวายงานต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สืบไป

๔ . ป รั ช ญ า  “ ร ถ  SIKU”  ( SIKU, ซิ กู้           
เป็นยี่ห้อรถยนต์ของเล่นจ าลองขนาดเล็ก) ที่สมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์   
ซึ่ ง จ ะทร ง เ ลื อกรถ  SIKU ชนิ ด เ ดี ย วกั นจ านวน    
หลายๆ คัน และจะทรงทดสอบทุกคันด้วยพระองค์เอง      
หากรถ SIKU คันใดมิได้มาตรฐาน ระบบขับเคลื่อน    
ยังไม่ดี เข็นรถแล้ววิ่งไม่ตรงทิศทาง เอียงซ้ายเอียงขวา   
ก็จะทรงถอดชิ้นส่วนน ามาปรับแต่ง ทดสอบจนกว่า           
จะได้มาตรฐาน เปรียบเสมือนการที่ครูผู้ ฝึกสอน 
จ ะ ต้ อ ง มั่ น สั ง เ ก ต  ใ ห้ ค า แ น ะ น า เ คี่ ย ว เ ข็ ญ                
ใ ห้ ผู้ รั บ ก า รฝึ ก ส าม า รถ เ รี ย น รู้  แ ล ะปฏิ บั ติ ไ ด้          
อย่างถูกต้อง

๕.ปรัชญา “รากหญ้า” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานค าสอนให้ข้าราชบริพารและผู้ใต้บังคับบัญชา
ของพระองค์เรียนรู้ ให้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดของแต่ละภารกิจ ให้ถึงในระดับพ้ืนฐานหรือระดับล่าง ที่ทรงเปรียบเทียบกับ
ค าว่า “รากหญ้า” ครั้นเมื่อรับราชการจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาแล้ว จะได้ให้ค าแนะน าและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ ใต้บั งคับบัญชา ร่วมทุกข์ร่วมสุข พร้อมทั้ งด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นที่ เลื่อมใสศรัทธา                    
แกผู่้ใต้บังคับบัญชา 
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ราชสวัสดิ์
โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา 
ท่านก าหนดจดไว้ในต ารา มีมาแต่โบราณช้านานครัน
หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร ไมป่ิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์
หนึ่งกล้าหาญท าการถวายนั้น มุ่งมั่นจนส าเร็จเจตนา 
หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา
หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา เหมือนสมาทานศีลไว้ม่ันคง 
หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่ก าเริบ เอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง 
หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ไมท่ าเทียมด้วยทะนงพระกรุณา
หนึ่งไซร้ไม่ร่วมราชาอาสน์ ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา
หนึ่งเข้าเฝ้าสังเกตซ่ึงกิจจา ไมใ่กล้ไกลไปกว่าสมควรการ
หนึ่งผู้หญิงชาวในไม่พันพัว เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน 
หนึ่งสามิภักดิ์รักใคร่ในภูบาล ถึงถูกกร้ิวทนทานไม่ตอบแทน

(พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๖)



ค าน า

คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าฉบับนี้ ทางโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ. น.ทม.รอ.) ได้เรียบเรียงขึ้น
เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และคู่มือส าหรับการฝึกให้แก่ก าลังพลของหน่วย อาทิเช่น หน่วยในพระองค์, 
หน่วยทหารรักษาพระองค์ , หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ , หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ ที่มีหน้าที่ถวายพระเกียรติ ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหมายพระราชพิธี ราชประเพณี และพระราชนิยม 
ซึ่งท่าทางการปฏิบัตินอกจากจะปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง แข็งแรง สง่างามแล้ว ยังจะต้อง แสดงออก          
ซึ่งการถวายพระเกียรติอย่างสูงที่สุด ท่าการฝึกปฏิบัติในแต่ละท่านับเป็นท่าการฝึกชั้นสูง เปรียบคล้ายกับ
ความงดงามทางวัฒนธรรมของสังคมไทยทางด้านภาษา ที่ยกย่องเคารพผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า ด้วยการใช้ ภาษา  
ท่ีแสดงออกถึงการแสดงความเคารพให้เกียรติแก่ผู้ที่มีอาวุโสในล าดับต่างๆ เช่น การใช้ค าสุภาพ 
ส าหรับสุภาพชนบุคคลโดยทั่วไป หรือมีการใช้ค าศัพท์เฉพาะส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และค าราชาศัพท์ที่ใช้
เฉพาะส าหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ตามล าดับชั้น  

ท่าการฝึกที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการฝึกฉบับนี้ ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานค าสั่งสอน
จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็น                      
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ ดังนั้น หน่วยในพระองค์, หน่วยทหารรักษาพระองค์, หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ สมควรที่จะศึกษาท าความเข้าใจ น าไปฝึก
ก าลังพลให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามแบบธรรมเนียมของหน่วยรักษาพระองค์สืบไป                      

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



สารบัญ
บทที่ ๑ บุคคลท่ามือเปล่า หน้า

- ท่าตรง   ๑    
- ท่ายกอก   ๒
- ท่าพักตามปกติ   ๓
- ท่าพักตามระเบียบ ๔
- ท่าพักตามสบาย   ๕
- ท่าพักแถว   ๖
- ท่าเลิกแถว   ๗
- ท่าซ้ายหัน   ๘
- ท่าขวาหัน   ๙
- ท่ากลับหลังหัน   ๑๐
- ท่ากึ่งซ้ายหัน   ๑๑
- ท่ากึ่งขวาหัน  ๑๒
- ท่าก้าวทางข้าง  ๑๓
- ท่าก้าวถอยหลัง  ๑๕
- ท่าวันทยหัตถ์  ๑๖
- ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์   ๑๗
- ท่าเลิกน่ังคุกเข่าวันทยหัตถ์  ๑๘
- ท่าแลขวา, แลซ้าย   ๑๙
- ท่าถอดหมวก  ๒๐
- ท่าสวมหมวก   ๒๑



สารบัญ

หน้า
- ท่าหมอบ   ๒๒
- ท่าลุก   ๒๓
- ท่าเดินสวนสนาม   ๒๔
- ท่าเดินตามปกติ  ๒๕
- ท่าเดินตามสบาย  ๒๖
- ท่าหยุดจากการเดิน   ๒๗
- ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน   ๒๘
- ท่าขวาหันในเวลาเดิน   ๒๙
- ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน ๓๐
- ท่าซอยเท้าอยู่กับที่   ๓๑
- ท่าหยุดจากการซอยเท้า   ๓๒
- ท่าเดินจากการซอยเท้า   ๓๓
- ท่าซอยเท้าจากการเดิน  ๓๔
- ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน   ๓๕
- ท่าวิ่ง   ๓๖
- ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่ง ๓๗
- ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดิน   ๓๘
- ท่าหยุดจากการวิ่ง   ๔๐
- ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่ง   ๔๒
- ท่าซ้ายหันในเวลาวิ่ง   ๔๓



สารบัญ
หน้า

- ท่าขวาหันในเวลาวิ่ง   ๔๔
- ท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง   ๔๕
- การออกนอกแถวและกลับเข้าแถว   ๔๖

บทที่ ๒ การฝึกแถวชิด
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ   ๕๓
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ   ๕๔
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ  ๕๕
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ ๕๖
- แถวตอนเรียงหนึ่ง   ๕๗
- แถวตอนเรียงสองขึ้นไป   ๕๘
- การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน   ๖๐
- การแยกคู่ขาดของแถวตอน   ๖๑
- การนับตามปกติ   ๖๒
- การนับทั้งแถว   ๖๕
- การนับตามจ านวนที่ก าหนด   ๖๗
- การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน   ๗๐
- การเปลี่ยนรูปแถวตอน   ๗๒



สารบัญ
บทที่ ๓ ท่ากายบริหารมือเปล่า หน้า

- ท่ากระโดดแยกเท้าหลังมือชนกัน   ๗๗
- ท่ากระโดดแยกเท้ากางแขนเสมอไหล่   ๗๘
- ท่าเหวี่ยงแขนลอดช่องขา  ๗๙
- ท่านั่งบนส้นเท้า   ๘๐
- ท่าก้มตัวทางข้าง   ๘๑
- ท่างอเข่าครึ่งน่ัง   ๘๒
- ท่าพุ่งหลัง   ๘๓
- ท่าสลับเท้า (Kangaroo) ๘๔
- ท่าก้มหน้าแอ่นหลัง  ๘๕
- ท่าเอียงตัวทางข้าง   ๘๖
- ท่าโยกตัวทางข้าง  ๘๗
- ท่าก้มตัวตีศอก  ๘๘
- ท่ากระโดดทิ้งย่อ   ๘๙
- ท่ากางแขนบิดล าตัว   ๙๐
- ท่าดันพื้น   ๙๑
- ท่าบั้นเอวสลับ  ๙๒
- ท่าดึงข้อ   ๙๓

ภาคผนวก 



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูม่ือการฝึก

ค าแนะน า
การใช้คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

หน่วยทหารในพระองค์ หน่วยทหารรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และหน่วยทหาร
มหาด เล็ กร าชวั ล ลภรั กษาพระองค์  ร วมทั้ ง หน่ ว ยทหาร อ่ืนๆ  ที่ มี หน้ าที่ ใ นการถวายความ ปลอดภั ย                             
และถวายพระเกียรติ  แด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  จ า เป็นจะต้อง ศึกษา                  
พระราชกรณียกิจ พระราชประเพณี แบบธรรมเนียมของทหารรักษาพระองค์ ตลอดจนพระราชนิยม ให้เข้าใจอย่าง    
ถ่องแท้ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ การจะถวายพระเกียรติได้อย่างสูงสุดนั้น ก าลังพลทุกนายจะต้องมี
พ้ืนฐานการฝึก การปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามแบบมาตรฐานของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
(น.ทม.รอ.) ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ            
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  พระราชทานไว้ตั้ งแต่ เมื่อครั้ งยั งทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จ                   
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าฉบับนี้เป็นต าราเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
แบบธรรมเนียมของทหารรักษาพระองค์ ดังนั้นผู้ฝึกและครูฝึกทหารทุกระดับชั้น จะต้องหมั่นศึกษา ฝึกทบทวนด้วย
ตนเอง จนสามารถปฏิบัติให้ได้เสียก่อน มิใช่แต่เพียงการท่องจ าเพ่ือน าไปสอนทหารเท่านั้น ผู้ฝึกและครูฝึกจะต้อง
สามารถแสดงตัวอย่างที่ถูกต้อง ปฏิบัติได้อย่างแข็งแรง และสง่างาม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ผู้รับการฝึกอย่าง
แท้จริง คู่มือการฝึกประกอบไปด้วยเอกสาร จ านวน ๑ เล่ม และสื่อการสอนโสตทัศนะในแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) 
จ านวน ๑ แผ่น เนื้อหาเอกสารแบ่งออกเป็น ๓ บท ได้แก่ บุคคลท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิด และท่ากายบริหารมือเปล่า 

การออกค าสั่งหรือการใช้ค าบอกเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติท่าต่างๆ ซึ่งแต่ละท่าจะมีการใช้ค าบอกที่แตกต่างกัน 
แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑.ค าบอกแบ่ง
๒.ค าบอกเป็นค าๆ
๓.ค าบอกรวด
๔.ค าบอกผสม

การใช้ค าบอกลักษณะที่ต่างกันของค าบอกประเภทต่างๆ จะเป็นเครื่องบ่งให้ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติของท่า
นั้นๆ แนวทางในการใช้น้ าเสียงเพ่ือสั่งและเขียนไว้ให้เห็นความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดโดยการแสดงเครื่องหมายไว้



ค าบอกแบ่ง (ภาพที่หนึ่ง) เป็นค าบอกที่ใช้เพ่ือออกค าสั่ง ส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะก าหนดไว้ให้
ปฏิบัติได้เป็นจังหวะเดียวหรือแบ่งเป็นจังหวะๆ ได้ เป็นค าบอกแบ่งนี้ผู้ให้ค าบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกในค าแรกด้วย
การลากเสียงค่อนข้างยาวแล้วเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนที่จะเปล่งเสียงบอกในค าหลังด้วยการเน้นเสียงให้หนักและ
สั้นการเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นด้วยการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) คั่นกลางไว้ระหว่างค าบอกค าหน้า
และค าหลัง ตัวอย่างเช่น “ขวา - หัน” เป็นต้น

ค าบอกเป็นค าๆ (ภาพที่สอง) เป็นค าบอกที่ใช้เพ่ือออกค าสั่ง ส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่
ก าหนดให้ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ไว้ (แต่สามารถแบ่งการฝึกออกเป็นตอนๆ ได้) และไม่จ าเป็นต้องใช้ค าบอกยืดยาว
ซึ่งอาจจะมีหลายพยางค์ก็ได้ จึงจ าเป็นต้องเว้นจังหวะการบอกไว้เป็นตอนๆ หรือค าๆ เป็นค าบอกเป็นค าๆ นี้ผู้ให้    
ค าบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกทั้งในค าแรกและค าหลัง ด้วยการวางน้ าหนักเสียงไว้เท่าๆ กัน โดยเว้นจังหวะระหว่าง
ค าไว้เล็กน้อย ไม่ต้องลากเสียงยาวในค าแรก และเน้นหนักในค าหลัง เหมือนค าบอกแบ่ง การเขียนค าบอกชนิดนี้จะ
แสดงไว้ให้เห็นโดยการใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นกลางไว้ระหว่างค าบอกค าหน้าและค าหลัง ตัวอย่างเช่น               
“ตามระเบียบ, พัก” เป็นต้น

ค าบอกรวด (ภาพที่สาม) เป็นค าบอกที่ใช้เพ่ือออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่แล้ว มักจะไม่ก าหนดให้
ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ไว้ (แต่สามารถแบ่งการฝึกออกเป็นตอนๆ ได)้ และเป็นค าสั่งที่ไม่ยืดยาวหรือมีหลายพยางค์ 
จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแบ่งจังหวะการสั่งไว้เป็นตอนๆ หรือค าๆ เป็นค าบอกรวดนี้ไม่ว่าจะมีกี่พยางค์ก็ตาม ผู้ให้    
ค าบอกจะต้องบอกรวดเดียวจบโดยวางน้ าหนักเสียงเป็นระดับเดียวการเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็น       
โดยเขียนเป็นค าติดต่อกันทั้งหมดไม่ใช้เครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น “ถอดหมวก” เป็นต้น

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

     

     

   
        

       

     

     

 

ภาพท่ีสอง  แสดงการบอกค าบอก “เป็นค าๆ”

ภาพท่ีหน่ึง  แสดงการบอกค าบอก “แบ่ง”

ค าแนะน าการใช้คูม่ือการฝึก

ขวา

หัน

      

     

   

     

    

     

     

ภาพท่ีสาม  แสดงการบอกค าบอก “รวด” 



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูม่ือการฝึก

ค าบอกผสม (ภาพที่สี่) เป็นค าบอกที่มีลักษณะคล้ายค าบอกเป็นค าๆ จะต่างก็ตรงที่ค าบอกในค าหลัง
จะเป็นเป็นค าบอกแบ่ง เพราะฉะนั้นค าบอกประเภทนี้จึงเป็นค าบอกที่ใช้เพ่ือออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่
มักจะก าหนดให้ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ได้ตามลักษณะของค าบอกแบ่งที่ผสมอยู่ในค าหลังของค าบอกผสมนี้เป็น
หลักค าบอกผสมนี้ผู้ให้ค าบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกในค าแรกเช่นเดียวกับค าบอกเป็นค าๆ คือ วางน้ าหนักเสียงไว้
เท่าๆ กัน ส่วนการเปล่งเสียงในค าบอกห้วงหลังก็คงเปล่งเสียงในลักษณะเดียวกันกับค าบอกแบ่ง คือเปล่งเสียงบอก
ในค าแรกด้วยการลากเสียงค่อนข้างยาว แล้วเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนที่จะเปล่งเสียงบอกในค าหลังด้วยการเน้น
เสียงให้หนักและสั้น การเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นโดยใช้ เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นกลางไว้ระหว่าง    
ค าบอกห้วงแรกและห้วงหลัง ส่วนค าบอกในห้วงหลังคงใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) คั่นกลางไว้ระหว่างค าบอก      
ค าหน้าและค าหลัง ตัวอย่างเช่น “วิ่ง, หน้า - วิ่ง” เป็นต้น

ล าดับขั้นตอนในการฝึก สมควรฝึกแบบปิดขั้นตอนจนทหารปฏิบัติได้คล่องแคล่วพอสมควรแล้ว จึงค่อยฝึก
แบบเปิดขั้นตอน ซึ่งการใช้ค าบอกในการปฏิบัติแบบปิดขั้นตอนนั้นจะใช้ค าบอกที่แตกต่างกับการใช้ค าบอกข้างต้น     
ควรศึกษาให้ละเอียดเพื่อความถูกต้องและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน

ภาพที่สี่  แสดงการบอกค าบอก “ผสม”

หน้า

วิ่ง

วิ่ง



ตารางสรุปชนิดค าบอกบุคคลท่ามือเปล่า

ล าดับ ท่า ค าบอก ชนิดค าบอก

๑ ท่าตรง “แถว - ตรง” แบ่ง 

๒ ท่ายกอก “ยก, อก” เป็นค าๆ

๓ ท่าพักตามปกติ “พัก” รวด

๔ ท่าพักตามระเบียบ “ตามระเบียบ, พัก” เป็นค าๆ

๕ ท่าพักตามสบาย “ตามสบาย, พัก” เป็นค าๆ

๖ ท่าพักแถว “พักแถว” รวด

๗ ท่าเลิกแถว “เลิกแถว” รวด

๘ ท่าซ้ายหัน “ซ้าย - หัน” แบ่ง

๙ ท่าขวาหัน “ขวา - หัน” แบ่ง

๑๐ ท่ากลับหลังหัน “กลับหลัง - หัน” แบ่ง

๑๑ ท่าก่ึงซ้ายหัน “ก่ึงซ้าย - หัน” แบ่ง

๑๒ ท่าก่ึงขวาหัน “กึ่งขวา - หัน” แบ่ง

๑๓ ท่าก้าวทางข้าง “ก้าวทางข้าง, ท า” เป็นค าๆ

๑๔ ท่าก้าวถอยหลัง “ก้าวถอยหลัง, ท า” เป็นค าๆ

๑๕ ท่าวันทยหัตถ์
“ตรงหน้า (ทางขวา, ทางซ้าย),

วันทยหัตถ์”
ผสม

๑๖ ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ “นั่งคุกเข่า, ท า” เป็นค าๆ

