
“ติรตเน สกรฏฺเฐ จ สมฺพํเส จ มมายนํ
สกราโชชุจิตฺตญฺจ สกรฏฺฐภิวฑฺฒนํ” 

“ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี  ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี
มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทําให้รัฐของตนเจริญยิ่ง”

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



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 พระองค์ที่ ๓ แห่งสยามประเทศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงมีพระราชวิริยะ
อุตสาหะเข้ารับการศึกษา และส าเร็จหลักสูตรทางการทหารทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศหลายหลักสูตร 
ทรงด ารงต าแหน่งทางทหารตั้งแต่ระดับรองผู้บังคับกองพัน, ผู้บังคับกองพัน, ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ และองค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงด ารงพระองค์เป็นแบบอย่าง 
และพระราชทานค 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 และพระราชทานโอกาสให้ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

ความเป็น“บรมครูทางการทหาร” ถูกถ่ายทอดจากหลักปรัชญาที่พระราชทานแก่ข้าราชบริพาร 
และผู้ใต้บังคับบัญชาในวาระส าคัญต่างๆ ซึ่งจะขออัญเชิญปรัชญาพระราชทานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้

๑.“ปรัชญาทหารมหาดเล็กฯ” พระราชทานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และข้าราชบริพารในพระองค์            
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
ระดับมาตรฐานและบวกเพิ่มขึ้นไปเสมอ (เกินกว่า ๑๐๐%) 
เมื่อมีปัจจัย (Factor) ใดๆ มากระทบ มาตรฐานอาจจะลดลง    
ไปบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้
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๒.ปรัชญา “การ Simmer หรือการตุ๋นไข่พะโล้” ทรงเปรียบเทียบลักษณะการฝึกอบรมทหารเหมือนกับ 
การตุ๋นไข่พะโล้ให้มีรสชาติอร่อย แม่ครัวจะต้องน าไข่ต้มมาแกะปอกเปลือก แล้วน าไปตุ๋นในน้ าพะโล้ โดยใช้ความร้อน     
และเวลาที่เหมาะสม น้ าพะโล้จึงจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปยังเนื้อไข่ หากแม่ครัวเร่งรีบเกินไป เมื่อผ่าไข่ออกก็จะเห็นเพียง
ภายนอกที่มีสีน้ าตาลแต่เนื้อในยังมีสีขาว เนื่องจากน้ าพะโล้ยังไม่แทรกซึมเข้าเนื้อไข่อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนกับการฝึก
หากฝึกอบรมแบบไม่จริงจัง ปฏิบัติแบบยวบยาบ เน้นแต่ภาพลักษณ์ที่ดูสวยงาม แต่ไม่เน้นเนื้อหาสาระ ไม่เคี่ยว ไม่อบ
ไม่กล่ันให้ผู้รับการฝึกได้มีความรู้อย่างแท้จริง ก็จะไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

๓.ปรัชญา “มาตรฐานหน่วย ทม.รอ.” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงด ารงต าแหน่งองค์ผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ         
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระองค์ทรงสั่งสอนให้ข้าราชบริพารได้ยึดถือ และรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของ        
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่มีเกียรติประวัติของหน่วยมาอย่างยาวนาน การจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ       
และเกียรติศักดิ์ของหน่วยได้นั้น หน่วยจะต้องมีมาตรฐานการฝึกการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปตามพระราชประเพณี      
พระราโชบาย พระราชนิยม และต้องมีความต่อเนื่องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังที่เข้ามาถวายงานใหม่ 
โดยทรงยกตัวอย่างเหมือนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆ (Brand) ที่มีคุณภาพ ก็จะพยายามรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตน 
เพื่ อให้ผู้บริ โภคมีความเชื่อมั่ น  หน่ วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  จึ งมีหน้ าที่ ในการรักษา              
“มาตรฐานหน่วย ทม.รอ.” เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ถวายงานต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สืบไป

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

๕.ปรัชญา “รากหญ้า” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานค าสอนให้ข้าราชบริพาร และผู้ใต้บังคับบัญชา
ของพระองค์เรียนรู้ ให้ลึกซึ้งถึงรายละเอียดของแต่ละภารกิจ ให้ถึงในระดับพื้นฐานหรือระดับล่าง ที่ทรงเปรียบเทียบกับ
ค าว่า “รากหญ้า” ครั้นเมื่อรับราชการจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาแล้ว จะได้ให้ค าแนะน า และให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมทุกข์ร่วมสุข พร้อมทั้งด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ เลื่อมใสศรัทธาแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ราชสวัสดิ์
โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์ ราชสวัสดิต์้องเพียรเรียนรักษา 
ท่านก าหนดจดไว้ในต ารา มีมาแต่โบราณช้านานครัน
หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร ไมป่ิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิง่สรรพ์
หนึ่งกล้าหาญท าการถวายนั้น มุ่งมั่นจนส าเร็จเจตนา 
หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา
หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา เหมือนสมาทานศีลไว้มั่นคง 
หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่ก าเริบ เอื้อมเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง 
หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์ ไมท่ าเทียมด้วยทะนงพระกรุณา
หนึ่งไซร้ไม่ร่วมราชาอาสน์ ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา
หนึ่งเข้าเฝ้าสังเกตซึ่งกจิจา ไมใ่กล้ไกลไปกว่าสมควรการ
หนึ่งผู้หญิงชาวในไม่พันพัว เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน 
หนึ่งสามิภักดิ์รักใคร่ในภูบาล ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

(พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที๖่)



ค าน า

คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธฉบับนี้ ทางโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ. น.ทม.รอ.) ได้เรียบเรียงขึ้น 
เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และคู่มือส าหรับการฝึกให้แก่ก าลังพลของหน่วย อาทิเช่น หน่วยในพระองค์, 
หน่วยทหารรักษาพระองค์, หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์, หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ  
รักษาพระองค์  และหน่วยอื่นๆ ที่มีหน้าที่ถวายพระเกียรติ ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหมายพระราชพิธี  ราชประเพณี              
และพระราชนิยม ซึ่งท่าทางการปฏิบัตินอกจากจะปฏิบัติด้วยความเข้มแข็ง แข็งแรง สง่างามแล้ว 
ยังจะต้องแสดงออกซึ่งการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงที่สุด ท่าการฝึกปฏิบัติในแต่ละท่านับเป็นท่า    
การฝึกชั้นสูง เปรียบคล้ายกับความงดงามทางวัฒนธรรมของสังคมไทยทางด้านภาษาที่ยกย่องเคารพ                   
ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าด้วยการใช้ภาษาที่แสดงออกถึงการแสดงความเคารพให้ เกียรติผู้ที่มีอาวุโส             
ในล าดับต่างๆ เช่น การใช้ค าสุภาพ ส าหรับสุภาพชนบุคคลโดยทั่วไป หรือมีการใช้ค าศัพท์เฉพาะ
ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ และค าราชาศัพท์ที่ใช้เฉพาะส าหรับพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
ตามล าดับชั้น  

ท่าการฝึกที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการฝึกฉบับนี้ ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน  
ค าสั่งสอนจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงด ารง     
พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
ถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ดังนั้น หน่วยในพระองค์, หน่วยทหารรักษาพระองค์, หน่วยทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์, หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  และหน่วยอื่นๆ สมควรที่จะ
ศึกษาท าความเข้าใจ น าไปฝึกก าลังพลให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามแบบธรรมเนียมของหน่วย
รักษาพระองค์สืบไป 

โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



สารบัญ
บทที่ ๑ บุคคลท่าอาวุธ                    หน้า

- ท่าเรียบอาวุธ ๑
- ท่ายกอก ๒
- ท่าพักตามปกติ ๓
- ท่าพักตามระเบียบ ๔
- ท่าพักตามสบาย ๕
- ท่าพักแถว ๖
- ท่าเลิกแถว ๗
- ท่ายกปืน ๘
- ท่าปืนลง ๙
- ท่าวางปืนและท่าหยิบปืน ๑๐
- ท่าซ้ายหัน ๑๑
- ท่าขวาหัน ๑๒
- ท่ากลับหลังหัน ๑๓
- ท่ากึ่งซ้ายหัน ๑๔
- ท่ากึ่งขวาหัน ๑๕
- ท่าวันทยาวุธ ๑๖
- ท่าเรียบอาวุธจากท่าวันทยาวุธ ๑๗
- ท่าเฉียงอาวุธ ๑๘
- ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ ๑๙
- ท่าเตรียมใชอ้าวุธ ๒๐
- ท่าคอนอาวุธ ๒๑
- ท่าเรียบอาวุธจากท่าคอนอาวุธ ๒๒
- ท่าแบกอาวุธ ๒๓
- ท่าเรียบอาวุธจากท่าแบกอาวุธ ๒๔
- ท่าถอดหมวก ๒๖
- ท่าสวมหมวก ๒๙



สารบัญ

หน้า
- ท่ารับตรวจ ๓๒
- ท่าเลิกรับตรวจ ๓๔
- ท่าตรวจอาวุธ ๓๖
- ท่าติดดาบ ๔๐
- ท่าปลดดาบ ๔๒
- ท่าบรรจุ ๔๔
- ท่าเลิกบรรจุ ๔๖
- ท่าจัดสายสะพาย ๔๘
- ท่าปรับสายสะพาย ๕๐
- ท่าสะพายอาวุธ ๕๒
- ท่าเรียบอาวุธจากท่าสะพายอาวุธ ๕๔
- ท่าสะพายขวาง ๕๖
- ท่าเรียบอาวุธจากท่าสะพายขวาง ๕๘
- ท่าหมอบ ๖๐
- ท่าลุก ๖๒
- ท่าแบกอาวุธจากท่าวันทยาวุธ ๖๔
- ท่าวันทยาวุธจากท่าแบกอาวุธ ๖๖
- ท่าถือปืนตามเสด็จ ๖๘
- ท่าเรียบอาวุธจากท่าถือปืนตามเสด็จ ๖๙
- ท่าถวายความเคารพ ๗๐
- ท่าถือปืนจากท่าถวายความเคารพ ๗๑
- ท่ารวมอาวุธ ๗๒
- ท่าขยายอาวุธ ๗๔
- ท่าเปลี่ยนยาม ๗๖
- ท่ายืนยามถวายพระบรมศพ ๗๘
- ท่าเลิกยืนยามถวายพระบรมศพ ๘๐



สารบัญ
หน้า

- ท่ากอดปืนนั่งคุกเข่า ๘๒
- ท่าเลิกกอดปืนนั่งคุกเข่า ๘๓
- ท่ายืนยิง ๘๔
- ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง ๘๕
- ท่านั่งสูงยิง ๘๖
- ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง ๘๗
- ท่านั่งราบยิง ๘๘
- ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง ๘๙
- ท่านั่งคุกเข่ายิง ๙๐
- ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง ๙๑
- ท่านอนยิง ๙๒
- ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง ๙๓
- ท่ายืนเตรียมแทง ๙๔
- ท่าเรียบอาวุธจากท่ายืนเตรียมแทง ๙๕
- ท่าหมุนตัว ๙๖
- ท่าพักปืน ๙๗
- ท่าปืนลง ๙๘
- ท่าแทงใกล้ ๙๙
- ท่าแทงไกล ๑๐๐
- ท่าตีด้วยพานท้ายต้ัง ๑๐๒
- ท่าตีด้วยพานท้ายราบ ๑๐๔
- ท่าบรรจุ ๑๒ ขั้นตอน ๑๐๖
- ท่าเลิกบรรจุ ๑๐๙
- ท่านั่งคุกเข่ารับตรวจ ๑๑๒
- ท่านั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ ๑๑๕
- ท่าปลดดาบจากท่าแบกอาวุธ ๑๑๘
- ท่าติดดาบจากท่าแบกอาวุธ ๑๒๐



สารบัญ

หน้า
- ท่ายืนยามบนรถไฟ ๑๒๒
- ท่าปลดดาบจากท่าวันทยาวุธ ๑๒๓
- ท่าติดดาบจากท่าวันทยาวุธ ๑๒๕
- ท่าปลดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ ๑๒๗
- ท่าติดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ ๑๒๙
- ท่าชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ ๑๓๐
- ท่าเลิกชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ ๑๓๑

บทที่ ๒ การฝึกแถวชิด
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ ๑๓๗
- แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ ๑๓๙
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ ๑๔๐
- แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ ๑๔๑
- แถวตอนเรียงหนึ่ง ๑๔๒
- แถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิดระยะ ๑๔๓
- แถวตอนเรียงสองขึ้นไปเปิดระยะ ๑๔๔
- การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน ๑๔๕
- การแยกคู่ขาดของแถวตอน ๑๔๖
- การนับตามปกติ ๑๔๗
- การนับทั้งแถว ๑๕๐
- การนับตามจ านวนที่ก าหนด ๑๕๒
- การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน ๑๕๕
- การเปลี่ยนรูปแถวตอน ๑๕๖



สารบัญ
บทที่ ๓ ท่ากายบริหารประกอบอาวุธ       หน้า

- ท่าขวางอาวุธหน้า ๑๕๙
- ท่ากระโดดแยกเท้าเหวี่ยงปืนเหนือศีรษะ ๑๖๐
- ท่าเหวี่ยงปืนลอดช่องขา ๑๖๑
- ท่าเหวี่ยงปืนทางข้าง ๑๖๒
- ท่าก้มตัวทางข้าง ๑๖๓
- ท่าดันพื้น ๑๖๔
- ท่าซัดปืนทางข้าง ๑๖๕
- ท่าโยกตัวทางข้าง ๑๖๖
- ท่ากรรเชียงบก ๑๖๗
- ท่าเตะสลับเท้า ๑๖๘
- ท่าสลับเท้า (Kangaroo) ๑๖๙



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูมื่อการฝึก

ค าแนะน า
การใช้คู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ

หน่วยทหารในพระองค์ หน่วยทหารรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และ หน่วย            
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รวมทั้งหน่วยทหารอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย และถวาย      
พระเกียรติแด่องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จ าเป็นจะต้องศึกษาพระราชกรณียกิจ           
พระราชประเพณี แบบธรรมเนียมของทหารรักษาพระองค์ ตลอดจนพระราชนิยม ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และ ปฏิบัติ      
ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ การจะถวายพระเกียรติยศได้อย่างสูงสุดนั้น ก าลังพลทุกนายจะต้องมีพื้นฐานการฝึก         
การปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามแบบมาตรฐานของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (น.ทม.รอ.) ที่สมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย          
รักษาพระองค์  พระราชทานไว้ตั้ งแต่ เมื่อครั้ งยังทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร

คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธฉบับนี้เป็นต าราเอกสารหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติที่ ถูกต้อง           
ตามแบบธรรมเนียมของทหารรักษาพระองค์ ดังนั้นผู้ฝึกและครูฝึกทหารทุกระดับชั้น จะต้องหมั่นศึกษา ฝึกทบทวน    
ด้วยตนเอง จนสามารถปฏิบัติให้ได้เสียก่อน มิใช่แต่เพียงการท่องจ าเพื่อน าไปสอนทหารเท่านั้น ผู้ฝึกและครูฝึกจะต้อง
สามารถแสดงตัวอย่างที่ถูกต้อง ปฏิบัติได้อย่างแข็งแรง และสง่างาม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาให้แก่ผู้รับการ ฝึก         
อย่างแท้จริง คู่มือการฝึกประกอบไปด้วยเอกสาร จ านวน ๑ เล่ม และสื่อโสตทัศนะในแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) 
จ านวน ๑ แผ่น เนื้อหาเอกสารแบ่งออกเป็น ๓ บท ได้แก่ บุคคลท่าอาวุธ การฝึกแถวชิด และท่ากายบริหาร         
ประกอบอาวุธ 

การออกค าสั่งหรือการใช้ค าบอกเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติท่าต่างๆ แต่ละท่ามีการใช้ค าบอกที่แตกต่างกัน        
ซึ่งประเภทของค าบอกที่ก าหนดไว้ในคู่มือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ

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

การใช้ค าบอกลักษณะที่ต่างกันของค าบอกประเภทต่างๆ จะเป็นเครื่องบ่งให้ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติของท่า
นั้นๆ แนวทางในการใช้น้ าเสียงเพ่ือส่ังและเขียนไว้ให้เห็นความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดโดยการแสดงเครื่องหมายไว้



ค าบอกแบ่ง (ภาพที่หนึ่ง) เป็นค าบอกที่ใช้เพื่อออกค 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 าบอกที่ใช้เพื่อออกค 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 าบอกที่ใช้เพื่อออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่แล้ว มักจะไม่ก าหนดให้
ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ไว้ (แต่สามารถแบ่งการฝึกออกเป็นตอนๆ ได้) และเป็นค าสั่งที่ไม่ยืดยาวหรือมีหลายพยางค์ 
จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแบ่งจังหวะการสั่งไว้เป็นตอนๆ หรือค าๆ ค าบอกรวดนี้ไม่ว่าจะมีกี่พยางค์ก็ตาม ผู้ให้ค าบอก
จะต้องบอกรวดเดียวจบโดยวางน้ าหนักเสียงเป็นระดับเดียว การเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นโดยเขียนเป็น
ค าติดต่อกันทั้งหมดไม่ใช้เครื่องหมายใดๆ ทั้งส้ิน ตัวอย่างเช่น “ถอดหมวก” เป็นต้น

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

     

     

   
        

       

     

     

 

ภาพท่ีสอง  แสดงการบอกค าบอก “เป็นค าๆ”

ภาพท่ีหน่ึง  แสดงการบอกค าบอก “แบ่ง”

ค าแนะน าการใช้คูมื่อการฝึก

ขวา

หัน

      

     

   

     

    

     

     

ภาพท่ีสาม  แสดงการบอกค าบอก “รวด” 



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูมื่อการฝึก

ค าบอกผสม (ภาพที่สี่) เป็นค าบอกที่มีลักษณะคล้ายค าบอกเป็นค าๆ จะต่างก็ตรงที่ค าบอกในค าหลัง     
จะเป็นค าบอกแบ่ง เพราะฉะนั้นค าบอกประเภทนี้จึงเป็นค าบอกที่ใช้เพื่อออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่มักจะ
ก าหนดให้ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะๆ ได้ตามลักษณะของค าบอกแบ่งที่ผสมอยู่ในค าหลังของค าบอกผสมนี้เป็นหลัก   
ค าบอกผสมนี้ผู้ให้ค าบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกในค าแรกเช่นเดียวกับค าบอกเป็นค าๆ คือ วางน้ าหนักเสียง ไว้    
เท่าๆ กัน ส่วนการเปล่งเสียงในค าบอกห้วงหลังก็คงเปล่งเสียงในลักษณะเดียวกันกับค าบอกแบ่ง คือเปล่งเสียงบอก
ในค าแรกด้วยการลากเสียงค่อนข้างยาว แล้วเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนที่จะเปล่งเสียงบอกในค าหลังด้วยการเน้น
เสียงให้หนักและสั้น การเขียนค าบอกชนิดนี้จะแสดงไว้ให้เห็นโดยใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ขั้นกลางไว้ระหว่างค า
บอกห้วงแรกและห้วงหลัง ส่วนค าบอกในห้วงหลังคงใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ( - ) ขั้นกลางไว้ระหว่างค าบอกค าหน้า
และค าหลัง ตัวอย่างเช่น “ว่ิง, หน้า - ว่ิง” เป็นต้น

ล าดับขั้นตอนในการฝึก สมควรฝึกแบบปิดขั้นตอนจนทหารปฏิบัติได้คล่องแคล่วพอสมควรแล้ว 
จึงค่อยฝึกแบบเปิดขั้นตอน ซึ่งการใช้ค าบอกในการปฏิบัติแบบปิดขั้นตอนนั้นจะใช้ค าบอกที่แตกต่างกับการ ใช้      
ค าบอกข้างต้น ควรศึกษาให้ละเอียดเพ่ือความถูกต้องและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน

ภาพท่ีส่ี  แสดงการบอกค าบอก “ผสม”

หน้า

วิ่ง

วิ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูมื่อการฝึก

ตารางสรุปชนิดค าบอกบุคคลท่าอาวุธ

ล าดับ ท่า ค าบอก ชนิดค าบอก

๑ ท่าเรียบอาวุธ “แถว - ตรง” แบ่ง 

๒ ท่ายกอก “ยก, อก” เป็นค าๆ

๓ ท่าพักตามปกติ “พัก” รวด

๔ ท่าพักตามระเบียบ “ตามระเบียบ, พัก” เป็นค าๆ

๕ ท่าพักตามสบาย “ตามสบาย, พัก” เป็นค าๆ

๖ ท่าพักแถว “พักแถว” รวด

๗ ท่าเลิกแถว “เลิกแถว” รวด

๘ ท่ายกปืน “ยกปืน” รวด

๙ ท่าปืนลง “ปืนลง” รวด

๑๐ ท่าวางปืนและท่าหยิบปืน “วางปืน” และ “หยิบปืน” รวด

๑๑ ท่าซ้ายหัน “ซ้าย - หัน” แบ่ง

๑๒ ท่าขวาหัน “ขวา - หัน” แบ่ง

๑๓ ท่ากลับหลังหัน “กลับหลัง - หัน” แบ่ง

๑๔ ท่ากึ่งซ้ายหัน “กึ่งซ้าย - หัน” แบ่ง

๑๕ ท่ากึ่งขวาหัน “กึ่งขวา - หัน” แบ่ง

๑๖ ท่าวันทยาวุธ “วันทยา - วุธ” แบ่ง

๑๗ ท่าเรียบอาวุธจากท่าวันทยาวุธ “เรียบ - อาวุธ” แบ่ง

๑๘ ท่าเฉียงอาวุธ “เฉียง, อาวุธ” เป็นค าๆ

๑๙ ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ “เรียบ, อาวุธ” เป็นค าๆ

๒๐ ท่าเตรียมใช้อาวุธ “เตรียมใช้อาวุธ” รวด

๒๑ ท่าคอนอาวุธ “คอน, อาวุธ” เป็นค าๆ

๒๒ ท่าเรียบอาวุธจากท่าคอนอาวุธ “เรียบ, อาวุธ” เป็นค าๆ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูมื่อการฝึก

ล าดับ ท่า ค าบอก ชนิดค าบอก

๒๓ ท่าแบกอาวุธ “แบก - อาวุธ” แบ่ง

๒๔ ท่าเรียบอาวุธจากท่าแบกอาวุธ “เรียบ - อาวุธ” แบ่ง

๒๕ ท่าถอดหมวก “ถอดหมวก” รวด

๒๖ ท่าสวมหมวก “สวมหมวก” รวด

๒๗ ท่ารับตรวจ “รับตรวจ” รวด

๒๘ ท่าเลิกรับตรวจ “เลิกรับตรวจ” รวด

๒๙ ท่าตรวจอาวุธ “ตรวจ, อาวุธ” เป็นค าๆ

๓๐ ท่าติดดาบ “ติดดาบ” รวด

๓๑ ท่าปลดดาบ “ปลดดาบ” รวด

๓๒ ท่าบรรจุ “บรรจ”ุ รวด

๓๓ ท่าเลิกบรรจุ “เลิกบรรจุ” รวด

๓๔ ท่าจัดสายสะพาย “จัดสายสะพาย” รวด

๓๕ ท่าปรับสายสะพาย “ปรับสายสะพาย” รวด

๓๖ ท่าสะพายอาวุธ “สะพาย, อาวุธ” เป็นค าๆ

๓๗ ท่าเรียบอาวุธจากท่าสะพายอาวุธ “เรียบ, อาวุธ” เป็นค าๆ

๓๘ ท่าสะพายขวาง “สะพายขวาง” รวด

๓๙ ท่าเรียบอาวุธจากท่าสะพายขวาง “เรียบ, อาวุธ” เป็นค าๆ

๔๐ ท่าหมอบ “หมอบ” รวด

๔๑ ท่าลุก “ลุก” รวด

๔๒ ท่าแบกอาวุธจากท่าวันทยาวุธ “แบก - อาวุธ” แบ่ง

๔๓ ท่าวันทยาวุธจากทา่แบกอาวุธ “วันทยา - วุธ” แบ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูมื่อการฝึก

ตารางสรุปชนิดค าบอกบุคคลท่าอาวุธ

ล าดับ ท่า ค าบอก ชนิดค าบอก

๔๔ ท่าถือปืนตามเสด็จ “ตามเสด็จ, ถือปืน” เป็นค าๆ

๔๕ ท่าเรียบอาวุธจากท่าถอืปืนตามเสด็จ “เรียบ, อาวุธ” เป็นค าๆ

๔๖ ท่าถวายความเคารพ “ถวายความเคารพ, ตรง” เป็นค าๆ

๔๗ ท่าถือปืนจากท่าถวายความเคารพ “ถือปืน” รวด

๔๘ ท่ารวมอาวุธ “รวมอาวุธ” รวด

๔๙ ท่าขยายอาวุธ “ขยายอาวุธ” รวด

๕๐ ท่าเปล่ียนยาม “เปล่ียนยาม” รวด

๕๑ ท่ายืนยามถวายพระบรมศพ “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ท า” เป็นค าๆ

๕๒ ท่าเลิกยืนยามถวายพระบรมศพ “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ท า” เป็นค าๆ

๕๓ ท่ากอดปืนนั่งคุกเข่า “กอดปืนนั่งคุกเข่า, ท า” เป็นค าๆ

๕๔ ท่าเลิกกอดปืนนั่งคุกเข่า “เลิกกอดปืนนั่งคุกเข่า, ท า” เป็นค าๆ

๕๕ ท่ายืนยิง “ยืน, เตรียมยิง” เป็นค าๆ

๕๖ ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง “เลิกยิง” รวด

๕๗ ท่านั่งสูงยิง “นั่งสูงนั่ง, เตรียมยิง” เป็นค าๆ

๕๘ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง “เลิกยิง” รวด

๕๙ ท่านั่งราบยิง “นั่งราบนั่ง, เตรียมยิง” เป็นค าๆ

๖๐ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง “เลิกยิง” รวด

๖๑ ท่านั่งคุกเข่ายิง “นั่งคุกเข่านั่ง, เตรียมยิง” เป็นค าๆ

๖๒ ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง “เลิกยิง” รวด

๖๓ ท่านอนยิง “นอน, เตรียมยิง” เป็นค าๆ

๖๔ ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง “เลิกยิง” รวด

๖๕ ท่ายืนเตรียมแทง “ยืน, เตรียมแทง” เป็นค าๆ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ค าแนะน าการใช้คูมื่อการฝึก

ล าดับ ท่า ค าบอก ชนิดค าบอก

๖๖ ท่าเรียบอาวุธจากท่ายนืเตรียมแทง “เรียบ, อาวุธ” เป็นค าๆ

๖๗ ท่าหมุนตัว “หมุนตัว” รวด

๖๘ ท่าพักปืน “พักปืน” เป็นค าๆ

๖๙ ท่าปืนลง “ปืนลง” เป็นค าๆ

๗๐ ท่าแทงใกล้ “แทงใกล้, แทง” ผสม

๗๑ ท่าแทงไกล “แทงไกล, แทง” ผสม

๗๒ ท่าตีด้วยพานท้ายตั้ง
“ตีด้วยพานท้ายตั้ง, กระแทกด้วย

พานท้าย, ตีด้วยดาบ - ท า”
เป็นค าๆ

๗๓ ท่าตีด้วยพานท้ายราบ
“ตีด้วยพานท้ายราบ, กระแทก
ด้วยพานท้าย, ตีด้วยดาบ - ท า”

รวด

๗๔ ท่าบรรจุ ๑๒ ขั้นตอน “บรรจ”ุ รวด

๗๕ ท่าเลิกบรรจุ “เลิกบรรจุ” รวด

๗๖ ท่านั่งคุกเข่ารับตรวจ “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ท า” ผสม

๗๗ ท่านั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ท า” ผสม

๗๘ ท่าปลดดาบจากท่าแบกอาวุธ “ปลดดาบ” รวด

๗๙ ท่าติดดาบจากท่าแบกอาวุธ “ติดดาบ” รวด

๘๐ ท่ายืนยามบนรถไฟ “ยืนยาม, ท า” เป็นค าๆ

๘๑ ท่าปลดดาบจากท่าวันทยาวุธ “ปลดดาบ” รวด

๘๒ ท่าติดดาบจากท่าวันทยาวุธ “ติดดาบ” รวด

๘๓ ท่าปลดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ “ปลดดาบ” รวด

๘๔ ท่าติดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ “ติดดาบ” รวด

๘๕ ท่าชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ “ข้าวต้มมัด” รวด

๘๖ ท่าเลิกชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ “เลิกข้าวต้มมัด” รวด



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์





หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“แ
ถว

 -
ตร

ง”
ค า

บอ
ก 

“แ
บ่ง

”
ท่า

เรีย
บอ

าว
ุธ

ท่าเรียบอาวุธ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเรียบอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ไ ด้ ถู กต้ อ งตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกั น ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าเรียบอาวุธเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกท่าอาวุธทุกท่า ใช้เป็นท่าแสดงความเคารพนายทหาร          
ชั้นประทวน และกรณีผู้ปฏิบัติไม่สวมหมวก
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “แถว - ตรง”
๕.การปฏิบัติ : ให้ผู้ปฏิบัติยืนให้ส้นเท้าชิดและอยู่ในแนวเดียวกันปลายเท้าทั้งสองแบะออกไปทางข้าง เท่าๆ กัน 
ปลายเท้าห่างกันประมาณหนึ่งคืบหรือให้ท ามุม ๔๕ องศา เข่าเหยียดตรงและบีบเข้าหากัน มือขวาจับ                
ใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะจับคีบ โดยให้สันปืนอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ นิ้วอื่นเรียงชิดติดกัน หันหลังมือ    
ไปด้านหน้าให้แนวปืนตั้งตรงแนบขาขวา ด้ามปืนหันออกไปด้านหน้าวางพานท้ายปืนลงบนพื้นให้แง่หน้าของพาน
ท้ายวางเสมอกับปลายนิ้วก้อยของเท้าขวา แขนทั้งสองอยู่ข้างล าตัวในลักษณะงอข้อศอกไว้จนเกิดช่องว่างห่างจาก
ล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ พลิกข้อศอกออกข้างหน้าเล็กน้อยจนหัวไหล่ทั้งสองข้างตึงและเสมอกัน นิ้วมือซ้ายทั้ง ห้า     
เหยียดตรงเรียงชิดติดกัน ให้ปลายนิ้วกลางแตะไว้ตรงกึ่งกลางขาซ้ายท่อนบนประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝ่ามือ
ทางด้านนิ้วก้อยออกเล็กน้อย ล าคอและใบหน้าตั้งตรง ไม่ยื่นคาง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ          
วางน้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองข้างเท่าๆ กัน

ท่าเรียบอาวุธ (ด้านหน้า) ท่าเรียบอาวุธ (ด้านข้าง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒
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๑.ความเป็นมา : ท่ายกอกเป็นท่าฝึกพระราชทาน สืบเนื่องมาจากการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ตั้ งแต่ เมื่ อครั้ งยั งทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม โอรสาธิ ราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสังเกตและทอดพระเนตรเห็นเหล่าบรรดาทหารหลายนาย มีบุคลิกลักษณะที่             
ไม่สง่าผ่าเผย มักจะยืนค่อมตัว ไม่ยืดอก และปลายคางเชิด จึงพระราชทานค าสอน พร้อมทั้งทรงพระเมตตาแสดง
พระองค์เป็นตัวอย่าง ด้วยการยืดอก เก็บคาง และสะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ ซึ่งท่ายกอกนี้สามารถน าไป
ปฏิบัติประกอบกับทุกท่าการฝึกในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละท่า ได้ ในระยะแรกทรงเรียกท่าการฝึกนี้             
แบบล าลองว่า “ท่าแก้เขิน” ต่อมาพระราชทานชื่อท่านี้ว่า “ท่ายกอก”
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ายกอก”
๓.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบัติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบี ยบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : เพื่อให้มีบุคลิกลักษณะที่สง่าผ่าเผย ไม่ยืนค่อมตัว ใช้ปฏิบัติประกอบกับทุกท่าการฝึกในขั้นตอน
สุดท้ายของแต่ละท่า
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ”  ใช้ค าบอก “ยก, อก”

๖.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ยก” เป็นการเตือนให้ผู้ปฏิบัติเตรียมพร้อม ในการปฏิบัติต่อไป เมื่อได้ยิน       
ค าบอก “อก” ให้ผู้ปฏิบัติยกหน้าอกขึ้นในลักษณะกระตุกหน้าอกให้ผึ่งผาย ซึ่งมิใช่การยกไหล่หรือสูดลมหายใจเข้า 
จากนั้นเมื่อได้ยินค าบอก “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าไปทางผู้รับการเคารพ (ในลักษณะการกัดกราม) 
ไปในทิศทางตรงหน้า ทางขวา หรือทางซ้ายให้แข็งแรง

หมายเหตุ : แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังน้ี
๑.กรณีมีผู้ปฏิบัติต้ังแต่ ๒ นายข้ึนไป ให้ผู้ที่มีชั้นยศสูงสุดในบริเวณน้ัน เป็นผู้สั่ง “ยก, อก” ให้ทุกนายปฏิบัติ

ท่ายกอกให้พร้อมเพรียงกันทุกนาย จากนั้นสั่ง “อึ๊บ” ให้สะบัดหน้าไปในทิศทางผู้รับการเคารพ
๒.กรณีมีผู้ปฏิบัตินายเดียว ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ายกอก และสะบัดหน้าไปในทิศทางผู้ รับการ เคารพ           

อย่างแข็งแรง

ท่ายกอก (ด้านหน้า) ท่ายกอก (ด้านข้าง)



๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าพัก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑.ท่าพักในแถว ประกอบด้วย 

๑.๑ ท่าพักตามปกติ
๑.๒ ท่าพักตามระเบียบ
๑.๓ ท่าพักตามสบาย

๒.ท่าพักนอกแถว ประกอบด้วย 
๒.๑ ท่าพักแถว 
๒.๒ ท่าเลิกแถว

ท่าพักตามปกติ
๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าพักตามปกติ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                 

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติผ่อนคลายอิริยาบถจากการปฏิบัติในบุคคลท่าอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “พัก”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “พัก” ให้ผู้ปฏิบัติหย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อย โดยส่วนอื่นๆ ของร่างกาย           
อยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ

หมายเหตุ : - เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ให้ผู้ปฏิบัติสูดลมหายใจเข้าปอด เมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวา
กลับไปอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

- ท่าพักตามปกติน้ีสามารถเปลี่ยนเข่าได้ ห้ามพูดคุยกัน และเปลี่ยนที่ยืนของเท้าทั้งสองข้างเป็นอันขาด

