
 

 
 

 

เอกสารประกอบการผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านระเบียบแถวลูกเสือ 

๑ 

ตอนที่ ๑ 
หลักการเบื้องต้น 

 
 

บทท่ี ๑ 
ความมุ่งหมายของการฝึกระเบียบแถว 

 
  ข้อ ๑ การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุ่งหมายโดยทั่วไปเพื่อฝึกให้
ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงาม รู้จักฟังค าบอกค าสั่งและปฏิบัติตามได้โดยถูกต้อง  
มุ่งส่งเสริมให้เกิดความมานะอดทน ในอันที่จะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามลักษณะ
ของลูกเสือ 
  ข้อ ๒ โดยส่วนบุคคล การฝึกระเบียบแถวให้ผล ๒ ทาง คือ ทางร่างกาย
และจิตใจ ในทางร่างกายเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง มีทรวดทรงสมส่วน มีท่าทางองอาจ
ผ่ึงผาย และเป็นผู้มีประสาทต่ืนตัว สามารถเคลื่อนไหวอิริยาบถได้คล่องแคล่วว่องไว  
ในทางจิตใจ ฝึกให้เป็นผู้มีอุดมคติในการรักษาเกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน และมี
ความเชื่อมั่นในตนเองที่จะปฏิบัติกิจการในหน้าที่ 
  ข้อ ๓ โดยส่วนรวม การที่ได้ท าการฝึกร่วมกัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจและความพร้อมเพรียง ย่อมก่อให้เกิดความสามัคคี และสามารถควบคุมกันได้
ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสง่าผ่าเผยสมเกียรติของลูกเสือ ทั้งมุ่งฝึกให้สามารถ
เป็นผู้น าและผู้ตามได้เป็นอย่างดีด้วย 
  ข้อ ๔ เพื่อให้ถึงซึ่งความมุ่งหมายดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนอกจาก
จะท าการฝึกไปตามแบบฝึกน้ีแล้ว จักต้องใส่ใจอบรมให้ลูกเสือรู้จักรักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ รักหมู่คณะและเกียรติของตน จนสามารถเสียสละประโยชน์ตนเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือให้สมบูรณ์ 
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๒ 

บทท่ี ๒ 

การจดัก าลงั 
  ข้อ ๕ หน่วยลูกเสือ โดยปกติแบ่งออกเป็น 
    หมู่ลูกเสือ 
    กองลูกเสือ 
    และกลุ่มลูกเสือ 
   ส าหรับกิจกรรมพิเศษ อาจจัดรวมกลุ่มลูกเสือเข้าเป็นหน่วยอย่างอื่น
เป็นครั้งคราวก็ได้ 
  ข้อ ๖ หมู่ลูกเสือ มีนายหมู่ลูกเสือเป็นผู้บังคับบัญชา และรองนายหมู่
ลูกเสือเป็นผู้ช่วยกับมีก าลังลูกเสือแล้วแต่ประเภทลูกเสือ 
  ข้อ ๗ กองลูกเสือ มีผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้บังคับบัญชา มีรองผู้ก ากับ
ลูกเสือเป็นผู้ช่วยกับมีก าลังลูกเสือแล้วแต่ประเภทของลูกเสือในการปฏิบัติการ ถ้า
จ าเป็นอาจจัดกองบังคับการขึ้น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการมีจ านวนตามสมควร
เข้าในกองลูกเสือน้ัน ๆ ก็ได้ 
  ข้อ ๘ กลุ่มลูกเสอื ประกอบด้วยกองลูกเสือ ๔ ประเภท คือ กองลูกเสือ
ส ารอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองลูกเสือวิสามัญ รวมกัน
ประเภทละ ๑ กองเป็นอย่างน้อย หรือประกอบด้วยลูกเสือประเภทเดียวต้ังแต่ ๔  
กองขึ้นไป หรือถ้ามีลูกเสือ ๒ - ๓ ประเภทต้องมีประเภทละ ๒ กองขึ้นไป 

 
อาวุธประจ าตัว 

  ข้อ ๙ อาวุธประจ าตัว มีดังน้ี 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้ังแต่ชั้นรองผู้ก ากับลูกเสือขึ้นไป           

ใช้ไม้ถือ (ยกเว้นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสรอง) 
  นายหมู่ลูกเสือหรือรองนายหมู่ลูกเสือที่ท าหน้าที่แทน  
    ใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามพร้อมธงประจ าหมู่ 
 ลูกเสือ ใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามตามประเภทของตน 
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๓ 

  การเรียกนามและการบังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ 
  ข้อ ๑๐ นามหน่วยลูกเสือ ระบุชื่อกองลูกเสือประเภทต่างๆที่ได้รับอนุมัติ
จัดต้ัง และชื่อโรงเรียนที่สังกัด 
    หมู่ใช้เครื่องหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือ 
  ข้อ ๑๑ ตามปกติผู้ก ากับลูกเสือ เป็นผู้บังคับบัญชาของกองลูกเสือ  
กรณีที่ผู้ก ากับลูกเสือ ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้ก ากับลูกเสือที่อาวุโสสูง
ปฏิบัติหน้าที่แทน และเช่นเดียวกันส าหรับหมู่เมื่อนายหมู่ลูกเสือไม่อยู่ หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าได้ก็ให้รองนายหมู่ลูกเสือปฏิบัติหน้าที่แทน  
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๔ 

บทท่ี ๓ 
วิเคราะหศ์พัท ์

 
  ข้อ ๑๒ ศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการฝึกระเบียบแถวลูกเสือทั้งผู้ฝึกและลูกเสือ
จ าเป็นต้องทราบ และเข้าใจความหมายไปในทางเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติ 
  ข้อ ๑๓ การจัดรูปแถวของลูกเสือ ปกติจัดเป็นแถวตอนหรือแถวหน้า
กระดาน  และขบวน  ทั้งน้ีอาจจัดเป็นแถวชิดหรือแยกหน่วยก็ได้ 
  ข้อ ๑๔ แถวตอน คือ แถวลูกเสือซึ่งจัดวางบุคคลซ้อนกันในทางลึก  
ระยะห่างระหว่างคนหน้ากับคนหลัง เรียกว่า ระยะต่อ 
  แถวตอนเรียง ๑ คือ แถวลูกเสือซึ่งจัดเรียงซ้อนกันเป็นบุคคลในแถวลึก  
คนหลักอยู่หน้าแถวเรียงล าดับต าแหน่งภายในหมู่ ระยะต่อ ๑ ก้าว 
  แถวตอนเรียง ๒ แถวตอนเรียง ๓ และแถวตอนเรียง ๔ คือ แถวตอน
เรียง ๑ ยืนเรียงเคียงชิดกัน ๒, ๓ และ ๔ แถวตามล าดับ (ระยะเคียงเช่นแถวหน้า
กระดาน) 
  แถวหน้ากระดาน คือ แถวลูกเสือซึ่งอยู่เรียงเคียงเป็นแนวเดียวกัน  
ในทางกว้างระยะระหว่างบุคคลจากศอกถึงศอก เรียกว่า ระยะเคียง 
  แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว คือ แถวลูกเสือที่อยู่เรียงเคียงเป็นแนว
เดียวกัน คนหลักอยู่ทางขวา เรียงกันไปตามล าดับต าแหน่งภายในหมู่ ระยะเคียงศอก
ถึงศอก 
  แถวหน้ากระดาน ๒ แถว  แถวหน้ากระดาน ๓ แถว และแถวหน้า
กระดาน ๔ แถว คือ แถวหน้ากระดานแถวเด่ียวยืนซ้อนกัน ๒ , ๓ และ ๔ แถว
ตามล าดับ (ระยะต่อเช่นแถวตอน) 
  ขบวน คือ ส่วนต่างๆ ของหน่วยลูกเสือซึ่งจัดวางเป็นส่วน ๆ  ภายในส่วน
หน่ึง ๆ  จะจัดเป็นแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนก็ได้ 
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๕ 

