


“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 
และทรงพระราชทานค าสั่งสอนแก่ข้าราชบริพารทุกหมู่เหล่าด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ 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” ถูกถ่ายทอดจากหลักปรัชญาที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร       
และผู้ใต้บังคับบัญชาในวาระส าคัญต่างๆ ซึ่งจะขออัญเชิญปรัชญาพระราชทานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้

๑.“ปรัชญาทหารมหาดเล็กฯ” ทรงพระราชทานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและข้าราชบริพารในพระองค์       
ไดย้ึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ 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” ทรงเปรียบเทียบลักษณะการฝึกอบรมทหารเหมือนกับการ
ตุ๋นไข่พะโล้ให้มีรสชาติอร่อย แม่ครัวจะต้องน าไข่ต้มมาแกะปอกเปลือก แล้วน าไปตุ๋นในน้ าพะโล้ โดยใช้ความร้อนและ
เวลาที่เหมาะสม น้ าพะโล้จึงจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปยังเนื้อไข่ หากแม่ครัวเร่งรีบเกินไป เมื่อผ่าไข่ออกก็จะเห็นเพียง
ภายนอกที่มีสีน้ าตาลแตเ่นื้อในยังมีสีขาว เนื่องจากน้ าพะโล้ยังไม่แทรกซึมเข้าเนื้อไข่อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนกับการฝึก
หากฝึกอบรมแบบไม่จริงจัง ปฏิบัติแบบยวบยาบ เน้นแต่ภาพลักษณ์ที่ดูสวยงาม แต่ไม่เน้นเนื้อหาสาระ ไม่เคี่ยว ไม่อบ
ไม่กลั่นให้ผู้รับการฝึกได้มีความรู้อย่างแท้จริง ก็จะไมส่ามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

๓.ปรัชญา “มาตรฐานหน่วย ทม.รอ.” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงด ารงต าแหน่งองค์ผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ         
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระองค์ทรงสั่งสอนให้ข้าราชบริพารได้ยึดถือและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของ        
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่มีเกียรติประวัติของหน่วยมาอย่างยาวนาน การจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ       
และเกียรติศักดิ์ของหน่วยได้นั้น หน่วยจะต้องมีมาตรฐานการฝึกการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามพระราชประเพณี      
พระราโชบาย และพระราชนิยม และต้องมีความต่อเนื่องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังที่ เข้ามา             
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) ที่ทรงโปรด
ตั้งแต่ เมื่อครั้ งยั งทรงพระเยาว์  ซึ่ งจะทรง เลือก          
รถ SIKU ชนิดเดียวกันจ านวนหลายๆ คัน และจะทรง
ทดสอบทุกคันด้วยพระองค์เอง หากรถ SIKU คันใด
มิได้มาตรฐาน ระบบขับเคลื่อนยังไม่ดี เข็นรถแล้ว           
วิ่ ง ไม่ตรงทิศทาง เ อียงซ้ายเอียงขวา ก็จะทรง           
ถอดชิ้ น ส่ ว นน า ม าป รั บแต่ ง  ทดสอบ จนกว่ า           
จะได้มาตรฐาน เปรียบเสมือนการที่ครูผู้ฝึกสอน 
จ ะต้ อ ง หมั่ น สั ง เ กต  ใ ห้ ค า แน ะน า เ คี่ ย ว เ ข็ ญ               
ให้ ผู้ รั บการฝึ กสามารถ เรี ยนรู้  และปฏิบั ติ ไ ด้          
อย่างถูกต้อง

๕.ปรัชญา “รากหญ้า” ทรงพระราชทานค าสอนให้ข้าราชบริพารและผู้ใต้บังคับบัญชาของพระองค์เรียนรู้  
ให้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดของแต่ละภารกิจ ให้ถึงในระดับพ้ืนฐานหรือระดับล่าง ที่ทรงเปรียบเทียบกับค าว่า “รากหญ้า” 
ครั้นเมื่อรับราชการจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาแล้ว จะได้ให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมทุกข์ร่วมสุข พร้อมทั้งด ารงตนเป็นแบบอย่างทีด่ี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

พระราชประวตัิ
พระราโชบายด้านการฝึก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



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 ว่าด้ วยแบบฝึกท่ากระบี่  และท่าฝึกพลประจ าธงชัยเฉลิมพลฉบับนี้              
ทางโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
(รร.ทม.รอ. น.ทม.รอ.) ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และคู่มือส าหรับการฝึกให้แก่ก าลังพล
ของหน่วย อาทิเช่น หน่วยในพระองค์, หน่วยทหารรักษาพระองค์, หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และหน่วยอื่นๆ ท่ีมีหน้าท่ีถวายพระเกียรติ 
ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตติาม
หมายพระราชพิธี ราชประเพณี และพระราชนิยม ซึ่งท่าทางการปฏิบัตินอกจากจะปฏิบัติด้วยความ
เข้มแข็ง แข็งแรง สง่างามแล้ว ยั งจะต้องแสดงออกซึ่ งการถวายพระ เกียรติอย่างสู ง ท่ีสุด 
ท่าการฝึกปฏิบัติในแต่ละท่านับเป็นท่าการฝึกชั้นสูง เปรียบคล้ายกับความงดงามทางวัฒนธรรม       
ของสังคมไทยทางด้านภาษา ที่ยกย่องเคารพผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า ด้วยการใช้ภาษาที่แสดงออกถึง       
การแสดงความเคารพให้เกียรติแก่ผู้ที่มีอาวุโสในล าดับต่างๆ เช่น การใช้ค าสุภาพ ส าหรับสุภาพชน
บุคคลโดยท่ัวไป หรือมีการใช้ค าศัพท์เฉพาะส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และค าราชาศัพท์ท่ีใช้เฉพาะส าหรับ
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ตามล าดับชั้น  

ท่าการฝึกท่ีปรากฏอยู่ในคู่มือการฝึกฉบับนี้ ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน  
ค าสั่งสอนจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงด ารง
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ                  
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดังนั้น หน่วยในพระองค์ , หน่วยทหารรักษาพระองค์ , 
หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  และหน่วยอื่นๆ 
สมควร ท่ีจะศึกษา ท าความเข้ า ใจ  น า ไปฝึกก าลั งพลให้ปฏิบั ติ ไ ด้ ถู กต้อง  ได้ มาตรฐาน                  
ตามแบบธรรมเนียมของหน่วยรักษาพระองค์สืบไป 

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



สารบัญ
บทที่ ๑ ท่ากระบี่ส าหรับนายทหาร                    หน้า
- ท่าเรียบอาวุธ                                                 ๑
- ท่ายกกระบ่ีและท่ากระบ่ีลง                                                      ๒
- ท่าซ้ายหัน                                                     ๓
- ท่าขวาหัน                                                     ๔
- ท่ากลับหลังหัน                                               ๕
- ท่าเคารพเมื่อกระบี่อยู่ในฝัก                                   ๖
- ท่าถอดหมวก                                                   ๗
- ท่าสวมหมวก                                        ๘
- ท่าบ่าอาวุธ                                                   ๙
- ท่าเรียบอาวุธจากท่าบ่าอาวุธ                                                 ๑๐
- ท่าวันทยาวุธเมื่อแถวทหารไม่ติดดาบ                                  ๑๑
- ท่าวันทยาวุธเมื่อแถวทหารติดดาบ                                  ๑๔
- ท่าเรียบอาวุธ เมื่อแถวทหารไม่ติดดาบ                  ๑๕
- ท่าเรียบอาวุธ เมื่อแถวทหารติดดาบ                   ๑๗
- ท่าวันทยาวุธในเวลาเคลื่อนที่                             ๑๘
- ท่าเดิน                                                          ๒๐
- ท่าหยุดจากการเดิน                                           ๒๒
- ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน                                    ๒๓
- ท่าขวาหันในเวลาเดิน                                    ๒๕
- ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน                               ๒๗
- ท่าวิ่งกล่าวค ารายงาน และถวายรายงาน ๒๘
- ท่าออกนอกแถว                                              ๒๙
- ท่ากลับเข้าแถว                                               ๓๐
- ท่านั่งพับเพียบกราบ                                       ๓๑
- ท่านั่งคุกเข่าและเดินเขา่                                  ๓๒



สารบัญ
หน้า

- ท่ากระบี่ในท่ายืนยามถวายพระบรมศพ              ๓๓
- ท่ากระบี่ในท่าเลิกยืนยามถวายพระบรมศพ           ๓๕
- ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ (ท่ากระบี่)                         ๓๗
- ท่านั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์ (ท่ากระบี่)                       ๓๘
- ท่าเลิกน่ังคุกเข่าวันทยหัตถ์ (ท่ากระบี)่ ๓๙
- ท่าเลิกน่ังคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์ (ท่ากระบี)่ ๔๐
- ท่ายกอก ๔๑

บทที่ ๒ ท่าธงชัยเฉลิมพล

- ท่าเรียบธง ๔๕
- ท่ายกธง ๔๖
- ท่าเรียบธงจากท่ายกธง ๔๗
- ท่าเตรียมลดธง ๔๘
- ท่าเรียบธงจากท่าเตรียมลดธง ๕๐
- ท่าลดธง ๕๒
- ท่าเตรียมลดธงจากท่าลดธง ๕๓
- ท่าเชิญธง ๕๕
- ท่าแบกธง ๕๖
- ท่าเรียบธงจากท่าแบกธง ๕๘
- ท่าแสดงการเคารพและเลิกแสดงการเคารพขณะเคลื่อนที่ ๕๙

ภาคผนวก ๖๓
- ธงพระอิสริยยศ
- ธงชัยเฉลิมพล
- ประวัติธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
- การปฏิบัติของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ในการถวายความเคารพ และท าความเคารพในเขตพระราชฐาน



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูม่ือการฝึก

ค าแนะน า
การใช้คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกการใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร

กระบี่ถือเป็นอาวุธประจ ากาย ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้ส าหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร
ชั้นประทวนชั้นยศจ่าสิบตรีขึ้นไป เป็นสิ่งที่ประดับเกียรติยศ ลักษณะกระบี่ท าด้วยโลหะสีเงินปลายด้ามเป็นรูปหัวช้าง
มีกระบังและโกร่ง ที่โกร่งด้านนอกมีรูปตราแผ่นดิน นายทหารสัญญาบัตรมีพู่ไหมทอง ส่วนนายทหารชั้นประทวน       
ไหมสีเหลืองประกอบ ทีฝ่ักมหี่วง ๑ ห่วง ไว้ส าหรับยึดกับสายกระบี่ หรือสอดฝักกระบี่เข้ากับซอง ฝักกระบี่ของนายทหารสัญญาบัตร     
และนายทหารประทวนของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์จะมีความยาวฝักรวมด้ามกระบี่ ๔๒ นิ้ว 
(ทบ. ยาว ๓๗ นิ้ว) วิธีคาดกระบี่ในเวลาแต่งเครื่องแบบฝึก ให้สอดกระบี่ในซองกระบี่ที่แขวนอยู่กับเข็มขัดสนามทางซ้าย 
ให้โกร่งกระบี่อยู่ทางนอกตัว ในโอกาสแต่งเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ เครื่องแบบชุดพระราชฐาน 
เครื่องแบบชุดครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ให้แขวนกระบี่กับสายกระบี่       
ซึ่งติดเข็มขัดทางซ้าย ซึ่งปกติการจับถือกระบี่จะคู่กับการถือ หรือสวมถุงมือผ้าสีขาวด้วยเสมอ 

โอกาสที่จะต้องชักกระบี่ เมื่อประจ าแถวทหาร ในการตรวจพลสวนสนาม ในโอกาสตรวจพลสวนสนาม 
เมื่อมีค าบอกให้ทหารติดดาบ นายทหารซึ่งประจ าแถวต้องชักกระบี่ ท าท่าบ่าอาวุธและถือกระบี่อยู่ในท่านี้ จนกว่าจะมี  
ค าบอกเปลี่ยนแปลงและเมื่อบอกให้ปลดดาบจึงสวมกระบี่เข้าฝักได้ หรือเมื่อประจ าแถวทหารเป็นกองเกียรติยศ , 
กองรักษาการณ์ เมื่อจะต้องการแสดงความเคารพด้วยท่าวันทยาวุธในโอกาสเชิญธงชัยเฉลิมพล หรือนายทหาร 
ซ่ึงมีหน้าที่รักษาธง เป็นต้น

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 าเสียงเพ่ือสั่งและเขียนไว้ให้เห็นความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดโดยการแสดง เครื่องหมายไว้



ค าบอกแบ่ง (ภาพที่หนึ่ง) เป็นค าบอกที่ใช้เพ่ือออกค าสั่ง ส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะก าหนดไว้ให้
ปฏิบัติได้เป็นจังหวะเดียวหรือแบ่งเป็นจังหวะๆ ได้ ค าบอกแบ่งนี้ผู้ให้ค าบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกในค าแรกด้วย   
การลากเสียงค่อนข้างยาวแล้วเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนที่จะเปล่งเสียงบอกในค าหลังด้วยการเน้นเสียงให้หนักและ
สั้นการเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นด้วยการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ขั้นกลางไว้ระหว่างค 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 ค าบอกเป็นค าๆ นี้ผู้ให้ค าบอก
จะต้องเปล่งเสียงบอกทั้งในค าแรกและค าหลัง ด้วยการวางน้ าหนักเสียงไว้เท่าๆ กัน โดยเว้นจังหวะระหว่างค าไว้
เล็กน้อย ไม่ต้องลากเสียงยาวในค าแรก และเน้นหนักในค าหลัง เหมือนค าบอกแบ่ง การเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดง
ไว้ให้เห็นโดยการใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ขั้นกลางไว้ระหว่างค 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 ค าบอกรวดนี้ไม่ว่าจะมีกี่พยางค์ก็ตาม ผู้ให้ค าบอก
จะต้องบอกรวดเดียวจบโดยวางน้ าหนักเสียงเป็นระดับเดียว การเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นโดยเขียนเป็น
ค 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 าหลังจะเป็น      
ค าบอกแบ่ง เพราะฉะนั้นค าบอกประเภทนี้จึงเป็นค าบอกท่ีใช้เพื่อออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่มักจะก าหนดให้
ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ได้ตามลักษณะของค าบอกแบ่งที่ผสมอยู่ในค าหลังของค าบอกผสมนี้เป็นหลักค าบอกผสมนี้
ผู้ให้ค าบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกในค าแรกเช่นเดียวกับค าบอกเป็นค าๆ คือ วางน้ าหนักเสียงไว้เท่าๆ กัน ส่วนการ
เปล่งเสียงในค าบอกห้วงหลังก็คงเปล่งเสียงในลักษณะเดียวกันกับค าบอกแบ่ง คือเปล่งเสียงบอกในค าแรกด้วยการ
ลากเสียงค่อนข้างยาว แล้วเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนที่จะเปล่งเสียงบอกในค าหลังด้วยการเน้นเสียงให้หนักและสั้น 
การเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) คั่นกลางไว้ระหว่างค าบอกห้วงแรกและ   
ห้วงหลัง ส่วนค าบอกในห้วงหลังคงใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) คั่นกลางไว้ระหว่างค าบอกค 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 าบอกการใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูม่ือการฝึก

ล าดับ ท่า ค าบอก ชนิดค าบอก

๑ ท่าเรียบอาวุธ “แถว - ตรง” แบ่ง 

๒ ท่ายกกระบี่ “ยกกระบี่” รวด

๓ ท่าซ้ายหัน “ซ้าย - หัน” แบ่ง

๔ ท่าขวาหัน “ขวา - หัน” แบ่ง

๕ ท่ากลับหลังหัน “กลับหลัง - หัน” แบ่ง

๖ ท่าเคารพเมื่อกระบี่อยู่ในฝัก
“ตรงหน้า (ทางขวา, ทางซ้าย), 

วันทยหัตถ์”
ผสม

๗ ท่าถอดหมวก “ถอดหมวก” รวด

๘ ท่าสวมหมวก “สวมหมวก” รวด

๙ ท่าบ่ากระบี่ “ติดดาบ” รวด

๑๐ ท่าสวมกระบี่ “ปลดดาบ” รวด

๑๑ ท่าวันทยาวุธ เมื่อแถวทหารไม่ติดดาบ
“ตรงหน้า (ทางขวา, ทางซ้าย), 

วันทยาวุธ”
ผสม

๑๒ ท่าวันทยาวุธ เมื่อแถวทหารติดดาบ
“ตรงหน้า (ทางขวา, ทางซ้าย), 

วันทยาวุธ”
ผสม

๑๓ ท่าวิ่งกล่าวค ารายงาน - -

๑๔
ท่าเรียบอาวุธจากท่าวันทยาวธุ เมื่อแถว   
ทหารไม่ติดดาบ

“เรียบ - อาวุธ” แบ่ง

๑๕
ท่าเรียบอาวุธจากท่าวันทยาวธุ เมื่อแถว   
ทหารติดดาบ

“เรียบ - อาวุธ” แบ่ง

๑๖ ท่าวันทยาวุธในเวลาเคลื่อนที่
“ทางขวา, ระวัง, 
วันทยา - วุธ”

ผสม

๑๗ ท่าเดิน “หน้า - เดิน” แบ่ง

๑๘ ท่าเดินบ่ากระบี่ “หน้า - เดิน” แบ่ง

๑๙ ท่าหยุดจากการเดิน “แถว - หยุด” แบ่ง

๒๐ ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน “ซ้าย - หัน” แบ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูม่ือการฝึก

ล าดับ ท่า ค าบอก ชนิดค าบอก

๒๑ ท่าขวาหันในเวลาเดนิ “ขวา - หัน” แบ่ง

๒๒ ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน “กลับหลัง - หัน” แบ่ง

๒๓ ท่าออกนอกแถว “หน้าแถว, ประจ าที่” เป็นค าๆ

๒๔ ท่ากลับเข้าแถว “หน้าแถว, กลับ, เข้าแถว” ผสม

๒๕ ท่านั่งพับเพียบกราบ - -

๒๖ ท่านั่งคุกเข่าและเดินเข่า - -

๒๗ ท่ากระบี่ในการยืนยามถวายพระบรมศพ “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ท า” เป็นค าๆ

๒๘ ท่ากระบี่ในการเลกิยืนยามถวาย พระบรมศพ “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ท า” เป็นค าๆ

๒๙ ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ “นั่งคุกเข่า, ท า” เป็นค าๆ

๓๐ ท่านั่งคุกเข่าคู่ “เข่าคู,่ ท า” เป็นค าๆ

๓๑ ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ “เลิกนั่งคุกเข่า, ท า” เป็นค าๆ

๓๒ ท่าเลิกนั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์ “นั่งคุกเข่า, ท า” เป็นค าๆ

๓๓ ท่ายกอก “ยก, อก” เป็นค าๆ

๓๔ ท่าเรียบธง “แถว - ตรง” แบ่ง

๓๕ ท่ายกธง “ยก, ธง” เป็นค าๆ

๓๖ ท่าเรียบธงจากท่ายกธง “เรียบ, ธง” เป็นค าๆ

๓๗ ท่าเตรียมลดธง “เตรียม, ลดธง” เป็นค าๆ

๓๘ ท่าเรียบธงจากท่าเตรียมลดธง “เรียบ, ธง” เป็นค าๆ

๓๙ ท่าลดธง “ลด, ธง” เป็นค าๆ

๔๐ ท่าเตรียมลดธงจากท่าลดธง “เตรียม, ลดธง” แบ่ง

๔๑ ท่าเชิญธง - -

๔๒ ท่าแบกธง “แบก - ธง” แบ่ง

๔๓ ท่าเรียบธงจากท่าแบกธง “เรียบ - อาวุธ” แบ่ง

๔๔ ท่าแสดงการคารพขณะเคลื่อนที่ “ทางขวาระวัง, วันทยา - วุธ” ผสม

๔๕ ท่าเลิกแสดงการเคารพขณะเคลื่อนที่ “แล – ตรง” แบ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์





หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“แ
ถว

 -
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ง”
ค า

บอ
ก 

“แ
บ่ง

”
ท่า

เรีย
บอ

าว
ุธ

ท่าเรียบอาวุธ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าเรียบอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าเรียบอาวุธเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติการใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง”  ใช้ค าบอก  “แถว - ตรง”

๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “แถว - ตรง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับฝักกระบี่หันฝ่ามือเข้าหาตัวนิ้วหัวแม่มือ

อยู่ด้านใน นิ้วที่เหลือเรียงชิดติดกันทาบไปกับฝักกระบี่ มือซ้ายคุมฝักกระบี่ให้แนบตามแนวขาซ้ายวางปลายฝัก
กระบี่ลงจดพ้ืนติดโคนนิ้วก้อยเท้าซ้าย กระบี่ตั้งตรง โกร่งกระบี่ชี้ไปข้างหน้าส่วนต่างๆ ของร่างกายปฏิบัติ         
อยู่ในลักษณะท่าตรง 

ท่าเรียบอาวุธ (ด้านหน้า) ท่าเรียบอาวุธ (ด้านข้าง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒
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ท่ายกกระบี่และท่ากระบี่ลง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่ายกกระบี่ / ท่ากระบี่ลง”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เป็นท่าท่ีปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติในท่าหัน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด”  ใช้ค าบอก “ยกกระบี่” และ “กระบี่ลง”

๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “ยกกระบี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคีบฝักกระบี่ด้วยนิ้วหัวแม่มือ ส่วนนิ้วทั้งสี่

ทาบไปกับฝักกระบี่ ยกกระบี่ขึ้นตรงในแนวดิ่งให้ปลายฝักกระบี่พ้นจากพื้นประมาณหนึ่งคืบอย่างแข็งแรง  
ข้อศอกซ้ายกกางออกตามธรรมชาติ ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง

เมื่อได้ยินค าบอก “กระบี่ลง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคีบฝักกระบี่ด้วยนิ้วหัวแม่มือ ส่วนนิ้วทั้งสี่
ทาบไปกับฝักกระบี่ลดกระบี่ลงให้ปลายฝักกระบี่จรดพ้ืนติดโคนนิ้วก้อยเท้าซ้ายอย่างแข็งแรง กระบี่ตั้งตรง 
โกร่งกระบี่ชีไ้ปด้านหน้าอยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ 

ท่ายกกระบี่ (ด้านหน้า) ท่ายกกระบี่ (ด้านข้าง) ท่ากระบี่ลง (ด้านข้าง)ท่ากระบี่ลง (ด้านหน้า)



๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าหันอยู่กับที่

ท่าซ้ายหัน
๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าซ้ายหัน”
๒.ความ มุ่งหมาย : เ พ่ื อ ให้ ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึ กและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                      
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าไปด้านซ้าย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “ซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคีบฝักกระบี่ด้วยนิ้วหัวแม่มือ 
นิ้วทั้งสี่ทาบไปกับฝักกระบี่ยกกระบี่ขึ้นให้ปลายกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งฝ่ามือ กระบี่ตั้งตรงแนบข้างขาซ้าย 
จากนั้นให้เปิดปลายเท้าซ้ายยกส้นเท้าขวา ใช้ส้นเท้าซ้ายและปลายเท้าขวาเป็นจุดหมุน หมุนตัวไปทางด้านซ้าย 
จนได้มุม ๙๐ องศา ขณะที่หมุนตัวให้บิดส้นเท้าขวาออกนอกล าตัวจนขาขวาเหยียดตึงส้นเท้าขวาเปิด ส่วนต่างๆ 
ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าส้นเท้าขวามาชิดส้นเท้าซ้าย (ในลักษณะ
การอัดส้นเท้า) หลังจากนั้นใช้มือซ้ายลดฝักกระบี่ลงจนปลายฝักกระบี่สัมผัสพ้ืนกลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธ      
อย่างแข็งแรง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าขวาหัน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าไปด้านขวา
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “ขวา - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคีบฝักกระบี่ด้วยนิ้วหัวแม่มือ 
นิ้วทั้ งสี่ทาบไปกับฝักกระบี่ยกกระบี่ขึ้นให้ปลายกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งฝ่ามือ กระบี่ตั้งตรง             
แนบข้างขาซ้าย จากนั้นให้เปิดปลายเท้าขวา ยกส้นเท้าซ้าย ใช้ส้นเท้าขวาและปลายเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน 
หมุนตัวไปทางด้านขวาจนได้มุม ๙๐ องศา ขณะที่หมุนตัวให้บิดส้นเท้าซ้ายออกนอกล าตัวจนขาซ้ายเหยียดตึง 
ส้นเท้าซ้ายเปิด ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวา           
(ในลักษณะการอัดส้นเท้า) หลังจากนั้นใช้มือซ้ายลดฝักกระบี่ลงจนปลายฝักกระบี่สัมผัสพ้ืนกลับไปอยู่ ใน      
ท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่ากลับหลังหัน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าไปทิศทางตรงข้าม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “กลับหลัง - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคีบฝักกระบี่            
ด้วยนิ้วหัวแม่มือ นิ้วทั้งสี่ทาบไปกับฝักกระบี่ยกกระบี่ขึ้นให้ปลายกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งฝ่า มือ        
กระบี่ตั้งตรงแนบข้างขาซ้าย จากนั้นให้เปิดปลายเท้าขวายกส้นเท้าซ้ายใช้ส้นเท้าขวาและปลายเท้า ซ้าย         
เป็นจุดหมุน หมุนตัวไปทางด้านขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้มุม ๑๘๐ องศา หรือจากทิศทางตรงหน้า  
ไปข้างหลัง ขณะที่หมุนตัวให้กดส้นเท้าขวาและเปิดส้นเท้าซ้าย แล้วยกเท้าซ้ายเหวี่ยงไปทางซ้าย และน าไปวาง
หยุดยั้งตัวไว้ด้านหลัง เฉียงไปทางซ้ายล าตัวประมาณครึ่งก้าวหรือหนึ่งช่วงไหล่ ปลายเท้าซ้ายอยู่แนว เดียวกับ  
ส้นเท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง ส้นเท้าซ้ายเปิด ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวา 
(ในลักษณะการอัดส้นเท้า) หลังจากนั้นใช้มือซ้ายลดฝักกระบี่ลงจนปลายฝักกระบี่สัมผัสพ้ืนกลับไปอยู่           
ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าเคารพเม่ือกระบี่อยู่ในฝัก”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่ อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในการแสดงความเคารพบุคคลหรือใช้แสดงการเคารพวัตถุ, สถานที่ 
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “ตรงหน้า (ทางขวา, ทางซ้าย), วันทยหัตถ์”

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรงหน้า (ทางขวา, ทางซ้าย), วันทยหัตถ์” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวาขึ้นมาอย่าง
รวดเร็วและแข็งแรงในลักษณะงอแขนท่อนล่างเข้าหาล าตัว ฝ่ามือเหยียดตรงไปตามแนวแขนท่อนล่างแล้วให้
ปลายนิ้วชี้ไปแตะขอบล่างของกระบังหมวกในแนวหางคิ้ว นิ้วมือเหยียดตรงและเรียงชิดติดกัน ข้อมือไม่หักและ
ให้เปิดฝ่ามือขึ้นประมาณ ๓๐ องศา ศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน ส่วนต่างๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าตรง 
ใบหน้าและสายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ พร้อมกันนั้นให้ปฏิบัติในท่ายกอก

หมายเหตุ : ท่าทางขวา, (ซ้าย), วันทยหัตถ์ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าตรงหน้าวันทยหัตถ์ โดยมีการสะบัดหน้าไปทางขวา 
หรือซ้ายพร้อมกับการยกมือขวา

เมื่อได้ยินค าบอก “มือลง” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือขวาลงมาอยู่ในลักษณะท่าเรยีบอาวุธอย่างรวดเร็วและแขง็แรง

ท่าเคารพเมื่อกระบี่อยู่ในฝัก



๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าถอดหมวก”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียว กันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : น าไปใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีสวนสนามสาบานธง เป็นต้น 
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ถอดหมวก”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกแขนซ้ายท่อนล่างขึ้นมาข้างหน้าล าตัว
ในลักษณะงอข้อศอก พร้อมกับพลิกหงายฝ่ามือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ให้นิ้วทั้งสี่ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือเหยียดตึง
และเรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือตั้งข้ึนข้างบนและให้ตั้งฉากกับฝ่ามือ แขนซ้ายท่อนล่างขนานกับพ้ืนและตั้งฉาก
กับล าตัว แขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดล าตัวข้อศอกเสมอกับแนวแผ่นหลัง พร้อมกันนั้นให้ยกมือขวาขึ้นไปจับที่
กระบังหมวก ใช้นิ้วทั้งสี่ทาบไปกับกระบังหมวกด้านบน นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างข้อศอกขวาเปิดแขนขวาท่อน
บนยื่นไปทางขวาค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกหมวกออกจากศีรษะ        
แล้วน ามาวางครอบที่นิ้วหัวแม่มือซ้ายอย่างแข็งแรง ให้หันหน้าหมวกไปทางขวาของล าตัว ขอบกระบังหมวก  
อยู่แนวโคนนิ้วมือซ้าย มือขวายังจับที่กระบังหมวกในลักษณะเดิม ข้อมือขวาไม่หักและเป็นแนวเดียวกับ
แขนขวาท่อนล่าง
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือขวาลงไปอยู่ในลักษณะท่าตรง    
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง พร้อมกันนั้นให้จับขอบหมวกด้วยมือซ้าย (ลักษณะก ามือ)

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นการเปิดตอนให้รอสัญญาณ “อึ๊บ” เมื่อปฏิบัติในท่าถอดหมวกตอนที่หนึ่งเรียบร้อย 
รอที่จะปฏิบัติตอนที่สอง และปฏิบัติในท่าถอดหมวกตอนท่ีสองเรียบร้อย รอที่จะปฏิบัติตอนท่ีสาม

ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าสวมหมวก”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : น าไปใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีสวนสนามสาบานธง เป็นต้น 
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “สวมหมวก”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาตบจับที่กระบังหมวก 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านบนของกระบังหมวก นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างข้อมือขวาไม่หักและแขนขวา      
ท่อนล่างเป็นแนวเดียวกันขนานกับพ้ืน พร้อมกันนั้นให้เหยียดนิ้วมือทั้งสี่ของมือซ้ายออกไป
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองพลิกหงายหมวก พร้อมกับน า
หมวกขึ้นสวมบนศีรษะ หันหน้าหมวกไปข้างหน้า นิ้วมือทั้งสี่ของมือทั้งสองข้างทาบไปกับกระบังหมวกด้านบน  
ปลายนิ้วกลางชนกัน นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ด้านล่างของกระบังหมวก แขนท่อนบนทั้งสองข้างขนานกับพ้ืนและ
ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในลักษณะ           
ท่าเรียบอาวุธอย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะของการฟันมือ)

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นการเปิดตอนให้รอสัญญาณ “อึ๊บ” เมื่อปฏิบัติในท่าสวมหมวกตอนที่หนึ่งเรียบร้อย 
รอที่จะปฏิบัติตอนท่ีสอง และปฏิบัติในท่าสวมหมวกตอนท่ีสองเรียบร้อย รอที่จะปฏิบัติตอนท่ีสาม

ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม



๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าบ่าอาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้เป็นท่าท่ีปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติในท่าวันทยาวุธ

-ใช้เป็นท่าท่ีปฏิบัติประกอบการเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ติดดาบ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายผลักฝักกระบี่ไปข้างหลัง มือซ้ายจับฝัก
กระบี่ด้วยนิ้วหัวแม่มือ นิ้วที่เหลือเรียงชิดติดกันทาบไปกับฝักกระบี่ ขณะเดียวกันให้ใช้มือขวาจับด้ามกระบี่ในลักษณะ
นิ้วหัวแม่มือขวาอยู่ด้านนอกโกร่งกระบี่ และทาบไปกับสันด้ามกระบี่ ปลายนิ้วติดสลักยึดฝักกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่
เรียงชิดติดกันอยู่ด้านใน (ถ้าไม่เปิดสลักยึดฝักกระบี่ไว้ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาเปิดสลักยึดฝักกระบี่ ) หลังจากนั้นดึงกระบี่
ออกจากฝักอย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะสะบัดข้อมือขวา) โดยชูปลายกระบี่ขึ้นเหนือศีรษะ กระบี่ตั้งตรง        
ในแนวดิ่งหันคมกระบี่ไปทางซ้าย แขนขวาเหยียดตึงแนบชิดติดหูข้างขวา มือขวาจับกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบ
ตามแนวสันด้ามกระบี่นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่หันอุ้งมือไปทางซ้าย ข้อมือขวาตั้งขึ้น มือซ้ายน าฝักกระบี่มาอยู่ในลักษณะ    
ท่าเรียบอาวุธ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดกระบี่ลงมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรงให้
โกร่งกระบี่ด้านบนเสมอจมูก กระบี่ตั้งตรง ปลายกระบี่ชี้ขึ้นด้านบน คมกระบี่หันไปทางซ้าย และห่างจากจมูกประมาณ
หนึ่งฝ่ามือ มือขวาจับด้ามกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่ หันอุ้งมือไปทางซ้าย
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดกระบี่ลงมาอยู่ข้างล าตัวด้านขวา           
(ในลักษณะเล่นข้อมือ) มือขวาจับด้ามกระบี่ไว้ในระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ แขนขวาเหยียดตรง กระบี่พิงกับบ่าขวา   
ให้ปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบนคมกระบี่หันไปด้านหน้า สันกระบี่ติดกับบ่าขวานิ้วที่เหลือก าอยู่นอกสันด้ามกระบี่

ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง ตอนที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าเรียบอาวุธจากท่าบ่าอาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เป็นท่าท่ีปฏิบัติต่อจากท่าบ่าอาวุธเพ่ือใช้ในการเก็บกระบี่เข้าฝักกระบี่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ปลดดาบ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาชูกระบี่ขึ้นเหนือศีรษะ แขนขวา
เหยียดตึงแนบชิดติดหูข้างขวาปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบนตั้งตรงในแนวดิ่ง คมกระบี่หันไปทางซ้าย 
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายผลักปลายฝักกระบี่ไปข้างหลัง
เล็กน้อย มือซ้ายจับฝักกระบี่เหมือนท่าบ่าอาวุธตอนที่หนึ่ง หักข้อมือขวา ลดปลายกระบี่ลงเข้าช่องฝักกระบี่    
สอดปลายกระบี่เข้าฝักให้เหลือประมาณหนึ่งคืบ มือขวาอยู่ในแนวใต้หน้าอกซ้าย ข้อศอกขวาเปิดเล็กน้อย ให้ก้ม
ศีรษะมองดูช่องฝักกระบี่ หลังจากนั้นใช้มือขวาผลักกระบี่เข้าฝักจนสุด มือซ้ายลดปลายฝักกระบี่ลงสัมผัสพ้ืนอยู่
ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าซ้าย กระบี่ตั้งตรง มือซ้ายจับฝักกระบี่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ วางมือขวาบนหันช้างใน
ลักษณะคว่ าฝ่ามือ นิ้วมือทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หันนิ้วไปทางซ้ายของล าตัว 
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าตรงพร้อมกับลดมือขวาอย่าง
รวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะของการฟันมือ) กลับมาอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ

ท่าเรียบอาวุธจากท่าบ่าอาวุธ
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๑๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
วัน

ทย
าวุ

ธ

ท่าวันทยาวุธ

ท่าวันทยาวุธ สามารถปฏิบัติได้ ๒ กรณี 
๑.ท่าวันทยาวุธ เมื่อแถวทหารไม่ติดดาบ (ปฏิบัติจากท่าเรียบอาวุธ)
๒.ท่าวันทยาวุธ เมื่อแถวทหารติดดาบ (ปฏิบัติจากท่าบ่าอาวุธ)

ท่าวันทยาวุธ
- เมื่อแถวทหารไม่ติดดาบ -

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก
การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าวันทยาวุธ เมื่อแถวทหารไม่ติดดาบ”

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

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์

-ใช้ในการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
-ใช้ในการแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา
-ใช้ในการแสดงการเคารพวัตถุ หรือสถานที่

๔.ค าบอก
เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “ตรงหน้า (ทางขวา,ซ้าย), ระวัง, วันทยา - วุธ”



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๒

“ต
รง

หน
้า 

(ท
าง

ขว
า, 

ทา
งซ

้าย
) ร

ะวั
ง, 

วัน
ทย

า 
–

วุธ
”

ค า
บอ

ก 
“ผ

สม
”

ท่า
วัน

ทย
าวุ

ธเ
มื่อ

แถ
วท

หา
รไ

ม่ต
ิดด

าบ

ห้วงเตรียมเคารพ
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรงหน้า, ระวัง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้าย ผลักกระบี่ไปข้างหลังมือซ้ายจับฝัก
กระบี่ด้วยนิ้วหัวแม่มือ นิ้วที่เหลือเรียงชิดติดกันทาบไปกับฝักกระบี่ ขณะเดียวกันให้ใช้มือขวาจับด้ามกระบี่             
ในลักษณะนิ้วหัวแม่มือขวาอยู่ด้านนอกโกร่งกระบี่ และทาบไปกับสันด้ามกระบี่ ปลายนิ้วติดสลักยึดฝักกระบี่ 
นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านใน (ถ้าไม่เปิดสลักยึดฝักกระบี่ไว้ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือขวาเปิดสลักยึด   
ฝักกระบี่ ) หลังจากนั้นดึงกระบี่ออกจากฝักอย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะสะบัดข้อมือขวา) 
โดยชูปลายกระบี่ขึ้นเหนือศีรษะ กระบี่ตั้งตรงในแนวดิ่งหันคมกระบี่ไปทางซ้าย แขนขวาเหยียดตึงแนบชิดติดหู
ข้างขวา มือขวาจับกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันด้ามกระบี่นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่หันอุ้งมือไป
ทางซ้าย ข้อมือขวาตั้งข้ึนมือซ้ายน าฝักกระบี่มาอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ
จังหวะสอง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดกระบี่ลงมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรงให้ โกร่งกระบี่ด้านบนเสมอจมูก 
กระบี่ตั้งตรงปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบน คมกระบี่หันไปทางซ้าย และห่างจากจมูกประมาณหนึ่งฝ่ามือ มือขวาจับ
ด้ามกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่ หันอุ้งมือไปทางซ้าย
จังหวะสาม : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดกระบี่ลงมาอยู่ข้างล าตัวด้านขวา (ในลักษณะเล่นข้อมือ) มือขวาจับ    
ด้ามกระบี่ไว้ในระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ แขนขวาเหยียดตรงกระบี่พิงกับบ่าขวาให้ปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบน
คมกระบี่หันไปข้างหน้า สันกระบี่ติดกับบ่าขวานิ้วที่เหลือก าอยู่นอกสันด้ามกระบี่

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง จังหวะสาม

๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ ห้วง คือ ห้วงที่หนึ่งห้วงเตรียมเคารพ               
และห้วงที่สองห้วงเคารพ 



๑๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ห้วงเคารพ
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยา – วุธ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกกระบี่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
ให้โกร่งกระบี่ด้านบนเสมอจมูก กระบี่ตั้งตรงปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบนคมกระบี่หันไปทางซ้าย และห่างจากจมูก
ประมาณหนึ่งฝ่ามือ มือขวาจับด้ามกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่หัน
อุ้งมือไปทางซ้าย แขนขวาท่อนบนกระชับแนบชิดติดล าตัวด้านขวาค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย มือซ้ายจับฝักกระบี่
อยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ
จังหวะสอง : ให้ผู้ปฏิบัติลดกระบี่ลงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะการเล่นข้อมือ) 
ปลายกระบี่ชี้เฉียงลงด้านล่าง ให้แนวปลายกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ มือขวาอยู่ข้างขาขวา นิ้วหัวแม่มือ
ขวาแนบอยู่กับด้ามกระบี่และอยู่ข้างบน คมกระบี่หันไปทางซ้ายแขนขวาเหยียดตึง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย       
อยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ 

