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บันทึกขอความ 

สวนราชการ     คณะกรรมการาพิจาณาและจัดทํา อทร. (กวพ.ยก.ทร. โทร.๔๙๔๘)    
ที่  กห ๐๕๑๕.๓/๕๙๗       วันที่  ๒๗ ส.ค.๔๗     
เรื่อง ขออนุมัติใช อทร. ดานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน       

เรียน  ประธานกรรมการพิจารณาและจดัทาํ อทร. และรอง เสธ.ทร. 

 ๑. คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร. ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอขออนุมัติใชเอกสาร  เรื่อง  “คูมือการ
ใชกระบี่” (อทร.๗๑๐๑) ที่คณะทํางาน ฯ ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเอกสารอางอิงสําหรับขาราชการ ทร. ทั่วไปในการใช
กระบี่  รวมทั้งเสนอขอเลื่อนการจัดทํา อทร.ในสวนที่ อศ. เปนหนวยควบคุมเอกสารที่ตองดําเนินการภายในป งป.๔๓ 
จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก รายชื่อภูมิศาสตรในนานน้ําไทย นํารองนานน้ําไทย เลม ๒ (อันดามัน) และ เครื่องรับประกาศ
ชาวเรืออัตโนมัติ   อกไปดําเนินการในแผนงานป งป.๔๔ เนื่องจากมีรายการที่ตองแกไขจํานวนมาก รายละเอียดตาม
บันทึก คณะทํางาน ฯ ที่ อ.๓/ ๔๓ ลง ๑๗ ส.ค.๔๓ (ส่ิงที่สงมาดวย) 
 ๒. กระผมพิจารณาแลวเห็นวา  เอกสารเรื่อง “คูมือการใชกระบี่” ที่คณะทํางาน ฯ ไดจัดทําขึ้น ตามขอ ๑. เปน
เอกสารที่ไดปรับปรุงจากเอกสารเดิม ที่ใชประกอบการเรียนการสอนของ รร.พจ.ยศ.ทร. และไดรับการตรวจสอบแกไข
ในรายละเอียดพรอมจัดทําภาพประกอบใหมใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  รวมทั้งไดเสนอให กพ.ทร.  ตรวจสอบความถูก
ตองกับระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว  จึงเปนประโยชนสําหรับขาราชการ ทร. โดยทั่วไปใหสามารถใช
อางอิงในการปฏิบัติราชการไดเปนอยางดี  การเสนอขออนุมัติใชเอกสารเรื่อง “คูมือการใชกระบี่” เปน อทร.จึงมีความ
เหมาะสม เห็นควรอนุมัติใชเอกสารเรื่อง “คูมือการใชกระบี่” เปน อทร. โดยกําหนดหมายเลขเปน อทร. ๗๑๐๑  ตามที่
คณะทํางาน ฯ เสนอ กับใหคณะทํางานฯ ประสาน สบ.ทร.เกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายเปนในการพิมพเอกสารดังกลาว
เสนอประธานกรรมการพิจารณาและจัดทํา อทร.เพ่ือขออนุมัติจัดพิมพตอไปทั้งนี้ กระผมไดรางใบอนุมัติบัตร เพ่ือ
อนุมัติใชเอกสารดังกลาวแนบมาดวยแลว สําหรับการเสนอขอเลื่อนการจัดทํา อทร. ในสวนที่ อศ. เปนหนวยควบคุม
เอกสารที่ตองดําเนินการภายในป งป.๔๓ จํานวน ๓ เรื่อง ไดแก รายชื่อภูมิศาสตรในนานน้ําไทย นํารองนานน้ําไทยเลม 
๒ (อันดามัน) และ เครื่องรับประกาศชาวเรืออัตโนมัติ อกไปดําเนินการในแผนงานป งป.๔๔ น้ัน กระผมจะไดแยกเรื่อง
เพ่ือเสนอเปนความกาวหนาในการจัดทํา อทร. และแผนการดําเนินงานในป งป.๔๔ รวมกับคณะทํางานอื่น ๆ ตอไป 
 ๓. เห็นควร 
 ๓.๑ ใหใชเอกสารเรื่อง “คูมือการใชกระบี่” เปน อทร. โดยกําหนดหมายเลขเปน อทร.๗๑๐๑ ตามที่
คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร. ดานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอ 
 ๓.๒ ใหคณะทํางานฯ ประสาน สบ.ทร.เกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายในการจัดพิมพเอกสารตามขอ ๓.๑  
เสนอประธานกรมการพิจารณาและจัดทํา อทร.เพ่ือขออนุมัติจัดพิมพตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามขอ ๓. และกรุณาลงนามในอนุมัติบัตรตามที่แนบ 

          น.อ. 
                                         เลขานุการ อทร. และ ผอ.กวพ.ยก.ทร. 



 

 
 

อนุมัติบัตร 
เร่ือง  อนุมัติใชเอกสารอางอิง ทร. หมายเลข ๗๑๐๑  เร่ือง  “คูมือการใชกระบี”่ (อทร. ๗๑๐๑) 

   

 ตามคําสั่งกองทัพเรือ  (เฉพาะ)  ที่ ๑๑/๒๕๔๑   ลงวันที่ ๒๒ ม.ค.๔๑   เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
และคณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ    ทร.   ใหประธานกรรมการพิจารณาและจัดทํา
เอกสารอางอิงของ ทร.  มีอํานาจในการอนมุัติใชเอกสารอางอิงของ ทร.  (อทร.)   นั้น  เพื่อใหการดาํเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย      จึงใหใชเอกสารอางอิงของ ทร.     หมายเลข ๗๑๐๑      เร่ือง  “คูมือการใช
กระบี”่ (อทร.๗๑๐๑) เปนเอกสารประกอบการปฏิบัติราชการใน ทร. โดยให ยศ.ทร. เปนหนวยควบคุม
เอกสาร  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๘   สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๓ 

       รับคําสั่ง ผบ.ทร. 