  ตับ คือ ส่วนของแถวตอนที่มีลูกเสือ ๒, ๓ หรือ ๔ คน เคียงกันหรือส่วน
ของแถวหน้ากระดานที่มีลูกเสือ ๒, ๓ หรือ ๔ คนซ้อนกัน ตับที่มีคนไม่ครบ เรียกว่า 
ตับขาด 
  ข้อ ๑๕ คนหลัก คือ นายหมู่ลูกเสือ หรือลูกเสือ ที่ลูกเสืออื่นๆจะต้องถือ
เป็นหลักส าหรับก าหนดการเดิน หรือก าหนดการจัดแถวตาม ในแถวตอนคือลูกเสือที่อยู่
ต้นขบวนของตอนหลักในแถวหน้ากระดานคือหัวหน้าตับที่อยู่ปีกขวา 
  หน่วยหลัก คือ หน่วยที่หน่วยอื่นในกองเดียวกันจะต้องถือเป็นหลักในการ
ก าหนดการเดิน หรือเข้าแถวตาม โดยผู้บังคับหน่วยเป็นผู้ก าหนด 
  แนว คือ ส่วนรวมของหน่วยลูกเสือ ที่อยู่เรียงเคียงกันไม่ว่าจะจัดแถว
หรือขบวนอย่างไร และมีระยะเคียงเท่าไร 
  ปีกขวา (ซ้าย) คือ ส่วนที่อยู่ทางขวา (ซ้าย) ที่สุดของแนว นามของปีก 
ไม่เปลี่ยนในเวลากลับแถว (คือเมื่อบอกกลับหลังหันแล้ว ปีกทีก าหนดไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น) 
  ความลึกของขบวน คือ ระยะในทางลึกนับจากต้นขบวนถึงท้ายขบวน  
หรือจากคนที่อยู่หน้าสุดของหน่วยหรือต้นขบวนถึงคนที่อยู่หลังสุดของหน่วยหรือท้าย
ขบวน 
  หน่วยตามกัน คือ หน่วยที่วางไว้ซ้อนกันในทางลึก ไม่ว่าจะมีระยะต่อห่าง
กันเท่าใด และจะอยู่ในที่หมายทางเดินเดียวกัน หรือต่างที่หมายกันแต่อยู่ใกล้กันก็ได้ 
  หน่วยเคียงกัน คือ หน่วยที่อยู่เรียงกันในทางกว้างไม่ว่าจะมีระยะเคียง
ห่างกันเท่าใด และไม่จ าเป็นต้องอยู่เสมอกัน 
  หน่วยข้างเคียง คือ หน่วยที่อยู่ใกล้ชิดกับตนทางขวาทางซ้ายหรือทั้งสอง
ข้าง 
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๖ 

เครื่องหมายต่างๆ 
 

  ข้อ ๑๖  เครื่องหมายส าหรับใช้ในการอธิบายรูปต่างๆ  ดังน้ี 
   ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือ  
   นายหมู่ลูกเสือ    
   รองนายหมู่ลูกเสือ   
   ลูกเสือ     
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๗ 

บทท่ี ๔ 
วิธีสัง่การ 

 
  ข้อ ๑๗  เมื่อผู้บังคับบัญชาจะแจ้งความประสงค์ของตนแก่ลูกเสือ ใช้วิธี
สั่งการด้วย 
   (๑) ค าบอก 
   (๒) ท่าสัญญาณ 
   (๓) ค าบอกและท่าสัญญาณประกอบกัน 
   (๔) แตรหรือนกหวีด 
   (๕) ค าสั่งด้วยปากหรือเขียน 

 
ค าบอก 

  ข้อ ๑๘  เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการฝึกได้มีความเข้าใจและสามารถใช้ค าบอก
ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือเล่มนี้ เพื่อสั่งการปฏิบัติท่าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องไม่สับสนและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงแนะน าให้ผู้ใช้คู่มือได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้
ค าบอกดังต่อไปน้ี   

(๑) ประเภทค าบอก ค าบอกที่ก าหนดไว้คู่มือเล่มน้ีแบ่งออกเป็น ๔ 
ประเภท คือ 

 (ก) ค าบอกแบ่ง 
 (ข) ค าบอกเป็นค า ๆ 
 (ค) ค าบอกรวด 
 (ง) ค าบอกผสม 
(๒) การใช้ค าบอก  ลักษณะที่ต่างกันของค าบอกประเภทต่างๆ จะเป็น

เครื่องบ่งให้ทราบถึงลักษณะการปฏิบัติของท่าน้ัน ๆ แนวทางในการใช้น้ าเสียงเพื่อสั่ง
และเขียนไว้เห็นความแตกต่างกันเด่นชัด โดยการแสดงเครื่องหมายไว้ 

 (ก) ค าบอกแบ่ง เป็นค าบอกที่ใช้เพ่ือออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่ส่วน
ใหญ่แล้วมักจะก าหนดไว้ให้ปฏิบัติได้เป็นจังหวะเดียวหรือแบ่งเป็นจังหวะ ๆ ได้ ค าบอก
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๘ 

แบ่งน้ี ผู้ให้ค าบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกในค าแรกด้วยการลากเสียงค่อนข้างยาว แล้ว
เว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนเปล่งเสียงบอกในค าหลังด้วยการเน้นเสียงหนักและสั้น การ
เขียนค าบอกชนิดน้ีจะแสดงไว้ให้เห็นด้วยการใช้เครื่องหมาย – ค่ันกลาง ไว้ระหว่างค า
บอกค าหน้าและหลัง ตัวอย่างเช่น “ขวา-หัน” เป็นต้น 

 (ข) ค าบอกเป็นค า ๆ เป็นค าบอกที่ใช้เพ่ือออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่
ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ก าหนดให้ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะ ๆ ไว้ (แต่สามารถแบ่งการฝึก
ออกเป็นตอน ๆ ได้) และจ าเป็นต้องใช้ค าบอกยืดยาว ซึ่งอาจจะมีหลายพยางค์ก็ได้ จึง
จ าเป็นต้องเว้นจังหวะการบอกไว้เป็นตอน ๆ หรือค า ๆ ค าบอกเป็นค า ๆ น้ี ผู้ให้ค าบอก
จะต้องเปล่งเสียงบอกทั้งในค าแรกและค าหลังด้วย การวางน้ าหนักไว้เท่า ๆ กัน โดย
เว้นจังหวะระหว่างค าไว้เล็กน้อย ไม่ต้องลากเสียงยาวในค าแรกและเน้นเสียงหนักในค า
หลังเหมือนเช่น ค าบอกแบ่ง การเขียนค าบอกชนิดน้ีจะแสดงไว้ให้เห็นโดยการใช้
เครื่องหมาย ( , ) ค่ันกลาง ระหว่างค าบอก ค าหน้าและค าหลัง ตัวอย่าง เช่น “ตาม
ระเบียบ, พัก” เป็นต้น 

 (ค) ค าบอกรวด เป็นค าบอกที่ใช้เพ่ือออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่ส่วน
ใหญ่แล้วมักจะไม่ก าหนดให้ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะ ๆ ไว้ (แต่สามารถแบ่ งการฝึก
ออกเป็นตอน ๆ ได้) และเป็นค าสั่งที่ไม่ยืดยาวหรือหลายพยางค์ จึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องแบ่งจังหวะการสั่งไว้เป็นตอน ๆ หรือค า ๆ ค าบอกรวดน้ี ไม่ว่าจะมีกี่พยางค์
ก็ตาม ผู้ให้ค าบอกจะต้องบอกรวดเดียวจบ โดยการวางระดับเสียงเป็นระดับเดียว การ
เขียนค าบอกชนิดน้ีจะแสดงไว้ ให้ เห็นโดยเขียนเป็นค า ติดต่อกันทั้งหมด ไม่ ใช้
เครื่องหมายใด ๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น “ถอดหมวก” เป็นต้น  

 (ง) ค าบอกผสม เป็นค าบอกที่มีลักษณะคล้ายค าบอกเป็นค า ๆ จะ
ผิดกับค าบอกเป็นค า ๆ ตรงที่ค าบอกในค าหลังจะเป็นค าบอกแบ่ง เพราะฉะน้ัน           
ค าบอกประเภทน้ีจึงเป็นค าบอกที่ใช้เพื่อออกค าสั่งส าหรับท่าฝึกที่ส่วนใหญ่มักจะ
ก าหนดให้ปฏิบัติแบ่งเป็นจังหวะ ๆ ได้ตามลักษณะของค าบอกแบ่งผสมอยู่ในค าหลัง
ของค าบอกผสมน้ีเป็นหลัก ค าบอกผสมน้ีผู้ให้ค าบอกจะต้องเปล่งเสียงบอกในค าห้วง
แรก เช่นเดียวกับค าบอกเป็นค า ๆ คือ วางน้ าหนักเสียงไว้เท่า ๆ กัน ส่วนการเปล่ง
เสียงในค าบอกห้วงหลังก็คงเปล่งเสียงในลักษณะเดียวกันกับค าบอกแบ่ง คือ        
เปล่งเสียงบอกค าแรก ด้วยการลากเสียงค่อนข้างยาว แล้วเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยก่อนที่
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๙ 