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๔

ท่าวันทยาวุธ - เมื่อแถวทหารติดดาบ -

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าวันทยาวุธ เมื่อแถวทหารติดดาบ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

-ใช้ในการแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา
-ใช้ในการแสดงการเคารพวัตถุ หรือสถานที่

๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “ตรงหน้า หรือ ทางขวา (ซ้าย) ระวัง, วันทยา - วุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ ห้วง คือ ห้วงที่หนึ่งห้วงเตรียมเคารพและห้วงที่สองห้วงเคารพ 

ห้วงเคารพ
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยา - วุธ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกกระบี่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
ให้โกร่งกระบี่ด้านบนเสมอจมูก กระบี่ตั้งตรงปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบนคมกระบี่หันไปทางซ้าย และห่างจากจมูก
ประมาณหนึ่งฝ่ามือ มือขวาจับด้ามกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่หัน
อุ้งมือไปทางซ้าย แขนขวาท่อนบนกระชับแนบชิดติดล าตัวด้านขวาค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย มือซ้ายจับฝักกระบี่
อยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ
จังหวะสอง : ให้ผู้ปฏิบัติลดกระบี่ลงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะการเล่นข้อมือ) 
ปลายกระบี่ชี้เฉียงลงด้านล่าง ให้แนวปลายกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ มือขวาอยู่ข้างขาขวา นิ้วหัวแม่มือ
ขวาแนบอยู่กับด้ามกระบี่และอยู่ข้างบน คมกระบี่หันไปทางซ้ายแขนขวาเหยียดตึง ส่วนต่างๆ ของร่างกาย      
อยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ 

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง
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๑๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเรียบอาวุธ - เมื่อแถวทหารไม่ติดดาบ -

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าเรียบอาวุธจากท่าวันทยาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

-ใช้ในการแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา
-ใช้ในการแสดงการเคารพวัตถุ หรือสถานที่

๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “เรียบ - อาวุธ”

๕.๑ การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบ”
จังหวะหนึ่ง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกกระบี่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรงให้โกร่งกระบี่ด้านบนเสมอจมูก 
กระบี่ตั้งตรงปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบนคมกระบี่หันไปทางซ้าย และห่างจากจมูกประมาณหนึ่งฝ่า มือ มือขวา        
จับด้ามกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่หันอุ้งมือไปทางซ้าย แขนขวา
ท่อนบนกระชับแนบชิดติดล าตัวด้านขวาค่อนไปข้างหน้า เล็กน้อย มือซ้ายจับฝักกระบี่อยู่ ในลักษณะ             
ท่าเรียบอาวุธ
จังหวะสอง : ใช้มือขวาลดกระบี่ลงมาอยู่ข้างล าตัวด้านขวา (ในลักษณะเล่นข้อมือ) มือขวาจับด้ามกระบี่ไว้         
ในระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ แขนขวาเหยียดตรงกระบีพิ่งกับบ่าขวา ให้ปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบนคมกระบี่หันไป
ข้างหน้า สันกระบี่ติดกับบ่าขวา นิ้วที่เหลือก าอยู่นอกสันด้ามกระบี่

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๖
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จังหวะสองจังหวะหนึ่ง

๕.๒ การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “อาวุธ”

จังหวะหนึ่ง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาชูกระบี่ขึ้นเหนือศีรษะ แขนขวาเหยียดตึงแนบชิดติดหูข้างขวา 
ปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบนตั้งตรงในแนวดิ่ง คมกระบี่หันไปทางซ้าย
จังหวะสอง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายผลักปลายฝักกระบี่ไปข้างหลังเล็กน้อย มือซ้ายจับฝักกระบี่เหมือนท่า    
บ่าอาวุธจังหวะหนึ่ง หักข้อมือขวาลดปลายกระบี่ลงเข้าช่องฝักกระบี่ สอดปลายกระบี่เข้าฝักให้เหลือ
ประมาณหนึ่งคืบ มือขวาอยู่ในแนวใต้หน้าอกซ้าย ข้อศอกขวาเปิดเล็กน้อย ให้ก้มศีรษะมองดูช่องฝักกระบี่ 
หลังจากนั้นใช้มือขวาผลักกระบี่เข้าฝักจนสุด มือซ้ายลดปลายฝักกระบี่ลงสัมผัสพ้ืนอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อย
เท้าซ้าย กระบี่ตั้งตรง มือซ้ายจับฝักกระบี่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ วางมือขวาบนหันช้างใน ลักษณะ        
คว่ าฝ่ามือ นิ้วมือทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หันนิ้วไปทางซ้ายของล าตัว
จังหวะสาม : ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าตรงพร้อมกับลดมือขวาอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง (ในลักษณะของการ
ฟันมือ) กลับมาอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ

จังหวะสาม



๑๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเรียบอาวุธ - เมื่อแถวทหารติดดาบ -

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าเรียบอาวุธจากท่าวันทยาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ            
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

-ใช้ในการแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา
-ใช้ในการแสดงการเคารพวัตถุ หรือสถานที่

๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “เรียบ - อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบ”

จังหวะหนึ่ง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกกระบี่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ให้โกร่งกระบี่ด้านบนเสมอจมูก 
กระบี่ตั้งตรงปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบน คมกระบี่หันไปทางซ้าย และห่างจากจมูกประมาณหนึ่งฝ่ามือ มือขวาจับ
ด้ามกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่หันอุ้งมือไปทางซ้าย แขนขวา   
ท่อนบนกระชับแนบชิดติดล าตัวด้านขวาค่อนไปข้างหน้า เล็กน้อย มือซ้ายจับฝักกระบี่อยู่ ในลักษณะ             
ท่าเรียบอาวุธ
จังหวะสอง : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดกระบี่ลงมาอยู่ข้างล าตัวด้านขวา (ในลักษณะเล่นข้อมือ) มือขวาจับด้าม
กระบี่ไว้ในระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ แขนขวาเหยียดตรง กระบี่พิงกับบ่าขวา ให้ปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบน 
คมกระบี่หันไปข้างหน้า สันกระบี่ติดกับบ่าขวา นิ้วที่เหลือก าอยู่นอกสันด้ามกระบี่

หมายเหตุ : เมื่อได้ยินค าบอก “อาวุธ” ให้ผู้ปฎิบัติยังคงปฏิบัติอยู่ในจังหวะที่สอง 

จังหวะสองจังหวะหนึ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๘
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ท่าวันทยาวุธในเวลาเคลื่อนที่

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าวันทยาวุธในเวลาเคลื่อนที่”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบั ติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

-ใช้ในการแสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา
-ใช้ในการแสดงการเคารพวัตถุ หรือสถานที่

๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “ทางขวา, ระวัง, แลขวา, ท า”
๕.การปฏิบัติ : ท่าวันทยาวุธในเวลาเคลื่อนที่ท าจากท่าบ่าอาวุธ แบ่งเป็น ๓ ห้วง

๕.๑ ห้วงเตรียมเคารพ : เมื่อได้ยินค าบอก “ทางขวา”ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าใน
ล าดับการเดินของเท้า เมื่อได้ยินค าบอก “ระวัง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้ง 
จังหวะหนึ่ง : ให้ก้าวเท้าขวาเดินต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวตามล าดับการเดินของเท้า 
จังหวะสอง : ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้ง ให้ใช้มือขวายกกระบี่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรง            
ให้โกร่งกระบี่ด้านบนเสมอจมูก กระบี่ตั้งตรงปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบน คมกระบี่หันไปทางซ้าย และห่างจากจมูก
ประมาณหนึ่งฝ่ามือ มือขวาจับด้ามกระบี่ให้นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้าม กระบี่     
หันอุ้งมือไปทางซ้าย แขนขวาท่อนบนกระชับแนบชิดติดล าตัวด้านขวาค่อนไปข้างหน้า เล็กน้อย มือซ้าย              
จับฝักกระบี่อยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธเพ่ือคุมให้กระบี่ตั้งตรงตามแนวขาซ้าย

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



๑๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๕.๒ ห้วงเคารพ : เมื่อได้ยินค าบอก “แลขวา” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าในล าดับ
การเดินของเท้า เมื่อได้ยินค าบอก “ท า” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้ง 
จังหวะหนึ่ง : ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าในล าดับการเดินของเท้า
จังหวะสอง : ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติลดกระบี่ลงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและแข็งแรง 
(ในลักษณะการเล่นข้อมือ) ปลายกระบี่ชี้เฉียงลงล่าง ให้แนวปลายกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ มือขวา   
อยู่ข้างขาขวา นิ้วหัวแม่มือขวาแนบอยู่กับด้ามกระบี่และอยู่ข้างบนคมกระบี่หันไปทางซ้ายแขนขวาเหยียดตึง 
พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางขวา จากนั้นให้ก้าวเดินต่อไป (ในลักษณะการเดินสวนสนาม) มือทั้งสองข้าง        
คงปฏิบัติเช่นเดิม 
๕.๓ ห้วงเลิกเคารพ : เมื่อได้ยินค าบอก “แล” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ก้าวเท้าขวาเดินต่อไปตามล าดับ
การเดินของเท้า เมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงอีกครั้ง 
จังหวะหนึ่ง : ให้ก้าวเท้าขวาเดินต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวตามล าดับการเดินของเท้า พร้อมกับสะบัดหน้า
ตรงและใช้มือขวายกกระบี่ข้ึนมาอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ให้โกร่งกระบี่ด้านบนเสมอจมูก กระบี่ตั้งตรงปลาย
กระบี่ชี้ขึ้นข้างบน คมกระบี่หันไปทางซ้าย และห่างจากจมูกประมาณหนึ่งฝ่ามือ มือขวาจับด้ามกระบี่ให้
นิ้วหัวแม่มือขวาวางทาบตามแนวสันกระบี่ นิ้วทั้งสี่ก าด้ามกระบี่หันอุ้งมือไปทางซ้าย แขนขวาท่อนบนกระชับ
แนบชิดติดล าตัวด้านขวาค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย
จังหวะสอง : เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกหนึ่งครั้ง ใช้มือขวาลดกระบี่ลงมาอยู่ข้างล าตัวด้านขวา (ในลักษณะเล่น
ข้อมือ) มือขวาจับด้ามกระบี่ไว้ในระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือ แขนขวาเหยียดตรง กระบี่พิงกับบ่า ขวาให้
ปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบน คมกระบี่หันไปข้างหน้า สันกระบี่ติดกับบ่าขวา นิ้วที่เหลือก าอยู่นอกสันด้ามกระบี่
จังหวะสาม : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายเอนปลายฝักกระบี่ไปข้างหน้า ให้ปลายฝักกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณ    
หนึ่งคืบ แขนซ้ายทิ้งข้างล าตัวโดยไม่แกว่ง พร้อมกับก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าในล าดับการเดินของเท้า
จังหวะสี่ : ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเดินต่อไป (ในลักษณะการเดินสวนสนาม)

ห้วงเคารพ ห้วงเลิกเคารพ

จังหวะหนึ่ง จังหวะสามจังหวะหนึ่ง จังหวะสอง จังหวะสอง จังหวะสี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๐
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เป็นท่าเดินในพระราชพิธี เช่น การเปลี่ยนยามถวายพระเกียรติ , การเปลี่ยนยามประจ า      
กองรักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน เป็นต้น ในพิธีต่างๆ เช่น พิธีเดินสวนสนามสาบานธง, พิธีเดินสวนสนาม 
วันราชวัลลภ เป็นต้น
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “หน้า - เดิน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีกระบี่ออยู่ในฝัก และกรณีอยู่ในท่าบ่าอาวุธ

๕.๑ กรณีกระบี่อยู่ในฝัก
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าเดินจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะของการ
เตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ ยกมือขวาซึ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกันและเหยียดตึงมาข้างหน้าอยู่ประมาณหัวเข็มขัด ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณหนึ่งฝ่ามือในลักษณะ       
บิดฝ่ามือเฉียงไปข้างหน้า ข้อศอกงอเล็กน้อย พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายยกกระบี่เอนปลายฝักกระบี่ ไปข้างหน้า 
ให้ปลายฝักกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ พลิกฝักกระบี่ให้ด้านบนอยู่ทาง พ้ืน โกร่งกระบี่อยู่นอกตัว 
แขนซ้ายทิ้งข้างล าตัวโดยไม่แกว่ง 
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าเดินจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าซ้ายลงบนพ้ืนเต็มฝ่า เท้า          
อย่างแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้สะบัดมือขวาไปข้างหลังเฉียงไปทางขวา หันหลังมือออกนอกล าตัวจนแขนขวา
เหยียดตึง (ในลักษณะการฟันมือ) จากนั้นให้ถ่ายน้ าหนักตัวไปที่เท้าซ้าย ส้นเท้าขวาเปิด ต่อจากนั้นให้ เตะ      
เท้าขวาไปข้างหน้า ในลักษณะเดียวกันกับการเตะเท้าซ้ายออกเดินก้าวแรก ส่วนมือซ้ายยังคงปฏิบัติเช่นเดิม 
จากนั้นให้เดินสลับเท้าและแกว่งแขนในลักษณะเดียวกัน

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



๒๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๕.๒ กรณีอยู่ในท่าบ่าอาวุธ
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าเดินจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะของการ
เตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึงปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ  มือขวาที่จับด้ามกระบี่     
แกว่งกระบี่ไปด้านหน้าพอสมควร แขนขวาเหยียดตรง กระบี่พิงกับบ่าขวา ให้ปลายกระบี่ชี้ขึ้นข้างบน คมกระบี่
หันไปข้างหน้า สันกระบี่ติดกับบ่าขวาพร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายยกฝักกระบี่เอนปลายฝักกระบี่ไปข้างหน้า ให้ปลาย
ฝักกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ แขนซ้ายเหยียดตรงทิ้งข้างล าตัวโดยไม่แกว่ง
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าเดินจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าซ้ายลงบนพ้ืนเต็มฝ่าเท้า         
อย่างแข็งแรงพร้อมกันนั้นให้ใช้มือขวาแกว่งกระบี่ไปด้านหลังพอสมควร แขนขวาเหยียดตรง จากนั้น ให้       
ถ่ายน้ าหนักตัวไปที่เท้าซ้าย ส้นเท้าขวาเปิด ต่อจากนั้นให้เตะเท้าขวาไปข้างหน้าในลักษณะเดียวกันกับการเตะ
เท้าซ้ายออกเดินก้าวแรก มือซ้ายยังคงปฏิบัติเช่นเดิม จากนั้นให้เดินสลับเท้าและแกว่งกระบี่ในลักษณะเดียวกัน

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๒
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ท่าหยุดจากการเดิน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าหยุดจากการเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการหยุดจากการเคลื่อนที่ของนายทหารที่ใช้กระบี่เพ่ือให้เกิดความสง่างาม พร้อมเพรียง
และเป็นระเบียบเรียบร้อยกับผู้ปฏิบัติในแถว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “แถว - หยุด”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีกระบี่อยู่ในฝัก และกรณีอยู่ในท่าบ่าอาวุธ

๕.๑ กรณีกระบ่ีอยู่ในฝัก
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้าย (ขวา) ตกถึงพ้ืนให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้า
ต่อไป เดินตามปกติหนึ่งก้าว 
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้าย (ขวา) มาชิดเท้าขวา (ซ้าย)     
ในลักษณะของการอัดส้นเท้า พร้อมกับลดมือขวามาอยู่ในลักษณะท่าตรง มือซ้ายพลิกฝักกระบี่ให้ตั้งฉากกับพื้น            
อยู่แนวเดียวกับขาซ้ายแล้วลดลงวางบนพ้ืนอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ  อย่างรวดเร็วและแข็งแรง
๕.๒ กรณีอยู่ในท่าบ่าอาวุธ
จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้าย (ขวา) ตกถึงพ้ืนให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้า
ต่อไป เดินตามปกติหนึ่งก้าว 
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “แถวหยุดจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้าย (ขวา) มาชิดเท้าขวา (ซ้าย)     
ในลักษณะของการอัดส้นเท้า พร้อมกับใช้มือขวาน ากระบี่มาอยู่ข้างล าตัวด้านขวาในลักษณะเล่นข้อมือ        
มือซ้ายพลิกฝักกระบี่ให้ตั้งฉากกับพ้ืนอยูแ่นวเดียวกับขาซ้ายแล้วลดลงวางบนพ้ืนอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

กรณีกระบี่อยู่ในฝัก กรณีอยู่ในท่าบ่าอาวุธ



๒๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าหันในเวลาเดิน

ท่าหันในเวลาเดิน แบ่งออกเป็น ๓ ท่า 
๑.ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน
๒.ท่าขวาหันในเวลาเดิน
๓.ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน

ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก
การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน”

๒.ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก

ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์

ใช้เปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าไปทางซ้ายในขณะเคลื่อนที่
๔.ค าบอก

เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “ซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ

แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๔
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จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาเดินต่อไป
ตามปกติและเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้งในล าดับของการก้าวเท้าเดิน ให้ก้าว
เท้าขวาไปข้างหน้า แล้วตบเบี่ยงไปทางซ้ายลงกับพ้ืนอย่างแข็งแรง ห่างจากปลายเท้าซ้ายเล็กน้อย             
โดยให้ส้นเท้าขวาอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าซ้าย ปลายเท้าขวาบิดเฉียงไปทางซ้ายประมาณ ๔๕ องศา       
มือซ้ายจับถือฝักกระบี่ในลักษณะการเดินสวนสนาม แขนและมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะของการ
เดินสวนสนาม น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าขวา ส้นเท้าซ้ายเปิด (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็น
จุดหมุน หมุนตัวไปทางซ้ายด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๙๐ องศา ในขณะที่หมุนตัวมือซ้ายพลิกกระบี่       
ตั้งตรงแนบขาซ้าย มือซ้ายจับคีบกระบี่ด้วยนิ้วทั้งห้า พร้อมกันนั้นลดมือขวาลงมาอยู่ข้างขาขวาอย่างแข็งแรง 
(แขนขวาเหยียดตึงมือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ไม่ติดข้างล าตัว) น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิด 
ขาซ้ายเหยียดตึง (รูปที่สอง)
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไปในลักษณะ     
ของการเตะเท้าและตบเท้า มือซ้ายยกกระบี่เอนปลายฝักกระบี่ไปข้างหน้า ให้ปลายฝักกระบี่สูงจากพ้ืน
ประมาณหนึ่งคืบ พลิกฝักกระบี่ให้ด้านบน อยู่ทางพ้ืนโกร่งกระบี่อยู่นอกตัว แขนซ้ายทิ้งข้างล าตัวโดยไม่แกว่ง 
ส่วนมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะของการเดินสวนสนาม

จังหวะหนึ่ง

จังหวะสองรูปที่สองรูปที่หนึ่ง



๒๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าขวาหันในเวลาเดิน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าขวาหันในเวลาเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าไปทางขวาในขณะเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “ขวา - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าขวาตกถึงพ้ืนให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายเดินต่อไป
ตามปกติและเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าขวาตกถึงพ้ืนอีกครั้งในล าดับของการก้าวเท้า เดิน         
ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแล้วตบเบี่ยงไปทางขวาลงกับพ้ืนอย่างแข็งแรง ห่างจากปลายเท้าขวาเล็กน้อย   
โดยให้ส้นเท้าซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าขวา ปลายเท้าซ้ายบิดเฉียงไปทางขวาประมาณ ๔๕ องศา 
มือซ้ายจับถือฝักกระบี่ในลักษณะการเดินสวนสนาม แขนและมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะของการ
เดินสวนสนาม น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย ส้นเท้าขวาเปิด (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุด
หมุน หมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้ ๙๐ องศา ในขณะที่หมุนตัวมือซ้ายพลิกกระบี่ตั้งตรง
แนบขาซ้าย มือซ้ายจับคีบกระบี่ด้วยนิ้วทั้งห้า พร้อมกันนั้นลดมือขวาลงมาอยู่ข้างขาขวาอย่างแข็งแรง 
(แขนขวาเหยียดตึง มือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ไม่ติดข้างล าตัว) น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย ส้นเท้าขวาเปิด 
ขาขวาเหยียดตึง ล าตัวอยู่ในลักษณะท่าตรง (รูปที่สอง)