ท่าพักตามปกติ (ด้านหน้า) ท่าพักตามปกติ (ด้านข้าง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าพักตามระเบียบ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เป็นท่าที่ใช้ในโอกาสรอรับค าส่ังหรือฟังค าช้ีแจงในลักษณะรูปแถว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ”  ใช้ค าบอก “ตามระเบียบ, พัก”
๕.การปฏิบัติ: เมื่อได้ยินค าบอก “ตามระเบียบ, พัก” ให้ผู้ปฏิบัติแยกเท้าซ้ายออกไปด้านซ้ายประมาณ             
๓๐ เซนติ เมตร หรือประมาณครึ่ งก้าวอย่าง แข็งแรง ในขณะเดียวกันนั้นเลื่อนมือขวาขึ้นมาจับคีบ                  
เหนือโคร่งศูนย์หน้าแล้วผลักปืนเฉียงไปทางด้านหน้าตามแนวของปลายเท้าขวาหรือท ามุมกับล าตัว ๔๕ องศา 
แขนขวาเหยียดตึงพร้อมกับน ามือซ้ายไปวางไว้ด้านหลังหันหลังมือแตะไว้ใต้แนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเหยียดตรง     
เรียงชิดติดกันแบะข้อศอกออกไปข้างหน้าเล็กน้อยจนไหล่ตึง ขาทั้งสองข้างเหยียดตึงน้ าหนักตัวอยู่บน เท้า          
ทั้งสองข้าง ยกอกให้สง่าผ่าเผย ไหล่ทั้งสองข้างเสมอกัน ล าคอตั้งตรงสายตามองไปด้านหน้าในระดับสายตา       
จับจุดใดจุดหนึ่งของภูมิประเทศไว้

หมายเหตุ : - เมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัตใินท่าพักตามระเบียบแล้ว ให้ปฏิบัตทิ่ายกอก
- เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ให้สูดลมหายใจเข้าสั้นๆ ยกอก และเมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ให้น าเท้าซ้าย       

มาชิดเท้าขวาในลักษณะวาดเท้าซ้ายออกข้างล าตัว พร้อมกับใช้มือขวาวาดปืนไปข้างล าตัว แขนขวาเหยียด ตึง             
โดยพานท้ายปืนอยู่ต าแหน่งเดิม แล้วอัดส้นเท้าอย่างรวดเร็วและแข็งแรง ปลายเท้าทั้งสองแบะออกไปทางข้างห่างกัน
ประมาณหน่ึงคืบ หรือประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกับน าปืนมาชิดข้างขาขวาในลักษณะการกระชับปืน ในขณะเดียวกันลด
มือซ้ายลงมาอยู่ข้างขาซ้าย จากนั้นเลื่อนมือขวาลงมาจับคีบใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะท่าเรียบอาวุธ

ท่าพักตามระเบียบ (ด้านหน้า) ท่าพักตามระเบียบ (ด้านหลัง)



๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าพักตามสบาย”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เป็นท่าที่ใช้ในการผ่อนคลายอิริยาบถเมื่ออยู่ในแถวสามารถจัดระเบียบเครื่องแต่งกายได้
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ตามสบาย, พัก”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตามสบาย, พัก” ให้ผู้ปฏิบัติหย่อนเข่าขวาลงเล็กน้อยโดยพยายามไม่ให้ส่วน
อื่นๆ ของร่างกายมีการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน เช่นเดียวกับการปฏิบัติท่าพักตามปกติในขั้นตอนแรก 
จากนั้นอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติเคลื่อนไหวอิริยาบถ ห้ามพูดคุยกันถ้าไม่ได้รับอนุญาต ปืนและเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
จะต้องอยู่กับที่ ห้ามผู้ปฏิบัติออกนอกแถว

หมายเหตุ : - เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามให้รีบกลับมายืนในท่าเรียบอาวุธ 
หย่อนเข่าขวาเล็กน้อย พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าและยกอกให้ผึ่งผาย เมื่อได้ยินค าบอก “ตรง” ให้ผู้ปฏิบัติ           
กระตุกเข่าขวาเข้ามาอยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธอย่างรวดเร็วและแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก 

- หากมีค าสั่ งให้จัดเครื่องแต่งกาย (ค าบอก “จัดเครื่องแต่งกาย”) ให้ปฏิบัติในท่าถอดหมวก             
(บุคคลท่าอาวุธ) ตอนที่หนึ่ง หลังจากนั้นจึงจัดเครื่องแต่งกาย เมื่อจัดเรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติท่าสวมหมวก          
(บุคคลท่าอาวุธ) ตอนที่สาม

ท่าพักตามสบาย ท่าพักตามสบาย



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖
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ท่าพักแถว

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าพักแถว”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสการผ่อนคลายอิริยาบถโดยไม่อยู่ในรูปแบบแถวในระยะเวลาไม่นานแต่ยังคง         
อยู่บริเวณใกล้ที่รวมพลพร้อมเรียกแถว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “พักแถว”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “พักแถว” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นปฏิบัติท่ากึ่งขวาหัน        
โดยไม่ต้องชิดเท้าแล้วตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพร้อมเปล่งเสียง “เฮ้” วิ่งออกจากแถวอย่างรวดเร็ว 
และพักอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือพ้ืนที่ที่ก าหนด

หมายเหตุ : เมื่อได้ยินค าบอก “แถว” ให้ผู้ปฏิบัติเปล่งเสียง “เฮ้” และรีบกลับมาเข้าแถวที่เดิมโดยเร็วในรูปแถวเดิม 
เมื่อจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยแล้ว ให้อยู่ในท่าเรียบอาวุธ

ท่าพักแถว



๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกแถว”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ได้ ถู กต้ อ งตามแบบฝึ กและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกั น ของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเลิกจากการฝึกหรือภารกิจ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เลิกแถว”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกแถว” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นกึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้า
แล้วตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าวพร้อมเปล่งเสียง “เฮ”้ วิ่งออกจากแถวอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ : เมื่อต้องการให้กลับมาอยู่ในรูปแถว ผู้ควบคุมแถวต้องท าการเรียกแถวใหม่โดยสามารถเปลี่ยนรูปแถวได้

ท่าเลิกแถว

ท่าเลิกแถว



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ายกปืน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ประกอบท่าหันและท่าก้าวทางข้าง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ยกปืน”
๕.การปฏิบัติ : เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ เมื่อได้ยินค าบอก “ยกปืน” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาจับคีบ      
ในลักษณะเดียวกับท่าเรียบอาวุธพร้อมยกปืนขึ้นอย่างแข็งแรง ให้พานท้ายปืนสูงจากพื้นประมาณหนึ่งฝ่ามือ 
โดยให้ปืนตั้งตรงแนบชิดติดข้างขาขวา

ท่ายกปืน (ด้านหน้า) ท่ายกปืน (ด้านข้าง)



๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าปืนลง

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าปืนลง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ประกอบท่าหันและท่าก้าวทางข้าง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ปืนลง”
๕.การปฏิบัติ : เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่ายกปืน เมื่อได้ยินค าบอกว่า “ปืนลง” ให้ผู้ปฏิบัติน าพานท้ายปืนวางลง     
กับพื้น ให้หน้าแง่พานท้ายปืนอยู่บริเวณโคนนิ้วก้อยเท้าขวา ปืนตั้งตรงอยู่ในท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ ปฏิบัติ        
ท่ายกอก

ท่าปืนลง (ด้านหน้า) ท่าปืนลง (ด้านข้าง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าวางปืนและท่าหยิบปืน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและเป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติต้องการปฏิบัติในท่าใดๆ โดยไม่ใช้อาวุธขณะอยู่ในรูปแถว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด”  ใช้ค าบอก “วางปืน” และ “หยิบปืน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “วางปืน, 
ตอนที่หนึ่ง” ให้ตบเท้าซ้ายไปข้างหน้า
ประมาณครึ่งก้าวในลักษณะเตะเท้าจนขา
เหยียดตึงแล้วตบเท้าลงบนพื้นเต็มฝ่าเท้า 
มือขวาพลิกปืนให้โกร่งไกหันไปทางขวา 
จากนั้นให้ทรุดตัวลงจนเข่าขวาแตะพื้น    
เข่าซ้ายตั้งขึ้น ล าตัวเอนไปด้านหน้าตาม
ธรรมชาติ  วางปืนแบนราบไปกับพื้น    
แขนซ้ายเหยียดตรงข้างล าตัว หันฝ่ามือเข้า
หาล าตัว สายตามองตรงไปด้านหน้า 
ปลายมือขวาสัมผัสปืนบริเวณหูกระวินบน
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “วางปืน, 
ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว 
พร้อมกับน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาอย่าง
แข็ งแรงกลับมาอยู่ ในลักษณะท่าตรง 
สันพานท้ายปืนอยู่ชิดนิ้วก้อยเท้าขวาตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “หยิบปืน,
ตอนที่ หนึ่ ง” ให้ ผู้ ปฏิ บั ติ ตบ เท้ า ซ้ า ย         
ไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าวในลักษณะ
เตะเท้าจนขาเหยียดตึงแล้วตบเท้าลงบน
พื้ น เ ต็ ม ฝ่ า เท้ า  มื อทั้ ง สองข้ า งทิ้ ง ดิ่ ง          
หันฝ่ามือเข้าล าตัว จากนั้นให้ทรุดตัวลง    
จนเข่าขวาแตะพื้น เข่าซ้ายตั้งขึ้น ล าตัว
เกือบตั้งตรง แขนซ้ายเหยียดตรง สายตา
มองไปด้านหน้าปลายมือขวาสัมผัสปืน
บริเวณหูกระวินบน
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “หยิบปืน,
ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาจับปืน   
ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับน าเท้าซ้ายมา
ชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรงกลับมาอยู่ในท่า
เรียบอาวุธตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง

๕.๑ การปฏิบัติท่าวางปืน

๕.๒ การปฏิบัติท่าหยิบปืน



๑๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าซ้ายหัน”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ              
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านซ้าย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง”  ใช้ค าบอก “ซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่ายกปืน บังคับให้ปืนแนบชิด
อยู่กับขาข้างขวาในลักษณะแนวปืนตั้งตรง วางมือซ้ายให้อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธตลอดเวลา 
เปิดปลายเท้าซ้ายสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ 
๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วย
ให้มีการทรงตัวได้ดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่ เดิม     
ในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของล าตัว
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ซ้ายหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลักษณะ     
การวาดเท้าไปด้านข้างขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง และปฏิบัติในท่าปืนลง จากนั้นให้ ปฏิบัติ      
ท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความแข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็นเสียงเดียวกัน

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

ท่าซ้ายหัน

ท่าหันอยู่กับที่ แบ่งออกเป็น ๕ ท่า 
๑.ท่าซ้ายหัน ๔.ท่ากึ่งซ้ายหัน
๒.ท่าขวาหัน ๕.ท่ากึ่งขวาหัน
๓.ท่ากลับหลังหัน



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๒
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าขวาหัน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ถู กต้ องตามแบบฝึกและเป็นระ เบี ยบแบบแผนเดียวกัน ของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านขวา
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “ขวา - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่ายกปืน บังคับให้ปืนแนบชิด    
อยู่กับขาข้างขวา พยายามให้แนวปืนตั้งตรง วางมือซ้ายให้อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธ ตลอดเวลา           
เปิดปลายเท้าขวาสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้      
๙๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่นไว้กับพ้ืนเพื่อช่วยให้มี
การทรงตัวได้ดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่ เดิม         
ในลักษณะให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรง        
ของล าตัว 
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะ         
การวาดเท้าไปด้านข้างขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง และปฏิบัติในท่าปืนลง จากนั้นให้ ปฏิบัติ        
ท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความแข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็น      
เสียงเดียวกัน

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



๑๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าหลับหลังหัน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เปลี่ยนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศทางด้านหลัง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “กลับหลัง - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่ายกปืน บังคับให้ปืนแนบ
ชิดอยู่กับขาข้างขวา พยายามให้แนวปืนตั้งตรง วางมือซ้ายให้อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธตลอดเวลา 
เปิดปลายเท้าขวาสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้ 
๑๘๐ องศา ด้วยการใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน ขณะเดียวกันนั้นให้เหวี่ยงเท้าซ้ายไปทางซ้ายตามจังหวะการหมุน
ตัวและเมื่อหมุนไปได้ ๑๘๐ องศา แล้วให้น าปลายเท้าซ้ายไปแตะพื้นไว้ทางด้านหลังในทิศเฉียงไปข้างหลัง
ทางซ้าย ส้นเท้าเปิด ขาเหยียดตึง ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของล าตัว เมื่อหมุนตัว
ไปได้ที่แล้วน้ าหนักตัวอยู่บนเท้าขวา
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กลับหลังหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการ
วาดเท้าไปด้านข้างขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง และปฏิบัติในท่าปืนลง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความแข็งแรง พร้อม เพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็น      
เสียงเดียวกัน

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๔
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ากึ่งซ้ายหัน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใชเ้ปล่ียนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศด้านซ้าย ๔๕ องศา 
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “กึ่งซ้าย - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “กึ่งซ้ายหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่ายกปืน บังคับให้ปืนแนบชิด
อยู่กับขาข้างขวาในลักษณะแนวปืนตั้งตรง วางมือซ้ายให้อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธตลอดเวลา เปิดปลายเท้า
ซ้ายสูงขึ้นจากพ้ืนเล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางซ้ายจนได้ ๔๕ องศา ด้วยการ
ใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าขวากดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มีการทรงตัวได้ดี    
ในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะให้ ขา     
เหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของล าตัว
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กึ่งซ้ายหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลักษณะการวาด
เท้าไปด้านข้างขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง และปฏิบัติในท่าปืนลง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความแข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้องเป็น       
เสียงเดียวกัน

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



๑๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ากึ่งขวาหัน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อให้ปฏิบัติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใชเ้ปล่ียนทิศทางของแถวจากทิศทางตรงหน้าไปยังทิศด้านขวา ๔๕ องศา          
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “กึ่งขวา - หัน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “กึ่งขวาหันจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่ายกปืน บังคับให้ปืนแนบชิด
อยู่กับขาข้างขวา พยายามให้แนวปืนตั้งตรง วางมือซ้ายให้อยู่ในลักษณะของท่าเรียบอาวุธตลอดเวลา เปิดปลาย
เท้าขวาสูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยโดยพยายามกดส้นเท้าให้ตรึงอยู่กับที่ แล้วหมุนตัวไปทางขวาจนได้ ๔๕ องศา 
ด้วยการใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน ในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าซ้ายกดแน่นไว้กับพื้นเพื่อช่วยให้มี การ      
ทรงตัวได้ดีในระหว่างหมุนตัว แล้วเปิดส้นเท้าหมุนตามไปด้วย โดยพยายามกดปลายเท้าไว้ ณ ที่เดิมในลักษณะ
ให้ขาเหยียดตึง ส้นเท้าบิดออกด้านนอก ในขณะที่หมุนตัวไปนั้นจะต้องพยายามรักษาทรวดทรงของล าตัว 
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กึ่งขวาหันจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลักษณะการ
วาดเท้าไปด้านข้างขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง และปฏิบัติในท่าปืนลง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

หมายเหตุ : เมื่อปฏิบัติในรูปแถว การอัดส้นเท้าต้องปฏิบัติให้เกิดความแข็งแรง พร้อมเพรียง เสียงชิดเท้าต้อง เป็น     
เสียงเดียวกัน

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าวันทยาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบั ติ ไ ด้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                    
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้แสดงการเคารพนายทหารชั้นสัญญาบัตร
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “วันทยา - วุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยาวุธจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนในลักษณะคีบขึ้นมาตรงหน้า
จากนั้นเปลี่ยนเป็นก ารอบฝาครอบล ากล้องปืน หันฝ่ามือไปทางซ้าย นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ใต้โครงศูนย์หน้าโดยให้
ปืนทั้งกระบอกตั้งตรงตลอดเวลามาอยู่ที่กึ่งกลางล าตัว ปืนห่างจากล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนหันชี้ออกไป      
ในทิศทางตรงหน้า ปลอกลดแสงอยู่แนวระดับสายตา แขนขวาท่อนบนแนบชิดติดล าตัว พร้อมกันนั้นให้ยกมือซ้าย
ขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน พร้อมตบจับหันฝ่ามือไปทางขวา ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน    
(ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใดๆ นิ้วหัวแม่มือของมือซ้ายอยู่ตรง         
รูที่หกของฝาครอบล ากล้องปืน นับจากล่างขึ้นบน นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่แนวระดับเดียวกัน แขนซ้ายท่อนบน      
แนบชิดติดล าตัว น้ าหนักปืนทั้งกระบอกอยู่ที่มือซ้าย ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตา
มองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ 
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยาวุธจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับถือปืนไว้ให้มั่นคงในลักษณะเดิม 
ปล่อยมือขวาจากการจับปืนแล้วสะบัดมือลง (ในลักษณะการฟันมือ) อย่างแข็งแรง โดยให้ปลายนิ้วชี้มือขวาสัมผัสกับ
ลาดพานท้ายปืน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ท ามุมประมาณ ๔๕ องศา กับพานท้ายปืน นิ้วหัวแม่มืองอ และทาบไปกับ
สันพานท้ายปืน แขนขวาเหยียดตึง

หมายเหตุ : -ท่าทางขวา, ทางซ้ายวันทยาวุธ ยังคงปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าตรงหน้าวันทยาวุธ แต่เพิ่มเติมการปฏิบัติในขณะลด
มือขวาลงให้สะบัดหน้าไปทางขวา หรือทางซ้าย ลักษณะท่าแลขวา หรือแลซ้าย อย่างแข็งแรง

-ในการฝึกไม่ต้องสั่ง “ระวัง” แต่กรณีแสดงความเคารพให้มีค าว่า “ระวัง” เมื่อได้ยินค าบอก “ระวัง” ให้ปฏิบัติ
ท่ายกอก 

-กรณีอยู่เพียงล าพัง ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ายกอก และสะบัดหน้าหลังจากปฏิบัติท่าวันทยาวุธเรียบร้อยแล้ว      
ทั้งทิศทางตรงหน้า ทางขวา และทางซ้าย

-กรณีอยู่เป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ ๒ นายข้ึนไป) หรือรูปแถว ให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดหรือผู้ควบคุมแถวเป็นผู้สั่ง “ยกอก - อึ๊บ”
ให้ผู้ปฏิบัติท่ายกอก หลังจากได้ยินค าบอก “ยกอก” และสะบัดหน้าไปทางผู้รับการเคารพ หลังจากได้ยินค าบอก “ อึ๊บ ”

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



๑๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเรียบอาวุธจากท่าวันทยาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเลิกแสดงความเคารพนายทหารชั้นสัญญาบัตร
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “เรียบ - อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวาขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิด
ติดกันพร้อมตบจับ หันฝ่ามือไปทางซ้าย ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) บริเวณใต้หู
กระวินบน นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่แนวระดับเดียวกัน โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหว ใดๆ 
แขนขวาท่อนบนแนบชิดติดล าตัว ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไป
ด้านหน้าในแนวระดับ
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายที่จับฝาครอบล ากล้องปืนมาจับที่ปลอก
ลดแสงในลักษณะจับคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วทั้งห้าชี้ไปทางด้านขวา ข้อศอกซ้ายเปิด
ขนานกับพื้น ในขณะเดียวกันใช้มือขวาดึงปืนอัดเข้าร่องไหล่ขวาอย่างแข็งแรง จนกระทั่งปืนมาอยู่แนบชิดข้าง
ล าตัวทางด้านขวา กระบอกปืนตั้งดิ่งตั้งฉากกับพื้นดิน ด้ามปืนชี้ไปทางด้านหน้า พร้อมกับเปลี่ยนท่าการจับปืน
จากการก ารอบเป็นการจับด้วยนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอกและนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งห้าชี้ลงด้านล่าง 
แบะข้อศอกขวาไปด้านหลังจนรู้สึกว่าไหล่ขวาตึง ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตา
มองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
จังหวะที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนลงจนกว่าพานท้ายปืน
จะวางลงบนพื้นตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะ     
การฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

จังหวะสอง จังหวะสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๘
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเฉียงอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึ กและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการเคลื่อนที่ในระยะไกล
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เฉียง, อาวุธ”

ตอนที่หนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เฉียงอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนขึ้นเฉียงผ่านหน้าล าตัว 
เปลี่ยนท่าการจับถือเป็นการก ารอบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน หันหลังมือออกนอกล าตัว จนมือขวาอยู่เสมอแนวระดับ
ไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน บังคับให้กระบอกปืนอยู่ในลักษณะทแยงกับล าตัว ๔๕ องศา และอยู่ห่างจาก
ล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนชี้ไปด้านหน้า พร้อมกันนั้นยกมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้ง สี่เรียงชิด
ติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) บริเวณ
กึ่งกลางฝาครอบล ากล้องปืน ข้อศอกซ้ายกางออกเล็กน้อย โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคล่ือนไหวใดๆ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เฉียงอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากฝาครอบล ากล้องไปก าคอปืน   
ในลักษณะคว่ าฝ่ามือลงข้างล่างอย่างแข็งแรง โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหว ใดๆ ข้อศอกขวา      
กางเล็กน้อย หรือให้แนวแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแนวปืน

ตอนที่สอง



๑๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือใหป้ฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติท่าเรียบอาวุธเมื่ออยู่ในท่าเฉียงอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เรียบ, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาท ามือลักษณะรูปครึ่งวงกลม 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืน      
ไว้ด้วย) เหนือมือซ้ายในลักษณะก ารอบ ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใด  ๆ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายที่จับฝาครอบล ากล้องปืนมาจับที่
ปลอกลดแสงในลักษณะจับคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วทั้งห้าชี้ไปทางด้านขวา ข้อศอกซ้ายเปิด
ขนานกับพื้น ในขณะเดียวกันใช้มือขวาดึงปืนอัดเข้าร่องไหล่ขวาอย่างแข็งแรง จนกระทั่งปืนมาอยู่แนบชิดข้างล าตัว
ทางด้านขวา กระบอกปืนตั้งดิ่งตั้งฉากกับพื้นดิน ด้ามปืนชี้ไปทางด้านหน้า พร้อมกับเปลี่ยนท่าการจับปืน จาก       
การก ารอบเป็นการจับด้วยนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอกและนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งห้าชี้ลงด้านล่าง      
แบะข้อศอกขวาไปด้านหลังจนรู้สึกว่าไหล่ขวาตึง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตา     
มองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ 
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนลงจนกว่าพานท้ายปืนจะวางลง
บนพ้ืนตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) 
กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสามตอนท่ีสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๐
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “เตรียมใช้อาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบัติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เป็นท่าเริ่มต้นของท่ายิง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เตรียมใช้อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมใช้อาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนขึ้นเฉียงผ่านหน้าล าตัว 
เปลี่ยนท่าการจับถือเป็นการก ารอบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน หันหลังมือออกนอกล าตัว จนมือขวาอยู่เสมอแนวระดับ
ไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น บังคับให้กระบอกปืนอยู่ในลักษณะทแยงกับล าตัว ๔๕ องศา และอยู่ห่าง
จากล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง พร้อมกันนั้นยกมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่ 
เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) 
บริเวณกึ่งกลางฝาครอบล ากล้องปืน ข้อศอกซ้ายกางออกเล็กน้อย โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใดๆ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมใช้อาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากฝาครอบล ากล้อง ท ามือ
ลักษณะคีบไปตบจับสันพานท้ายปืนอย่างแข็งแรง  นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้าย    
โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใดๆ ข้อศอกขวากางเล็กน้อย หรือให้แนวแขนขวาท่อนล่างตั้งฉาก
กับแนวปืน

ตอนท่ีสอง



๒๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าคอนอาวุธ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าคอนอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสการเคลื่อนที่ระยะใกล้
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “คอน, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “คอน, อาวุธ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาที่จับถือปืนอยู่ในท่าเรียบอาวุธนั้นมาก ารอบ
บริเวณใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะหันฝ่ามือเข้าหาล าตัวพร้อมกับยกปืนให้สูงขึ้นจากพื้นในแนวดิ่งมากดแนบไว้กับ
สะโพกประมาณใต้เข็มขัดเล็กน้อยโดยข้อศอกขวากางออกตามธรรมชาติ แล้วผลักปากล ากล้องปืนเฉียงออกไป
ข้างหน้า และพานท้ายปืนชี้เฉียงไปทางด้านหลังให้แนวตัวปืนท ามุมกับล าตัว ประมาณ ๑๕ องศา ส่วนอื่นๆ    
ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ

ท่าคอนอาวุธ (ด้านหน้า) ท่าคอนอาวุธ (ด้านข้าง)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๒
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเรียบอาวุธจากท่าคอนอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ถู กต้ องตามแบบฝึกและเป็นระ เบี ยบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติท่าเรียบอาวุธเมื่ออยู่ในท่าคอนอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เรียบ, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบ, อาวุธ” ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือขวาที่ก าปืนอยู่ในท่าคอนอาวุธลดปืนต่ าลง
ไปในแนวดิ่งอย่างแข็งแรง ในขณะเดียวกันนั้นก็ให้เปลี่ยนมือจากท่าก าปืนใต้โครงศูนย์หน้าไปเป็นการจับปืนใน     
ท่าเรียบอาวุธ พยายามรักษาแนวปืนให้ตั้งตรงในแนวดิ่ง จากนั้นลดปืนลงจนกว่าพานท้ายปืนจะวางอยู่บนพื้น        
ในลักษณะท่าเรียบอาวุธโดยไม่กระแทก จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ท่าเรียบอาวุธ (ด้านหน้า) ท่าเรียบอาวุธ (ด้านข้าง)



๒๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าแบกอาวุธ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าแบกอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการเดินสวนสนามพิธีต่างๆ การเดินเปล่ียนยาม หรือการเคลื่อนที่ระยะไกล
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “แบก - อาวุธ”

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาที่จับปืนอยู่ในท่าเรียบอาวุธ
เปลี่ยนมาก าปืนบริเวณใต้โครงศูนย์หน้า และยกปืนขึ้นให้เฉียงผ่านหน้าล าตัวในลักษณะม้วนข้อมือให้บิดเข้าหา
ล าตัว โกร่งไกปืนชี้ไปด้านหลัง แล้วน าพานท้ายปืนมาชิดกับตะเข็บกางเกงทางด้านข้างของโคนขาซ้าย โดยให้มือ
ขวาน าล ากล้องปืนเข้าไปในร่องไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดให้ขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นใช้ฝ่ามือซ้ายมาตบจับพาน
ท้ายปืน แขนซ้ายเหยียดตึง และกระชับไว้ที่ข้างโคนขาซ้ายตรงแนวตะเข็บขากางเกง พร้อมกับใช้อุ้งมือรองจับ
ฐานพานท้าย และจับไว้ในลักษณะที่ให้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดสันพานท้ายปืนไว้เหนือฐานสันพานท้ายปืนเล็กน้อย 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วทาบไปตามพานท้ายปืนด้านใน จากนั้นเลื่อนมือขวาที่ก ารอบฝาครอบล า กล้อง   
ลงมาอยู่แนวระดับหัวไหล่ซ้าย ข้อศอกยังคงเปิดขนานพื้น
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือซ้ายที่ก าพานท้ายปืนอยู่นั้น         
ขึ้นไปข้างหน้าให้แขนท่อนล่างตั้งฉากกับล าตัวในแนวระดับ และขนานกับพื้น ยกปืนขึ้นข้างบนให้ช่องใส่ซอง
กระสุนอยู่ประมาณบนบ่าซ้าย แขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดล าตัวเสมอกับแนวแผ่นหลัง พร้อมกัน นั้น          
สะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง

จังหวะสองจังหวะหนึ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๔
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ท่าเรียบอาวุธจากท่าแบกอาวุธ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเรียบอาวุธจากท่าแบกอาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ       
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการเดินสวนสนามพิธตี่างๆ การเดินเปลี่ยนยาม หรือการเคลื่อนที่ระยะไกล
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “เรียบ - อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติลดแขนซ้ายท่อนล่างให้ต่ าลงมา
ทางด้านข้างซ้ายของล าตัวจนพานท้ายปืนมาวางแนบชิดข้างโคนขาซ้าย แขนซ้ายเหยียดตึง พร้อมกันนั้น
ให้ยกมือขวามาจับก ารอบฝาครอบล ากล้องในลักษณะม้วนข้อ หันหลังมือออกนอกล าตัว ในแนวระดับ
ไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน บังคับให้ปืนตั้งตรงในแนวดิ่งตั้งฉากกับพ้ืน

จังหวะหนึ่ง



๒๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติ    
ใช้มือขวาลดปืนลงจนกว่าพานท้ายปืนจะวางลงบนพื้นตามลักษณะ        
ของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย 
(ในลักษณะการฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้
ปฏิบัตทิ่ายกอก

จังหวะสาม

จังหวะสอง

จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธจังหวะ - สอง”ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือ
ขวายกปืนผ่านหน้าล าตัวจากทางซ้ายมาทางขวาพร้อมกับบิดข้อมือไปทางขวา
เล็กน้อยเพื่อบังคับให้ด้ามปืนชี้ไปในทิศทางตรงหน้า พร้อมกันนั้นละมือซ้าย   
ที่จับพานท้ายปืนมาจับที่ปลอกลดแสงในลักษณะจับคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับ  
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วทั้งห้าชี้ไปทางด้านขวา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น 
จากนั้นใช้มือขวาดึงปืนอัดเข้าร่องไหล่ขวาอย่างแข็งแรง จนกระทั่งปืนมาอยู่
แนบชิดข้างล าตัวทางด้านขวา กระบอกปืนตั้งดิ่งตั้งฉากกับพื้นดิน พร้อมกับ
เปลี่ยนท่าการจับปืนจากการก ารอบเป็นการจับด้วยนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน    
อยู่ด้านนอกและนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งห้าชี้ลงด้านล่าง แบะข้อศอกขวา
ไปด้านหลังจนรู้สึกว่าไหล่ขวาตึง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะ
ของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าถอดหมวก”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ             
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเข้าร่วมพิธีทางศาสนา
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ถอดหมวก”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเล่ือนมือขวาขึ้นมาจับปืนเหนือโครง
ศูนย์หน้าในลักษณะก ารอบ ยกปืนขึ้นมาอยู่ด้านหน้ากึ่งกลางล าตัวแขนขวาตึง ปากกระบอกปืนอยู่แนวระดับ
เข็มขัด พานท้ายปืนเฉียงเข้าหากึ่งกลางล าตัว พร้อมกันนั้นบิดส้นเท้าซ้ายออกนอกล าตัวโดยใช้ปลายเท้าซ้าย
เป็นจุดหมุน น าพานท้ายสอดเข้าไปในระหว่างช่องขาทั้งสอง และวางแง่หน้าพานท้ายให้จรดพื้นด้านหลัง
ส้นเท้าห่างไปประมาณหนึ่งคืบ มือขวาเปลี่ยนการจับจากการก ารอบเป็นการคีบเหนือโครงศูนย์หน้า 
หันหลังมือออกนอกล าตัวนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกันชี้ลงพ้ืน

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติน าส้นเท้าซ้ายมาชิดกับส้นเท้าขวาโดยให้ขาทั้งสองข้าง
หนีบกระบอกปืนไว้ให้มั่น พร้อมกันนั้นสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างล าตัวอย่างแข็งแรง

ตอนท่ีหนึ่ง



๒๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกแขนซ้ายท่อนล่างขึ้นมาข้างหน้าล าตัว
ในลักษณะงอข้อศอก พร้อมกับพลิกหงายฝ่ามือขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ให้นิ้วทั้งสี่เหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน 
นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นข้างบนตั้งฉากกับฝ่ามือ แขนซ้ายท่อนล่างขนานกับพื้นและตั้งฉากกับล าตัว แขนซ้ายท่อนบน
แนบชิดติดล าตัวข้อศอกเสมอกับแนวแผ่นหลัง พร้อมกันนั้นให้ยกมือขวาขึ้นไปจับที่กระบังหมวก ใช้นิ้วทั้งสี่ทาบ
ไปกับกระบังหมวกด้านบน นิ้วหัวแม่มือทาบอยู่ด้านล่างกระบังหมวกข้อศอกเปิด แขนขวาท่อนบนยื่นไป
ทางขวาค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกหมวกออกจากศีรษะแล้วน ามาวางครอบที่
นิ้วหัวแม่มือซ้ายย่างแข็งแรง หันหน้าหมวกไปทางขวาของล าตัว ขอบกระบังหมวกอยู่แนวโคนนิ้วมือซ้าย 
มือขวายังจับที่กระบังหมวกในลักษณะเดิม ข้อมือขวาไม่หักและเป็นแนวเดียวกับแขนขวาท่อนล่าง

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือขวาลงไปอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็ว        
และแข็งแรง พร้อมกันนั้นให้จับขอบหมวกด้วยมือซ้าย (ในลักษณะก ามือ)

ตอนที่สอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๒๘
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ตอนที่สาม

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ถอดหมวก, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาตบจับบริเวณเหนือโครงศูนย์หน้า
ในลักษณะก ารอบ ยกปืนขึ้นมาอยู่ด้านหน้ากึ่งกลางล าตัวแขนขวาตึง ปากกระบอกปืนอยู่ระดับแนวเข็มขัด 
พานท้ายปืนเฉียงเข้าหากึ่งกลางล าตัว พร้อมกันนั้นบิดส้นเท้าซ้ายออกนอกล าตัว โดยใช้ปลายเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน 
น าพานท้ายปืนไปวางไว้ข้างเท้าขวาในลักษณะท่าเรียบอาวุธ วาดปืนไปข้างล าตัวจนแขนขวาตึง มือขวาเปลี่ยนการ
จับจากการก ารอบเป็นการคีบเหนือโครงศูนย์หน้า

เมื่อส้ินสุดสัญญาณ “อ๊ึบ” ให้ผู้ปฏิบัติน าปืนเข้าข้างขาอย่างแข็งแรงแล้วเล่ือนมือขวาลงมาจับ          
ใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบกลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก



๒๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าสวมหมวก

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าสวมหมวก”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเข้าร่วมพิธีทางศาสนา
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “สวมหมวก”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือขวาขึ้นมาจับปืนเหนือ           
โครงศูนย์หน้าในลักษณะก ารอบ ยกปืนขึ้นมาอยู่ด้านหน้ากึ่งกลางล าตัวแขนขวาตึง ปากกระบอกปืนอยู่ระดับ
แนวเข็มขัด พานท้ายปืนเฉียงเข้าหากึ่งกลางล าตัว พร้อมกันนั้นบิดส้นเท้าซ้ายออกนอกล าตัวโดยใช้ปลายเท้าซ้าย
เป็นจุดหมุน น าพานท้ายสอดเข้าไปในระหว่างช่องขาทั้งสอง และวางแง่หน้าพานท้ายให้จรดพื้นด้านหลังส้นเท้า
ห่างไปประมาณหนึ่งคืบ มือขวาเปลี่ยนการจับจากการก ารอบเป็นการคีบเหนือโครงศูนย์หน้า หันหลังมือออก
นอกล าตัวนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันชี้ลงพื้น