๑๗ ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ “เลิกนั่งคุกเข่า, ท า” เป็นค าๆ

๑๘ ท่าแลขวา, แลซ้าย “แลขวา (แลซ้าย) - ท า” แบ่ง

๑๙ ท่าถอดหมวก “ถอดหมวก” รวด

๒๐ ท่าสวมหมวก “สวมหมวก” รวด

๒๑ ท่าหมอบ “หมอบ” รวด

๒๒ ท่าลุก “ลุก” รวด

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูม่ือการฝึก



ล าดับ ท่า ค าบอก ชนิดค าบอก

๒๓ ท่าเดินสวนสนาม “สวนสนาม, หน้า - เดิน” ผสม

๒๔ ท่าเดินตามปกติ “หน้า - เดิน” แบ่ง

๒๕ ท่าเดินตามสบาย “เดินตามสบาย” รวด

๒๖ ท่าหยุดจากการเดิน “แถว - หยุด” แบ่ง

๒๗ ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน “ซ้าย - หัน” แบ่ง

๒๘ ท่าขวาหันในเวลาเดิน “ขวา - หัน” แบ่ง

๒๙ ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน “กลับหลัง - หัน” แบ่ง

๓๐ ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ี “ซอยเท้า, ท า” เป็นค าๆ

๓๑ ท่าหยุดจากการซอยเท้า “แถว - หยุด” แบ่ง

๓๒ ท่าเดินจากการซอยเท้า “หน้า - เดิน” แบ่ง

๓๓ ท่าซอยเท้าจากการเดิน “ซอยเท้า, ท า” เป็นค าๆ

๓๔ ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน “เปลี่ยน, เท้า” เป็นค าๆ

๓๕ ท่าวิ่ง “วิ่ง, หน้า - วิ่ง” ผสม

๓๖ ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่ง “วิ่งหน้า - วิ่ง” ผสม

๓๗ ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดิน “เดิน - ท า” แบ่ง

๓๘ ท่าหยุดจากการวิ่ง “แถว - หยุด” แบ่ง

๓๙ ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่ง “เปลี่ยน, เท้า” เป็นค าๆ

๔๐ ท่าซ้ายหันในเวลาวิ่ง “ซ้าย - หัน” แบ่ง

๔๑ ท่าขวาหันในเวลาวิ่ง “ขวา - หัน” แบ่ง

๔๒ ท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง “กลับหลัง - หัน” แบ่ง

๔๓ การออกนอกแถวและกลับเข้าแถว
“หน้าแถว, ประจ าที”่

“หน้าแถว, กลับ, เข้าแถว”
เป็นค าๆ
เป็นค าๆ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูม่ือการฝึก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์





หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“แ
ถว

 -
ตร

ง”
เป

็นค
 าบ

อก
 “

แบ
่ง”

ท่า
ตร

ง

ท่าตรง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก
บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าตรง”

๒.ความมุ่งหมาย
เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก

ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์

ท่าตรงเป็นท่าพ้ืนฐานของทุกท่าก่อนจะปฏิบัติท่าใดก็ตามจะต้องเริ่มจากท่าตรงเสมอ และใช้เป็น
ท่าแสดงความเคารพเมื่ออยู่ในแถวหรือกรณีท่ีอยู่นอกแถวแต่ไม่สวมหมวก
๔.ค าบอก

เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “แถว - ตรง”

๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “แถว - ตรง” ให้ผู้ปฏิบัติยืนให้ส้นเท้าทั้งสองข้างชิดและอยู่ ในแนวเดียวกัน 

ปลายเท้าท้ังสองแยกออกไปทางข้าง ข้างละเท่าๆ กัน จนปลายเท้าห่างกันประมาณหนึ่งคืบ ปลายเท้าเฉียงท ามุม
ประมาณ ๔๕ องศา เข่าทั้งสองข้างเหยียดตรงและบีบเข่าเข้าหากันล าตัวตั้งตรง อกผาย ไหล่ผึ่ง แขนทั้งสองข้าง
อยู่ข้างล าตัวในลักษณะงอข้อศอกจนเกิดเป็นช่องว่างห่างจากล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ และพลิกข้อศอกไป
ข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ทั้งสองข้างตึงและเสมอกัน นิ้วมือทั้งห้าเหยียดตรงเรียงชิดติดกันและให้นิ้วกลางแตะที่
กึ่งกลางขาท่อนบนหรือประมาณแนวตะเข็บกางเกง น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าท้ังสองข้าง

ท่าตรง (ด้านหน้า) ท่าตรง (ด้านข้าง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒

ท่ายกอก
“ย

ก,
 อ

ก”
เป

็นค
 าบ

อก
 “

เป
็นค

 าๆ
”

ท่า
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อก

๑.ความเป็นมา : ท่ายกอกเป็นท่าฝึกพระราชทาน สืบเนื่องมาจากการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร         
ทรงสังเกตและทรงทอดพระเนตรเห็นเหล่าบรรดาทหารหลายนาย มีบุคลิกลักษณะที่ไม่สง่าผ่าเผย มักจะยืนค่อมตัว       
ไม่ยืดอก และปลายคางเชิด จึงพระราชทานค าสอน พร้อมทั้งทรงพระเมตตาแสดงพระองค์เป็นตัวอย่าง ด้วยการ          
ยืดอก เก็บคาง และสะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ ซึ่งท่ายกอกนี้สามารถน าไปปฏิบัติประกอบกับทุกท่าการฝึกในขั้นตอน
สุดท้ายของแต่ละท่าได้ ในระยะแรกทรงเรียกท่าการฝึกนี้แบบล าลองว่า “ท่าแก้เขิน” ต่อมาพระราชทานชื่อท่านี้ว่า       
“ท่ายกอก”

๒.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่ายกอก”

๓.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก     
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : ใช้ส าหรับประกอบการปฏิบัติในขั้นตอนสุดท้ายของทุกท่า เพ่ือแสดงถึงความแข็งแรงและความสง่าผ่าเผย
ของผู้ปฏิบัติ
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ยก, อก”
๖.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ยก” เป็นการเตือนให้ผู้ปฏิบัติเตรียมพร้อมในการปฏิบัติต่อไป เมื่อได้ยินค าบอก “อก” 
ให้ผู้ปฏิบัติยกหน้าอกขึ้นในลักษณะกระตุกหน้าอกให้ผึ่งผาย ซึ่งมิใช่การยกไหล่หรือสูดลมหายใจเข้า จากนั้น เมื่อได้ยิน        
ค าบอก “อ๊ึบ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปทางผู้รับการเคารพ (ในลักษณะการกัดกราม) ไปในทิศทางตรงหน้า ทางขวา 
หรือทางซ้ายให้แข็งแรง

ท่ายกอก (ด้านหน้า) ท่ายกอก (ด้านข้าง)

หมายเหตุ : แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ
๑.กรณีผู้ปฏิบัติมีตั้งแต่ ๒ นายขึ้นไป ให้ผู้ที่มีชั้นยศสูงสุดในบริเวณนั้นเป็นคนสั่ง “ยก, อก” ปฏิบัติให้พร้อม

เพรียงกันทุกนาย และสั่ง “อ๊ึบ” พร้อมกับสะบัดหน้าไปในทิศทางผู้รับการเคารพ
๒.กรณีผู้ปฏิบัติมีนายเดียว ให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติท่ายกอก และสะบัดหน้าประกอบการแสดงความเคารพให้แข็งแรง



๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“พั
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ท่าพัก

ท่าพัก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
๑.ท่าพักในแถว ประกอบด้วย 

๑.๑ ท่าพักตามปกติ
๑.๒ ท่าพักตามระเบียบ
๑.๓ ท่าพักตามสบาย

๒.ท่าพักนอกแถว ประกอบด้วย 
๒.๑ ท่าพักแถว 
๒.๒ ท่าเลิกแถว

ท่าพักตามปกติ
๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าพักตามปกต”ิ
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติผ่อนคลายอิริยาบถจากการปฏิบัติในบุคคลท่ามือเปล่า
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "รวด" ใช้ค าบอก “พัก”

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “พัก” ให้ผู้ปฏิบัติหย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อย โดยส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่     
ในลักษณะท่าตรง เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ให้ผู้ปฏิบัติยืดตัวขึ้นพร้อมสูดลมหายใจเข้าปอด เมื่อได้ยินค าบอก 
“ตรง” ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : ท่าพักตามปกตินี้สามารถเปลี่ยนเข่าได้ ห้ามพูดคุยกันและเปลี่ยนท่ียืนของเท้าทั้งสองข้างเป็นอันขาด

ท่าพักตามปกติ (ด้านหน้า) ท่าพักตามปกติ (ด้านข้าง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก
บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าพักตามระเบียบ”

๒.ความมุ่งหมาย
เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก

ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์

ใช้ในโอกาสรอรับค าสั่งหรือฟังค าชี้แจงในลักษณะรูปแถว และใช้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 
(ไม่ประกอบอาวุธ)
๔.ค าบอก

เป็นค าบอก “เป็นค า "ๆ  ใช้ค าบอก “ตามระเบียบ, พัก”
๕.การปฏิบัติ

เมื่อได้ยินค าบอก “ตามระเบียบ, พัก” ให้ผู้ปฏิบัติแยกเท้าซ้ายออกไปทางด้านข้าง จากนั้น       
ตบเท้าซ้ายอย่างแข็งแรงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร พร้อมกับน ามือทั้งสองข้างขึ้นประสานกันไว้ทางด้านหลัง
ในลักษณะหันหลังมือเข้าหาล าตัว วางหลังมือซ้ายแนบชิดติดล าตัวอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย มือขวาทับมือซ้าย
นิ้วหัวแม่มือขวาทับนิ้วหัวแม่มือซ้าย มือซ้ายจับมือขวา นิ้วมือทั้งสี่ของมือขวาเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน 
และแบะข้อศอกทั้งสองไปข้างหน้าจนไหล่ตึง ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองข้าง 
ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง

ท่าพักตามระเบียบ (ด้านหน้า) ท่าพักตามระเบียบ (ด้านหลัง)

หมายเหตุ
เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ให้สูดลมหายใจเข้าปอดสั้นๆ ยกอก และเมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ให้น าเท้าซ้าย

มาชิดเท้าขวาในลักษณะอัดส้นเท้า อย่างรวดเร็วและแข็งแรง พร้อมกันนั้นให้ลดมือทั้งสองข้างลงมาอยู่ด้านข้างล าตัว
กลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรง

เมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่าพักตามระเบียบแล้ว ให้ปฏิบัติท่ายกอก



๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก
บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าพักตามสบาย”

๒.ความมุ่งหมาย
เ พ่ื อ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต า มแ บ บ ฝึ ก แ ละ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ แ บบ แ ผ น เ ดี ย ว กั น ข อ ง                    

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์

ใช้ในการผ่อนคลายอิริยาบถเมื่ออยู่ในแถว สามารถจัดระเบียบเครื่องแต่งกายได้
๔.ค าบอก

เป็นค าบอก “เป็นค าๆ"  ใช้ค าบอก “ตามสบาย, พัก”
๕.การปฏิบัติ

เมื่อได้ยินค าบอก “ตามสบาย, พัก” ให้ผู้ปฏิบัติค่อยๆ หย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อยเหมือน          
ท่าพักตามปกติ ต่อจากนั้นจึงเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ แต่เท้าข้างใดข้างหนึ่งของผู้ปฏิบัติต้องอยู่
เป็นหลักไว้

หมายเหตุ
ในการออกค าสั่งเมื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติกลับมาอยู่ในท่าตรง ให้ออกค าสั่งเตือน “เลิกท า” แล้วถึง

จะใช้ค าบอก “แถว - ตรง” และปฏิบัติในท่ายกอก 
เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ให้ผู้ปฏิบัติสูดลมหายใจเข้าปอดสั้นๆ และยกอกขึ้นแล้วรีบจัด           

ส่วนต่างๆ ของร่างกายให้อยู่ในท่าพักตามปกติ และเมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ให้ผู้ปฏิบัติกระตุกเข่าขวา
กลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรง

ท่าพักตามสบาย



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าพักแถว”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าพักแถวเป็นการผ่อนคลายอิริยาบถโดยไม่อยู่ในรูปแบบแถวในระยะเวลาไม่นาน แต่ยังคง   
อยู่บริเวณใกล้ที่รวมพลพร้อมเรียกแถว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "รวด"  ใช้ค าบอก “พักแถว”

รูปทีห่นึ่ง รูปท่ีสอง

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “พักแถว” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าก่ึงขวาหันโดยไม่ชิดเท้า จากนั้นตบเท้าซ้าย
ไปข้างหน้า น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย ส้นเท้าขวาเปิด พร้อมยกมือทั้งสองข้าง ในลักษณะก าหลวมขึ้นมา
บริเวณหน้าอก ข้อศอกกางเล็กน้อย พร้อมเปล่งเสียง “เฮ้” และออกนอกแถวทันที

หมายเหตุ : เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ให้เปล่งเสียง “เฮ้” พร้อมกลับมาอยู่ในรูปแถวเดิม พร้อมกับจัดแถวและ
กลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรง



๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเลิกแถว”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าเลิกแถวเป็นท่าที่ใช้ในโอกาสเลิกจากการฝึก หรือเลิกยืนรับฟังค าชี้แจง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "รวด" ใช้ค าบอก “เลิกแถว”

รูปทีห่นึ่ง รูปทีส่อง

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกแถว” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ชิดเท้า จากนั้นเตะเท้าซ้าย
ไปข้างหน้า งุ้มปลายเท้า และตบเท้าลงกับพ้ืน น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย ส้นเท้าขวา เปิด พร้อมยกมือ           
ทั้งสองข้าง ในลักษณะก าหลวมข้ึนมาบริเวณหน้าอก ข้อศอกกางเล็กน้อย พร้อมเปล่งเสียง “เฮ้”

หมายเหตุ : เมื่อต้องการให้กลับมาอยู่ในรูปแถว ผู้ควบคุมแถวต้องท าการเรียกแถวใหม่โดยสามารถเปลี่ยนรูปแถวได้



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘
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ท่าหันอยู่กับท่ี แบ่งออกเป็น ๕ ท่า 
๑.ท่าซ้ายหัน ๔.ท่ากึ่งซ้ายหัน
๒.ท่าขวาหัน ๕.ท่ากึ่งขวาหัน
๓.ท่ากลับหลังหัน

ท่าซ้ายหัน
๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าซ้ายหัน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านซ้าย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “ซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเปิดปลายเท้าซ้ายยกส้นเท้าขวาขึ้น
เล็กน้อยใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน หมุนตัวไปทางซ้ายด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๙๐ องศา ในขณะที่
หมุนตัวไปนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นกับพ้ืนแล้วบิดส้นเท้าขวาออกนอกล าตัวจนขาขวาเหยียดตึง 
ส้นเท้าขวาเปิดปลายเท้าขวาชี้ไปในทิศทางตรงหน้า เมื่อหันได้ที่แล้วน้ าหนักตัวจะอยู่บนเท้าซ้ายในขณะที่
หมุนตัวไปนั้นให้ผู้ปฏิบัติรักษาลักษณะท่าทางของล าตัวให้อยู่ในลักษณะท่าตรง
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าส้นเท้าขวามาชิดส้นเท้าซ้าย             
อย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความแข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็นเสียงเดียวกัน

จังหวะสองจังหวะหนึ่ง



๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าขวาหัน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียว กันของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านขวา
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง"  ใช้ค าบอก “ขวา - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ

เปิดปลายเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อยใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน 
หมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๙๐ องศา 
ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่นกับพ้ืนแล้วบิด
ส้นเท้าซ้ายออกนอกล าตัวจนขาซ้ายเหยียดตึง ส้นเท้าซ้าย เปิด
ปลายเท้าซ้ายชี้ไปในทิศทางตรงหน้า เมื่อหันได้ที่แล้วน้ าหนักตัว
จะอยู่บนเท้าขวาในขณะที่หมุนตัวไปนั้นให้ผู้ปฏิบัติรักษาลักษณะ
ท่าทางของล าตัวให้อยู่ในลักษณะท่าตรง

จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง

จังหวะสอง
เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ    

น าส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวาอย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ปฏิบัติ       
ในท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความ
แข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็นเสียงเดียวกัน



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐

ท่ากลับหลังหัน
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่ากลับหลังหัน”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                         
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางตรงข้าม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “กลับหลัง - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ

เปิดปลายเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อยใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน 
ให้ยกเท้าซ้ายเหวี่ยงไปทางซ้าย และน าปลายเท้าซ้ายไปวางแตะพ้ืนไว้
ด้านหลังเฉียงไปทางซ้ายของล าตัวประมาณครึ่งก้าวหรือหนึ่งช่วงไหล่ 
ปลายเท้าซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับส้นเท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึงส้นเท้าเปิด 
หมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๑๘๐ องศา 
หรือจากทิศทางตรงหน้าไปข้างหลัง ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นให้รักษา
ลักษณะท่าทางของล าตัวอยู่ในลักษณะท่าตรง

จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง

จังหวะสอง
เมื่ อ ได้ ยิ นค าบอก “กลับหลั งหั นจั งหวะ  - สอง” 

ให้ผู้ปฏิบัติน าส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวาอย่างแข็งแรง หลังจากนั้น   
ให้ปฏิบัติในท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความ
แข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็นเสียงเดียวกัน



๑๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าก่ึงซ้ายหัน”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่ อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                      
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านซ้าย (ทิศทางเฉียง ๔๕ องศา     
จากทิศทางตรงหน้า)
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง” ใช้ค าบอก “กึ่งซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “กึ่งซ้ายหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ

เปิดปลายเท้าซ้ายยกส้นเท้าขวาขึ้นเล็กน้อยใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน 
หมุนตัวไปทางซ้ายด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๔๕ องศา ในขณะที่
หมุนตัวไปนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นกับพ้ืนแล้วบิดส้นเท้าขวาออก
นอกล าตัวจนขาขวาเหยียดตึง ส้นเท้าขวาเปิดปลายเท้าขวาชี้ ไป        
ในทิศทางตรงหน้า เมื่อหันได้ที่แล้วน้ าหนักตัวจะอยู่บนเท้าซ้าย    
ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นให้ผู้ปฏิบัติรักษาลักษณะท่าทางของล าตัวให้อยู่
ในลักษณะท่าตรง

จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง

จังหวะสอง
เมื่อได้ยินค าบอก “กึ่งซ้ายหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ   

น าส้นเท้าขวามาชิดส้นเท้าซ้ายอย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ปฏิบัติ      
ท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความ
แข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็นเสียงเดียวกัน



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๒
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าก่ึงขวาหัน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านขวา (ทิศทางเฉียง ๔๕ องศา     
จากทิศทางตรงหน้า)
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง” ใช้ค าบอก “กึ่งขวา - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “กึ่งขวาหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ

เปิดปลายเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายขึ้นเล็กน้อยใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน 
หมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๔๕ องศา ในขณะ
ที่หมุนตัวไปนั้นให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่นกับพ้ืน แล้วบิดส้นเท้าซ้าย
ออกนอกล าตัวจนขาซ้ายเหยียดตึง ส้นเท้าซ้ายเปิดปลายเท้าซ้าย    
ชี้ไปในทิศทางตรงหน้า เมื่อหันได้ที่แล้วน้ าหนักตัวจะอยู่บนเท้าขวา  
ในขณะที่หมุนตัวไปนั้น ให้ผู้ปฏิบัติรักษาลักษณะท่าทางของล าตัว    
ให้อยู่ในลักษณะท่าตรง

จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง

จังหวะสอง
เมื่อได้ยินค าบอก “กึ่งขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ   

น าส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวาอย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ปฏิบัติ        
ในท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความ
แข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็นเสียงเดียวกัน



๑๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าก้าวทางข้าง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ         
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าก้าวทางข้างใช้ เปลี่ยนต าแหน่งรูปแถวไปทางด้านข้างทางซ้าย หรือทางขวา            
ในระยะใกล้ๆ 
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ" ใช้ค าบอก “ก้าวทางข้างทางซ้าย, ท า” หรือ “ก้าวทางข้างทางขวา 
(ซ้าย), ท า” แล้วสั่งว่า “แถว - หยุด” (ใช้ในโอกาสที่ไม่ก าหนดจ านวนก้าวให้) ถ้าใช้ค าบอก “ก้าวทาง
ข้างทางซ้าย...ก้าว, ท า” หรือ “ก้าวทางข้างทางขวา...ก้าว, ท า” (ใช้ในโอกาสที่ก าหนดจ านวนก้าวให้          
ในกรณีนี้ไม่ต้องสั่งแถวหยุด เมื่อครบจ านวนก้าวให้หยุดเอง)
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง (รูปที่หนึ่ง)
เมื่อได้ยินค าบอก “ก้าวทางข้างทางซ้าย (ขวา), 

ท า” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าทั้งสองขึ้นแล้วยืนด้วยปลายเท้า 
ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะของท่าตรง

จังหวะหนึ่ง (รูปที่หนึ่ง)ท่าเร่ิมต้น

จังหวะหนึ่ง (รูปที่สอง)
ก้าวไปทางข้างทางซ้าย (ขวา) ประมาณ      

หนึ่งช่วงไหล่ (๓๐ เซนติเมตร) ยังคงยืนด้วยปลายเท้า 
น้ า หนั กตั ว อยู่ บนปลาย เท้ าทั้ ง สองข้ า ง  ส่ ว น อ่ืนๆ            
ของร่างกายอยูใ่นลักษณะของท่าตรง

จังหวะหนึ่ง (รูปที่สอง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๔
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จังหวะสอง (รูปที่หนึ่ง)

จังหวะสอง (รูปที่สอง)

จังหวะสอง (รูปที่หนึ่ง)
น าส้นเท้าขวา (ซ้าย) ไปชิดส้นเท้าซ้าย (ขวา) 

อย่างแข็งแรง ยังคงยืนด้วยปลายเท้าๆ ทั้งสองข้างห่างกัน
ประมาณหนึ่งคืบ

จังหวะสอง (รูปที่สอง)
ลดส้นเท้าทั้งสองข้างลงพร้อมกัน ส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง

หมายเหตุ
ในการใช้ค าบอก “แถว - หยุด” จะใช้ค าบอกเมื่อส้นเท้าทั้งสอง มาชิดกันและสัมผัสพ้ืน 

เช่น เมื่อผู้ปฏิบัติชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา และลดส้นเท้าทั้งสองลงยืนบนพ้ืนจะสั่งว่า “แถว” ผู้ปฏิบัติยังคง
ก้าวเท้าขวาต่อไป เมื่อผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา และยืนอีกครั้ง ก็จะสั่งว่า “หยุด” ในจังหวะที่หนึ่ง 
ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปอีกหนึ่งก้าว ในจังหวะที่สองให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาพร้อมกับลดส้นเท้า
ทั้งสองลงยืนบนพื้นกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรง ซึ่งการปฏิบัติของเท้าซ้ายเหมือนเท้าขวาทุกประการ



๑๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าก้าวถอยหลัง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ          
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนต าแหน่งรูปแถวไปทางด้านหลังในระยะใกล้ๆ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ" ใช้ค าบอก “ก้าวถอยหลัง, ท า” แล้วสั่งว่า “แถว - หยุด” (กรณีไม่
ก าหนดจ านวนก้าว) หรือ “ก้าวถอยหลัง...ก้าว, ท า” เมื่อปฏิบัติครบตามจ านวนที่ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหยุด
ด้วยตนเอง (กรณีก าหนดจ านวนก้าวให้)
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ก้าวถอยหลัง, ท า” ให้ก้าวเท้าซ้ายออกไปทางข้างหลังก่อน 
ในลักษณะที่ขาซ้ายเหยียดตึง พร้อมกันนั้นให้ยกมือซ้ายขึ้นมาอยู่ที่แนวหัวเข็มขัด ในลักษณะนิ้วมือ        
ทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ฝ่ามือหันเข้าหาล าตัว ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้สะบัดแขนขวาไป
ข้างหลังเฉียงไปทางขวา (ในลักษณะการฟันมือ) จนแขนเหยียดตึง จากนั้นให้วางปลายเท้าซ้ายลงจดพ้ืน 
แล้วลดส้นเท้าลงยืนกับพ้ืน ก้าวเท้าขวามาข้างหลังผ่านเท้าซ้ายไปประมาณ ๓๐ เซนติเมตร แล้วให้วาง
ปลายเท้าขวาลงจดกับพ้ืนในลักษณะเช่นเดียวกับการวางเท้าซ้าย พร้อมกันนั้นให้เปลี่ยนมือขวามาอยู่ที่
หน้าหัวเข็มขัด ในลักษณะเดียวกันกับมือซ้ายในครั้งแรกในล าดับต่อไปให้เปลี่ยนเท้าก้าวสลับกันไปทาง
ข้างหลัง

ท่าก้าวถอยหลังท่าเร่ิมต้น

หมายเหตุ
เมื่อได้ยินค าบอก “แถว - หยุด” ให้ท าท่าหยุดเช่นเดียวกับท่าหยุดจากการเดิน ส่วนต่างๆ 

ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๖
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ท่าเคารพ สามารถใช้แสดงความเคารพได้ทั้งขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ แบ่งออกเป็น ๒ ท่า 
๑.ท่าวันทยหัตถ์
๒.ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์
๓.ท่าแลขวา, แลซ้าย

ท่าวันทยหัตถ์
๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าวันทยหัตถ์”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในการแสดงความเคารพบุคคลหรือใช้แสดงการเคารพวัตถุ , สถานที่ (เมื่อผู้ปฏิบัติ        
สวมหมวก)
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม"  ใช้ค าบอก “ตรงหน้า (ทางขวาหรือทางซ้าย), วันทยหัตถ์”
๕.การปฏิบัติ : ท่าวันทยหัตถ์เป็นท่าแสดงความเคารพเมื่อผู้ปฏิบัติสวมหมวก เมื่อได้ยินค าบอก “ตรงหน้า 
(ทางขวาหรือทางซ้าย)” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ายกอก เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยหัตถ์” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวาขึ้นมา
ด้านหน้าอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ฝ่ามือเหยียดตรงไปตามแนวแขนท่อนล่างแล้วให้ปลายนิ้วชี้ไปแตะขอบล่าง
ของกระบังหมวกในแนวหางคิ้ว นิ้วมือเหยียดตรงและเรียงชิดติดกัน ข้อมือไม่หักและให้เปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ 
๓๐ องศา ศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง จากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอก
และสะบัดหน้าไปยังทิศทางผู้รับการเคารพ

ท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ ท่าทางขวาวันทยหัตถ์ ท่าทางซ้ายวันทยหัตถ์

หมายเหตุ
ท่ าท า งขวา  ( ซ้ า ย )  วั นทยหั ตถ์  ใ ห้ ป ฏิบั ติ

เช่นเดียวกับท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์โดยมีการสะบัดหน้าไป
ทางขวา (ซ้าย)

เมื่อได้ยินค าบอก “มือลง” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือขวา
ลงมาอยู่ ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเ ร็วและแข็งแรง 
ถ้าปฏิบัติจากท่าทางขวา (ซ้าย) วันทยหัตถ์ ให้สะบัดหน้า
กลับมา ในทิศทางตรงหน้าพร้อมกับลดมือขวาลง หลังจาก
นั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอก



๑๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์

๑.ความเป็นมา : เนื่องจากทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์จะต้องปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย
และถวายพระเกียรติอย่างใกล้ชิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งบางครั้งทหารจะยืนอยู่ในระยะ
ประชิดมากเกินไป ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงที่สุดจึงให้ปฏิบัติในท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์

๒.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “นั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์” (ท่าฝึกพระราชทาน)

๓.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : ใช้ เป็นท่าถวายความเคารพ, เป็นการถวายพระเกียรติ กรณีเมื่อพระมหากษัตริย์หรือ                 
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองคเ์สด็จฯ ผ่านในระยะใกล้ประมาณ ๓ – ๕ เมตร
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “นั่งคุกเข่า, ท า” หรือสั่งแบบรวดเร็วว่า “อ๊ึบอ๊ึบ”

๖.การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังเล็กน้อยโดยไม่เสีย

ลักษณะท่าทาง ส้นเท้าซ้ายเปิด มือซ้ายแตะอยู่ที่ตะเข็บกางเกง มือขวาปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์ สายตามองตรงไปด้านหน้า
ในแนวระดับ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าแลขวาหรือแลซ้ายอยู่ให้สะบัดหน้ามองตรงก่อนปฏิบัติจังหวะหนึ่ง

จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังอีกเล็กน้อยเพ่ือ
สะดวกต่อการนั่งคุกเข่า แล้วคุกเข่าซ้ายลงให้ขาขวาท่อนบนและล่างตั้งฉากกัน ส่วน อ่ืนๆ ของร่างกายยังอยู่ในลักษณะ
เดิม

จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปในทิศทางที่พระมหากษัตริย์
หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

หมายเหตุ : เมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ สามารถปฏิบัติในท่าแลขวาและแลซ้ายได้ โดยการปฏิบัติท่ายกอกและสะบัดหน้าไปในทิศทางที่
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง จังหวะสาม (ทางซ้าย) จังหวะสาม (ทางขวา)จังหวะสาม (ตรงหน้า)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๘
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “เลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์” (ท่าฝึกพระราชทาน)
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เมื่อเลิกปฏิบัติจากท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เลิกนั่งคุกเข่า, ท า” หรือสั่งแบบรวดเร็วว่า “เลิก, อ๊ึบอ๊ึบ”

๕.การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกนั่งคุกเข่าจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นยืนโดยไม่เสียลักษณะท่าทาง     

ขาซ้ายเหยียดตึง ส้นเท้าซ้ายเปิด ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกนั่งคุกเข่าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวา กลับมาอยู่

ในลักษณะท่าวันทยหัตถ์ 
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกนั่งคุกเข่าจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปในทิศทางที่

พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

หมายเหตุ : กรณีมีผู้ปฏิบัติตั้งแต่ ๒ นายขึ้นไปหลังจากปฏิบัติจังหวะหนึ่ง ให้รอสัญญาณ “อึ๊บ”

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง จังหวะสาม (ตรงหน้า) จังหวะสาม (ทางขวา)จังหวะสาม (ทางซ้าย)



๑๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก
บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าแลขวา, แลซ้าย”

๒.ความมุ่งหมาย
เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก

ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์

เพ่ือใช้ในการแสดงความเคารพบุคคลหรือใช้แสดงการเคารพวัตถุ , สถานที่ (เมื่อผู้ปฏิบัติ           
ไมส่วมหมวก หรือไม่สามารถปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์ได้)
๔.ค าบอก

เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “แลขวา - ท า”, “แลซ้าย - ท า”
๕.การปฏิบัติ

เมื่อได้ยินค าบอก “แลขวา (ซ้าย) - ท า” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้า ไปทางขวา (ทางซ้าย) ประมาณ 
๔๕ องศา อย่างแข็งแรง ใบหน้าตั้งตรงและสายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ โดยส่วนต่างๆ
ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง จากนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอกและสะบัดหน้าไปยังทิศทางผู้รับการเคารพ

ท่าเคารพตรงหน้า ท่าแลขวา ท่าแลซ้าย

หมายเหตุ
-เมื่อได้ยินค าบอก “แล - ตรง” ให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรง หลังจากนั้น   

ให้ปฏิบัติในท่ายกอก
-กรณีที่ผู้ปฏิบัติเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ไม่สวมหมวกหรือไม่สามารถปฏิบัติ

ท่าวันทยหัตถ์ได้ ให้ปฏิบัติท่าโค้งค านับ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๐
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าถอดหมวก”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหาร
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ท่าถอดหมวกในระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา 
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "รวด" ใช้ค าบอก “ถอดหมวก”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกแขนซ้ายท่อนล่างขึ้นมาข้างหน้าล าตัว          
ในลักษณะงอข้อศอก พร้อมกับพลิกหงายฝ่ามือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ให้นิ้วทั้งสี่ เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน 
นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นข้างบน และตั้งฉากกับฝ่ามือ แขนซ้ายท่อนล่างขนานกับพ้ืน และตั้งฉากกับล าตัว แขนซ้าย
ท่อนบนแนบชิดติดล าตัวข้อศอกเสมอกับแนวแผ่นหลัง พร้อมกันนั้นให้ยกมือขวาขึ้นไปจับที่กระบังหมวก ใช้นิ้ว
ทั้งสี่ทาบไปกับกระบังหมวกด้านบน นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างข้อศอกขวาเปิดแขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขวา    
ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกหมวกออกจากศีรษะแล้วน ามา
วางครอบที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายอย่างแข็งแรง หันหน้าหมวกไปทางขวาของล าตัว ขอบกระบังหมวกอยู่แนวโคนนิ้ว
มือซ้าย มือขวายังจับที่กระบังหมวกในลักษณะเดิม ข้อมือขวาไม่หักและเป็นแนวเดียวกับแขนขวาท่อนล่าง
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือขวาลงไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่าง
รวดเร็วและแข็งแรง พร้อมกันนั้นให้จับขอบหมวกด้วยมือซ้าย (ลักษณะก ามือ) หลังจากนั้นปฏิบัติในท่ายกอก

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นการเปิดตอนให้รอสัญญาณ “อึ๊บ” เมื่อปฏิบัติในท่าถอดหมวกตอนท่ีหน่ึงเรียบร้อย รอท่ีจะปฏิบัติ      
ตอนท่ีสอง และปฏิบัติในท่าถอดหมวกตอนท่ีสองเรียบร้อย รอท่ีจะปฏิบัติตอนท่ีสาม

ตอนที่สองตอนที่หนึ่ง ตอนที่สาม



๒๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าสวมหมวก”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ท่าสวมหมวกหลังเลิกประกอบพิธีทางศาสนา 
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "รวด" ใช้ค าบอก “สวมหมวก”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาตบจับที่กระบังหมวก นิ้วทั้ง

สี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านบนของกระบังหมวก นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างข้อมือขวาไม่หักและแขนขวาท่อนล่าง    
เป็นแนวเดียวกันขนานกับพ้ืน พร้อมกันนั้นให้เหยียดนิ้วมือทั้งสี่ของมือซ้ายออกไปในลักษณะนิ้วเรียงชิด
ติดกันขนานกับพ้ืน
ตอนที่สอง

เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองพลิกหงายหมวก พร้อมกับ
น าหมวกขึ้นสวมบนศีรษะ หันหน้าหมวกไปข้างหน้า นิ้วมือทั้งสี่ของมือทั้งสองข้างทาบไปกับกระบังหมวก
ด้านบน ปลายนิ้วกลางชนกัน นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ด้านล่างของกระบังหมวก แขนท่อนบนทั้งสองข้าง
ขนานกับพ้ืนและค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย
ตอนที่สาม

เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในลักษณะท่าตรง
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะของการฟันมือ) หลังจากนั้นปฏิบัติในท่ายกอก

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นการเปิดตอนให้รอสัญญาณ “อึ๊บ” เมื่อปฏิบัติในท่าสวมหมวกตอนท่ีหน่ึงเรียบร้อยรอท่ีจะปฏิบัติ
ตอนท่ีสอง และปฏิบัติในท่าสวมหมวกตอนท่ีสองเรียบร้อย รอที่จะปฏิบัติตอนท่ีสาม