      พล.ร.ท. ทวีศักดิ์    โสมาภา 
       (ทวีศักดิ์   โสมาภา) 
     ประธานกรรมการพิจารณาและจัดทํา อทร. และ รอง เสธ.ทร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อทร.๗๑๐๑ 
บันทึกการเปลี่ยนแปลงแกไข 

ลําดับที่ รายการแกไข วันเดือนป 
ที่ทําการแกไข 

ผูแกไข 
(ยศ – นาม – ตําแหนง) หมายเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



สารบัญ 
 หนา 
บทที่ ๑  กลาวทั่วไป 

- ความมุงหมาย  ๑ 
- สวนประกอบของกระบี ่  ๑ 
- เครื่องประกอบ  ๒ 
- โอกาสที่จะใชเครื่องประกอบกระบี่รวมกบักระบี่ในการแตงกายดวยเครื่องแบบ 

ชุดตาง ๆ   ๔ 
- การขัดกระบี ่  ๔ 
- การคาดกระบี ่  ๔ 
- โอกาสที่ตองชักกระบี ่  ๖ 
- เมื่อจัดกองทหารเกียรติยศ  ๖ 

บทที่  ๒  วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่ และถุงมอืในโอกาสตาง ๆ 
- ในโอกาสยืนสวมหมวดในทาตรง  ๘ 
- ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรง  ๙ 
- ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง  เมื่อมีหมวกอยูในมือ  ๑๐ 
- ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง  มิไดมีหมวกอยูในมือ  ๑๐ 
- ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง  นั่งไหวพระในพิธีสงฆ  ๑๑ 
- ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะใกล  ๑๒ 
- ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะไกล  ๑๓ 
- ในโอกาสใชมอืทั้งสองขางจับหรือถือส่ิงของ  โดยยกกระบี ่  ๑๔ 
- ในโอกาสใชมอืทั้งสองขางจับหรือถือส่ิงของ  โดยในโอกาส 

ถือหนังสืออานถวายงาน  รายงานหรือใหโอวาท  ๑๕ 
 -     ในโอกาสที่คุกเขา  ทาคุกเขาทั้งสองขางหรือเดินเขา  ๑๖ 
 -     ในโอกาสที่คุกเขา ทาคุกเขาขางเดียว  ๑๗ 
 -      ในโอกาสที่คุกเขา นั่งคุกเขาแลวกราบ  ๑๘
    
    

 
 



บทที่  ๓  วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมอืในโอกาสตาง ๆ ในการปฏิบัติหนาที่     
                ราชองครักษ 
 -     ในโอกาสยืนสวมหมวกในทาตรง ๑๙ 
 -      ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรง ๒๐ 
 -  ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง เมื่อมหีมวกอยูในมอื ๒๑ 
 - ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง มิไดมีหมวกอยูในมือ ๒๑ 
 - ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง นั่งไหวพระในพิธีพระสงฆ ๒๒ 
 -  ในโอกาสเคลื่อนที่ระยะใกล ๒๓ 
 - ในโอกาสเคลื่อนที่ในระยะไกล ๒๔ 
 - ในโอกาสใชมอืทั้งสองขางจับหรือถือส่ิงของ โดยยกกระบี่ ๒๕ 
 - ในโอกาสใชมอืทั้งสองขางจับหรือถือส่ิงของ ๒๖ 
 - ในโอกาสที่คุกเขาทั้งสองขางหรือเดินเขา ๒๗ 
 - ในโอกาสที่คุกเขาขางเดียว ๒๘ 
 - ในโอกาสที่คุกเขาแลวกราบ ๒๙ 
บทที่  ๔  ทาอาวุธ 
 - ทาบาอาวุธ ๓๐ 
 - ทาสวมกระบี ่ ๓๑ 
 - ทาพัก ๓๒ 
บทที่  ๕  ทาทําความเคารพดวยอาวุธ 
 -  ทาวันทยาวุธจากทาบาอาวุธ ๓๓ 
 - ทาวันทยาวุธเมื่อกระบี่สวมในฝก ๓๔ 
 - ทาเรียบอาวุธ ๓๔ 
 - ทาวันทยาวุธในเวลาเคลื่อนที่ ๓๕ 
 

   
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
กลาวทั่วไป 

 ๑. ความมุงหมาย 
  ความมุงหมายของแบบฝกทากระบี่  มุงที่จะอํานวยความสะดวกในการฝกการใชกระบี่
และเปนคูมือในการตรวจสอบความถูกตอง   ในการใชทากระบี่  ในโอกาสตาง ๆ   เนื่องจากกระบี่เปน
สวนประกอบของการแตงเครื่องแบบของทหาร และเปนสิ่งประดับเกียรติยศ 
  ฉะนั้น   นายทหารจึงตองรูจักและมีความชํานาญในการจับถือและใชกระบี่เปนอยางดสีมที่
จะเปนสิ่งเชิดชูเกียรติยศนายหารไดจริง  เหตุนี้นายทหารจึงตองไดรับการฝกทากระบี่โดยตลอดจนสามารถ
จับถือและใชกระบี่ดวยความถูกตองเรียบรอย  มีสงา  ผ่ึงผาย  เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาซ่ึงจะตอง
สอดสองกํากับดูแล  ใหนายทหารในบังคับบัญชาของตนสามารถจับถือและใชกระบี่ไดถูกตอง   เรียบรอยถา
เปนการสมควรก็ใหจัดการฝกซอมเปนครั้งคราวเพื่อใหเคยชินและเกิดความระมัดระวังในการจับถือ  หรือ
แสดงทากระบี่อยูเนือง ๆ ทําใหมีทาทางเปนสงานาดูและเปนระเบียบอันเดียวกัน 
 ๒. สวนประกอบของกระบี่ 
  กอนที่จะเริ่มฝกความชํานาญในการใชกระบี่  เราควรมาเริ่มทําความเขาใจใหรูจักคุนเคย
กับสวนประกอบและชื่อช้ินสวนของกระบี่เสียกอน   ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดทราบถึงสวนประกอบพรอมทั้งชื่อ
ช้ินสวนตาง ๆ ของกระบี่ที่ควรทราบ  ซ่ึงจะเปนประโยชนและใชเปนพื้นฐานในการฝกตอไป 
  โดยทั่วไปแลวกระบี่ของทหารเหลาทหารเรือมีลักษณะตามแบบราชนาวี  ยาวประมาณ  
๘๕  เซนติเมตร  มีโกรงทําดวยโลหะสีทอง  มีลายฉลุ  มีพูประกอบ  ปลายดามเปนรูปหัวชางทําดวยโลหะสี
เดียวกับ โกรง  ฝกทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง  มีเครื่องประกอบ  มีหวงทําดวยโลหะสีทอง  ๒  หวง  
สวนประกอบของกระบี่แบงออกเปนสวนใหญ ๆ ได  ๒  สวน  คือ 
  ๒.๑ ตัวกระบี่ 
   ๒.๑.๑ ใบกระบี่ (ตัวดาบ) 
   ๒.๑.๒  โกรงกระบี่ 
   ๒.๑.๓ ดามกระบี่ 
   ๒.๑.๔ หัวชาง 
   ๒.๑.๕ แผนเหล็กยึดฝกกระบี่ 
  ๒.๒ ฝกกระบี่ (รูปที่ ๒) 
   ๒.๒.๑ ตัวฝก 
   ๒.๒.๒ ปลายหุมฝก 
   ๒.๒.๓ ปลอกยึดหวงแขวนกระบี่ 