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติน าส้นเท้าซ้ายมาชิดกับส้นเท้าขวาโดยให้ขาทั้งสองหนีบ
กระบอกปืนไว้ให้มั่น พร้อมกันนั้นสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างล าตัวอย่างแข็งแรง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๐

“ส
วม

หม
วก

”
ค า

บอ
ก 

“ร
วด

”
ท่า

สว
มห

มว
ก

ตอนที่สอง

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่กระบังหมวก 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านบนของกระบังหมวก นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างข้อมือขวาไม่หัก และแขนขวา     
ท่อนล่างเป็นแนวเดียวกันขนานกับพ้ืน พร้อมกันนั้นให้เหยียดนิ้วมือทั้งสี่ของมือซ้ายออกไปในลักษณะเรียงชิด
ติดกันขนานกับพื้น

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองพลิกหงายหมวก พร้อมกับน าหมวกขึ้นสวม
บนศีรษะ โดยไม่ก้มศรีษะ หันหน้าหมวกไปข้างหน้า นิ้วมือทั้งสี่ของมือทั้งสองข้างทาบไปกับกระบังหมวก
ด้านบนปลายนิ้วกลางชนกัน นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ด้านล่างของกระบังหมวก แขนท่อนบนทั้งสองข้าง        
ขนานกับพื้นและค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อย

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือทั้งสอง (ในลักษณะการฟันมือ) ลงมาอยู่ใน
ลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง



๓๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “สวมหมวก, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาตบจับบริเวณเหนือ          
โครงศูนย์หน้าในลักษณะก ารอบ ยกปืนขึ้นมาอยู่ด้านหน้ากึ่งกลางล าตัวแขนขวาตึง ปากกระบอกปืนอยู่ระดับ
แนวเข็มขัด พานท้ายปืนเฉียงเข้าหากึ่งกลางล าตัว พร้อมกันนั้นบิดส้นเท้าซ้ายออกนอกล าตัวโดยใช้ปลายเท้า
ซ้ายเป็นจุดหมุน น าพานท้ายปืนไปวางไว้ข้างเท้าขวา มือขวาเปลี่ยนการจับจากการก ารอบเป็นการคีบ        
เหนือโครงศูนย์หน้า วาดปืนไปข้างล าตัวจนแขนขวาตึง

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติน าปืนเข้าข้างขาอย่างแข็งแรง แล้วเลื่อนมือขวาลงมาจับ     
ใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบกลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๒
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ท่ารับตรวจ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ารับตรวจ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน : ใช้ในโอกาสให้ผู้อื่นตรวจความปลอดภัยของอาวุธก่อนปฏิบัติหน้าที่ หรือตรวจความสะอาด     
ของอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “รับตรวจ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “รับตรวจ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่าเตรียมใช้อาวุธ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “รับตรวจ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้น พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายผลัก
ปืนไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางด้านซ้าย ให้ปืนอยู่แนวไหล่ขวา แนวปืนท ามุมกับล าตัว
ประมาณ ๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวาดึงพานท้ายปืนเข้าหา
ล าตัววางพานท้ายปืนบนต้นขาขวา ข้อศอกขวากางเล็กน้อย

ตอนท่ีสองตอนท่ีหนึ่ง



๓๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “รับตรวจ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับคันรั้ง      
ลูกเลื่อนลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันชี้ไปทางซ้าย ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุด จากนั้นเลื่อนมือซ้ายลง
มาตามตัวปืนจนถึงช่องบรรจุซองกระสุนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันรองอยู่ด้านล่าง นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่
เหล็กหยุดหน้าลูกเลื่อน แล้วเลื่อนมือขวาที่จับคันรั้งลูกเลื่อนมาคีบสันพานท้ายต่อจากคันรั้งลูกเลื่อน นิ้วทั้งสี่เรียง
ชิดติดกัน

เมื่ อสิ้ นสุดสัญญาณ “แก๊ก” ให้ ผู้ ปฏิบั ติ ใ ช้ มื อขวาดันคันรั้ งลู ก เลื่ อนไป ข้ า งหน้ าจนสุด                     
แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ต าแหน่งห้ามไก

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายไปตบจับที่ฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะก ารอบ 
ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น จากนั้นละมือขวาจากคอปืนมาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ นิ้วก้อยขวาเสมอ
แผ่นยางรองพานท้าย

ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “รับตรวจ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้องปืนเข้าหาล าตัว 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และลดส้นเท้าขวาลง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง
ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “รับตรวจ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างผลักปืนไปข้างหน้าจนแขน           
ทั้งสองข้างเหยียดตึงขนานกับพื้น มือซ้ายอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ซ้าย ปืนเฉียงกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา

หมายเหตุ : ในระหว่างการปฏิบัติทุกขั้นตอนไม่ก้มศีรษะ สายตามองตรงไปด้านหน้า ล าตัวตั้งตรง ไม่เอนไปข้างหน้า หรือข้างหลัง

ตอนท่ีห้าตอนท่ีส่ี



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๔
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกรับตรวจ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสรับอาวุธคืนจากการให้ผู้อื่นตรวจความปลอดภัยของอาวุธก่อนปฏิบัติหน้าที่ หรือตรวจ     
ความสะอาดของอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เลิกรับตรวจ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกรับตรวจ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองดึงปืนเข้าหาล าตัว กลับมาอยู่ ใน     
ท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกรับตรวจ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้น พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายผลักปืน
ไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางด้านซ้าย ให้ปืนอยู่แนวไหล่ขวา แนวปืนท ามุมกับล าตัวประมาณ 
๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวาดึงพานท้ายปืนเข้าหาตัววางพานท้ายปืน
บนต้นขาขวา ข้อศอกขวากางเล็กน้อย

ตอนท่ีสองตอนท่ีหนึ่ง



๓๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกรับตรวจ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากพานท้ายปืนมาตบจับคันรั้ง      
ลูกเลื่อนลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันชี้ไปทางซ้าย ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังให้สุด แล้วปล่อยไปข้างหน้า 
จากนั้นใช้มือขวาจับที่คอปืนในลักษณะก าแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงไปที่ “semi” 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบที่บริเวณโกร่งไกในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึง   
เรียงชิดติดกันแล้วลั่นไกด้วยนิ้วชี้ จากนั้นละมือขวามาตบจับที่ฝาปิดกันฝุ่นในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันบริเวณ
ด้ามหิ้ว ข้อมือขวาอยู่แนวเดียวกับแขนท่อนล่างแล้วใช้นิ้วทั้งส่ีปิดฝาปิดกันฝุ่น

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่สันพานท้ายปืนในลักษณะคีบ

ตอนท่ีห้าตอนท่ีส่ี

ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกรับตรวจ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้องปืนเข้าหาล าตัว 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และลดส้นเท้าขวาลง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง
ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกรับตรวจ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนผ่านล าตัวลงจนกว่าพานท้ายปืน
จะวางลงบนพื้นตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะ         
การฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าตรวจอาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือใหป้ฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ตรวจความปลอดภัยของอาวุธ และตรวจสภาพอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ตรวจ, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๗ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรวจอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่าเฉียงอาวุธ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรวจอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้น พร้อมกันนั้นใช้มือซ้าย        
ผลักปืนไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางข้างหน้า ให้ปืนอยู่แนวไหล่ขวา แนวปืนท ามุมกับล าตัว
ประมาณ ๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวาดึงคอปืนเข้าหาตัว         
วางพานท้ายปืนบนต้นขาขวา ข้อศอกขวากางเล็กน้อย

ตอนท่ีสองตอนท่ีหนึ่ง



๓๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรวจอาวุธ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากคอปืนมาตบจับคันรั้งลูกเลื่อน
ลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันฝ่ามือคว่ าลง ดึงคันรั้งลูกเล่ือนมาข้างหลังจนสุดแล้วประคองกลับเข้าต าแหน่งเดิม
จ านวนสามครั้ง ครั้งที่สามไม่ต้องประคองกลับต าแหน่งเดิม จากนั้นเลื่อนมือซ้ายลงมาตามตัวปืนจนถึงช่องบรรจุ
ซองกระสุนในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันรองอยู่ด้านล่าง นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่เหล็กหยุดหน้าลูกเลื่อน 
แล้วเล่ือนมือขวาที่จับคันรั้งลูกเล่ือนมาคีบสันพานท้ายต่อจากคันรั้งลูกเล่ือน นิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “แก๊ก” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดันคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้าจนสุด แล้วใช้          
นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ต าแหน่งห้ามไก

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายไปตบจับที่ฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะก ารอบ 
ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพ้ืน

ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรวจอาวุธ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองชูปืนขึ้นเหนือศีรษะอย่างรวดเร็ว  
ปืนอยู่ด้านหน้าล าตัวทางซ้ายเฉียงขึ้นท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกันนั้นเงยศีรษะขึ้นมองในรังเพลิง 
จากนั้นละมือขวาจากคอปืนมาก าหลวมยกเว้นนิ้วก้อย ให้วางทาบไปตามช่องคัดปลอกกระสุนลักษณะหงายฝ่ามือ

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาตบจับที่คอปืนในลักษณะก ารอบ และใช้มือทั้งสองลดปืน
ลงมาวางที่หน้าขาขวา (กลับมาอยู่ในขั้นตอนที่สอง) อย่างรวดเร็วและแข็งแรง

ตอนท่ีส่ี



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๓๘
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ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรวจอาวุธ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากคอปืนมาตบจับคันรั้งลูกเลื่อน  
ในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันฝ่ามือคว่ าลง ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังให้สุด แล้วปล่อยไปข้างหน้า 
จากนั้นใช้มือขวาอ้อมข้ามปืนมาตบจับบริเวณคันบังคับการยิง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงด้านล่าง แล้วใช้
นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงไปที่ “semi” 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบที่บริเวณโกร่งไกในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึง
เรียงชิดติดกันแล้วลั่นไกด้วยนิ้วชี้ จากนั้นละมือขวามาตบจับที่ฝาปิดกันฝุ่นนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันบริเวณด้ามหิ้ว 
ข้อมือขวาอยู่แนวเดียวกับแขนท่อนล่างแล้วปิดฝาปิดกันฝุ่น

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่คอปืนในลักษณะก ารอบ



๓๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรวจอาวุธ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้องปืนเข้าหาล าตัว 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และลดส้นเท้าขวาลง กลับมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธอย่างแข็งแรง
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “ตรวจอาวุธ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาท ามือลักษณะรูปครึ่งวงกลม 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืน
ไว้ด้วย) เหนือมือซ้ายในลักษณะก ารอบ ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการ
เคลื่อนไหวใดๆ ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายที่จับฝาครอบล ากล้องปืนมาจับที่ปลอกลดแสง ในลักษณะคีบด้วย
นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วทั้งห้าชี้ไปทางด้านขวา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น ในขณะเดียวกัน  
ใชม้ือขวาดึงปืนอัดเข้าร่องไหล่ขวาอย่างแข็งแรง จนกระทั่งปืนมาอยู่แนบชิดข้างล าตัวทางด้านขวา กระบอกปืน
ตั้งดิ่งตั้งฉากกับพื้นดิน ด้ามปืนชี้ไปทางด้านหน้า พร้อมกับเปลี่ยนท่าการจับปืนจากการก ารอบเป็นการจับ     
ด้วยนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอกและนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งห้าชี้ลงด้านล่าง แบะข้อศอกขวา        
ไปด้านหลังจนรู้สึกว่าไหล่ขวาตึง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรง           
ไปข้างหน้าในแนวระดับ ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนลงจนกว่าพานท้ายปืนจะวางลงบนพื้นตามลักษณะของ     
ท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) กลับไปอยู่ ใน            
ท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีหก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๐
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ท่าติดดาบ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าติดดาบ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือใหป้ฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการยืนยามรักษาการณ์ และใช้ในพิธีสวนสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ติดดาบ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๖ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือขวา
ขึ้นมาจับเหนือโครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบแล้วผลักปลายกระบอกปืนไป
ด้านหน้ากึ่ งกลางล าตัว ด้ ามปืนชี้ เฉียงไปทางซ้ายประมาณ ๔๕ องศา 
แขนขวาเหยียดตึงโดยไม่เสียลักษณะท่าตรง กดแง่หน้าพานท้ายปืนให้อยู่กับที่  
พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายตบที่ด้ามดาบปลายปืนในลักษณะนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน
ชี้ลงพื้นแล้วปลดสายรัดด้ามดาบ จากนั้นก าด้ามดาบปลายปืน หมุน ให้
ด้ามดาบปลายปืนแนบติดหลัง ห่วงดาบชี้ขึ้นด้านบน หันหลังมือเข้าหาล าตัว 
นิ้วหัวแม่มือทาบตามกระบังดาบ แล้วดึงดาบออกจากฝักประมาณสองนิ้ว

ตอนท่ีสอง

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติชักดาบปลายปืนออก
จากฝักแล้วน าดาบออกไปในทิศทางตรงหน้ากึ่งกลางล าตัวอย่างแข็งแรง ปลายดาบอยู่ใน
แนวระดับสายตาชี้ตั้งขึ้นบน แขนซ้ายเหยียดตึงและขนานกับพื้น



๔๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนท่ีหกตอนท่ีห้า

ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าขึ้นอย่างแข็งแรง
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) 
จากด้ามดาบมาอยู่ข้างขาในลักษณะของท่าตรง พร้อมกันนั้นใช้มือขวาวาดปืนไปข้างล าตัวจนแขนขวาตึง ยังคงจับ
ในลักษณะคีบเหนือโครงศูนย์หน้า จากนั้นให้น าปืนเข้าข้างขาอย่างแข็งแรง แล้วเลื่อนมือขวาลงมาจับ             
ใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบกลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธ

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติน ากระบังดาบด้านที่เป็นห่วงดาบมาสวมลง
ที่ปากล ากล้องปืนอย่างแข็งแรง ให้ด้ามดาบวางบนแท่นรับด้ามดาบยังไม่ต้องกดด้ามดาบ พร้อมกันนั้นก้ม
ศีรษะลงเล็กน้อย
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สี”่ ให้ผู้ปฏิบัติกดด้ามดาบเข้าที่แท่นรับด้ามดาบ

ตอนท่ีส่ีตอนที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๒
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าปลดดาบ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกั น ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการยืนยามรักษาการณ์ และใช้ในพิธีสวนสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด”  ใช้ค าบอก “ปลดดาบ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๖ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อน     
มือขวาขึ้นมาจับเหนือโครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบแล้วผลักปลายกระบอกปืน
ไปด้านหน้ากึ่งกลางล าตัว ด้ามปืนชี้เฉียงไปทางซ้ายประมาณ ๔๕ องศา 
แขนขวาเหยียดตึงโดยไม่เสียลักษณะท่าตรง กดแง่หน้าพานท้ายปืนให้อยู่กับที่  
พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายตบที่ด้ามดาบปลายปืนในลักษณะก ารอบ นิ้วทั้งสี่       
เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือปิดปากล ากล้องปืน

ตอนท่ีสอง

ตอนที่หน่ึง

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้ปลาย
นิ้วหัวแม่มือและปลายนิ้วชี้ขวา กดสลักยึดด้ามดาบแล้วยกด้ามดาบขึ้น      
จนห่วงดาบเสมอปากล ากล้อง



๔๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติน าดาบปลายปืนออกจากล ากล้องไปในทิศทาง
ตรงหน้ากึ่งกลางล าตัวอย่างแข็งแรง ปลายดาบอยู่ในแนวระดับสายตาช้ีตั้งขึ้นบน แขนซ้ายเหยียดตึงและขนานกับพื้น
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติพลิกดาบปลายปืนชี้ปลายดาบลงพื้น จากนั้นน าดาบ
สวมเข้าฝักดาบพร้อมก้มมองที่ดาบ รัดด้ามดาบให้เรียบร้อย แล้วตบที่ด้ามดาบในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิด
ติดกันชีล้งพื้น ข้อศอกซ้ายแบะออกด้านข้างจนเสมอแนวล าตัว มือขวาจับปืนในลักษณะเดิม

ตอนท่ีส่ีตอนท่ีสาม

ตอนท่ีหกตอนท่ีห้า

ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าขึ้นอย่างแข็งแรง
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาวาดปืนไปข้างล าตัวจนแขนขวาตึงยังคงจับ
ในลักษณะคีบเหนือโครงศูนย์หน้า จากนั้นน าปืนเข้าข้างขาอย่างแข็งแรง แล้วเล่ือนมือขวาลงมาจับใต้โครง ศูนย์หน้า 
ในลักษณะคีบ พร้อมกันนั้นลดมือซ้ายลงไปที่ข้างขากลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติ         
ท่ายกอก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๔
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าบรรจุ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสบรรจุซองกระสุนให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “บรรจุ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๑๐ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจ,ุ ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเตรียมใช้อาวุธตอนที่หนึ่ง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจ,ุ ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเตรียมใช้อาวุธ
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับฝาครอบล ากล้องปืนเหนือมือซ้าย
ในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากฝาครอบล ากล้องมาตบจับที่ซองกระสุน 
(บริเวณเข็มขัดสนามด้านหน้าฝั่งซ้าย) นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันช้ีลงพื้น

ตอนท่ีสองตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสาม ตอนท่ีส่ี



๔๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายน าซองกระสุนขึ้นมาเสียบเข้าที่              
ช่องใส่ซองกระสุนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายดันส่วนฐานของซองกระสุน แต่ยัง ไม่        
กดให้เข้าที่
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายกระแทกในลักษณะคีบนิ้วทั้ งสี่            
เรียงชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายดันส่วนฐานของซองกระสุนให้เข้าที่
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายที่จับซองกระสุนมาจับที่ฝาครอบล ากล้อง
ปืนใต้มือขวาในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน

ตอนท่ีหก ตอนท่ีเจ็ด

ตอนท่ีแปด

ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากฝาครอบล ากล้อง ท ามือลักษณะคีบ
ไปตบจับสันพานท้ายปืนอย่างแข็งแรง นิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้าย โดยพยายามไม่ให้
กระบอกปืนมีการเคล่ือนไหวใดๆ ข้อศอกขวากางออกเล็กน้อย หรือให้แนวแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแนวปืน
ตอนที่เก้า : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่เก้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาท ามือลักษณะรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งส่ี  
เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) 
เหนือมือซ้ายในลักษณะก ารอบ ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคล่ือนไหวใดๆ
ตอนที่สิบ : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่สิบ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนผ่านล าตัวลงจนกว่าพานท้ายปืน    
จะวางลงบนพื้นตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะ      
การฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง

ตอนที่เก้า ตอนท่ีสิบ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกบรรจุ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก   
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการปลดซองกระสุนอย่างปลอดภัย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด”  ใช้ค าบอก “เลิกบรรจุ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๙ ตอน

ท่าเลิกบรรจุ

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจ,ุ ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเตรียมใช้อาวุธตอนที่หนึ่ง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจ,ุ ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเตรียมใช้อาวุธ
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับฝาครอบล ากล้องปืนเหนือมือซ้าย
ในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติน ามือซ้ายตบจับที่ซองกระสุนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่     
เรียงชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายรองรับส่วนฐานของซองกระสุน และใช้นิ้วหัวแม่มือกดปุ่มกลอนยึดซอง กระสุน
แล้วค้างไว้

ตอนท่ีสองตอนที่หน่ึง ตอนท่ีสาม ตอนท่ีส่ี



๔๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนท่ีห้า

ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติน าซองกระสุนมาเก็บใส่กระเป๋าใส่ซองกระสุน 
(บริเวณเข็มขัดสนามด้านหน้าฝั่งซ้าย)
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายมาตบจับที่ฝาครอบล ากล้องปืน          
ใต้มือขวา ในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจ,ุ ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากฝาครอบล ากล้อง ท ามือในลักษณะ
คีบไปตบจับสันพานท้ายปืนอย่างแข็งแรง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้าย โดยพยายาม        
ไม่ให้กระบอกปืนมีการเคล่ือนไหวใดๆ ข้อศอกขวากางออกเล็กน้อย หรือให้แนวแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแนวปืน

ตอนท่ีหก ตอนท่ีเจ็ด

ตอนท่ีแปด

ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาท ามือลักษณะรูปครึ่งวงกลม 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้
ด้วย) เหนือมือซ้ายในลักษณะก ารอบข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคล่ือนไหวใดๆ 
ตอนที่เก้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่เก้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนผ่านล าตัวลงจนกว่าพานท้ายปืน  
จะวางลงบนพื้นตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะ        
การฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีเก้า



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๔๘
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ท่าจัดสายสะพาย

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าจัดสายสะพาย”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติต้องการจัดสะพายอาวุธให้หย่อนเพ่ือสะพายอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “จัดสายสะพาย”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “จัดสายสะพาย, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเตรียมใช้อาวุธ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “จัดสายสะพาย, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้น พร้อมกันนั้น         
ใช้มือซ้ายผลักปืนไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางด้านซ้าย ให้ปืนอยู่แนวไหล่ขวา 
แนวปืนท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น 
มือขวาดึง พานท้ายปืนเข้าหาล าตัววางพานท้ายปืนบนต้นขาขวา ข้อศอกขวากางออกเล็กน้อย
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “จัดสายสะพาย, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาที่จับพานท้ายปืน            
อ้อมลงใต้ปืน และใช้ท้องแขนมารองรับปืนบริเวณแหวนครอบล ากล้องปืน มือขวาก าหลวม จากนั้นละมือซ้าย     
ออกจากฝาครอบล ากล้องปืน และใช้มือทั้งสองช่วยกันจัดสายสะพายให้หย่อน เมื่อจัดเรียบร้อยแล้วใช้มือซ้าย
รวบสายสะพายจากด้านบนลงมาให้แนบติดกับฝาครอบล ากล้องปืน  มือซ้ายก ารอบฝาครอบล ากล้องปืน     
รวมถึงสายสะพายอยู่ประมาณกึ่งกลางฝาครอบล ากล้องปืน แขนขวาอยู่ต าแหน่งเดิม

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาท ามือลักษณะคีบไปตบจับสันพานท้ายปืน      
อย่างแข็งแรง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้าย โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืน           
มีการเคลื่อนไหวใดๆ ข้อศอกขวากางเล็กน้อย หรือให้แนวแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแนวปืน

ตอนท่ีสองตอนที่หนึ่ง ตอนที่สาม



๔๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “จัดสายสะพาย, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้องปืนเข้าหาล าตัว 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และลดส้นเท้าขวาลง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง
ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “จัดสายสะพาย, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนผ่านล าตัวลงจนกว่าพานท้าย
ปืนจะวางลงบนพื้นตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะ
การฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีห้าตอนท่ีส่ี



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๐
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ท่าปรับสายสะพาย

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าปรับสายสะพาย”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ผู้ปฏิบัติต้องการปรับสายสะพายให้ตึง
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ปรับสายสะพาย”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปรับสายสะพาย, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเตรียมใช้อาวุธ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปรับสายสะพาย, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้น พร้อมกันนั้น        
ใช้มือซ้ายผลักปืนไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางด้านซ้าย ให้ปืนอยู่แนวไหล่ขวา แนวปืน     
ท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวา         
ดึงพานท้ายปืนเข้าหาตัววางพานท้ายปืนบนต้นขาขวา ข้อศอกขวากางเล็กน้อย
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ปรับสายสะพาย, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาที่จับพานท้ายปืนอ้อมลง    
ใต้ปืน และใช้ท้องแขนมารองรับปืนบริเวณแหวนครอบล ากล้องปืน มือขวาก าหลวม จากนั้นละมือซ้ายออกจาก
ฝาครอบล ากล้องปืน ใช้มือทั้งสองช่วยกันจัดสายสะพายให้ตึง และใช้มือซ้ายก ารอบฝาครอบล ากล้องปืนรวมถึง
สายสะพายอยู่ประมาณกึ่งกลางฝาครอบล ากล้องปืน แขนขวาอยู่ต าแหน่งเดิม

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาท ามือลักษณะคีบไปตบจับสันพานท้ายปืน       
อย่างแข็งแรง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้าย โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืน            
มีการเคลื่อนไหวใดๆ ข้อศอกขวากางออกเล็กน้อย หรือให้แนวแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแนวปืน

ตอนท่ีสองตอนท่ีหนึ่ง ตอนที่สาม



๕๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ปรับสายสะพาย, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้องปืนเข้าหาล าตัว 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และลดส้นเท้าขวาลง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง

ตอนท่ีห้า

ตอนท่ีส่ี

ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ปรับสายสะพาย, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนผ่านล าตัวลงจนกว่า       
พานท้ายปืนจะวางลงบนพื้นตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย 
(ในลักษณะการฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัตทิ่ายกอก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๒
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ท่าสะพายอาวุธ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าสะพายอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ อ งตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกั น ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการพกพาอาวุธเคล่ือนที่ในระยะไกล
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “สะพาย, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “สะพายอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนขึ้นมาในลักษณะคีบเช่นเดิม 
จนมือขวาอยู่ระดับแนวเข็มขัด ข้อศอกขวางอตามธรรมชาติไม่แบะไปข้างหน้าหรือข้างหลัง แนวปืนตั้งฉากกับพื้น
และแนบติดกับข้างขาขวา พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายเอื้อมไปจับสายสะพายบริเวณใต้หูกระวินบนด้วยการใช้
ปลายนิ้วทั้งห้าลักษณะก ารอบแล้วดึงสายสะพายออกไปด้านหน้าเล็กน้อยจนสายสะพายระหว่างหูกระวินบน
กับนิ้วมือที่จับตึงขนานกับพื้น ข้อมือซ้ายอยู่สูงประมาณแนวเข็มขัด ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะ
ของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

ตอนท่ีหนึ่ง



๕๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “สะพายอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนให้สูงขึ้นในแนวดิ่ง     
โดยค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยจนมือทั้งสองข้างอยู่ประมาณหน้าอก และปล่อยมือขวาออกจากปืนให้น้ าหนักปืนอยู่ที่
มือซ้ายซึ่งจับสายสะพายปืน จากนั้นใช้มือขวาสอดเข้าไปในระหว่างสายสะพายกับตัวปืนแล้วเอื้อมมือขวาไปจับที่  
หูกระวินล่าง โดยให้นิ้วหัวแม่มือขวาอยู่ด้านในและนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก ในลักษณะใช้ง่ามมือคีบ
สายสะพายบริเวณที่ติดกับหูกระวินล่างโดยให้นิ้วทั้งสี่คร่อมหูกระวินล่างไว้ พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายน าสายสะพาย
ขึ้นพาดบนไหล่ข้างขวา และจัดสายสะพายไม่ให้บิดแล้วเลื่อนมือซ้ายลงมาก าหลวมที่สายสะพายบริเวณ          
ร่องไหล่ขวา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวากดพานท้ายปืนให้แนบชิดกับสะโพก
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “สะพายอาวุธ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือขวาขึ้นมาจับสายสะพาย           
สูงประมาณระดับอกในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกขวากดปืนให้แนบชิดกับล าตัว จากนั้นสะบัด
มือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) ลงมาข้างขาซ้ายอย่างแข็งแรงอยู่ในลักษณะท่าตรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีสามตอนที่สอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๔
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ท่าเรียบอาวุธจากท่าสะพายอาวุธ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “เรียบอาวุธจากท่าสะพายอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการพกพาอาวุธเคล่ือนที่ในระยะไกล
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เรียบ, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือซ้ายขึ้นมาจับสายสะพายบริเวณ  
หน้าร่องไหล่ขวาด้วยปลายนิ้วทั้งห้าในลักษณะก ารอบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น 
แล้วดึงสายสะพายไปด้านหน้าเล็กน้อย จากนั้นเลื่อนมือขวาลงไปจับบริเวณหูกระวินล่างในลักษณะคีบ          
ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน และนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะ    
ของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

ตอนท่ีหนึ่ง



๕๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนท่ีสอง

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองยกปืนออกจากหัวไหล่ขวา     
แล้วลดปืนลง พร้อมกันนั้นเล่ือนมือขวามาจับที่ฝาครอบล ากล้องใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบเหมือนท่า       
เรียบอาวุธ โดยให้มือขวาอยู่ระดับแนวเข็มขัด มือซ้ายยังคงจับสายสะพายในลักษณะเดิมแล้วดึงไปข้างหน้าให้ตึง
ขนานกับพื้น ข้อมือซ้ายอยู่ในแนวเข็มขัด ข้อศอกขวากางออกตามธรรมชาติ
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนลงจนกว่าพานท้ายปืน       
จะวางบนพื้นพร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) มาข้างขาซ้ายกลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง 
จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๖
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ท่าสะพายขวาง

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าสะพายขวาง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการพกพาอาวุธเคล่ือนที่ในระยะไกล
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “สะพายขวาง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “สะพายขวาง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาที่จับปืนในท่าเรียบอาวุธ       
เปลี่ยนเป็นก ารอบบริเวณใต้โครงศูนย์หน้า จากนั้นยกปืนขึ้นให้พานท้ายปืนพ้นพื้นแล้วโยนปืนให้สูงขึ้นในแนวดิ่ง 
เพื่อเลื่อนมือมาจับปืนในลักษณะก ารอบบริเวณแหวนครอบล ากล้อง มือขวาอยู่ระดับอก แล้วผลักปืนออกไป
ในทิศทางตรงหน้าเสมอแนวไหล่ขวา หันด้ามปืนไปทางซ้ายมือ ให้ปืนอยู่ในแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้นห่างจากล าตัว
ประมาณสองฝ่ามือ พร้อมกันนั้นให้ใช้มือซ้ายไปจับที่กึ่งกลางสายสะพายปืนในลักษณะก ารอบโดยใช้ปลายนิ้วทั้งห้า 
แล้วดึงสายสะพายไปทางซ้ายจนตึง ข้อศอกทั้งสองกางออกเล็กน้อย ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะ
ของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

ตอนท่ีหนึ่ง



๕๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “สะพายขวาง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนให้สูงขึ้น มือซ้าย
ช่วยประคองสายสะพายให้กางออกและตึงอยู่เหมือนเดิม แล้วน าเอาช่องว่างระหว่างสายสะพายกับตัวปืนเข้ามา
สวมลงทางศีรษะโดยไม่ก้มศีรษะลงมารับ ในลักษณะให้พานท้ายปืนชี้ไปทิศทางตรงหน้าและด้ามปืนชี้ไปทางซ้าย  
ต่อจากนั้นสอดแขนขวาเข้าไปในช่องว่างระหว่างสายสะพายตัวปืน ให้ตัวปืนไปข้างหลังจัดปืนด้วยมือทั้งสองข้าง  
โดยใช้มือขวาเอื้อมลงไปจับที่สายสะพายบริเวณหูกระวินล่างในลักษณะคีบ หัวแม่มืออยู่ด้านในนิ้วทั้งสี่เรียงชิด
ติดกันอยู่ด้านนอก ผลักพานท้ายปืนไปทางด้านหลังเพื่อให้กระบอกปืนวางทาบอยู่บนแผ่นหลัง พานท้ายปืน
อยู่ข้างล่างทางขวา ปากล ากล้องปืนชี้เฉียงขึ้นอยู่บริเวณไหล่ซ้าย มือซ้ายจัดสายสะพายปืนบริเวณไหล่ซ้าย 
เมื่อจัดกระบอกปืนและสายสะพายเรียบร้อยแล้ว ใช้มือซ้ายก าหลวมรอบสายสะพายบริเวณกึ่งกลางหน้าอก 
ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวาจับคีบที่สายสะพายบริเวณหูกระวินล่างในลักษณะเดิม กางข้อศอกขวาออกไป
ทางข้างจนรู้สึกตึงยืดอกให้ผ่ึงผาย ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้า
ในแนวระดับ
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “สะพายขวาง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในลักษณะท่าตรง
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง (ในลักษณะการฟันมือ) จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๕๘
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ท่าเรียบอาวุธจากท่าสะพายขวาง

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “เรียบอาวุธจากท่าสะพายขวาง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสที่ต้องการพกพาอาวุธเคล่ือนที่ในระยะไกล
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เรียบ, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายมาจับสายสะพายบริเวณหน้าอก   
ในลักษณะก าหลวมรอบสายสะพาย ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นใช้มือขวามาตบจับที่สายสะพาย
บริเวณหูกระวินล่างในลักษณะคีบ นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอกแล้วกางข้อศอกขวา
ออกไปทางข้างจนตึง ต่อจากนั้นให้ใช้มือขวาเหวี่ยงพานท้ายปืนให้ชี้ไปข้างหน้าจนปืนพ้นจากแผ่นหลัง แล้วใช้
ข้อศอกขวาดันปืนให้สูงขึ้นจนรู้สึกว่าสายสะพายเริ่มหย่อน โดยปืนอยู่ในลักษณะพานท้ายปืนชี้ไปข้างหน้าและ
ด้ามปืนชี้ไปด้านซ้าย จากนั้นเมื่อมือขวามาจับบริเวณแหวนครอบล ากล้อง มือซ้ายจับบริเวณกึ่งกลางสายสะพาย
แล้วดึงสายสะพายออกจนตึง ในลักษณะให้ปืนขนานกับพื้นพานท้ายชี้ไปข้างหน้า ล ากล้องปืนชี้ไปข้างหลัง  
ช่องว่างระหว่างปืนกับสายสะพายอยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง ในระดับเดียวกับใบหู ศีรษะอยู่กึ่งกลางระหว่าง
สายสะพายกับปืน ข้อศอกขวาและซ้ายกางออกเล็กน้อย (ไม่แบะออกไปข้างหน้าหรือข้างหลัง) ยกอกให้ผึ่งผาย 
ส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

ตอนท่ีหนึ่ง



๕๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สอง

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนออกจากการสวมศีรษะ       
มาด้านข้างล าตัวลงไปอยู่ข้างขาขวาอยู่ในแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้น หันด้ามปืนชี้ไปด้านหน้า พร้อมกับเลื่อนมือขวา    
ขึ้นไปจับฝาครอบล ากล้องปืนใต้โครงศูนย์หน้าลักษณะเดียวกับการจับปืนในท่าเรียบอาวุธ มือขวาอยู่แนวเดียว    
กับเข็มขัด มือซ้ายจับสายสะพายในลักษณะก าหลวมแล้วดึงสายสะพายออกไปข้างหน้าเล็กน้อยจนสายสะพาย
ระหว่างหูกระวินบนกับมือซ้ายตึง มือซ้ายอยู่สูงประมาณแนวเข็มขัด 
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนลงจนกว่าพานท้ายปืน        
จะวางบนพื้น พร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) มาข้างขาซ้ายกลับมาอยู่ในท่าเรียบอาวุธ           
อย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๐
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าหมอบ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “หมอบ”
ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “หมอบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนขึ้นเฉียงผ่านหน้าล าตัว 
เปลี่ยนท่าการจับถือเป็นการก ารอบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน หันหลังมือออกนอกล าตัว จนมือขวาอยู่เสมอแนว
ระดับไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น บังคับให้กระบอกปืนอยู่ในลักษณะทแยงกับล าตัว ๔๕ องศา 
และอยู่ห่างจากล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนชี้ไปด้านหน้า พร้อมกันนั้นยกมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืน
ไว้ด้วย) บริเวณก่ึงกลางฝาครอบล ากล้องปืน ข้อศอกซ้ายกางออกเล็กน้อย โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการ
เคลื่อนไหวใดๆ จากนั้นสะบัดมือขวา (ในลักษณะการฟันมือ) ไปบริเวณพานท้ายปืนเลยไปเล็กน้อย            
จนแขนขวาเหยียดตึง นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน พร้อมกันนั้นให้ก้าวท้าวซ้ายไปข้างหน้าประมาณ     
ครึ่งก้าวอย่างแข็งแรงในลักษณะการเตะขาและตบเท้าลงพื้นเต็มฝ่าเท้า น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสอง ส้นเท้าขวา
ไม่เปิด ลักษณะล าตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้า

