
ใบความรู้ 
เนือ้หา 
 
 
    1. ท่าตรง 

เป็นการยนืตรง สน้เทา้ชิดปลายเทา้แยกประมาณ 1 คืบ แขน
เหยยีดตรง  
ฝ่ามือชิดล าตวั  ล าตวัตรง หนา้มองตรง  
 
 
 
 
2. ท่าพัก 
 2.1 ท่าพักตามปกต ิ เป็นการพกัขณะอยูใ่นแถวเพ่ือฟังค าอธิบาย  
หรือค าช้ีแจง จากผูก้  ากบัลูกเสือ หรือจากเพ่ือนลูกเสือดว้ยกนั 
 ค าบอก “พกั” 
 การปฏิบตั ิ เม่ือไดย้นิค าสัง่ ให้หยอ่นเข่าขวา ส่วนต่างๆของ
ร่างกายปล่อยตามสบาย เทา้ไม่เคล่ือนท่ีและไม่คุยกนั เม่ือจบค าอธิบาย
หรือค าช้ีแจงแลว้ 
 

 ค าบอก   “แพ๊ค – ตรง” 
การปฏิบตั ิเม่ือไดย้ินค าสัง่ “แพ๊ค” ให้ทุกคนในแถวยดืล าตวัหายใจเขา้และเม่ือส้ินค าบอก “ตรง” ให้กระตุก
เข่าเหยยีดตรง 
 
 
 
 
 
 

2.2 ท่าพักตามระเบียบ  เป็นท่าพกัท่ีอยูใ่นระหว่างพิธีการ  หรือท่ีผูก้  ากบั
ลูกเสือเห็นสมควร 



 ค าบอก  “ตามระเบียบพกั” 
 การปฏิบตั ิ เม่ือไดย้นิค าสั่ง ให้แยกเท้าซ้าย ออกไปประมาณ 30
ซม. (ประมาณคร่ึงกา้ว) อยา่งแข็งแรงและองอาจ พร้อมกบัจับมือไขวห้ลงั 
มือขวาทับมือซ้ายน้ิวหัวแม่มือขวาจับน้ิวหัวแม่มือซ้าย หลงัมือแนบชิด
ล าตวัก ึง่กลางหลงัใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาเหยียดตรงน ้ าหนักอยู่บนเท้าทั้ ง
สองเท่าๆกนั 
 เม่ือไดย้นิค าบอกว่า “แพ๊ค – ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่าง
แข็งแรง พร้อมกบัมือทั้งสองกลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดิม 

2.3 ท่าพักตามสบาย 

 ค าบอก “ตามสบาย – พกั” 
 การปฏิบตั ิ“หยอ่นเข่าขงากอ่นเช่นเดียวกบั “พกั” ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอย่างสบาย และพูดจา
กนัไดแ้ต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตให้นัง่จะนัง่ไม่ได ้
 เม่ือไดย้นิค าบอกว่า “แพ๊ค – ตรง” ให้ปฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าพกัตามปกติ 
2.4 พักแถว 

 ค าบอก “พกัแถว” 
 การปฏิบตั ิ ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทนัที แต่ตอ้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกนัและไม่ท าเสียงอึกทึก 
เม่ือไดย้นิค าบอกว่า “แพ๊ค” ให้รีบกลบัมาเขา้แถวตรงท่ีเดิม โดยเร็วในรูปแถวเดิม และเม่ือจัดแถวเรียบร้อย
แลว้ ให้อยูใ่นท่าตรงจนกว่าจะมีค าบอกค าสัง่ต่อไป 
 
หมายเหตุ  ส าหรับท่าพกั 
 ท่าพกั เป็นท่าท่ีเปล่ียนอิริยาบถจากท่าตรง  เพ่ือผ่อนคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่างๆ คือ  
 1.พกัตามปกติใชพ้กัในโอกาสระหว่างฝึกสอน เพ่ืออธิบายหรือแสดงตวัอยา่งแกลู่กเสือ 
 2.พกัตามระเบียบ ใช้พกัในโอกาสเก ีย่วกบัพิธีการต่างๆ เช่น ตรวจพลสวนสนาม หรืออยู่ในแถว
กองเกยีรติยศ ฯลฯ 
 3.พกัตามสบาย ใชพ้กัในโอกาสท่ีต้องรอรับค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น เม่ือผู ้
ควบคุมแถวตอ้งไปรับค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
 4.พกัแถว ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสัง่ เพ่ือปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ 
 