จะเปล่งเสียงบอกในค าหลังด้วยการเน้นเสียงหนักและสั้น การเขียนค าบอกชนิดน้ีจะ
แสดงไว้ให้เห็นโดยใช้เครื่องหมาย ( , ) ค่ันกลางไว้ระหว่างค าบอกห้วงแรกและห้วง
หลัง ส่วนค าบอกในห้วงหลังคงใช้เครื่องหมาย – ค้ันกลางไว้ระหว่างค าบอกค าหน้ากับ
ค าหลัง ตัวอย่างเช่น “ทางขวา , แลขวา – ท า” เป็นต้น 

                 
ผังแสดงจังหวะการใช้ค าบอก 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑ แสดงการบอกค าบอกแบ่ง             รูปที่ ๒ แสดงการบอกค าบอกเป็นค า ๆ 
 
      
 
 
 
 
รูปที่ ๓ แสดงการบอกค าบอกรวด        รูปที่ ๔ แสดงการบอกค าผสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขวา 

หัน 

ตาม
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ถอดหมวก แลขวา ทางขวา 
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๑๐ 

ท่าสัญญาณ 
 

  ข้อ ๑๙ ท่าสัญญาณในการฝึกระเบียบแถวใช้แทนค าบอกเมื่ออยู่ห่างไกล
จากลูกเสือหรือเมื่อไม่สามารถจะใช้ค าบอกให้ได้ยินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความ
สงบเงียบ 
  ข้อ ๒๐ การสั่งการด้วยท่าสัญญาณ  ให้ใช้ท่าสัญญาณแขนและมือในการ
ฝึกระเบียบแถว ดังต่อไปน้ี 
  (๑) เตรียม คอยฟังค าสั่ง หรือหยุด เหยียดแขนขวา ขึ้นตรงเหนือศีรษะ 
มือแบห้านิ้วชิดกัน หันฝ่ามือไปข้างหน้า ลูกเสือหยุดการเคลื่อนไหวหรือกระท าการใด ๆ 
ทั้งสิ้น น่ิงคอยฟังค าสั่งโดยหันหน้าไปยังผู้บังคับบัญชา ถ้าอยู่ในแถวยืนอยู่ในท่าตรง  
  (๒) รวม หรือ กลับมา เหยียดแขนขวา มือแบหมุนเป็นวงกลมเหนือ
ศีรษะจากซ้ายไปขวา 
  (๓) จัดแถวหน้ากระดาน  เหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล่ 
ฝ่ามือแบไปข้างหน้า จัดแถวหน้ากระดานให้ทิศทางแถวหันตรงหน้าผู้ให้สัญญาณ 
  (๔) จัดแถวตอน  เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่  
แขนขนานกัน  ฝ่ามือแบเข้าหากัน 
  (๕) เคลื่อนที่ไปทางหน้า, ทางขวา (ซ้าย), กึ่งขวา (ซ้าย), ไปทางหลัง ผู้ให้
สัญญาณ หันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ  ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ  ฝ่ามือแบไป
ข้างหน้า  แล้วลดแขนลงข้างหน้าเสมอแนวบ่า 
  (๖) หมอบลงหรือเข้าที่ก าบัง แขนขวาเหยียดตรงไปข้างหน้าเสมอแนว
ไหล่  ฝ่ามือแบคว่ าลดแขนลงข้างหน้าแล้วกลับที่เดิมหลายๆครั้ง 
  (๗) เร่งจังหวะหรือเร็วขึ้น แขนขวางอมือก าเสมอบ่า ชูขึ้นตรงเหนือ
ศีรษะแล้วลดลงหลายครั้ง 
หมายเหตุ ก่อนจะให้สัญญาณแต่ละท่าน้ัน  ให้ท าสัญญาณข้อ (๑) ก่อนทุกครั้งไปเพื่อ
เป็นการเตือนให้รู้ว่าจะให้สัญญาณอะไร 
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๑๑ 

แตรหรือนกหวีด 
 

  ข้อ ๒๑ เมื่อลูกเสืออยู่รวมกันในกรณีพิเศษหลาย กองอยู่ปะปนกับ
ประชาชน หรือเมื่อไปเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมแต่ล าพัง หน่วยลูกเสือต่างๆ  
ที่มาร่วมกันหรือกองลูกเสืออาจจัดให้ใช้สัญญาณแตรเด่ียวขึ้นได้ ในการน้ีให้ใช้สัญญาณ
แตรเด่ียวของลูกเสือตามระบุไว้แล้วในคู่มือสัญญาณแตรเด่ียวของลูกเสือ 
  ส าหรับการฝึกประจ าวันก็ดี  ในโอกาสที่อยู่ห่างไกลจากลูกเสือก็ดี  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาจใช้สัญญาณนกหวีดบังคับแถวลูกเสือ  ดังน้ี 
  (๑) หวีดยาว ๑ ครั้ง (__) ถ้าเคลื่อนที่ให้หยุด ถ้าหยุดอยู่เตือน, เตรียมตัว  
หรือคอยฟังค าสั่ง 
  (๒) หวีดยาว ๒ ครั้ง (__ __) เดินต่อไป, เคลื่อนที่ต่อไป, ท างานต่อไป 
  (๓) หวีดสั้นหน่ึงครั้ง, หวีดยาวหนึ่งครั้ง สลับกันไป (_  __ , _ __) เกิดเหตุ 
  (๔)  หวีดสั้น ๓ ครั้งหวีดยาว ๑ ครั้ง ติดต่อกันไป ( _ _ _ __ , _ _ _ __) 
เรียกนายหมู่ ฯ มารับค าสั่ง 
  (๕)  หวีดสั้นติดกันหลายๆครั้ง (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _) ประชุม, รวม 
หมายเหตุ  เมื่อจะใช้สัญญาณ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้ใช้สัญญาณ (๑) ก่อนทุกครั้ง 
 

ค าสั่งด้วยปากหรอืเขียน 
 

  ค าสั่งด้วยปาก เป็นถ้อยค าที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะพึงสั่งให้ลูกเสือ
ปฏิบัติตามความต้องการเป็นส่วนรวม เช่น “ให้ทุกหมู่แยกท าการฝึกระเบียบแถวภายใน
เวลา ๓๐ นาที แล้วพักได้” และเช่นเดียวกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาจจะสั่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติตามความต้องการ  โดยเขียนข้อความลงบนกระดาษและน าไป
ให้แต่ละหมู่ได้ทราบ 
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๑๒ 

ตอนที่ ๒ 
ระเบียบการฝึก 

 
 

บทท่ี ๑ 

ก าหนดการฝึกลกูเสือทัว่ไป 
 
  ข้อ ๒๒ การฝึกระเบียบแถวลูกเสือในปีหน่ึงๆ ให้ท าการฝึกตามหลักสูตร
ที่ก าหนดไว้  ส าหรับลูกเสือชั้นต่างๆ ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ดังน้ี 
   เฉพาะลูกเสือใหม่  ให้ท าการฝึกในหลักสูตรลูกเสือตรี 
   ลูกเสือตรี  ให้ท าการฝึกในหลักสูตรลูกเสือโท 
   และลูกเสือโท  ให้ท าการฝึกในหลักสูตรลูกเสือเอก 
   โดยแต่ละชั้นแบ่งการฝึกในปีหน่ึงๆ แบ่งออกเป็นภาคๆ ตามภาค
เรียนประจ าปี ทั้งน้ีให้ก าหนดท่าที่จะฝึกตามสมควรแก่เวลาในภาคหน่ึงๆเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคที่ ๒  ให้ถือเป็นภาคทบทวน หรือแล้วแต่โอกาสที่จะท าการฝึกได้ให้ครบถ้วน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ส าหรับผู้ที่จะสอบชั้นลูกเสือ  และ
ตรวจสอบใหม่ประจ าปีส าหรับผู้ที่จะสอบชั้นลูกเสือได้ 
  ข้อ ๒๓ ส าหรับวิชาลูกเสือแขนงอื่นๆ ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรตาม
ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ  ให้ก าหนดไว้ในการก าหนดการฝึกรวมกับก าหนดการฝึก
ระเบียบแถวลูกเสือ 
   ข้อ ๒๔ ก าหนดการฝึกที่ผู้ก ากับลูกเสือท าขึ้น จะต้องชี้แจงให้แจ่มแจ้งถึง 

ก. เรื่องที่จะท าการฝึก 
ข. ผลที่ต้องการ 

  ในการก าหนดการฝึก ควรก าหนดเครื่องมือเครื่องใช้ ภูมิประเทศที่ใช้ใน
การฝึก ฯลฯ ด้วย แต่ต้องระวังมิให้ล่วงล้ าในสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นรองจะคิด
และจัดการด้วยตนเอง 
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๑๓ 