ตอนที่หน่ึง



๖๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “หมอบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติทรุดตัวลงนั่งคุกเข่า ขาซ้ายท่อนล่างตั้งฉากกับ
ท่อนบน ส้นเท้าซ้ายเสมอเข่าขวา ล าตัวต้ังตรง จากนั้นยกแขนขวาขึ้นมาข้างหน้าให้แขนเหยียดตึงและขนานกับพืน้ 
ฝ่ามือคว่ าลง นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ถือปืนด้วยมือซ้ายรักษาสมดุลของปืนให้แนวปืนคงลักษณะเดิม

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติโน้มน้ าหนักตัวไปข้างหน้าและคุกเข่าซ้ายลงจรดพื้น 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาตบลงที่พื้นแขนเหยียดตึง มือซ้ายถือปืนในลักษณะเดิมปืนแบนราบและขนานกับพื้น 
ล ากล้องชี้ไปข้างหน้าทางซ้าย มือซ้ายอยู่เสมอแนวแขนขวา ข้อศอกซ้ายงอจนแขนซ้ายท่อนล่างตั้งฉากกับ        
แขนท่อนบน ยกเข่าขวาพ้นพื้นเหยียดไปข้างหลังจนขาเหยียดตึง ปลายเท้าขวาตั้ง เงยหน้าและตรวจการณ์       
ไปข้างหน้า
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “หมอบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติทรุดตัวลง วางแขนซ้ายท่อนล่างลงกับพื้น        
ให้ข้อศอกซ้ายกางออกและบิดปืนให้พานท้ายปืนเฉียงกับล าตัวไปทางขวาเล็กน้อย (ประมาณ ๒๐ องศา) 
วางพานท้ายลงแตะพื้น ซึ่งจะมีผลท าให้ปากกระบอกปืน อยู่สูงจากพื้นเล็กน้อย ต่อจากนั้นให้ใช้แขนท่อนล่าง    
ข้างซ้ายกดพื้นไว้มั่นคง ยกเข่าซ้ายให้พ้นจากพื้นพร้อมกับเหยียดขาข้างซ้ายไปข้างหลังจนเหยียดตึง ปลาย เท้า     
จิกพื้นไว้ในลักษณะให้ส้นเท้าทั้งสองชิดกัน ต่อจากนั้นให้ลดตัวลงไปนอนราบกับพ้ืน เมื่ออกแตะพื้นแล้วให้เลื่อนมือ  
ทั้งสองข้างมาก าปืนไว้ในลักษณะที่ให้มือขวาก ารอบฝาครอบล ากล้องปืน บริเวณใต้หูกระวินบนในลักษณะ        
หันฝ่ามือไปทางซ้าย นิ้วทั้งสี่อยู่ด้านล่าง นิ้วหัวแม่มืออยู่ทางด้านบน กางข้อศอกทั้งสองออกไปจนสุด ท าศีรษะ    
ให้ต่ าแต่เงยหน้า สายตามองตรงไปทางด้านหน้าในแนวระดับ จัดเท้าทั้งสองข้างให้ส้นเท้าวางอยู่ชิดกัน 
และแบะปลายเท้าทั้งสองข้างออกไปทางซ้ายและขวาให้เต็มที่ให้ส้นเท้าแบนราบกับพ้ืน

ตอนท่ีสองรอสัญญาณ “อึ๊บ”



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๒
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าลุก”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบัติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                      
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน:์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ลุก”

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ลุก, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือซ้ายลงไปก ารอบที่แหวนครอบล ากล้อง 
(กึ่งกลางน้ าหนักปืน) หงายฝ่ามือขึ้น พร้อมกันนั้นให้ละมือขวาจากการจับปืนมาตบลงพื้นแนวเดียวกับไหล่ขวา     
ในลักษณะนิ้วมือทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ไปข้างหน้า รวบปลายเท้าทั้งสองข้างเข้าหากันปลายเท้าจิกพื้น ใช้มือขวา  
ยันพื้นยกตัวขึ้นมา ให้สูงจากพื้นจนแขนเหยียดตึง จากนั้นชักเข่าซ้ายมาข้างหน้า คุกเข่าข้างซ้ายให้ขาท่อนบน    
ตั้งฉากกับล าตัว ขาขวาเหยียดตึง ปลายเท้าติดพื้นมือซ้ายถือปืนไว้ใต้หน้าอก ปืนแบนราบและขนานกับพื้น  
มือซ้ายอยู่เสมอแนวแขนขวา ล ากล้องชี้ไปข้างหน้าทางซ้าย ข้อศอกซ้ายงอจนแขนซ้ายท่อนล่างตั้งฉากกับแขน   
ท่อนบนเงยหน้าและตรวจการณ์ไปข้างหน้า



๖๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ลุก, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติคุกเข่าขวาพร้อมกับใช้มือขวาดันล าตัวขึ้น พร้อมกับ
ยกเข่าทั้งสองให้พ้นพื้น และลุกขึ้นยืนอยู่ในลักษณะท่าหมอบตอนที่หนึ่ง
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ลุก, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายผลักปืนไปข้างหน้าทางขวาพานท้ายปืน
แนบติดข้างขาขวาท่อนบนจนแขนซ้ายตึง ปืนท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกับยกมือขวามาจับปืน
เหนือมือซ้ายลักษณะก ารอบแขนเหยียดตึง จากนั้นใช้มือขวาดึงปืนอัดเข้าร่องไหล่ขวาอย่างแข็งแรง จนกระทั่ง
ปืนมาอยู่แนบชิดข้างล าตัวทางด้านขวา พร้อมกันนั้นละมือซ้ายที่จับฝาครอบล ากล้องมาจับที่ปลอกลดแสง      
ในลักษณะจับคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน นิ้วทั้งห้าชี้ไปทางด้านขวา ข้อศอกซ้าย เปิด         
ขนานกับพื้น กระบอกปืนตั้งฉากกับพื้น ด้ามปืนชี้ไปทางด้านหน้า พร้อมกับเปลี่ยนท่าการจับปืนจากการก ารอบ       
เป็นการจับด้วยนิ้วทั้ งสี่ เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอกและนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้ งห้าชี้ลงด้านล่าง 
แบะข้อศอกขวาไปด้านหลังจนรู้สึกว่าไหล่ขวาตึง จากนั้นใช้มือขวาลดปืนลงจนกว่าพานท้ายปืนจะวางลงบนพื้น
ตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ โดยไม่ให้กระแทกกับพื้นพร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) 
กลับไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๔
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าแบกอาวุธจากท่าวันทยาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ อ งตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่แถวแซงเสด็จ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “แบก - อาวุธ”

จังหวะหนึ่งท่าวันทยาวุธ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวาขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม 
นิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันฝ่ามือไปทางซ้าย ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) 
บริเวณใต้หูกระวินบน นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่แนวระดับเดียวกัน  โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหว
ใดๆ แขนขวาท่อนบนแนบชิดติดล าตัว ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไป
ด้านหน้าในแนวระดับ



๖๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกปืนไปทางซ้ายในลักษณะม้วนข้อมือ     
ให้บิดเข้าหาล าตัว โกร่งไกปืนชี้ไปด้านหลัง แล้วน าพานท้ายปืนมาชิดกับตะเข็บกางเกงทางด้านข้างของโคนขาซ้าย 
โดยให้มือขวาน าล ากล้องปืนเข้าไปในร่องไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดให้ขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นละมือซ้ายจาก    
ฝาครอบล ากล้องปืนมาตบจับพานท้ายปืน แขนซ้ายเหยียดตึง และกระชับไว้ที่ข้างโคนขาซ้ายตรงแนวตะเข็บ    
กางเกง พร้อมกับใช้อุ้งมือรองจับฐานพานท้าย และจับไว้ในลักษณะที่ให้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดสันพานท้ายปืนไว้
เหนือฐานสันพานท้ายปืนเล็กน้อย นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วทาบไปตามพานท้ายปืนด้านใน จากนั้น       
เล่ือนมือขวาที่ก ารอบฝาครอบล ากล้องลงมาอยู่แนวระดับหัวไหล่ซ้าย ข้อศอกยังคงเปิดขนานพื้น
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “แบกอาวุธจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติยกมือซ้ายที่ก าพานท้ายปืนอยู่นั้น        
ขึ้นไปข้างหน้าในแขนท่อนล่างตั้งฉากกับล าตัวในแนวระดับ และขนานกับพื้น ยกปืนขึ้นข้างบนให้ช่องใส่ซอง
กระสุนอยู่ประมาณบนบ่าซ้าย แขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดล าตัวเสมอกับแนวแผ่นหลัง พร้อมกันนั้นสะบัดมือขวา 
(ในลักษณะการฟันมือ) กลับไปอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

จังหวะสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าวันทยาวุธจากท่าแบกอาวุธ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและเป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่แถวแซงเสด็จ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “แบ่ง” ใช้ค าบอก “วันทยา - วุธ”

จังหวะหน่ึง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยาวุธจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติลดแขนซ้ายท่อนล่างให้ต่ าลงมาทางด้านซ้าย
ของล าตัวจนพานท้ายปืนมาวางแนบชิดข้างโคนขาซ้าย แขนซ้ายเหยียดตึง พร้อมกันนั้นให้ยกมือขวามาจับก ารอบ
ฝาครอบล ากล้องในลักษณะม้วนข้อ หันหลังมือออกนอกล าตัว ในแนวระดับไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น 
บังคับให้ปืนตั้งตรงในแนวดิ่งตั้งฉากกับพ้ืน

ท่าแบกอาวุธ



๖๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยาวุธจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวา   
ยกปืนมาด้านหน้ากึ่งกลางล าตัวในลักษณะม้วนข้อมือออกด้านนอก จนหลังมือขวา
หันไปทางขวาในลักษณะท่าวันทยาวุธ พร้อมกันนั้นละมือซ้ายมาตบกระชับ               
ฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืน     
มีการเคลื่อนไหวใดๆ นิ้วหัวแม่มือของมือซ้ายอยู่ตรงรู ที่ห้า ของฝาครอบ          
ล ากล้องปืนนับจากล่างขึ้นบน นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่แนวระดับเดียวกัน 
แขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดล าตัว น้ าหนักปืนทั้งกระบอกอยู่ที่มือซ้าย ส่วนอื่นๆ
ของร่างกายยังคงอยู่ ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้า            
ในแนวระดับ

จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “วันทยาวุธจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้าย  
จับถือปืนไว้ให้มั่นคงในลักษณะเดิม ปล่อยมือขวาจากการจับปืนแล้วสะบัดมือลง 
(ในลักษณะการฟันมือ ) อย่างแข็งแรง โดยให้ปลายนิ้ วชี้มือขวาสัมผัสกับ         
ลาดพานท้ายปืน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ท ามุมประมาณ ๔๕ องศา กับพานท้ายปืน 
นิ้วหัวแม่มืองอและทาบไปกับสันพานท้ายปืน แขนขวาเหยียดตึง จากนั้นให้ปฏิบัติ
ท่ายกอก

จังหวะสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๖๘
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าถือปืนตามเสด็จ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบียบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                      
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยเมื่อตามเสด็จฯ ในพื้นที่เส่ียงภัย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ตามเสด็จ, ถือปืน”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ตามเสด็จถือปืน, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ      
ใช้มือขวายกปืนขึ้นเฉียงผ่านหน้าล าตัว เปลี่ยนท่าการจับถือเป็นการก ารอบ     
นิ้ วทั้ งสี่ เ รีย งชิดติดกัน  หันหลั งมือออกนอกล าตั ว  จนมือขวาอยู่ เสมอ            
แนวไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น บังคับให้กระบอกปืนอยู่ในลักษณะ
ทแยงกับล าตัว ๔๕ องศา และอยู่ห่างจากล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืน     
ชี้เฉียงลงด้านล่าง พร้อมกันนั้นยกมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้ง สี่       
เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบ        
ล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) บริเวณกึ่งกลางฝาครอบล ากล้องปืน  
มือซ้ายอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ซ้าย ข้อศอกซ้ายกางออกเล็กน้อย โดยพยายาม
ไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใดๆ

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ตามเสด็จถือปืน, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ        
ละมือขวาจากฝาครอบล ากล้องมาตบจับที่ด้ามปืนในลักษณะก ารอบโดยนิ้วชี้   
ทาบไปตามโกร่งไกปืน ใช้ท้องแขนขวากดพานท้ายปืนให้แนบชิดติดล าตัว มือซ้าย  
ที่ก ารอบให้ม้วนข้อเข้าเล็กน้อย พร้อมน าปืนเข้าหาล าตัวจนแนบชิด จากนั้น       
ให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีสอง



๖๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเรียบอาวุธจากท่าถือปืนตามเสด็จ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยเมื่อตามเสด็จฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัย
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เรียบ, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาท ามือ
ลักษณะรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก 
ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) เหนือมือซ้ายในลักษณะ
ก ารอบ ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหว
ใดๆ 

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืน
ผ่านล าตัวลงจนกว่าพานท้ายปืนจะวางลงบนพื้นตามลักษณะของท่าเรียบอาวุธ 
โดยไม่ให้กระแทกกับพื้นพร้อมกับสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) กลับไปอยู่
ในท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ตอนท่ีสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๗๐
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าถวายความเคารพ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสถวายความเคารพจากท่าถือปืนตามเสด็จฯ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ถวายความเคารพ, ตรง” และ “ถวายความเคารพทางขวา (ซ้าย), ท า”

ท่าถวายความเคารพจากท่าถือปืนตามเสด็จ (ทางขวา, ทางซ้าย)

นายทหารชั้นประทวน : เมื่อได้ยินค าบอก “ถวายความเคารพ, ตรง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาวาดปืนไปทางขวามือ
จนปากล ากล้องชี้ขึ้นบนตั้งฉากกับพื้น ด้ามปืนชี้ไปด้านหน้าแล้วดึงปืนมาวางบริเวณร่องไหล่ขวาให้โครงศูนย์ หลัง
แนบกับร่องไหล่ขวา พานท้ายปืนทาบไปตามท้องแขนขวา พร้อมกันนั้นให้ละมือซ้ายจากฝาครอบล ากล้องสะบัดมือซ้าย 
(ลักษณะการฟันมือ) มาอยู่ข้างขาซ้ายในลักษณะท่าตรง พร้อมกับน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะวาดเท้าซ้าย
ออกข้างล าตัว จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ท่าถวายความเคารพจากท่าถือปืนตามเสด็จ (ทางขวา, ทางซ้าย)

นายทหารชั้นสัญญาบัตร : เมื่อได้ยินค าบอก “ถวายความเคารพ, ตรง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาที่จับที่ด้ามปืนมาปฏิบัติ
ท่าวันทยหัตถ์ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก



๗๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าถือปืนจากการถวายความเคารพ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสเลิกถวายความเคารพจากท่าถือปืนตามเสด็จฯ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ถือปืน”

ท่าถือปืนตามเสด็จ

นายทหารชั้นประทวน : เมื่อได้ยินค าบอก “ถือปืน” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาวาดปืนลงมาทางซ้ายหน้าล าตัว 
พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายมาตบจับปืนบริเวณฝาครอบล ากล้อง ให้ลักษณะก ารอบ มือซ้ายอยู่แนวเดียวกับไหล่ซ้าย 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) บริเวณ
กึ่งกลางฝาครอบล ากล้องปืน มือซ้ายอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ซ้าย ข้อศอกซ้ายกางออกเล็กน้อย อยู่ในลักษณะของ   
ท่าถือปืนตามเสด็จ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ท่าถวายความเคารพ

ท่าถือปืนตามเสด็จ

นายทหารชั้นสัญญาบัตร : เมื่อได้ยินค าบอก “ถือปืน” ให้ผู้ปฏิบัติลดมือขวาจากท่าวันทยหัตถ์มาตบจับที่ด้ามปืน    
ในลักษณะก ารอบโดยนิ้วชี้ทาบไปตามโกร่งไกปืน ใช้ท้องแขนขวากดพานท้ายปืนให้แนบชิดติดล าตัว มือซ้ายที่ก ารอบ
ให้ม้วนข้อเข้าเล็กน้อย พร้อมน าปืนเข้าหาล าตัวจนแนบชิด จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก

ท่าถวายความเคารพ



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๗๒
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ารวมอาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสพักแถว เพื่อป้องกันการช ารุดของอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “รวมอาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “รวมอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง”

การปฏิบัติของคนที่ ๑
ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นใช้มือทั้งสองผลักปืนไปข้างล่างจนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึง 

พลิกปืนให้แบนราบหันด้ามปืนไปด้านหน้า มือซ้ายจับฝาครอบล ากล้องปืนด้วยการหงายฝ่ามือ มือขวาจับคอปืน
ด้วยการคว่ าฝ่ามือ พร้อมกันนั้นตบเท้าซ้ายเฉียงไปด้านหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว ส้นเท้าขวาไม่เปิด 
สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

การปฏิบัติของคนที่ ๒
ให้ผู้ปฏิบัติเล่ือนมือขวาขึ้นมาจับเหนือโครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบ ยกปืนมาข้างหน้า วางพานท้ายปืน

ลงบนพื้นให้ปืนตั้งตรง และอยู่กึ่งกลางเท้าทั้งสองอยู่ห่างจากปลายเท้าประมาณหนึ่งคืบ แขนขวาเหยียดตึง     
หันหลังมือไปทางขวา มือซ้ายอยู่ในลักษณะของท่าตรง  สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

การปฏิบัติของคนที่ ๓
ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนขึ้นมาพร้อมกับเหวี่ยงพานท้ายปืนไปทางด้านซ้ายของตัวสูงประมาณ   

เหนือเข็มขัดเล็กน้อย หันด้ามปืนไปด้านหน้า ใช้มือซ้ายตบจับที่คอปืนในลักษณะการคว่ ามือ จากนั้น              
ใช้มือทั้งสองผลักปืนไปข้างล่างจนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึง พร้อมกันนั้นตบเท้าขวาเฉียงไปด้านหน้าทางขวา
ประมาณครึ่งก้าว ส้นเท้าซ้ายไม่เปิด สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ



๗๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สอง
เมื่อได้ยินค าบอก “รวมอาวุธ, ตอนที่สอง”

การปฏิบัติของคนที่ ๑
ให้ผู้ปฏิบัติก้มตัวลงน าล ากล้องปืนสอดเข้าไปในช่องด้ามหิ้ว วางพานท้ายปืนวางจรดพื้นเฉียงไปด้านหลัง

เล็กน้อย แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง มือทั้งสองยังคงจับปืนในลักษณะเดิม (ล ากล้องปืนคนที่ ๑ อยู่เหนือล ากล้องปืน
คนที่ ๓) ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง

การปฏิบัติของคนที่ ๒
ให้ผู้ปฏิบัติคงอยู่ในลักษณะเดิม
การปฏิบัติของคนที่ ๓
ให้ผู้ปฏิบัติก้มตัวลงน าล ากล้องปืนสอดเข้าไปในช่องด้ามหิ้ว วางพานท้ายปืนวางจรดพื้นเฉียงไปด้านหลัง

เล็กน้อย แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง มือทั้งสองยังคงจับปืนในลักษณะเดิม (ล ากล้องปืนคนที่ ๑ อยู่เหนือล ากล้องปืน
คนที่ ๓) ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง
ตอนที่สาม 
เมื่อได้ยินค าบอก “รวมอาวุธ, ตอนที่สาม”

การปฏิบัติของคนที่ ๑ และ ๓
ให้ผู้ปฏิบัติยืดตัวขึ้นมาพร้อมกับน าเท้าที่อยู่ข้างหน้ามาชิดเท้าทีอ่ยู่ข้างหลัง กลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรง

อย่างรวดเร็วและแข็งแรง
การปฏิบัติของคนที่ ๒
ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาลงมาอยู่ข้างขาขวาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๗๔
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ขยายอาวุธ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสพักแถว เพื่อป้องกันการช ารุดของอาวุธ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ขยายอาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขยายอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง”
การปฏิบัติของคนที่ ๑ : ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าซ้ายเฉียงไปด้านหน้าทางซ้ายประมาณครึ่งก้าว ส้นเท้าขวา

ไม่เปิด พร้อมกันนั้นก้มตัวลงไปจับปืน มือซ้ายจับฝาครอบล ากล้องปืนด้วยการหงายฝ่ามือ มือขวาจับคอปืน        
ด้วยการคว่ าฝ่ามือ จากนั้นใช้มือขวายกพานท้ายปืนขึ้นให้ขนานกับพื้น แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง ปากล ากล้องปืน
ยังคงอยู่ในช่องด้ามหิ้วปืน ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง

การปฏิบัติของคนที่ ๒ : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวามาจับเหนือโครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบ แขนขวา    
เหยียดตึง หันหลังมือไปทางด้านขวา สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

การปฏิบัติของคนที่ ๓ : ให้ผู้ปฏิบัติตบเท้าขวาเฉียงไปด้านหน้าทางขวาประมาณครึ่งก้าว ส้นเท้าซ้าย  
ไม่เปิด พร้อมกันนั้นก้มตัวลงไปจับปืน มือซ้ายจับคอปืนด้วยการคว่ าฝ่ามือ มือขวาจับฝาครอบล ากล้องปืน          
ด้วยการหงายฝ่ามือ จากนั้นใช้มือขวายกพานท้ายปืนขึ้นให้ขนานกับพื้น แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง ปากล ากล้องปืน
ยังคงอยู่ในช่องด้ามหิ้ว ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขยายอาวุธ, ตอนที่สอง”

การปฏิบัติของคนที่ ๑ : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างยกปืนขึ้นมา พร้อมกันนั้นยืดล าตัวขึ้นมา             
ให้ล าตัวตรง ปืนแบนราบอยู่บริเวณหน้าขาซ้ายขนานกับพื้น หันด้ามปืนไปด้านหน้า แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง

การปฏิบัติของคนที่ ๒ : ให้ผู้ปฏิบัติคงอยู่ในลักษณะเดิม
การปฏิบัติของคนที่ ๓ : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างยกปืนขึ้นมา พร้อมกันนั้นยืดล าตัวขึ้นมา            

ให้ล าตัวตรง ปืนแบนราบอยู่บริเวณหน้าขาขวาขนานกับพื้น หันด้ามปืนไปด้านหน้า แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง

ตอนท่ีสอง



๗๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“ข
ยา

ยอ
าวุ

ธ”
ค า

บอ
ก 

“ร
วด

”
ท่า

ขย
าย

อา
วุธ

ตอนที่สาม

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ขยายอาวุธ, ตอนที่สาม”
การปฏิบัติของคนที่ ๑ : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายผลักปืนไปทางข้างทางขวา แนวปืนชี้เฉียงขึ้นท ามุมกับล าตัวประมาณ 
๔๕ องศา พร้อมกันนั้นใช้มือขวาดึงปืนให้พานท้ายแนบชิดข้างต้นขาขวา จากนั้นละมือขวาที่จับคอปืนมาตบจับ      
ฝาครอบล ากล้องปืนใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะก ารอบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง พร้อมกัน
นั้นน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง จากนั้นสะบัดมือซ้ายมาอยู่ข้างขาซ้าย (ในลักษณะ     
การฟันมือ) ในลักษณะท่าตรง พร้อมกันนั้นใช้มือลดปืนลงมาอยู่ข้างขาขวาในลักษณะท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง 
การปฏิบัติของคนที่ ๒ : ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนมาอยู่ข้างขาขวาในลักษณะท่าเรียบอาวุธอย่างแข็งแรง
การปฏิบัติของคนที่ ๓ : ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากคอปืนแล้วสะบัดมือ (ในลักษณะการฟันมือ) ลงมาอยู่ข้างขาซ้าย 
ใช้มือขวาน าปืนมาวางข้างขาขวา พร้อมกันนั้นน าเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลักษณะอัดส้นเท้า ในลักษณะ              
ท่าเรียบอาวุธ จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๗๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเปล่ียนยาม”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก  
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใชใ้นโอกาสปฏิบัติหน้าที่กองรักษาการณ์ หรือยามถวายพระเกียรติ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เปล่ียนยาม”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เปลี่ยนยาม, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่น าเท้าซ้ายมาชิด  
พร้อมกันนั้นให้ปฏิบัติท่าคอนอาวุธ จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าหนึ่งก้าว ในลักษณะการเตะและตบเท้าลงบนพื้นอย่าง
แข็งแรง โดยให้ส้นเท้าซ้ายอยู่แนวเดียวกับปลายเท้าขวา บิดปลายเท้าซ้ายชี้ไปในทิศทางตรงหน้า ล าตัวหันเฉียงไปทางขวา
ประมาณ ๔๕ องศา เช่นเดียวกันกับศีรษะและสายตาเป็นไปตามจังหวะหนึ่งของท่ากึ่งขวาหัน น้ าหนักตัวอยู่ที่
เท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึงส้นเท้าขวาเปิด มือซ้ายยังคงอยู่ในลักษณะท่าตรง

ตอนท่ีหนึ่งท่าเรียบอาวุธ

ตอนท่ีสอง

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เปล่ียนยาม, ตอนที่สอง”  ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าทางซ้ายในลักษณะไขว้  
ห่างจากเท้าซ้ายประมาณครึ่งก้าว หรือน าเท้าขวาไปแทนที่เท้าขวาของยามอีกนายหนึ่ง ปลายเท้าขวาเฉียงไปทาง
ด้านซ้ายท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา ในลักษณะการเตะและตบเท้า ถ่ายน้ าหนักตัวไปที่เท้าขวา จากนั้นให้ใช้
ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุน หมุนตัวไปทางซ้าย ๑๘๐ องศา หันหน้าเข้าหายามอีกนายหนึ่ง วางส้นเท้าขวาลงกับพื้น 
น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา เปิดส้นเท้าซ้ายเล็กน้อย ขาซ้ายเหยียดตึง ปืนอยู่ในลักษณะของท่าคอนอาวุธ มือซ้าย อยู่        
ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้า



๗๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เปล่ียนยาม, ตอนที่สอง”  ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าทางซ้ายในลักษณะไขว้  
ห่างจากเท้าซ้ายประมาณครึ่งก้าว หรือน าเท้าขวาไปแทนที่เท้าขวาของยามอีกนายหนึ่ง ปลายเท้าขวาเฉียง ไปทาง
ด้านซ้ายท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา ในลักษณะการเตะและตบเท้า ถ่ายน้ าหนักตัวไปที่เท้าขวา จากนั้นให้ใช้
ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุน หมุนตัวไปทางซ้าย ๑๘๐ องศา หันหน้าเข้าหายามอีกนายหนึ่ง วางส้นเท้าขวาลง     
กับพื้นน้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา เปิดส้นเท้าซ้ายเล็กน้อย ขาซ้ายเหยียดตึง ปืนอยู่ในลักษณะของท่าคอนอาวุธ มือซ้าย
อยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้า

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เปล่ียนยาม, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะอัดส้นเท้า
อย่างแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าคอนอาวุธ

ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๗๘
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ท่ายืนยามถวายพระบรมศพ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ายืนยามถวายพระบรมศพ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก  
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสยืนยามถวายพระบรมศพเพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติและความจงรักภักดี
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ท า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติยังคงปฏิบัติในท่าวันทยาวุธ
ตอนที่สอง : ในระหว่างการปฏิบัติให้นับ ๑ – ๘ 
เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สอง”
นับ ๑ – ๔
ให้ผู้ปฏิบัติเลื่อนมือขวาผ่านพานท้ายปืนมาจับคอปืนในลักษณะก ารอบ จากนั้นใช้มือขวายกพานท้ายปืนขึ้น 
พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายลดปลายกระบอกปืนลงอย่างช้าๆ จนพานท้ายปืนอยู่บริเวณหน้าอก ปืนอยู่กึ่งกลางล าตัว 
ห่างจากหน้าอกเล็กน้อย แนวปืนขนานกับพื้น แขนซ้ายเหยียดตึง
นับ ๕ – ๘
ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายลดปลายกระบอกปืนลงอย่างช้าๆ จนล ากล้องปืนชี้ลงด้านล่างตั้งฉากกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เลื่อน
มือขวาผ่านพานท้ายปืนมาจับฐานพานท้ายปืนในลักษณะนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่บริเวณแง่หน้า
พานท้ายปืน จากนั้นใช้มือขวาลดปืนลงจนปลายดาบปลายปืนจรดพื้นอยู่กึ่งกลางระหว่างปลายเท้าทั้งสองข้าง  
เมื่อปลายดาบปลายปืนจรดพื้นแล้วมือขวาที่จับพานท้ายปืนให้เปลี่ยนเป็นแบมือวางลงบนฐานพานท้ายปืน นิ้วทั้งห้า
เหยียดตึงเรียงชิดติดกันปลายนิ้วชี้ไปทางด้านซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน พร้อมกันนั้นให้ละมือซ้ายที่จับฝาครอบ
ล ากล้องเลื่อนผ่านตัวปืนขึ้นมาในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกันปลายนิ้วชี้ลงพื้น แขนซ้ายเหยียดตึง

ตอนที่หน่ึง ตอนท่ีสอง (นับ ๑ – ๔) ตอนท่ีสอง (นับ ๕ – ๘)



๗๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สาม

ตอนที่สาม
เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากตัวปืนมาตบหลังมือขวา
ให้ทับเสมอกัน ในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกันปลายนิ้วชี้ไปทางด้านขวา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น
ตอนที่สี่
ในระหว่างการปฏิบัติให้นับ ๑ – ๘ 
เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติผลักพานท้ายปืนไปด้านหน้าจนแขน
ทั้งสองข้างเหยียดตึง มือทั้งสองข้างเปลี่ยนจากนิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเป็นการกุมลงบนฐานพานท้ายปืน พร้อมกันนั้น    
ให้ก้มศีรษะลงประมาณ ๔๕ องศา

ตอนที่ส่ี



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๐
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ท่าเลิกยืนยามถวายพระบรมศพ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกยืนยามถวายพระบรมศพ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสยืนยามถวายพระบรมศพเพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติและความจงรักภักดี
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ท า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ ตอน

ตอนที่หนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองดึงพานท้ายปืน      

เข้าหาล าตัวจนปืนตั้งฉากกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้นจนสายตามองตรงในแนวระดับ เมื่อปืนตั้งฉากกับพื้น     
แล้วมือทั้งสองข้างที่จับกุมพานท้ายปืนให้เปลี่ยนเป็นนิ้วทั้งห้าเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน ข้อศอกทั้งสองข้าง เปิด        
ขนานกับพื้นโดยประมาณ อยู่ในลักษณะของท่ายืนยามถวายพระบรมศพตอนที่สาม
ตอนที่สอง

เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากที่วางบนมือขวา    
ไปตบบริเวณคอปืนในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ลงพื้น แขนซ้ายเหยียดตึง อยู่ในลักษณะของ
ท่ายืนยามถวายพระบรมศพตอนที่สอง

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง



๘๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สาม (นับ ๑ – ๔)

ตอนที่สาม
เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยืนยามถวายพระบรมศพ, ตอนที่สาม” 
นับ ๑ - ๔

ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาจับฐานพานท้ายปืนในลักษณะนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มืออยู่ บริเวณ    
แง่หน้าพานท้าย ยกปืนขึ้นจนมือขวาอยู่ระดับหน้าอก พร้อมกันนั้นให้เลื่อนมือซ้ายไปบริเวณฝาครอบล ากล้องปืน
แล้วจับในลักษณะก ารอบ จากนั้นใช้มือซ้ายยกฝาครอบล ากล้องปืนขึ้นด้านบนจนปืนขนานกับพื้น พร้อมกันนั้น  
ใหเ้ล่ือนมือขวาไปตามพานท้ายปืนไปจับคอปืนในลักษณะก ารอบ
นับ ๕ - ๘

ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายยกฝาครอบล ากล้องปืนขึ้นด้านบนจนปืนตั้งฉากกับพื้น ปากล ากล้องปืน       
เสมอแนวระดับสายตา พร้อมกันนั้นให้ใช้มือขวาที่ก ารอบคอปืนลดพานท้ายปืนลงด้านล่างและเมื่อปืน เกือบ       
ตั้งฉากกับพื้น ให้ละมือขวาจากคอปืนเลื่อนลงไปอยู่บริเวณแง่หน้าพานท้าย นิ้วทั้งสี่เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน 
นิ้วหัวแม่มืองออยู่หลังสันพานท้าย อยู่ในลักษณะของท่าวันทยาวุธ
ตอนที่สี่

ยังคงปฏิบัติท่าวันทยาวุธ

ตอนที่ส่ีตอนที่สาม (นับ ๕ – ๘)



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๒
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๑.ความเป็นมา : เนื่องจากทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์จะต้องปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย
และถวายพระเกียรติอย่างใกล้ชิดต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งบางครั้งทหารจะยืนอยู่ในระยะ
ประชิดมากเกินไป ดังนั้นเพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงที่สุดจึงให้ปฏิบัติในท่ากอดปืนนั่งคุกเข่า
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ากอดปืนนั่งคุกเข่า”
๓.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่กองรักษาการณ์ หรือยามถวายพระเกียรติ
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “กอดปืนนั่งคุกเข่า, ท า”
๖.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “กอดปืนนั่งคุกเข่าจังหวะ - หนึ่ง” 
-กรณีผู้ปฏิบัติอยู่ในท่าวันทยาวุธ ให้ผู้ปฏิบัติยกมือขวาขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน

พร้อมตบจับ หันฝ่ามือไปทางซ้าย ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) บริ เวณ               
ใต้หูกระวินบน นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่แนวระดับเดียวกัน และดึงปืนเข้าหาล าตัวในลักษณะม้วนข้อมือเข้าด้านใน 
ล ากล้องปืนช้ีเฉียงขึ้นไปทางซ้าย ให้กระบอกปืนอยู่ในลักษณะทแยงกับล าตัว ๔๕ องศา ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง 
มือขวาอยู่เสมอแนวระดับไหล่ซ้าย พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายดึงปืนเข้าหาล าตัว ม้วนข้อมือเข้าหาล าตัวหันหลัง มือ   
ออกด้านนอก แขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดล าตัว และดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังเล็กน้อยโดยไม่เสียลักษณะท่าทาง        
ส้นเท้าซ้ายเปิด สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กอดปืนนั่งคุกเข่าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังอีกเล็กน้อย
เพื่อสะดวกต่อการนั่งคุกเข่า แล้วคุกเข่าซ้ายลงให้ขาขวาท่อนบนและล่างตั้งฉากกัน เมื่อเข่าซ้ายจรดพื้น ให้เปิด
ข้อศอกซ้ายขนานกับพื้นอย่างแข็งแรงทันที แขนขวาท่อนล่างแนบไปตามแนวกระบอกปืน ล าตัวตั้งตรง สายตา
มองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
จังหวะสาม : เมื่อได้ยินค าบอก “กอดปืนนั่งคุกเข่าจังหวะ - สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากฝาครอบล ากล้อง    
มาจับดาบปลายปืนในลักษณะคีบ หันหลังมือออกด้านนอกนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน          
ทาบไปตามแนวดาบ ไม่ให้เห็นดาบจากด้านหน้า แขนขวาท่อนล่างยังคงแนบไปตามแนวกระบอกปืนเช่นเดิม  
ล าตัวต้ังตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

หมายเหตุ : เมื่อผู้ปฏิบัติอยู่ในท่ากอดปืนน่ังคุกเข่า สามารถปฏิบัติในท่าแลขวา และแลซ้ายได้ โดยการปฏิบัติ    
ท่ายกอกและสะบัดหน้าไปในทิศทางที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ

จังหวะสอง จังหวะสาม



๘๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกกอดปืนนั่งคุกเข่า”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบั ติ ไ ด้ ถู กต้ อ งตามแบบฝึ กและ เป็ นระ เบี ยบแบบแผน เดี ย วกั นของ                         
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่กองรักษาการณ์ หรือยามถวายพระเกียรติ
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เลิกกอดปืนนั่งคุกเข่า, ท า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ

จังหวะหนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกกอดปืนนั่งคุกเข่าจังหวะ - หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นยืนโดยเท้าซ้ายยังคง      
อยู่ด้านหลังเล็กน้อย ไม่เสียลักษณะท่าทาง ส้นเท้าซ้ายเปิดในลักษณะการยั้งตัว ล าตัวตั้งตรง สายตามองตรงไป
ด้านหน้าในแนวระดับ ส่วนอ่ืนๆ ยังคงอยู่ในลักษณะเดิม

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการอัดส้นเท้า          
อย่างแข็งแรง พร้อมกันนั้นม้วนข้อมือขวาออกนอกล าตัวจนด้ามปืนชี้ไปทางด้านหน้า ละมือซ้ายจากดาบปลายปืน 
ท ามือเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน พร้อมตบจับหันฝ่ามือไปทางขวา ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน
(ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใดๆ นิ้วหัวแม่มือของมือซ้ายอยู่ตรง     
รูที่ห้า ของฝาครอบล ากล้องปืน นับจากล่างขึ้นบน นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่แนวระดับเดียวกัน แขนซ้ายท่อนบน
แนบชิดติดล าตัว น้ าหนักปืนทั้งกระบอกอยู่ที่มือซ้าย ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตา
มองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
จังหวะสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกกอดปืนนั่งคุกเข่าจังหวะ - สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับถือปืนไว้ให้มั่นคง
ในลักษณะเดิม ปล่อยมือขวาจากการจับปืนแล้วสะบัดมือลง (ในลักษณะการฟันมือ ) อย่างแข็งแรง โดยให้ปลาย
นิ้วชี้มือขวาสัมผัสกับลาดพานท้ายปืน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ท ามุมประมาณ ๔๕ องศา กับพานท้ายปืน 
นิ้วหัวแม่มืองอและทาบไปกับสันพานท้ายปืน แขนขวาเหยียดตึง

หมายเหตุ : เมื่อผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าแลขวาหรือแลซ้ายในท่ากอดปืนน่ังคุกเข่าอยู่ จะปฏิบัติท่าเลิกกอดปืนน่ังคุกเข่า 
ให้สะบัดหน้ามาอยู่ในทิศทางตรงหน้า ในข้ันตอนของการลุกข้ึนยืนในจังหวะหน่ึง และสะบัดหน้ากลับไปในทิศทางเดิม
พร้อมข้ันตอนการสะบัดมือขวาลงในจังหวะสอง

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๔
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ท่ายิง

ท่ายิง แบ่งเป็น ๕ ท่า ๑.ท่ายืนยิง  ๒.ท่านั่งสูงยิง  ๓.ท่านั่งราบยิง  ๔.ท่านั่งคุกเข่ายิง  ๕.ท่านอนยิง

ท่ายืนยิง
๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ายืนยิง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิ บั ติ ได้ ถู กต้ อ งตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ยืน, เตรียมยิง”
๕. การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนเตรียมยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าขวาหันจังหวะหนึ่ง จากนั้น       
ก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ปลายเท้าซ้ายชี้ไปที่เป้าหมาย มือทั้งสองข้าง
ถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนเตรียมยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาน าพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา  
ยังคงจับพานท้ายในลักษณะคีบคล้ายกับการจับปืนในท่าเตรียมใช้อาวุธ ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน มือซ้ายก ารอบ
ฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะหงายฝ่ามือ ใบหน้ายังไม่แนบชิดติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ยืนเตรียมยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะก ารอบ
โดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน ข้อศอกขวาเปิดตามธรรมชาติ มือซ้ายก ารอบฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะ
หงายฝ่ามือ ก้มศีรษะให้บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง โน้มน้ าหนักตัวไปด้านหน้าน้ าหนักตัว   
อยู่ที่เท้าซ้าย หย่อนเข่าซ้ายเล็กน้อย ขาขวาเหยียดตึง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า

ตอนที่สอง ตอนที่สาม



๘๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกยิงจากท่ายืนยิง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบัติ ได้ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เลิกยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากด้ามปืนมาตบจับที่         
สันพานท้ายปืนในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง         
รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่ เป้าหมาย 
ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาลดปืนลง ยังคงจับพานท้าย     
ในลักษณะคีบ มือซ้ายก ารอบฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะหงายฝ่ามือ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดล าตัวมาทางซ้าย ๙๐ องศา โดยใช้   
ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง 
แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ 

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่านั่งสูงยิง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “นั่งสูงนั่ง, เตรียมยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งสูงนั่งเตรียมยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหัน      
จังหวะหนึ่ง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ แนวเท้าทั้งสองข้าง
ขนานกัน มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งสูงนั่งเตรียมยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติทรุดตัวลงนั่งโดยไม่ให้มี
ส่วนใดของร่างกายสัมผัสพื้น นอกเหนือจากเท้าทั้งสองข้าง ส้นเท้าทั้งสองข้างติดกับพื้น มือขวาน าพานท้ายปืน
เข้าร่องไหล่ ยังคงจับพานท้ายในลักษณะคีบคล้ายกับการจับปืนในท่าเตรียมใช้อาวุธ ข้อศอกขวา เปิด          
ขนานกับพื้น มือซ้ายก ารอบฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะหงายฝ่ามือ แขนซ้ายท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าซ้าย
ด้านใน ใบหน้ายังไม่แนบชิดติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย 

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งสูงนั่งเตรียมยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืน     
ในลักษณะก ารอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนขวาท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าขวาด้านใน ก้มศีรษะ     
ให้บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม



๘๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งสูงยิง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เลิกยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากด้ามปืนมาตบจับที่            
สันพานท้ายปืนในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง          
รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ส่วนอื่นๆ    
ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้มือขวา      
ลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง 

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดล าตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา โดยใช้       
ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง 
แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ 

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๘๘
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่านั่งราบยิง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “นั่งราบนั่ง, เตรียมยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งราบนั่งเตรียมยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหนึ่ง 
จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ แนวเท้าทั้ งสองข้างขนาน กัน                
มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งราบนั่งเตรียมยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติทรุดตัวลงนั่ง จากนั้นให้ละมือขวา
ที่จับพานท้ายปืนมาค้ ายันพื้นด้านหลังทางขวาแล้วนั่งลงบนพื้น มือซ้ายก ารอบฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะ      
หงายฝ่ามือรักษาสมดุลของปืนให้แนวล ากล้องปืนชี้ไปยังเป้าหมาย จากนั้นละมือขวาจากพื้นมาตบจับพานท้ายปืน     
ในลักษณะคีบสันพานท้าย แล้วน าพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น แขนซ้ายท่อนบนทาบ
บริเวณหัวเข่าซ้ายด้านในใบหน้ายังไม่แนบชิดติดพานท้ายปืน สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งราบนั่งเตรียมยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะ
ก ารอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนขวาท่อนบนทาบบริเวณหัวเข่าขวาด้านใน ก้มศีรษะให้บริเวณแก้ม     
แนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม



๘๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งราบยิง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เลิกยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากด้ามปืนมาตบจับที่
สันพานท้ายปืนในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง
รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย ส่วนอื่นๆ    
ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม 

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากพานท้ายปืนไปตบพื้นด้านหลัง
ทางขวาแล้วดันตัวให้ลุกขึ้นยืน โดยไม่ให้เท้าทั้งสองข้างเคลื่อนที่ จากนั้นใช้มือขวามาตบจับที่พานท้าย ปืน            
ในลักษณะคีบ แล้วลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง 

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดล าตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา โดยใช้       
ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง 
แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ 

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๙๐
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่านั่งคุกเข่ายิง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อ ให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “นั่งคุกเข่านั่ง, เตรียมยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าขวาหัน     
จังหวะหนึ่ง จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ปลายเท้าซ้ายชี้ไปที่
เป้าหมาย มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกเท้าขวาไปด้านหลัง
ประมาณหนึ่งก้าว แล้วทรุดตัวลง วางหัวเข่าขวาลงบนพื้นอยู่แนวเดียวกันกับส้นเท้าซ้าย จากนั้นใช้มือ ขวา      
น าพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวาล าตัวตั้งตรง สายตามองไปที่เป้าหมาย

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่านั่งเตรียมยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนใน
ลักษณะก ารอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน แขนซ้ายท่อนบนพาดไปกับหัวเข่าซ้าย จากนั้นก้มศีรษะให้
บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย สายตาเล็งที่ เป้าหมาย           
ผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง



๙๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“เ
ลิก

ยิง
”

ค า
บอ

ก 
“ร

วด
”

ท่า
เล

ิกย
ิงจ

าก
ท่า

นั่ง
คุก

เข
่ายิ

ง

ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกยิงจากท่านั่งคุกเข่ายิง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เลิกยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากด้ามปืนมาตบจับที่
สันพานท้ายปืนในลักษณะคีบด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ด้านนอก นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง
รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้น สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย 
ยืดล าตัวขึ้นให้ตั้งตรง ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะเดิม 

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติลุกขึ้นยืนแล้วยกเท้าขวากลับมายืน
ต าแหน่งเดิม แล้วลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดล าตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา 
โดยใช้ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง             
ขาเหยียดตึงแล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ 

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๙๒
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่านอนยิง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ถู กต้ องตามแบบฝึกและเป็นระ เบี ยบแบบแผนเดี ยวกัน ของ
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “นอน, เตรียมยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นอนเตรียมยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันจังหวะหนึ่ง 
จากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปทางซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ แนวเท้าทั้งสองข้างขนานกัน 
มือทั้งสองข้างถือปืนอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ สายตามองตรงไปที่เป้าหมาย

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นอนเตรียมยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติคุกเข่าทั้งสองข้างพร้อมกัน โดยให้
ปฏิบัติในท่านั่งสูงก่อนแล้วจึงคุกเข่าทั้งสองข้างลงบนพ้ืน หัวเข่าทั้งสองข้างห่างกันตามธรรมชาติ ยืดล าตัวให้ตั้งตรง
อยู่บนหัวเข่าทั้งสองข้าง จากนั้นละมือขวาจากพานท้ายปืนไปตบลงบนพื้นด้านหน้า พร้อมโน้มตัวไปด้านหน้า       
ใช้มือขวาค้ ายันพื้นไว้ แล้วจึงทรุดตัวลงนอนบนพื้น โดยใช้ศอกซ้ายวางลงบนพื้นและบิดล าตัวขึ้นไปทางซ้าย
เล็กน้อย มือซ้ายก ารอบฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะหงายฝ่ามือรักษาสมดุลของปืนให้แนวล ากล้องปืนชี้ไปยัง
เป้าหมาย จากนั้นละมือขวาจากพื้นมาตบจับที่พานท้ายปืนในลักษณะคีบ น าพานท้ายปืนเข้าร่องไหล่ขวา 
ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน 

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “นอนเตรียมยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาจับด้ามปืนในลักษณะ
ก ารอบโดยให้นิ้วชี้พาดไปตามโกร่งไกปืน จากนั้นบิดล าตัวลงทางขวา ตั้งข้อศอกขวาลงบนพื้น แล้วก้มศีรษะให้
บริเวณแก้มแนบชิดติดพานท้ายหลังโครงศูนย์หลัง ยกหัวเข่าขวาออกจากล าตัวพอสมควรเพื่อจัดท่ายิงให้มั่นคง 
สายตาเล็งที่เป้าหมายผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่สอง

ตอนท่ีสาม



๙๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกยิงจากท่านอนยิง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
๔.ค าบอกใช้ : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เลิกยิง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากด้ามปืนมาตบจับที่       
พานท้ายปืนในลักษณะคีบสันพานท้ายปืนด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยาง      
รองพานท้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพ้ืน พร้อมกับบิดล าตัวขึ้นทางซ้ายเล็กน้อย

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาที่จับสันพานท้ายปืนมาตบลง
บนพ้ืนประมาณแนวหน้าอก แล้วดันตัวข้ึนพร้อมกับคุกเข่าทั้งสองข้าง จากนั้นลุกขึ้นยืนแล้วใช้มือขวามาตบจับที่
พานท้ายปืนในลักษณะคีบ และลดพานท้ายปืนลงอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมใช้อาวุธอย่างแข็งแรง

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกยิง, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติบิดล าตัวมาทางซ้าย ๔๕ องศา โดยใช้
ส้นเท้าขวาเป็นจุดหมุน จากนั้นน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง 
แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง กลับมาอยู่ในท่าเตรียมใช้อาวุธ 

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๙๔
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่ายืนเตรียมแทง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อ ให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “ยืน, เตรียมแทง”
๕.กาปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ยืน, เตรียมแทง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนขึ้นมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ 
พร้อมกันนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าเฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อยประมาณครึ่งก้าว ปลายเท้าทั้งสองชี้ไปทิศทาง
ตรงหน้าส้นเท้าซ้ายอยู่แนวเดียวปลายเท้าขวา เท้าทั้งสองห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ขณะเดียวกันมือ ซ้าย     
ซัดหรือผลักปืนออกไปด้านหน้าให้แขนซ้ายเหยียดตึง ปลายดาบอยู่ระดับสายตาหรือคอหอยคู่ต่อสู้ แขนซ้ายงอ
เล็กน้อย มือขวาก าคอปืนฝ่ามือหันไปทางซ้าย แขนขวาท่อนล่างทาบไปกับสันพานท้ายปืน น้ าหนักตัวอยู่บนเท้า
ทั้งสองข้าง และให้ย่อเข่าทั้งสองลงเล็กน้อยหรือหัวเข่าอยู่แนวเดียวปลายเท้าทั้งสองข้าง 

ท่ายืนเตรียมแทง

ท่ายืนเตรียมแทง



๙๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเรียบอาวุธจากท่ายืนเตรียมแทง

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าเรียบอาวุธจากท่ายืนเตรียมแทง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือใหป้ฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “เรียบ, อาวุธ”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๒ ตอน

ตอนที่หน่ึง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ
ยืดล าตัวขึ้นมาจนตัวตั้งตรง พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายผลักปืนไปทางขวา ละมือ
ขวาจากคอปืนมาตบจับฝาครอบล ากล้องปืนเหนือมือซ้ายแขนทั้งสองข้าง     
เหยียดตึง ปืนเฉียงท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา พานท้ายปืนแนบข้าง
ขาขวา 

ตอนท่ีสอง

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เรียบอาวุธ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือซ้าย            
(ในลักษณะการฟันมือ) มาข้างขาซ้าย มือขวาลดปืนลงมาอยู่ข้างขาขวากลับมาอยู่ ใน       
ท่าเรียบอาวุธ อย่างรวดเร็วและแข็งแรง จากนั้นให้ปฏิบัติท่ายกอก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๙๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าหมุนตัว”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผนเดียวกัน ของ                      
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “หมุนตัว”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “หมุนตัว” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายที่จับฝาครอบล ากล้องดึงปืนเข้าหาตัว
อยู่ในลักษณะของท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นเปิดปลายเท้าซ้าย ใช้ส้นเท้าซ้ายเป็นจุดหมุน หมุนตัวไปทางซ้ายของล าตัว 
๑๘๐ องศา ในระหว่างการหมุนตัวให้ยกขาขวาขึ้นเล็กน้อย เมื่อหมุนได้ที่แล้วให้วางเท้าขวาลงบนพื้นในลักษณะ
ของการกระทืบเท้า ปลายเท้าขวาอยู่แนวเดียวกับส้นเท้าซ้าย ปลายเท้าทั้งสองชี้ไปทิศทางตรงหน้า เท้าทั้งสองข้าง
ห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ย่อเข่าทั้งสองลงเล็กน้อย พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายผลักปืนออกไปด้านหน้าให้แขนซ้าย
เหยียดตึง ปลายดาบอยู่ระดับสายตา มือขวาก ารอบที่คอปืน แขนขวาท่อนล่างทาบไปตามสันพานท้ายปืน
อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมแทง 

ท่าหมุนตัว

หมายเหตุ : ตอนที่หนึ่งน าปืนมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ ตอนที่สองหมุนตัว ตอนที่สามอยู่ท่าเตรียมแทงตอนที่หนึ่ง
น าปืนมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ ตอนที่สองหมุนตัว ตอนที่สามอยู่ท่าเตรียมแทง 



๙๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าพักปืน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “พักปืน”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “พักปืน” ให้ผู้ปฏิบัติยืดล าตัวขึ้นให้ตัวตั้งตรง พร้อมกันนั้นใช้มือทั้งสองลดปืนลง
หน้าล าตัวจนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึง ปากล ากล้องชี้ไปทางซ้ายของล าตัว ด้ามปืนชี้ลงพื้น เท้าทั้งสองยังยืนอยู่ใน
ลักษณะเดิม 

ท่าพักปืน

หมายเหตุ : ท่าพักปืนสามารถน าไปใช้ในการจัดแถวได้ในกรณีที่ก าลังฝึกในท่าการใช้ดาบปลายปืน โดยไม่ต้องสั่ง     
จัดแถว



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๙๘
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าปืนลง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก   
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพ่ือใช้ในโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ปืนลง”
๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ปืนลง” ให้ผู้ปฏิบัติยืดล าตัวขึ้น พร้อมกันนั้นให้ละมือขวาจากคอปืนมาตบจับ        
ฝาครอบล ากล้องเหนือมือซ้ายในลักษณะก ารอบ จากนั้นใช้มือขวาลดปืนลงให้พานท้ายปืนวางบนพื้นระหว่าง เท้า       
ทั้งสองข้าง ปืนตั้งตรง ด้ามปืนชี้ตรงไปด้านหน้า มือขวาจับใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะคีบเหมือนท่าเรียบอาวุธ 
พร้อมกันนั้นละมือซ้ายจากฝาครอบล ากล้อง สะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) ลงมาอยู่ข้างขาซ้าย นิ้วทั้งห้า      
เหยียดตึงเรียงชิดติดกันชี้ลงพื้น หันฝ่ามือเข้าด้านในล าตัวในลักษณะทิ้งดิ่ง สายตามองตรงไปข้างหน้า 

ท่าปืนลง

ท่าปืนลง



๙๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“แ
ทง

ใก
ล้,

 แ
ทง

”
ค า

บอ
ก 

“เ
ป็น

ค า
ๆ”

ท่า
แท

งใ
กล

้

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “แทงใกล้ยังไม่ชักปืนกลับ - แทง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองดึงปืนมาข้างหลังทางด้านขวา
ของล าตัว มือขวาอยู่ประมาณแนวเข็มขัดสะโพกขวา ปืนอยู่ในลักษณะท่าเตรียมแทง ลักษณะของล าตัวยัง อยู่              
ในท่าเตรียมแทง จากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าเกือบสุดก้าวด้วยการโถมน้ าหนักตัวไปข้างหน้าในลักษณะ            
การกระทืบเท้า พร้อมแทงปืนไปที่บริเวณคอของข้าศึกจนแขนซ้ายเหยียดตึง เมื่อวางเท้าซ้ายลงบนพื้นให้ย่อเข่าลงเล็กน้อย 
หัวเข่าซ้ายอยู่แนวเดียวกับปลายเท้าซ้าย น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึง ส้นเท้าขวาเปิด 
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ทรงตัว” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าให้ปลายเท้าขวาเสมอส้นเท้าซ้าย จัดท่าทาง   
ให้อยู่ในลักษณะของท่าเตรียมแทง 
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “บังตัว” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหลังด้วยความแข็งแรงจนขาซ้ายเหยียดตึง        
ปลายเท้าซ้ายเปิด ปลายเท้าขวาชี้ไปด้านขวา ย่อตัวลง ทิ้งน้ าหนักตัวลงที่เท้าขวา ในขณะที่ก้าวเท้าขวาไปด้านหลังให้ใช้
มือทั้งสองข้างกระชากปืนตามมาให้ด้ามหิ้วอยู่บริเวณเข็มขัดสนาม ด้ามปืนชี้ไปทางด้านขวา โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย 
สายตาจับจ้องที่ข้าศึก
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมแทง” ให้ผู้ปฏิบัติผลักปืนไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าในลักษณะ
กระทืบเท้าลงบนพื้น ให้ปลายเท้าขวาเสมอส้นเท้าซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันหนึ่งช่วงไหล่ กลับมาอยู่ในลักษณะ ของ     
ท่าเตรียมแทง สายตาจับจ้องที่ข้าศึก 

ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม ตอนท่ีส่ี

ท่าแทงใกล้

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าแทงใกล้”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก        
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใชใ้นโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “แทงใกล้, แทง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐๐
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ท่าแทงไกล

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าแทงไกล”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใชใ้นโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใช้ค าบอก “แทงไกล, แทง”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๔ ตอน

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “แทงไกลยังไม่ชักปืนกลับ, แทง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองดึงปืนมาข้างหลังทางด้านขวา
ของล าตัว มือขวาอยู่ประมาณแนวเข็มขัดสะโพกขวา ปืนอยู่ในลักษณะท่าเตรียมแทง ลักษณะของล าตัวยังอยู่ ใน          
ท่าเตรียมแทง จากนั้นให้ก้าวเท้าขวาออกไปข้างหน้าสุดก้าวด้วยการโถมน้ าหนักตัวไปข้างหน้าใน ลักษณะ              
การกระทืบเท้า พร้อมแทงปืนไปที่บริเวณคอของข้าศึกจนแขนซ้ายเหยียดตึง เมื่อวางเท้าขวาลงบนพื้นให้ย่อเข่าลง
เล็กน้อย หัวเข่าขวาอยู่แนวเดียวกับปลายเท้าขวา น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง ส้นเท้าซ้ายเปิด 

ตอนท่ีหนึ่ง



๑๐๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“แ
ทง

ไก
ล,

 แ
ทง

”
ค า

บอ
ก 

“เ
ป็น

ค า
ๆ”

ท่า
แท

งไ
กล

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ทรงตัว” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าให้ปลายเท้าขวาเสมอส้นเท้าซ้าย จัดท่าทางให้อยู่ในลักษณะของ
ท่าเตรียมแทง 

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “บังตัว” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไป
ข้างหลังด้วยความแข็งแรงจนขาซ้ายเหยียดตึงปลายเท้าซ้ายเปิด 
ปลายเท้าขวาชี้ไปด้านขวา ย่อตัวลง ทิ้งน้ าหนักตัวลงที่เท้าขวา 
ในขณะที่ก้าวเท้าขวาไปด้านหลังให้ใช้มือทั้งสองข้างกระชากปืน
ตามมาให้ด้ามหิ้วอยู่บริเวณเข็มขัดสนาม ด้ามปืนชี้ไปทางด้านขวา 
โน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย สายตาจับจ้องที่ข้าศึก

ตอนท่ีสอง

ตอนท่ีสาม

ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมแทง” ให้ผู้ปฏิบัติดึงปืนไปข้างหน้า 
พร้อมกับก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าในลักษณะกระทืบเท้าลงบนพื้น         
ให้ปลายเท้าขวาเสมอส้นเท้าซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันหนึ่งช่วงไหล่ 
กลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมแทง สายตาจับจ้องที่ข้าศึก 

ตอนท่ีสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐๒

“ต
ีด้ว

ยพ
าน

ท้า
ยต

ัง้, 
กร

ะแ
ทก

ด้ว
ยพ

าน
ท้า

ย,
 ต

ีด้ว
ยด

าบ
 -

ท า
”

ค า
บอ

ก 
“ผ

สม
”

ท่า
ตีด

้วย
พา

นท
้าย

ตัง้

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าตีด้วยพานท้ายตั้ง”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบัติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                     
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใชใ้นโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพ่ือให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “ตีด้วยพานท้ายตั้ง, กระแทกด้วยพานท้าย, ตีด้วยดาบ - ท า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ตีด้วยพานท้ายตั้ง” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวา     
ไปข้างหน้าประมาณหนึ่งก้าว พร้อมกันนั้นให้ใช้มือขวาที่ถือจับคอปืนอยู่        
ดึงพานท้ายปืนขึ้นให้ออกไปข้างหน้าและขึ้นข้างบนด้วยแรงทั้งตัวจนปืน       
ขนานกับพื้น ปืนอยู่สูงระดับศีรษะ มือซ้ายอยู่บริเวณใบหู ด้ามปืนชี้ขึ้นข้างบน 
ล าตัวหันไปทางซ้ายเกือบ ๙๐ องศา ปลายเท้าทั้งสองบิดเฉียงไปทางซ้าย      
ตามความแรงของการตี ส้นเท้าทั้งสองข้างไม่เปิด

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กระแทกด้วยพานท้าย” ให้ผู้ปฏิบัติ    
ใช้มือทั้งสองดึงปืนมาข้างหลังจนสุด แล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า
ประมาณหนึ่งก้าว พร้อมกันนั้นใช้มือทั้งสองที่ถือปืนอยู่ กระแทก     
พานท้ายปืนออกไปข้างหน้าจนแขนขวาเหยียดตึงแขนซ้ายงอเล็กน้อย 
หัวเข่าซ้ายงอเล็กน้อยอยู่ เสมอปลายเท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึง           
ส้นเท้าขวาเปิด น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย

ตอนท่ีสอง

ท่าตีด้วยพานท้ายตั้ง



๑๐๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ทรงตัว” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเพื่อ
รักษาการทรงตัว มือยังถือปืนอยู่ ในลักษณะเดิม น้ าหนักตัวอยู่บน เท้า           
ทั้งสอง ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง ส้นเท้าทั้งสองข้างไม่เปิด

ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตีด้วยดาบ” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า
พร้อมกันนั้นฟันดาบลงมาทางขวา (บริเวณระหว่างคอกับไหล่ของข้าศึก) 
ลงไปด้านล่างจนแขนซ้ายเหยียดตึง  ปลายดาบอยู่กึ่ งกลาง ระหว่าง            
เท้าทั้งสองข้าง พานท้ายปืนแนบแขนขวาท่อนล่างอยู่บริเวณต้นขาขวา        
ก้มล าตัวลงเล็กน้อย ปลายเท้าบิดเฉียงไปทางขวาตามแรงของการตี

ตอนท่ีสาม

ตอนที่ส่ี

ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมแทง” ให้ผู้ปฏิบัติเงยตัวขึ้น  
ใช้มือทั้งสองข้างดึงปืนขึ้นมาปฏิบัติในท่าเตรียมแทง พร้อมกับ
กระทืบเท้าขวาลงบนพื้นให้ปลายเท้ าขวาเสมอส้นเท้ าซ้ าย 
เท้าทั้งสองข้างห่างกันหนึ่งช่วงไหล่ กลับมาอยู่ในลักษณะของท่า
เตรียมแทง

ตอนที่ห้า



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐๔
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ท่าตีด้วยพานท้ายราบ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : บุคคลท่าอาวุธ “ท่าตีด้วยพานท้ายราบ”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ถู กต้องตามแบบฝึกและเป็นระ เบียบแบบแผนเดียวกัน ของ                   
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : เพื่อใช้ในโอกาสปฏิบัติราชการสนามหรือเพื่อให้เกิดความช านาญในการใช้ดาบปลายปืน
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “ตีด้วยพานท้ายราบ, กระแทกด้วยพานท้าย, ตีด้วยดาบ - ท า”
๕.การปฏิบัติ : แบ่งออกเป็น ๕ ตอน

ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “กระแทกด้วยพานท้าย” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้ง
สองดึงปืนมาข้างหลังจนสุด แล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณหนึ่งก้าว 
พร้อมกันนั้นใช้มือทั้งสองที่ถือปืนอยู่กระแทกพานท้ายปืนออกไปข้างหน้า     
จนแขนขวาเหยียดตึงแขนซ้ายงอเล็กน้อย หัวเข่าซ้ายงอเล็กน้อยอยู่เสมอ
ปลายเท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึง ส้นเท้าขวาเปิด น้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย

ตอนท่ีหนึ่ง

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ตีด้วยพานท้ายราบ” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวา
ไปข้างหน้าประมาณหนึ่งก้าว พร้อมกันนั้นให้ใช้มือขวาที่ถือจับคอปืนอยู่       
ดึงพานท้ายปืนขึ้นให้ออกไปข้างหน้าและขึ้นข้างบนด้วยแรงทั้งตัวจนปืน         
ขนานกับพื้น ปืนอยู่สูงระดับศีรษะ มือซ้ายอยู่บริเวณใบหู ด้ามปืนชี้ไป
ทางซ้าย ล าตัวหันไปทางซ้ายเกือบ ๙๐ องศา ปลายเท้าทั้งสองบิดเฉียง           
ไปทางซ้ายตามความแรงของการตี ส้นเท้าทั้งสองข้างไม่เปิด

ตอนท่ีสอง



๑๐๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนท่ีสาม

ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตีด้วยดาบ” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า
พร้อมกันนั้นฟันดาบลงมาทางขวา (บริเวณระหว่างคอกับไหล่ของข้าศึก) ลงไป
ด้านล่างจนแขนซ้ายเหยียดตึง ปลายดาบอยู่กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้าง 
พานท้ายปืนแนบแขนขวาท่อนล่างอยู่บริเวณต้นขาขวา ก้มล าตัวลงเล็กน้อย 
ปลายเท้าบิดเฉียงไปทางขวาตามแรงของการตี

ตอนท่ีส่ี

ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เตรียมแทง” ให้ผู้ปฏิบัติเงยตัวขึ้น ใช้มือ           
ทั้งสองข้างดึงปืนขึ้นมาปฏิบัติในท่าเตรียมแทง พร้อมกับกระทืบเท้าขวา         
ลงบนพื้นให้ปลายเท้าขวาเสมอส้นเท้าซ้าย เท้าทั้งสองข้างห่างกันหนึ่งช่วงไหล่ 
กลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเตรียมแทง

ตอนท่ีห้า

ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ทรงตัว” ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า
เพื่อรักษาการทรงตัว มือยังถือปืนอยู่ ในลักษณะเดิม น้ าหนักตัวอยู่ บน
เท้าทั้งสอง ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง ส้นเท้าทั้งสองข้างไม่เปิด



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐๖
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าบรรจุ ๑๒ ขั้นตอน” 
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ท่าบรรจุ ๑๒ ขั้นตอนเป็นท่าที่ใช้ในโอกาสต่อไปนี้ 

๓.๑ ก่อนท าการยิงต้องท าการบรรจุให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
๓.๒ หลังทาการยิงจะต้องท าการปลดซองกระสุนให้ถูกต้อง 

๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใชค้ าบอก “บรรจ”ุ 
๕.การปฏิบัติ : ท่าบรรจุเป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าเรียบอาวุธ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๑๒ ขั้นตอน 

ตอนท่ีสาม

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจ,ุ ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติในท่าเฉียงอาวุธ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้น พร้อมกันนั้นใช้มือซ้าย    
ผลักปืนไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางข้างหน้า ให้ปืนอยู่แนวไหล่ขวา แนวปืนท ามุมกับ
ล าตัวประมาณ ๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวาดึงคอปืน
เข้าหาตัววางพานท้ายปืนบนต้นขาขวา ข้อศอกขวากางออกเล็กน้อย
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจ,ุ ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากคอปืนมาตบจับคันรั้งลูกเลื่อน
ลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันฝ่ามือคว่ าลง ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุดแล้วประคองกลับเข้า
ต าแหน่งเดิมจ านวนสามครั้ง ครั้งที่สามไม่ต้องประคองกลับต าแหน่งเดิม จากนั้นเลื่อนมือซ้ายลงมาตาม     
ตัวปืนจนถึงช่องบรรจุซองกระสุนในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันรองอยู่ด้านล่าง นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่
เหล็กหยุดหน้าลูกเลื่อน แล้วเล่ือนมือขวาที่จับคันรั้งลูกเลื่อนมาคีบสันพานท้ายต่อจากคันรั้งลูกเลื่อน นิ้วทั้งสี่
เรียงชิดติดกัน

เมื่อส้ินสุดสัญญาณ “แก๊ก” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดันคันรั้งลูกเล่ือนไปข้างหน้าจนสุด แล้วใช้
นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ต าแหน่งห้ามไก

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายไปตบจับที่ฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะ     
ก ารอบ ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น 

ท่าบรรจุ ๑๒ ขั้นตอน 

ตอนท่ีสองตอนท่ีหนึ่ง



๑๐๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองชูปืนขึ้นเหนือศีรษะอย่างรวดเร็ว  
ปืนอยู่ด้านหน้าล าตัวทางซ้าย เฉียงขึ้นท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกันนั้นเงยศีรษะขึ้นมอง        
ในรังเพลิง จากนั้นละมือขวาจากคอปืนมาก าหลวมยกเว้นนิ้วก้อย ให้วางทาบไปตามช่องคัดปลอกกระสุน
ลักษณะหงายฝ่ามือ