     3. ท่าหันอยู่กับที่ 

ในการฝึกระเบียบแถวของลูกเสือโดยเฉพาะท่าฝึกบุคคล
ทุกท่า จะเร่ิมจากท่าตรง 

3.1 ท่าขวาหัน 



ค าบอก “ขวา-หัน” 
การปฏิบตั ิ ท าเป็น 2 จงัหวะ 
   จังหวะ 1 เปิดปลายเท้าขวาและยกส้นเท้าซ้าย ใน

ขณะเดียวกนัให้หันล าตวัไปทางขวาจนได้ 90 องศา หมุนเท้าทั้ ง
สองไป โดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าท่ีเป็นหลักติดอยู่กบัพ้ืน 
น ้ าหนกัอยูเ่ทา้ขวา ขาซา้ยเหยยีดตึง เปิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอก
พอตึง 

จังหวะ2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรง
โดยเร็วและแข็งแรง 

3.2 ท่าซ้ายหัน 

ค าบอก “ซา้ย – หัน” 
การปฏิบตั ิท าเป็น 2 จงัหวะ 
  จังหวะ 1 เปิดปลายเท้าซ้าย และยกส้นเท้าขวา พร้อม

กบัหันล าตวัไปทางซา้ยจนได้ 90 องศา หมุนเท้าทั้ งสองไป โดย
ให้สน้เทา้และปลายเท้าท่ีเป็นหลกัติดอยู่กบัพ้ืน น ้ าหนักอยู่ท่ีเท้า
ซา้ย ขาขวาเหยยีดตึง เปิดสน้เทา้ขวาออกขา้งนอกพอตึง 

จงัหวะ 2 ชกัเทา้ขวามาชิดเทา้ซา้ยในลกัษณะท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 

 

 

3.3. ท่ากลับหลังหัน 

ค าบอก “กลบัหลงั - หัน” 
การปฏิบตั ิท าเป็น 2 จงัหวะ 
  จงัหวะ 1 ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน จงัหวะ 1 แต่หันเลย

ไปจนกลบัหนา้เป็นหลงัครบ 180 องศา  และให้ปลายเท้าซ้ายไป
หยดุอยูข่า้งหลงัเฉียงประมาณคร่ึงกา้วในแนวสน้เทา้ขวา 

   จังหวะ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาอย่างรวดเร็วและ
แข็งแรง 

 
4. การเข้าแถว 

 ลูกเสือส ารองหน่ึงหมู่มีจ านวน 4 - 6 คน การเขา้แถว นายหมู่จะยืนอยู่หัวแถว ต่อด้วยลูกเสือในหมู่
และรองนายหมู่จะอยูท่า้ยแถว 



 4.1 การเข้าแถวหน้ากระดาน นายหมู่จะยนือยูห่ัวแถวลูกเสือคนต่อไปจะยนืเรียงไปทางซ้ายของนาย
หมู่ โดยรองนายหมู่จะยนืต่อเป็นคนสุดทา้ย 
 
 
 
 
 
 
 

การเขา้แถวหนา้กระดาน 
  



4.2 การเข้าแถวตอน  เป็นการยนืต่อกนัดา้นหลงั นายหมู่จะยนือยูข่า้งหนา้ ต่อดว้ยลูกเสือในหมู่และ
ปิดทา้ยดว้ยรองนายหมู่ระยะห่างระหว่างคนให้คนอยูห่ลงัเหยยีดแขนปลายน้ิวแตะหลงัคนท่ีอยูข่า้งหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 

การเขา้แถวตอน 
4.3 การเข้าแถวรูปคร่ึงวงกลม  เป็นการเข้าแถวเพ่ือฟังค าช้ีแจงหรือฟัง

ค าสั่งจากผู ้ก  ากบัลูกเสือ หรือรองผูก้  ากบัลูกเสือ โดยจะใช้สัญญาณมือ
หลงัจากเรียก  แพ๊ค – แพ๊ค – แพ๊ค แลว้ดงัน้ี 

 สัญญาณ แบมือทั้ งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว  ่าฝ่ามือเข้า
หาตัว โบกมือผ่านล าตัว ประสานกนัด้านหน้าช้าๆ ไปมาเป็นรูปคร่ึง
วงกลม 2 - 3 คร้ัง 