  ข้อ ๒๕ ก าหนดการฝึกดังกล่าวแล้ว ย่อมก าหนดขึ้นล่วงหน้าเป็นการ
ประจ า  แต่เพื่อให้การฝึกเป็นไปโดยเหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ ผู้ก ากับลูกเสือควรได้
ก าหนดรายการฝึกขึ้นเป็นสัปดาห์ อีกชั้นหน่ึงโดยบ่งถึงเวลาที่ท าการฝึก เรื่องที่จะฝึก
ความมุ่งหมาย  ตลอดจนผลที่ต้องการแล้วประชุมชี้แจงกับผู้ฝึกจนเป็นที่เข้าใจ ส่วน
ตารางการฝึกประจ าวันน้ันเป็นเรื่องที่รองผู้ก ากับลูกเสือซึ่งเป็นผู้ฝึกก าหนดขึ้น  โดยมี
รายละเอียดถึงเวลา เรื่องที่จะฝึก ผลต้องการ สิ่งที่ต้องระมัดระวัง และวิธีการฝึกใน
เรื่องน้ัน ๆ ทั้งน้ีอนุโลมและขยายจากก าหนดการฝึกที่ผู้ก ากับลูกเสือก าหนดไว้น่ันเอง 
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๑๔ 

บทท่ี ๒ 
การฝึกผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 

   
  ข้อ ๒๖ การฝึกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถท า
การบังคับบัญชาและฝึกลูกเสือในความรับผิดชอบของตนได้ 
 

นายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสอื 
  ข้อ ๒๗ นายหมู่ลูกเสือเป็นผู้บังคับบัญชาของหมู่ลูกเสือ ซึ่งจะต้องท าตน
เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่ลูกเสือทั่วไป ทั้งในด้านระเบียบวินัย และมรรยาท นอกจากน้ี
ยังต้องสามารถท าการฝึกลูกเสือใหม่ได้ ทั้งในการฝึกเป็นบุคคลและการฝึกเป็นหมู่ด้วย  
การฝึกรองนายหมู่ลูกเสือให้ท าการฝึกรวมไปกับนายหมู่ลูกเสือด้วย 
  เพื่อให้ถึงซึ่งจุดประสงค์ดังกล่าว การฝึกนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือ
เป็นหน้าที่ของรองผู้ก ากับลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือ ซึ่งจะต้องท าการฝึกให้มีความรู้
ความสามารถในหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

ก. หน้าที่ลูกแถวทั่วไป 
ข. วิธีจัดการฝึก ฝึกเป็นบุคคลและเป็นหมู่ 
ค. การน าหมู่ 

  การฝึกนายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือให้ได้ผลดีน้ัน อยู่ที่รองผู้ก ากับ
ลูกเสือและผู้ก ากับลูกเสือเอาใจใส่อย่างขะมักเขม้น แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  
จนนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือมีสมรรถภาพ ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็น
อย่างดี 
 

ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสอื 
  ข้อ ๒๘ ผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือ ย่อมมีหน้าที่ฝึกลูกเสือ
ภายในกองของตนให้เป็นผู้มีสมรรถภาพตามความมุ่งหมายของแบบฝึกระเบียบแถว
ลูกเสือน้ี ฉะน้ันตนเองจะต้องหมั่นศึกษาทบทวนความรู้ในการฝึกระเบียบแถว ให้มี
ความเข้าใจนับแต่การใช้ค าบอก ค าสั่ง การท าท่าทางต่าง ๆ ตลอดจนวิธีด าเนินการฝึก
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๑๕ 

ให้เหมาะสม นอกจากน้ียังจะต้องหากลวิธีในการปลุกใจลูกเสือให้กระตือรือร้น และ
เอาใจใส่ต่อการฝึก วิธีแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอยู่เสมอ ทั้งน้ีอาจใช้วิธีการฝึกกันเอง
ภายในกองหรือขอค าแนะน าจากหน่วยอื่น 
  ในกรณีพิเศษ ทางส านักงานลูกเสือจังหวัด หรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
อาจจะจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ก ากับหรือรองผู้ก ากับขึ้นเป็นครั้งคราวก็ได้ 
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๑๖ 

บทท่ี ๓ 
วิธีจดัการฝึก 

 
  ข้อ ๒๙ การฝึกระเบียบแถวลูกเสือให้ได้ผลดีสมความมุ่งหมายน้ัน  
จ าเป็นจะต้องมีวิธีการฝึกให้ถูกต้องและเหมาะสม ฉะน้ันผู้มีหน้าที่ในการฝึก จะต้อง
พยายามศึกษาพิจารณาระเบียบแบบแผนที่จะใช้ในการฝึก และกระท าไปด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ  หมั่นตรวจตราหากลวิธีให้การฝึกด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นระเบียบเดียวกัน  ห้ามเปลี่ยนแปลงท่าที่ก าหนดไว้หรือน าเอาท่าและค าบอกอื่นใด     
ที่มีได้ก าหนดไว้ในแบบฝึกมาใช้ในการฝึกโดยพลการเป็นอันขาด 
  ก่อนท าการฝึกทุกคราว ผู้มีหน้าที่ในการฝึกจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า
อย่างรอบคอบเพื่อให้การฝึกได้ผลสมบูรณ์  ไม่ขาดตกบกพร่องและมีลู่ทางแก้ไขเมื่อมี
อุปสรรคเกิดขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวครูผู้ฝึก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะต้อง
ตรวจตราและอบรมให้มีความช านิช านาญสมกับหน้าที่ 
  ส าหรับครูผู้ฝึกต้องพยายามปรับปรุงวิธีการฝึกให้ลูกเสือสนใจ อย่าให้
ซ้ าซากจนอาจเป็นการเบื่อหน่าย พยายามให้ลูกเสือรู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมใหม่อยู่
เสมอ การฝึกเป็นบุคคลควรใช้วิธีแสดงท่าทางให้ดูแทนการอธิบายด้วยปากให้มากที่สุด  
การฝึกหมู่ก็ควรให้หมู่ที่ได้รับการฝึกมาดีแล้ว แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง  โดยชี้แจงให้
ตระหนักในความส าคัญของการปฏิบัติร่วมกันอันเป็นประโยชน์ของส่วนรวม และ
แยกแยะข้อบกพร่องส่วนบุคคลให้เห็นว่า เป็นผลกระทบกระเทือนถึงส่วนรวมด้วย  
พยายามส่งเสริมทุกวิถีทางให้ลูกเสือมีความต้ังใจและพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่เสมอ  
มีการยกย่องชมเชยผู้ท าดีให้เกิดมีก าลังใจและเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น 
 

หน้าที่ผู้ก ากับลูกเสือ 
  ข้อ ๓๐ ผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้รับผิดชอบการฝึกระเบียบแถวลูกเสือในกอง
ของตน  โดยปฏิบัติการดังต่อไปน้ี 

๑. ก าหนดการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ และวิชาลูกเสือแขนงอื่น ๆ ตาม
หลักสูตร  ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้นไว้เป็นภาคๆ 
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๑๗ 

๒. ก าหนดการฝึกเป็นรายสัปดาห์ให้แก่กองลูกเสือ ตามความเหมาะสม
กับเวลาที่มีอยู่ โดยแจ้งข้อปลีกย่อยให้ละเอียดยิ่งขึ้น 

๓. แบ่งแยกเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ในการฝึกให้แก่กองลูกเสือ 
๔. ตรวจตราโดยทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกของกอง และประชุมชี้แจงแก้ไข

ข้อบกพร่องให้ทันท่วงทีอยู่เสมอ 
๕. ตรวจตารางการฝึกประจ าวันที่รองผู้ก ากับลูกเสือท าขึ้น ให้ถูกต้อง

ตรงกับที่ตนได้ก าหนดไว้ 
๖. ฝึกฝนรองผู้ก ากับลูกเสือและผู้ท าหน้าที่แทนให้มีความรู้ความสามารถ

ในการฝึกระเบียบแถวลูกเสืออยู่ เสมอ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติไป
ในทางเดียวกัน ต้องหมั่นตรวจการฝึกให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ และพยายามส่งเสริม
ให้ทุกคนมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ด้วยความเรียบร้อยอยู่เสมอ 