๑ 



   ๒.๒.๔ หวงแขวนกระบี่ 
   ๒.๒.๕ หมุดยดึฝกกระบี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปท่ี ๑  รูปท่ี ๒ 
 ๓. เครื่องประกอบ  หมายถึงชิ้นสวนบางอยางที่ใชรวมกับกระบี่  ตามระเบียบการใชกระบี่ที่
กําหนดไวทั้งชั้นพันจา และชั้นสัญญาบัตร ดังนี้ 
  ๓.๑ พูกระบี่ 
   ๓.๑.๑ ช้ันพันจา ไหมสีเหลือง (รูปที่ ๓) 
   ๓.๑.๒ ช้ันสัญญาบัตร ไหมทองขัดไหมสีน้ําเงินดํา (รูปที่ ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 รูปท่ี ๓   รูปท่ี ๔ 
  

๒ 



  ๓.๒ สายทิ้งกระบี่ เปนสาย ๒ สาย ตอนบนมีขอสําหรับแขวนกับเข็มขัด ตอนลางมีขอ
ชนิด 
แหนบสําหรับเกี่ยวที่หวงแขวนกระบี่  สายกระบี่มี ๒  ชนิด 
   ๓.๒.๑ สายหนังสีดํา ขนาดกวางสายละ ๑.๕ เซนติดเมตร (รูปที่ ๕) 
   ๓.๒.๒ สายสักหลาด กวาง ๑.๕ เซนติเมตร มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหม
ทองกวาง ๑.๒ เซฯติเมตร ตรึงตรงกลางตามแนวดานนอก (รูปที่ ๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปท่ี ๕ รูปท่ี ๖ 
  ๓.๓ ซองกระบี่ 
   ๓.๓.๑ หนังสีขาว (รูปที่ ๗) 
   ๓.๓.๒ หนังสีดํา (รูปที่ ๘) 
   ๓.๓.๓ ผาหรือสักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินดํา    ดานนอกติดแถบไหมทองวัตถุ       
เทียมไหมทอง (รูปที่ ๙) 

 
 รูปที่ ๗                             รูปที่ ๘                 รูปที ่๙ 

๓ 



 ๔. ในโอกาสที่จะใชเคร่ืองประกอบกระบี่รวมกับกระบี่ในการแตงกายดวยเคร่ืองแบบชุดตาง ๆ 
  ๔.๑ สายกระบี่ 
   ๔.๑.๑ สายหนังสีดําใชประกอบกับเครื่องแบบปกติขาว และเครื่องแบบปกติ
กากี     คอแบะ 
   ๔.๑.๒ สายสักหลาดมีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ใชสําหรับนาย
ทหารสัญญาบัตร เมื่อแตงเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค เครื่องแบบเต็มยศ     และ
เครื่องแบบ      เต็มยศรักษาพระองค 
  ๔.๒  ซองกระบี่ 
   ๔.๒.๑ หนังสีขาว ใชประกอบกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค สําหรับ
นักเรียนนายเรือผูที่ทําหนาที่บังคับบัญชาในการสวนสนาม เครื่องแบบเมื่อทําการสวนสนามในกรณีพิเศษ 
เครื่องแบบ เมื่อทําหนาที่กองทหารเกียรติยศสําหรับบุคคล 
   ๔.๒.๒ หนังสีดํา ใชประกอบกับเครื่องแบบเมื่อทําหนาที่ยามใหญในเรือหรือยาม
ใหญของหนวยบก เครื่องแบบเมื่อทําหนาที่รักษาการณบนบกหรือยามใหญ เครื่องแบบเมื่อทําหนาที่กอง
ทหารเกียรติยศสําหรับศพ 
   ๔.๒.๓ ผาสักหลาดหรือเสิรจสีน้ําเงินดํา ดานนอกติดแถบไหมทองหรือวัตถุ
เทียม ไหมทอง ใชประกอบกับเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองคสําหรับนายทหารสัญญาบัตร 
  ๔.๓ ถุงมือ 
   ใชประกอบกับกระบี่ทุกโอกาส 
 ๕. การคาดกระบี่  หมายถึง  การใชกระบี่ประกอบกับเครื่องแบบโดยสอดกระบี่ลงในซอง
กระบี่ใหหัวชางอยูขางบน  โกรงกระบี่หันไปทางดานหนา  การสอดกระบี่ในซองกระบี่  ใหสอดถึงหวง
กระบี่อันบน 
 ๖. การคาดกระบี่  หมายถึง  การใชกระบี่ประกอบกับเครื่องแบบ  โดยแขวนกระบี่กับสาย
กระบี่ใหหัวชางอยูขางบน  โกรงกระบี่หันไปทางดานหนา 
  ในโอกาสตอไปนี้  ใหนายทหารชั้นสัญญาบัตร  พันจา  คาดกระบี่ดวยเสมอ  เมื่อ 
  ๖.๑ คุมหรือประจําแถวเปนกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแหนํา หรือแหตามเสด็จ 
  ๖.๒ คุมหรือประจําแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซ่ึงกระทําเปนพิเศษและมิไดตอเนื่อง
กับการฝกอยางอื่น 
  ๖.๓ ไปในงานพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกําหนดการ หรือเฝาทูลละอองธุลีพระบาทหรือ
เฝาทูลละอองพระบาทในโอกาสตาง ๆ ที่เปนทางราชการ เวนแตในงานสโมสรสันนิบาต 
  ๖.๔ ไปในงานพิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนของทหาร 
  ๖.๕  เปนตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ 