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาตบจับที่คอปืนในลักษณะก ารอบ และใช้มือทั้ง
สองลดปืนลงมาวางที่หน้าขาขวา (กลับมาอยู่ในขั้นตอนที่สาม) อย่างรวดเร็วและแข็งแรง
ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้องปืนเข้าหาล าตัว 
พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และลดส้นเท้าขวาลงอย่างแข็งแรง คล้ายลักษณะของ        
ท่าเฉียงอาวุธแต่ให้หันด้ามปืนชี้เฉียงลงพ้ืน
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับฝาครอบล ากล้องปืน    
เหนือมือซ้ายในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากฝาครอบล ากล้องมาตบจับที่
ซองกระสุน (บริเวณเข็มขัดสนามด้านหน้าฝั่งซ้าย) นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันช้ีลงพื้น

ตอนท่ีหก

ตอนท่ีห้าตอนท่ีส่ี

ตอนท่ีเจ็ด
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๐๘

ตอนท่ีเก้า

ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายน าซองกระสุนขึ้นมาเสียบเข้าที่
ช่องใส่ซองกระสุนในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายดันส่วนฐานของซองกระสุน แต่ยัง
ไม่กดให้เข้าที่
ตอนที่เก้า : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจ,ุ ตอนที่เก้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายกระแทกในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่เรียง
ชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายดันส่วนฐานของซองกระสุนให้เข้าที่
ตอนที่สิบ : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่สิบ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายที่จับซองกระสุนมาจับที่             
ฝาครอบล ากล้องปืนใต้มือขวาในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน
ตอนที่สิบเอ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่สิบเอ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาไปตบจับที่ด้ามหิ้วปืน     
ในลักษณะคีบ หันหลังมือออกด้านนอก นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน จากนั้นใช้หัวแม่มือขวากดเหล็กหยุด        
หน้าลูกเล่ือน ปล่อยลูกเล่ือนวิ่งไปด้านหน้าเพ่ือบรรจุกระสุนเข้ารังเพลิง 
ตอนที่สิบสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “บรรจุ, ตอนที่สิบสอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากด้ามหิ้วปืน ท ามือ
ลักษณะคีบไปตบจับสันพานท้ายปืนอย่างแข็งแรง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้าย 
โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใดๆ ข้อศอกขวากางออกเล็กน้อย หรือให้แนวแขนขวา     
ท่อนล่างตั้งฉากกับแนวปืน

ตอนท่ีสิบสองตอนท่ีสิบเอ็ด

ตอนท่ีสิบตอนท่ีแปด

“บ
รร

จุ”
ค า

บอ
ก 

“ร
วด

”
ท่า

บร
รจ

ุ ๑
๒ 

ขั้น
ตอ

น



๑๐๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่าเลิกบรรจุ

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับฝาครอบล ากล้องปืน     
เหนือมือซ้ายในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติน ามือซ้ายตบจับที่ซองกระสุนในลักษณะคีบ 
นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน โดยใช้อุ้งมือซ้ายรองรับส่วนฐานของซองกระสุน และใช้นิ้วหัวแม่มือกดปุ่มกลอนยึด        
ซองกระสุนแล้วค้างไว้
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติน าซองกระสุนมาเก็บใส่กระเป๋าใส่ซองกระสุน 
(บริเวณเข็มขัดสนามด้านหน้าฝั่งซ้าย)
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายมาตบจับที่ฝาครอบล ากล้องปืนใต้มือขวา
ในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน
ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากฝาครอบล ากล้อง ท ามือลักษณะ
คีบไปตบจับสันพานท้ายปืนอย่างแข็งแรง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้าย โดยพยายาม
ไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใด  ๆข้อศอกขวากางออกเล็กน้อย หรือให้แนวแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแนวปืน

การปฏิบัติ : เป็นท่าที่ปฏิบัติต่อจากท่าบรรจุ แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๑๒ ขั้นตอน 

ตอนท่ีสอง

ตอนท่ีห้าตอนท่ีส่ี

ตอนท่ีสามตอนท่ีหนึ่ง
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๑๐
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ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาที่พานท้ายปืนมาตบจับที่คอปืน 
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติยกส้นเท้าขวาขึ้น พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายผลักปืน
ไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางข้างหน้า ให้ปืนอยู่แนวไหล่ขวา แนวปืนท ามุมกับล าตัวประมาณ 
๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น มือขวาดึงคอปืนเข้าหาตัว วางพานท้ายปืนบน
ต้นขาขวา ข้อศอกขวากางเล็กน้อย
ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากคอปืนมาตบจับคันรั้งลูกเลื่อน
ลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันฝ่ามือคว่ าลง ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุดแล้วประคองกลับเข้าต าแหน่งเดิม
จ านวนสามครั้ง ครั้งที่สามไม่ต้องประคองกลับต าแหน่งเดิม จากนั้นเลื่อนมือซ้ายลงมาตามตัวปืนจนถึงช่องบรรจุ  
ซองกระสุนในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันรองอยู่ด้านล่าง นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่เหล็กหยุดหน้าลูกเลื่อน 
แล้วเล่ือนมือขวาที่จับคันรั้งลูกเลื่อนมาคีบสันพานท้ายต่อจากคันรั้งลูกเลื่อน นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “แก๊ก” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดันคันรั้งลูกเล่ือนไปข้างหน้าจนสุด แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือ
ขวาจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ต าแหน่งห้ามไก

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายไปตบจับที่ฝาครอบล ากล้องปืนในลักษณะก ารอบ 
ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น 
ตอนที่เก้า : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่เก้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองชูปืนขึ้นเหนือศีรษะอย่างรวดเร็ว    
ปืนอยู่ด้านหน้าล าตัวทางซ้าย เฉียงขึ้นท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกันนั้นเงยศีรษะขึ้นมองในรังเพลิง 
จากนั้นละมือขวาจากคอปืนมาก าหลวมยกเว้นนิ้วก้อย ให้วางทาบไปตามช่องคัดปลอกกระสุนลักษณะหงายฝ่ามือ

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาตบจับที่คอปืนในลักษณะก ารอบ และใช้มือทั้งสอง       
ลดปืนลงมาวางที่หน้าขาขวา (กลับมาอยู่ในขั้นตอนที่แปด) อย่างรวดเร็วและแข็งแรง

ตอนท่ีเจ็ด

ตอนท่ีเก้าตอนท่ีแปด

ตอนท่ีหก



๑๑๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ตอนที่สิบ : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่สิบ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากคอปืนมาตบจับคันรั้ง     
ลูกเลื่อนลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันฝ่ามือคว่ าลง ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุด แล้วปล่อยไป
ข้างหน้า จากนั้นใช้มือขวาอ้อมข้ามปืนมาตบจับบริเวณคันบังคับการยิง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลง
ด้านล่าง แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงไปที่ “semi” 

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบที่ด้านปืนในลักษณะก านิ้วชี้ทาบไปตาม
โกร่งไกปืน แล้วลั่นไกด้วยนิ้วชี้ จากนั้นละมือขวามาตบจับที่ฝาปิดกันฝุ่นในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิด
ติดกันบริเวณด้ามหิ้ว ข้อมือขวาอยู่แนวเดียวกับแขนท่อนล่าง แล้วใช้นิ้วทั้งสี่ปิดฝาปิดกันฝุ่น

เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่คอปืนในลักษณะก ารอบ
ตอนที่สิบเอ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่สิบเอ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้องปืน      
เข้าหาล าตัว พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และลดส้นเท้าขวาลง กลับมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ
อย่างแข็งแรง
ตอนที่สิบสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกบรรจุ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่า      
เฉียงอาวุธ

ตอนท่ีสิบ

ตอนที่สิบสองตอนท่ีสิบเอ็ด
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๑๒
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ท่านั่งคุกเข่ารับตรวจ 

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายที่ป้องดาบมาตบจับที่เหล็กยึด
ด้ามดาบ ในลักษณะคีบ นิ้วหัวแม่อยู่ด้านใน หันหลังมือออกด้านนอก นิ้วทั้งสี่เหยียดตึงเรียงชิดติดกันทาบไปตาม     
ด้ามดาบและล ากล้องปืน 
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายปลดดาบพร้อมกับดันด้ามดาบ
ขึ้นโดยให้ห่วงดาบเสมอปลายปลอกลดแสง
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายน าดาบไปเสียบเข้าที่ฝักดาบ 
พร้อมกันนั้นให้ก้มศีรษะลงมองที่ดาบ และรัดสายรัดด้ามดาบให้เรียบร้อย จากนั้นใช้มือซ้ายตบที่ด้ามดาบ ในลักษณะ
นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ลงพ้ืน ทาบไปตามด้ามดาบ ส่วนอื่นๆ ของร่างกายอยู่ในลักษณะเดิม
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายที่ด้ามดาบมาจับที่ฝาครอบล ากล้อง       
ใต้มือขวาในลักษณะก ารอบ พร้อมกันนั้นให้เงยศีรษะขึ้นมองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ

๑.ความเป็นมา : ท่านั่งคุกเข่ารับตรวจ เป็นท่าฝึกพระราชทาน ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ทหารยืนยาม (ติดดาบ)              
ในเขตพระราชฐาน พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มีพระราชประสงค์ต้องการจะตรวจ      
ความเรียบร้อยของอาวุธ ก่อนที่ทหารยามจะส่งอาวุธถวาย จะต้องปลดดาบและตรวจอาวุธให้มีความปลอดภัย
เสียก่อน 
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่านั่งคุกเข่ารับตรวจ” 
๓.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : เพ่ือให้อาวุธมีความปลอดภัยก่อนที่จะส่งอาวุธถวาย
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใชค้ าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ท า” 
๖.การปฏิบัติ : การปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๑๒ ขั้นตอน 

ตอนท่ีสอง

ตอนท่ีส่ีตอนท่ีสาม

ตอนท่ีหนึ่งท่าเริ่มต้น



๑๑๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากฝาครอบล ากล้อง ท ามือ
ลักษณะคีบไปตบจับสันพานท้ายปืนอย่างแข็งแรง นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน นิ้วก้อยเสมอแผ่นยางรองพานท้าย 
โดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคล่ือนไหวใดๆ
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติคุกเข่าลงบนพื้น โดยให้หัวเข่าขวาชิด     
หัวเข่าซ้าย และอยู่ในแนวเดียวกัน
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติหันไปทางด้านซ้าย ๔๕ องศา             
ด้วยวิธีการเดินเข่า
ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติตั้งเข่าขวาขึ้น ให้ขาท่อนบนตั้งฉากกับ
ขาท่อนล่าง พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายผลักปืนไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางด้านซ้าย ให้ปืนอยู่แนว
ไหล่ขวา แนวปืนท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น 
มือขวาดึงพานท้ายปืนเข้าหาตัววางพานท้ายปืนบนต้นขาขวา ข้อศอกขวากางเล็กน้อย

ตอนท่ีหก

ตอนท่ีแปดตอนท่ีเจ็ด

ตอนท่ีห้า



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๑๔

ตอนที่เก้า ห้วงที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่เก้า” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจาก      
พานท้ายปืนมาตบจับคันรั้งลูกเลื่อนลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันชี้ไปทางซ้าย ดึงคันรั้งลูก เลื่อน       
มาข้างหลังจนสุด จากนั้นเลื่อนมือซ้ายลงมาตามตัวปืนจนถึงช่องบรรจุซองกระสุนในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่
เรียงชิดติดกันรองอยู่ด้านล่าง นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่เหล็กหยุดหน้าลูกเลื่อน แล้วเลื่อนมือขวาที่ จับ          
คันรั้งลูกเลื่อนมาคีบสันพานท้ายต่อจากคันรั้งลูกเล่ือน นิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกัน
ตอนที่เก้า ห้วงที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “แก๊ก” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดันคันรั้งลูกเลื่อนไปข้างหน้า       
จนสุด แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงให้อยู่ต าแหน่งห้ามไก
ตอนที่เก้า ห้วงที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายไปตบจับที่ฝาครอบล ากล้องปืน      
ในลักษณะก ารอบข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น จากนั้นละมือขวาจากคอปืนมาตบจับที่พานท้ายปืน        
ในลักษณะคีบ นิ้วก้อยขวาเสมอแผ่นรองพานท้าย
ตอนที่สิบ : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่สิบ” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้อง
ปืนเข้าหาล าตัว พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และคุกเข่าขวาลงไปอยู่ในท่าเข่าคู่
ตอนที่สิบเอ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่สิบเอ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติหันไปทางด้านขวา      
๔๕ องศา ด้วยวิธีการเดินเข่า
ตอนที่สิบสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่ารับตรวจ, ตอนที่สิบสอง” ให้ผู้ปฏิบัติ ใช้มือทั้งสองข้าง       
ผลักปืนไปข้างหน้าจนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงขนานกับพื้น มือซ้ายอยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ซ้าย 
ปืนเฉียงกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา

ตอนหนึ่ง ตอนสอง

ตอนท่ีสิบสองตอนท่ีสิบเอ็ดตอนท่ีสิบ

ตอนท่ีเก้า ห้วงที่สาม ตอนท่ีเก้า ห้วงที่สอง ตอนท่ีเก้า ห้วงที่หน่ึง
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่านั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ” 
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ปฏิบัติเมื่อองค์ VVIP พระราชทานอาวุธกลับคืนให้กับทหาร ทหารจะต้องตรวจอาวุธต่อจนจบ
ขั้นตอน และปฏิบัติในท่าติดดาบเพื่อจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ต่อไป
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “ผสม” ใช้ค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ท า” 
๕.การปฏิบัติ : การปฏิบัติแบ่งออกเป็น ๑๒ ขั้นตอน 

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองดึงปืนเข้าหาล าตัว     
อย่างแข็งแรง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติหันไปทางด้านซ้าย ๔๕ องศา     
ด้วยวิธีการเดินเข่า
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติตั้งเข่าขวาขึ้น ให้ขาท่อนบนตั้งฉาก
กับขาท่อนล่าง พร้อมกันนั้นใช้มือซ้ายผลักปืนไปทางขวาเฉียงไปทางด้านหน้า ด้ามปืนหันไปทางด้าน ซ้าย            
ให้ปืนอยู่แนวไหล่ขวา แนวปืนท ามุมกับล าตัวประมาณ ๔๕ องศา โครงศูนย์หน้าอยู่ระดับสายตา ข้อศอกซ้ายเปิด
ขนานกับพื้น มือขวาดึงพานท้ายปืนเข้าหาตัววางพานท้ายปืนบนต้นขาขวา ข้อศอกขวากางออกเล็กน้อย

ท่านั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ 

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสามท่าเริ่มต้น



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๑๖
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ตอนที่สี่ ห้วงที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากพานท้ายปืน
มาตบจับคันรั้งลูกเลื่อนลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันชี้ไปทางซ้าย ดึงคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังจนสุด           
แล้วปล่อยไปข้างหน้า จากนั้นใช้มือขวาจับที่คอปืนในลักษณะก า แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือขวาจัดคันบังคับการยิงไปที่ 
“semi” 
ตอนที่สี่ ห้วงที่สอง : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบที่ด้ามปืนในลักษณะก ารอบ นิ้วชี้ทาบ
ไปตามโกร่งไกปืน แล้วลั่นไกด้วยนิ้วชี้ จากนั้นละมือขวามาตบจับที่ฝาปิดกันฝุ่นในลักษณะคีบนิ้วทั้งสี่เรียงชิด
ติดกันบริเวณด้ามหิ้วปืน ข้อมือขวาอยู่แนวเดียวกับแขนท่อนล่าง แล้วใช้นิ้วทั้งสี่ปิดฝาปิดกันฝุ่น
ตอนที่สี่ ห้วงที่สาม : เมื่อสิ้นสุดสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับที่สันพานท้ายปืนในลักษณะคีบ
ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายดึงฝาครอบล ากล้องปืน
เข้าหาล าตัว พร้อมกันนั้นใช้มือขวาผลักปืนออกนอกล าตัว และคุกเข่าขวาลงไปอยู่ในท่าเข่าคู่
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวามาตบจับฝาครอบ            
ล ากล้องปืนเหนือมือซ้ายในลักษณะก ารอบนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ด้ามดาบ   
ในลักษณะนิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ลงพื้น ทาบไปตามด้ามดาบ พร้อมกันนั้นให้ก้มศีรษะลง
มองที่ดาบ ปลดสายรัดด้ามดาบออก จากนั้นก าด้ามดาบ หมุนให้ด้ามดาบปลายปืนแนบติดหลัง ห่วงดาบชี้ขึ้น
ด้านบน หันหลังมือเข้าหาล าตัว นิ้วหัวแม่มือทาบตามกระบังดาบ แล้วดึงดาบออกจากฝักประมาณสองนิ้ว

ตอนท่ีส่ี ห้วงที่สาม

ตอนท่ีเจ็ดตอนท่ีหกตอนท่ีห้า

ตอนท่ีส่ี ห้วงที่สองตอนท่ีส่ี ห้วงที่หน่ึง



๑๑๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายน ากระบังดาบด้านที่เป็น
ห่วงดาบมาสวมลงที่ปากล ากล้องปืนอย่างแข็งแรง ให้ด้ามดาบวางบนแท่นรับด้ามดาบ ยังไม่ต้องกดด้ามดาบให้เข้าที่
ตอนที่เก้า : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่เก้า” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายกดด้ามดาบลงบนแท่นรับ
ด้ามดาบให้เข้าที่
ตอนที่สิบ : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่สิบ” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายไปตบจับที่กึ่งกลาง               
ฝาครอบล ากล้องปืนใต้มือขวาในลักษณะก ารอบ
ตอนที่สิบเอ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่สิบเอ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติหันไปทางด้านขวา ๔๕ องศา     
ด้วยวิธีการเดินเข่า
ตอนที่สิบสอง : เมื่อได้ยินค าบอก “นั่งคุกเข่าเลิกรับตรวจ, ตอนที่สิบสอง” ให้ผู้ปฏิบัติตั้งเข่าขวาขึ้น ให้ขาท่อนบน     
ตั้งฉากกับขาท่อนล่าง พร้อมกันนั้นให้ละมือซ้ายไปป้องดาบ อยู่ในลักษณะของท่ากอดปืนนั่งคุกเข่า

ตอนท่ีแปด ตอนท่ีเก้า ตอนท่ีสิบ ตอนท่ีสิบเอ็ด ตอนท่ีสิบสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๑๘

“ป
ลด

ดา
บ”

ค า
บอ

ก 
“ร

วด
”

ท่า
ปล

ดด
าบ

จา
กท

่าแ
บก

อา
วุธ

ท่าเริ่มต้น

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าแบกอาวุธจังหวะหนึ่ง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดึงปืนมาอยู่หน้าล าตัว ให้กระบอกปืน     
อยู่ในลักษณะทแยงกับล าตัว ๔๕ องศา และอยู่ห่างจากล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง ข้อศอก
ขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้ละมือซ้ายจากพานท้ายปืนขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน     
พร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) บริเวณกึ่งกลาง        
ฝาครอบล ากล้องปืน ข้อศอกซ้ายกางออกเล็กน้อย
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายไปจับที่ด้ามดาบบริเวณแท่นรับด้ามดาบ 
ในลักษณะคีบ หันหลังมือออกด้านนอก นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งส่ีเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ขึ้นด้านบน
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กดสลักยึดด้ามดาบ พร้อมกับ   
น าดาบออกจากแท่นรับด้ามดาบ ให้ห่วงดาบอยู่เสมอปลายปลอกลดแสง มือซ้ายจับด้ามดาบในลักษณะก ารอบ

ท่าปลดดาบจากท่าแบกอาวุธ 

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม ตอนท่ีส่ี

๑.ความเป็นมา : หน้าที่ของทหารมหาดเล็กฯ หน้าที่หนึ่งก็คือการจัดแถวรับเสด็จฯ และแถวแซงเสด็จฯ ซึ่ง
จะ จัดถวายส าหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เท่านั้น โดยปกติแถวแซงเสด็จฯ จะปฏิบัติในท่าติดดาบและแบก
อาวุธ เคลื่อนที่ตามเพื่อถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งในบางครั้งแถวแซงเสด็จฯ จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นอย่างรวดเร็ว เช่น ปรับเป็นแถวรับหรือส่งเสด็จฯ ที่ไม่ต้องเคลื่อนที่ตามก็จะสั่งปลดดาบ             
จึงพระราชทานท่าฝึก “ท่าปลดดาบจากท่าแบกอาวุธ” ให้ทหารมหาดเล็กฯ ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
เดียวกัน
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าปลดดาบจากท่าแบกอาวุธ” 
๓.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : เพ่ือปฏิบัติท่าปลดดาบในขณะที่ทหารแบกอาวุธให้ได้อย่างรวดเร็ว
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ปลดดาบ” 
๖.การปฏิบัติ : แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๙ ขั้นตอน โดยเริ่มต้นปฏิบัติจากท่าแบกอาวุธ 



๑๑๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติน าดาบออกจากล ากล้องไปในทิศทางตรงหน้า
กึ่งกลางล าตัวอย่างแข็งแรง ปลายดาบอยู่ในแนวระดับสายตาชี้ตั้งขึ้นบน นิ้วหัวแม่มือทาบไปตามกระบังดาบ 
แขนซ้ายเหยียดตึงและขนานกับพ้ืน
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติพลิกดาบปลายปืนชี้ปลายดาบลงพื้น จากนั้น   
น าดาบสวมเข้าฝักดาบพร้อมก้มมองที่ดาบ รัดด้ามดาบให้เรียบร้อย แล้วตบที่ด้ามดาบในลักษณะนิ้วทั้ง ห้า      
เรียงชิดติดกันช้ีลงพื้น ข้อศอกซ้ายแบะออกด้านข้างจนเสมอแนวล าตัว
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าขึ้นมองตรงหน้าอย่างแข็งแรง
ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาน าปืนขึ้นเข้าข้างซ้ายของล าตัว     
ในลักษณะม้วนข้อมือให้บิดเข้าหาล าตัว โกร่งไกปืนชี้ไปด้านหลัง แล้วน าพานท้ายปืนมาชิดกับตะเข็บกางเกง     
ทางด้านข้างของโคนขาซ้ายกระชับไว้ที่ข้างโคนขาซ้าย พร้อมกันนั้นใช้ฝ่ามือซ้ายมาตบจับพานท้ายปืน 
อยู่ในลักษณะของท่าแบกอาวุธจังหวะหนึ่ง
ตอนที่เก้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่เก้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าแบกอาวุธจังหวะสอง

ตอนท่ีห้า ตอนที่หก ตอนท่ีเจ็ด ตอนท่ีแปด ตอนที่เก้า



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๒๐
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าติดดาบจากแบกอาวุธ” 
๒.ความมุ่งหมาย : เพ่ือใหป้ฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้เมื่อทหารอยู่ในท่าแบกอาวุธและต้องการจะติดดาบอย่างรวดเร็ว
๔.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ติดดาบ” 
๕.การปฏิบัติ : แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๙ ขั้นตอน โดยเริ่มต้นปฏิบัติจากท่าแบกอาวุธ 

ท่าเริ่มต้น

ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าแบกอาวุธ        
จังหวะหนึ่ง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดึงปืนมาอยู่หน้าล าตัว ให้กระบอกปืน
อยู่ในลักษณะทแยงกับล าตัว ๔๕ องศา และอยู่ห่างจากล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง 
ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น พร้อมกันนั้นให้ละมือซ้ายจากพานท้ายปืนขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิด
ติดกันพร้อมตบจับ หันหลังมือออกด้านนอก ตบกระชับฝาครอบล ากล้องปืน (ก าสายสะพายปืนไว้ด้วย) บริเวณ
กึ่งกลางฝาครอบล ากล้องปืน ข้อศอกซ้ายกางออกเล็กน้อย
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ด้ามดาบในลักษณะนิ้วทั้งห้า
เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ลงพื้น ทาบไปตามด้ามดาบ จากนั้นปลดสายรัดด้ามดาบออก และก าด้ามดาบ 
หมุนให้ด้ามดาบปลายปืนแนบติดหลัง ห่วงดาบชี้ขึ้นด้านบน หันหลังมือเข้าหาล าตัว นิ้วหัวแม่มือทาบ ตาม        
กระบังดาบ แล้วดึงดาบออกจากฝักประมาณสองนิ้ว
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติชักดาบปลายปืนออกจากฝักแล้วน าดาบออกไป         
ในทิศทางตรงหน้ากึ่งกลางล าตัวอย่างแข็งแรง ปลายดาบอยู่ในแนวระดับสายตาชี้ตั้งขึ้นบน แขนซ้ายเหยียดตึงและ
ขนานกับพื้น

ท่าติดดาบจากท่าแบกอาวุธ 

ตอนที่หนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม ตอนที่สี่



๑๒๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติน ากระบังดาบด้านที่เป็นห่วงดาบมาสวมลงที่       
ปากล ากล้องปืนอย่างแข็งแรง ให้ด้ามดาบวางบนแท่นรับด้ามดาบยังไม่ต้องกดด้ามดาบให้เข้าที่ พร้อมกันนั้นให้
สะบัดหน้าไปมองที่ด้ามดาบ
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติกดด้ามดาบเข้าที่แท่นรับด้ามดาบ
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้ามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ      
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง
ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาน าปืนขึ้นเข้าข้างซ้ายของล าตัว        
ในลักษณะม้วนข้อมือให้บิดเข้าหาล าตัว โกร่งไกปืนชี้ไปด้านหลัง แล้วน าพานท้ายปืนมาชิดกับตะเข็บกางเกง      
ทางด้านข้างของโคนขาซ้ายกระชับไว้ที่ข้างโคนขาซ้าย พร้อมกันนั้นใช้ฝ่ามือซ้ายมาตบจับพานท้ายปืน               
อยู่ในลักษณะของท่าแบกอาวุธจังหวะหนึ่ง
ตอนที่เก้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่เก้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าแบกอาวุธจังหวะสอง

ตอนท่ีเก้าตอนท่ีแปดตอนท่ีเจ็ดตอนท่ีหกตอนท่ีห้า



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๒๒
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๑.ความเป็นมา : หน้าที่ของทหารมหาดเล็กฯ หน้าที่หนึ่งก็คือการจัดแถวรับเสด็จฯ และแถวแซงเสด็จฯ ซึ่งจะจัด
ถวายส าหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เท่านั้น โดยปกติแถวแซงเสด็จฯ จะปฏิบัติในท่าติดดาบและแบกอาวุธ เคลื่อนที่
ตามเพื่อถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเมื่อแถวแซงเสด็จฯ จะต้องตามเสด็จพระราชด าเนิน   
ทางรถไฟ แถวแซงเสด็จฯ จะต้องขึ้นบนขบวนรถไฟพระที่นั่งและพร้อมที่จะยืนปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่         
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่ายืนยามบนรถไฟ” 
๓.ความมุ่งหมาย : เพ่ือใหป้ฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : ใช้ปฏิบัติหน้าที่ยามถวายพระเกียรติ และถวายความปลอดภัยบนรถไฟ
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “เป็นค าๆ” ใชค้ าบอก “ยืนยาม, ท า” 

ท่าเรียบอาวุธ

๖.การปฏิบัติ
ให้ผู้ปฏิบัติแยกเท้าซ้ายออกไปด้านหน้าทางซ้ายประมาณ ๓๐ เซนติเมตร หรือประมาณครึ่งก้าว            

อย่างแข็งแรงในขณะเดียวกันนั้นให้ใช้มือขวาผลักปืนเฉียงไปทางด้านหน้าตามแนวของปลายเท้าขวาหรือท า มุม     
กับล าตัว ๔๕ องศา แขนขวาเหยียดตึง มือซ้ายก าหลวมอยู่ข้างล าตัว ขาทั้งสองข้างเหยียดตึงน้ าหนักตัวอยู่บน เท้า  
ทั้งสองข้าง ยกอกให้สง่าผ่าเผย ไหล่ทั้งสองข้างเสมอกัน ล าคอต้ังตรงสายตามองไปด้านหน้าในระดับสายตาจับจุดใด
จุดหนึ่งของภูมิประเทศไว้

หมายเหตุ 
ในกรณีที่จะเสียหลักล้มไปด้านหลัง ให้ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังเพื่อยั้งตัวไม่ให้เสียหลัก และเมื่อสามารถทรงตัวได้ แล้ว       

ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า กลับมาอยู่ในลักษณะของท่ายืนยามบนรถไฟ 

ท่ายืนยามบนรถไฟ 

ท่ายืนยามบนรถไฟ ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังกรณีเสียหลัก
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากอดปืนนั่งคุกเข่าจังหวะหนึ่ง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายไปจับที่ด้ามดาบบริเวณแท่นรับ      
ด้ามดาบในลักษณะคีบ หันหลังมือออกด้านนอก นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านใน นิ้วทั้งสี่เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน 
ปลายนิ้วชี้ขึ้นด้านบน จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กดสลักยึดด้ามดาบ แต่ไม่ดึงดาบออกจากแท่นรับด้ามดาบ 
มือซ้ายจับด้ามดาบในลักษณะคีบ
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายน าดาบออกจากแท่นรับด้ามดาบ 
ให้ห่วงดาบอยู่ เสมอปลายปลอกลดแสงเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มือพาดอยู่บนห่วงดาบ มือซ้ายจับด้าม ดาบ                      
ในลักษณะคีบ
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติน าดาบออกจากล ากล้องไปในทิศทางตรงหน้า
กึ่งกลางล าตัวอย่างแข็งแรง นิ้วหัวแม่มือทาบไปตามกระบังดาบ ปลายดาบอยู่ในแนวระดับสายตาชี้ตั้งขึ้นบน 
แขนซ้ายเหยียดตึงและขนานกับพ้ืน

ท่าวันทยาวุธ ตอนท่ีหนึ่ง

ท่าปลดดาบจากท่าวันทยาวุธ 

ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม ตอนท่ีส่ี

๑.ความเป็นมา : ท่าปลดดาบจากท่าวันทยาวุธ เป็นท่าฝึกพระราชทานที่พระราชทานให้ทหารมหาดเล็ก              
ราชวัลลภรักษาพระองค์ ฝึกปฏิบัติในการฝึก “ราชวัลลภเริงระบ า (Hop to the bodies slams)” ในงาน            
วันราชวัลลภ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นท่าฝึกที่เน้นความรวดเร็วและความคล่องแคล่วในการใช้
อาวุธ
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าปลดดดาบจากท่าวันทยาวุธ” 
๓.ความมุ่งหมาย : เพ่ือใหป้ฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : เพ่ือปฏิบัติในการปลดดาบจากท่าวันทยาวุธให้ได้อย่างรวดเร็ว
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ปลดดาบ” 
๖.การปฏิบัติ : แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๘ ขั้นตอน โดยเริ่มต้นปฏิบัติจากท่าวันทยาวุธ 



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๒๔
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ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติพลิกดาบปลายปืนชี้ปลายดาบลงพื้น จากนั้นน าดาบ
สวมเข้าฝักดาบพร้อมก้มมองที่ดาบ รัดด้ามดาบให้เรียบร้อย แล้วตบที่ด้ามดาบในลักษณะนิ้วทั้งห้าเรียงชิด ติดกัน         
ชีล้งพื้น ข้อศอกซ้ายแบะออกด้านข้างจนเสมอแนวล าตัว
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าขึ้นมองตรงหน้าอย่างแข็งแรง
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดึงปืนมาอยู่ด้านหน้ากึ่งกลางล าตัว 
โดยปืนตั้งตรง หันด้ามปืนไปด้านหน้า ปลอกลดแสงอยู่แนวระดับสายตา แขนขวาท่อนบนแนบชิดติดล าตัว 
พร้อมกันนั้นให้ละมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับหันฝ่ามือไปทางขวา ตบกระชับ             
ฝาครอบล ากล้อง และน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้า        
อย่างแข็งแรง อยู่ในลักษณะของท่าวันทยาวุธจังหวะหนึ่ง
ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าวันทยาวุธ

ตอนท่ีแปดตอนที่เจ็ดตอนท่ีหกตอนท่ีห้า



๑๒๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่ากอดปืนนั่งคุกเข่าจังหวะหนึ่ง
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายมาตบจับที่ด้ามดาบในลักษณะ        
นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ลงพื้น ทาบไปตามด้ามดาบ จากนั้นปลดสายรัดด้ามดาบออก          
และก าด้ามดาบ หมุนให้ด้ามดาบปลายปืนแนบติดหลัง ห่วงดาบช้ีขึ้นด้านบน หันหลังมือเข้าหาล าตัว นิ้วหัวแม่มือ
ทาบตามกระบังดาบ แล้วดึงดาบออกจากฝักประมาณสองนิ้ว
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติชักดาบปลายปืนออกจากฝักแล้วน าดาบออกไป
ในทิศทางตรงหน้ากึ่งกลางล าตัวอย่างแข็งแรง ปลายดาบอยู่ในแนวระดับสายตาชี้ตั้งขึ้นบน แขนซ้ายเหยียดตึง
และขนานกับพื้น
ตอนที่ส่ี : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่ ส่ี” ให้ผู้ปฏิบัติน ากระบังดาบด้านที่เป็นห่วงดาบมาสวมลงที่         
ปากล ากล้องปืนอย่างแข็งแรง ให้ด้ามดาบวางบนแท่นรับด้ามดาบยังไม่ต้องกดด้ามดาบให้เข้าที่ พร้อมกันนั้น      
ให้สะบัดหน้าไปมองที่ด้ามดาบ

๑.ความเป็นมา : ท่าติดดาบจากท่าวันทยาวุธ เป็นท่าฝึกพระราชทานที่พระราชทานให้ทหารมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ ฝึกปฏิบัติในการฝึก “ราชวัลลภเริงระบ า (Hop to the bodies slams)” ในงาน        
วันราชวัลลภ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นท่าฝึกที่เน้นความรวดเร็วและความคล่องแคล่ว       
ในการใช้อาวุธ
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าติดดาบจากท่าวันทยาวุธ” 
๓.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : เพ่ือปฏิบัติในการติดดาบจากท่าวันทยาวุธให้ได้อย่างรวดเร็ว
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ติดดาบ” 
๖.การปฏิบัติ : แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๘ ขั้นตอน 

ท่าติดดาบจากท่าวันทยาอาวุธ 

ท่าวันทยาวุธ ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม ตอนท่ีส่ี



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๒๖
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ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติกดด้ามดาบเข้าที่แท่นรับด้ามดาบ
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้ามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับอย่าง
รวดเร็วและแข็งแรง
ตอนที่เจ็ด : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่เจ็ด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวาดึงปืนมาอยู่ด้านหน้ากึ่งกลางล าตัว โดยปืน
ตั้งตรง หันด้ามปืนไปด้านหน้า ปลอกลดแสงอยู่แนวระดับสายตา แขนขวาท่อนบนแนบชิดติดล าตัว พร้อมกันนั้น        
ให้ละมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับหันฝ่ามือไปทางขวา ตบกระชับฝาครอบ        
ล ากล้อง และน าเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะการวาดเท้าไปด้านข้าง ขาเหยียดตึง แล้วอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรง     
อยู่ในลักษณะของท่าวันทยาวุธจังหวะหนึ่ง
ตอนที่แปด : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่แปด” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าวันทยาวุธ