ตอนที่สอง ตอนที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๒
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าหมอบ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เป็นหนึ่งในท่าบุคคลท าการรบช่วยในการลดเป้าหมาย ลดการตรวจการณ์จากฝ่ายตรงข้าม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “หมอบ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “หมอบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าว      
แล้วตบเท้าลงที่พ้ืนเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสอง ส้นเท้าขวาไม่เปิด แขนทั้งสองข้าง
เหยียดตึงมือทิ้งดิ่งข้างล าตัว 
ตอนทีส่อง : เมื่อได้ยินค าบอก “หมอบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติทรุดตัวลงคุกเข่าขวาลงแตะพ้ืน จากนั้นให้
ยกแขนทั้งสองข้ึนมาด้านหน้าล าตัว แขนเหยียดตึงและขนานกับพ้ืนฝ่ามือคว่ าลง ล าตัวตั้งตรง เข่าซ้ายตั้งขึ้น 
เมื่อได้ยินสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้คุกเข่าซ้ายลงกับพ้ืนแล้วโน้มน้ าหนักตัวไปข้างหน้าใช้มือทั้งสองยันพ้ืน นิ้วทั้ง
ห้าเรียงชิดติดกันชี้ไปข้างหน้า พร้อมกันนั้นให้ยกเข่าขวาพ้นพ้ืน ขาขวาเหยียดตึง ปลายเท้าจิกพ้ืนเท้าตั้งตรง
เงยหน้าสายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “หมอบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติเหยียดขาซ้ายออกไปข้างหลังจนขา    
เหยียดตึง เท้าทั้งสองข้างชิดกัน ให้ลดตัวลงไปนอนราบกับพ้ืน เมื่ออกแตะถึงพ้ืนให้น ามือทั้งสองมา
ประสานกันไว้ ประมาณใต้คางในลักษณะที่มือขวาทับมือซ้าย ฝ่ามือทั้งสองคว่ าลงและให้ปลายนิ้วกลางมือ
ขวาอยู่ประมาณโคนนิ้วกลางมือซ้าย ศอกทั้งสองข้างกางออก เท้าทั้งสองแบนราบไปกับพ้ืน ปลายเท้าแบะ
ออกไปทางซ้าย และทางขวา เท้าด้านในแบนราบไปกับพื้น ส้นเท้าชิดกัน เงยหน้าเล็กน้อย

หมายเหตุ : ในการเปิดตอนให้รอสัญญาณ “อึ๊บ” ในตอนท่ีสอง ข้ันตอนท่ีเข่าขวาแตะพื้น

ตอนที่หนึ่ง สัญญาณ “อึ๊บ” ตอนที่สอง ตอนที่สาม



๒๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าลุก”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าหมอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติทางยุทธวิธีในการรบต่อไป 
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ลุก”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง

ตอนทีห่นึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ลุก, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติน ามือทั้งสองวางอยู่ในแนวหน้าอก ฝ่ามือคว่ า       
ปลายนิ้วของมือทั้งสองชี้หันไปทิศทางตรงหน้า (วางมือในลักษณะการตบฝ่ามือลงพ้ืน) พร้อมกันนั้นให้รวบ
ปลายเท้าทั้งสองเข้าหากันปลายเท้าทั้งสองข้างตั้งตรงจิกกับพ้ืน แล้วใช้มือทั้งสองดันพ้ืนยกตัวขึ้นมาจนแขน
ทั้งสองข้างเหยียดตึง จากนั้นให้ชักเข่าซ้ายมาข้างหน้า ให้เข่าแตะพ้ืนและตั้งฉากกับล าตัว ขาขวาเหยียดตึง       
ปลายเท้าท้ังสองยังจิกที่พ้ืนเงยหน้าสายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ลุก, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติคุกเข่าขวาลงกับพ้ืนแล้วยกตัวโดยใช้ฝ่ามือ    
ทั้งสองออกแรงดันพ้ืนให้ล าตัวตั้งขึ้น พร้อมกับยกเข่าทั้งสองข้างให้พ้นพ้ืน แล้วลุกขึ้นยืนในท่าเท้า ซ้าย       
อยู่ข้างหน้า น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสอง น ามือทั้งสองมาอยู่ข้างล าตัวในลักษณะมือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกัน ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง
ตอนทีส่าม : เมื่อได้ยินค าบอก “ลุก, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวากลับมาอยู่ในลักษณะ
ท่าตรงอย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

หมายเหตุ : -ถ้าเป็นกรณีท่ีเปิดตอนในท่าน้ีให้รอสัญญาณ “อึ๊บ” ในตอนท่ีสองเมื่อลุกขึ้นมายืนแล้ว
-ท่าลุกเท้าขวาจะต้องเป็นหลักอยู่กับท่ีเสมอ

ตอนที่สอง ตอนที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๔
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ท่าเดิน แบ่งออกเป็น ๓ ท่า : ๑.ท่าเดินสวนสนาม ๒.ท่าเดินตามปกติ ๓.ท่าเดินตามสบาย

ท่าเดินสวนสนาม
๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเดินสวนสนาม”
๒.ความมุ่ งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้เป็นท่าเดินในพระราชพิธี เช่น การเดินของแถวทหารกองเกียรติยศ การเดินเปลี่ยนยาม
ถวายพระเกียรติ เป็นต้น

-ใช้เป็นท่าเดินในพิธีอ่ืนๆ เช่น การเดินสวนสนาม หรือการปฏิบัติของการเปลี่ยนยาม
รักษาการณ์ เป็นต้น
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “สวนสนาม, หน้า - เดิน”

รูปทีห่นึ่ง รูปทีส่อง

๕.การปฏิบัติ 
รูปที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “สวนสนาม, หน้า - เดิน” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะของการ
เตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ พร้อมกันนั้นให้ยกมือขวา
ซึ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและเหยียดตึงมาข้างหน้าอยู่ประมาณหัวเข็มขัด ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณ       
หนึ่งฝ่ามือในลักษณะบิดฝ่ามือเฉียงไปข้างหน้า ข้อศอกงอเล็กน้อย ในขณะเดียวกันให้สะบัดแขนและมือซ้าย
ซึ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและเหยียดตึงไปข้างหลังเฉียงไปทางซ้ายจนแขนตึง หันหลังมือออกนอกล าตัว       
ท ามุม ๔๕ องศา กับล าตัว (ในลักษณะการฟันมือ) ล าตัวตั้งตรง อกผาย ไหล่ผึ่ง
รูปที่สอง : ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้สะบัดมือขวาไปข้างหลังเฉียงไป
ทางขวา หันหลังมือออกนอกล าตัวท ามุม ๔๕ องศากับล าตัว จนแขนขวาเหยียดตึง (ในลักษณะการฟันมือ) 
ถ่ายน้ าหนักตัวไปที่เท้าซ้าย ส้นเท้าขวาเปิด จากนั้นให้เตะเท้าขวาไปข้างหน้า ในลักษณะเดียวกันกับการเตะ
เท้าซ้ายออกเดินก้าวแรก และให้ยกมือซ้ายมาข้างหน้าประมาณหน้าหัวเข็มขัดห่างจากหัวเข็มขัดประมาณหนึ่ง
ฝ่ามือ ให้เดินสลับเท้าและแกว่งแขนในลักษณะเดียวกัน จนกว่าจะได้ยินค าบอก “แถว - หยุด”



๒๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเดินตามปกติ

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเดินตามปกติ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ       
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เป็นท่าที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในรูปแถว โดยปกติมักใช้ในการเคลื่อนที่ในระยะใกล้
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “หน้า - เดิน”
๕.การปฏิบัติ  
รูปที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้า - เดิน” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะของ          
การเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ พร้อมกันนั้นให้ยก
มือขวาซึ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและเหยียดตึงมาข้างหน้าอยู่ประมาณหัวเข็มขัด ห่างจากหัวเข็มขัด
ประมาณหนึ่งฝ่ามือในลักษณะบิดฝ่ามือเฉียงไปข้างหน้า ข้อศอกงอเล็กน้อย แขนซ้ายเหยียดตึง มือทิ้งดิ่ง
นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ไม่ติดข้างล าตัว
รูปที่สอง : ตบเท้าลงบนพ้ืนเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้สะบัดมือขวาไปข้างหลังเฉียงไป
ทางขวา หันหลังมือออกนอกล าตัว ท ามุม ๔๕ องศา กับล าตัว จนแขนขวาเหยียดตึง (ในลักษณะ       
การฟันมือ)
รูปที่สาม : ก้าวเท้าขวาเดินต่อไปและก้าวสลับเท้าเดินอย่างต่อเนื่อง มือทั้งสองข้างก าหลวม นิ้วหัวแม่มือ
จรดข้อที่สองของนิ้วชี้ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน แกว่งแขนตามการก้าวเดินของเท้าให้สัมพันธ์กันในลักษณะ
งอข้อศอกเล็กน้อยและหันหลังมือไปด้านหน้า 

ท่าเดินตามปกติ

รูปที่สองรูปที่หนึ่ง รูปที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๖

ท่าเดินตามสบาย
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเดินตามสบาย”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน     
ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เป็นท่าที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในรูปแถวในลักษณะของการผ่อนคลาย และเป็นการ
เดินในรูปแถวหลังจากวิ่งออกก าลังกายมาเป็นระยะเวลานาน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เดินตามสบาย”
๕.การปฏิบัติ : ท่าเดินตามสบายจะปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติในท่าเดินตามปกติอยู่ เมื่อได้ยินค าบอก 
“เดินตามสบาย” ให้ผู้ปฏิบัติใช้ท่าเดินตามปกติแต่สามารถผ่อนคลายการเดินได้ ถ้าปฏิบัติ เป็น    
รูปแถวสามารถเดินเท้าไม่พร้อมกันได้  เมื่อได้ยินค าบอก “ เดินเข้าระเบียบ” ให้ เดิน                   
ในท่าเดินตามปกติในระเบียบแถวเช่นเดิม

ท่าเดินตามสบาย



๒๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าหยุดจากการเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการหยุดจากการเคลื่อนที่ของแถวให้เกิดความพร้อมเพรียงและเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “แถว - หยุด”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวา           
ไปหนึ่งก้าว พร้อมกับยั้งตัวน้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา ส้นเท้าซ้ายเปิด มือซ้ายอยู่ในระดับแนวหัวเข็มขัดห่างจาก
ล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ มือขวาสะบัดเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะการฟันมือ)
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะของ
การอัดส้นเท้า พร้อมกับลดมือและแขนทั้งสองข้างกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
จากนั้นปฏิบัติท่ายกอก

หมายเหตุ : -ในกรณีที่เป็นการเปิดจังหวะให้สะบัดมือเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะการฟันมือ) ในขณะที่เท้าตกถึงพื้น
-ในกรณีที่เป็นท่าเดินตามปกติหรือท่าเดินตามสบาย ในจังหวะที่หนึ่ง ให้ตบเท้าพร้อมกับลดมือและแขน 

ทั้งสองข้างมาอยู่ข้างขา ในลักษณะที่นิ้วมือท้ังห้าเหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน ทิ้งดิ่งข้างล าตัว ในจังหวะที่สองคงปฏิบัติ
เหมือนท่าหยุดจากท่าเดินสวนสนาม การปฏิบัติแบบปิดจังหวะ ปฏิบัติเช่นเดียวกับแบบเปิดจังหวะ การใช้ค าบอก
สามารถใช้ได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวา แต่ต้องสั่งเว้นเท้า

จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๘
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางซ้ายในขณะเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง" ใช้ค าบอก “ซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวา   
เดินต่อไปตามปกติและเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติก้าว     
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วตบเบี่ยงไปทางซ้ายลงกับพ้ืนอย่างแข็งแรง ห่างจากปลายเท้าซ้ายเล็กน้อย       
โดยให้ส้นเท้าขวาอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าซ้าย ปลายเท้าขวาบิดเฉียงไปทางซ้าย ๔๕ องศา         
แขนและมือซ้ายอยู่หน้าหัวเข็มขัด แขนและมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะของการเดินสวนสนาม 
น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิด (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุนหมุนตัวไป
ทางซ้ายด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๙๐ องศา ในขณะที่หมุนตัวนั้นให้สะบัดมือซ้ายเฉียงไปข้างหลัง         
(ในลักษณะของการฟันมือ) ต่อจากนั้นลดมือทั้ งสองข้างลงมาอยู่ข้างขาทั้งสองอย่างแข็งแรง 
(แขนทั้งสองข้างเหยียดตึงมือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ไม่ติดข้างล าตัว ) น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าขวา     
ส้นเท้าซ้ายเปิด ขาซ้ายเหยียดตึง ส่วนต่าง  ๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง (รูปที่สอง)
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไปในลักษณะ
ของการเตะเท้าและตบเท้า แขนและมือทั้งสองปฏิบัติตามลักษณะของการเดินสวนสนาม

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นท่าเดินตามปกติ ในจังหวะที่หนึ่งให้เหยียดนิ้วมือทั้งสองข้างออกไปจนนิ้วเหยียดตึง 
และเรียงชิดติดกัน ในจังหวะที่สองเมื่อก้าวเท้า ให้ตบเท้าและสะบัดมือเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะการฟันมือ) 
ในก้าวแรกจากนั้นให้ก้าวเท้าเดินพร้อมกับก ามือหลวมในท่า เดินตามปกติต่อไป

จังหวะสอง

รูปที่สองรูปที่หนึ่ง



๒๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าขวาหันในเวลาเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางขวาในขณะเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “ขวา - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าขวาตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้าย       
เดินต่อไปตามปกติ และเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าขวาตกถึงพ้ืนอีกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้าย
ไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าว แล้วตบเบี่ยงไปทางขวาลงกับพ้ืนอย่างแข็งแรง ห่างจากปลายเท้าขวาเล็กน้อย 
โดยให้ส้นเท้าซ้ายอยู่ ในแนวเดียวกับปลายเท้าขวา ปลายเท้าซ้ายบิดเฉียงไปทางขวา ๔๕ องศา 
แขนและมือขวาอยู่หน้าหัวเข็มขัด แขนและมือซ้ายเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะของการเดินสวนสนาม 
น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายส้นเท้าขวาเปิด (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุน หมุนตัวไป
ทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๙๐ องศา ในขณะที่หมุนตัวนั้นให้สะบัดมือขวาเฉียงไปข้างหลัง 
(ในลักษณะของการฟันมือ) ต่อจากนั้นลดมือทั้งสองข้างลงมาอยู่ข้างขาทั้งสองอย่างแข็งแรง (แขนทั้งสองข้าง
เหยียดตึง มือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันไม่ติดขา) น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย ส้นเท้าขวาเปิด ขาขวาเหยียดตึง 
ส่วนต่าง  ๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง (รูปที่สอง)
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาออกเดินต่อไปในลักษณะ
ของการเตะเท้าและตบเท้า แขนและมือทั้งสองปฏิบัติตามลักษณะของการเดินสวนสนาม

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นท่าเดินตามปกติ ในจังหวะที่หนึ่งให้เหยียดนิ้วมือทั้งสองข้างออกไปจนนิ้วเหยียดตึงและ
เรียงชิดติดกัน ในจังหวะที่สองเมื่อก้าวเท้า ให้ตบเท้าและสะบัดมือเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะการฟันมือ) ในก้าวแรก
จากนั้นให้ก้าวเท้าเดินพร้อมกับก ามือหลวมในท่าเดินตามปกติต่อไป

จังหวะสอง

รูปที่สองรูปที่หนึ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๐
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ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน”
๒.ความ มุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระเบี ยบแบบแผนเดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากตรงหน้าไปทิศทางตรงข้ามในขณะเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “กลับหลัง - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาออกเดิน
ต่อไปตามปกติ และเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้ง ในล าดับของการก้าวเท้าเดิน 
ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าประมาณหนึ่งก้าว ลักษณะของการตบเท้าลงกับพ้ืนอย่างแข็งแรง 
พร้อมกับยั้งตัวหยุดเดินไว้ ยกมือซ้ายขึ้นมาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัดห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือ ให้สะบัดมือขวา      
ไปข้างหลังจนแขนขวาเหยียดตึง (ในลักษณะของการฟันมือ) น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิด 
ลักษณะท่าทางของล าตัวยังอยู่ในท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติตบเบี่ยงไปทางขวาลงกับพ้ืนอย่าง
แข็งแรง ห่างจากปลายเท้าขวาเล็กน้อย โดยให้ส้นเท้าซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าขวา ปลายเท้า ซ้าย    
บิดเฉียงไปทางขวา ๔๕ องศา พร้อมกันนั้นให้เปลี่ยนมือขวามาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัด และสะบัดมือซ้าย           
เฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะของการฟันมือ) จนแขนซ้ายเหยียดตึง (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสอง
เป็นจุดหมุน หมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๑๘๐ องศา ในขณะที่หมุนตัวส้นเท้าทั้งสอง
เปิด ให้สะบัดมือขวาเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะของการฟันมือ) จากนั้นลดมือทั้งสองมาอยู่ข้างขาทั้งสอง      
อย่างแข็งแรง (แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง มือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ไม่ติดข้างล าตัว ) น้ าหนักตัวอยู่บน
เท้าขวา ส้นเท้าซ้ายเปิดขาซ้ายเหยียดตึง ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง (รูปที่สอง)
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไป          
ในลักษณะของการเตะเท้าและตบเท้า แขนและมือทั้งสองปฏิบัติตามลักษณะของการเดินสวนสนาม

จังหวะสอง จังหวะสาม

รูปที่สองรูปที่หนึ่ง



๓๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าซอยเท้า แบ่งออกเป็น ๔ ท่า
๑.ท่าซอยเท้าอยู่กับที่
๒.ท่าหยุดจากการซอยเท้า
๓.ท่าเดินจากการซอยเท้า
๔.ท่าซอยเท้าจากการเดิน

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าซอยเท้าเมื่ออยู่กับที”่
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียว กันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าซอยเท้าอยู่กับท่ีใช้ในการจัดหน้าตับและรูปแถวก่อนที่จะเริ่มท าการเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ซอยเท้า, ท า”

ท่าซอยเท้าอยู่กับที่

๕.การปฏิบัติ
รูปที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซอยเท้า, ท า” ให้ผู้ปฏิบัติยกเท้าซ้ายขึ้นให้ท่อนขาซ้ายขนานกับพ้ืน งุ้มปลายเท้าลง 
พร้อมกันนั้นให้ยกมือขวามาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัดห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือ สะบัดมือซ้ายเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะ
ของการฟันมือ) แขนซ้ายเหยียดตึง (เหมือนลักษณะของการเดินสวนสนาม)
รูปที่สอง : วางปลายเท้าลงไปยืนกับพ้ืนต าแหน่งเดิมในลักษณะของการย่ าอยู่กับที่ เมื่อเท้าซ้ายลงถึง พ้ืน            
ให้สะบัดมือขวาเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะของการฟันมือ) และยกมือซ้ายมาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัดแทน             
ในขณะเดียวกันให้ยกเท้าขวาขึ้นมาในลักษณะเดียวกับการยกเท้าซ้ายในครั้งแรก จากนั้นให้ยกเท้าซ้าย  
และเท้าขวาขึ้นลงสลับกันไปเรื่อยๆ ในลักษณะการย่ าอยู่กับที่ มือและแขนคงปฏิบัติตามการเดินสวนสนาม