 
หน้าทีร่องผู้ก ากับลูกเสือ 

  ข้อ ๓๑ รองผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ฝึกลูกเสือในกองของตน ท าตารางการ
ฝึกประจ าวัน ในหน้าที่ของตนเสนอต่อผู้ก ากับลูกเสือเพื่อรับความเห็นชอบ และตรวจ
ตราให้ครูผู้ฝึกท าหน้าที่โดยเหมาะสม และเตรียมการฝึกอย่างละเอียดรอบคอบ ให้
เวลาแก่ครูผู้ฝึกเพื่อเตรียมงาน ส าหรับโอกาสต่อไปตามสมควร รองผู้ก ากับลูกเสือต้อง
ตรวจการฝึกด้วยตนเองตลอดเวลา และพยายามแก้ไขการฝึกที่ขาดตกบกพร่องมิให้ฝัง
ติดไปกับผู้รับการฝึกให้ทันท่วงทีทุกครั้งที่ท าการฝึก รองผู้ก ากับลูกเสือจะต้อง
เตรียมการให้ถี่ถ้วนว่าจะฝึกเรื่องใด ด้วยวิธีใด และต้องการผลเพียงใด การฝึกแต่ละ
คราวไม่ต้องคอยให้ลูกเสือท าได้โดยถูกต้องจึงจะเปลี่ยนไปฝึกเรื่องอื่น ต้องรู้กลวิธี
สับเปลี่ยนการฝึกให้เหมาะแก่เวลา ไม่ซ้ าซากพยายามซักซ้อมความเข้าใจกับครูผู้ฝึก
เสียก่อนลงมือ ให้ถูกต้องทั้งค าบอกและท่าที่ปฏิบัติกวดขันครูผู้ฝึกให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเคร่งครัด ตลอดจนการแต่งกายและท่าทางให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ลูกเสืออยู่เสมอ 
 
 
 
 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านระเบียบแถวลูกเสือ 

๑๘ 

หน้าที่ครูผู้ฝึก 
  ข้อ ๓๒ ครูผู้ฝึกได้แก่นายหมู่ลูกเสือ หรือรองนายหมู่ลูกเสือที่ปฏิบัติ
หน้าที่แทน จะต้องเอาใจใส่ในหน้าที่ของตนและพยายามที่จะท าการฝึกให้ได้ผลสม
ความมุ่งหมาย 
  ครูผู้ฝึกจะต้องศึกษาพิจารณาแบบแผนที่จะใช้ในการฝึกและหมั่นปฏิบัติ
เพื่อให้สามารถท าการฝึกได้ถูกต้อง ทุกคนจะต้องจดจ าเรื่องที่จะฝึกและข้อบกพร่องที่
ต้องระวังและแก้ไขเป็นพิเศษตามที่ ผู้ฝึกชี้แจงไว้โดยแม่นย า ครูผู้ฝึกต้องเป็นเยี่ยงแก่
ลูกเสือทั้งในด้านระเบียบวินัยการแต่งกาย และท่าทาง เพราะครูผู้ฝึกเปรียบเหมือน
กระจกเงาที่ลูกเสือคอยเอาใจใส่และปฏิบัติตาม การฝึกทุกคราวต้องท าไปให้เหมาะสม
กับเวลาที่ก าหนดโดยให้มีการพักผ่อนบ้างตามสมควร ตลอดเวลาที่ท าการฝึกจะต้อง
กวดขันท่าทางของลูกเสือให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัดและต้ังใจจริง 
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๑๙ 

ตอนที่ ๓ 
วิธีด าเนินการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ 

 
บทท่ี ๑ 

การเตรียมการ 
 
  ข้อ ๓๓ ก่อนที่จะด าเนินการฝึกระเบียบแถวลูกเสือจ าต้องมีการ
เตรียมการในสิ่งต่อไปน้ี 

๑. ตัวครูผู้ฝึก 
๒. เครื่องมือเครื่องใช้ 
๓. สถานที่ 
๔. ก าหนดการฝึกและตารางฝึกประจ าวัน 
๕. วิธีการ 

  ข้อ ๓๔ ตัวครูผู้ฝึก โดยปรกติคัดเลือกจากนายหมู่ลูกเสือหรือรองนายหมู่
ลูกเสือ ผู้ซึ่งได้ผ่านความรู้ในการฝึกระเบียบแถวมาแล้วเป็นอย่างดี และให้รองผู้ก ากับ
ลูกเสือจัดการทบทวนความรู้ในการฝึกทุกท่าที่ก าหนดไว้ในแบบฝึกระเบียบแถวลูกเสือน้ี
ให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และกระฉับกระเฉงแข็งแรงจนเป็นตัวอย่างอันดีแก่ลูกเสือ  
ฝึกซ้อมการใช้ค าบอกค าสั่งตลอดจนวิธีการฝึกต่าง ๆ จนสามารถท าหน้าที่ครูฝึกได้ 
  ข้อ ๓๕ เครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึก เช่น ไม้พลอง ไม้ง่าม หุ่นที่ใช้ในการ
ฝึกท่าพลอง ฯลฯ ตลอดจนตารางการฝึกประจ าวัน ต้องเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนท า
การฝึก 
  ข้อ ๓๖ สถานที่ที่ใช้ในการฝึก ควรเป็นสถานที่ไม่รกรุงรัง เป็นที่ราบเรียบ
ไม่ชื้นแฉะหรือมีสรรพวัตถุซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการฝึก มีบริเวณกว้างขวาง
พอที่จะไม่ต้องท าการฝึกอย่างยัดเยียด อันอาจท าให้การฝึกได้ผลไม่เต็มที่ 

ข้อ ๓๗ ก าหนดการฝึกและตารางฝึกประวัน  ให้เตรียมการล่วงหน้าตาม
ก าหนดการฝึกลูกเสือทั่วไป ในตอนที่ ๒ บทที่ ๑ และตรวจทานดูให้ 
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๒๐ 

  ข้อ ๓๘ วิธีการฝึก  ในที่น้ีหมายถึงวิธีการที่จะปฏิบัติต้ังแต่ต้นจนจบของ
ทุกครั้งที่มีการฝึกระเบียบแถว  โดยแบ่งการฝึกคราวหน่ึงๆออกเป็น ๒ ตอน ตอนแรก
เรียกว่า การฝึกเริ่มต้น และตอนหลังเรียกว่า การฝึกทบทวน 
  การฝึกเริ่มต้น  เป็นการฝึกในท่าซึ่งลูกเสือยังไม่เคยท าการฝึกมาเลย  
เพิง่จะท าการฝึกในครั้งน้ีเป็นครั้งแรกซ่ึงต้องใช้วิธีการอย่างหน่ึง 
  ส่วนการฝึกทบทวนน้ันหมายความว่า  ลูกเสือเคยได้ท าการฝึกมาแล้ว  
แต่ยังมีการบกพร่อง  ซึ่งจะต้องแก้ไขอีกจึงท าการฝึกทบทวนเพื่อให้ท าท่าเหล่าน้ันได้
ถูกต้องต่อไป นับเป็นวิธีการอีกอย่างหน่ึง 
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๒๑ 

บทท่ี ๒ 
วิธีฝึกเป็นบุคคล 

   
  ข้อ ๓๙ การฝึกเป็นบุคคลมุ่งหมายให้ลูกเสือรู้จักจัดส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลูกนิสัยให้ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วย
ความแข็งแรง ถูกต้อง และคล่องแคล่วว่องไว  ฉน้ันวิธีฝึกเป็นบุคคลจึงเป็นวิธีแก้ไข
กิริยาท่าทางและทรวดทรงของลูกเสือให้สมลักษณะและฝึกให้ลูกเสือมีความรู้ในทาง
ปฏิบัติเป็นรายบุคคล  นับว่าเป็นการฝึกเบื้องต้นเฉพาะตัวลูกเสือเพื่อจะเป็นพื้นฐานไป
ท าการฝึกเป็นส่วนรวมต่อไป 
  จุดประสงค์ส่วนใหญ่ของวิธีฝึกเป็นบุคคลน้ัน  ให้ลูกเสือเข้าใจความหมาย
ของท่าต่าง ๆ ที่ต้องการโดยให้ลูกเสือท าท่าด้วยตนเอง และมีผู้ฝึกคอยช่วยแนะน า  
เหตุน้ีผู้ฝึกจึงต้องกอปรด้วยไหวพริบรอบรู้ลักษณะและความสามารถของลูกเสือ และ
ใช้วิธีฝึกให้เหมาะแก่ลูกเสือเป็นคนๆไป 
  ข้อ ๔๐ การฝึกท่ามือเปล่าและท่าอาวุธเริ่มต้น ปฏิบัติดังน้ี 
  ผู้ฝึกเรียกลูกเสือในกองของตนโดยใช้ค าบอกว่า “ครึ่งวงกลม , มาหา
ข้าพเจ้า” ลูกเสือมาเข้าแถวตามล าดับหมู่เป็นรูปครึ่งวงกลมตรงหน้า ให้ปีกขวาและปีก
ซ้ายของแถวอยู่ตรงแนวไหล่ซ้ายและขวาของผู้ฝึก   
 