ตอนท่ีแปดตอนท่ีเจ็ดตอนท่ีหกตอนท่ีห้า



๑๒๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

“ป
ลด

ดา
บ”

ค า
บอ

ก 
“ร

วด
”

ท่า
ปล

ดด
าบ

ขณ
ะน

ั่งห
นุน

บน
รถ

ไฟ

ท่าเริ่มต้น : มือขวาถือปืนด้วยการก ารอบที่ฝาครอบล ากล้องใต้โครงศูนย์หน้า ให้ปืนตั้งตรงอยู่ตรงกลางระหว่าง
เข่าทั้งสองข้างโดยให้หนีบกระบอกปืนไว้ให้มั่น เท้าทั้งสองข้างชิดติดกัน มือซ้ายวางบนหน้าตัก นิ้วทั้ง ห้า      
เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปด้านหน้า ล าตัวตั้งตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายตบจับที่ด้ามดาบบริเวณ            
แท่นรับด้ามดาบในลักษณะคีบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน หันหลังมือออกด้านนอก จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้กด
สลักยึดด้ามดาบ แต่ไม่ดึงดาบออกจากแท่นรับด้ามดาบ 
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติดึงดาบออกจากแท่นรับด้ามดาบ ให้ห่วงดาบ
อยู่เสมอปลายปลอกลดแสง นิ้วทั้งส่ีเรียงชิดติดกันประคองด้ามดาบ นิ้วหัวแม่มือทาบไปบนห่วงดาบ
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติน าดาบออกจากล ากล้องไปในทิศทางตรงหน้า
กึ่งกลางล าตัวอย่างแข็งแรง นิ้วหัวแม่มือทาบไปบนกระบังดาบ ปลายดาบอยู่ในแนวระดับสายตาชี้ตั้งขึ้นบน 
แขนซ้ายเหยียดตึงและขนานกับพื้น

๑.ความเป็นมา : หน้าที่ของทหารมหาดเล็กฯ หน้าที่หนึ่งก็คือการจัดแถวรับเสด็จฯ และแถวแซงเสด็จฯ ซึ่งจะจัด
ถวายส าหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เท่านั้น เมื่อแถวแซงเสด็จฯ จะต้องตามเสด็จพระราชด าเนินทางรถไฟ แถวแซง
เสด็จฯ จะต้องขึ้นบนขบวนรถไฟพระที่นั่งและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในขณะที่นั่งหนุนจะปฏิบัติ “ท่าปลดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ”
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าปลดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ” 
๓.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : ใช้ในขณะที่ตามเสด็จพระราชด าเนินทางรถไฟ และปฏิบัติหน้าที่นั่งหนุนยาม
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ปลดดาบ” 
๖.การปฏิบัติ : แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๖ ขั้นตอน 

ท่าปลดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ 

ท่าเริ่มต้น ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๒๘
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ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่สี่” ให้ผู้ปฏิบัติพลิกดาบปลายปืนชี้ปลายดาบลงพื้น จากนั้นน าดาบ     
สวมเข้าฝักดาบพร้อมก้มมองที่ดาบ รัดด้ามดาบให้เรียบร้อย แล้วตบที่ด้ามดาบในลักษณะนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน        
ชีล้งพื้น ข้อศอกซ้ายแบะออกด้านข้างจนเสมอแนวล าตัว
ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดหน้าขึ้นมองตรงหน้าอย่างแข็งแรง
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ปลดดาบ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติน ามือซ้ายมาวางบนหน้าตัก นิ้วทั้งห้าเหยียดตึง      
เรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปด้านหน้า

ตอนที่หกตอนท่ีห้าตอนท่ีส่ี



๑๒๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ตอนที่หนึ่ง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายมาตบจับที่ด้ามดาบในลักษณะนิ้วทั้งห้า
เหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ลงพื้น ทาบไปตามด้ามดาบ จากนั้นปลดสายรัดด้ามดาบออก และก าด้ามดาบ 
หมุนให้ด้ามดาบปลายปืนแนบติดหลัง ห่วงดาบชี้ขึ้นด้านบน หันหลังมือเข้าหาล าตัว นิ้วหัวแม่มือทาบ ตาม            
กระบังดาบ แล้วดึงดาบออกจากฝักประมาณสองนิ้ว
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติชักดาบปลายปืนออกจากฝักแล้วน าดาบออกไป   
ในทิศทางตรงหน้ากึ่งกลางล าตัวอย่างแข็งแรง ปลายดาบอยู่ในแนวระดับสายตาชี้ตั้งขึ้นบน แขนซ้ายเหยียดตึง     
และขนานกับพื้น
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติน ากระบังดาบด้านที่เป็นห่วงดาบมาสวมลงที่   
ปากล ากล้องปืนอย่างแข็งแรง ให้ด้ามดาบวางบนแท่นรับด้ามดาบยังไม่ต้องกดด้ามดาบให้เข้าที่ พร้อมกันนั้น       
ให้ก้มศีรษะลงมองที่ด้ามดาบอย่างแข็งแรง
ตอนที่สี่ : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่สี”่ ให้ผู้ปฏิบัติกดด้ามดาบเข้าที่แท่นรับด้ามดาบ
ตอนที่ห้า : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่ห้า” ให้ผู้ปฏิบัติเงยศีรษะขึ้นมองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ      
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง
ตอนที่หก : เมื่อได้ยินค าบอก “ติดดาบ, ตอนที่หก” ให้ผู้ปฏิบัติสะบัดมือซ้าย (ในลักษณะการฟันมือ) มาวางบน
หน้าตักอย่างแข็งแรง นิ้วทั้งห้าเหยียดตึงเรียงชิดติดกัน ปลายนิ้วชี้ไปด้านหน้า

๑.ความเป็นมา : หน้าที่ของทหารมหาดเล็กฯ หน้าที่หนึ่งก็คือการจัดแถวรับเสด็จฯ และแถวแซงเสด็จฯ ซึ่งจะจัด
ถวายส าหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เท่านั้น เมื่อแถวแซงเสด็จฯ จะต้องตามเสด็จพระราชด าเนินทางรถไฟ แถวแซง
เสด็จฯ จะต้องขึ้นบนขบวนรถไฟพระที่นั่งและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ 
ในขณะที่นั่งหนุน และจะปฏิบัติหน้าที่ยืนยามบนขบวนรถไฟพระที่นั่งจะปฏิบัติ “ท่าติดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ”
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าติดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ” 
๓.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : ใช้เมื่อนั่งหนุนบนรถไฟ และก าลังจะปฏิบัติหน้าที่ยืนยามถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
บนขบวนรถไฟพระที่นั่ง
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ติดดาบ” 
๖.การปฏิบัติ : แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๖ ขั้นตอน 

ท่าติดดาบขณะนั่งหนุนบนรถไฟ 

ตอนท่ีห้า ตอนท่ีหกตอนท่ีส่ีท่าเริ่มต้น ตอนท่ีหนึ่ง ตอนท่ีสอง ตอนที่สาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๓๐
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เมื่อได้ยินค าบอก “ข้าวต้มมัด” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายไปคล้องแขนขวาจากด้านล่างขึ้นด้านบนของคนที่ยืนอยู่
ถัดไปทางด้านซ้ายให้แขนคล้องเกี่ยวกัน จากนั้นน ามือซ้ายเอื้อมมาจับปืนในลักษณะของการก ารอบที่ กึ่งกลาง            
ฝาครอบล ากล้องและถือปืนอยู่ในท่าถือปืนตามเสด็จฯ

ท่าชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ

๑.ความเป็นมา : หน้าที่ของทหารมหาดเล็กฯ หน้าที่หนึ่งก็คือการจัดแถวรับเสด็จฯ และแถวแซงเสด็จฯ ซึ่งจะจัด
ถวายส าหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เท่านั้น เมื่อแถวแซงเสด็จฯ จะต้องตามเสด็จพระราชด าเนินทางรถไฟ          
แถวแซงเสด็จฯ จะต้องขึ้นบนขบวนรถไฟพระที่นั่งและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย แด่          
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์จะต้องพร้อม     
ถวายอารักขาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในทันที
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ” 
๓.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ปฏิบั ติ ได้ ถู กต้ องตามแบบฝึกและ เป็นระ เบี ยบแบบแผน เดี ยวกันของ                     
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : ใช้ในการถวายอารักขาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “ข้าวต้มมดั” 
๖.การปฏิบัติ : เป็นการปฏิบตัิตอ่จากการชกัล้อมปกติ 

ท่าชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ 



๑๓๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเลิกข้าวต้มมัด

เมื่อได้ยินค าบอก “เลิกข้าวต้มมัด” ให้ผู้ปฏิบัติละมือซ้ายจากฝาครอบล ากล้องและน ามือซ้ายออกจากแขนขวา
ของคนที่อยู่ทางด้านซ้าย ไม่ให้คล้องเกี่ยวกัน จากนั้นน ามือซ้ายมาจับปืนในลักษณะของการก ารอบที่ กึ่งกลาง
ฝาครอบล ากล้อง ถือปืนอยู่ในท่าถือปืนตามเสด็จ กลับมาอยู่ในลักษณะการชักล้อมปกติ

๑.ความเป็นมา : หน้าที่ของทหารมหาดเล็กฯ หน้าที่หนึ่งก็คือการจัดแถวรับเสด็จฯ และแถวแซงเสด็จฯ ซึ่งจะจัด
ถวายส าหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เท่านั้น เมื่อแถวแซงเสด็จฯ จะต้องตามเสด็จพระราชด าเนินทางรถไฟ 
แถวแซงเสด็จฯ จะต้องขึ้นบนขบวนรถไฟพระที่นั่ งและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์จะต้องพร้อม
ถวายอารักขาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในทันที และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะปฏิบัติ “ท่าเลิกชักล้อมขณะ
อยู่บนรถไฟ”
๒.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกบุคคลท่าอาวุธ “ท่าเลิกชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ” 
๓.ความมุ่ งหมาย : เพื่ อ ให้ ปฏิบั ติ ได้ถู กต้ องตามแบบฝึกและเป็นระ เบี ยบแบบแผน เดี ยวกันของ                      
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๔.ประโยชน์ : ใช้เมื่อสถานการณ์ด้านการถวายความปลอดภัยเริ่มคล่ีคลายแต่ยังไม่ถึงกับเข้าสู่ภาวะปกติ
๕.ค าบอก : เป็นค าบอก “รวด” ใช้ค าบอก “เลิกข้าวต้มมัด” 
๖.การปฏิบัติ : เป็นการปฏิบัติต่อจากการชักล้อมปกติ 

ท่าเลิกชักล้อมขณะอยู่บนรถไฟ 



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์





หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



การฝึกแถวชิด แบ่งออกเป็น ๒ รูปแถว
๑.แถวหน้ากระดาน

รูปขบวนที่มีลักษณะสัดส่วนความกว้างด้านหน้ามากกว่าความลึก ในการจัดแถวอาจจัดเป็นแถวหน้ากระดาน
แถวเดี่ยวหรือสองแถวขึ้นไปตามความเหมาะสม ส่วนระยะเคียงระหว่างบุคคลที่อยู่ในแถวนั้น ก าหนด ไว้            
สองระยะ คือ ระยะเคียงหนึ่งช่วงศอก (ยกมือซ้ายเท้าสะเอว) เรียกรูปแถวนี้ว่า แถวหน้ากระดานปิดระยะ และ
ระยะเคียงหนึ่งช่วงแขน (เหยียดแขนซ้ายออกไปทางข้าง) เรียกรูปแถวนี้ว่า แถวหน้ากระดานเปิดระยะ 

๒.แถวตอน
รูปแถวที่มีลักษณะสัดส่วนความลึกมากกว่าความกว้างด้านหน้า ในการจัดแถวอาจจัดเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง

หรือตอนเรียงสองขึ้นไปตามความเหมาะสม ส่วนระยะเคียงระหว่างบุคคลที่อยู่ในแถวนั้น ก าหนดไว้เช่นเดียวกันกับ
แถวหน้ากระดาน

การปฏิบัติในท่าแถวชิดในคู่มือการฝึกเล่มนี้มีความแตกต่างจากคู่มือการฝึกในอดีตที่ผ่านมาหลายขั้นตอน     
เช่น การปฏิบัติขณะจัดแถว การปฏิบัติในการนับ ค าบอกในการนับ เป็นต้น ฉะนั้นผู้ศึกษาควรศึกษาการปฏิบัติ     
โดยละเอียดให้เข้าใจทั้งนี้เพื่อความเข้มแข็ง ความเป็นเอกภาพ ความพร้อมเพรียง และความสง่างาม ได้มาตรฐาน
ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



๑๓๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การฝึกแถวชิด

การฝึกแถวชิด แบ่งออกเป็น ๒ รูปแถว 
๑.รูปแถวหน้ากระดาน แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ 

๑.๑ รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑.๑.๑ รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ
๑.๑.๒ รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ

๑.๒ รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๑.๒.๑ รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ
๑.๒.๒ รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ

๒.รูปแถวตอน แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ 
๒.๑ รูปแถวตอนเรียงหนึ่ง
๒.๒ รูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไป แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๒.๒.๑ รูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิดระยะ
๒.๒.๒ รูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไปเปิดระยะ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : -ใชใ้นโอกาสที่จะท าการตรวจแถว

-ใชใ้นการจัดล าดับความสูงของผู้ปฏิบัติเพ่ือใช้ในการจัดแถวในรูปแถวต่างๆ
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว, ปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า”

รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ศอก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๓๘
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๕.การปฏิบัติ
เมื่อได้ยินค าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว, ปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเฉียงอาวุธ 

จากนั้นปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้าแล้วตบเท้าซ้ายออกวิ่งมาเข้าแถวตามล าดับไหล่ข้างหน้าผู้เรียกแถว
โดยเร็ว คนสูงที่สุดของแถวเป็นคนหลัก (คนหัวแถว) ยืนตรงหน้าผู้เรียกแถว และห่างจากผู้เรียกแถวประมาณ    
หกก้าว จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ วิ่งมาเข้าแถวเรียงตามล าดับไหล่ต่อไปทางซ้ายของคนหลัก โดยผู้ปฏิบัติ        
ทุกนายกระโดดอยู่กับที่ (ในลักษณะกระโดดสองเท้าพร้อมกัน) มือทั้งสองบังคับปืนให้อยู่ในท่าเฉียงอาวุธ

คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถวแล้ว     
ให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” เมื่อสิ้นเสียงคนหัวแถวนับ “หนึ่ง” แล้วให้คนที่เหลือนับ “หนึ่ง” ให้เสียงดังและ     
พร้อมเพรียงกัน

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ ฟังสัญญาณ 
“อึ๊บ” ให้ทุกนายปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ และฟังสัญญาณ “อึ๊บ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้าย
ขึ้นมาตบที่สะเอวซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลาง      
อยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” ให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้าย
จากหัวแถวน าแขนขวา (อยู่ลักษณะท่าเรียบอาวุธ) ของตนไปแตะจดกับปลายศอกซ้ายของคนที่อยู่ถัดไปทาง      
หัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับก้มมองดูแนวปลายเท้า      
ให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกนาย
สะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดศอกซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธอย่างรวดเร็วและ
แข็งแรง

รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ



๑๓๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก    
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในโอกาสที่จะท าการตรวจแถว

-ใชใ้นการจัดล าดับความสูงของผู้ปฏิบัติเพ่ือใช้ในการจัดแถวในรูปแถวต่างๆ
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว, เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า”

รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ

รูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว, เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติ            
ท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้าแล้วตบเท้าซ้ายออกวิ่งมาเข้าแถวตามล าดับไหล่ข้างหน้า
ผู้เรียกแถวโดยเร็ว คนสูงที่สุดของแถวเป็นคนหลัก (คนหัวแถว) ยืนตรงหน้าผู้เรียกแถว และห่างจากผู้เรียกแถว
ประมาณหกก้าว จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ วิ่งมาเข้าแถวเรียงตามล าดับไหล่ต่อไปทางซ้ายของคนหลัก โดยผู้ปฏิบัติ
ทุกนายกระโดดอยู่กับที่ (ในลักษณะกระโดดสองเท้าพร้อมกัน) มือทั้งสองบังคับปืนให้อยู่ในท่าเฉียงอาวุธ 

คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถว
แล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” เมื่อสิ้นเสียงคนหัวแถวนับ “หนึ่ง” แล้วให้คนที่เหลือนับ “หนึ่ง” ให้เสียงดังและ          
พร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ ฟังสัญญาณ 
“อึ๊บ” ให้ทุกนายปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ และฟังสัญญาณ “อึ๊บ” อีกหนึ่งครั้งให้ทุกนายยกมือซ้าย
ขึ้นมาตบที่สะเอวซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่
ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” จากนั้นให้ทุกนายยกแขนซ้าย
เหยียดออกไปทางข้างในระดับสูงเสมอแนวไหล่ (ยกเว้นคนท้ายแถวสุดไม่ต้องยกแขนซ้ายขึ้น) คว่ าฝ่ามือนิ้วมือทั้งห้า
เหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถว น าไหล่ขวาของตนเองไปแตะจดกับปลายนิ้ว
มือซ้ายของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับ     
ก้มมองดูแนวปลายเท้าให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก 
“นิ่ง” ให้ทุกนายสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดแขนซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธ      
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ช่วงแขน



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๔๐
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รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ

รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ศอก

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้ากระดานสองแถว (ขึ้นไป), ปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้า แล้วตบเท้าซ้ายออกวิ่งมาเข้าแถวและจัดแถว
เช่นเดียวกับการเข้าแถวและจัดแถวแบบหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิดระยะ จะต่างกันที่จะต้องจัดแถวซ้อนหลัง
กันลงไปตามทางลึกให้มีจ านวนแถวครบตามที่ผู้เรียกแถวสั่งโดยยึดถือแถวหน้าเป็นหลัก ผู้ปฏิบัติที่อยู่แถวหลัง
ยืนตรงคอคนที่อยู่แถวหน้าระยะต่อระหว่างแถวประมาณหนึ่งเมตร ให้กระโดดอยู่กับที่ด้วยปลายเท้าทั้งสองข้าง 
มือทั้งสองบังคับปืนให้อยู่ในท่าเฉียงอาวุธ

คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถว
แล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติในแถวนับตามจ านวนแถวที่ผู้เรียกแถวก าหนด เมื่อจะนับจ านวน
สุดท้ายตามที่ผู้เรียกแถวก าหนดให้ผู้ปฏิบัติทั้งแถวเปล่งเสียงนับจ านวนสุดท้ายนั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ ในท่าเฉียงอาวุธ             
ฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ และฟังสัญญาณ “อึ๊บ” อีกหนึ่งครั้ง         
ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะเอวซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและให้ปลายนิ้วชี้ลง     
ทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว แล้วเปล่งเสียง “เฮ้”    
ให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถวน าแขนขวา (อยู่ลักษณะท่าเรียบอาวุธ) ของตนไปแตะจดกับปลายศอกซ้าย
ของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับ      
ก้มมองดูแนวปลายเท้าให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยิน       
ค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกนายสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดศอกซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะ               
ท่าเรียบอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : การเข้าแถวของแถวหน้ากระดานสองแถวข้ึนไปน้ัน ให้ยึดถือเอาแถวหน้าเป็นหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงศอก
แต่ละคนของแถวที่อยู่ถัดไป

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิดระยะ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในโอกาสที่จะท าการตรวจแถว

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

ห่าง ๑ ช่วงแขน



๑๔๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใชใ้นโอกาสที่จะท าการตรวจแถว

-ใช้ในการฝึก หรือรับฟังค าชี้แจง
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “หน้ากระดานสองแถว (ข้ึนไป), เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า”

รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ

รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปเปิดระยะ

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “หน้ากระดานสองแถว (ขึ้นไป), เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้า แล้วตบเท้าซ้ายออกวิ่งมาเข้าแถวและจัดแถว
เช่นเดียวกับการเข้าแถวและจัดแถวแบบหน้ากระดานแถวเดี่ยวเปิดระยะ จะต่างกันที่จะต้องจัดแถวซ้อนหลัง
กันลงไปตามทางลึกให้มีจ านวนแถวครบตามที่ผู้เรียกแถวส่ังโดยยึดถือแถวหน้าเป็นหลัก ผู้ปฏิบัติที่อยู่แถวหลัง
ยืนตรงคอคนที่อยู่แถวหน้าระยะต่อระหว่างแถวประมาณหนึ่งเมตร ให้กระโดดอยู่กับที่ด้วยปลายเท้าทั้งสองข้าง 
มือทั้งสองบังคับปืนให้อยู่ในท่าเฉียงอาวุธ

คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถว
แล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติในแถวนับตามจ านวนแถวที่ผู้เรียกแถวก าหนด เมื่อจะนับจ านวนสุดท้าย
ตามที่ผู้เรียกแถวก าหนดให้ผู้ปฏิบัติทั้งแถวเปล่งเสียงนับจ านวนสุดท้ายนั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ ฟังสัญญาณ 
“อึ๊บ” ให้ทุกนายปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ และฟังสัญญาณ “อึ๊บ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้าย
ขึ้นมาตบที่สะเอวซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่
ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” จากนั้นให้ทุกนาย             
ยกแขนซ้ายเหยียดออกไปทางข้างในระดับสูงเสมอแนวไหล่ (ยกเว้นคนท้ายแถวสุดไม่ต้องยกแขนซ้ายขึ้น) 
คว่ าฝ่ามือ นิ้วมือทั้งห้าเหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถว น าไหล่ขวา         
ของตนเองไปแตะจดกับปลายนิ้วมือซ้ายของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไป
ทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับก้มมองดูแนวปลายเท้าให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือ    
คนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกนายสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับ            
ลดมือซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : การเข้าแถวของแถวหน้ากระดานสองแถวข้ึนไปน้ัน ให้ยึดถือเอาแถวหน้าเป็นหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงศอก    
แต่ละคนของแถวที่อยู่ถัดไป

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ช่วงแขน

ห่าง ๑ ช่วงแขน



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๔๒
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวตอนเรียงหนึ่ง”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการจัดล าดับความสูงของผู้ปฏิบัติเพ่ือใช้ในการจัดแถวในรูปแถวต่างๆ
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “ตอนเรียงหนึ่ง, มาหาข้าพเจ้า”

รูปแถวตอนเรียงหนึ่ง

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตอนเรียงหนึ่ง, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นปฏิบัติ
ท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้าแล้วตบเท้าซ้ายออกวิ่งมาเข้าแถวตามล าดับไหล่ข้างหน้าผู้เรียกแถวโดยเร็ว 
คนสูงที่สุดของแถวเป็นคนหลัก (คนหัวแถว) ยืนตรงหน้าผู้เรียกแถว และห่างจากผู้เรียกแถวประมาณหกก้าว 
จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ วิ่งมาเข้าแถวเรียงตามล าดับไหล่ซ้อนกันลงไปทางข้างหลังคนหัวแถว (ทางลึก) ให้ตรงคอ
กับคนข้างหน้าจนถึงคนท้ายแถว ในลักษณะกระโดดอยู่กับที่ด้วยปลายเท้าทั้งสองข้าง มือทั้งสองบังคับปืน          
ให้อยู่ในท่าเฉียงอาวุธ

คนหัวแถว หันมองดูผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่  ถ้าเห็นว่าเป็นรูปแถว
แล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” เมื่อสิ้นเสียงคนหัวแถวนับ “หนึ่ง” แล้วให้คนที่เหลือนับ “หนึ่ง” ให้เสียงดังและ        
พร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ ฟังสัญญาณ 
“อึ๊บ” ให้ทุกนายปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ และฟังสัญญาณ “อึ๊บ” อีกหนึ่งครั้ง ให้ทุกนายยกมือซ้าย
ขึ้นมาตบที่สะเอวซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและให้ปลายนิ้วชี้ลงทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่
ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว แล้วเปล่งเสียง “เฮ้” จากนั้นให้ยกมือซ้ายขึ้นมา
ข้างหน้าเหยียดแขนซ้ายไปแต่ไหล่คนข้างหน้า ฝ่ามือคว่ าและขนานกับพื้นนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน ให้ห่าง จาก       
คนข้างหน้าประมาณหนึ่งช่วงแขน (ประมาณหนึ่งเมตร) โดยอยู่ในแนวไหล่ซ้ายของคนข้างหน้าและให้ยกแขนค้างไว้ 
เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ลดมือซ้ายลงมาอยู่ที่ข้างขากลับมาอยู่ในลักษณะท่าเรียบอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

รูปแถวตอนเรียงหนึ่ง

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ช่วงแขน



๑๔๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิดระยะ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการฝึกหรือฟังค าชี้แจง

-ใชเ้มื่อต้องการเคล่ือนย้ายผู้ปฏิบัติจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในรูปแถว
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “ตอนเรียงสอง (ขึ้นไป), ปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า”

รูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิดระยะ

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตอนเรียงสอง (ขึ้นไป), ปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติ            
ท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้าแล้วตบเท้าซ้ายออกวิ่งมาเข้าแถวและจัดแถว
เช่นเดียวกับการเข้าแถวและจัดแถวแบบตอนเรียงหนึ่ง จะต่างกันที่จะต้องจัดแถวซ้อนกันไปทางซ้าย 
ให้มีจ านวนแถวครบตามที่ผู้เรียกแถวสั่งโดยยึดถือแถวทางขวาเป็นหลัก ผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้าตับด้านหลังคงยืน      
ตรงคอกับคนที่อยู่หน้าตับด้านหน้าระยะต่อระหว่างหน้าตับประมาณหนึ่งเมตร ให้กระโดดอยู่กับที่ด้วยปลายเท้า     
ทั้งสองข้าง มือทั้งสองบังคับปืนให้อยู่ในท่าเฉียงอาวุธ

คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า           
เป็นรูปแถวแล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติในแถวนับตามจ านวนแถวที่ผู้เรียกแถวก าหนด เมื่อจะนับ
จ านวนสุดท้ายตามที่ผู้เรียกแถวก าหนดให้ผู้ปฏิบัติทั้งแถวเปล่งเสียงนับจ านวนสุดท้ายนั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ          
ฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ และฟังสัญญาณ “อึ๊บ” อีกหนึ่งครั้ง 
ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะเอวซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและให้ปลายนิ้วชี้ ลง     
ทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว แล้วเปล่งเสียง “เฮ้”    
ให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถวน าแขนขวา (อยู่ลักษณะท่าเรียบอาวุธ) ของตนไปแตะจดกับปลายศอกซ้าย
ของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง) สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับ      
ก้มมองดูแนวปลายเท้าให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมองทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยิน      
ค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกนายสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า พร้อมกับลดศอกซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะ           
ท่าเรียบอาวุธอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : การเข้าแถวของแถวตอนเรียงสองข้ึนไปนั้น ให้ยึดถือเอาแถวทางขวาเป็นหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงแขน       
แต่ละคนของแถวที่อยู่ถัดไป

รูปแถวตอนเรียงสองขึน้ไปปิดระยะ

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ศอก



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๔๔
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รูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไปเปิดระยะ

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “แถวตอนเรียงสองขึ้นไปเปิดระยะ”
๒.ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : -ใช้ในการฝึกหรือฟังค าชี้แจง

-ใช้เมื่อต้องการเคล่ือนย้ายผู้ปฏิบัติจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในรูปแถว
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “ตอนเรียงสอง (ขึ้นไป), เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า”

๕.การปฏิบัติ : เมื่อได้ยินค าบอก “ตอนเรียงสอง (ขึ้นไป), เปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” ให้ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติ          
ท่าเฉียงอาวุธ จากนั้นปฏิบัติท่ากึ่งขวาหันโดยไม่ต้องชิดเท้าแล้วตบเท้าซ้ายออกวิ่งมาเข้าแถวและจัดแถว
เช่นเดียวกับการเข้าแถวและจัดแถวแบบตอนเรียงหนึ่ง จะต่างกันที่จะต้องจัดแถวซ้อนกันไปทางซ้าย                   
ให้มีจ านวนแถวครบตามที่ผู้เรียกแถวสั่ง โดยยึดถือแถวทางขวาเป็นหลัก ผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้าตับด้านหลังคงยืน      
ตรงคอกับคนที่อยู่หน้าตับด้านหน้าระยะต่อระหว่างหน้าตับประมาณหนึ่งเมตร ให้กระโดดอยู่กับที่ด้วยปลายเท้า      
ทั้งสองข้าง มือทั้งสองบังคับปืนให้อยู่ในท่าเฉียงอาวุธ

คนหัวแถวหันมองดูผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ว่าจัดแถวเป็นรูปแถวเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าเห็นว่า           
เป็นรูปแถวแล้วให้คนหัวแถวนับ “หนึ่ง” ให้ผู้ปฏิบัติในแถวนับตามจ านวนแถวที่ผู้เรียกแถวก าหนด เมื่อจะนับ
จ านวนสุดท้ายตามที่ผู้เรียกแถวก าหนดให้ผู้ปฏิบัติทั้งแถวเปล่งเสียงนับจ านวนสุดท้ายนั้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

หลังจากนั้นรอฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายหยุดกระโดดกลับมาอยู่ ในท่าเฉียงอาวุธ 
ฟังสัญญาณ “อึ๊บ” ให้ทุกนายปฏิบัติท่าเรียบอาวุธจากท่าเฉียงอาวุธ และฟังสัญญาณ “อึ๊บ” อีกหนึ่งครั้ง         
ให้ทุกนายยกมือซ้ายขึ้นมาตบที่สะเอวซ้ายประมาณแนวเข็มขัด นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันและให้ปลายนิ้วชี้ ลง      
ทางเบื้องล่าง นิ้วกลางอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกซ้ายกางออกเสมอแนวล าตัว แล้วเปล่งเสียง “เฮ้”
จากนั้นให้ทุกนายยกแขนซ้ายเหยียดออกไปทางข้างในระดับสูงเสมอแนวไหล่ (ยกเว้นคนท้ายแถวสุดไม่ต้อง       
ยกแขนซ้ายขึ้น) คว่ าฝ่ามือนิ้วมือทั้งห้าเหยียดตึงและเรียงชิดติดกัน โดยให้คนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายจากหัวแถว 
น าไหล่ขวาของตนเองไปแตะจดกับปลายนิ้วมือซ้ายของคนที่อยู่ถัดไปทางหัวแถว (คนทางขวาของตนเอง)      
สะบัดหน้ามองไปทางขวาหรือคนหัวแถว พร้อมกับก้มมองดูแนวปลายเท้าให้เสมอกัน แล้วสะบัดหน้ากลับไปมอง
ทางขวาหรือคนหัวแถวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ยินค าบอก “นิ่ง” ให้ทุกนายสะบัดหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้า     
พร้อมกับลดมือซ้ายกลับไปอยู่ในลักษณะท่าเรียบอาวุธอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

หมายเหตุ : การเข้าแถวของแถวตอนเรียงสองข้ึนไปน้ัน ให้ยึดถือเอาแถวทางขวาเป็นหลักโดยไม่ต้องค านึงถึงแขน       
แต่ละคนของแถวที่อยู่ถัดไป

รูปแถวตอนเรียงสองขึน้ไปเปิดระยะ

ห่างประมาณ ๖ ก้าว

ห่าง ๑ ช่วงแขน



๑๔๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก
การฝึกแถวชิด “การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน”

๒.ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก    

ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์

เนื่องจากการจัดแถวหน้ากระดานตั้งแต่สองแถวขึ้นไป เมื่อจัดแถวแล้วมีผู้ปฏิบัติขาดจ านวนไม่ลงตัว 
จึงท าให้มีการแยกคู่ขาดเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดแถว
๔.การปฏิบัติ

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติมีไม่ครบตามจ านวนแถว ให้จัดแถวแยกคู่ขาดโดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
-ในการเข้าแถวให้ยึดถือเอาแถวหน้าเป็นหลัก โดยจะต้องจัดแถวหน้าให้เต็ม
-จ านวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ในทางตอนท้ายของแถว เมื่อเป็นแถวหน้ากระดานสองแถว 

หรือแถวรองสุดท้าย เมื่อเป็นหน้ากระดานสามแถวขึ้นไป
-จ านวนแถวและตับสุดท้ายจะต้องเต็ม
เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าแถวตั้งแต่สองแถวขึ้นไป เมื่อจัดแถวแล้วผู้ปฏิบัติขาดจ านวนไม่ลงตัว คือ 

แถวหน้ากับแถวหลังไม่เท่ากัน ในการเข้าแถวให้ยึดถือเอาแถวหน้าเป็นหลัก โดยจะต้องเข้าแถวให้เต็มไม่มีขาด 
ส่วนจ านวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ในทางตอนท้ายของแถวหลังๆ ให้ยึดถือเป็นหลักว่าให้จัดแถว หน้า          
และตับสุดท้ายของแถวไว้ให้เต็ม แล้วให้แยกคู่ขาดไว้ที่แถวหลังสุดตับรองสุดท้าย ในกรณีที่จ านวนแถวเกิน
สองแถวให้จัดแถวหลังไว้ให้เต็ม แล้วแยกคู่ขาดคนแรกจากแถวรองสุดท้าย และตับรองสุดท้าย ถ้าเกินหนึ่งคน
ก็ให้แยกจากตับเดิมแต่เลื่อนขึ้นมาข้างหน้าอีกถ้าหากเกินที่จะจัดจากตับที่แยกคู่ขาดให้เลื่อนตับเข้ามาอีกส่วน
แถวใช้หลักการปฏิบัติเช่นเดิม

รูปการแยกคู่ขาดของแถวหนา้กระดาน

แยกคู่ขาด



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๔๖
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การแยกคู่ขาดของแถวตอน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การแยกคู่ขาดของแถวตอน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของ                
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : เนื่องจากการจัดแถวตั้งแต่ตอนเรียงสองขึ้นไป เมื่อจัดแถวแล้วมีผู้ปฏิบัติขาดจ านวนไม่ครบ        
ทุกตับ จึงท าให้มีการแยกคู่ขาดเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดแถว
๔.การปฏิบัติ : ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติมีไม่ครบตามจ านวนแถว ให้จัดแถวแยกคู่ขาดโดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี้

-ในการเข้าแถวให้ยึดถือเอาแถวขวาเป็นหลัก โดยจะต้องเข้าให้เต็มไม่มีจ านวนขาด
-จ านวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ที่แถวรองสุดท้ายที่อยู่ทางซ้ายสุด เมื่อเป็นรูปแถวตอนเรียงสอง 

หรือแถวรองสุดท้ายตรงกลางเมื่อเป็นแถวตอนเรียงสามขึ้นไป
-จ านวนแถวและตับสุดท้ายจะต้องเต็ม
เมื่อผู้ปฏิบัติ เข้าแถวตั้งแต่สองแถวขึ้นไป เมื่อจัดแถวผู้ปฏิบัติขาดจ านวนไม่ลงตัว คือ 