รูปที่สองรูปที่หนึ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๒
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ท่าหยุดจากการซอยเท้า

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าหยุดจากการซอยเท้า”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ             
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าหยุดจากการซอยเท้าเป็นท่าที่น าไปใช้ในการหยุดจากการซอยเท้าก่อนที่รูปแถวจะหยุดจาก
การเดิน เมื่อผู้ปฏิบัติในแถวปฏิบัติในท่าหยุดจากการซอยเท้าท าให้มีการจัดหน้าตับและรูปแถว ให้เกิดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและหยุดได้พร้อมเพรียงกัน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “แถว - หยุด”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง
ในขณะที่ผู้ปฏิบัติก าลังปฏิบัติท่าซอยเท้าเมื่ออยู่กับที่ 

เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน   
ให้ยกเท้าขวาขึ้นและย่ าลงกับพ้ืน เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะ
ที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ยกเท้าขวาขึ้นและย่ าลงกับพ้ืน จากนั้น        
ยกเท้าซ้ายขึ้นมาค้างไว้ในลักษณะขาซ้ายงอ ยกมือขวามาอยู่ ที่   
หน้าหัวเข็มขัด สะบัดมือซ้ายเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะของ       
การฟันมือ) จนแขนเหยียดตึง ล าตัวตั้งตรง

จังหวะสอง

จังหวะสอง
เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ

น าเท้าซ้ายลงมาชิดเท้าขวา (ในลักษณะของการอัดส้นเท้า) พร้อมกับ   
ลดมือทั้งสองกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรง

หมายเหตุ : ท่าหยุดจากการซอยเท้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองเท้า



๓๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเดินจากการซอยเท้า”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ ในการจัดหน้าตับและรูปแถวในขณะที่ เดินอยู่ เ พ่ือรักษาหน้าตับระยะต่อของแถว             
ก่อนที่จะออกเดินต่อไป
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “หน้า - เดิน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าเดินจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้าย

ตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติยกเท้าขวาขึ้นและย่ าลงกับพ้ืน เมื่อได้ยิน      
ค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่ เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ยกเท้าขวาขึ้น     
และย่ าลงกับพ้ืน จากนั้นยกเท้าซ้ายขึ้นมาค้างไว้ในลักษณะขาซ้ายงอ 
ยกมือขวามาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัดสะบัดมือซ้ายเฉียงไปข้างหลัง       
(ในลักษณะของการฟันมือ) จนแขนเหยียดตึง ล าตัวตั้งตรง

จังหวะสอง

จังหวะสอง
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าเดินจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ

เตะเท้าซ้ายไปข้างหน้าจนขาเหยียดตึง ตบเท้าซ้ายลงบน พ้ืน         
เต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง พร้อมกับสะบัดมือขวาเฉียงไปข้างหลัง       
(ในลักษณะของการฟันมือ) จนแขนเหยียดตึง จากนั้นให้ก้าวเท้าเดิน
ต่อไปตามปกติ แขนและมือทั้งสองปฏิบัติตามการเดินสวนสนาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๔
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ท่าซอยเท้าจากการเดิน

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าซอยเท้าจากการเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าซอยเท้าจากการเดินใช้ในการจัดหน้าตับและรูปแถวในขณะที่ก าลังเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ซอยเท้า, ท า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “ซอยเท้าจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาเดินต่อไป       

และเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปชิดเท้าซ้าย (ในการน า   
เท้าหลังมาชิดเท้าหน้าไม่มีการอัดส้นเท้า) มือทั้งสองข้างทิ้งดิ่งข้างล าตัวนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันอยู่ในลักษณะ
ท่าตรง
จังหวะสอง

เมื่อได้ยินค าบอก “ซอยเท้าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกเท้าซ้ายขึ้นในทางดิ่ง โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับท่าซอยเท้าอยู่กับที่ (จังหวะหนึ่ง) จากนั้นให้วางเท้าซ้ายลงกับพ้ืนในลักษณะของการย่ าเท้า      
อยูก่ับท่ีแขนทั้งสองข้างปฏิบัติตามลักษณะการเดินสวนสนาม

หมายเหตุ : ท่าซอยเท้าจากการเดินสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองเท้า

จังหวะสองท่าเร่ิมต้น



๓๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเปลี่ยนเท้าขณะที่ก าลังเดินอยู่แล้วเท้าไม่พร้อมกับก าลังพลในแถว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เปลี่ยนเท้า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “เปลี่ยนเท้าจังหวะ” เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 

เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับหยุดยั้งตัวไว้       
มือและแขนทั้งสองอยู่ในท่าหยุดจากการเดิน (จังหวะที่หนึ่ง) น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าหน้า
จังหวะสอง

เมื่อได้ยินค าบอก “เปลี่ยนเท้าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าปลายเท้าหลังมาชิดส้นเท้าหน้า 
มือและแขนทั้งสองอยู่ในลักษณะของการเดินสวนสนาม ส้นเท้าหลังเปิด
จังหวะสาม

เมื่อได้ยินค าบอก “เปลี่ยนเท้าจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าหน้าไปข้างหน้า และตบลงพ้ืน
อย่างแข็งแรง

หมายเหตุ : -ท่าเปลี่ยนเท้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองเท้า
-ถ้าเป็นการเปิดจังหวะจะสั่งในเท้าเดียวกัน ถ้าเป็นการปิดจังหวะจะสั่งเท้าเว้นเท้า

จังหวะสามจังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๖
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าวิ่ง”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการเคลื่อนทีใ่นรูปแถว ในโอกาสที่ต้องการความรวดเร็วในขณะเคลื่อนที่

-ใช้เพ่ือการออกก าลังกาย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “วิ่ง, หน้า - วิ่ง”
๕.การปฏิบัติ

รูปที่หนึ่ง

รูปที่หนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “วิ่ง, หน้า - วิ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าซ้าย

ไปข้างหน้าจนขาซ้ายเหยียดตึง และตบเท้าซ้ายลงบนพ้ืนเต็มฝ่าเท้า
อย่างแข็งแรง ส้นเท้าขวาเปิด พร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นมาเสมอหน้าอก 
ก ามือหลวม และให้มือห่างจากหน้าอกประมาณหนึ่งฝ่ามือ หันฝ่ามือเข้า
หาล าตัว

รูปที่สอง
ในขณะที่ เท้ าซ้ ายอยู่บน พ้ืน ให้ งอ เข่ าซ้ ายเล็ กน้อย 

และใช้เท้าซ้ายถีบตัวให้พุ่งออกไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าขวาออกวิ่ง

หมายเหตุ : ในการวิ่งออกไปแต่ละก้าว ให้รักษาลักษณะท่าทางการวิ่ง 
นอกจากแขน มือและขาท้ังสองข้าง ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะ
ท่าตรง

รูปที่สอง



๓๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่ง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่ง”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการเคลื่อนที่ในรูปแถว ในโอกาสที่ต้องการเพ่ิมความรวดเร็วในขณะเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนจาก
การเดินเป็นการวิ่ง

-ใช้ในการออกก าลังกายในรูปแถว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “วิ่งหน้า - วิ่ง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “วิ่งหน้าวิ่งจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาต่อไป

ตามปกติ เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าหนึ่งก้าว 
พร้อมกับยั้งตัวหยุดเดินไว้ ยกมือซ้ายมาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัดห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือ สะบัดมือขวาเฉียงไปข้าง
หลัง น้ าหนักตัวอยูบ่นเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิด ล าตัวตั้งตรงสายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ 
จังหวะสอง

เมื่อได้ยินค าบอก “วิ่งหน้าวิ่งจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะ        
การเตะเท้าจนขาเหยียดตึง และตบเท้าลงกับพ้ืนเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง พร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นมา       
เสมอหน้าอก ก ามือหลวม หันฝ่ามือเข้าหาล าตัว ใช้เท้าซ้ายสปริงตัววิ่งออกไปข้างหน้า ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
อยู่ในลักษณะท่าวิ่ง

หมายเหตุ : -ท่าว่ิงจากการเดินสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองเท้า
-ถ้าเป็นการปฏิบัติปิดจังหวะยกมือขวามาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัดห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือ สะบัดมือซ้ายเฉียงไป

ข้างหลัง ส่วนการปฏิบัติเปิดจังหวะ ในจังหวะหนึ่ง เมื่อตบเท้าขวาถึงพื้นให้สะบัดมือทั้งสองข้างเฉียงไปข้างหลัง              
(ในลักษณะการฟันมือ) ในจังหวะสอง เมื่อตบเท้าถึงพื้น ให้ยกมือทั้งสองมาอยู่บริเวณหน้าอกในลักษณะท่าวิ่ง

จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๘

ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดิน
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการลดความเร็วในขณะเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดิน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “เดิน - ท า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “เดินท าจังหวะ” ในขณะที่ เท้าซ้าย         

ตกถึงพื้น ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไป เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” 
ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีก ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปข้างหน้าอีก
หนึ่งก้าว พร้อมกับยั้งตัวหยุดวิ่ง ส่วนต่าง  ๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง

จังหวะสอง
เมื่อได้ยินค าบอก “เดินท าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้า

ซ้ายวิ่งต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว พร้อมกับยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
อยู่ในลักษณะท่าวิ่ง



๓๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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จังหวะสาม
จังหวะสี่

จังหวะสาม
เมื่อได้ยินค าบอก “เดินท าจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว             

พร้อมกับยั้งตัวไว้ส่วนต่าง  ๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสี่

เมื่อได้ยินค าบอก “เดินท าจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าซ้ายซึ่งงออยู่ไปข้างหน้าจนขาเหยียดตึง     
สะบัดมือซ้ายเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะของการฟันมือ) จนแขนเหยียดตึง ยกมือขวามาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัด ล าตัวตั้ง
ตรง (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นตบเท้าซ้ายเต็มฝ่าเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรง พร้อมกับสะบัดมือขวาเฉียงไปข้างหลัง             
(ในลักษณะของการฟันมือ) จนแขนเหยียดตึง แล้วใช้เท้าอีกข้างหนึ่งก้าวเดินต่อไปด้วย ท่าเดินตามปกติหรือ             
เดินสวนสนามก็ได้ (รูปที่สอง)

หมายเหตุ : ถ้าเป็นการปฏิบัติเปิดจังหวะ ในจังหวะสี่ ให้สะบัดมือทั้งสองเฉียงไปข้างหลัง (ในลักษณะของการฟันมือ)           
แขนเหยียดตึง พร้อมกับตบเท้าซ้ายเต็มฝ่าเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรง

รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๐

ท่าหยุดจากการวิ่ง
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าหยุดจากการวิ่ง”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน               
ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการหยุดจากการเคลื่อนที่ของแถวให้เกิดความพร้อมเพรียงและเกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “แถว - หยุด”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้าย       

ตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไป เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” 
ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้น ให้ก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว 
พร้อมกับยั้งตัวหยุดวิ่ง ส่วนต่าง  ๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง

จังหวะสอง
เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ     

ก้าวเท้าซ้ายวิ่งต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ใน
ลักษณะท่าวิ่ง



๔๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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จังหวะสาม

จังหวะสาม
เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติก้าว

เท้าขวาวิ่งไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว พร้อมกับยั้งตัวไว้ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
อยู่ในลักษณะท่าวิ่ง

จังหวะสี่

จังหวะห้า

จังหวะสี่
เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้เท้า

ขวาที่ยืนอยู่กับพ้ืนเป็นหลักในการทรงตัว เตะเท้าซ้ายซึ่งงออยู่ไปข้างหน้า
จนขาเหยียดตึง พร้อมกันนั้นให้ตบเท้าซ้ายลงบนพ้ืนอย่างแข็งแรง
ประมาณครึ่งก้าว โน้มน้ าหนักตัวลงบนเท้าซ้ายขาซ้ายเหยียดตรง 
ขาขวาเหยียดตึง และเปิดส้นเท้าขวา ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะ
ท่าวิ่ง

จังหวะห้า
เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - ห้า”ให้ผู้ปฏิบัติ       

น าเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายอย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะของการ   
อัดส้นเท้า) พร้อมกันนั้นให้ลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในลักษณะท่าตรง    
อย่างแข็งแรง (ในลักษณะการฟันมือ)

หมายเหตุ : -ท่าหยุดจากการวิ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองเท้า
-การปฏิบัติเปิด และปิดจังหวะในจังหวะสี่ ให้ตบเท้า 

และบิดปลายเท้าเฉียงออกไปประมาณ ๔๕ องศา



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๒

ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่ง
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่ง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ถู กต้ องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติใช้ในการเปลี่ยนเท้า ขณะก าลังวิ่งแล้วเท้าไม่พร้อมกับคนส่วนใหญ่ในแถว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เปลี่ยน, เท้า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “เปลี่ยนเท้าจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวา       

วิ่งต่อไป และเมื่อได้ยิน เป็นค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่ง
ต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว พร้อมกับยั้งตัวไว้ ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยูใ่นลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสอง

เมื่อได้ยินค าบอก “เปลี่ยนเท้าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายวิ่งไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว 
พร้อมกับยั้งตัวไว้ ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสาม

เมื่อได้ยินค าบอก “เปลี่ยนเท้าจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายวิ่งไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าว 
พร้อมกับยั้งตัวไว้ ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสี่

เมื่อได้ยินค าบอก “เปลี่ยนเท้าจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปข้างหน้าตามปกติ

หมายเหตุ : -ท่าเปลี่ยนเท้าในเวลาวิ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองเท้า
-ถ้าเป็นการปฏิบัติเปิดจังหวะ จะใช้ค าบอกเท้าต่อเท้าโดยไม่มีการบอกเท้าเว้นเท้า

จังหวะสอง จังหวะสาม จังหวะสี่



๔๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าซ้ายหันในเวลาวิ่ง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าซ้ายหันในเวลาวิ่ง”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใหผู้้ปฏิบัติน าไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางซ้ายในขณะวิ่ง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “ซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไป

ตามปกติ เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดยั้งตัวด้วยเท้าขวา 
ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสอง

เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดยั้งตัวด้วยเท้าซ้าย ในลักษณะที่เท้า
ซ้ายและล าตัวหันไปทางซ้าย ๔๕ องศา ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสาม

เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดยั้งตัวด้วยเท้าขวา ในลักษณะที่เท้าขวา
และล าตัวหันไปทางซ้าย ๔๕ องศา ส่วนต่าง  ๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสี่

เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ในลักษณะของการเตะเท้า
ซ้ายจนขาเหยียดตึง พร้อมกับตบเท้าลงไปกับพ้ืนเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติวิ่งต่อไปตามปกติ

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๔

ท่าขวาหันในเวลาวิ่ง
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่าขวาหันในเวลาวิ่ง”
๒.ความ มุ่งหมาย : เ พ่ื อให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็ นระเบี ยบแบบแผน เดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางขวาในขณะวิ่ง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “ขวา - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าขวาตกถึงพื้น ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายวิ่งต่อไป

ตามปกติ และเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าขวาตกถึงพ้ืนอีกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดยั้งตัวด้วยเท้า
ซ้าย ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสอง

เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดยั้งตัวด้วยเท้าขวา ในลักษณะที่เท้าขวา
และล าตัวหันไปทางขวา ๔๕ องศา ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสาม

เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดยั้งตัวด้วยเท้าซ้าย ในลักษณะที่เท้าซ้าย
และล าตัวหันไปทางขวา ๔๕ องศา ส่วนต่าง  ๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสี่

เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ในลักษณะของการเตะเท้าขวา
จนขาเหยียดตึง พร้อมกับตบเท้าลงไปกับพ้ืนเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติวิ่งต่อไปตามปกติ

จังหวะสาม จังหวะสี่



๔๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : บุคคลท่ามือเปล่า “ท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง”
๒.ความ มุ่งหมาย : เ พ่ือ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึ กและเป็นระเบี ยบแบบแผน เดียวกันของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทิศทางตรงข้ามในขณะวิ่ง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “กลับหลัง - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่ง
ต่อไปตามปกติ และเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้งในการก้าวเท้าวิ่งตามปกติ           
ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดยั้งตัวด้วยเท้าขวา ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดอยู่กับที่ด้วยแรงถีบของเท้าขวา  
ที่ยืนอยู่ พร้อมกับน าเท้าซ้ายลงยืนกับพ้ืนแทนเท้าขวา ในลักษณะที่เท้าซ้ายและล าตัวหันไปทางขวา ๙๐ องศา 
ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติกระโดดอยู่กับที่ด้วยแรงถีบของเท้าซ้าย        
ทีย่ืนอยู่พร้อมกับน าเท้าขวาลงยืนกับพ้ืนแทนเท้าซ้าย ในลักษณะที่เท้าขวาและล าตัวหันไปทางขวา ๙๐ องศา ส่วนต่าง  ๆ        
ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง
จังหวะสี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายออกวิ่งไปข้างหน้า ในลักษณะ          
ของการเตะเท้าจนขาเหยียดตึง พร้อมกับตบเท้าลงไปกับพ้ืน เต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง หลังจากนั้นให้ผู้ปฏิบัติวิ่งต่อไป
ตามปกติ

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๖

การออกนอกแถวและกลับเข้าแถว
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การออกนอกแถวและกลับเข้าแถว”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติในแถวต้องออกจากแถวมาที่หน้าแถว เพ่ือแสดงตัวอย่าง หรือออกมา    
ปฏิบัติโทษ ในการตรวจแต่งกายก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “หน้าแถว, ประจ าที”่ 

เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “หน้าแถว, กลับ, เข้าแถว”

การออกนอกแถว

๕.การปฏิบัติท่าออกนอกแถว
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าแถว, ประจ าที่” ให้ผู้ปฏิบัติสูดลมหายใจเข้าปอดสั้นห้วนแล้วกลับมา         

อยู่ในลักษณะท่าตรง จากนั้นท าท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้า พร้อมกับก้าวเดินในท่าเดินสวนสนามไปทางหัว
แถวสามก้าว ในก้าวที่สี่ให้ตบเท้าพร้อมกับยกมือทั้งสองมาก าหลวมประมาณหน้าอก สปริงตัวออกวิ่งไปทางหัว
แถวโดยวนทางซ้ายมือของตัวเอง และมาหยุดอยู่ก่ึงกลางแถวห่างจากแถวประมาณหกก้าว แล้วท าท่าซ้ายหัน 
จากนั้นปฏิบัติในท่าพักตามระเบียบ