 การปฏิบตั ิ ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้านยมือ ของผูเ้รียก โดยนาย
หมู่หมู่แรกยนืระดบัเดียวกบัผูเ้รียก หมู่ท่ี 23 และหมู่ต่อไปอยู่ทางซ้ายของ
หมู่แรกตามล าดับ จนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้าย อยู่แนวเดียวกบัผูเ้รียก 
และนายหมู่แรก โดยถือว่าผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง 

 การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคนยกมือเท้าสะโพก สะบัดหน้าไป
ทางขวา (ยกเวน้นายหมู่หมู่แรก) เม่ือผู ้เรียกตรวจเห็นว่าเรียบร้อยแล้ว  
สัง่”น่ิง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกบัสะบดัหนา้มาอยูใ่นท่าตรง 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

การเขา้แถวรูปคร่ึงวงกลม 
 

การเข้าแถวรูปวงกลม   เป็นการเขา้แถวเพ่ือท าแกรนด์
ฮาวล ์หลงัจากท่ีผูก้  ากบัลูกเสือเรียก แพ๊ค – แพ๊ค – แพ๊ค แลว้จะ
ใชส้ญัญาณมือ ดงัน้ี 

สัญญาณ  แบมือทั้งสองขา้ง เหยยีดตรงลงขา้งล่างคว  ่าฝ่า
มือเขา้หาตวัโบกผ่านล าตวัประสานกนั ดา้นหนา้จรดด้านหลงัไป
มา 2-3 คร้ัง 

การปฏิบัติ เม่ือลูกเสือตอบ “แพ๊ค” แลว้ ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายของผูเ้รียก โดยนายหมู่หมู่
แรกยนือยูแ่นวเดียวกบัผูเ้รียก หมู่ท่ี 2 และหมู่ต่อไป อยูท่างดา้นซา้ยของหมู่แรกตามล าดบั จนคนสุดท้ายของ
หมู่สุดทา้ยไปจรดกบันายหมู่ของหมู่แรก โดยถือว่าผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญญาณนกหวีด 
 ในการออกค าสัง่แกลู่กเสือ  ผูก้  ากบัลูกเสืออาจสัง่ดว้ยสญัญาณนกหวีดกไ็ด ้  ลูกเสือจึงเขา้ใจ
ความหมายของสญัญาณนกหวีด  เพ่ือจะไดป้ฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกต้องและรวดเร็วสัญญาณท่ีควรรู้มีดงัน้ี 
 1.  สญัญาณหยดุหรือฟัง  เสียงหวีดยาว 1 คร้ัง  “หวีด”(-)เป็นสัญญาณให้ลูกเสือหยดุกระท าการใด ๆ 
หรือเตรียมตวัคอยฟังค าสัง่ท่ีผูก้  ากบัลูกเสือจะสัง่ต่อไป 



 2.  สญัญาณท าต่อไป  เสียงหวีดยาว  2  คร้ัง  “หวีด…หวีด”  (  )  เป็นสญัญาณให้ลูกเสือท างานต่อ  
เดินต่อไปหรือเคล่ือนท่ีต่อไป 
 3.  สญัญาณเกดิเหตุ  เสียงหวีดสั้น  1  คร้ังยาว  1 คร้ังสลบักนัไปหลาย ๆ คร้ัง “วิด…หวีด” “วิด…
หวีด” “วิด…หวีด”( . - . - . - )เป็นสัญญาณให้ลูกเสือระวงัตวัเพราะเกดิเหตุฉุกเฉินหรือเกดิเหตุร้ายข้ึน 
 4.  สญัญาณรวมกอง  เสียงหวีดสั้นติดกนัหลาย ๆ คร้ัง “วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…
วิด..วิด” ( …. )  เป็นสญัญาณให้ลูกเสือรวมกอง  หรือมาประชุม 
 5.  สญัญาณเรียกนายหมู่  เสียงหวีดสั้น  3  คร้ังยาว  1  คร้ัง  สลบักนัไป “วิด…วิด…วิด…หวีด,วิด…
วิด…วิด…หวีด,วิด…วิด…วิด…วิด…หวีด”  (…-  …-)  เป็นสญัญาณให้นายหมู่หรือรองนายหมู่ไปหาผูใ้ห้
สญัญาณเพ่ือรอรับค าสัง่ 
หมายเหตุ  เม่ือจะใช้สญัญาณตามขา้ 2  3  4 และ 5  จะตอ้งใชส้ญัญาณในขอ้  1  กอ่น  ทุกคร้ัง 
 