๔ 



  ๖.๖ ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ หรืองานฌาปนกิจศพทหารหรือตํารวจ หรืองานฝง
ศพทหารหรือตํารวจตามประเพณีลัทธิหรือศาสนาที่ไมเผาศพ เมื่อแตงเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ
หรือเครื่องแบบเต็มยศ 
   นอกจากนี้ถาเปนกิจการภายใน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  หัวหนาสวน
ราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม  ผูบัญชาการทหารบก  ผูบัญชาการทหารเรือ  หรือผูบัญชาการทหาร
อากาศ  จะสั่งใหคาดกระบี่เปนการเฉพาะการก็ได 
  ๖.๗ งานพระราชทานเพลิงศพพลเรือน แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขาราชการ
ทหารที่ไปรวมงานศพไมตองคาดกระบี่ เพราะเจาภาพเชิญไปงานศพ ยกเวนขาราชการที่มีหนาที่ถวาย
อารักขา ราชองครักษ และผูที่โปรดเกลาฯ จึงตองคาดกระบี่  
  ๖.๘ งานพระราชทานเพลิงศพพลเรือน ที่มีหมายกําหนดการใหแตงเครื่องแบบครึ่งยศ
หรือเครื่องแบบเต็มยศ ตองคาดกระบี่ 
  ๖.๙ งานสโมสรสันติบาตที่ทําเนียบรัฐบาล หรืองานพระราชทางเลี้ยงที่พระที่นั่งบรม
พิมานที่ส่ังงดการคาดกระบี่ ทั้งที่แตงเครื่องแบบเต็มยศก็ตาม แตผูที่ทําหนาที่เขาเวรตามเสด็จตองคาดกระบี่
และถอดหมวกไมได เพราะเปนผูปฏิบัติหนาที่ 
  ๖.๑๐ ในงานตาง ๆ ซ่ึงมิใชงานของทางราชการ โดยทางราชการกระทรวงทบวงกรมตาง 
ๆ      มิได เปนผูจัดงานนั้นขึ้นโดยตรง  แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานหรือไปในงานนั้น นายทหารที่ไดรับเชิญไป
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทในงานดังกลาวก็ไมตองคาดกระบี่ เพราะมิใชเปนการเฝาทูลละออกะลีพระบาทที่
เปนทางราชการ 
  อยางไรก็ดี  สําหรับในบางงานแมจะมิใชงานของทางราชการแตทางราชการก็ไดเขาไป
เกี่ยวของรวมดําเนินงานอยูดวยเปนอันมาก   พอจะอนุโลมถือวาเปนงานของทางราชการได  และ
กระทรวงกลาโหม  พิจารณาเห็นเปนการสมควร  ใหนายทหารที่ไดรับเชิญไปเฝาละอองธุลีพระบาท  ในงาน
ดังกลาวคาดกระบี่          กระทรวงกลาโหม  ก็จะไดออกหนังสือเวียนแจงใหทราบเปนงาน  ๆ ไป  
ตัวอยางเชน  พิธีเปดงานวันกาชาดของสภากาชาดไทย  ซ่ึงเปนงานขององคการที่สําคัญของประเทศชาติงาน
หนึ่ง  แมจะมิใชงานของทางราชการโดยตรง  แตทางราชการก็ไดเขาไปเกี่ยวของรวมดําเนินงานอยูดวยเปน
อันมาก  กอปรทั้งสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถทรงเปนองคสภานายิกาของสภาพกาชาดไทย   พอ
อนุโลมถือวาเปนงานของทางราชการได  กระทรวงกลาโหมก็จะไดออกหนังสือเวียนแจงใหนายทหารที่
ไดรับเชิญไปเฝาทูลละอองธุลีพระบาท  ในพิธีเปดงานวัน     กาชาดของสภากาชาดไทย  คาดกระบี่  เปนตน 
  ๖.๑๑ ในงานพระราชทางเพลิงศพซึ่งผูตายมิใชทหารหรือตํารวจ แมพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวหรือสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงศพ นาย
ทหารที่ไดรับเชิญไปเฝาทูลละออกธุลีพระบาทในงานพระราชทางเพลิงศพดังกลาวก็ไมตองคาดกระบี่ เพราะ
มิใชเปนการเฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่เปนทางการ 

๕ 



  ๖.๑.๒  ในงานที่มีหมายกําหนดการใหแตงเครื่องแบบเต็มยศ คร่ึงยศ หรือเครื่องแบบปกติ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหนายทหารคาดกระบี่ดวยเสมอ เวนแตในงานสโมสรสันติบาต 
  ๖.๑.๓ ในการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถในสมุดซึ่งสํานักพระราชวังจัดเตรียมไว เนื่องในพิธีตาง  ๆ  ถือวา เปนการไป
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทที่เปนทางราชการ จึงใหนายทหารคาดกระบี่ดวย 
 ๗. โอกาสที่ตองชักกระบี่  
  ๗.๑ เมื่อประจําแถวทหารในการตรวจพลสวนสนาม 
  ๗.๒ เมื่อประจําแถวทหาร กองเกียรติยศ กองรักษาการณ หรือยามใหญ 
  ๗.๓ เมื่อเชิญธงชัยเฉลิมพล 
  ๗.๔ เมื่อมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาใหชักกระบี่ 
 ในโอกาสตรวจพลสวนสนาม  เมื่อมีคําบอกคําสั่งใหทหารติดดาบ  นายทหารซึ่งประจําแถว
ตองทําทา “บาอาวุธ” และถือกระบี่อยูในทาบาอาวุธ จนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเมื่อส่ัง “ปลดดาบ” จึง
สวมกระบี่เขาฝก 
 ในโอกาสเชิญธงชัยเฉลิมพล  นายทหารรักษาธงจะตองถือกระบี่ในทางบาอาวุธกอนจะเขาไป
รับธง  เมื่อถึงที่เก็บธงใหหยุดและกระทําวันทยาวุธ  เมื่อผูเชิญนําธงออกมาแลวนายทหารรักษาธงถือกระบี่
ในทาบาอาวุธ  แลวออกเดินขนาบทั้งสองขางของผูเชิญธงไปยังหมดเชิญธง  เมื่อถึงก็เขาประจําที่และแสดง
การเคารพ และเมื่อส่ัง “เรียบอาวุธ” ใหอยูในทาบาอาวุธ คงถือกระบี่อยูในทาบาอาวุธ ตลอดเวลาที่ทําหนาที่
นายทหารรักษาธง เมื่อกองทหารทําการเคารพธง ตองทําการเคารพดวย ใหนายทหารรักษาธงทําวันทยาวุธ
กรณีอ่ืน ๆ นายทหารรักษาธงไมตองแสดงการเคารพ 
 ๘. เม่ือตองจัดกองทหารเกียรติยศ 
  ๘.๑  การรายงานของผูบังคับบัญชากองทหารเกียรติยศ 
   ๘.๑.๑ สรรพนาม……ยศ ช่ือ ช่ือสกุล ของ ผบ.กองทหารเกียรติยศ 
   ๘.๑.๒ เปนผูบังคับกองทหารเกียรติยศสําหรับผูใด 
   ๘.๑.๓ มีกําลังทหารกองเกียรติยศเทาใด (บอกเปนจํานวนหนวย เชน   ทหาร ๑      
กองรอย เปนตน และถาจัดกําลังผสมจาก ทหารบก ทหารเรือ หรือทหารอากาศ ก็ใหจําแนกจํานวนหนวย
ทหารตามเหลานั้น ๆ ดวย) 
   ๘.๑.๔ กลาวเชิญตรวจกองทหารเกียรติยศ เปนใจความวา ขอเชิญใหเกียรติตรวจ
แถวกองทหารเกียรติยศ ตอไป 
   ๘.๑.๕ คําลงทายรายงาน เชน “ครับ” หรือคําอื่นใดตามฐานันดรศักดิ์ของผูรับ
รายงาน 
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  ๘.๒ การแสดงการเคารพ 
   ๘.๒.๑ การวิ่งไปรายงาน และการหันเปลี่ยนทิศทาง จะตองอยูในทาวันทยาวุธ    
จังหวะที่ ๑ 
   ๘.๒.๒ ขณะกลาวรายงาน และเดินตามประธานตรวจแถวกองทหารเกียรติยศอยู
ในทาวันทยาวุธ จังหวะที่ ๒ 
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บทที่ ๒ 
วิธีปฏิบัติในการถือกระบีแ่ละถุงมือในโอกาสตางๆ 

 

ในโอกาสยืนสวมหมวกในทาตรง 
การปฏิบัติ 

- ใหจับดามกระบี่ดวยมือซาย  โดยใหนิ้วหัวแมมืออยูบนหัวชาง  สวนนิ้วอ่ืนเรียงชิดติดกันจับ 
ดามกระบี่ไว 