๔๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การกลับเข้าแถว

๕.การปฏิบัติท่ากลับเข้าแถว
เมื่อได้ยินค าบอก “กลับ,  เข้าแถว” ให้ผู้ปฏิบัติสูดลมหายใจเข้าปอดสั้นห้วนแล้ว กลับมา               

อยู่ในลักษณะท่าตรง จากนั้นท าท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้า พร้อมกับก้าวเดินในท่าเดินสวนสนามสามก้าว 
ในก้าวที่สี่ให้ตบเท้าพร้อมกับยกมือทั้งสองมาก าหลวมประมาณหน้าอก สปริงตัวออกวิ่งไปทางท้ายแถวแล้ววิ่ง      
เข้าหาแถวทางด้านหลังให้ห่างจากแถวประมาณหนึ่งก้าว เมื่อถึงต าแหน่งเดิมให้ ปฏิบัติท่าหยุดจากการวิ่ง          
แล้วท าท่าซ้ายหันโดยไม่ต้องชิดเท้า จากนั้นก้าวเท้าขวากลับไปยืนในต าแหน่งเดิมแล้วชิดเท้า (ในลักษณะการ      
อัดส้นเท้า) และให้ปฏิบัติท่าจัดแถว เมื่อยืนตรงต าแหน่งแล้วให้ปฏิบัติท่าตรงและท่าพักตามระเบียบตามล าดับ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์





หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



การฝึกแถวชิด แบ่งออกเป็น ๒ รูปแถว ดังนี้
๑.แถวหน้ากระดาน

รูปขบวนที่มีลักษณะสัดส่วนความกว้างด้านหน้ามากกว่าความลึก ในการจัดแถวอาจจัดเป็นแถวหน้ากระดาน
แถวเดี่ยวหรือตั้งแต่สองแถวขึ้นไปตามความเหมาะสม ส่วนระยะเคียงระหว่างบุคคลที่อยู่ในแถวนั้น ก าหนดไว้สอง
ระยะคือ ระยะเคียงหนึ่งช่วงศอก (ยกมือซ้ายเท้าสะโพก) เรียกรูปแถวนี้ว่า แถวหน้ากระดาน และระยะเคียงหนึ่ง
ช่วงแขน (เหยียดแขนซ้ายออกไปทางข้าง) เรียกรูปแถวนี้ว่า แถวหน้ากระดานเปิดระยะ 

๒.แถวตอน
รูปแถวที่มีลักษณะสัดส่วนความลึกมากกว่าความกว้างด้านหน้า ในการจัดแถวอาจจัดเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง

หรือตั้งแต่สองแถวขึ้นไปตามความเหมาะสม ส่วนระยะเคียงระหว่างบุคคลที่อยู่ในแถวนั้น ก าหนดไว้ เช่นเดียวกัน 
กับแถวหน้ากระดาน

การปฏิบัติในท่าแถวชิดในคู่มือการฝึกเล่มนี้มีความแตกต่างจากคู่มือการฝึกในอดีตที่ผ่านมาหลายขั้นตอน    
เช่น การปฏิบัติขณะจัดแถว การปฏิบัติในการนับ เป็นค าบอกในการนับ เป็นต้น ฉะนั้นผู้ศึกษาควรศึกษาการปฏิบัติ         
โดยละเอียดให้เข้าใจดังนี้เพ่ือความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพ ความพร้อมเพรียง และความสง่างาม ได้มาตรฐาน
ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



๕๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในโอกาสที่จะท าการตรวจแถว

-ใช้ในการจัดล าดับความสูงของผู้ปฏิบัติเพื่อใช้ในการจัดแถวในรูปแถวต่างๆ
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว, มาหาข้าพเจ้า”

๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติวิ่งมาเข้าแถวตามล าดับ

ความสูงข้างหน้าผู้เรียกแถวโดยเร็ว คนสูงที่สุดของแถวเป็นคนหลัก (คนหัวแถว) ยืนตรงหน้าผู้เรียกแถว 
และห่างจากผู้เรียกแถวประมาณหกก้าว จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ วิ่งมาเข้าแถวเรียงตามล าดับความสูงต่อไป
ทางซ้ายของคนหลัก โดยผู้ปฏิบัติทุกคนกระโดดอยู่กับที่ (ในลักษณะกระโดดสองเท้าพร้อมกัน) มือก าหลวมอยู่
บริเวณหน้าอก ต่อจากนั้นให้คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็น
ว่าเป็นรูปแถวแล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” เมื่อสิ้นเสียงคนหัวแถวนับ “หนึ่ง” แล้วให้คนที่เหลือนับ “หนึ่ง” 
ให้เสียงดังและพร้อมเพรียงกัน

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าตรง และฟังสัญญาณ 
“อ๊ึบ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะโพกซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและ
ให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว
แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” ให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถวน าแขนขวา (อยู่ลักษณะท่าตรง) ของตนไปแตะกับ
ปลายศอกซ้ายของคนท่ีอยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว 
พร้อมกับก้มมองดูแนวปลายเท้าให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง 
เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกนายสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดศอกซ้ายกลับไปอยู่
ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ศอก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๔

แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบ แบบแผนเดียวกันของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในโอกาสที่จะท าการตรวจแถว

-ใช้ในการจัดล าดับความสูงของผู้ปฏิบัติเพื่อใช้ในการจัดแถวในรูปแถวต่างๆ
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว, เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า”

รูปแถวหน้ากระดานแถวเด่ียวเปิดระยะ

๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว, เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติวิ่งมาเข้าแถว

ตามล าดับความสูงข้างหน้าผู้เรียกแถวโดยเร็ว คนสูงที่สุดของแถวเป็นคนหลัก (คนหัวแถว) ยืนตรงหน้า               
ผู้เรียกแถว และห่างจากผู้เรียกแถวประมาณหกก้าว จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ วิ่งมาเข้าแถวเรียงตามล าดับ
ความสูงต่อไปทางซ้ายของคนหลัก โดยผู้ปฏิบัติทุกคนกระโดดอยู่กับที่ (ในลักษณะกระโดดสองเท้าพร้อมกัน) 
มือก าหลวมอยู่บริเวณหน้าอก ต่อจากนั้นให้คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อย
หรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถวแล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” เมื่อสิ้นเสียงคนหัวแถวนับ “หนึ่ง” แล้วให้คนที่เหลือ
นับ “หนึ่ง” ให้เสียงดังและพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าตรง และฟังสัญญาณ 
“อ๊ึบ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะโพกซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและ
ให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว 
แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” จากนั้นให้ทุกคนยกแขนซ้ายเหยียดออกไปทางข้างในระดับสูงเสมอแนวไหล่ (ยกเว้น
คนท้ายแถวสุดไม่ต้องยกแขนซ้ายขึ้น) คว่ าฝ่ามือนิ้วมือทั้งห้าเหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้คนที่อยู่ถัดไป
ทางซ้ายจากหัวแถว น าไหล่ขวาของตนเองไปแตะจดกับปลายนิ้วมือซ้ายของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถว
(คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับก้มมองดูแนวปลายเท้า
ให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกคน
สะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดแขนซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : ตามแบบฝึกของ รร.ทม.รอ. นิยมเรียกแถวปิดระยะก่อน และเมื่อต้องการจะเปิดระยะ จะสั่งว่า 
“เปิดระยะ, จัดแถว”

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ช่วงแขน



๕๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในโอกาสที่จะท าการตรวจแถว

-ใช้ในการฝึก หรือรับฟังค าชี้แจง
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “หน้ากระดานสองแถว (ขึ้นไป), มาหาข้าพเจ้า”
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รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ศอก

ห่าง ๑ ช่วงแขน

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้ากระดานสองแถว (ขึ้นไป), มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติวิ่งมาเข้าแถว
และจัดแถวเช่นเดียวกับการเข้าแถว และจัดแถวแบบหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ จะต่างกันที่จะต้องจัด
แถวซ้อนหลังกันลงไปตามทางลึกให้มีจ านวนแถวครบตามที่ผู้เรียกแถวสั่ง โดยยึดถือแถวหน้าเป็นหลัก            
ผู้ปฏิบัติที่อยู่แถวหลังคงยืนตรงคอกับคนที่อยู่แถวหน้าระยะต่อระหว่างแถวประมาณหนึ่งเมตร การประมาณ
ระยะต่อให้แต่ละคนใช้แขนขวาเหยียดออกไปข้างหน้าในลักษณะโน้มตัวท่อนบนช่วยเล็กน้อย จนกว่าปลายนิ้ว
มือไปแตะหลังคนที่ยืนอยู่ข้างหน้า (แต่ไม่ต้องยกมือค้างไว้) หลังจากนั้นให้กระโดดอยู่กับที่ด้วยปลายเท้าทั้ง
สองข้าง มือก าหลวมอยู่ที่หน้าอก คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ 
ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถวแล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติในแถวนับตามจ านวนแถวที่ผู้เรียกแถวก าหนด 
เมื่อจะนับจ านวนสุดท้ายตามที่ผู้เรียกแถวก าหนดให้ผู้ปฏิบัติทั้งแถวเปล่งเสียงนับจ านวนสุดท้ายนั้นอย่าง
พร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าตรง และฟังสัญญาณ 
“อ๊ึบ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะโพกซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน
และให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว       
แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” ให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถวน าแขนขวา (อยู่ลักษณะท่าตรง) ของตนไปแตะกับ
ปลายศอกซ้ายของคนท่ีอยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว 
พร้อมกับก้มมองดูแนวปลายเท้าให้ เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัว แถว            
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกนายสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดศอกซ้าย
กลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : การเข้าแถวของแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปนั้น ให้ยึดถือเอาแถวหน้าเป็นหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงศอก
แต่ละคนของแถวที่อยู่ถัดไป



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๖
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แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบ แบบแผนเดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในโอกาสที่จะท าการตรวจแถว  

-ใชใ้นการฝึก หรือรับฟังค าชี้แจง
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “หน้ากระดานสองแถว (ขึ้นไป), เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า”

รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ช่วงแขน

ห่าง ๑ ช่วงแขน

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้ากระดานสองแถว (ขึ้นไป), เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติ       
วิ่งมาเข้าแถวและจัดแถวเช่นเดียวกับการเข้าแถวและจัดแถว แบบหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ 
จะต่างกันที่จะต้องจัดแถวซ้อนหลังกันลงไปตามทางลึกให้มีจ านวนแถวครบตามที่ผู้เรียกแถวสั่งโดยยึดถือ      
แถวหน้าเป็นหลัก ผู้ปฏิบัติที่อยู่แถวหลังคงยืนตรงคอกับคนที่อยู่แถวหน้าระยะต่อระหว่างแถวประมาณ        
หนึ่ ง เ มตร  กา รประมาณระยะต่ อ ให้ แต่ ล ะคนใช้ แขนซ้ า ย เหยี ยดออก ไปข้ า งหน้ า ใน ลั กษณะ                               
โน้มตัวท่อนบนช่วยเล็กน้อย จนกว่าปลายนิ้วมือไปแตะหลังคนที่ยืนอยู่ข้างหน้า (แต่ไม่ต้องยกมือค้างไว้ ) 
หลังจากนั้นให้กระโดดอยู่กับที่ด้วยปลายเท้าทั้งสองข้าง มือก าหลวมอยู่ที่หน้าอก คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติ
คนอ่ืนๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถวแล้วให้คนหัว แถวนับ “หนึ่ง” 
ให้ผู้ปฏิบัติในแถวนับตามจ านวนแถวที่ผู้เรียกแถวก าหนด เมื่อจะนับจ านวนสุดท้ายตามที่ผู้เรียกแถวก าหนดให้     
ผู้ปฏิบัติทั้งแถวเปล่งเสียงนับจ านวนสุดท้ายนั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าตรง และฟังสัญญาณ 
“อ๊ึบ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะโพกซ้ายประมาณแนว เข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและ
ให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว 
แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” จากนั้นให้ทุกคนยกแขนซ้ายเหยียดออกไปทางข้างในระดับสูงเสมอแนวไหล่ (ยกเว้น       
คนท้ายแถวสุดไม่ต้องยกแขนซ้ายขึ้น) คว่ าฝ่ามือนิ้วมือทั้งห้าเหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้คนที่อยู่ถัดไป
ทางซ้ายจากหัวแถวน าไหล่ขวาของตนเองไปแตะจดกับปลายนิ้วมือซ้ายของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถว 
(คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับก้มมองดูแนวปลายเท้าให้เสมอกัน 
แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกคนสะบัดหน้ากลับ
มองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดศอกซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : การเข้าแถวของแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปนั้น ให้ยึดถือเอาแถวหน้าเป็นหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงศอก
แต่ละคนของแถวที่อยู่ถัดไป (ตามแบบฝึกของ รร.ทม.รอ. นิยมเรียกแถวปิดระยะก่อน และเมื่อต้องการจะเปิดระยะ      
จะสั่งว่า “เปิดระยะ, จัดแถว”)



๕๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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แถวตอนเรียงหนึ่ง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวตอนเรียงหนึ่ง”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการจัดล าดับความสูงของผู้ปฏิบัติเพื่อใช้ในการจัดแถว ในรูปแถวต่างๆ
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “ตอนเรียงหนึ่ง, มาหาข้าพเจ้า”

๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “ตอนเรียงหนึ่ง, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติวิ่งมาเข้าแถวตามล าดับความสูง

ข้างหน้าผู้เรียกแถวโดยเร็ว คนสูงที่สุดของแถวเป็นคนหลัก (คนหัวแถว)  ยืนตรงหน้าผู้เรียกแถว และห่าง
จากผู้เรียกแถวประมาณหกก้าว จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ วิ่งมาเข้าแถวเรียงตามล าดับความสูงซ้อนกันลง
ไปทางข้างหลังคนหัวแถว (ทางลึก) ให้ตรงคอกับคนข้างหน้าจนถึงคนท้ายแถวในลักษณะกระโดดอยู่กับที่
ด้วยปลายเท้าทั้งสองข้าง มือก าหลวมอยู่ที่หน้าอก ต่อจากนั้นให้คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ว่าจัด
แถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถวแล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” เมื่อสิ้นเสียงคนหัวแถว
นับ “หนึ่ง” แล้วให้คนที่เหลือนับ “หนึ่ง” ให้เสียงดังและพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าตรง และฟังสัญญาณ 
“อ๊ึบ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะโพกซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน
และให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว 
แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” จากนั้นให้รีบลดมือลงโดยเร็วแล้วให้ยกมือขวาขึ้นมาข้างหน้าเหยียดแขนขวาไปแต่ไหล่
คนข้างหน้า ฝ่ามือคว่ าและขนานกับพ้ืน นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ให้ห่างจากคนข้างหน้าประมาณหนึ่ง      
ช่วงแขน (ประมาณหนึ่งเมตร) โดยอยู่ในแนวไหล่ขวาของคนข้างหน้าและให้ยกแขนค้างไว้ เมื่อได้ยินค าบอก 
“นิ่ง” ให้ลดมือขวาลงมาอยู่ที่ข้างขากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

รูปแถวตอนเรียงหนึ่ง

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ช่วงแขน



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๘

แถวตอนเรียงสอง (ขึ้นไป)
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวตอนเรียงสองข้ึนไป”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการฝึกหรือฟังค าชี้แจง

-ใช้เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในรูปแถว
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “ตอนเรียงสอง (ขึ้นไป), มาหาข้าพเจ้า”

ห่าง ๑ ศอก

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

รูปแถวตอนเรียงสอง (ขึ้นไป)



๕๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตอนเรียงสอง (ขึ้นไป), มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติวิ่งมาเข้าแถวและจัดแถว
เช่นเดียวกับการเข้าแถว และจัดแถวแบบตอนเรียงหนึ่งจะต่างกันที่จะต้องจัดแถวซ้อนหลังกันลงไปตามทางลึก   
ให้มีจ านวนแถวครบตามที่ผู้เรียกแถวสั่ง โดยยึดถือแถวหน้าเป็นหลักให้ตรงคอกับคนข้างหน้าจนถึงคนท้ายแถว 
การประมาณระยะต่อให้แต่ละคนใช้แขนซ้ายเหยียดออกไปข้างหน้าในลักษณะโน้มตัวท่อนบนช่วยเล็กน้อย 
จนกว่าปลายนิ้วมือไปแตะหลังคนที่ยืนอยู่ข้างหน้า (แต่ไม่ต้องยกมือค้างไว้) หลังจากนั้นให้กระโดดอยู่กับที่ด้วย
ปลายเท้าทั้งสองข้าง มือก าหลวมอยู่ที่หน้าอก คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถว
เรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถวแล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติในแถวนับตามจ านวนแถว         
ที่ผู้ เรียกแถวก าหนด เมื่อจะนับจ านวนสุดท้ายตามที่ผู้ เรียกแถวก าหนดให้ผู้ปฏิบัติทั้ งแถวเปล่ง เสียง              
นับจ านวนสุดท้ายนั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าตรง และฟังสัญญาณ 
“อ๊ึบ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะโพกซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและ
ให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว          
แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” ให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถวน าแขนขวา (อยู่ลักษณะท่าตรง) ของตนไปแตะจดกับ
ปลายศอกซ้ายของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว 
พร้อมกับก้มมองดูแนวปลายเท้าให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง      
เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกนายสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดศอกซ้ายกลับไปอยู่           
ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : การเข้าแถวของแถวตอนเรียงสองขึ้นไปน้ัน ให้ยึดถือความตรงของแถวตอนทางลึก โดยเอาแถวหน้าเป็นหลัก
เนื่องจากระยะของศอกแต่ละคนไม่เท่ากัน เมื่อต้องการเปิดระยะเคียง ใช้ค าบอก “เปิดระยะ, จัดแถว” ให้ผู้ปฏิบัติทุกคน
ยกแขนซ้ายเหยียดออกไปทางข้างในระดับสูงเสมอแนวไหล่ (ยกเว้นคนท้ายแถวสุดไม่ต้องยกแขนซ้ายขึ้น) คว่ าฝ่ามือนิ้ว
มือท้ังห้าเหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถวน าไหล่ขวาของตนเองไปแตะกับปลายนิ้ว
มือซ้ายของคนท่ีอยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับก้มมองดู
แนวปลายเท้าให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” 
ใหทุ้กคนสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดศอกซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๐

การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : เนื่องจากการจัดแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป เมื่อจัดแถวแล้วมีผู้ปฏิบัติขาดจ านวน         
ไมล่งตัว จึงท าให้มีการแยกคู่ขาดเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดแถว
๔.การปฏิบัติ : ในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติมีไม่ครบตามจ านวนแถว ให้จัดแถวแยกคู่ขาดโดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

-ในการเข้าแถวให้ยึดถือเอาแถวหน้าเป็นหลัก โดยจะต้องจัดแถวหน้าให้เต็ม
-จ านวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ในทางตอนท้ายของแถว เมื่อเป็นแถวหน้ากระดาน สองแถว 

หรือแถวรองสุดท้าย เมื่อเป็นหน้ากระดานสามแถวขึ้นไป
-จ านวนแถวและตับสุดท้ายจะต้องเต็ม
เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าแถวตั้งแต่สองแถวขึ้นไป เมื่อจัดแถวแล้วผู้ปฏิบัติขาดจ านวน ไม่ ลงตัว           

คือแถวหน้ากับแถวหลังไม่เท่ากัน ในการเข้าแถวให้ยึดถือเอาแถวหน้าเป็นหลัก โดยจะต้องเข้าแถวให้ เต็ม    
ไมม่ีขาด ส่วนจ านวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ในทางตอนท้ายของแถวหลังๆ ให้ยึดถือเป็นหลักว่าให้จัดแถวหน้า
และตับสุดท้ายของแถวไว้ให้เต็ม แล้วให้แยกคู่ขาดไว้ที่แถวหลังสุดตับรองสุดท้ายในกรณีที่จ านวนแถวเกิน
สองแถวให้จัดแถวหลังไว้ให้เต็ม แล้วแยกคู่ขาดคนแรกจากแถวรองสุดท้าย และตับรองสุดท้าย ถ้า เกิน         
หนึ่งคนก็ให้แยกจากตับเดิมแต่เลื่อนขึ้นมาข้างหน้าอีกถ้าหากเกินที่จะจัดจากตับที่แยกคู่ขาดให้เลื่อนตับเข้า
มาอีกส่วนแถวใช้หลักการปฏิบัติเช่นเดิม

การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน

แยกคู่ขาด



๖๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การแยกคู่ขาดของแถวตอน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การแยกคู่ขาดของแถวตอน”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : เนื่องจากการจัดแถวตอนเรียงสองขึ้นไป เมื่อจัดแถวแล้วมีผู้ปฏิบัติขาดจ านวนไม่ครบ       
ทุกตับ จึงท าให้มีการแยกคู่ขาดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดแถว
๔.การปฏิบัติ : ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติมีไม่ครบตามจ านวนแถว ให้จัดแถวแยกคู่ขาดโดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

-ในการเข้าแถวให้ยึดถือเอาแถวขวาเป็นหลัก โดยจะต้องเข้าให้เต็มไม่มีจ านวนขาด
-จ านวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ที่แถวรองสุดท้ายที่อยู่ทางซ้ายสุด เมื่อเป็นรูปแถวตอน      

เรียงสอง หรือแถวรองสุดท้ายตรงกลางเมื่อเป็นแถวตอนเรียงสามข้ึนไป
-จ านวนแถวและตับสุดท้ายจะต้องเต็ม
เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าแถวตั้งแต่สองแถวขึ้นไป เมื่อจัดแถวผู้ปฏิบัติขาดจ านวนไม่ลงตัว คือ       

แถวแรกกับแถวสุดท้ายไม่เท่ากัน ในการเข้าแถวให้ยึดถือเอาแถวแรกเป็นหลักโดยจะต้องเข้าแถวให้ เต็ม    
ไม่มีขาด ส่วนจ านวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ที่ท้ายของแถวที่อยู่ทางซ้ายสุด หรือแถวที่อยู่ตรงกลาง          
ให้ยึดถือเป็นหลักว่าให้จัดแถวแรกและตับสุดท้ายของแถวไว้ให้เต็ม แล้วให้แยกคู่ขาดไว้ที่แถวรองสุดท้าย
ตับรองสุดท้าย ในกรณีที่จ านวนแถวเกินสองแถวให้จัดแถวสุดท้ายไว้ให้ เต็ม แล้วแยกคู่ขาดคนแรกจาก
แถวรองสุดท้ายและตับรองสุดท้าย ถ้าเกินหนึ่งคนก็ให้แยกจากตับเดิม แต่เลื่อนขึ้นมาข้างหน้าอีก         
ถ้าหากเกินที่จะจัดจากตับที่แยกคู่ขาดให้เลื่อนตับเข้ามาอีก ส่วนแถวใช้หลักการปฏิบัติเช่นเดิม

การแยกคู่ขาดของแถวตอน

แยกคู่ขาด



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๒

การนับ

การนับ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
๑.การนับตามปกติ
๒.การนับทั้งแถว
๓.การนับตามจ านวนที่ก าหนด

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การนับตามปกติ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                     
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : เพ่ือความรวดเร็วในการส ารวจยอดผู้ปฏิบัติในแถว
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “นับ”

การนับตามปกติ

การนับรูปแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว

๕.การปฏิบัติ
๕.๑ รูปแถวหน้ากระดาน

๕.๑.๑ รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
เมื่อได้ยินค าบอก “นับ” ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดังชัดเจน         

เสียงสั้นห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรง
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ที่อยู่ถัดไปนับต่อจากคนที่หนึ่งเรียงตามล าดับหมายเลขกันไปจนกว่า
จะถึงคนท้ายแถว โดยใช้วิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับเช่นเดียวกับคนหัวแถว เว้นคนสุดท้ายของแถว
เมื่อนับให้สะบัดหน้าไปยังผู้ที่อยู่ทางขวามือของตน และเมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะ
ของท่าตรง

หมายเหตุ : การนับตามปกติของแถวหน้ากระดานไม่ว่าจะเป็นแถวหน้ากระดานปิดระยะหรือเปิดระยะใช้หลักการ
ปฏิบัติเดียวกัน คือใหน้ับจากหัวแถวไปทางท้ายแถว

“น
ับ”
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รน
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐



๖๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๕.๑.๒ รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับ” ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดังชัดเจนเสียงสั้น

ห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็ว
และแข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ที่อยู่ถัดไปนับต่อจากคนที่หนึ่งเรียงตามล าดับหมายเลขกันไปจนกว่าจะถึง           
คนท้ายแถว โดยใช้วิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัด หน้ากลับเช่นเดียวกับคนหัวแถวเว้นคนสุดท้ายของแถวเมื่อนับ
ให้สะบัดหน้าไปยังผู้ที่อยู่ทางขวามือของตน และเมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะของท่าตรง

หมายเหตุ : -ในกรณีที่เป็นแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป ซึ่งมีการแยกคู่ขาดไว้ในทางตอนท้ายแถวอาจจะขาดที่แถว
กลางหรือแถวหลังสุด คนท้ายแถวซ้ายมือสุดเป็นผู้ขานจ านวนที่ขาดขึ้นดังๆ โดยไม่ต้องสะบัดหน้า เช่น “ขาดหนึ่ง” 
“ขาดสอง” “ขาดสาม” ฯลฯ เป็นต้น

-การนับตามปกติของแถวหน้ากระดานจะนับเฉพาะแถวหน้าเท่านั้น ยกเว้นผู้เรียกก าหนดแถวนับ

การนับรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป

๕.๒ รูปแถวตอน
๕.๒.๑ รูปแถวตอนเรียงหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “นับ”ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดังชัดเจนเสียงสั้นห้วนๆ 

พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและ
แข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ที่อยู่ถัดจากคนหัวแถวต่อลงไปข้างหลังนับต่อจากคนหัวแถวเรียงตามล าดับหมายเลข     
ไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว โดยวิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับเช่นเดียวกับคนหัวแถว เว้นคนสุดท้าย    
ของแถวไม่ต้องสะบัดหน้า

การนับตามปกติรูปแถวตอนเรียงหนึ่ง

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

๑
ขานคู่ขาด

๒ ๓ ๔ ๕



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๔
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หมายเหตุ
ในกรณีที่เป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไป ซึ่งมีการแยกคู่ขาดไว้ในทางตอนท้ายแถว เมื่อคนสุดท้ายของแถว

ทางขวาสุดนับสิ้นเสียงลงแล้ว ให้คนท้ายแถวซ้ายสุดเป็นผู้ขานจ านวนที่ ขาดขึ้นดังๆ โดยไม่ต้องสะบัดหน้า เช่น     
“ขาดหนึ่ง” “ขาดสอง” “ขาดสาม” เป็นต้น

การนับตามปกติของแถวตอน จะนับเฉพาะแถวขวามือสุดเท่านั้น ยกเว้นผู้เรียกแถวก าหนดแถวที่จะนับ

๕.๒.๒ รูปแถวตอนเรียงสองข้ึนไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับ” ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดังชัดเจนเสียงสั้น

ห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็ว
และแข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอ่ืนๆ ที่อยู่ถัดจากคนหัวแถวต่อลงไปข้างหลัง นับต่อจากคนหัวแถวเรียงตามล าดับ
หมายเลขไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว โดยวิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับเช่นเดียวกับคนหัวแถว 
เว้นคนสุดท้ายของแถวไม่ต้องสะบัดหน้า

การนับตามปกติรูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไป

๑

๒
ขานคู่ขาด

๔๓ ๕



๖๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การนับทั้งแถว

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การนับทั้งแถว”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ            
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : เพ่ือส ารวจยอดผู้ปฏิบัติในแถวโดยละเอียด
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “นับทั้งแถว, นับ”
๕.การปฏิบัติ

๕.๑ รูปแถวหน้ากระดาน
๕.๑.๑ รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับทั้งแถว, นับ” ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดัง

ชัดเจน เสียงสั้นห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่        
ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ผู้ปฏิบัติคน อ่ืนๆ ที่อยู่ถัดไปนับต่อจากคนหัวแถวเรียง
ตามล าดับหมายเลขกันไป เมื่อคนท้ายแถวของแถวหน้านับแล้วให้คนท้ายแถวของแถวถัดไปเป็นผู้เริ่มนับ
ต่อตามล าดับหมายเลขต่อจากคนท้ายแถวของแถวหน้า โดยการสะบัดหน้าไปทางขวานับต่อกันไปจนถึงคน
หัวแถว และเมื่อคนหัวแถวสุดท้ายนับแล้ว จึงให้คนหัวแถวของแถวถัดไปเป็นผู้เริ่มนับต่อตามล าดับ
หมายเลขที่ติดต่อกับคนหัวแถวสุดท้าย และให้นับในลักษณะดังกล่าว ไปจนกว่าจะหมดจ านวนคนของ   
ทุกแถวที่มีอยู่  คนสุดท้ายของแถวเมื่อนับให้สะบัดหน้าไปยังผู้ที่อยู่ทางขวามือของตน และ เมื่อ            
สิ้นเสียงนับ ให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะของท่าตรง

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๖๗๘๙๑๐

การนับทั้งแถวรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๖
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๕.๒ รูปแถวตอน
๕.๒.๑ รูปแถวตอนเรียงสองข้ึนไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับทั้งแถว, นับ” ให้ผู้ปฏิบัติคนแรกของรูปแถวเริ่มนับ “หนึ่ง”   

ในลักษณะเช่นเดียวกับการนับตามปกติของแถวหน้ากระดาน ผู้ปฏิบัติคนต่อๆ ไปของหน้าตับทางซ้าย
นับเรียงตามล าดับหมายเลขกันไปโดยตลอด ด้วยการนับพร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อคนซ้ายสุด
ของตับหน้านับแล้ว ให้คนทางซ้ายสุดของตับที่สองเป็นผู้เริ่มต้นนับต่อ โดยนับตามล าดับหมายเลขต่อ
จากคนซ้ายสุดของตับที่หนึ่งและนับต่อไปทางขวา (สะบัดหน้าไปทางขวา) จนกว่าจะถึงคนขวาสุดของ
ตับที่สอง เมื่อคนขวาสุดของตับที่สองนับแล้ว ให้คนขวาสุดของตับที่สามเป็นผู้เริ่มนับต่อตามล าดับ
หมายเลขจากคนขวาสุดของตับที่สาม ในลักษณะเช่นเดียวกับคนขวาสุดของตับที่หนึ่งโดยการนับและ
สะบัดหน้าไปทางซ้าย กระท าในลักษณะเช่นนี้สลับกันไปจนกว่าจะหมดจ านวนคนของทุก ตับ            
ที่มีอยู่ในแถว โดยวิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะของท่าตรงอย่างรวดเร็ว    
และแข็งแรง

การนับทั้งแถวรูปแถวตอนเรียงสองแถวขึ้นไป

๑ ๒ ๓

๔ ๕

๖ ๗

๘ ๙

๑๐



๖๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การนับตามจ านวนที่ก าหนด

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การนับตามจ านวนที่ก าหนด”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ            
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเปลี่ยนรูปแถวและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “นับสอง, นับ” หรือ “นับสาม, นับ”
๕.การปฏิบัติ

๕.๑ รูปแถวหน้ากระดาน
๕.๑.๑ รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
เมื่อได้ยินค าบอก “นับสอง (นับ...), นับ” ให้ผู้ปฏิบัติเริ่มนับจากคนหัวแถวก่อน ในลักษณะ

เช่นเดียวกับการนับตามปกติ โดยนับเรียงตามล าดับหมายเลขให้ครบตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอก เมื่อนับ
ครบตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอกแล้ว คนต่อไปจะต้องเริ่มนับ “หนึ่ง” ใหม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียกแถวบอกให้ 
“นับสอง” ผู้ปฏิบัติจากหัวแถวจะต้องนับ “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” ไปจนกว่าจะถึงคน
ท้ายแถว

หมายเหตุ : การนับตามจ านวนที่ก าหนดของแถวหน้ากระดานไม่ว่าจะเป็นแถวหน้ากระดานปิดระยะหรือเปิดระยะ 
ใช้หลักการปฏิบัติเดียวกัน คือให้นับจากหัวแถวไปทางท้ายแถว

การนับตามจ านวนรูปแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว

๑ ๒ ๑ ๒ ๒๑
๒ ๒

๑ ๑



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๘
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๕.๑.๒ รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับสอง (นับ...), นับ” ให้ผู้ปฏิบัติเริ่มนับจากคนหัวแถวก่อน ในลักษณะ

เช่นเดียวกับการนับตามปกติ โดยนับเรียงตามล าดับหมายเลขให้ครบตามที่ผู้เรียกแถวบอก เมื่อนับครบ        
ตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอกแล้ว คนต่อไปจะต้องเริ่มนับ  “หนึ่ง” ใหม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียกแถวบอกให้ 
“นับสอง” ผู้ปฏิบัติจากหัวแถวจะต้องนับ “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” ไปจนกว่าจะถึงคนท้าย
แถว

หมายเหตุ : การนับตามจ านวนที่ก าหนดของแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป จะนับเฉพาะแถวหน้าเท่านั้น 
ยกเว้นผู้เรียกแถวก าหนดแถวท่ีจะนับ

การนับตามจ านวนรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึน้ไป

๕.๒ รูปแถวตอน
๕.๒.๑ รูปแถวตอนเรียงหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “นับสอง (นับ...), นับ” ให้ผู้ปฏิบัตินับตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอก โดยให้เริ่มนับจาก

คนหัวแถวก่อนในลักษณะเช่นเดียวกับการนับตามปกติโดยนับเรียงล าดับหมายเลขไปตามจ านวนที่ผู้เรียกแถว
บอก เมื่อนับครบตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอกแล้วคนต่อไปจะต้องเริ่มนับ “หนึ่ง” ใหม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียกแถว
บอกให้ “นับสอง” ผู้ปฏิบัติจากหัวแถวจะต้องนับ “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” ไปจนกว่าจะถึง
คนท้ายแถว

การนับตามจ านวนรูปแถวตอนเรียงหนึ่ง

๑ ๒ ๑

๒ ๒
๑

๒

๒๑

๑

๑ ๒ ๑ ๑ ๒



๖๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๕.๒.๒ รูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับสอง (นับ...), นับ” ให้ผู้ปฏิบัตินับตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอก โดยให้เริ่มนับ

จากคนหัวแถวก่อนในลักษณะเช่นเดียวกับการนับตามปกติ โดยนับเรียงล าดับหมายเลขไปตามจ านวนที่      
ผู้เรียกแถวบอก เมื่อนับครบตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอกแล้วคนต่อไปจะต้องเริ่มนับ “หนึ่ง” ใหม่ ตัวอย่างเช่น 
ผู้เรียกแถวบอกให้ “นับสอง” ผู้ปฏิบัติจากหัวแถวจะต้องนับ “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง”         
ไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว 

หมายเหตุ : การนับตามจ านวนที่ก าหนดของแถวตอนเรียงสองขึ้นไป จะนับเฉพาะแถวขวามือสุดเท่านั้น 
ยกเว้นผู้เรียกแถวก าหนดแถวท่ีจะนับ

การนับตามจ านวนรูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไป

๑

๒ ๑ ๒ ๑



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๗๐
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การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการเปลี่ยนแนวรูปแถวจากรูปแถวหนึ่งไปเป็นอีกรูปแถวหนึ่งเพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจ
โดยพิจารณาจากบริเวณพ้ืนที่นั้น
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว หรือสองแถวขึ้นไป, ปิด (เปิด) ระยะ, จัดแถว”
๕.การปฏิบัติ : การเปลี่ยนรูปแถวประเภทนี้สามารถจะกระท าได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ

๕.๑ การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิด (เปิด) ระยะเป็นแถวหน้ากระดานสองแถว
ขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ

๕.๒ การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวหน้ากระดาน
แถวเดี่ยวปิด (เปิด) ระยะ 

๕.๓ การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวหน้ากระดาน
สองแถวขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ ที่มีจ านวนแถวมากกว่าหรือน้อยกว่ารูปแถวเดิม