จังหวะหนึ่ง

รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๖
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จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาออกเดินต่อไปในลักษณะของการ
เตะเท้าและตบเท้า มือซ้ายยกกระบี่เอนปลายฝักกระบี่ไปข้างหน้า ให้ปลายฝักกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ 
พลิกฝักกระบี่ให้ด้านบนอยู่ทางพ้ืนโกร่งกระบี่อยู่นอกตัว แขนซ้ายทิ้งข้างล าตัวโดยไม่แกว่ง ส่วนมือขวาเหยียดตึง
ไปข้างหลังในลักษณะของการเดินสวนสนาม

จังหวะสอง



๒๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียว กัน ของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางจากด้านหน้าไปทิศทางตรงข้ามในขณะเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก "แบ่ง" ใช้ค าบอก “กลับหลัง - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาเดิน
ต่อไปตามปกติและเมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้งในล าดับของการก้าวเท้าเดิน 
ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าขวาไปข้างหน้า ส้นเท้าซ้ายเปิด มือซ้ายจับถือฝักกระบี่ในลักษณะการเดินสวนสนาม        
มือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะของการเดินสวนสนาม
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สอง” ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแล้วตบเบี่ยงไป
ทางขวาลงกับพ้ืนอย่างแข็งแรง ห่างจากปลายเท้าขวาเล็กน้อย โดยให้ส้นเท้าซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้า
ขวา ปลายเท้าซ้ายบิดเฉียงไปทางขวาประมาณ ๔๕ องศา มือซ้ายจับถือฝักกระบี่ในลักษณะการเดิน          
สวนสนาม แขนและมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลัง ในลักษณะของการเดินสวนสนาม น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าซ้าย 
ส้นเท้าขวาเปิด (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุน หมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของ
สะโพกจนได้ ๑๘๐ องศา ในขณะที่หมุนตัวมือซ้ายพลิกกระบี่ตั้งตรงแนบขาซ้าย มือซ้ายจับคีบกระบี่ด้วยนิ้ว
ทั้งห้า พร้อมกันนั้นลดมือขวาลงมาอยู่ข้างขาขวาอย่างแข็งแรง (แขนขวาเหยียดตึง มือทิ้งดิ่ง นิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกัน ไม่ติดข้างล าตัว) น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าขวา ส้นเท้าซ้ายเปิด ขาซ้ายเหยียดตึง ล าตัวอยู่ในลักษณะท่าตรง      
(รูปที่สอง)
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไป          
ในลักษณะของการเตะเท้าและตบเท้า มือซ้ายยกกระบี่เอนปลายฝักกระบี่ไปข้างหน้า ให้ปลายฝักกระบี่สูง
จากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ พลิกฝักกระบี่ให้ด้านบนอยู่ทางพ้ืนโกร่งกระบี่อยู่นอกตัว แขนซ้ายทิ้งข้างล าตัวโดย
ไม่แกว่ง ส่วนมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะของการเดินสวนสนาม

จังหวะหนึ่ง
จังหวะสอง

จังหวะสามรูปที่หนึ่ง รูปที่สอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๘

ท่าวิ่งกล่าวค ารายงาน และถวายค ารายงาน

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าวิ่งกล่าวค ารายงาน และถวายค ารายงาน”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสวิ่งกล่าวค ารายงาน และวิ่งถวายค ารายงาน

รูปทีห่นึ่ง รูปทีส่อง 

๔.การปฏิบัติ
๔.๑ การปฏิบัติ : ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าวันทยาวุธจังหวะหนึ่งจากนั้นปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันแต่ไม่ชิดเท้า 

และก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะของการเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจาก
พ้ืนประมาณหนึ่งคืบ พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายยกกระบี่เอนปลายฝักกระบี่ไปข้างหน้า ให้ปลายฝักกระบี่สูง
จากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ แขนซ้ายเหยียดตรงข้างล าตัว ก้าวออกไปข้างหน้าสามก้าว (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นให้
ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ในลักษณะการเตะเท้าจนขาเหยียดตึงและตบเท้าลงบนพ้ืนเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง
ในลักษณะท่าวิ่ง พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายพลิกกระบี่ให้ตั้งฉากกับพ้ืนอยู่แนวเดียวกับขาซ้าย มือซ้ายจับกระบี่
ในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน แขนซ้ายเหยียดตรงข้างล าตัว วิ่งไปยังทิศทาง
ของผู้รับการรายงาน (รูปที่สอง)

๔.๒ การปฏิบัติ : ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าหยุดจากการวิ่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติกับผู้รับการ
รายงานประมาณห้าก้าว เมื่อปฏิบัติท่าหยุดจากการวิ่งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายลดฝักกระบี่     
ลงบนพ้ืนในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ แล้วปฏิบัติท่าวันทยาวุธ (รูปที่หนึ่ง) เมื่อกล่าวรายงานเรียบร้อยแล้ว
ให้ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจังหวะหนึ่ง จากนั้นปฏิบัติท่ากลับหลังหันแล้วปฏิบัติท่าวิ่งกลับเข้าต าแหน่งเดิม 
และเมื่อกลับเข้าต าแหน่งเดิมเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติท่าวันทยาวุธอีกครั้งหนึ่ง (รูปที่สอง)

รูปทีห่นึ่ง รูปทีส่อง 

วิ่งออกนอกแถว กล่าวค ารายงาน, ถวายค ารายงาน
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๒๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่าออกนอกแถว

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าออกนอกแถว”
๒.ความมุ่ งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติในแถวต้องออกจากแถวมาท่ีหน้าแถวเพื่อแสดงตัวอย่าง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “หน้าแถว, ประจ าที”่

๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าแถว, ประจ าที่” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันแต่ไม่ชิดเท้า และก้าวเท้า

ซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะของการเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพ้ืนประมาณหนึ่ง
คืบ พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายยกกระบี่ เอนปลายฝักกระบี่ไปข้างหน้า ให้ปลายฝักกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณหนึ่งคืบ 
พลิกฝักกระบี่ให้ด้านบนอยู่ทางพ้ืนโกร่งกระบี่อยู่นอกตัว แขนซ้ายทิ้งข้างล าตัวโดยไม่แกว่ง ก้าวออกไปข้างหน้า
สามก้าว จากนั้นก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าในลักษณะการเตะเท้าจนขาเหยียดตึงและตบเท้าลงบนพ้ืนเต็มฝ่าเท้า
อย่างแข็งแรงในลักษณะท่าวิ่ง พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายพลิกกระบี่ให้ตั้งฉากกับพ้ืนอยู่แนวเดียวกับขาซ้าย มือซ้าย
จับกระบี่ในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน แขนซ้ายเหยียดตรงข้างล าตัว โกร่งกระบี่ชี้
ไปด้านหน้า วิ่งไปทางหัวแถวโดยวนทางซ้ายมือของตัวเองและมาหยุดอยู่กึ่งกลางแถว (รูปที่หนึ่ง) ห่างจากแถว
ประมาณหกก้าวแล้วปฏิบัติท่าซ้ายหัน (รูปที่สอง)

รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๐
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ท่ากลับเข้าแถว

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่ากลับเข้าแถว”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติในแถวต้องออกจากแถวมาที่หน้าแถวเพ่ือแสดงตัวอย่าง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “หน้าแถว, กลับ, เข้าแถว”

๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้าแถว, กลับ, เข้าแถว” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันแต่ไม่ชิดเท้า และก้าว

เท้าซ้ายไปข้างหน้าในลักษณะของการเตะเท้าไปทั้งท่อนจนขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ฝ่าเท้าสูงจากพ้ืนประมาณ
หนึ่งคืบ พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายยกกระบี่เอนปลายฝักกระบี่ไปข้างหน้า ให้ปลายฝักกระบี่สูงจากพ้ืนประมาณ
หนึ่งคืบ พลิกฝักกระบี่ให้ด้านบนอยู่ทางพ้ืนโกร่งกระบี่อยู่นอกตัว แขนซ้ายทิ้งข้างล าตัวโดยไม่แกว่ง ก้าวออกไป
ข้างหน้าสามก้าว จากนั้นก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าในลักษณะการเตะเท้าจนขาเหยียดตึงและตบเท้าลงบนพ้ืนเต็ม
ฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงในลักษณะท่าวิ่ง พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายพลิกกระบี่ให้ตั้งฉากกับพ้ืนอยู่แนว เดียวกับขาซ้าย 
มือซ้ายจับกระบี่ในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน แขนซ้ายเหยียดตรงข้างล าตัว โกร่ง
กระบี่ชี้ไปด้านหน้า วิ่งกลับเข้าแถวไปทางท้ายแถว ให้ห่างจากแถวประมาณหนึ่งก้าว (รูปที่หนึ่ง) เมื่อถึงต าแหน่ง
เดิมให้ปฏิบัติท่าหยุดจากการวิ่ง แล้วปฏิบัติท่าซ้ายหันโดยไม่ต้องชิดเท้า จากนั้นก้าวเท้าขวา กลับไปยืนใน
ต าแหน่งเดิมแล้วชิดเท้า (ในลักษณะการอัดส้นเท้า) และให้ปฏิบัติท่าจัดแถว เมื่อยืนตรงต าแหน่งแล้วให้ปฏิบัติ
ท่าเรียบอาวุธทันที (รูปที่สอง)

รูปที่หน่ึง รูปที่สอง



๓๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่ากระบี่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ - ท่านั่งพับเพียบกราบ -

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่านั่งพับเพียบกราบ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในกราบถวายความเคารพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

๔.การปฏิบัติ : ให้ผู้ปฏิบัติวางกระบี่ไว้ข้างขาซ้าย โกร่งกระบี่อยู่ด้านนอก วางถุงมือบนฝ่ามือซ้าย พาดขวาง
กับแนวมือ มือทั้งสองประสานกันวางบนเข่าซ้ายโดยให้มือขวาอยู่ด้านบนมือซ้าย ล าตัวตั้งตรง (รูปที่หนึ่ง)

เมื่อได้ยินค าบอก “ถวายความเคารพ, กราบ” ให้ผู้ปฏิบัติน ามือซ้ายวางลงกับพ้ืนโดยข้อมือ
ซ้ายตั้งขึ้น นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันห่างจากเข่าซ้ายประมาณหนึ่งคืบ โน้มตัวไปด้านหน้า มือขวายังคงวางบนเข่า
ซ้าย ต่อจากนั้นให้น ามือขวาประกบกับมือซ้าย (ในลักษณะการประนมมือ) แล้วก้มตัวลงกราบโดยให้
นิ้วหัวแม่มือทั้งสองจรดบริเวณก่ึงกลางคิ้ว (รูปที่สอง)  

เมื่อได้ยินค าบอก “ อ๊ึบ” ให้ผู้ปฎิบัติ เงยหน้าขึ้น พร้อมกับดึงมือมาวางไว้ที่ ต้นขาซ้าย         
โดยดึงมือขวาข้ึนมาแล้วดึงมือซ้ายขึ้นมาประกบในลักษณะเดิม 

รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๒
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ท่ากระบี่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ – ท่านั่งคุกเข่าและเดินเข่า -

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่านั่งคุกเข่าและเดินเข่า”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

๔.การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติต่อจากท่านั่งพับเพียบ ใช้มือซ้ายจับฝักกระบี่ (ในลักษณะเหมือนท่ายกกระบี่) 
ถุงมืออยู่ระหว่างอุ้งมือกับฝักกระบี่ (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นยกฝักกระบี่ขึ้นให้ฝักกระบี่อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้ว
ทั้งสี่ (ทาบไปกับฝักกระบี่ ) โดยปลายฝักกระบี่ชี้ไปข้างหลังสัมผัสกับพ้ืน พร้อมกับน ามือขวาตบบนหัวช้าง            
ให้อุ้งมือขวาสัมผัสหัวช้างนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ล าตัวตั้งตรง สายตามองไปข้างหน้าในแนวระดับ (รูปที่สอง)
หลังจากนั้นลดมือขวามาอยู่ข้างล าตัว (ในลักษณะการฟันมือ) โดยที่มือขวาทิ้งดิ่งไม่สัมผัสข้างขานิ้วทั้งห้าเรียง
ชิดติดกัน (รูปที่สาม)

รูปที่สอง รูปที่สามรูปที่หนึ่ง



๓๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่ากระบี่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ - ท่ากระบีใ่นท่ายืนยามถวายพระบรมศพ -

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่ากระบีใ่นท่ายืนยามถวายพระบรมศพ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสยืนยามถวายพระบรมศพเพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติและความจงรักภักดี
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ"  ใช้ค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ท า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ ตอน

ตอนที่หนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธ       
จังหวะหนึ่ง
ตอนที่สอง : (ในระหว่างการปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัตินับ ๑ - ๘)

เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สอง” 
ห้วงที่หนึ่ง (ในระหว่างปฏิบัติให้นับ ๑ - ๔) : ให้ผู้ปฏิบัติเปิดข้อศอกขวาตามธรรมชาติ มือขวาที่จับ

กระบี่ยังคงอยู่ระดับปาก กระบี่ที่ตั้งฉากกับพ้ืนจะขนานกับพ้ืน ปลายกระบี่ชี้ไปทางซ้าย 
ห้วงที่สอง (ในระหว่างปฏิบัติให้นับ ๕ - ๘) : ให้ผู้ปฏิบัติม้วนข้อมือขวาลง ปล่อยให้ปลายกระบี่ชี้ลง

ตั้งฉากกับพ้ืน (เมื่อนับ ๖ กระบี่จะตั้งฉากกับพ้ืนพอดี) (รูปที่หนึ่ง) แล้วใช้มือขวาลดกระบี่ลงเมื่อปลายกระบี่จรดพ้ืน 
กึ่งกลางระหว่างปลายเท้าทั้งสองข้าง หันโกร่งกระบี่ไปทางด้านขวา มือขวาที่จับกระบี่ในลักษณะก าให้เปลี่ยนเป็น
นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย ข้อศอกขวาเปิดตามธรรมชาติ พร้อมกันนั้นให้ใช้มือ
ซ้ายยกฝักกระบี่ น าปลายฝักกระบี่วางด้านหลังห่างจากแนวส้นเท้าประมาณหนึ่งคืบ ฝักกระบี่จะเอนเอียงไป
ด้านหน้า มือซ้ายอยู่บริเวณข้างขาซ้ายยังคงจับในลักษณะคีบเช่นเดิม (รูปที่สอง)

ห้วงที่หนึ่ง ห้วงที่สอง
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รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๔
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ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากฝักกระบี่มาตบ     
หลังมือขวาให้ทับเสมอกัน นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปทางด้านขวา ข้อศอกซ้ายเปิดตามธรรมชาติ
ตอนที่สี่ : (ในระหว่างการปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัตินับ ๑ - ๘)

เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติผลักโกร่งกระบี่ไปด้านหน้าจนแขนทั้ง
สองข้างเหยียดตึง มือทั้งสองเปลี่ยนจากนิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเป็นการกุมลงบนโกร่งกระบี่ พร้อมกันนั้นให้ก้มศีรษะลง
ประมาณ ๔๕ องศา

หมายเหตุ : การปฏิบัติในตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง และตอนท่ีสี่ ให้ปฏิบัติอย่างช้า และต่อเนื่องยกเว้นการปฏิบัติตอนท่ีสาม 
ให้ปฏิบัติอย่างแข็งแรง

ตอนที่สาม ตอนที่สี่



๓๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่ากระบี่ใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ
- ท่ากระบี่ในท่าเลิกยืนยามถวายพระบรมศพ -

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่ากระบี่ในท่าเลิกยืนยามถวายพระบรมศพ”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสยืนยามถวายพระบรมศพเพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติและความจงรักภักดี
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ"  ใช้ค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ท า”
๕.การปฏิบัติ : ท่ากระบี่ในท่าเลิกยืนยามถวายพระบรมศพ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๔ ตอน 

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองดึง         
โกร่งกระบี่เข้าหาล าตัวจนกระบี่ตั้งฉากกับพ้ืน พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้นจนสายตามองตรงในแนวระดับ 
เมื่อกระบี่ตั้งฉากกับพ้ืนแล้วมือทั้งสองข้างท่ีจับกุมพานโกร่งกระบี่ให้เปลี่ยนเป็นนิ้วทั้งห้าเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน 
ข้อศอกท้ังสองข้างเปิดตามธรรมชาติอยู่ในลักษณะของท่ายืนยามถวายพระบรมศพตอนที่สาม
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากที่วางบน
มือขวาไปตบบริเวณฝักกระบี่ข้างขาซ้าย แล้วยกฝักกระบี่มาวางบนพ้ืนติดโคนนิ้วก้อยเท้าซ้าย ฝักกระบี่ตั้งตรง 
จับในลักษณะคีบ อยู่ในลักษณะของท่ายืนยามถวายพระบรมศพตอนที่สอง

ตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๖
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ตอนที่สาม : (ในระหว่างการปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัตินับ ๑ - ๘)
เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สาม”
ห้วงที่หนึ่ง : (ในระหว่างปฏิบัติให้นับ ๑ - ๔) ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาจับกระบี่ยกขึ้นจนมือขวาอยู่

ระดับปาก ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน (รูปที่หนึ่ง) จากนั้นม้วนข้อมือขวาขึ้นให้กระบี่ขนานกับพ้ืน ปลายกระบี่
ชี้ไปทางซ้าย (รูปที่สอง) 

ห้วงท่ีสอง : (ในระหว่างปฏิบัติให้นับ ๕ - ๘) ให้ผู้ปฏิบัติบิดข้อศอกขวาจนแขนท่อนบนแนบชิดติด
ล าตัว ปลายกระบี่ชี้ขึ้นตั้งตรง โกร่งกระบี่อยู่ระดับจมูก อยู่ในลักษณะของท่ายืนยามถวายพระบรมศพ        
ตอนที่หนึ่ง
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าวันทยาวุธ

หมายเหตุ : การปฏิบัติในตอนที่หนึ่ง ตอนที่สอง และตอนที่สี่ให้ปฏิบัติอย่างแข็งแรง ยกเว้นการปฏิบัติในตอนที่สาม     
ให้ปฏิบัติอย่างช้าและต่อเนื่อง

ห้วงท่ีหนึ่ง ห้วงท่ีสอง

ตอนที่สาม ตอนที่สี่

รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง
รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง รูปที่สาม



๓๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ”์
๒.ความ มุ่งหมาย : เ พ่ือ ให้ ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึ กและเป็ นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์และยามถวายพระเกียรติ กรณีเมื่อพระมหากษัตริย์ หรือ      
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จฯ ผ่านในระยะใกล้
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “นั่งคุกเข่า, ท า”
๕.การปฏิบัติ : ท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์จะปฏิบัติต่อจากท่าวันทยหัตถ์

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่ งคุกเข่าจังหวะ - หนึ่ ง” ให้ผู้ปฏิบัติดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังเล็กน้อย              
โดยไม่เสียลักษณะท่าทาง ส้นเท้าซ้ายเปิด หักข้อมือซ้ายไปด้านหลังเพ่ือให้ฝักกระบี่เฉียงไปด้านหลังขนานกับขาซ้าย
ท่อนล่าง มือซ้ายยังคงจับฝักกระบี่ในลักษณะคีบเช่นเดิม มือขวาปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์ สายตามองตรงไปด้านหน้า      
ในแนวระดับ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าแลขวาหรือแลซ้ายอยู่ ให้สะบัดหน้ามองตรงก่อนปฏิบัติจังหวะหนึ่ง 
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังอีกเล็กน้อย            
เพ่ือสะดวกต่อการนั่งคุกเข่า แล้วคุกเข่าซ้ายลงให้ขาขวาท่อนบนและล่างตั้งฉากกัน แขนซ้ายเหยียดตึงข้างขาซ้าย
ท่อนบน มือซ้ายยังคงจับฝักกระบี่ในลักษณะคีบ ปลายฝักกระบี่วางบนพ้ืนบริเวณหลังแนวเท้าทั้งสองข้าง มือขวา
ปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์ ล าตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติท่ายกอกจากนั้นสะบัดหน้าไปในทิศทางที่
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