 
 
 
 
 
  

แสดงการเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม 
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๒๒ 

เมื่อพร้อมแล้วผู้ฝึกสั่งให้นายหมู่ลูกเสือหรือรองนายหมู่ลูกเสือท าหน้าที่
แทนออกมายืนประจ าอยู่หน้าหมู่ของตนแล้วเริ่มอธิบายถึงท่าที่จะให้ท าการฝึกโดย
ล าดับ ดังน้ี 

๑. จะฝึกท่าอะไร 
๒. มีประโยชน์อย่างไร 
๓. ท าอย่างไร (ท าให้ดู) 
๔. ใช้ค าบอกอะไร (แบ่ง หรือรวด หรือเป็นค า ๆ หรือผสมมีจังหวะ หรือ

ตอนอย่างไร) 
๕. จังหวะหน่ึง ๆ หรือตอนหน่ึง ๆ ท าอย่างไร (ท าเป็นจังหวะหรือตอนให้ดู  

โดยให้ลูกเสือท าตาม ครูผู้ฝึกช่วยตรวจตรา) 
  เมื่อลูกเสือมีความเข้าใจพอสมควรแล้วก็ให้แยกหมู่ออกท าการฝึกโดย
ก าหนดสถานที่และเวลาให้แน่นอน 
  ระหว่างท าการฝึก ผู้ฝึกต้องตรวจตราการฝึกว่าได้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อยสมดังความมุ่งหมายหรือไม่ เป็นต้นว่าการใช้ค าบอกค าสั่ง การแบ่งจังหวะ
หรือตอนในท่าต่าง ๆ ตลอดจนการปกครองบังคับบัญชาของนายหมู่ลูกเสือหรือรอง
นายหมู่ลูกเสือที่ท าหน้าที่แทนในฐานะครูผู้ฝึกมีข้อบกพร่องอันควรแก้ไขอย่างไร ทั้งน้ี
ตลอดเวลาที่ท าการฝึก 
  ข้อ ๔๑ ในการฝึกท่ามือเปล่าและท่าอาวุธของหมู่หลังจากผู้ฝึกอธิบาย
แล้ว ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียวหรือ ๒ แถว แล้วแต่จ านวนชนิดของการ
ฝึกและพื้นที่ 
  ข้อ ๔๒ เฉพาะท่าที่มีจังหวะซึ่งใช้ค าบอกแบ่ง ขั้นต้นให้ปิดจังหวะเสียก่อน  
คือบอกให้ท าทีละจังหวะ  เมื่อเห็นว่าถูกต้องดีแล้ว  จึงเปิดจังหวะคือบอกให้ท า
ติดต่อกันไปทีเดียว วิธีบอกให้บอกรวม ค าน าและค าสัญญาณเป็นประโยคเดียวกัน 
แล้วต่อด้วยล าดับเลข  คือเมื่อบอก ๑ ให้ลูกเสือท าจังหวะ ๑ และเมื่อบอก ๒ , ๓ ฯลฯ  
ลูกเสือจึงท าต่อไปตามจังหวะน้ัน จนจบท่า  ตัวอย่าง ท่าขวาหันอยู่กับที่มี ๒ จังหวะ  
ผู้ฝึกบอกปิดจังหวะว่า  “ขวาหัน จังหวะ ๑” และต่อไป “จังหวะ ๒” ส าหรับท่าที่ไม่มี
จังหวะซึ่งใช้ค าบอกรวด ถ้าพอจะแยกออกเป็นตอน ๆ ได้ก็ให้ลูกเสือท าทีละตอนและ
ค่อยทวีความเร็วของตอนเหล่านั้นขึ้นจนสามารถท าท่าน้ันๆได้โดยรวดเร็ว 
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๒๓ 

  ท่าต่าง ๆ ที่ท าการฝึกต้องท าติดต่อกันไปนอกเสียจากจ าเป็นจะต้องหยุด
พักผ่อนเท่าน้ัน ในระหว่างพักผู้ฝึกและผู้ช่วยที่ได้เห็นข้อบกพร่องต้องแจ้งให้ลูกเสือ
ทราบอย่างย่อ ๆ และท่าใดที่ลูกเสือท าไม่ถูกต้องโดยเห็นว่ายังไม่เข้าใจจริง ๆ ควรฝึก
ท่านั้นเสียใหม่นับแต่เริ่มต้นมาเลยทีเดียว 
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๒๔ 

บทท่ี ๓ 
วิธีฝึกเป็นหมู่ และกอง 

   
  ข้อ ๔๓ วิธีฝึกเป็นหมู่ และกอง เป็นการฝึกลูกเสือเป็นจ านวนมากตาม
ก าลังของหมู่และกอง  และการฝึกดังกล่าวน้ีจะได้ผลดีเพียงไรอยู่ที่การฝึกเป็นบุคคล
มาก่อน  ฉน้ันการฝึกเป็นบุคคลจึงนับว่าเป็นรากฐานอันส าคัญที่จะน ามาใช้ในการฝึก
เป็นหมู่และกอง วิธีฝึกเป็นหมู่และกองส่วนมากกระท าไปในรูปของแถวชิดและขบวน  
ซึ่งต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบี ยบเรียบร้อย เพื่อให้ถึงซึ่ง
จุดประสงค์  ข้อน้ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะต้องถือโอกาสอบรมจิตใจลูกเสือให้เกิดความ
สามัคคี รักหมู่รักคณะไปในตัว การฝึกเป็นหมู่และกอง จึงจะได้ผลสมดังความมุ่งหมาย 
  ข้อ ๔๔ วิธีฝึกเป็นหมู่ และกอง ปฏิบัติดังน้ี 
  ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยย่อยลูกเสือต่าง ๆ ด าเนินการฝึกไปตามรูป
แถวชิดของหมู่ และกอง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยล าดับวิธีฝึกของแต่ละ
หน่วยออกไปดังน้ี 
  (๑)  รูปแถวชิดต่าง ๆ หรือรูปขบวนของหน่วย 
  (๒)  การเข้าแถวและการจัดแถวหรือขบวน 
  (๓)  การรวมและขยายอาวุธ 
  (๔)  การเปลี่ยนรูปแถวและการเปลี่ยนทิศหน้าแถวหรือขบวน 
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๒๕ 

บทท่ี ๔ 
การตรวจสอบ 

 
  ข้อ ๔๕ เมื่อลูกเสือแต่ละชั้นได้ท าการฝึกระเบียบแถวในภาคหน่ึง ๆ แล้ว  
ให้ผู้ก ากับลูกเสือท าการตรวจสอบประจ าภาค เพื่อทราบผลการฝึกตามที่ได้ก าหนดการ
ฝึกไปแล้ว 
  ข้อ ๔๖ ในภาคที่ ๒ หลังจากตรวจสอบประจ าภาคแล้ว ให้ท าการ
ตรวจสอบใหญ่ประจ าปีเพื่อสรุปผลการฝึกในภาคต่าง ๆ อีกครั้งหน่ึง 
 

การประเมินผลเมือ่ท าการตรวจเสร็จ 
  ข้อ ๔๗ เมื่อได้ท าการตรวจสอบเสร็จครั้งหน่ึง ๆ ให้ ผู้ตรวจสอบ
ประเมินผลการฝึกที่หน่วยน้ันได้แสดงไปแล้วทุกครั้งพร้อมทั้งค าแนะน าที่จะให้แก้ไขใน
โอกาสต่อไปด้วย 
  ถ้าผู้บังคับบัญชาเหนือกว่าผู้ตรวจสอบอยู่ในที่ตรวจน้ันด้วย จะให้
ข้อเสนอแนะต่อจากผู้ตรวจสอบอีกก็ได้ 
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๒๖ 

ตอนที่ ๔ 
การฝึกเป็นบุคคล 

 
 

บทท่ี ๑ 
เรื่องท่ีจะฝึกเป็นบุคคล 

 
  ข้อ ๔๘ เรื่องที่จะฝึกลูกเสือเป็นบุคคลน้ัน ส่วนใหญ่ได้แก่ ท่าต่าง ๆ ที่จะ
ท าการฝึกซึ่งแยกออกได้ดังน้ี 

๑. การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า 
๒. การฝึกเป็นบุคคลท่าถือไม้พลองหรือไม้ง่าม 
๓. การฝึกใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามป้องกันตัว 