ส าหรับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติในแถว มีหน้าที่ฟังค าสั่งจากผู้ควบคุมแถวว่าผู้ควบคุมแถวจะ
บอกให้จัดแถวในรูปแถวอะไรแล้วจัดแถวใหม่ให้เป็นไปตามค าบอกนั้น โดยผู้ปฏิบัติที่เป็นคนหลักของรูปแถว
จะต้องยืนอยู่ ณ ที่เดิมเสมอ ส่วนการเข้าแถวและจัดแถวใหม่นั้นคงปฏิบัติตามการจัดแถวหน้ากระดาน     
แถวเดี่ยว หรือสองแถวขึ้นไป

การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานแถวเด่ียวเป็นแถวหนา้กระดานสองแถวขึน้ไป

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
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๑๐



๗๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป เป็นแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว

หมายเหตุ
การฝึกการเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวหน้ากระดาน      

สองแถวขึ้นไป หากผู้ควบคุมแถวต้องการจะเปลี่ยนรูปแถวจากแถวเดี่ยวเป็นกี่แถวก็ตาม ควรสั่งให้        
ผู้ปฏิบัตินับตามจ านวนแถวที่ต้องการจะให้เปลี่ยนเสียก่อน 

การฝึกเปลี่ยนรูปแถวจากแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะเป็นแถว           
หน้ากระดานแถวเดี่ยว ผู้ปฏิบัติแต่ละคนที่ยืนอยู่ตรงคอกันในทางลึก ควรจะเปลี่ยนรูปแถวขึ้นมา เป็น   
แถวเดี่ยว โดยให้คนที่อยู่แถวที่สองขึ้นมาอยู่ทางซ้ายของคนที่อยู่แถวที่หนึ่ง และให้คนที่อยู่ในแถวที่สาม
ขึ้นมาอยู่ทางซ้ายของคนที่อยู่ในแถวที่สอง (ถ้ามีหลายแถวก็คงปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน) จนกว่าจะถึง
ปลายแถวสุด

การสั่งจัดแถวโดยที่ผู้ควบคุมแถวไม่ได้สั่งปิดระยะหรือเปิดระยะ ให้ผู้ปฏิบัติในแถวปฏิบัติ
แบบปิดระยะเท่านั้น

๑๒ ๓
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๑๐

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๗๒

การเปลี่ยนรูปแถวตอน

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การเปลี่ยนรูปแถวตอน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการเปลี่ยนแนวรูปแถวจากรูปแถวหนึ่งไปเป็นอีกรูปแถวหนึ่งเพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจ
โดยพิจารณาจากบริเวณพ้ืนที่นั้น
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “ตอนเรียงหนึ่ง หรือตอนเรียงสองข้ึนไป, ปิด (เปิด) ระยะ, จัดแถว”
๕.การปฏิบัติ : การเปลี่ยนรูปแถวประเภทนี้สามารถจะกระท าได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๕.๑ การเปลี่ยนรูปแถวตอนเรียงหนึ่งเป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ
๕.๒ การเปลี่ยนรูปแถวตอนเรียงสองข้ึนไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง 
๕.๓ การเปลี่ยนรูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิด (เปิด) 

ระยะ ที่มีจ านวนแถวมากกว่าหรือน้อยกว่ารูปแถวเดิม
ส าหรับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติในแถว มีหน้าที่ฟังค าสั่งจากผู้ควบคุมแถวว่าผู้ควบคุมแถว         

จะบอกให้จัดแถวในรูปแถวอะไร แล้วจัดแถวใหม่ให้เป็นไปตามค าบอกนั้น โดยผู้ปฏิบัติที่เป็นคนหลักของ    
รูปแถวจะต้องยืนอยู่ ณ ที่เดิมเสมอ ส่วนการเข้าแถวและจัดแถวใหม่นั้นคงปฏิบัติตามการจัด แถวตอน           
เรียงหนึ่ง หรือตอนเรียงสองข้ึนไป 

“ต
อน

เรีย
งห

นึ่ง
 ห

รือ
ตอ

นเ
รีย

งส
อง

ขึ้น
ไป

, ป
ิด 

(เป
ิด)

 ระ
ยะ

, จั
ดแ

ถว
”

กา
รเป

ลี่ย
นรู

ปแ
ถว

ตอ
น

การเปลี่ยนรูปแถวตอนเรียงหนึ่งเป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไป

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
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๗๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“ต
อน

เรีย
งห

นึ่ง
 ห

รือ
ตอ

นเ
รีย

งส
อง

ขึ้น
ไป

, ป
ิด 

(เป
ิด)

 ระ
ยะ

, จั
ดแ

ถว
”

กา
รเป

ลี่ย
นรู

ปแ
ถต

อน

การเปลี่ยนรูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไปเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง

หมายเหตุ
การฝึกการเปลี่ยนรูปแถวตอนเรียงหนึ่งเป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไปหากผู้ควบคุมแถวต้องการ   

จะเปลี่ยนรูปแถวจากตอนเรียงหนึ่งเป็นกี่แถวก็ตาม ควรสั่งให้ผู้ปฏิบัตินับตามจ านวนแถวที่ต้องการจะ          
ให้เปลี่ยนเสียก่อน 

การฝึกเปลี่ยนรูปแถวจากแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง         
ผู้ปฏิบัติแต่ละคนที่ยืนอยู่ในแถวด้านซ้ายของแถวหลักในแต่ละตับควรเปลี่ยนรูปแถวเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง 
โดยให้คนที่อยู่ทางด้านซ้ายของคนหลักตามล าดับนั้น เลื่อนลงไปยืนต่อข้างหลังของคนที่เคยอยู่ ทางขวา     
ของตนตามล าดับ เหมือนกับเมื่ออยู่ในแถวตอนเรียงหนึ่ง

การสั่งจัดแถวโดยที่ผู้ควบคุมแถวไม่ได้สั่งปิดระยะหรือเปิดระยะ ให้ผู้ปฏิบัติในแถวปฏิบัติแบบ
ปิดระยะเท่านั้น

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
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๑๐



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์





หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



๗๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
กร

ะโ
ดด

แย
กเ

ท้า
หล

ังม
ือช

นก
ัน

ท่ากระโดดแยกเท้าหลังมือชนกัน

ท่าเตรียม : ท่าตรง
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : กระโดดแยกเท้า เหวี่ยงแขนข้ึนเหนือศีรษะ แขนเหยียดตึงหลังมือชนกัน นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กระโดดกลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : กลับมาอยู่ในจังหวะหนึ่ง นับ “สาม”
จังหวะส่ี : ปฏิบัติเหมือนจังหวะสอง นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๗๘

ท่ากระโดดแยกเท้ากางแขนเสมอไหล่
ท่า

กร
ะโ

ดด
แย

กเ
ท้า

กา
งแ

ขน
เส

มอ
ไห

ล่

ท่าเตรียม : ท่าตรง
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : กระโดดแยกเท้ากางแขนเสมอไหล่ แขนเหยียดตึงอยู่ระดับหัวไหล่ลักษณะกางแขน นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กระโดดกลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : กลับมาอยู่ในจังหวะหนึ่ง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเหมือนจังหวะสอง นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



๗๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
เห

วี่ย
งแ

ขน
ลอ

ดช
่อง

ขา

ท่าเหวี่ยงแขนลอดช่องขา

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะหันฝ่ามือเข้าหากัน
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : เหวี่ยงแขนทั้งสองไปในระหว่างขาทั้งสองข้าง ย่อตัวนั่งลงแขนเหยียดตึงปลายนิ้วเกือบแตะพ้ืน 
นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : ยืนตัวขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : ปฏิบัติเหมือนจังหวะหนึ่ง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเหมือนจังหวะสอง นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๐

ท่านั่งบนส้นเท้า
ท่า

นั่ง
บน

ส้น
เท

้า

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ มือทั้งสองข้างจับที่เอว
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าขนานกับพ้ืนฝ่ามือคว่ า ย่อตัวลงนั่งบนส้นเท้า ส้นเท้าเปิด 
นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : ก้มตัวลงไปด้านหน้าหันหลังมือไปด้านหน้า จนปลายนิ้วแตะพ้ืนแขนและขาเหยียดตึง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



๘๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
ก้ม

ตัว
ทา

งข
้าง

ท่าก้มตัวทางข้าง

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ แขนทั้งสองข้างเหยียดตึงเหนือศีรษะ นิ้วหัวแม่มือ
เกี่ยวกันฝ่ามือหันไปด้านหน้า
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : บิดล าตัวไปทางซ้าย นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : ก้มตัวลงไปให้ปลายนิ้วมือแตะที่ข้อเท้าซ้าย นับ “สอง”
จังหวะสาม : ยกตัวขึ้นมาอยู่ในจังหวะหนึ่ง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : บิดตัวมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๒

ท่างอเข่าครึ่งนั่ง
ท่า

งอ
เข

่าค
รึ่ง

นั่ง

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ มือทั้งสองข้างจับเอว
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : ย่อตัวนั่งลง ใช้ปลายนิ้วแตะที่พ้ืนแขนเหยียดตึง หันฝ่ามือเข้าหากัน นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : ปฏิบัติเหมือนจังหวะหนึ่ง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเหมือนจังหวะสอง นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



๘๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
พุ่ง

หล
ัง

ท่าพุ่งหลัง

ท่าเตรียม : ท่าตรง
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : ลดตัวลงนั่งยองๆ ฝ่ามือท้ังสองวางบนพื้นอยู่ข้างเท้าท้ังสองข้าง นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : พุ่งเท้าไปข้างหลัง แขนและขาเหยียดตึงปฏิบัติเหมือนท่าดันพ้ืน นับ “สอง”
จังหวะสาม : ปฏิบัตเิหมือนจังหวะหนึ่ง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๔

ท่าสลับเท้า (Kangaroo)
ท่า

สล
ับเ

ท้า
 (K

an
ga

ro
o)

ท่าเตรียม : เหมือนท่าดันพ้ืน แต่ให้เท้าข้างซ้ายอยู่เสมอมือซ้ายด้านนอก ขาขวาเหยียดตึง
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : ให้เท้าขวาสลับขึ้นไปอยู่เสมอมือขวาด้านนอก เท้าซ้ายพุ่งไปข้างหลังจนขาตึง นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : สลับเท้าซ้ายข้ึนมาเสมอมือซ้ายด้านนอก เท้าขวาพุ่งกลับไปด้านหลัง นับ “สอง”
จังหวะสาม : ปฏิบัติเหมือนจังหวะหนึ่ง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



๘๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
ก้ม

หน
้าแ

อ่น
หล

ัง

ท่าก้มหน้าแอ่นหลัง

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ มือทั้งสองข้างจับเอว
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : ก้มล าตัวไปด้านหน้าขนานกับพ้ืน ขาตึง หน้ามองตรง นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : แอ่นตัวไปข้างหลัง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๖

ท่าเอียงตัวทางข้าง
ท่า

เอี
ยง

ตัว
ทา

งข
้าง

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ มือทั้งสองข้างประสานเหนือศีรษะหันฝ่ามือออก
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : เอียงล าตัวไปทางซ้าย นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : เอียงล าตัวไปทางขวา นับ “สาม”
จังหวะสี่ : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



๘๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
โย

กต
ัวท

าง
ข้า

ง

ท่าโยกตัวทางข้าง

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างให้มากที่สุด ยกแขนทั้งสองขึ้น แขนขวาทับบนแขนซ้ายแขนขนานกับพ้ืน
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : โยกตัวไปทางซ้ายให้เข่าตั้งฉากกับพื้น ขาขวาเหยียดตึง นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : โยกตัวไปทางขวาให้เข่าตั้งฉากกับพื้น ขาซ้ายเหยียดตึง นับ “สาม”
จังหวะสี่ : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๘

ท่าก้มตัวตีศอก
ท่า

ก้ม
ตัว

ตีศ
อก

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ มือทั้งสองข้างประสานหลังศีรษะ
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : ก้มล าตัวขนานกับพ้ืน ขาเหยียดตรง ตามองพ้ืน นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : บิดล าตัวไปทางขวา พร้อมตีศอกซ้ายไปทางขวา นับ “สอง”
จังหวะสาม : บิดล าตัวไปทางซ้าย พร้อมตีศอกขวาไปทางซ้าย นับ “สาม”
จังหวะสี่ : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



๘๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
กร

ะโ
ดด

ทิ้ง
ย่อ

ท่ากระโดดทิ้งย่อ

ท่าเตรียม : กระโดดแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ งอขาเล็กน้อย แขนเหยียดไปทางด้านหลังหัน   
ฝ่ามือเข้าล าตัว แขนเหยียดตรง ท ามุมกับล าตัว ๔๕ องศา
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : กระโดดพร้อมเหวี่ยงแขนมาด้านหน้าขนานกับพ้ืน นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กระโดดพร้อมเหวี่ยงแขนกลับไปด้านหลัง นับ “สอง”
จังหวะสาม : กระโดดพร้อมเหวี่ยงแขนเหนือศีรษะ นับ “สาม”
จังหวะส่ี : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

หมายเหตุ : กระโดดสปริงข้อเท้า, ปลายเท้า

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๙๐

ท่ากางแขนบิดล าตัว
ท่า

กา
งแ

ขน
บิด

ล า
ตัว

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่ กางแขนทั้งสองข้างขนานกับพ้ืน หงายมือขึ้น
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : บิดล าตัวไปทางซ้าย (เหวี่ยงแขนซ้ายไปด้านหลัง) ให้มากที่สุด นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สอง”
จังหวะสาม : บิดล าตัวไปทางขวา (เหวี่ยงแขนขวาไปด้านหลัง) ให้มากที่สุด นับ “สาม”
จังหวะสี่ : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม นับ “สี่”

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะสี่



๙๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
ดัน

พื้น

ท่าดันพื้น

ท่าเตรียม : -นอนคว่ า มือทั้งสองยันพื้นแขนเหยียดตึง เท้าพุ่งไปข้างหลังขาตึง
-ระยะห่างของมือทั้งสองข้างประมาณหนึ่งช่วงไหล่

การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : งอข้อศอกทรุดตัวลง หน้าอกเกือบแตะพ้ืน
จังหวะสอง : ดันตัวขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียม

ท่าเตรียม

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๙๒

ท่าบั้นเอวสลับ
ท่า

บั้น
เอ

วส
ลับ

ท่าเตรียม : - นอนหงายราบกับพ้ืน เท้าชิดมือประสานที่หลังศีรษะ
- เข่าสามารถงอได้เล็กน้อย

การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : งอล าตัวขึ้นมา โน้มตัวไปข้างหน้าจนศอกแตะเข่าเท้าไม่ยกจากพ้ืน เข่างอเล็กน้อย 
นับ “หนึ่ง”
จังหวะสอง : กลับมาอยู่ในท่าเตรียม

ท่าเตรียม

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



๙๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
ดึง

ข้อ

ท่าดึงข้อ

ท่าเตรียม : มือทั้งสองจับราวก ารอบมือคว่ า ขาท้ังสองชิดกัน ปล่อยตัวจนแขนตึง
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : เกร็งแขนทั้งสองข้าง เกร็งล าตัวให้แขนท้ังสองข้างดึงล าตัวขึ้นไป ให้คางเหนือราวบาเดี่ยว
จังหวะสอง : ปล่อยตัวลงมาอยู่ในท่าเตรียม

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



ภาคผนวก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

มาร์ชราชวัลลภ

เราทหารราชวัลลภ รักษาองค์ฯ พระมหากษัตริย์สูงส่ง
ล้วนแต่องอาจแข็งแรง เราทุกคนบูชากล้าหาญ
วินัยเทิดเกียรติชาติไว้ทุกแห่ง ใจดุจเหล็กเพชรแข็งแกร่งมิกลัวใคร
เราเป็นกองทหารประวัติการณ์ ก่อเกิดกําเนิดกองทัพบกชาติไทย
เราทุกคนภูมิใจ ได้รับไว้วางพระราชหฤทัย
พิทักษ์สมเด็จเจ้าไท ตลอดในพระวงศ์จักรีฯ

เราทหารราชวัลลภ รักษาองค์ฯ จะถวายสัตย์ซื่อตรง
องค์ราชาราชินี หากแม้นมีภัยพาลอวดหาญ
มิเกรงดูหมิ่นข่มเหงย่ํายี เราจักถวายชีวีมิหวาดหวั่น
จะลุยเลือดสู้ตายจะเอากายป้องกัน เป็นเกราะทองรบประจัญศัตรู
ฝากฝีมือปรากฏ เกียรติยศฟุ้งเฟื่อง
กระเดื่องกองทัพบกไทย ไว้นามเชิดชูราชวัลลภคู่ปฐพี

(เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙)



คํากล่าวสัตย์ปฏิญาณ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ข้าพระพุทธเจ้า จักถวายความจงรักภักดี ถวายความปลอดภัย และจักรักษาไว้ 
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งราชวงศ์จักรี จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

ข้ า พ ร ะพุ ทธ เ จ้ า  จั ก เ ชิ ด ชู แ ล ะ รั กษ า ไ ว้  ซึ่ ง เ กี ย ร ติ ย ศ  เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์
ของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ทั้งจะปฏิบัติตน ให้ เป็นที่ ไว้วาง       
พระราชหฤทัย ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการตลอดไป

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



วินัยทหาร ๙ ข้อ

๑.ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๒.ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
๓.ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร
๔.ก่อให้แตกความสามัคคใีนคณะทหาร
๕.เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อ ต่อหน้าที่ราชการ
๖.กล่าวค าเท็จ
๗.ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
๘.ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ ใต้บังคับบัญชา ที่กระท าความผิด  

ตามโทษานุโทษ
๙.เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



คาถาปิดทองหลังพระ
ปรมฺมุขกตปุญฺโญ อปฺปิจฺโฉ  อมหิจฺฉโก

อสโฐ เจ  อมายาวี ตทา เทวาปิยาภโย
ย ย เทว อุปฺปาตาทิ สพฺพนฺต เต  นวิาริต 

สพเฺพ  พุทฺธานุรกฺขนตฺุ สพฺพโสตฺถี  ภวนตฺุ  เต

ปิดทองหลังพระไม่เหิมเกริม ทะเยอทะยาน ไม่เอาหน้า และในเวลาเดียวกัน 
พระและเทพก็จะคุ้มครองให้เจริญ เป็นฉากก าบังภัย ตลอดจนสิ่งชั่วร้ายอัปมงคล 
ไม่ให้บังเกิด และครอบง าพระองค์   

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์