หมายเหตุ : เมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ สามารถปฏิบัติในท่าแลขวาและแลซ้าย ได้โดยการปฏิบัติท่ายกอก          
และสะบัดหน้าไปในทิศทางที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานวุงศ์เสด็จฯ

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง

จังหวะสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๘
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ท่านั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่านั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์และยามถวายพระเกียรติ กรณีเมื่อพระมหากษัตริย์หรือ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จฯ ผ่านในระยะใกล้
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เข่าคู,่ ท า”

๕.การปฏิบัติ : ท่านั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์จะปฏิบัติต่อจากท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ เมื่อได้ยินค าบอก “เข่าคู่, ท า” 
ให้ผู้ปฏิบัติดึงเท้าขวาไปด้านหลัง วางหัวเข่าขวาลงบนพ้ืนเสมอกับหัวเข่าซ้าย ขาและเท้าทั้งสองข้างแนบชิด
ติดกัน ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

หมายเหตุ : เมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในท่านั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์ สามารถปฏิบัติในท่าแลขวาและแลซ้ายได้โดยการปฏิบัติท่ายกอก        
และสะบัดหน้าไปในทิศทางที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ

รูปที่สองรูปที่หนึ่ง รูปที่สาม



๓๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์และยามถวายพระเกียรติ กรณีเมื่อพระมหากษัตริย์       
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จฯ ผ่านในระยะใกล้
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เลิกนั่งคุกเข่า, ท า”
๕.การปฏิบัติ : ท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกนั่ งคุกเข่าจังหวะ - หนึ่ ง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าขวากลับมาวาง 
ณ ต าแหน่งเดิม ขาท่อนบนและขาท่อนล่างตั้งฉากกัน อยู่ในท่าคุกเข่าวันทยหัตถ์ ส่วน อ่ืนๆ ของร่างกาย       
อยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกนั่งคุกเข่าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นยืนโดยเท้าซ้ายยังคงอยู่
ด้านหลังเล็กน้อย โดยไม่เสียลักษณะท่าทาง ส้นเท้าซ้ายเปิดในลักษณะการยั้งตัว ล าตัวตั้งตรงสายตามองตรงไป
ด้านหน้าในแนวระดับ ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการ อัดส้นเท้า          
อย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะท่าวันทยหัตถ์
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกนั่งคุกเข่าจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปในทิศทางที่
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

หมายเหตุ : เมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าแลขวาหรือแลซ้ายในท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์อยู่ จะปฏิบัติท่าเลิกนั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ 
ให้สะบัดหน้ามาอยู่ในทิศทางตรงหน้า ในขั้นตอนของการลุกขึ้นยืนในจังหวะหนึ่ง และสะบัดหน้ากลับไปในทิศทาง เดิม              
ในจังหวะสาม

เมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติเพียงคนเดียวไม่ต้องรอสัญญาณ “อึ๊บ” 

ท่าเร่ิมต้น จังหวะท่ีหนึ่ง 
(รอสัญญาณอึ๊บ)

จังหวะสอง

จังหวะสาม

รูปที่หนึ่ง รูปที่สอง รูปที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๐

“น
ั่งค

ุกเ
ข่า

, ท
 า”

ค า
บอ

ก 
“เ

ป็น
ค า

ๆ”
ท่า

เล
ิกน

ั่งค
ุกเ

ข่า
วัน

ทย
หัต

ถ์

ท่าเลิกนั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่าเลิกนั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ             
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์และยามถวายพระเกียรติ กรณีเมื่อพระมหากษัตริย์       
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จฯ ผ่านในระยะใกล้
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “นั่งคุกเข่า, ท า”
๕.การปฏิบัติ : ท่าเลิกนั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์จะปฏิบัติต่อจากท่านั่งคุกเข่าคู่วันทยหัตถ์

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่า, ท า” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าขวากลับมาวาง ณ ต าแหน่งเดิม ขาท่อนบน
และขาท่อนล่างตั้งฉากกัน อยู่ในท่าคุกเข่าวันทยหัตถ์ ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

หมายเหตุ : เมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในท่านั่งคุกเข่าวันทยหัตถ์ สามารถปฏิบัติในท่าแลขวาและแลซ้ายได้โดยการปฏิบัติท่ายกอก
และสะบัดหน้าไปในทิศทางที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ

จังหวะหนึ่ง



๔๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.ความเป็นมา : ท่ายกอกเป็นท่าฝึกพระราชทาน สืบเนื่องมาจากการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ตั้ งแต่ เมื่อครั้ งยั งทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสังเกตและทอดพระเนตรเห็นเหล่าบรรดาทหารหลายนาย มีบุคลิกลักษณะที่           
ไม่สง่ าผ่ า เผย มักจะยืนค่อมตั ว  ไม่ ยืดอก และปลายคางเชิด  จึ งพระราชทานค าสอน พร้อมทั้ ง                    
ทรงพระเมตตาแสดงพระองค์เป็นตัวอย่าง ด้วยการยืดอก เก็บคาง และสะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ 
ซึ่งท่ายกอกนี้สามารถน าไปปฏิบัติประกอบกับทุกท่าการฝึกในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละท่าได้ ในระยะแรกทรง
เรียกท่าการฝึกนี้แบบล าลองว่า “ท่าแก้เขิน” ต่อมาพระราชทานชื่อท่านี้ว่า “ท่ายกอก”
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การใช้กระบี่ส าหรับนายทหาร “ท่ายกอก”
๓.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : ท่ายกอกใช้ปฏิบัติเพ่ือให้ทหารมีลักษณะอกผายไหล่ผึ่ง ดูสง่างาม พร้อมที่จะปฏิบัติในท่าอ่ืนๆ ต่อไป
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ยก, อก”

๖.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ยก” เป็นการเตือนให้ผู้ปฏิบัติเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติต่อไป เมื่อได้ยิน      
ค าบอก “อก” ให้ผู้ปฏิบัติยกหน้าอกขึ้นในลักษณะกระตุกหน้าอกให้ผึ่งผาย ซึ่ งมิใช่การยกไหล่ หรือ               
สูดลมหายใจเข้า จากนั้นเมื่อได้ยินค าบอก “อ๊ึบ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปทางผู้รับการเคารพ (ในลักษณะการ
กัดกราม) ไปในทิศทางตรงหน้า ทางขวา หรือทางซ้ายให้แข็งแรง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

ท่ายกอก (ด้านหน้า) ท่ายกอก (ด้านข้าง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๒
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หมายเหตุ
กรณีปฏิบัติต่อจากท่าวันทยหัตถ์ เมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์อยู่  ให้ปฏิบัติท่ายกอก             

เมื่อพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสด็จฯ ผ่านกรณีปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์อยู่ ให้ปฏิบัติ             
ในท่ายกอก และให้สะบัดหน้ารับส่งไปในทิศทางที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์             
จะเสด็จฯ ผ่าน เพ่ือให้เกิดความแข็งแรงเพ่ิมมากขึ้น

กรณีถวายงานพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในท่ามือเปล่าให้ผู้ปฏิบัติตบเท้า
เข้าหาพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองคต์ามทิศทางที่พระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองคป์ระทับอยู่ เมื่อผู้ปฏิบัติชิดเท้าเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติท่ายกอก ตามแบบฝึก หลังจากนั้นจึงปฏิบัติ    
ในท่าวันทยหัตถ์ เมื่อยกมือขวาปฏิบัติท่าวันทยหัตถ์เรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติท่ายกอกและสะบัดหน้าไปทางท่ี
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ประทับ แล้วถวายรายงานต่อไป

กรณีถวายรายงานในท่าอาวุธ ให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติท่าคอนอาวุธตบเท้าเข้าหาพระมหากษัตริย์                
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตามทิศทางที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ประทับอยู่ เมื่อผู้ปฏิบัติชิดเท้าลดปืนลงมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติท่ายกอกตามแบบฝึก     
จากนั้นปฏิบัติท่าวันทยาวุธและยกอกแล้วสะบัดหน้าไปทิศทางที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์           
ทุกพระองคป์ระทับอยู่แล้วถวายรายงานต่อไป

กรณีถวายรายงานด้วยท่ากระบี่  ให้ผู้ ปฏิบัติ  ปฏิบัติท่าดมกระบี่กึ่งขวาหันตบเท้าวิ่ งเข้าหา
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตามทิศทางที่ประทับอยู่เมื่อท าท่าหยุดจากการวิ่ง
เรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติท่าวันทยาวุธ เมื่อลดกระบี่ลงเรียบร้อยแล้วให้ปฏิบัติท่ายกอกและสะบัดหน้าไปทิศทางที่
พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ประทับอยู่ แล้วถวายรายงานต่อ

กรณีการปฏิบัติของท่ายกอกประกอบท่าอาวุธ ให้ปฏิบัติท่าวันทยาวุธให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงปฏิบัติ
ท่ายกอกตามแบบฝึก จากนั้นให้สะบัดหน้ารับ - ส่งพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์            
ที่จะเสด็จฯ ผ่านด้วยความแข็งแรง





หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



๔๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเรียบธง

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าเรียบธง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าเริ่มต้นของพลธง และใช้ส าหรับการถวายความเคารพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า      
โสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทร
กิติคุณ, ผู้แทนพระองค์, เอกอัครราชทูตต่างประเทศ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก ”แบ่ง” ใช้ค าบอก “แถว - ตรง”

ท่าเรียบธง

๕.การปฏิบัติ
ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาจับคันธงในลักษณะคีบ โดยน้ิวหัวแม่มืออยู่ด้านใน น้ิวทั้งสี่เรียงชิดติดกัน        

อยู่ด้านนอก ปลายน้ิวชี้ลงพื้น แขนขวาเหยียดตึง แบะข้อศอกขวาออกเล็กน้อยในลักษณะของท่าตรง 
โคนธงอยู่บริเวณปลายน้ิวก้อยเท้าขวา ธงตั้งตรงแนบชิดติดข้างล าตัวและร่องไหล่ขวา มือซ้ายจับกระบ่ีหันฝ่ามือ
เข้าหาล าตัว น้ิวหัวแม่มืออยู่ด้านใน น้ิวอื่นเรียงชิดติดกันทาบไปกับฝักกระบ่ีด้านนอกในลักษณะคีบ ส่วนอื่นๆ 
ของร่างกายอยู่ในลักษณะของท่าตรง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๖
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๑.เร่ืองที่จะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่ายกธง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อ ให้ปฏิ บัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ถวายความเคารพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณว์ลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “ยก - ธง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ

ท่าเร่ิมต้น จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ยกธงจังหวะ - หน่ึง”  ให้ผู้ปฏิบัติยกมือซ้ายขึ้นมาจับคันธง บริเวณแนวหัวไหล่ขวา
ในลักษณะก ารอบหันฝ่ามือเข้าหาล าตัว น้ิวทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น ส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
อยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ยกธงจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงหลวมในลักษณะเดิม 
พร้อมกันน้ันใช้มือขวายกคันธงขึ้นจนมือขวาอยู่แนวระดับเข็มขัด แบะข้อศอกขวาออกด้านข้างเล็กน้อย คันธงตั้งตรง 
ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ยกธงจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงให้แน่นในลักษณะเดิม 
พร้อมกันน้ันเลื่อนมือขวาลงตามคันธงจนแขนขวาเหยียดตึงและจับคันธงในลักษณะคีบ น้ิวหัวแม่มืออยู่ด้านใน 
น้ิวทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก ปลายน้ิวชี้ลงพื้น

ท่ายกธง

จังหวะสอง จังหวะสาม



๔๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบธงจังหวะ - หนึ่ ง” ให้ผู้ปฏิบัติ เลื่อนมือขวาขึ้นตามคันธง              
จนถึงแนวระดับเข็มขัด ในลักษณะการจับเช่นเดิม ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสอง : เม่ือได้ยินค าบอก “เรียบธงจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงหลวมในลักษณะเดิม 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาลดคันธงลงจนโคนธงสัมผัสพ้ืนบริเวณปลายนิ้วก้อยเท้าขวา มือซ้ายยังคงอยู่ในลักษณะ
เช่นเดิม ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบธงจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ)
มาจับกระบี่หันฝ่ามือเข้าหาล าตัว นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันทาบไปกับฝักกระบี่ด้านนอก  
ในลักษณะคีบอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเรียบธง

จังหวะสอง

๑.เร่ืองที่จะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าเรียบธงจากท่ายกธง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อให้ปฏิ บัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เลิกถวายความเคารพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้า     
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “เรียบ - ธง”
๕.การปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

ท่าเรียบธงจากท่ายกธง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๘
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ท่าเตรียมลดธง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าเตรียมลดธง”
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ส าหรับการถวายความเคารพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช และเป็นท่ า เตรียมการปฏิบัติ ลดธง เ พ่ือถวายความ เคารพ                  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “เตรียม - ลดธง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ จังหวะ

ท่าเร่ิมต้น จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมลดธงจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือซ้ายขึ้นมาจับคันธงบริเวณ
แนวหัวไหล่ขวา ในลักษณะก ารอบหันฝ่ามือเข้าหาล าตัว นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับ พ้ืน       
ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม



๔๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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จังหวะสอง จังหวะสาม

จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมลดธงจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงหลวมในลักษณะ
เดิมพร้อมกันน้ันใช้มือขวายกคันธงขึ้นจนมือขวาอยู่แนวระดับเข็มขัด แบะข้อศอกขวาออกด้านข้างเล็กน้อย    
คันธงตั้งตรง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมลดธงจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงให้แน่นในลักษณะ
เดิม พร้อมกันน้ันเลื่อนมือขวาลงตามคันธงจนแขนขวาเหยียดตึงและจับคันธงในลักษณะคีบ น้ิวหัวแม่มือ         
อยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก ปลายน้ิวชี้ลงพ้ืน
จังหวะสี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมลดธงจังหวะ - สี”่ ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหน่ึง
จังหวะห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมลดธงจังหวะ - ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะ          
การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง พร้อมกันน้ันให้สะบัดหน้าไปทางซ้าย ๔๕ องศา (ทิศเดิมก่อนปฏิบัติท่ากึ่งขวาหัน)

จังหวะสี่ จังหวะห้า



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๐
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ท่าเรียบธงจากท่าเตรียมลดธง

๑.เร่ืองที่จะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าเรียบธงจากท่าเตรียมลดธง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิ บัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเ บียบแบบแผนเดียวกัน ของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ส าหรับเลิกถวายความเคารพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “เรียบ - ธง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบธงจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งซ้ายหันจังหวะหนึ่ง ส่วนอ่ืนๆ 
ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบธงจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลักษณะ      
การอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง สายตามองตรงไปข้างหน้าในแนวระดับ ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



๕๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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จังหวะสาม จังหวะสี่ จังหวะห้า

จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบธงจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือขวาขึ้นตามคันธงจนถึงแนวระดับ
เข็มขัด ในลักษณะการจับเช่นเดิม ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบธงจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงหลวมในลักษณะเดิม      
พร้อมกันน้ันใช้มือขวาลดคันธงลงจนโคนธงสัมผัสพื้นบริเวณปลายน้ิวก้อยเท้าขวา มือซ้ายยังคงอยู่ในลักษณะ
เช่นเดิม ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบธงจังหวะ - ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) 
มาจับกระบ่ีหันฝ่ามือเข้าหาล าตัว น้ิวหัวแม่มืออยู่ด้านใน น้ิวทั้งสี่เรียงชิดติดกันทาบไปกับฝักกระบ่ีด้านนอก    
ในลักษณะคีบอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเรียบธง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๒
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๑.เร่ืองที่จะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าลดธง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิ บัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเ ป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ถวายความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือประมุขต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “ลด - ธง”

ด้านหน้า ด้านข้าง

๕.การปฏิบัติ : ท่าลดธงเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเตรียมลดธง เมื่อได้ยินค าบอก “ลด - ธง” ให้ผู้ปฏิบัติ    
ใช้มือขวายกคันธงขึ้นมาด้านหลังอย่างช้าๆ โดยให้เลื่อนมือขวาประคองคันธงจนแขนขวาเหยียดตึง          
จับคันธงในลักษณะคีบ พร้อมกันนั้นลดศอกซ้ายลงอย่างช้าๆ จนเกือบแนบชิดติดล าตัว มือซ้ายค่อยๆ 
ลดคันธงไปด้านหน้าจนคันธงขนานกับพ้ืน สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย            
อยู่ในลักษณะเดิม

หมายเหตุ : ๑.กรณีลดธงมีเพลงประกอบ
ให้ผู้ปฏิบัติลดธงอย่างช้าๆ ธงจะขนานกับพื้นพอดี เมื่อเพลงบรรเลงได้ครึ่งเพลง หรือเมื่อพระมหากษัตริย์

เสด็จฯ ผ่าน จากน้ันดึงธงขึ้นอย่างช้าๆ จนกลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมลดธง (เพลงสามารถบรรเลงจบก่อนปฏิบัติ
ท่าเตรียมลดธงเรียบร้อยได้)

๒.กรณีลดธงไม่มีเพลงประกอบ
เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยา - วุธ” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าลดธงจนธงขนานกับพ้ืน ไม่ช้าและเร็วจนเกินไป
เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบ” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเตรียมลดธงจากท่าลดธง ไม่ช้าและเร็วจนเกินไป
เมื่อได้ยินค าบอก “อาวุธ” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเรียบธงจากท่าเตรียมลดธง



๕๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเตรียมลดธงจากท่าลดธง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าเตรียมลดธงจากท่าลดธง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เลิกถวายความเคารพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือประมุขต่างประเทศที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “เตรียม - ลดธง”

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียม - ลดธง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายยกธงพร้อมกับเปิดข้อศอกซ้ายขึ้นอย่าง
ช้าๆ พร้อมกันนั้นใช้มือขวาค่อยๆ ลดคันธงลง จนคันธงตั้งตรงแนบชิดติดล าตัวและร่องไหล่ขวา ข้อศอกซ้ายจะ
เปิดขนานกับพ้ืนพอดี ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

ท่าลดธง ท่าเตรียมลดธง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๔

ท่า
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ท่าเชิญธง

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าเชิญธง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเชิญธงออกจากแถว เช่น การเชิญธงในการเปลี่ยนกองรักษาการณ์ 
หรือการรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระมหากษัตริย์ 

๔.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ายกธง (รูปที่หนึ่ง)
เมื่อได้ยินค าบอก “เดิน” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายผลักคันธงไปด้านหน้า คันธงท ามุมกับล าตัว

ประมาณ ๒๐ องศา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพ้ืน พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักคันธงไปด้านหลัง 
แขนเหยียดตึง มือทั้งสองข้างยังคงจับคันธงในลักษณะเดิม พร้อมกันนั้นให้เตะเท้าซ้ายไปข้างหน้า 
ขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม แล้วตบเท้าซ้ายลงกับพ้ืนเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง ในลักษณะของท่าเดิน      
สวนสนาม (รูปที่สอง)

เมื่อได้ยินค าบอก “แถว - หยุด” ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าขวาลงกับพ้ืนเต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรง       
ในลักษณะยั้งตัวหยุด จากนั้นน าส้นเท้าซ้ายมาชิดส้นเท้าขวาในลักษณะการอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง พร้อม
กันนั้นใช้มือซ้ายดึงคันธงเข้าหาล าตัว ธงตั้งตรงแนบชิด    ติดข้างล าตัวและร่องไหล่ขวา ศอกซ้ายเปิดขนาน
กับพ้ืน มือขวาน าคันธงมาอยู่ข้างล าตัวด้านขวากลับมาอยู่ในลักษณะของท่ายกธง จากนั้นให้ปฏิบัติท่าเรียบ
ธงจากท่ายกธง