  ข้อ ๔๙ การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า เป็นการฝึกที่ให้ลูกเสือปฏิบัติท่า
ต่างๆ  โดยไม่มีอาวุธด้วยความกระฉับกระเฉงว่องไว ทั้งน้ีรวมทั้งเวลาอยู่กับที่และ
ขณะเคลื่อนที่ด้วย 
  ข้อ ๕๐ การฝึกเป็นบุคคลท่าถือไม้พลองหรือไม้ง่ามป้องกันตัว เป็นการ
ฝึกที่ให้ลูกเสือปฏิบัติท่าต่าง ๆ  ในขณะถือไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยความคล่องแคล่ว
ว่องไว  ซึ่งรวมทั้งเวลาอยู่กับที่ และขณะเคลื่อนที่ด้วย 
  ข้อ ๕๑ การฝึกใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามป้องกันตัว เป็นการฝึกที่ให้ลูกเสือ
รู้จักใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามเป็นอาวุธป้องกันตัวด้วยความคล่องแคล่วว่องไว รู้จัก
ตัดสินใจโดยรวดเร็วและปฏิบัติการให้ถูกต้อง  เมื่อมีอันตรายเกิดขึ้น  ซึ่งรวมทั้งการ
ต่อสู้และการป้องปัดให้ตัวเองพ้นจากอันตราย 
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๒๗ 

 
บทท่ี ๒ 

การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า 
๑. ท่าตรง 
ค าบอก  “แถว - ตรง” 
การปฏิบัติ  ยืนให้ส้นเท้าชิด และอยู่ในแนวเดียวกันปลายเท้าแบะออกข้างละเท่ากัน  
ห่างกันประมาณ ๑ คืบ (ท ามุม ๔๕ องศา) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน ล าตัวยืด
ตรงอกผาย  ไหล่เสมอกัน  แขนทั้งสองห้อยอยู่ข้างตัวและเหยียดตรง พลิกศอกไป
ข้างหน้าเล็กน้อย  จนไหล่ตึงน้ิวมือเหยียดและชิดกัน น้ิวกลางติดขาตรงกึ่งกลาง  
ประมาณแนวตะเข็บกางเกงเปิดฝ่ามือออกเล็กน้อย ล าคอยืดตรงไม่ยื่นคาง ตาแลตรง
ไปข้างหน้าได้ระดับน้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และน่ิง   
หมายเหตุ   ๑. ท่าตรงเป็นท่าเบื้องต้นและเป็นรากฐานของการปฏิบัติท่าอื่น ๆ 
  ๒. ใช้เป็นท่าส าหรับแสดงการเคารพได้ท่าหน่ึง 
 

 
ด้านหน้า 

 
ด้านข้าง 

 
ท่าตรง 
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๒๘ 

๒. ท่าพัก 
  ก. ท่าพักตามปกติ 
ค าบอก  “พัก” 
การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อน ต่อไปจึงหย่อนและเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
และเปลี่ยนเข่าพักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยู่กับที่ ห้ามพูด เมื่อได้ยินค าบอก
ว่า “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นและจัดทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้น
เมื่อได้ยินค าบอกว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็ว และแข็งแรงกลับไปอยู่ใน
ลักษณะของท่าตรง  
 
 

 
ด้านหน้า 

 
ด้านข้าง 

 
ท่าพักตามปกต ิ

ข.  ท่าพักตามระเบียบ 
ค าบอก  “ตามระเบียบ, พัก” 
การปฏิบัติ  แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ ๓๐ ซม. (หรือประมาณเกือบครึ่ง
ก้าวปกติ) อย่างแข็งแรงและองอาจ พร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือเข้าหาตัว    
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๒๙ 

มือขวาทับมือซ้ายน้ิวหัวแม่มือขวาจับนิ้วหัวแม่มือซ้าย หลังมือซ้ายแนบติดล าตัวในแนว
กึ่งกลางหลงัและอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย ขาทั้งสองตึง น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ 
กัน และน่ิง 
  เมื่อได้ยินค าบอกว่า “แถว - ตรง”  ให้ชักเท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่าง
แข็งแรง พร้อมกับมือทั้งสองกลับไปอยู่ในลักษณะท่าตรงตามเดิม 
 
 

 
            
                                ด้านหน้า               ด้านข้าง                     ด้านหลัง 

ท่าพักตามระเบียบ 
 
  ค.  ท่าพักตามสบาย 
ค าบอก  “ตามสบาย, พัก” 
การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกับ “พัก” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
สบายและพูดจากันได้ แต่เท้าข้างหน่ึงต้องอยู่กับที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้น่ังจะนั่งไม่ได้ 
  เมื่อได้ยินค าบอกว่า “แถว - ตรง” ให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับท่าพักปกติ 
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๓๐ 

  ง.  ท่าพักนอกแถว 
ค าบอก “พักแถว” 
การปฏิบัติ  ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงน้ัน และ
ไม่ท าเสียงอึกทึก เมื่อได้ยินค าบอกว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเร็ว  
ในรูปแถวเดิม และเมื่อจัดแถวเรียบร้อยแล้วให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมีค าบอกค าสั่ง
ต่อไป   
หมายเหตุ  ส าหรับท่าพัก 
  ท่าพัก เป็นท่าที่ เปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความ
เคร่งเครียดตามโอกาสต่าง ๆ คือ 

๑. พักตามปกติใช้พักในโอกาสระหว่างฝึกสอน เพื่ออธิบายหรือแสดง
ตัวอย่างแก่ลูกเสือ 

๒. พักตามระเบียบ  ใช้พักในโอกาสเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เช่น ตรวจพล
สวนสนาม หรืออยู่ในแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ 

๓. พักตามสบาย ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอรับค าสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็น
ระยะเวลานั้น ๆ สั้น ๆ เช่น เมื่อผู้ควบคุมแถวต้องไปรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

๔. พักนอกแถว ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอรับค าสั่ง เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็น
ระยะเวลานาน ๆ 
 

จ. ท่าเลิกแถว 
ค าบอก “เลิกแถว” 
การปฏิบัติ เมื่อได้ยินค าว่า “เลิกแถว”  ให้ลูกเสือทุกคนที่อยู่ในแถวกระจายออกไปจาก
แถวโดยเร็ว 
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๓๑ 

๓.  ท่าเคารพ 
 ๑.  ท่าวันทยหัตถ์เมื่ออยู่กับที่ 
  ก. การหัดขั้นต้น 
ค าบอก  “วันทยหัตถ์” และ “มือลง” 
การปฏิบัติ  ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง จัดน้ิวอย่างเดียวกับท่ารหัสของลูกเสือ  
ให้ปลายน้ิวชี้แตะ  ขอบล่างของหมวก ค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวหางตาขวา    
มือเหยียดตามแนวแขนขวาท่อนล่างน้ิวเหยียดตรงและเรียงชิดกัน  ข้อมือไม่หักเปิดฝ่า
มือขึ้นประมาณ ๓๐ องศา แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางข้าง อยู่ประมาณแนวไหล่ เมื่ออยู่
ที่ในที่แคบ  ให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม ร่างกายส่วนอื่นต้องไม่เสียลักษณะ
ท่าตรง   
  เมื่อได้ยินค าบอก “มือลง” ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ท่าวันทยหัตถ์ 
 
หมายเหตุ  ก. ท่าวันทยหัตถ์ โดยปรกติต่อจากท่าตรงเป็นท่าเคารพ เมื่ออยู่ตามล าพัง
นอกแถวของลูกเสือทุกประเภท ส าหรับลูกเสือส ารองให้ท าวันทยหัตถ์ ๒ น้ิว คือ ยก
มือขวาขึ้นแยกน้ิวชี้กับน้ิวกลางออกเหยียดตรง (รูปตัววี) และเมื่อจ าเป็นก็ให้ท าจากท่า
น่ังได้ 
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๓๒ 