- ถุงมือวางทาบอยูใตหัวแมมือ  ปลายถุงมือหอยลงลงมาทางกับโกรงกระบี่ 
- กุมกระบี่ใหตั้งตรงตามแนวขาซาย  ปลายฝกกระบี่จดตั้งบนพื้นใกลเทาซายหนาสนรองเทา 
- ขอศอกซายงอไปขางหลังขนานขางลําตัว 

หมายเหต ุ
 วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กําหนดไวนี้  เพื่อใหผูเขารวมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  และ       
พิธีตาง ๆ  อาทิ  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตร  และเข็มวิทยฐานะ  การเขารับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  และพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร   ฯสลฯ  ถือเปน
หลักปฏิบัติในแบบเดียวกัน  ทั้งสามเหลาทัพ  เนื่องจากความยาวกระบี่ของทหารเหลา ทร. และ ทอ.  ส้ันกวา  
ของทหารเหลา  ทบ.  (ทบ.  กระบี่ยาว  ๙๐  ซม.,  ทร.  กระบี่ยาว  ๗๕  ซม.,  และ ทอ.  กระบี่ยา  ๘๕  ซม.)  
และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ 

๘ 



 
 

ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรง 
การปฏิบัติ 

- ใหมือซายจับที่ดามกระบี่ 
-  หมวกที่ถอดแลววางตะแคงใหขอบหมวกเกาะบนโกรงกระบี่ 
- หันหนาหมวกไปทางขวา 
- นิ้วหัวแมมือกดทับขอบหมวกไว 
- ถุงมือสอดอยูในขอบลางหมวก 

 
 
 
 
 

๙ 



 
 

ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง  เมื่อมีหมวกอยูในมือ 
การปฏิบัติ 

- ใหถือกระบี่และถุงมือเชนเดียวกับทายืนมิไดสวมหมวก 
- กุมกระบี่ใหตั้งตรง  ปลายกระบี่จดพื้นอยูขางขา 

 

ในโอกาสนั่งบนที่นั่ง  มิไดมีหมวกอยูในมือ 
การปฏิบัติ 
 -    ใหถือกระบี่โดยใหนิ้วหัวแมมืออยูบนโกรงกระบี่ทาบบนหัวชาง 
 -   ถุงมือสอดอยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับโกรงกระบี ่
 

๑๐ 



 

ในโอกาสนั่งบนทีน่ั่ง  นั่งไหวพระในพิธีสงฆ 
การปฏิบัติ 

- ใหวางกระบีพ่งิไวกับทีน่ั่ง  โดยหนัโกรงกระบี่ออกนอกตวั 
- ปลายกระบี่ทอดไปขางหนา  และถามีถุงมือและหมวกใหวางไวบนหนาตักใหหนัหนาหมวก  

 ออกทางขวา 

 

 

 

 

 

๑๑ 



 

ในโอกาสเคลื่อนทีร่ะยะใกล 
การปฏิบัติ 

- กระทําตอจากทาตรง  มิไดสวมหมวก  โดยยกกระบี่ขึ้น  ใหปลายกระบีพ่นพื้นประมาณ  ๑  ฝา
มือ 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 



 

ในโอกาสเคลื่อนทีร่ะยะไกล 
การปฏิบัติ 

- กระทําตอจากทายืนในทาตรงสวมหมวก 
- ใชมือซายจับกําฝกกระบี่โดยรอบ  แลวยกปลายกระบี่ไวขางหนา 
- ใหปลายกระบี่สูงจากพื้นประมาณ  ๑  คืบ 
- พลิกฝกกระบี่ใหดามแบนขนานกับพื้น 
- ใหโกรงกระบี่อยูนอกลําตัว 
- แกวงแขนซายไดพอสมควร 

 

    

 

 

๑๓ 



 

ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจบัหรือถือสิ่งของ  โดยยกกระบี ่
การปฏิบัติ 
 -   ใชมือซายจับที่ดามกระบี่  ใหนิ้วหัวแมมืออยูบนโกรงกระบี่ สวนนิ้วอ่ืนเรียงชิดติดกันจับดาม
      กระบี่ไว 

- กุมกระบี่ตั้งตรง 
- ถุงมือสอดอยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับโกรงกระบี่ 
- ใชนิ้วหัวแมมือซายชวยประคองสิ่งของ 

 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 
ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจบัหรือถือสิ่งของ หรือในโอกาสถือหนังสือ
อานถวายรายงาน  รายงานหรือใหโอวาท 
การปฏิบัติ 

เหลาทหารบก 
-   ใหปลอยกระบี่ลงขางตัว  โดยเกีย่วกระบี่ดวยสายโลหะ 
- ถือถุงมือไวดวยมือซาย 

เหลาทหารเรอืและเหลาทหารอากาศ 
- ปรับสายกระบี่เพื่อใหกระบีต่ั้งพอเหมาะเสียกอน  แลวจึงปลอยกระบีล่งขางตัว 
- ถือถุงมือไวดวยมือซาย 

 
 
 

๑๕ 



 
 

ในโอกาสที่คุกเขา  ทาคุกเขาทั้งสองขางหรือเดินเขา 
การปฏิบัติ 

- ใชมือซายจับที่ดามกระบี่  โดยใหนิว้หวัแมมืออยูบนโกรงกระบี่  สวนนิ้วอ่ืนเรยีงชิดติดกันจบั
ดามกระบี่ไว 

   -  ถุงมือสอดอยูระหวางนิ้วหัวแมมือกับโกรงกระบี ่
-  ดามกระบี่อยูขางลําตัว  งอขอศอกซายพอควร 
-  ปลายกระบี่จดพื้นทอดไปขางหลัง 

 
 
 
 
 

๑๖ 



 
 

ในโอกาสที่คุกเขา  ทาคุกเขาขางเดียว 
การปฏิบัติ 

- ใหคุกเขาขางซายติดพื้น 
- ถือกระบี่และถุงมือเชนเดียวกับในโอกาสที่คุกเขาทั้งสองขาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 
 

ในโอกาสที่คุกเขา  นั่งคุกเขาแลวกราบ 
การปฏิบัติ 

- ใหปฏิบัติตอเนื่องจากทาคุกเขาทั้งสองขาง  โดยวางกระบี่ไวขางซาย 
- ใหโกรงกระบีอ่ยูดานนอก 
- ใหดามกระบี่อยูแนวหวัเขา 
- วางถุงมือบนดามกระบี่โดยใหปลายถุงมืออยูทางหวักระบี่ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



บทที่ ๓ 
วิธีปฏิบัติในการถือกระบีแ่ละถุงมือในโอกาสตางๆ 

ในการปฏิบติัหนาที่ราชองครักษ 
 

 

ในโอกาสยืนสวมหมวกในทาตรง 
การปฏิบัติ 

- ใหจับกระบี่ดวยมือซาย  โดยใหนิ้วหัวแมมืออยูบนหัวชาง  สวนนิ้วอ่ืนเรียงชิดติดกันจับดาม 
 กระบี่ไว 