รูปทีห่นึ่ง รูปทีส่อง



๕๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่าแบกธง

๑.เร่ืองที่จะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าแบกธง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิ บัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเ ป็นระเ บียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ส าหรับการเชิญธงในการเดินสวนสนาม
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “แบก - อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือซ้ายขึ้นมาจับคันธง 
บริเวณแนวหัวไหล่ขวา ในลักษณะก ารอบหันฝ่ามือเข้าหาล าตัว นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกซ้าย เปิด    
ขนานกับพ้ืน ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงหลวมในลักษณะเดิม 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวายกคันธงขึ้นจนมือขวาอยู่แนวระดับเข็มขัด แบะข้อศอกขวาออกด้านข้างเล็กน้อย       
คันธงตั้งตรง ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๖
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จังหวะสาม จังหวะสี่ จังหวะห้า

จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงให้แน่น             
ในลักษณะเดิม พร้อมกันนั้นเลื่อนมือขวาลงตามคันธงจนแขนขวาเหยียดตึงและจับคันธงในลักษณะคีบ 
นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก ปลายนิ้วชี้ลงพ้ืน
จังหวะสี่  : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติ ใช้มือขวาดันคันธงไปด้านหน้า                
ท ามุมประมาณ ๖๐ องศา แขนขวาเหยียดตึง ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) 
มาจับกระบี่หันฝ่ามือเข้าหาล าตัว นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันทาบไปกับฝักกระบี่ด้านนอก  
ในลักษณะคีบอย่างแข็งแรง

หมายเหตุ : ในขณะเคลื่อนที่ มือซ้ายที่จับกระบี่ในลักษณะคีบให้เปลี่ยนเป็นก ารอบ ยกเว้นนิ้วช้ีให้ทาบไปกับ
ฝักกระบี่



๕๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่าเรียบธงจากท่าแบกธง

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าเรียบธงจากท่าแบกธง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เป็นท่าเรียบธงจากท่าแบกธง
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “เรียบ - อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ จังหวะ

จังหวะหนึ่ ง  : เมื่อ ได้ยินค าบอก “ เรียบอาวุธจั งหวะ - หนึ่ ง” ให้ผู้ ปฏิบัติยกมือซ้ายขึ้นมาจับคันธง 
บริเวณแนวหัวไหล่ขวา ในลักษณะก ารอบหันฝ่ามือเข้าหาล าตัว นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพ้ืน 
ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดึงคันธงเข้าหาล าตัว 
ธงตั้งตรงแนบชิดติดข้างล าตัวและร่องไหล่ขวา ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๘
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จังหวะสาม จังหวะสี่ จังหวะห้า

จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือขวาขึ้นตามคันธงจนถึง      
แนวระดับเข็มขัด ในลักษณะการจับเช่นเดิม ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะสี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับคันธงหลวมในลักษณะเดิม  
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาลดคันธงลงจนโคนธงสัมผัสพ้ืนบริเวณปลายนิ้วก้อยเท้าขวา โคนธงอยู่ บริเวณปลาย
นิ้วก้อยเท้าขวา ธงตั้งตรงแนบชิดติดข้างล าตัวและร่องไหล่ขวา ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
จังหวะห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ)          
มาจับกระบี่หันฝ่ามือเข้าหาล าตัว นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันทาบไปกับฝักกระบี่ด้านนอก   
ในลักษณะคีบอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเรียบธง



๕๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่าแสดงการเคารพและเลิกแสดงการเคารพขณะเคลื่อนที่

๑.เรื่องท่ีจะท าการฝึก : ท่าธงชัยเฉลิมพล “ท่าแสดงการเคารพและเลิกแสดงการเคารพขณะเคลื่อนที”่
๒.ความมุ่งหมาย : เ พ่ือให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้แสดงการเคารพในระหว่างเคลื่อนที่
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “ทางขวาระวัง, วันทยา - วุธ”

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

๕.การปฏิบัติ : ท่าเคารพธงขณะเคลื่อนที่ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ ขั้นตอน
๕.๑ ห้วงเตรียมเคารพ
จังหวะหนึ่ง

เมื่อได้ยินค าบอก “ระวัง, จังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้น ให้ก้าวเท้าขวาเดิน
ต่อไปในล าดับการเดินของเท้า เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนอีกครั้ง ให้ก้าวเท้าขวาเดิน
ต่อไปแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาจับคันธง บริเวณแนวหัวไหล่ขวา ในลักษณะก ารอบหันฝ่ามือเข้าหาล าตัว นิ้วทั้งสี่
เรียงชิดติดกัน ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพ้ืน

จังหวะสอง
เมื่อได้ยินค าบอก “จังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายเดินต่อไป พร้อมกันนั้น    

ใช้มือขวาดึงคันธงเข้าข้างล าตัว คันธงตั้งตรง
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๐
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จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

๕.๒ ห้วงเคารพ
จังหวะหนึ่ง

เมื่อได้ยินค าบอก “แลขวาท าจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืนให้ก้าวเท้าขวาเดินต่อไป      
ในล าดับการเดินของเท้า เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้ง ให้ก้าวเท้าขวา      
เดินต่อไป ใช้มือซ้ายจับคันธงหลวมในลักษณะเดิม พร้อมกันนั้นใช้มือขวายกคันธงขึ้นจนมือ ขวา            
อยู่แนวระดับเข็มขัด แบะข้อศอกขวาออกด้านข้างเล็กน้อย คันธงตั้งตรง
จังหวะสอง

เมื่อได้ยินค าบอก “จังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายเดินต่อไป แล้วใช้มือซ้ายจับคันธง    
ให้แน่นในลักษณะเดิม เลื่อนมือขวาลงตามคันธงจนแขนขวาเหยียดตึง พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางขวา    
อย่างแข็งแรง



๖๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

๕.๓ ห้วงเลิกเคารพ
จังหวะหนึ่ง

เมื่อได้ยินค าบอก “แลตรงจังหวะ” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพ้ืน ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวา       
เดินต่อไปตามล าดับการเดินของเท้า เมื่อได้ยินค าบอก “หนึ่ง” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้ง           
ให้ก้าวเท้าขวาเดินต่อไป ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือขวาขึ้นตามคันธงจนอยู่แนวระดับเข็มขัด แบะข้อศอกขวา    
ออกด้านข้างเล็กน้อย คันธงตั้งตรง
จังหวะสอง

เมื่อได้ยินค าบอก “แลตรงจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายเดินต่อไป ใช้มือขวา        
ลดคันธงลงจนแขนขวาเหยียดตึง พร้อมกันนั้นให้สะบัดหน้ามองตรงอย่างแข็งแรง
จังหวะสาม

เมื่อได้ยินค าบอก “แลตรงจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาเดินต่อไป พร้อมกันนั้น    
ให้ใช้มือขวาผลักคันธงไปด้านหน้าจนคันธงเอียงท ามุมกับล าตัว ๖๐ องศา 
จังหวะสี่ 

เมื่อได้ยินค าบอก “แลตรงจังหวะ - สี่” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายเดินต่อไป พร้อมกันนั้น              
ให้สะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) มาจับกระบี่ ในลักษณะก ารอบ นิ้วชี้ให้ทาบไปกับฝักกระบี่         
อย่างแข็งแรง

จังหวะสาม จังหวะสี่

“ท
าง

ขว
าร

ะว
ัง, 

วัน
ทย

า -
วุธ

”
ค า

บอ
ก 

“ผ
สม

”
ท่า

แส
ดง

กา
รเค

าร
พ

แล
ะเ

ลิก
แส

ดง
กา

รเค
าร

พข
ณ

ะเค
ลื่อ

นท
ี่



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



ภาคผนวก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



ธงพระอิสริยยศ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



พระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒

หมวด ๒ ธงพระอิสริยยศ
มาตรา ๖ ธงส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ ได้แก่

๑.ธงมหาราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีเหลือง มีรูปครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง

๒.ธงมหาราชน้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ 
แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหน่ึง
ของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่า
ของความกว้างของตอนต้น ธงน้ีถ้าชักขึ้นแทนธงมหาราชใหญ่หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุต
ถวายค านับ

มาตรา ๗ ธงส าหรับองค์สมเด็จพระราชินี ได้แก่
๑.ธงราชินีใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วนพื้นธงสีเหลือง ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วน

ของความยาวของผืนธงเหมือนธงมหาราชใหญ่ ตอนปลายตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาว   
ของผืนธง

๒.ธงราชินีน้อย มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชน้อย เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงน้ีถ้าชักขึ้น แทน        
ธงราชินีใหญ่ หมายความว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิงสลุตถวายค านับ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ธงมหาราชใหญ่

ธงราชินีใหญ่
** หมายเหตุ คัดมาเฉพาะ หมวด ๒



มาตรา ๘ ธงส าหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี ได้แก่
๑.ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีเหลือง ปลายธง      

ตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง ที่ตรงกลางตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธง 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบ มีขนาดกว้างยาวครึ่งหน่ึงของความกว้างของผืนธง ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบมีรูปมงกุฎ 
ขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ๒ ชั้นเหนือตั่ง และมีตั่งลดตั้งฉัตรกลีบบัว ๕ ชั้น อยู่สองข้าง รูปเหล่าน้ี         
เป็นสเีหลืองเข้ม

๒.ธงบรมราชวงศ์น้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับตอนต้นของธง
บรมราชวงศ์ใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีแดงแปลงเป็นรูป ธงยาวเรียว 
โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหน่ึงของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง 
ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความว่าโปรดเกล้าฯ 
ให้งดการยิงสลุตถวายค านับ

มาตรา ๙ ธงส าหรับองค์สมเด็จพระยุพราช ได้แก่
๑.ธงเยาวราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงมีสองสี รอบนอกสีขาบ รอบในสีเหลืองกว้างยาว

ครึ่งหน่ึงของรอบนอกมีรูปครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง
๒.ธงเยาวราชน้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชใหญ่ 

แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียวโดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหน่ึง
ของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของ ผืนธง ความยาวของผืนธง        
เป็น ๘ เท่า ของความกว้างของตอนต้น ธงน้ีถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ หมายความว่าโปรดเกล้าฯ ให้งดการยิง สลุต        
ถวายค านับ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ธงบรมราชวงศ์ใหญ่

ธงเยาวราชใหญ่



มาตรา ๑๐ ธงส าหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช ได้แก่
๑.ธงเยาวราชใหญ่ฝ่ายใน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วน 

ของความยาวของผืนธงเหมือนธงเยาวราชใหญ่ ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๑ ใน ๓ ส่วน     
ของความยาวของผืนธง

๒.ธงเยาวราชน้อยฝ่ายใน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชน้อย เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง 
ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ฝ่ายใน หมายความว่าโปรดให้งดการยิงสลุตถวายค านับ

มาตรา ๑๑ ธงส าหรับองค์พระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอหรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอแห่งพระมหากษัตริย์
ทุกรัชกาล ได้แก่

๑.ธงราชวงศ์ ใหญ่ฝ่ ายหน้า มีลักษณะเป็นรูปสี่ เหลี่ ยม จัตุ รั ส  พื้นธงสีขาบ มีด วงกลมสี เหลือง                  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวครึ่งหน่ึงของความกว้างของผืนธงอยู่ตรงกลางของผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปครุฑพ่าห์สีแดง

๒.ธงราชวงศ์น้อยฝ่ายหน้า แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและสีอย่าง เดียวกับ       
ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว 
โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหน่ึงของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง 
ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่า ของความกว้างของตอนต้น ธงน้ีถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า หมายความว่า   
โปรดให้งดการยิงสลุตถวายค านับ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ธงเยาวราชใหญ่ฝ่ายใน

ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า



มาตรา ๑๒ ธงส าหรับองค์พระราชธิดา  สมเด็จพระเ จ้าพี่นาง เธอ หรือสมเด็จพระเ จ้า น้องนางเธอ 
แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ได้แก่

๑.ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายใน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วน 
ของความยาวของผืนธงเหมือนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายหน้า ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก               
๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง

๒.ธงราชวงศ์น้อยฝ่ายใน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์ น้อยฝ่ายหน้า เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง 
ธงน้ีถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายใน หมายความว่าโปรดให้งดการยิงสลุตถวายค านับ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ธงราชวงศ์ใหญ่ฝ่ายใน



ธงชัยเฉลิมพล



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



ธงไชยเฉลิมพล หรือธงชัยเฉลิมพล  

เสมือนตัวแทนจากพระมหากษัตริย์และเป็นธงประจ าหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จ  
พระเ จ้าอยู่หั วฯ ธงชัย เฉลิมพลถือ เ ป็นสิ่ งศั กดิ์ สิทธิ์ สู งสุดของทหาร เ ป็น เกี ยรติ ยศของหน่วยทหาร น้ันๆ  
เมื่อเวลาเข้าสู่สนามรบ ทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึง เป็น       
เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจทหารน าความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา

ความหมายของธงชัยเฉลิมพล
ความหมายส าคัญของธงชัยเฉลิมพล มี ๓ ประการ คือ

- ผืนธง หมายถึง ชาติ
- บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูป หมายถึง พุทธศาสนา
- เส้นพระเจ้า ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์

การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน 
ในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกนอกที่ตั้งปกติหรือไปเข้าร่วมพิธีส าคัญ จะต้องเป็นพิธีการที่มีความส าคัญเกี่ยวกับ
ทหารซึ่ง เป็นเกียรติยศของหน่วยและเชิดหน้าชูตาของหน่วยด้วย เช่น พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร 
และไปราชการสนามหรือสงคราม

๑.ประเภทธงชัยเฉลิมพล
ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ ได้ก าหนดประเภทของธงชัยเฉลิมพลไว้ ๓ ชนิด คือ ธงชัยเฉลิมพล      

ของทหารบก ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ และธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ ซึ่งมีลักษณะดังน้ี

ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก
ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 

๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบกและมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้งโอบใต้
อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจ ารัชกาลของพระมหากษัตริย์      
ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดง ขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า 
ขอบธงด้านที ่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับด า ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง ๒ เซนติเมตร ธงชัยเฉลิมพล      
ของหน่วยทหารในกองบัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชัยเฉลิมพลของทหารบกตามวรรคหน่ึง

ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารบก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ

ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลาง ของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก 
แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง ขอบธงด้านที่       
ติดกับคันธง มีเกลียวเชือกสีแดงหาก จะกล่าวอีกนัยหน่ึงแล้ว ธงน้ีก็มีลักษณะอย่างเดียวกันกับธงฉานน่ันเอง

ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ

ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 
๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วนของความกว้าง       
ของผืนธง ภายในดวงกลมอุณาโลมทหารอากาศ และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้
ดวงกลมสีฟ้า ผืนธงมุมด้านบนที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจ ารัชกาลของพระมหากษัตริย์           
ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้าขอบธง   
ด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับด า ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง ๒ เซนติเมตร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารเรือ

ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารอากาศ



ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

การเชิญธงชัยเฉลิมพลทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ของทหารมหาดเล็กกองเกียรติยศเมื่อเสด็จพระราชด าเนิน
ในการพระราชพิธีในวังหลวง

อย่างไรก็ตาม ในมาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติธง พ.ศ. ๒๕๒๒ วรรค ๒ ได้ก าหนดให้หน่วยทหารมหาดเล็ก  
รักษาพระองค์ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล้ว จะมีธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีก
หน่ึงธงก็ได้ ธงน้ีมีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่กว้าง ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐๕ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงกว้าง ๓๕ เซนติเมตร ยาว ๕๒.๕ เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้ีมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืน
แท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจ ารัชกาลของ
พระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อ   
หน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับด า          
ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง ๒ เซนติเมตร

ธงน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มพระราชทานให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ 
โดยหน่วยทหารหน่วยแรกที่ได้รับพระราชทานคือ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจ าหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ            
ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร ที่ทหารทุกคนต้องเคารพสักการะ และพิทักษ์รักษาไว้ด้วยชีวิต         
การปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลทุกขั้นตอน ต้องเป็นไปตามพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่วางไว้อย่างเข้มงวดกวดขัน              
ในโอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจ าที่ จะต้องเป็นพิธีการที่มีความส าคัญเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่าน้ัน 
เช่น พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร และไปราชการสงคราม เป็นต้น 

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ธงชัยเฉลิมพลทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 



ธงจุฑาธุชธิปไตย นับเป็นธงชัยเฉลิมพลประจ ากองทัพธงแรกของไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างขึ้น พระราชทานแก่กองทัพไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๘ เพื่อแทนพระองค์ไปในกองทัพที่ยกไปปราบ    
พวกฮ่อที่เข้ามาก่อการจลาจลในแคว้นหัวพันทั้งห้าทั้งหก และแคว้นสิบสองปันนาของไทยในครั้งน้ัน

ธงมหาไพชยนต์ธวัช พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ .ศ.๒๔๕๕ 
เพื่อพระราชทานให้เป็น ธงชัยเฉลิมพลประจ ากองทัพอีกธงหน่ึง คู่กับธงจุฑาธุปธิปไตย

ส าหรับธงชัยเฉลิมพลประจ ากองทหาร องค์พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพระราชทานแก่    
หน่วยทหารจ านวนคราวละหลายธง และในคราวหน่ึงๆ ธงจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จะผิดกันในส่วนที่เป็นนามหน่วย
เท่านั้น

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ธงชัยเฉลิมพล เริ่มมีในกองทัพบก เดิมจ าแนกออกเป็น ๒ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ ธงชัยประจ ากองทัพ อันได้แก่ 
ธงจุฑาธุชธิปไตย และธงไพชยนต์ธวัช 

ชนิดที่ ๒ ธงชัยเฉลิมพลประจ ากองทหาร 



ธงชัยเฉลิมพล ได้เข้าประกอบพิธีส าคัญทางศาสนา ในพระราชพิธีตรึงหมุด ธงชัยเฉลิมพล โดยองค์พระมหากษัตริย์ 
ทรงประกอบพิธีน้ีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ามกลางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่ พระมหากษัตริย์ทรง
ตรึงธงแต่ละผืนติดกับด้ามธง โดยทรงตอกค้อนเงินลงบนตะปูทองเหลืองอย่างแน่น ธงหน่ึงมีรูตะปูประมาณ ๓๒ - ๓๕ ตัว 
ที่ส่วนบนของคันธง จะมีลักษณะเป็นปุ่มโลหะกลึงกลมสีทองภายในกลวง ปุ่มกลมนั้นท าเป็น ฝาเกลียวปิด - เปิดได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงบรรจุเส้นพระเจ้า พร้อมด้วยพระพุทธรูปที่ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้ว  
ชื่อพระยอดธงลงในปุ่มกลมแล้วทรงปิดฝาเกลียวขันแน่น ทรงเจิมแป้งกระแจะจันทน์ที่ยอดธงทุกคัน พระสงฆ์สวดชัยมงคล
คาถา ตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบพิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงกระท าพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยทหารต่างๆ ทุกกรมกอง
ทหาร ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าธงชัยเฉลิมพลจะปลิวสะบัดอย่างสง่างาม เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 
ตราบเท่าที่ประเทศไทยด ารงคงความเป็นเอกราชอยู่ได้ เป็นหน้าที่ของทหารที่จะต้องระวังรักษาธงชัยเฉลิมพลไว้ด้วยความ
เคารพรักและเทิดทูนไว้อย่างสูงยิ่ง เพราะธงชัยเฉลิมพลย่อมเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารน้ันๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม
ทหารทั้งปวง ต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องน าความองอาจ กล้าหาญ 
แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจ ากองทหาร     
ที่ใช้ในสงครามต่างๆ และหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานน าไปเป็นมิ่งขวัญแก่เหล่าทหารหาญในสมรภูมิน้ันๆ มีดังน้ี 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ .ศ.๒๔๖๑ จ านวน ๒ ธง       
เพื่อใช้ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ พระราชทานแก่กองทหารบกรถยนต์ และกองบินทหารบกของไทย ที่ส่งไปร่วมรบ         
กับฝ่ายสัมพันธมิตร ในทวีปยุโรป ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ.๒๔๘๓ เพื่อใช้ในสงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช         
ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพระราชทานแก่หน่วยทหารไทยในสงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม 