แถวแรกกับแถวสุดท้ายไม่เท่ากัน ในการเข้าแถวให้ยึดถือเอาแถวแรกเป็นหลัก โดยจะต้องเข้าแถวให้ เต็ม        
และไม่มีขาด ส่วนจ านวนที่ขาดให้แยกคู่ขาดไว้ที่ท้ายของแถวที่อยู่ทางซ้ายสุด หรือแถวที่อยู่ตรงกลาง ให้ยึดถือ
เป็นหลักว่าให้จัดแถวแรกและตับสุดท้ายของแถวไว้ให้เต็ม แล้วให้แยกคู่ขาดไว้ที่แถวรองสุดท้ายตับรองสุดท้าย 
ในกรณีที่จ านวนแถวเกินสองแถวให้จัดแถวสุดท้ายไว้ให้เต็ม แล้วแยกคู่ขาดคนแรกจากแถวรองสุดท้าย 
และตับรองสุดท้าย ถ้าเกินหนึ่งคนก็ให้แยกจากตับเดิมแต่เลื่อนขึ้นมาข้างหน้าอีกถ้าหากเกินที่จะจัดจากตับที่
แยกคู่ขาดให้เล่ือนตับเข้ามาอีกส่วนแถวใช้หลักการปฏิบัติเช่นเดิม

รูปการแยกคู่ขาดของแถวตอน

แยกคู่ขาด



๑๔๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การนับ

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

การนับตามปกติ
๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การนับตามปกต”ิ
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ               
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : เพ่ือความรวดเร็วในการส ารวจยอดผู้ปฏิบัติในแถว
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “นับ”
๕.การปฏิบัติ

๕.๑ รูปแถวหน้ากระดาน
๕.๑.๑ รูปแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว
เมื่อได้ยินค าบอก “นับ” ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดังชัดเจน เสียงสั้น

ห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่า ตรง         
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ที่อยู่ถัดไปนับต่อจากคนที่หนึ่งเรียงตามล าดับหมายเลขกันไปจนกว่า
จะถึงคนท้ายแถว โดยใช้วิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับ เช่นเดียวกับคนหัวแถว เว้นคนสุดท้ายของแถว
เมื่อนับให้สะบัดหน้าไปยังผู้ที่อยู่ทางขวามือของตน และเมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะ
ของท่าตรง

หมายเหตุ : การนับตามปกติของแถวหน้ากระดานไม่ว่าจะเป็นแถวหน้ากระดานปิดระยะหรือเปิดระยะ ใช้หลักการ
ปฏิบัติเดียวกัน คือ ให้นับจากหัวแถวไปทางท้ายแถว

๕.๑.๒ รูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับ” ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดังชัดเจน เสียงสั้นห้วนๆ 

พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและ
แข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ที่อยู่ถัดไปนับต่อจากคนที่หนึ่งเรียงตามล าดับหมายเลขกันไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว 
โดยใช้วิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับ เช่นเดียวกับคนหัวแถว เว้นคนสุดท้ายของแถวเมื่อนับให้สะบัดหน้า
ไปยังผู้ที่อยู่ทางขวามือของตน และเมื่อส้ินเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะของท่าตรง

การนับรูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

๑ ๒ ๓ ๕๔ ๖ ๗ ๘



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๔๘
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หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นแถวหน้ากระดานตั้งแต่สองแถวขึ้นไป ซึ่งมีการแยกคู่ขาดไว้ในทางตอนท้าย แถวอาจจะ
ขาดที่แถวกลางหรือแถวหลังสุด คนท้ายแถวซ้ายมือสุดเป็นผู้ขานจ านวนที่ขาดขึ้นดังๆ โดยไม่ต้องสะบัดหน้า 
เช่น “ขาดหนึ่ง”, “ขาดสอง”, “ขาดสาม” ฯลฯ เป็นต้น

การนับตามปกติของแถวหน้ากระดานจะนับเฉพาะแถวหน้าเท่านั้น ยกเว้นผู้เรียกก าหนดแถวนับ

การนับรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป

การนับตามปกติรูปแถวตอนเรียงหนึ่ง

๕.๒ รูปแถวตอน
๕.๒.๑ รูปแถวตอนเรียงหนึ่ง
เมื่อได้ยินค าบอก “นับ” ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดังชัดเจน เสียงสั้น

ห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อส้ินเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็ว
และแข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ที่อยู่ถัดจากคนหัวแถวต่อลงไปข้างหลังนับต่อจากคนหัวแถวเรียงตามล าดับ
หมายเลขไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว โดยวิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับเช่นเดียวกับคนหัวแถว 
เว้นคนสุดท้ายของแถวไม่ต้องสะบัดหน้า

๑๒
ขานคู่ขาด

๑ ๒ ๓ ๕๔ ๖ ๗ ๘



๑๔๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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หมายเหตุ
ในกรณีที่เป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไป ซึ่งมีการแยกคู่ขาดไว้ในทางตอนท้ายแถว เมื่อคนสุดท้ายของ

แถวทางขวาสุดนับสิ้นเสียงลงแล้ว ให้คนท้ายแถวซ้ายสุดเป็นผู้ขานจ านวนที่ขาดขึ้นดังๆ โดยไม่ต้องสะบัดหน้า 
เช่น “ขาดหนึ่ง”, “ขาดสอง”, “ขาดสาม” เป็นต้น

การนับตามปกติของแถวตอน จะนับเฉพาะแถวขวามือสุดเท่านั้น ยกเว้นผู้เรียกแถวก าหนดแถว       
ที่จะนับ

๕.๒.๒ รูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับ” ให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่หัวแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ด้วยการออกเสียงดังชัดเจน เสียงสั้น

ห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรงอย่าง
รวดเร็วและแข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ที่อยู่ถัดจากคนหัวแถวต่อลงไปข้างหลัง นับต่อจากคนหัวแถว               
เรียงตามล าดับหมายเลขไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว โดยวิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับ เช่นเดียวกับ   
คนหัวแถว เว้นคนสุดท้ายของแถวไม่ต้องสะบัดหน้า

การนับตามปกติรูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไป

๑ ๒

ขานคู่ขาด



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๕๐
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การนับทั้งแถว

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก
การฝึกแถวชิด “การนับทั้งแถว”

๒.ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก       

ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์

เพ่ือส ารวจยอดผู้ปฏิบัติในแถวโดยละเอียด
๔.ค าบอก

ใชค้ าบอก “นับทั้งแถว, นับ”
๕.การปฏิบัติ

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

เสียงส้ันห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อส้ินเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะท่าตรง
อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ที่อยู่ถัดไปนับต่อจากคนหัวแถวเรียงตามล าดับหมายเลขกันไป เมื่อคน
ท้ายแถวของแถวหน้านับแล้วให้คนท้ายแถวของแถวถัดไปเป็นผู้เริ่มนับต่อตามล าดับหมายเลขต่อจากคนท้ายแถว
ของแถวหน้า โดยการสะบัดหน้าไปทางขวานับต่อกันไปจนถึงคนหัวแถว และเมื่อคนหัวแถวสุดท้ายนับแล้ว จึงให้
คนหัวแถวของแถวถัดไปเป็นผู้เริ่มนับต่อตามล าดับหมายเลขที่ติดต่อกับคนหัวแถวสุดท้าย และให้นับในลักษณะ
ดังกล่าว ไปจนกว่าจะหมดจ านวนคนของทุกแถวที่มีอยู่ คนสุดท้ายของแถวเมื่อนับให้สะบัดหน้าไปยังผู้ที่อยู่ทาง
ขวามือของตน และเมื่อส้ินเสียงนับแล้ว ให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะของท่าตรง

การนับทั้งแถวรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึน้ไป

๑ ๒ ๓
๕

๔
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๘



๑๕๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๕.๒ รูปแถวตอน
๕.๒.๑ รูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไป
เมื่อได้ยินค าบอก “นับทั้งแถว, นับ” ให้ผู้ปฏิบัติคนแรกของรูปแถวเริ่มนับ “หนึ่ง” ในลักษณะ

เช่นเดียวกับการนับตามปกติของแถวหน้ากระดาน ผู้ปฏิบัติคนต่อๆ ไปของหน้าตับทางซ้ายนับเรียงตามล าดับ
หมายเลขกันไปโดยตลอด ด้วยการนับพร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อคนซ้ายสุดของตับหน้านับแล้ว ให้คน
ทางซ้ายสุดของตับที่สองเป็นผู้เริ่มต้นนับต่อ โดยนับตามล าดับหมายเลขต่อจากคนซ้ายสุดของตับที่หนึ่งและนับ
ต่อไปทางขวา (สะบัดหน้าไปทางขวา) จนกว่าจะถึงคนขวาสุดของตับที่สอง เมื่อคนขวาสุดของตับที่สองนับแล้ว 
ให้คนขวาสุดของตับที่สามเป็นผู้เริ่มนับต่อตามล าดับหมายเลขจากคนขวาสุดของตับที่สาม ในลักษณะ
เช่นเดียวกับคนขวาสุดของตับที่หนึ่งโดยการนับและสะบัดหน้าไปทางซ้าย กระท าในลักษณะเช่นนี้สลับกันไป
จนกว่าจะหมดจ านวนคนของทุกตับที่มีอยู่ในแถว โดยวิธีสะบัดหน้าไปนับแล้วสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะ
ของท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

การนับทั้งแถวรูปแถวตอนเรียงสองแถวขึน้ไป

๑ ๒ ๓
๕

๔ ๖ ๗

๘



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๕๒
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การนับตามจ านวนที่ก าหนด

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก
การฝึกแถวชิด “การนับตามจ านวนที่ก าหนด”

๒.ความมุ่งหมาย
เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาดเล็ก     

ราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเปล่ียนรูปแถวและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๔.ค าบอก

ใชค้ าบอก “นับสอง, นับ” หรือ “นับสาม, นับ”
๕.การปฏิบัติ

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

เช่นเดียวกับการนับตามปกติ โดยนับเรียงตามล าดับหมายเลขให้ครบตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอก เมื่อนับครบ
ตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอกแล้ว คนต่อไปจะต้องเริ่มนับ “หนึ่ง” ใหม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียกแถวบอกให้ 
“นับสอง” ผู้ปฏิบัติจากหัวแถวจะต้องนับ “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” ไปจนกว่าจะถึง        
คนท้ายแถว

การนับตามจ านวนรูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

หมายเหตุ : การนับตามจ านวนที่ก าหนดของแถวหน้ากระดานไม่ว่าจะเป็นแถวหน้ากระดานปิดระยะหรือเปิดระยะ        
ใช้หลักการปฏิบัติเดียวกัน คือ ให้นับจากหัวแถวไปทางท้ายแถว

๑ ๒ ๑ ๑ ๑๒ ๒ ๒



๑๕๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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๕.๑.๒ รูปแถวหน้ากระดานสองแถว และสามแถว (ขึ้นไป)
เมื่อได้ยินค าบอก “นับสอง (นับ...), นับ” ให้ผู้ปฏิบัติเริ่มนับจากคนหัวแถวก่อนในลักษณะเช่นเดียวกับ   

การนับตามปกติ โดยนับเรียงตามล าดับหมายเลขให้ครบตามที่ผู้เรียกแถวบอก เมื่อนับครบตามจ านวนที่ผู้เรียกแถว
บอกแล้วคนต่อไปจะต้องเริ่มนับ “หนึ่ง” ใหม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียกแถวบอกให้ “นับสอง” ผู้ปฏิบัติจากหัวแถวจะต้อง
นับ “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” ไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว

หมายเหตุ : การนับตามจ านวนที่ก าหนดของแถวหน้ากระดาน จะนับเฉพาะแถวหน้าเท่านั้น ยกเว้นผู้เรียกแถวก าหนดแถวที่
จะนับ

การนับตามจ านวนรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไป

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

ชัดเจน เสียงสั้นห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ใน ลักษณะ     
ท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง โดยให้เริ่มนับจากคนหัวแถวก่อนในลักษณะเช่นเดียวกับการนับตามปกติ โดยนับ
เรียงล าดับหมายเลขไปตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอก เมื่อนับครบตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอกแล้วคนต่อไปจะต้อง
เริ่มนับ “หนึ่ง” ใหม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียกแถวบอกให้ “นับสอง” ผู้ปฏิบัติจากหัวแถวจะต้องนับ “หนึ่ง - สอง” 
“หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” ไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว

การนับตามจ านวนรูปแถวตอนเรียงหนึง่

๑ ๒ ๑ ๒

๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒๑



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๕๔
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๕.๒.๒ รูปแถวตอนเรียงสอง และสาม (ขึ้นไป)
เมื่อได้ยินค าบอก “นับสอง (นับ...), นับ” ให้ผู้ปฏิบัตินับตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอก  ด้วยการออกเสียงดัง

ชัดเจน เสียงสั้นห้วนๆ พร้อมกับสะบัดหน้าไปทางซ้าย เมื่อสิ้นเสียงนับแล้วให้สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในลักษณะ  
ท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง โดยให้เริ่มนับจากคนหัวแถวก่อนในลักษณะเช่นเดียวกับการนับตามปกติ โดยนับ
เรียงล าดับหมายเลขไปตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอก เมื่อนับครบตามจ านวนที่ผู้เรียกแถวบอกแล้วคนต่อไปจะต้อง
เริ่มนับ “หนึ่ง” ใหม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียกแถวบอกให้ “นับสอง” ผู้ปฏิบัติจากหัวแถวจะต้องนับ “หนึ่ง - สอง” 
“หนึ่ง - สอง” “หนึ่ง - สอง” ไปจนกว่าจะถึงคนท้ายแถว 

การนับตามจ านวนรูปแถวตอนเรียงสองขึน้ไป

หมายเหตุ : การนับตามจ านวนที่ก าหนดของแถวตอน จะนับเฉพาะแถวขวามือสุดเท่านั้น ยกเว้นผู้เรียกแถวก าหนด
แถวที่จะนับ

๑ ๒

๒๑



๑๕๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การเปล่ียนรูปแถวหน้ากระดาน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                  
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการเปลี่ยนแนวรูปแถวจากรูปแถวหนึ่งไปเป็นอีกรูปแถวหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ
โดยพิจารณาจากบริเวณพื้นที่นั้น
๔.ค าบอก : ใชค้ าบอก “หน้ากระดานแถวเดี่ยว หรือ สองแถวขึ้นไป, ปิด (เปิด) ระยะ, จัดแถว”
๕.การปฏิบัติ : การเปล่ียนรูปแถวประเภทนี้สามารถจะกระท าได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๕.๑ การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิด (เปิด) ระยะเป็นแถวหน้ากระดานสองแถว    
ขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ

๕.๒ การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานสองแถวขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวหน้ากระดานแถว
เดี่ยวปิด (เปิด) ระยะ 

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

ส าหรับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติในแถว มีหน้าที่ฟังค าส่ังจากผู้ควบคุมแถวว่าผู้ควบคุมแถวจะบอก
ให้จัดแถวในรูปแถวอะไรแล้วจัดแถวใหม่ให้เป็นไปตามค าบอกนั้น โดยผู้ปฏิบัติที่เป็นคนหลัก ของรูปแถว
จะต้องยืนอยู่ ณ ที่เดิมเสมอ ส่วนการเข้าแถวและจัดแถวใหม่นั้นคงปฏิบัติตามการจัดแถวหน้ากระดาน         
แถวเดี่ยวหรือสองแถวขึ้นไป

หมายเหตุ : การฝึกการเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวหน้ากระดานสองแถวข้ึนไป      
หากผู้ควบคุมแถวต้องการจะเปลี่ยนรูปแถวจากแถวเดี่ยวเป็นกี่แถวก็ตาม ควรสั่งให้ผู้ปฏิบัตินับตามจ านวนแถวที่
ต้องการจะให้เปลี่ยนเสียก่อน 

การฝึกเปลี่ยนรูปแถวจากแถวหน้ากระดานสองแถวข้ึนไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
ผู้ปฏิบัติแต่ละคนที่ยืนอยู่ตรงคอกันในทางลึก ควรจะเปลี่ยนรูปแถวข้ึนมาเป็นแถวเดี่ยว โดยให้คนที่อยู่แถวที่สองข้ึนมา
อยู่ทางซ้ายของคนที่อยู่แถวที่หน่ึง และให้คนที่อยู่ในแถวที่สามข้ึนมาอยู่ทางซ้ายของคนที่อยู่ในแถวที่สอง (ถ้ามีหลาย
แถวก็คงปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน) จนกว่าจะถึงปลายแถวสุด

การสั่งจัดแถวโดยที่ผู้ควบคุมแถวไม่ได้สั่งปิดระยะหรือเปิดระยะ ให้ผู้ปฏิบัติในแถวปฏิบัติแบบปิดระยะ
เท่านั้น

การเปล่ียนรูปแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวเป็นแถวหนา้กระดานสองแถวขึน้ไป
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๕๖
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การเปลี่ยนรูปแถวตอน

๑.เรื่องที่จะท าการฝึก : การฝึกแถวชิด “การเปล่ียนรูปแถวตอน”
๒.ความมุ่ งหมาย : เพื่อให้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผน เดียวกันของ                 
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
๓.ประโยชน์ : ใช้ในการเปลี่ยนแนวรูปแถวจากรูปแถวหนึ่งไปเป็นอีกรูปแถวหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ
โดยพิจารณาจากบริเวณพื้นที่นั้น
๔.ค าบอก : ใช้ค าบอก “ตอนเรียงหนึ่ง หรือ ตอนเรียงสอง หรือ ตอนเรียงสาม (ขึ้นไป), ปิด (เปิด) ระยะ, 
จัดแถว”
๕.การปฏิบัติ : การเปล่ียนรูปแถวประเภทนี้สามารถจะกระท าได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ 

๕.๑ การเปล่ียนรูปแถวตอนเรียงหนึ่งเป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ
๕.๒ การเปล่ียนรูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง 
๕.๓ การเปลี่ยนรูปแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไปปิด 

(เปิด) ระยะ ที่มีจ านวนแถวมากกว่าหรือน้อยกว่ารูปแถวเดิม
ส าหรับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติในแถว มีหน้าที่ฟังค าส่ังจากผู้ควบคุมแถวว่าผู้ควบคุมแถวจะ

บอกให้จัดแถวในรูปแถวอะไร แล้วจัดแถวใหม่ให้เป็นไปตามค าบอกนั้น โดยผู้ปฏิบัติที่เป็นคนหลักของรูปแถว
จะต้องยืนอยู่ ณ ที่เดิมเสมอ ส่วนการเข้าแถวและจัดแถวใหม่นั้นคงปฏิบัติตามการจัดแถวตอนเรียงหนึ่ง 
หรือตอนเรียงสอง (ขึ้นไป) 

หมายเหตุ : การฝึกการเปลี่ยนรูปแถวตอนเรียงหน่ึงเป็นแถวตอนเรียงสองข้ึนไปหากผู้ควบคุมแถวต้องการจะเปลี่ยน
รูปแถวจากตอนเรียงหน่ึงเป็นกี่แถวก็ตาม ควรสั่งให้ผู้ปฏิบัตินับตามจ านวนแถวที่ต้องการจะให้เปลี่ยนเสียก่อน 

การฝึกเปลี่ยนรูปแถวจากแถวตอนเรียงสองข้ึนไปปิด (เปิด) ระยะ เป็นแถวตอนเรียงหน่ึง ผู้ปฏิบัติ             
แต่ละคนที่ยืนอยู่ในแถวด้านซ้ายของแถวหลักในแต่ละตับ ควรเปลี่ยนรูปแถวเป็นแถวตอนเรียงหน่ึง โดยให้คนที่อยู่
ทางด้านซ้ายของคนหลักตามล าดับนั้น เลื่อนลงไปยืนต่อข้างหลังของคนที่เคยอยู่ทางขวาของตนตามล าดับ เหมือนกับ
เมื่ออยู่ในแถวตอนเรียงหน่ึง

การสั่งจัดแถวโดยที่ผู้ควบคุมแถวไม่ได้สั่งปิดระยะหรือเปิดระยะ ให้ผู้ปฏิบัติในแถวปฏิบัติแบบปิดระยะ
เท่านั้น

การเปล่ียนรูปแถวตอนเรียงหนึง่เป็นแถวตอนเรียงสองขึ้นไป
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หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



๑๕๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าขวางอาวุธหน้า

ตอนที่หนึ่ ง  : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวางอาวุธหน้า ,  ตอนที่หนึ่ ง” ให้ผู้ปฏิบัติ ใช้มือขวายกปืนขึ้น                 
เฉียงผ่านหน้าล าตัว เปลี่ยนท่าการจับถือเป็นการก ารอบ นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน หันหลังมือออกนอกล าตัว 
จนมือขวาอยู่เสมอแนวระดับไหล่ซ้าย ข้อศอกขวาเปิดขนานกับพื้น บังคับให้กระบอกปืนอยู่ ในลักษณะทแยง
กับล าตัว ๔๕ องศา และอยู่ห่างจากล าตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือ ด้ามปืนชี้เฉียงลงด้านล่าง พร้อมกันนั้น          
ยกมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลม นิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน พร้อมตบจับฝาครอบล ากล้อง หันหลังมือ           
เข้าหาล าตัว บิดข้อมือออกด้านนอก ตบกระชับกึ่งกลางฝาครอบล ากล้องปืน ข้อศอกซ้ายเปิดขนานกับพื้น 
ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรง สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
ตอนที่สอง : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวางอาวุธหน้า, ตอนที่สอง” ให้ผู้ปฏิบัติละมือขวาจากฝาครอบล ากล้อง        
มาตบจับคอปืนในลักษณะก ารอบ ข้อศอกขวากางออกตามธรรมชาติ ส่วนอื่นๆ ของร่างกายยังคงอยู่            
ในลักษณะเดิม สายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับ
ตอนที่สาม : เมื่อได้ยินค าบอก “ขวางอาวุธหน้า, ตอนที่สาม” ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือทั้งสองข้างลดปืนลงด้านล่าง
จนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึง ด้ามปืนชี้ลงด้านล่าง พร้อมกันนั้นแยกเท้าซ้ายออกไปด้านซ้าย เท้าทั้งสองข้าง
ห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่

ตอนท่ีหนึ่ง ตอนที่สอง ตอนท่ีสาม



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๖๐
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ท่ากระโดดแยกเท้าเหวี่ยงปืนเหนือศีรษะ

ท่าเตรียม : ยืนส้นเท้าชิด มือจับปืนอยู่ในท่าขวางอาวุธหน้า 
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : กระโดดแยกเท้าเหวี่ยงปืนขึ้นเหนือศีรษะ เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ด้ามปืนชี้ขึ้น
ข้างบนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึง 
จังหวะสอง : กระโดดชิดเท้า เหวี่ยงปืนลงมาด้านหน้าล าตัว กลับมาอยู่ในท่าเตรียม 
จังหวะสาม : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะหนึ่ง 
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะสอง 

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง

จังหวะสาม จังหวะส่ี

จังหวะสอง



๑๖๑โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
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ท่าเหวี่ยงปืนลอดช่องขา

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าชูปืนขึ้นเหนือศีรษะ เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ด้ามปืนชี้ขึ้นข้างบน 
แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : ก้มตัวพร้อมเหวี่ยงปืนลงมา โดยน าปากกระบอกปืนผ่านเข้ากึ่งกลางระหว่างช่องขาทั้งสองข้าง 
ปืนขนานกับพื้น ด้ามปืนชี้ลงด้านล่าง แขนและขาทั้งสองข้างเหยียดตึง ไม่เงยศีรษะ
จังหวะสอง : เงยตัวพร้อมเหวี่ยงปืนกลับขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียม 
จังหวะสาม : ก้มตัวพร้อมเหวี่ยงปืนลงมา โดยน าพานท้ายปืนผ่านเข้ากึ่งกลางระหว่างช่องขาทั้งสองข้าง ปืนขนาน
กับพื้น ด้ามปืนชี้ลงด้านล่าง แขนและขาทั้งสองข้างเหยียดตึง ไม่เงยศีรษะ
จังหวะสี่ : เงยตัวพร้อมเหวี่ยงปืนกลับขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียม 

ท่าเตรียม

จังหวะสาม จังหวะส่ี

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๖๒
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ท่าเหวี่ยงปืนทางข้าง

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ใช้มือทั้งสองข้างยกปืนขึ้นมาด้านหน้า           
เสมอแนวไหล่ ด้ามปืนชี้ไปด้านหน้า แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : บิดล าตัวพร้อมเหวี่ยงปืนไปทางซ้าย ๙๐ องศา ไม่หันศีรษะตามการเหวี่ยงปืน รักษาระดับของปืน  
ให้เสมอแนวไหล่ตลอดเวลา แขนและขาทั้งสองข้างเหยียดตึง 
จังหวะสอง : บิดล าตัวพร้อมเหวี่ยงปืนกลับมาอยู่ในท่าเตรียม 
จังหวะสาม : บิดล าตัวพร้อมเหวี่ยงปืนไปทางขวา ๙๐ องศา ไม่หันศีรษะตามการเหวี่ยงปืน รักษาระดับของปืน 
ให้เสมอแนวไหล่ตลอดเวลา แขนและขาทั้งสองข้างเหยียดตึง
จังหวะส่ี : บิดล าตัวพร้อมเหวี่ยงปืนกลับมาอยู่ในท่าเตรียม

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะส่ี



๑๖๓โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
ก้ม

ตัว
ทา

งข
้าง

ท่าก้มตัวทางข้าง

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าชูปืนขึ้นเหนือศีรษะ เท้าทั้งสองข้างห่างกันประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ด้ามปืนชี้ขึ้นข้างบน       
แขนทั้งสองข้างเหยียดตึง
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : บิดล าตัวและปืนไปทางซ้าย (ขวา) ๙๐ องศา แขนและขาทั้งสองข้างเหยียดตึง 
จังหวะสอง : ก้มตัวพร้อมเหวี่ยงปืนลงจนเกือบถึงพื้น ด้ามปืนชี้ลงด้านล่าง ปืนขนานกับพื้น แขนและขา          
ทั้งสองข้างเหยียดตึง
จังหวะสาม : เงยตัวพร้อมเหวี่ยงปืนขึ้นเหนือศีรษะ กลับมาอยู่ในจังหวะหนึ่ง 
จังหวะสี่ : บิดล าตัวและปืนมาทางขวา (ซ้าย)  ๙๐ องศา กลับมาอยู่ในลักษณะท่าเตรียม

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะส่ี



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๖๔

ท่า
ดัน

พื้น

ท่าดันพื้น

ท่าเตรียม : ปฏิบัติจากท่าขวางอาวุธหน้า 
ขั้นตอนที่หนึ่ง : โยนปืนขึ้นแล้วใช้หลังมือทั้งสองข้างรองรับปืน
ขั้นตอนที่สอง : ย่อตัวลงนั่ง วางมือทั้งสองข้างลงบนพ้ืน
ขั้นตอนที่สาม : พุ่งเท้าไปด้านหลัง เท้าทั้งสองข้างชิดติดกัน ล าตัวและขาทั้งสองข้างเป็นแนวเดียวกัน สายตามองตรง
ไปด้านหน้า ไม่ก้มศีรษะ
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : ทรุดตัวลงให้หน้าอกสัมผัสปืน ข้อศอกทั้งสองข้างแนบชิดติดล าตัว ล าตัวและขาทั้งสองข้าง        
เป็นแนวเดียวกัน สายตามองตรงไปด้านหน้า ไม่ก้มศีรษะ
จังหวะสอง : ดันตัวขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียม ล าตัวและขาทั้งสองข้างเป็นแนวเดียวกัน สายตามองตรงไปด้านหน้า 
ไม่ก้มศีรษะ
จังหวะสาม : ปฏิบัตเิช่นเดียวกันกับจังหวะหนึ่ง 
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะสอง

ท่าเตรียม

จังหวะหนึ่ง

จังหวะสอง



๑๖๕โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
ซัด

ปืน
ทา

งข
้าง

ท่าซัดปืนทางข้าง

ท่าเตรียม : ยืนส้นเท้าชิด มือจับปืนอยู่ในท่าขวางอาวุธหน้า จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างยกปืนขึ้นมาระดับหน้าอก 
ด้ามปืนชี้ขึ้นด้านบน
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : ย่อตัวลงจนหัวเข่าเสมอปลายเท้า พร้อมกันนั้นเหวี่ยงปืนไปด้านหน้าทางซ้าย เสมอแนวไหล่     
ด้ามปืนชี้ไปด้านหน้า แขนเหยียดตึงขนานกับพื้น  
จังหวะสอง : ยืดตัวขึ้น กลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเตรียม 
จังหวะสาม : ย่อตัวลงจนหัวเข่าเสมอปลายเท้า พร้อมกันนั้นเหวี่ยงปืนไปด้านหน้าทางขวา เสมอแนวไหล่ 
ด้ามปืนชี้ไปด้านหน้า แขนเหยียดตึงขนานกับพื้น
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะสอง 

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะส่ี



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๖๖

ท่า
โย

กตั
วท

าง
ข้า

ง

ท่าโยกตัวทางข้าง

ท่าเตรียม : ยืนแยกเท้าทั้งสองข้างออกทางด้านข้างให้มากที่สุด ยกปืนขึ้นเสมอหน้าอก ด้ามปืนชี้ขึ้นด้านบน 
ข้อศอกทั้งสองข้างกางออกตามธรรมชาติ
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : โยกตัวไปทางซ้าย จากนั้นนั่งลงบนส้นเท้าซ้าย ขาขวาเหยียดตึง ล าตัวตั้งตรง ปืนอยู่ในลักษณะเดิม 
จังหวะสอง : โยกตัวกลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเตรียม 
จังหวะสาม : โยกตัวไปทางขวา จากนั้นนั่งลงบนส้นเท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง ล าตัวต้ังตรง ปืนอยู่ในลักษณะเดิม 
จังหวะสี่ : โยกตัวกลับมาอยู่ในลักษณะของท่าเตรียม

ท่าเตรียม จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะส่ี



๑๖๗โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
กร

รเช
ียง

บก

ท่าเตรียม : นอนหงาย แขนเหยียดตึงวางลงบนพื้นพร้อมจับปืนเหนือศีรษะ ด้ามปืนชี้ออกด้านนอก ขาทั้งสอง
ข้างเหยียดตึง เท้าทั้งสองข้างชิดติดกัน 
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : งอเข่าทั้งสองข้างและล าตัวเข้าหากัน พร้อมกันนั้นให้เหวี่ยงปืนข้ามศีรษะมาอยู่บริเวณหน้าแข้ง 
แขนทั้งสองข้างพร้อมปืนเหยียดตรงไปข้างหน้า ด้ามปืนชี้ตรงไปด้านหน้า ขาและเท้าทั้งสองข้างชิดติดกัน
จังหวะสอง : เหยียดขาไปด้านหน้า พร้อมกันนั้นให้เหวี่ยงปืนข้ามศีรษะ และนอนหงายกลับมาอยู่ในลักษณะของ
ท่าเตรียม 
จังหวะสาม : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะหนึ่ง 
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะสอง 

ท่ากรรเชียงบก

ท่าเตรียม

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะส่ี



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์๑๖๘

ท่า
เต

ะส
ลับ

เท
้า

ท่าเตะสลับเท้า

ท่าเตรียม : นอนหงายโดยไม่ให้ตั้งแต่ช่วงสะบักถึงศีรษะสัมผัสพื้น น าปืนวางไว้บนหน้าท้อง ด้ามปืนชี้ไป
ด้านหน้า ยกขาทั้งสองข้างขึ้นท ามุมประมาณ ๓๐ องศา ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง เท้าทั้งสองข้างชิดติดกัน
การปฏิบัติ
จังหวะหนึ่ง : เตะเท้าซ้ายขึ้นด้านบนท ามุมกับพ้ืนประมาณ ๔๕ องศา ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง
จังหวะสอง : เตะเท้าขวาขึ้นด้านบนท ามุมกับพื้นประมาณ ๔๕ องศา พร้อมกับลดเท้าซ้ายลงต าแหน่งเดิม 
ขาทั้งสองข้างเหยียดตึง
จังหวะสาม : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะหนึ่ง 
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะสอง 

ท่าเตรียม

จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง

จังหวะสาม จังหวะส่ี



๑๖๙โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ท่า
สลั

บเ
ท้า

 (K
an

ga
ro

o)

ท่าสลับเท้า (Kangaroo)

ท่าเตรียม : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับท่าดันพื้น (หน้า ๑๖๔) แต่ให้น าเท้าซ้ายมาวางหลังมือซ้าย ขาขวาเหยียดตึง     
ทางด้านหลัง ปืนวางไว้บนหลังมือทั้งสองข้าง ด้ามชี้ไปด้านหน้า
การปฏิบัติ 
จังหวะหนึ่ง : ให้น าเท้าขวาสลับขึ้นมาวางหลังมือขวา เท้าซ้ายพุ่งกลับไปอยู่ด้านหลัง ขาเหยียดตึง 
จังหวะสอง : สลับเท้าซ้ายขึ้นมาวางหลังมือซ้าย เท้าขวาพุ่งกลับไปอยู่ด้านหลังขาเหยียดตึง
จังหวะสาม : ปฏิบัตเิช่นเดียวกันกับจังหวะหนึ่ง 
จังหวะสี่ : ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจังหวะสอง

ท่าเตรียม

จังหวะสาม จังหวะส่ี

จังหวะหน่ึง จังหวะสอง



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ภาคผนวก



ภาคผนวก

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์



หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ภาคผนวก

มาร์ชราชวัลลภ

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

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

(เพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙)



คํากล่าวสัตย์ปฏิญาณ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ข้าพระพุทธเจ้า จักถวายความจงรักภักดี ถวายความปลอดภัย และจักรักษาไว้ 
ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ แห่งราชวงศ์จักรี จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

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

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ภาคผนวก



วินัยทหาร ๙ ข้อ

๑.ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา     
เหนือตน

๒.ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
๓.ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร
๔.ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
๕.เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อ ต่อหน้าที่ราชการ
๖.กล่าวค าเท็จ
๗.ใช้กริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
๘.ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กระท าผิดตามโทษานุโทษ
๙.เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์
โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวลัลภรกัษาพระองค์

ภาคผนวก



คาถาปิดทองหลังพระ
ปรมฺมุขกตปุญฺโญ อปฺปิจโฺฉ  อมหิจฺฉโก
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ปิดทองหลังพระไม่เหิมเกริม ทะเยอทะยาน ไม่เอาหน้า และในเวลาเดียวกัน 
พระและเทพก็จะคุ้มครองให้เจริญ เป็นฉากก าบังภัย ตลอดจนสิ่งชั่วรา้ยอัปมงคล 
ไม่ให้บังเกิด และครอบง าพระองค์   
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