-  ถุงมือวางทาบอยูใตหัวแมมือ  ปลายถุงมือหอยลงมาทาบกับโกรงกระบี่ 
-  กุมกระบี่ใหตั้งตรงตามแนวขาซาย  ปลายฝกกระบี่จดตั้งบนพื้นใกลเทาซายหนาสนรองเทา 
-  ขอศอกซายงอไปขางหลังขนานขางลําตัว 

 
 
 
๑๙ 



 
ในโอกาสยืนมิไดสวมหมวกในทาตรง 
การปฏิบัติ 

- ใชมือซายจับดามกระบี ่
- หมวกที่ถอดแลววางตะแคงใหขอบหมวกเกาะบนโกรงกระบี่ 
- หันหนาหมวกไปทางขวา 
- วางถุงมือทับขอบหมวกดานบน  ใหปลายนิ้วถุงมือหันไปทางเดียวกับหนาหมวก 
- ใชนิ้วหัวแมมอืกดทับถุงมือไว 

 
 
 
 
 
 

๒๐ 



 
 
ในโอกาสนั่งบนทีน่ั่ง  เมื่อมหีมวกอยูในมือ 
การปฏิบัติ 

- ใหถือกระบีแ่ละถุงมือเชนเดียวกับทายนืมิไดสวมหมวก 
-  กุมกระบีใ่หตัง้ตรง  ปลายฝกกระบี่จดพื้นอยูขางขา 

 

ในโอกาสนั่งบนทีน่ั่ง  มิไดมีหมวกอยูในมือ 
การปฏิบัติ 

- ใหถือกระบี่โดยใหนิว้หวัแมมืออยูบนโกรงกระบี่ทาบบนหัวชาง 
- ถุงมือสอดอยูระหวางนิว้หวัแมมือกับโกรงกระบี ่
- กุมกระบีใ่หตัง้ตรง  ปลายกระบี่จดพืน้สอยูขางขา 

 
๒๑ 



 
ในโอกาสนั่งบนทีน่ั่ง  นั่งไหวพระในพิธีสงฆ 
การปฏิบัติ 

- ใหถือกระบี่และถุงมือเชนเดียวกับทานั่งเมื่อมีหมวกอยูในมือ  แลวประนมมือไหวพระโดยมี
กระบี่และหมวกอยูในมือ 

-   การประนมมือกระทําเฉพาะกรณีที่พระสงฆสวด  นะโมตัสสะฯ  ทุกโอกาส  พระใหศีล  พระ
ขึ้นเทศน  ประนามือตั้งแตบท  นะโมตัสสะฯ  ไปจนจบนิเขปบท  เมื่อทานลงดวย  “ติ”  เปน
คําสุดทายจึงลดมือลง  หามประนมมือเมื่อพระสงฆกลาวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ถวายพระธรรมเทศนากอนขึ้นบท  นะโมตัสสะฯ  หรือเมื่อพระสงฆสวดถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  หรือ  สมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  คือ ตอนพระสงฆถวาย
อนุโมทนา  ถวายดิเรก  และถวายพระพรลา 

 
 
 
 

๒๒ 



 
 

ในโอกาสเคลื่อนทีร่ะยะใกล 
การปฏิบัติ 
 - ใหกระทําตอจากทาตรง มิไดสวมหมวก โดยยกกระบี่ขึ้น ใหปลายฝกกระบี่พนพืน้ประมาณ      

๑ ฝามือ 
 

 
 
 
 
 
 

๒๓ 



 
 

ในโอกาสเคลื่อนทีร่ะยะไกล 
การปฏิบัติ 

-  ใหกระทําตอจากทาตรงและสวมหมวก 
-  ใหเล่ือนมือพรอมถุงมือจากที่จับดามกระบี่ลงไปจับกําฝกกระบี่โดยรอบ  ใหปลายถงุมือไปทาง     
    เดียวกับปลายฝกกระบี่  แลวยกปลายฝกกระบี่ไวขางหนา  สูงจากพื้นประมาณ ๑ คบื 
-  พลิกฝกกระบี่ใหดานแบนขนานกับพืน้ 
-  ใหโกรงกระบี่อยูนอกลําตวั 

    -  แกวงแขนซายไดพอสมควร 
 
 
 
 

๒๔ 



 
 

ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจบัหรือถือสิ่งของ  โดยยกกระบี ่
การปฏิบัติ 

- ใหใชมือซายจบัที่ดามกระบี่  ใหนิว้หวัแมมอือยูบนโกรงกระบี่  สวนนิว้อ่ืนเรียงชิดตดิกันจับ
ดามกระบี่ไว 

- กุมกระบีใ่หตัง้ตรง 
- ถุงมือสอดอยูระหวางนิว้หวัแมมือกับโกรงกระบี ่
- ใชนิ้วหัวแมมอืซายชวยประคองสิ่งของ 

 
 
 
 
 

๒๕ 



 
ในโอกาสใชมือทั้งสองขางจบัหรือถือสิ่งของ 
การปฏิบตั ิ

 เหลาทหารบก 
- ใหปลอยกระบี่ลงขางลําตัว  โดยเกีย่วกระบี่ดวยสายโลหะ 
- ถือถุงมือไวดวยมือซาย 

 
 เหลาทหารเรอืและเหลาทหารอากาศ 

- ใหปรับสายกระบี่เพื่อใหกระบี่ตั้งพอเหมาะเสียกอน  แลวจึงปลอยกระบีล่งขางตัว 
- ถือถุงมือไวดวยมือซาย 

 
 
 
 

๒๖ 



 
ในโอกาสที่คุกเขาทัง้สองขาง  หรือเดินเขา 
การปฏิบตั ิ

- ใหใชมือซายจบัที่ดามกระบี่  โดยใหนิว้หวัแมมืออยูบนโกรงกระบี่  สวนนิ้วอ่ืนเรียงชดิติดกัน
จับดามกระบีไ่ว 

- ถุงมือสอดอยูระหวางนิว้หวัแมมือโกรงกระบี่ 
- ดามกระบี่อยูขางตัว  งอขอศอกซายพอควร 
- ปลายกระบี่จดพื้นทอดไปขางหลัง 

 
 
 
 
 
 

๒๗ 



 
 

ในโอกาสที่คุกเขาขางเดียว 
การปฏิบัติ 

- ใหคุกเขาขางซายติดพื้น 
- ถือกระบี่และถุงมือเชนเดียวกับในโอกาสที่คุกเขาทั้งสองขาง 

 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 
 

ในโอกาสที่คุกเขาแลวกราบ 
การปฏิบัติ 

- ใหถือปฏิบัติตอเนื่องจากทาคุกเขาทั้งสองขางโดยวางกระบี่ไวขางซาย 
- ใหโกรงกระบีอ่ยูดานนอก 
- ใหดามกระบี่อยูแนวขางเขา 
- วางถุงมือบนดามกระบี่โดยใหปลายถุงมืออยูทางขางกระบี ่