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่ ๕ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม พ.ศ.๒๔๓๔ (ร.ศ.๑๑๐) เป็นธงพื้นสีต่างๆ 
ตามแต่ทหารจะเห็นสมควร ที่มุมธงข้างบนมีแพรแดงเป็นรูปธงโตหน่ึงในหกส่วนของธงใหญ่ มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น 
ที่พื้นธงนอกจากธงช้างที่มุมมีตราส าหรับกองทหารน้ัน เป็นธงส าหรับใช้เมื่อมีการรับเสด็จในเวลามีพระราชพิธีใหญ่ส าหรับ
เกียรติยศตามที่จะโปรดเกล้าฯ ให้รับและใช้เมื่อกองทหารจะไปปราบศัตรูก็ใช้ธง น้ีไปในกองทัพด้วย ธงน้ีใช้มาจนถึง 
พ.ศ.๒๔๔๐ จึงเลิกโดยพระราชบัญญัติธง รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ การยกเลิกธงชัยเฉลิมพลครั้งนี้มิได้หมายความว่าเลิกใช้ธงเฉลิม
พลโดยสิ้นเชิง เพียงแต่เลิกแบบธงชัยเฉลิมพลที่ใช้ใน พ.ศ.๒๔๓๔ เท่าน้ัน กองทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพของไทย สมัยต่อมามีธงชัย
เฉลิมพลประจ ากองตน โดยพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชด าเนินทรงตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล                 
และบรรจุเส้นพระเจ้า ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชทานธงให้แก่กองทหารที่มีอัตราก าลังพลตั้งแต่
กองพันขึ้นไปที่ยังไม่มีธงในโอกาสอันสมควร มีประเพณีของทหารใหม่ที่จะต้องท าพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลของ
กองทหารที่ตนประจ าราชการอยู่ และในวันที่ ๒๕ มกราคม ซึ่งเป็นวันกองทัพไทย จะมีพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัย    
เฉลิมพลของกองทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพเป็นประจ าทุกปี ลักษณะของธงชัยเฉลิมพลมีก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติธง 
แต่เรียกชื่อว่าธงประจ ากองทัพบก ธงประจ ากองทหารเรื่อง ธงประจ ากองทหารอากาศ ขอให้ดูรายละเอียดในหัวข้อน้ันๆ

ถึงรัชกาลที่ ๕ โปรดให้เปลี่ยนธงส าหรับพระองค์ใหม่ ใช้ธงพื้นนอกสีแดงพื้นในสีขาบ กลางเป็นรูปโล่ตราแผ่นดิน 
มีจักรและตรีไขว้กันอยู่บนโล่ มหาพิชัยมงกุฎอยู่บนจักรี มีเครื่องสูง ๗ ชั้น ๒ ข้าง ดังกล่าวมาแล้วในหมวดธงประจ าพระองค์
แทน ส่วนธงประจ าแผ่นดินคงใช้ไอยราพตอย่างรัชกาลที่ ๔ ต่อมา พ.ศ.๒๔๓๒ โปรดให้เปลี่ยนตราธงประจ ากองทหารบก
ต่างๆ ที่ใช้อยู่ในเวลานั้นเป็นธงตราแผ่นดินบนพื้นผ้าแดง ได้พระราชทานแก่กองทหารเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ คือกองทหารม้าใน  
(ม้าหลวง) กองทหารปืนใหญ่นอก (ปืนใหญ่หลวง) กองทหารราบในมหาดเล็ก กองทหารราบนอกรักษาพระองค์ กองทหารราบ
นอกล้อมวัง กองทหารราบนอกฝีพาย รวม ๖ กอง 

หมวดธงประจ ากอง

ธงชัยเฉลิมพลในรัชกาลท่ี ๕

ธงประจ ากองทหารบก พ.ศ.๒๔๓๕

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



พ.ศ.๒๔๕๑ เมื่อท าการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก โปรดให้เปลี่ยนธงประจ ากองทหารบกใหม่ ใช้ธงรูปช้างเผือก
ทรงเครื่องยืนแท่นบนพื้นแดง ที่มุมธงข้างหน้าช้างมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ จ . สีเหลืองแก่ ป. สีน้ าเงิน ร. สีแดง        
และมีรัศมีจุลมงกุฎสีเหลืองอยู่เบ้ืองบน เป็นธงประจ ากองทหารบก กรมต่างๆ รวม ๑๒ กรม 

ถึงรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔ โปรดให้เปลี่ยนธงประจ ากองทหารบกใหม่ ใช้ธงรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่น     
บนพื้นแดง ที่มุมธงข้างหน้าช้างมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ วปร. สีน้ าเงินมีรัศมีและพระมหาพิไชยมงกุฎเบ้ืองบนสีเหลือง   
ได้พระราชทานแก่ทหารบกกองต่างๆ เมื่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าใจว่าธงน้ีใช้ต่อมาจนสิ้นรัชกาล 
ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คงจะเปลี่ยนอักษรพระปรมาภิไธยย่อที่มุมธงบนหน้าช้างตามรัชกาล

พ.ศ.๒๔๗๙ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีการออกพระราชบัญญัติธงฉบับใหม่เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤศจิกายน เรียกว่า พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ก าหนดลักษณะธงประจ ากองทหารบกว่า มีลักษณะ  
และสัณฐานอย่างเดียวกับธงไตรรงค์  แต่ที่ศูนย์กลางธงเป็นรูปอุณาโลมทหารบก ธงน้ี เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
“ธงชัยเฉลิมพล” 

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ธงประจ ากองทหารบก พ.ศ.๒๔๕๑

ธงประจ ากองทหารบก พ.ศ.๒๔๕๔

ธงประจ ากองทหารบก พ.ศ.๒๔๗๙ 



พ.ศ.๒๔๘๒ ได้มีกฎกระทรวงกลาโหมออกตามความใน พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ก าหนดลวดลาย
ลักษณะส่วนประกอบธงประจ ากองทหารบก ดังน้ี

-ยอดคันธง เป็นซุ้มเรือนแก้ว ประดิษฐานพระพุทธรูปภายใน ท าด้วยโลหะสีเหลืองใต้ฐานซุ้มชิดกับมุมบนของธง     
ด้านเสามีแถบธงชาติเป็นโบหูกระต่ายห้อยชายทั้งสองข้าง มีส่วนยาวเลยมุมธงด้านล่าง ชายแถบทั้งสองเป็นครุย

-พ้ืนธงมุมบนด้านคันธง มีพระมหามงกุฎและเลขหมายประจ ารัชกาลสีเหลือง ภายใต้มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ
สีแดง ขลิบริมสีเหลือง รัศมีสีฟ้า

-กึ่งกลางธงมีรูปเหมือนตราหน้าหมวกทหารบกสีเหลือง แต่ส่วนที่เป็นรูปจักรสีขาว ลายจักรสีเหลือง 
ช่องระหว่างซี่จักร อักษร ตลอดจนเครื่องหมายขึ้นระหว่าง “สละชีพ” กับ “เพื่อชาติ” และพื้นอุณาโลมสีแดง กับแจ้งนาม
กองทหารด้วยอักษรสีแดง ขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้งโอบใต้รูปดังกล่าว

-รอบคันธง ตอนที่ตรงกับแถบธง เป็นสีแดงรอบคันธง ริมชายธงด้านชิดเสาเป็นเกลียวเชือกแดงสลับด า     
ส่วนริมชายธงด้านอื่นๆ เป็นแถบสีเหลืองแกมเขียว กว้าง ๒ เซนติเมตร ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๕ ได้มีประกาศกระทรวงกลาโหม 
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกตาม ความในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ว่าด้วยวัตถุที่ท าเป็นลวดลาย
ในพื้นธง และส่วนประกอบธงเป็นประจ ากองทหาร โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงกลาโหม ซึ่ งออกตาม ความ                    
ในพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๗๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ แล้วใช้ข้อความตามประกาศใหม่น้ีแทน คือ

-ยอดคันธง เป็นซุ้มเรือนแก้ว ประดิษฐานพระพุทธรูปภายใน ท าด้วยโลหะสีทอง
-คันธง ระหว่างซุ้มเรือนแก้วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติผูกเป็นโบหูกระต่ายห้อยชายทั้งสองยาว เลย          

มุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบทั้งสองเป็นครุย
-พื้นธงมุมบนด้านคันธง มีพระมหามงกุฎและเลขหมายรัชกาลสีเหลือง ภายใต้มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อสีแดง 

ขลิบริมสีเหลือง รัศมีสีฟ้า
-พ้ืนธงมีนามกองทหาร อักษรย่อสีแดง ขลิบริมสีเหลือง เป็นแถวโค้ง โอบใต้รูปอุณาโลมทหารบก
-คันธงตอนที่ตรงกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธง มีหมุดท าด้วยโลหะสีทอง ๕ หมุด หมุดที่ ๑ 

เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่สองเป็นรูปเสมาธรรมจักร หมุดที่สามเป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ หมุดที่สี่เป็นรูปรัฐธรรมนูญ 
หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพบก หมุดที่ ๑ อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงมาตามล าดับ

-ริมธงด้านชิดคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับด า ด้านอื่นมีแบสีเหลืองกว้าง ๒ เซนติเมตร ทั้งน้ีให้มีส่วนและขนาด
พองาม ธงน้ียังใช้อยู่ในปัจจุบัน

ธงประจ ากองทหารบก พ.ศ.๒๔๘๒

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



ธงราชกระบี่ยุทธ และธงพระครุฑพ่าห์
ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจ าเดิมแต่ได้พระบรมราชาภิเษกแล้ว ในวันที่ ๑๓ 
มกราคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) เสด็จฯ ไปทรงสมโภชพระปฐมเจดีย์และพระราชมณเทียร ณ พระราชวังสนามจันทร์    
จังหวัดนครปฐม มีพระภิกษุสงฆ์น้อมน าของโบราณ ท าด้วยฝีมืออันดีวิจิตรยิ่งนักมาถวายเพิ่มพูนพระบารมีในปีต้นแห่งรัชสมัย คือแผ่น
สัมฤทธิ์รูป พระกระบี่ธุชพระครุฑพ่าห์ ซึ่งพระกลั่นเจ้าอธิการวัดพระประโทนขุดได้ที่พระประโทน เป็นของโบราณครั้งพระปฐมเจดีย์ 
เป็นนครราชธานี พระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (ชม) ข้าหลวงเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี เป็นผู้น าทูลเกล้าฯ ถวาย 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหส้มเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัตติวงศ์ ทรงคิดเครื่องประกอบเป็นธงพระกระบี่ธุช           
พระครุฑพ่าห์น้อยขึ้น พระยาอนุรักษ์ราชมณเทียร (หม่อมราชวงค์ปุ้ม) เป็นผู้จัดท าแล้วทันงาน พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ในวันที่ ๒๕ 
มีนาคม รัตนโกสินนทร์ศก ๑๒๙ ซึ่งเป็นวันตั้งน้ าวงด้ายเริ่มการพระราชพิธีโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งราวไว้ข้างพระแท่นมณฑลส าหรับจะได้เชิญ
ขึ้นผูกเสาพระแท่นมณฑล เข้าพระราชพิธีต่อไป พร้อมกับพระกฤษ์จุดเทียนไชย

วันท่ี ๑๑ มีนาคม รัตนโกสิทร์ศก ๑๒๙ เวลาเช้า ๔ โมง ๕๒ นาที ๕๖ วินาที ได้พระฤกษ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
ยาวชิรญาณโรรส ทรงเทียนนมัสการพระพุทธชินสีห์ในพระอุโบสถแล้ว ทรงจุดเทียนทองเงินที่โต๊ะทองทรงจารึกคาถาที่ด้านหลัง 
พระกระบี่ธุชและพระครุฑพ่าห์ พระสงฆ์ ๕ รูป มีพระอริยกระวี (เซ่ง) เป็นประธานสวดชัยมงคล พราหมณ์เป่าสังข์ กรมพระแสงในขับไม้
บัณเฑาะว์ เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์ดุรยิดนตร ีโหรบูชาเทวดา ท่ีศาลเทวดาบูชาฤกษ์ กันตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถ หลวงญาณปรีชา (ร้อง) 
กรมราชบัณฑิตเจริญรอยพระหัตถ์ จารึกด้วยเหล็กจารต่อไป เสร็จแล้วพระมหาราชครู พิธีพราหมณ์ เจิมจุณธงพระกระบี่ธุชพระครุฑพ่าห์ 
เจ้าพนักงานเชิญธงกลับสู่พระบรมราชวัง

ครั้นรุ่งขึ้นวันที่ ๒๖ มีนาคม เวลาเข้าพระฤกษ์จุดเทียนไชย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงด ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ทรงน าศรเครื่องสัมฤทธ์ิศีรษะเป็นนาคราช ๓ เศียร มีสายและลูกพร้อม ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นของพระรุ่งเจ้าอธิการ
วัดหนองตานวล ท้องที่ก่ิงตาคลี อ าเภอพยุหคีรี ได้จากเขาชอนเดื่อพรมแดนเมืองชลบุรี พระนครละโว้ เป็นฝีมือโบราณ อันประณีต และไม่
มีรอยมือจับหรือสิ่งใดที่จะส่อให้เห็นว่า จะได้ท าขึ้นส าหรับเทวรูปถือ จึงเห็นว่าศรนี่น่าจะได้สร้างขึ้นไว้ส าหรับการพิธีตามลัทธิพราหมณ์ 
เช่น ใช่ชุบน้ าท าน้ ามนต์ ฤาแช่งน้ าสาบานอย่างท าน้ าพระพิพัฒน์สัตยาเป็นต้น ทั้งปลายลูกสรมีรูปวชิระ ประหนึ่งว่าราวกับจ าท าขึ้นไว้
ส าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ เป็นสิ่งที่สูงสมควรจะเข้าพิธีต่อไป ประจวบกับเวลาที่ได้โปรดเกล้าฯ ให้เชิญธงพระกระบี่
ธุชพระครุฑพ่าห์น้อยขึ้นผูกเสา พระแท่นมณฑล จึงทรงหลั่งน้ าพระมหาสังข์และทรงเจิมธงและศรโบราณแล้ว เจ้าพนักงานเชิญธงกระบี่ธุช
พระครุฑพ่าห์น้อยผูกเสาพระแท่นมณฑลด้านหน้า พระกระบี่ธุชพระครุฑพ่าห์ใหญ่ของเดิมผูกเสาพระแท่นมณฑลด้านหลัง เชิญศรขึ้นวาง
ในพระแท่นมณฑล พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ ตั้งแต่เช้าวันนี้และใช้ใน พระราชพิธีอื่นต่อไป พระราชทานนามศรโบราณว่า “พระแสงศร
ก าลังราม” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพัดครุฑงานรัชมงคลแก่พระรุ่งเจ้าอธิการ และพระราชทานเงินตราแก่ศิษย์เป็นบ าเหน็จ
ตามสมควร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ภาพธงชัยพระครุฑพ่าห์ส ารับใหญ่



ซอกศิลาต่อไปได้ลูกศรอีกลูกหน่ึง จึงน ามาถวายอธิการรุ่งอาจารย์ในเวลาน้ันขุนวิจารณ์พยุหพล ปลัดว่าการกิ่งอ าเภอตาคลี
ก าลังเดินทางตรวจราชการ ได้ข่าวเรื่องศรน้ีจึงไปขอดูแล้วรายงานขึ้นไปยังมณฑลนครสวรรค์ พระยาศิริชัยบุรินทร์ (ศุข) 
ข้าหลวงเทศาภิบาล ส าเร็จราชการมณฑลนครสวรรค์ จึงได้พาอธิการรุ่งกับนายตี่เด็กแบนพร้อมด้วยศรเข้ายังกรุงเทพฯ 
เพื่อจะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ส่วนกระบ่ีธุชพระครุฑพ่าห์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุ
วัตติวงศ์ ทรงติดเครื่องประกอบและท าเป็นธงพระกระบ่ีธุชพระครุฑพ่าห์น้อยขึ้นน้ัน ธงพระกระบ่ีธุชพื้นแดงเขียน รูป       
กระบ่ีขาว ธงพระครุฑพ่าห์สีเหลืองเขียนรูปครุฑสีแดง ภายในธงแนบผ้าขาวลงยันต์และอักษรตามแบบธงพระกระบ่ี ธุช        
พระครุฑพ่าห์ของเดิม ซึ่งพระครูสุทธธรรมสมาจาร วัดประดู่ได้ท าพิธีลงยันต์และอักษรที่วัดตูม ณ กรุงเทพทวาราดีศรีอยุธยา 
คันธงไม้ไชยพฤกษ์ยอดหอกคร่ าทอง กาบธงผูกหางนกยูงเป็นรูปแพนสอดลงในแผ่นธงพระกระบ่ีธุช พระครุฑพ่าห์ของโบราณ
น้ันเหมือนกันทั้งคู่

จนถึง พ.ศ.๒๔๗๒ ในรัชการพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวังได้กราบบังคมทูลเรียนพระราช
ปฏิบัติระเบียบการเชิญธง โดยอ้างว่าสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ประทานพระกระแสว่า ธงพระกระบี่ธุชควร
อยู่ซ้าย ธงพระครุฑพ่าห์น้อยควรอยู่ขวา โดยถือหลักประเพณีเดิม ซึ่งปรากฏอยู่ ในตอนที่หน่ึงของโคลงพระราชพิธี            
ทวาทศมาศ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราช โองการ         
โปรดเกล้าฯ ว่าเมื่อได้ความแน่ชัดถึงประเพณีเดิมแล้วก็ให้เปลี่ยนเสียให้ถูก กระทรวงวังจึงถือเป็นหลักสืบมา และเรียกว่า 
ธงชัยราชกระบ่ียุทธ และธงชัยพระครุฑพ่าห์

ภาพธงชัยราชกระบี่ธุชน้อย

ภาพธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย
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ครั้นเสด็จฯ จากพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์แล้ว ทรงพระกรุณา        
โปรดเกล้าฯ ให้เชิญธงพระกระบ่ีธุชพระครุฑพ่าห์น้ันไปถวายพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยาชิรญาณวโรรส ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อจะ
ได้จารึกคาถาบนแผ่นสัมฤทธิ์ด้านหลังรูปพระกระบ่ีธุช พระครุฑพ่าห์
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ราชองค์รักษ์ เชิญธงพระกระบ่ีธุช และพระครุฑพ่าห์
น้อย น าเสด็จพระราชด าเนินในกระบวนราบ ทหารบกเชิญธง 
ธงพระกระบี่ธุชไปทางขวา ทหารเรือเชิญธงพระครุฑพ่าห์น้อย      
ไปทางซ้าย แต่ถ้าเสด็จฯ เป็นกระบวนการรถม้า ให้ราชองค์รักษ์
ทหารบกเชิญทั้ง ๒ นาย

การที่พระรุ่งได้ศรโบราณน้ี สอบสวนได้ความว่า เดิมเจ้า
อธิการรุ่ง วัดหนองนานวลท้องที่ กิ่งอ าเภอพยุคีรี คุมคนกับช้างไป  
ตั้งตัดไม้อยู่ในดงหนองคันไถครั้นเมื่อ วันอังคาร เดือนยี่ แรม ๓ ค่ า
ตรงกับวันที่ ๑๗ มกราคม ร.ศ.๑๒๙ อธิการรุ่งให้นายตี่กับเด็กแบน 
ซึ่งเป็นศิษย์ไปเที่ยวหาใบตองกล้วยป่ามาม้วนบุหรี่ นายตี่กับเด็กแบน
ซึ่งเป็นศิษย์ไปเที่ยวหาใบตองบนเขาชอนเดื่อ ถึงไหล่เขามีศิลา 
๒ ก้อนอยู่เคียงกัน นายตี่แลเห็นศีรษะนาคโผล่จากใบไม้ที่ร่วงสะสม
อยู่ในซอกศิลา ส าคัญว่าพระพุทธรูปจึงหยิบยกขึ้นมา เห็นเป็นศร   
ทั้งคัน เด็กแบนค้นที่ 



ลักษณะของธง
ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ถือเป็นธง ๒ อย่าง แต่จัดอยู่ในส ารับเดียวกัน ธงนี้มีอยู่ ๒ ส ารับ คือ “ธงชัยราชกระบี่

ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่” และ “ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย”

ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่
ผืนธงราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ใหญ่มีลักษณะเป็นแผงมี ๓ ชายอย่างธงชัยโบราณหุ้มด้วยผ้าสักหลาดสีแดง ปักดิ้น

ทองลายกนก ยอดเป็นปลายหอก ตัวคันธงนั้นท าเป็นอาวุธอย่าง ตรีศูล หรือสามง่าม ที่คอคันธงชัยราชกระบี่ยุทธ มีรูปหนุมานหล่อด้วย
โลหะส าริด ในท่ายืนก้าวเท้าออกไปข้างหน้า เท้าอีกข้างหนึ่งติดอยู่ท่ีคอคันธงส่วนธงชัยพระครุฑพ่าห์ พระนารายณ์ทรงครุฑหล่อด้วยโลหะ
ส าริดเช่นกัน ติดอยู่ที่คอคันธง

ธงชัยราชกระบี่ธุชส ารับใหญ่
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ธงชัยราชกระบี่ยุทธน้อย

ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย

ธงชัยราชกระบี่ยุทธน้อย
ช่ือธงมีลักษณะผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยม มีภาพพระกระบี่คือหนุมาน ท่ีกลางผืนธง คันธง

ท่อนบนท าด้วยเหล็กยอดเรียวแหลมคร่ าทอง ท่อนล่างท าด้วยไม้ชัยพฤกษ์ติดกาบโลหะจ าหลัก 
เป็นภาพหนุมานจ านวน ๔ กาบ มีหางนกยูงเป็นแพนเสียบที่แผ่นกาบ มีอีกช่ือหน่ึงว่า “ธงชัยราช
กระบียุ่ทธ” ใช้เชิญน ากระบวนพยุหยาตรา และอัญเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราช
พิธีต่างๆ เข้าคู่กับธงชัยพระครุฑห์น้อย โดยธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยอยู่ทางด้านซ้าย และธงชัยพระ
ครุฑพ่าห์น้อยอยู่ทางด้านขวา

ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย
ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย ช่ือธงมีลักษณะ เป็นผ้าสีเหลืองรูปสี่เหลี่ยม มีภาพครุฑที่

กลางผืนธง คันธงท่อนบนท าด้วยเหล็ก ยอดเรียวแหลมคร่ าทองท่อนล่างท าด้วยไม้ชัยพฤกษ์ติด
กาบ โลหะจ าหลักเป็นภาพครุฑจับนาค จ านวน ๔ กาบ มีหางนกยูงผูกเป็นแพนเสียบที่กาบ ใช้
เชิญน ากระบวน พยหุยาตรา และอัญเชิญประดิษฐานในพิธีมณฑลในการพระราชพิธีต่างๆ เข้าคู่
กับ ธงชัยราชกระบี่ธุชน้อย หรือธงชัยราชกระบียุ่ทธ โดยธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อยอยู่ทางด้านขวา 
และธงชัยราชกระบี่ธุชน้อยหรือธงชัยราชกระบียุ่ทธอยู่ทางด้านซ้าย

ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์น้อย



ล าดับเหตุการณ์ที่ส าคัญของการเชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ และธงชัยพระครุฑพ่าห์
๑.เดิมในสมัยโบราณ ธงชัยราชกระบี่ยุทธและธงชัยพระครุฑพ่าห์น้ี จะเชิญไปใช้น าเสด็จพระราชด าเนินในกองทัพ
๒.ในรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างธงชัยราชกระบี่ยุทธและธงชัยพระครุฑพ่าห์ส ารับน้อยขึ้น แล้วทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชองครักษ์เชิญธงส ารับน้อยเหล่านี้ น าเสด็จฯ โดยธงชัยราชกระบี่ ยุทธอยู่ข้างซ้าย ส่วนธงชัยพระครุฑพ่าห์         
อยูข่้างขวา

๓.ในรัชกาลที่ ๙ ได้เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธและธงชัยพระครุฑพ่าห์ เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของทหาร
รักษาพระองค์ ในปี พ.ศ.๒๕๔๗

๔. เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๕๐ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ได้อัญเชิญธงชัย 
ราชกระบี่ยุทธ และธงชัยพระครุฑพ่าห์ จากฝ่ายราชูปโภคงานภูษามาลาพระบรมมหาราชวัง มายังห้องพระที่นั่งอัมพรสถาน ช้ัน ๓

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก

ภาพการเชิญธงชัยราชกระบ่ียุทธ และธงชัยพระครุฑพ่าห์จากพระบรมราชวังไปยัง          
พระท่ีนั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙



ประวัติธงชัยเฉลิมพล
ของหน่วยทหารมหาดเลก็
ราชวัลลภรักษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



๑.ธงกองพันทหารราบที่  ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษา
พระองค์ฯ
แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวัติความเป็นมาโดยสรุป - ได้รับพระราชทานเมื่อเริ่มตั้งหน่วยใหม่ 

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. พ.ศ.๒๔๙๖
การประกอบพิธี - เป็นธงเข้าพิธี
สถานที่ เก็บ - พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ ห้องทรงงาน เดิม หรือ          

เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี

๒.ธงกองพันทหารมหาดเล็ก กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษา
พระองค์ฯ
แบบรูปธง - ธงทหารมหาดเล็ก (ธงช้าง)
ประวั ติความ เป็นมาโดยส รุป  - ได้ รั บพระราชทานเมื่ อ ปรั บ              

และขยายหน่วย  จาก เดิม  ร .๑ พัน .๔ เ ป็นกองทหารมหาดเล็ก            
รักษาพระองค์ฯ พ.ศ.๒๕๐๗
การประกอบพิธี - เป็นธงเข้าพิธี
สถานที่ เก็บ - พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ ห้องทรงงานเดิม หรือ            

เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี

๓.ธงกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่  ๓ 
มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวั ติความเป็นมาโดยส รุป - พ .ศ .๒๕๒๓ มีการปรับอัตรา 

และเปลี่ยนนามหน่วยจากเดิม กองทหารมหาดเล็ก เป็นกองพันทหาร
ม ห า ด เ ล็ ก รั ก ษ า พ ร ะ อ ง ค์ ฯ  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส า ธิ ร า ช ฯ 
สย าม มกุ ฎ ร า ชกุ ม า ร  เ สด็ จ ไป ทร ง รั บพร ะร า ชท าน  เ มื่ อ วั นที่ 
๑๙ มี.ค. พ.ศ.๒๕๒๔
การประกอบพิธี - เป็นธงเข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมสถาน กองรักษาการณ์ภูธรลีลาศ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวกประวัติธงชัยเฉลิมพล หน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ (น.ทม.รอ.)



๔.ธงกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ ๒ กรมทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ฯ

แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวัติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ     
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปรับขยายหน่วยพร้อมทั้งเปลี่ยนนามหน่วยเป็น     

กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ และเพิ่มกองพันอีก          
๑ กองพัน ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. พ.ศ.๒๕๓๐
การประกอบพิธี - เป็นธงเข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมพรสถาน กองรักษาการณ์ภูวนาถลีลา

๕.ธงกองทหารมหาดเล็กกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ 
(ธงชัยเฉลิมพลจ าลอง)

แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราโชบายให้ กรมพลาธิการทหารบกจัดท า
จ าลองขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ (จัดท าจ าลอง ครั้งที่ ๑)
การประกอบพิธี - เป็นธงไม่เข้าพิธี
สถานที่ เก็บ - พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ ห้องทรงงานเดิม หรือ           

เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี

๖.ธงกองพันทหารมหาดเล็ก กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษา
พระองค์ฯ (ธงชัยเฉลิมพลจ าลอง)

แบบรูปธง - ธงทหารมหาดเล็ก (ธงช้าง)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ       

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราโชบายให้ กรมพลาธิการทหารบกจัดท า
จ าลองขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ (จัดท าจ าลอง ครั้งที่ ๑)
การประกอบพิธี - เป็นธงไม่เข้าพิธี
สถานที่ เก็บ - พื้นที่ควบคุมในพระองค์ฯ ห้องทรงงานเดิม หรือ 

เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



๗.ธงกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ ๑ กรมมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ฯ
แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงขยายปรับหน่วยเป็น ๒ กองพัน ผู้บังคับกองพัน
ได้ เข้า เฝ้าฯ รับพระราชทาน กองพันละ ๑ ธง เมื่อวันที่  ๘ พ.ย . 
พ.ศ.๒๕๔๙ (น.อ.จักรภพ ภูริเดช ผู้บังคับกองพันที่ ๑)  
การประกอบพิธี - เป็นธงเข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมสถาน กองรักษาการณ์ภูธรลีลาศ

๘.ธงกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ ๒ กรมทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ฯ
แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ               

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปรับขยายหน่วยเป็น ๒ กองพัน ผู้บังคับทั้งสอง
กองพันได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน กองพันละ ๑ ธง เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. 
พ.ศ.๒๕๔๙ (พ.ท.พิสิฐศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผูบั้งคับกองพันที่ ๒) 
การประกอบพิธี - เป็นธงเข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมพรสถาน กองรักษาการณ์ภูวนาถลีลา

๙.ธงกองพันทหารมหาดเล็กที่ ๑ กรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ฯ (ธงชัยเฉลิมพลจ าลอง)
แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปรับขยายหน่วยเป็น ๒ กองพัน ทรงมี           
พระราโชบายให้ กรมพลาธิการทหารบกจัดท าจ าลองขึ้นเพิ่มให้เพียงพอกับ
ภารกิจของหน่วย กองพันละ ๒ ธง รวมจ านวน ๔ ธง ได้รับพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. พ.ศ.๒๕๕๐ (จัดท าจ าลอง ครั้งที่ ๒)
การประกอบพิธี - เป็นธงไม่เข้าพิธี
สถานที่เก็บ - เขตพระราชฐานพระต าหนักที่ประทับ ดอนเมือง เชิญรับ

เสด็จ ๙๐๔ นิวัตินคร ๒๓ มี.ค.๕๖ เป็นวันแรก ที่กองรักษาการณ์พระ
ต าหนักที่ประทับ ดอนเมือง มีธงชัยเฉลิมพลประจ า

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



๑๐.ธงกองพันทหารมหาดเล็กที่ ๒ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ฯ (ธงชัยเฉลิมพลจ าลอง)
แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปรับขยายหน่วยเป็น ๒ กองพัน ทรงมี          
พระราโชบายให้ กรมพลิการทหารบกจัดท าจ าลองขึ้นเพิ่มให้เพียงพอกับ
ภารกิจของหน่วย กองพันละ ๒ ธง รวมจ านวน ๔ ธง ได้รับพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. พ.ศ.๒๕๕๐ (จัดท าจ าลอง ครั้งที่ ๒)
การประกอบพิธี - เป็นธงไม่เข้าพิธี
สถานที่เก็บ - วังทวีวัฒนา

๑๑.ธงกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ ๑ กรมมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ฯ (ธงชัยเฉลิมพลจ าลอง)
แบบรูปธง - ธงทหารมหาดเล็ก (ธงช้าง)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงขยายปรับหน่วย เป็น ๒ กองพัน ทรงมี           
พระราโชบายให้กรมพลาธิการทหารบกจัดท าจ าลองขึ้นเพิ่มให้เพียงพอกับ
ภารกิจของหน่วย กองพันละ ๒ ธง รวมจ านวน ๔ ธง ได้รับพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๓ (จัดท าจ าลอง ครั้งที่ ๒)
การประกอบพิธี - เป็นธงไม่เข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมสถาน (ประจ า บก.หน่วย ทม.รอ.)

๑๒.ธงกองพันทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ ๒ กรมทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (ธงชัยเฉลิมพลจ าลอง)
แบบรูปธง - ธงทหารมหาดเล็ก (ธงช้าง)
ประวัติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงขยายปรับหน่วยเ ป็น ๒ กองพัน ทรงมี            
พระราโชบายให้กรมพลาธิการทหารบกจัดท าจ าลองขึ้นเพิ่มให้เพียงพอกับ
ภารกิจของหน่วย กองพันละ ๒ ธง รวมจ านวน ๔ ธง ได้รับพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๓ (จัดท าจ าลอง ครั้งที่ ๒)
การประกอบพิธี - เป็นธงไม่เข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมพรสถาน (ประจ า บก.หน่วย ทม.รอ.)

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



๑๓.ธงกองพันทหารมหาดเล็กที่ ๑ กรมมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ฯ (ธงชัยเฉลิมพลจ าลอง)
แบบรูปธง - ธงทหารมหาดเล็ก (ธงช้าง)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ          

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงขยายปรับหน่วยเป็น ๒ กองพัน ทรงมี           
พระราโชบายให้กรมพลาธิการทหารบกจัดท าจ าลองขึ้นเพิ่มให้เพียงพอ   
กับภารกิจของหน่วย กองพันละ ๒ ธง รวมจ านวน ๔ ธง ได้รับ
พระราชทานเมื่อวันที่ ๑ ส.ค. พ.ศ.๒๕๕๓ (จัดท าจ าลอง ครั้งที่ ๒)
การประกอบพิธี - เป็นธงไม่เข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมพรสถาน กองรักษาการณ์ภูธรลีลาศ

๑๔.ธงกองพันทหารมหาดเล็กที่ ๒ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ฯ (ธงชัยเฉลิมพลจ าลอง)
แบบรูปธง - ธงทหารบก (อุณาโลม)
ประวั ติความเป็นมาโดยสรุป - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ       

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงขยายปรับหน่วยเป็น ๒ กองพัน ทรงมีพระรา
โชบายให้กรมพลาธิการทหารบกจัดท าจ าลองขึ้นเพิ่มให้เพียงพอกับภารกิจ
ของหน่วย กองพันละ ๒ ธง รวมจ านวน ๔ ธง ได้รับพระราชทาน           
เ มื่ อ วั น ที่  ๑  ส . ค .  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๓  ( จั ด ท า จ า ล อ ง  ค รั้ ง ที่  ๒ )

การประกอบพิธี - เป็นธงไม่เข้าพิธี
สถานที่เก็บ - วังทวีวัฒนา

๑๕.ธงกองพันทหารมหาดเล็ กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่  ๒ 
กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์
แบบรูปธง - ธงทหารมหาดเล็ก (ธงช้าง)
ประ วั ติ ค ว าม เป็ นม า โ ดย - สม เ ด็ จ พ ร ะ บร ม โอ ร ส า ธิ ร า ช ฯ      

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราโชบายให้จัดสร้างธงชัยเฉลิมพลเพิ่ม 
จ านวน ๖ ธง เน่ืองในโอกาสที่ปรับขยายอัตราหน่วยเป็น ๓ กองพัน
พระราชทานธงชัยให้กองพันละ ๒ ธง รวมจ านวน ๔ ธง ธงทหารบกและ 
ธงทหารมหาดเล็กฯ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๕๗ 
การประกอบพิธี - เป็นธงเข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมสถาน กองรักษาการณ์ภูธรลีลาศ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



๑๖.ธงกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ ๓ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
แบบรูปธง - ธงทหารมหาดเล็ก (ธงช้าง)
ประวัติความเป็นมาโดย - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราโชบายให้จัดสร้าง

ธงชัยเฉลิมพลเพิ่ม จ านวน ๖ ธง เนื่องในโอกาสที่ปรับขยายอัตราหน่วยเป็น ๓ กองพัน พระราชทานธงชัยให้กองพันละ    
๒ ธง รวมจ านวน ๔ ธง ธงทหารบกและธงทหารมหาดเล็กฯ เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๕๗ 

การประกอบพิธี - เป็นธงเข้าพิธี
สถานที่เก็บ - พระที่นั่งอัมพรสถาน กองรักษาการณ์ภูวนาถลีลา

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ภาคผนวก



ภาคผนวก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

การปฏิบัติของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์                                                                                
ในการถวายความเคารพ และท าความเคารพในเขตพระราชฐาน

ล าดับ
องค์ VVIP, บุคคลส าคัญ   

และ ผบ.ชา
การต้ังแถว            

กองรักษาการณ์

การปฏิบัติของกองรักษาการณ์ การบรรเลงเพลงเคารพ
การปฏิบัติของ
ธงชัยเฉลิมพล

น.สัญญาบัตร ก าลังพล ยามประจ าปืน ขลุ่ย กลอง แตรเดี่ยว วงโยธวาทิต

๑
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร

ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าลดธง สลุดกระบ่ี วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ เพลงมหาชัย ๓ จบ
เพลง

สรรเสริญ
พระบารมี

๒

สมเด็จพระนางเจา้สิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าเตรียมลดธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ เพลงมหาชัย ๓ จบ
เพลง

สรรเสริญ
พระบารมี

๓
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญาสิริวัฒนา   
พรรณวดี

ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - เพลงมหาชัย

๔
สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่ายกธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ เพลงมหาชัย ๒ จบ เพลงมหาชัย

๕
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร

ราชกุมารี
ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่ายกธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ เพลงมหาชัย ๒ จบ เพลงมหาชัย

๖
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชา

ธนิัดดามาตุ
ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - เพลงมหาชัย

๗
พระเจ้าหลานเธอพระองค์

เจ้าพัชรกิตยิาภา
ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - เพลงมหาชัย

๘
พระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าสิริวัณณวรนีารรีตัน์

ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - เพลงมหาชัย

๙
พระเจ้าหลานเธอพระองค์

เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - เพลงมหาชัย

๑๐
พระเจ้าหลานเธอพระองค์

เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - เพลงมหาชัย

๑๑
พระเจ้าหลานเธอพระองค์

เจ้าอทิตยาทรกติิคุณ
ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - เพลงมหาชัย

๑๒ พระบรมศพ, พระบรมอฐัิ ตั้งแถวถวายความเคารพ ท่าลดธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ เพลงมหาชัย ๓ จบ
เพลง

สรรเสริญ
พระบารมี

๑๓
ประมุขต่างประเทศที่มา
เยือนอย่างเป็นทางการ

ตั้งแถวถวาย/ท าความ
เคารพ

ท่าลดธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ เพลงมหาชัย ๓ จบ
เพลงชาติของ
ประเทศนั้น

๑๔ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ ตั้งแถวท าความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - -

๑๕ ผู้แทนพระองค์ ตั้งแถวท าความเคารพ ท่าเรียบธง สลุดกระบี่ วันทยาวุธ เดินตบเท้าตรวจการณ์ - - -



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

(เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙)

ภาคผนวก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



คํากล่าวสัตย์ปฏิญาณ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ข้าพระพุทธเจ้า จักถวายความจงรักภักดี ถวายความปลอดภัย และจักรักษาไว้ 
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งราชวงศ์จักรี จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

ข้ า พ ร ะพุ ท ธ เ จ้ า  จั ก เ ชิ ด ชู แล 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 ให้เป็นที่ ไว้วาง       
พระราชหฤทัย ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกประการตลอดไป

ภาคผนวก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



วินัยทหาร ๙ ข้อ

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

ตามโทษานุโทษ
๙.เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา

ภาคผนวก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



คาถาปิดทองหลังพระ
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ปิดทองหลังพระไม่เหิมเกริม ทะเยอทะยาน ไม่เอาหน้า และในเวลาเดียวกัน 
พระและเทพก็จะคุ้มครองให้เจริญ เป็นฉากก าบังภัย ตลอดจนสิ่งชั่วร้ายอัปมงคล 
ไม่ให้บังเกิด และครอบง าพระองค์   

ภาคผนวก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์