 
 
 
 
 
 

๒๙ 



บทที่ ๔ 
ทาอาวุธ 

           ๑. ทาบาอาวุธ 
  แบงเปน  ๓  จังหวะ  จากทาถือกระบี่ ดังนี้ 
  จังหวะที่  ๑  มือซายเอนปลายกระบี่ไปขางหลัง  หรือเล่ือนโกรงกระบี่ไปขางหนาเล็กนอย
พรอมกับใชมือขวาจับดามกระบี่คว่ําฝามือ  นิ้วหัวแมมือขวาเปดสลักยึดฝกกระบี่  ชักกระบี่ออกมาจากฝก 
ประมาณ ๑ ฝามือ (ดูรูปที่ ๑) 
  จังหวะที่  ๒  ชักกระบี่ออกจากฝก  ยกปลายกระบี่ขึ้นขางบน  กระบี่ตั้งตรงในแนวเสนดิ่งให
คมกระบี่อยูทางซายยกมือขวาขึ้นใหโกรงกระบี่ดานบนเสมอคาง  และหางจากคางประมาณ  ๑  ฝามือ  
นิ้วหัวแมมือกดที่ดามกระบี่ดานสลักยึดฝกกระบี่  นิ้วอ่ืน ๆ เรียงชิดติดกันกําดามกระบี่  มือซายนําฝกกระบี่
เขาที่เดิม  (ดูรูปที่ ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           รูปท่ี ๑      รูปท่ี ๒ 
 

๓๐ 



 จังหวะที่  ๓  ลดกระบี่ลงมาดวยมือขวา  โดยใหกระบี่ตั้งตรงลงมาอยูทาตรง  (อยางใชวิธีเอาสัน
กระบี่พาดกับไหลขวาแลวดึงรูดลงมา)  มือขวาจับดามกระบี่ไวในระหวางนิ้วช้ีกับนิ้วหัวแมมือ  ใหกระบี่เขา
รองไหลขวาปลายกระบี่ช้ีขึ้นขางบน  โกรงกระบี่หันไปขางหนา  สันกระบี่เขารองไหลขวา   แขนขวาเหยียด
ตรง  (ดูรูปที่ ๓) 

 

 
รูปท่ี ๓ 

             ๒.  ทาสวมกระบี ่
     แบงเปน  ๓  จังหวะ  ตอจากทาบาอาวุธ  ดังนี้ 
    จังหวะที  ๑    เมื่อส้ินคําวา  “ปลดดาบ”  หรือ  “เรียบอาวุธ”  มือขวาชูกระบี่เหนือศีรษะสุด
ปลายแขน  กระบี่ตั้งตรงในแนวดิ่ง  ปลายกระบี่ขึ้นบน  หันคมกระบี่ไปทางซาย  (ดูรูปที่ ๔) 

 
 
 
 

๓๑ 



 จังหวะที่   ๒    ลดปลายกระบี่ลงไปหาชองฝกกระบี่  มือซายเอนปลายฝกกระบี่ไปขางหลังหรือ
เล่ือนชองฝกกระบี่ออกไปขางหนาเล็กนอย  (แลวแตโอกาสนั้นจะขัดกระบี่หรือคาดกระบี่)  สอดปลายกระบี่
เขาฝกประมาณ ๑ คืบ (โอกาสนี้ใหกมศีรษะเพื่อดูชองฝกกระบี่ได) (ดูรูปที่ ๕) 
 จังหวะที่  ๓  สวมกระบี่เขาฝกใหถึงที่ผิดหลักยึดกระบี่  ลดมือขวาลงมาอยูในทาตรงพรอมกับมือ
ซายนํากระบี่เขาที่ตามเดิม  (ดูรูปที่ ๖) 

 

 
       รูปท่ี ๔               รูปท่ี ๕                                       รูปท่ี ๖ 
           ๓.  ทาพัก 
  โอกาสที่จะกระทํา  เมื่อกระบี่อยูในฝกหรืออยูในทาบาอาวุธ  เมื่อมีคําบอกใหพกัตามระเบียบ
หรือพักตามปกติก็ตาม  ใหผูใชกระบี่ตามปกติอยางทามือเปลา  แตการถือกระบี่พยายามรักษาทาเดิมไว 
  นายทหารกํากบัธง  คงอยูในทาตรงตลอดเวลา 

 
 
 

๓๒ 



บทที่ ๕ 
ทาทําความเคารพดวยอาวุธ 

         ๑. ทาวันทยาวุธจากทาบาอาวุธ 

   จังหวะที่  ๑  เมื่อส้ินคําวา  “วันทยาวุธ” ใหยกกระบีด่วยมือขวาขึ้นขางบนในแนวเสนดิ่ง
หันคมกระบีไ่ปทางซายใหโกรงกระบี่ดานบนอยูเสมอคางและหางจากคางประมาณ ๑ ฝามือ นิ้วหวัแมมือวาง
ทางดามกระบีด่านหลักยึดฝกกระบี่ นิ้วนอกนั้นกําดามกระบี่ (ดูรูปที่ ๗) 
   จังหวะที่  ๒  สลัดปลายกระบี่ลงขางหนา  ปลายกระบี่เฉียงลงลางในแนวปลายเทาขวา
สูงจากพื้นดนิประมาณ  ๑  คืบ  คมกระบีห่ันไปทางซาย  มือขวาอยูขางขาขวา  โกรงกระบี่ดานหนาชิดกับขา
ขวา  นิ้วหวัแมมือกดแนบกับดามกระบี่  เชนเดียวกับจังหวะที่  ๑  แขนขวาเหยียดตรง  (ดูรูปที่ ๘) 

 

 
   รูปท่ี ๗           รูปท่ี ๘ 

 
 

๓๓ 



           ๒. ทาวันทยาวุธ  เมื่อกระบี่สวนในฝก 
   เม่ือสิ้นคําวา “………….ระวัง”   ใหทําทาบาอาวุธ เม่ือสิ้นคําวา “วันทยาวุธ” ให
ทําทาวันทยาวุธ เชนเดียวกับขอ ๑. 

 ๓. ทาเรียบอาวุธ 
   เม่ือสิ้นคําวา  “เรียบ…………” ใหทําทาเรียบอาวุธอยูในทาบาอาวุธเลย และเมื่อสิ้นคําวา 
“อาวุธ” ใหนํากระบี่สวมเขาฝกในทาสวมกระบี่ 
   เม่ือมีผูรับการเคารพและมีคําบอกวา  “ทางขวา    (ซาย)     ระวัง   
“………………….……..”      วันทยา………….วุธ” ใหสลัดหนาไปทางผูรับการเคารพในจังหวะที่ ๒ ของ
ทาวันทยาวุธพรอมกับลูกแถวตามองตามผูรับการเคารพ เม่ือผูรับการเคารพผานไปแลว ๒ กาว ใหหันหนา
กลับมาอยูในทาตรง 
 

 
 
 
 

๓๔ 



        ๔. ทาวันทยาวุธในเวลาเคลื่อนที่   (เดินสวนสนามหนวยทหารติดดาบ) 
  ๔.๑ เม่ือขัดกระบี่ (กระบี่อยูในทาบาอาวุธ) 
    ทั้งในกรณีที่ผูรับการเคารพอยูทาง “ขวา” หรือ “ซาย” (ปกติการสวนสนาม ผูรับ
การเคารพจะอยูทางขวาเสมอ) ทําจากทาบาอาวุธเปน ๒ จังหวะ ดังนี้ 
    จังหวะที่  ๑  เมื่อส่ัง “………..ระวัง” ตองใหพอดีกับเทาขวาตกถึงพื้น ใหยกกระบี่
ขึ้นมาอยูในทาวันทยาวุธ จังหวะที่ ๑ เมื่อตกเทาซายในกาวตอไป 
    จังหวะที่  ๒  เมื่อส่ัง  “แลขวา (ซาย)……ทํา” คําวา “………ทํา” จะตกเทาขวาแลว
จึงสลัดกระบี่ลงในทาวันทยาวุธ จังหวะที่ ๒ พรอมทั้งสลัดหนาไปทางผูรับการเคารพใหพอดีเทาซายตกถึง
พื้นในกาวตอไป 
 

 การเลิกทําความเคารพ   แบงเปน  ๒  จังหวะ  ดังนี้ 
  จังหวะที่  ๑  เมื่อผานผูรับการเคารพไปแลว  ๒  กาว  (หรือ ๕ กาว จากจังหวะที่ ๒ ของทา
วันทยาวุธ) สะบัดหนากลับพรอมกับทาเรียบอาวุธ จังหวะที่ ๑   ใหตกเทาซาย 
  จังหวะที่  ๒   นํากระบี่ลงมาอยูในทาบาอาวุธในจังหวะที่  ๒  ของทาเรียบอาวุธใหตกเทาขวา
ในกาวตอไป 
  ๔.๒   เมื่อคาดกระบี่ 
    แบงเปน  ๒  จังหวะ  ดังนี้ 
    จังหวะที่  ๑  เหมือนกับจังหวะที่  ๑  ในขอ ๔.๑ แตใหมือซายกดและพลิกฝกกระบี่
จากทาเดิมมาอยูในทาตรง 
    จังหวะที่  ๒  เหมือนกับจังหวะที่  ๒  ในขอ  ๔.๑ 
 

 การเลิกทําความเคารพ  แบงเปน  ๒  จังหวะ  ดังนี้ 
  จังหวะที่  ๑  เหมือนกับการเลิกทําความเคารพจังหวะที่  ๑  ขอ  ๔.๑ 
  จังหวะที่  ๒  เหมือนกับจังหวะที่  ๒  การเลิกทําความเคารพ  ขอ ๔.๑ พรอมกับมือซายพลิกฝก
กระบี่กลับไปอยูในทาเดิน 

 
 

 
 

๓๕ 



เอกสารอางอิง 
 

 ๑. กฎกระทรวง  (พ.ศ.๒๕๐๐)      ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร      
พุทธศักราช  ๒๔๗๗ วาดวย    การคาดกระบี่    การใชถุงมือ   และการใชผาพันแขนทุกข     ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ๒๕๐๖), ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๒๕) และ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๓๕๒๙) 
 ๒. กฎกระทรวง  (พ.ศ.๒๕๑๘)    ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร       
พุทธศักราช ๒๔๗๗ วาดวยเครื่องแบบทหารเรือ  ฉบับที่ ๑๖  แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที ๑๗, 
ฉบับที่ ๑๘, ฉบับที่ ๑๙, ฉบับที่ ๒๐, ฉบับที่ ๒๑ และฉบับที่ ๒๒ (ขอ ๑๗, ๑๘, และ ๑๙) 
 ๓. ระเบียบกรมราชองครักษ    วาดวย          การถือกระบี่และถุงมือในการปฏิบัติหนาที่ราช
องครักษ พ.ศ.๒๕๓๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๘ 
 ๔. บันทึกขอความ สม. (กรมสม.)  ที่  (ฉบับ กห. เลขรับ ๖๕๖๖/๓๔)     ลง    ๗ พฤษภาคม 
๒๕๓๔    เร่ือง การคาดกระบี่และการแสดงความเคารพ 
 ๕. บันทึกขอความ สม. ที่ กห ๐๒๑๐/๑๗๐ ลง ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เร่ือง การถือกระบี่และถุง
มือในโอกาส ตาง ๆ และการปฏิบัติเนื่องในพระราชพิธี 

 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการแจกจาย 
  สลก.ทร.  ๒ เลม 
  กพ.ทร.  ๒ เลม 
  ขว.ทร.  ๒ เลม 
  สบ.ทร.  ๒ เลม 
  ยก.ทร.  ๒ เลม 
  สส.ทร.  ๒ เลม 
  สปช.ทร.  ๒ เลม 
  จร.ทร.  ๒ เลม 
  กบ.ทร.  ๒ เลม 
  กพร.ทร.  ๒ เลม 
  สตช.ทร.  ๒ เลม 
  กร.   ๓๕ เลม 
  กปฝ.   ๒ เลม 
  นย.   ๓๐ เลม 
  สอ.รฝ.  ๒๐ เลม 
  ฐท.สส.  ๑๐ เลม 
  ฐท.กท.  ๑๐ เลม 
  ฐท.พง.  ๒ เลม 
  กรม สห.ทร.  ๕ เลม 
  อร.   ๖ เลม 
  อล.ทร.  ๒ เลม 
  ชย.ทร.  ๒ เลม 
  สพ.ทร.  ๔ เลม 
  พธ.ทร.  ๒ เลม 
  พร.   ๖ เลม 
  ขส.ทร.  ๒ เลม 
  กง.ทร.  ๒ เลม 
  อศ.   ๒ เลม 
  สก.ทร.  ๒ เลม 
  วศ.ทร.  ๒ เลม 
  สวพ.ทร.  ๒ เลม 



 
  สรส.   ๑๐ เลม 
  ยศ.ทร.  ๑๐๐ เลม 
  รร.นร.  ๑๐๐ เลม 
  ศปก.ทร.  ๒ เลม 
  ศปชล.ทพ.  ๒ เลม 
  ฉก.นย.ภต.  ๒ เลม 
  นปข.   ๔ เลม 
  กปช.จต.  ๒ เลม 
  นปต.   ๒ เลม 
  คณะกรรมการพิจารณาและจดัทําเอกสารอางอิงของ ทร. ๒ เลม 
  คณะกรรมการพิจารณาและจดัทําเอกสารอางอิงของ ทร.- 
  ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ เลม 
  ดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ เลม 
  สํารอง (คลังตํารา กวช.ยศ.ทร.) ๓๐ เลม 
                                                           รวม                    ๔๓๐ เลม 

 
 
 
 