 ข. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าแถวแสดงการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ (สวม
หมวก) 
 ค. ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิได้สวมหมวก ให้ท าวันทยหัตถ์ได้ ถ้าไม่ได้สวม
หมวกให้ปลายน้ิวแตะที่หางค้ิวขวา 
  ข.  เมื่อผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาจากทางขวาหรือทางซ้าย 
ค าบอก  “ทางขวา (ทางซ้าย), วันทยหัตถ์” 
การปฏิบัติ  ให้ลูกเสือสะบัดหน้าไปยังผู้รับการเคารพ  พร้อมกับยกมือท าท่าวันทยหัตถ์ 
สายตามองจับตาผู้รับการเคารพและหันหน้ามองตามจนผู้รับการเคารพไปจนกว่าผู้รับ
การเคารพจะเคลื่อนที่ผ่านหน้าไปทางซ้าย (ขวา) สองก้าวแล้วจึงสะบัดหน้ากลับมาอยู่
ในท่าแลตรง พร้อมกับลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าอย่างรวดเร็วและแข็งแรง   
  ในการหัด  เมื่อผู้รับการเคารพไม่เคลื่อนที่ผ่านก็ให้สะบัดหน้ากลับพร้อม
กับลดมือลงตามค าบอกว่า  “มือลง” 
  ค. เมื่อผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาในทิศทางตรงหน้า 
ค าบอก  “ตรงหน้า, วันทยหัตถ์” 
การปฏิบัติ  ให้ลูกเสือยกมือขวาขึ้นท าท่าวันทยหัตถ์ สายตาจับผู้รับการเคารพ เมื่อ
ผู้รับการเคารพแสดงการเคารพตอบแล้ว ให้ผู้แสดงการเคารพลดมือขวาลงมาอยู่ในท่า
ตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรงเองโดยไม่ต้องบอก   
 
 ๒. ท่าแลขวาแลซ้าย 
ค าบอก  “แลขวา (แลซ้าย) - ท า” 
การปฏิบัติ  สะบัดหน้าไปทางขวา (ซ้าย)  ประมาณกึ่งขวา (ซ้าย) ก่อนถึงผู้รับการ
เคารพ ๓ ก้าว ตามอง จับตาผู้รับความเคารพหันหน้าตามจนผู้รับการเคารพผ่านพ้นไป
แล้ว ๒ ก้าว แล้วสะบัดหน้ากลับที่เดิม  

ในการหัด เมื่อผู้รับการเคารพไม่เคลื่อนที่ผ่าน ก็สะบัดหน้ากลับที่เดิมตาม
ค าบอกว่า “แล - ตรง” 
หมายเหตุ ท่าแลขวา (ซ้าย) เป็นท่าแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสืออยู่ในแถว มือเปล่า
หรือถืออาวุธที่ท าท่าวันทยาวุธไม่ได้ และเป็นท่าแสดงการเคารพตามล าพัง นอกแถว
ของลูกเสือในเมื่อไม่สามารถแสดงการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้ 
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๓๓ 

 

 
ท่าแลขวา (อยู่ในแถว) 

 

 
ท่าแลขวา  (อยู่ตามล าพังนอกแถว) 

 
 
ข้อแนะน า  ส าหรับท่าเคารพ 

ก. การแสดงการเคารพ  ในเวลาเคลื่อนที่แขนต้องไม่แกว่ง  คงเหยียด
ตรงตลอดปลายน้ิวและมือห้อยอยู่ข้างตัว  (มือไม่ติดขาเหมือนอย่างอยู่กับที่) 
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๓๔ 

ข. รัศมีแสดงการเคารพ  ถือระยะที่มองเห็นเครื่องหมายหรือจ าได้เป็น
เกณฑ์ 

ค. ถ้าเข้าแถวรวมกับลูกเสือ  ถืออาวุธเมื่อได้ยินค าบอกว่า  “ทางขวา  
(ทางซ้าย) ระวัง , วันทยา - วุธ”  ให้ท าท่าแลขวา (ซ้าย) พร้อมกับลูกเสือที่ท าท่า
วันทยาวุธ  และท าท่า “แลตรง” เมื่อสิ้นสุดค าบอกว่า “เรียบ - อาวุธ” พร้อมกับลูกเสือ
ที่ท าท่าเรียบอาวุธ 

ง. ในเวลาเคลื่อนที่  เมื่อจะต้องท าการเคารพโดยวิธีหยุด  ก่อนที่ผู้รับ
การเคารพ  จะมาถึงระยะ ๓ ก้าว  การแสดงการเคารพให้ท าท่าหันในเวลาเดิน  ไป
ทางทิศที่ผู้รับการเคารพจะผ่านมา  โดยหยุดชิดเท้าอยู่ในท่าตรงแล้ว  แสดงการเคารพ
ไปยังผู้รับการเคารพด้วยท่า “ทางขวา (ซ้าย), วันทยหัตถ์” จนผู้รับการเคารพผ่านไป ๒ 
ก้าว จึงสะบัดหน้ากลับมาแลตรง  พร้อมกับลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็ว
และแข็งแรง เมื่อเลิกแสดงการเคารพแล้วให้ท าท่าหันไปในทิศทางเดิม และก้าวหลัง
เคลื่อนที่ต่อไปโดยไม่ต้องชิดเท้า 

จ. ในโอกาสที่ผู้รับการเคารพอยู่กับที่ ผู้แสดงการเคารพไม่ต้องหยุด
แสดงการเคารพ 

ฉ. การแสดงการเคารพ ประกอบกับการรายงาน เช่น ในหน้าที่เวรยาม 
ให้วิ่งเข้าไปรายงาน และหยุดแสดงการเคารพห่างจากผู้รับการเคารพ ๓ ก้าว  
หลังจากรายงานจบหรือภายหลังจากซักถามเสร็จแล้ว (จากวันทยหัตถ์หรือวันทยวุธ)  
ให้ลดมือลงหรือเรียบอาวุธ แล้วปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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๓๕ 

๔.  ท่าหันอยู่กับที่ 
 ๑)  ขวาหัน 
ค าบอก  “ขวา - หัน” 
การปฏิบัติ  ท าเป็น ๒ จังหวะ คือ 
  จังหวะ ๑ เปิดปลายเท้าขวา และยกส้นเท้าซ้าย ทันใดน้ันให้หันตัวไป
ทางขวาจนได้ ๙๐ องศา หมุนเท้าทั้งสองไปโดยให้ส้นเท้า และปลายเท้าซึ่งเป็นหลักน้ัน  
ติดอยู่กับพื้นน้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง ปิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกพอ
ตึง  
  จังหวะ ๒ ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงโดยเร็ว และ
แข็งแรง   

 
ท่าขวาหันอยู่กับที่ (จังหวะที่ ๑) 

 

 
รูปที่ ๑๖ ท่าขวาหันอยู่กับที่ (จังหวะที่ ๒) 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านระเบียบแถวลูกเสือ 

๓๖ 

๒)  ซ้ายหัน 
ค าบอก  “ซ้าย - หัน” 
การปฏิบัติ  ท าเป็น ๒ จังหวะ อย่างเดียวกับท่าขวาโดยเปลี่ยนค าว่า “ขวา” เป็น  
“ซ้าย”   
 ๓)  กลับหลังหัน 
ค าบอก  “กลับหลัง - หัน” 
การปฏิบัติ  ท าเป็น ๒ จังหวะ คือ 
  จังหวะ ๑ ท าเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะ ๑ แต่หันเลยไปจนกลับหน้า
เป็นหลังครบ ๑๘๐ องศา และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยู่ข้างหลังเฉียงซ้ายประมาณ  
ครึ่งก้าวและในแนวส้นเท้าขวา  
  จังหวะ  ๒  ท าเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะ ๒   

๔)  ท่ากึ่งขวา (กึ่งซ้าย) หัน 
ค าบอก  “กึ่งขวา (ซ้าย) - หัน” 
การปฏิบัติ  ท าเป็น ๒ จังหวะให้เหมือนกับขวาหัน , ซ้ายหัน แต่หันไปเพียง ๔๕ องศา 
 
๕. ท่าเดิน 
 ๑)  ท่าเดินสวนสนาม 
ค าบอก  “สวนสนาม. หน้า - เดิน” 
การปฏิบัติ  ให้ลูกเสือออกเดินโดยเตะเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าในลักษณะขาเหยียดตึง
ปลายเท้างุ้มลงจนรู้สึกว่าหลังเท้าตึง ฝ่าเท้าสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ คืบ พร้อมกับยก
มือขวาซึ่งน้ิวทั้ง ๕ เรียงชิดติดกันและดึงผ่านขึ้นมาข้างหน้าแล้วไปหยุดตรงประมาณ
แนวหัวเข็มขัดและให้ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณ ๑ ฝ่ามือ ในลักษณะที่บิดฝ่ามือเฉียง
ลงไปทางข้างหน้าและยกศอกสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ให้ข้อศอกกาง ในขณะเดียวกันก็ให้
สลัดแขนและมือซ้ายซึ่งน้ิวทั้ง ๕ เรียงชิดติดกัน และเหยียดตึงเฉียงลงไปทางด้านหลัง
ทางซ้ายจนรู้สึกว่าแขนเหยียดตึงหันหลังมือออกนอกล า ตัวโดยไม่ให้ฝืนลักษณะ
ธรรมชาติ  ให้น้ าหนักตัวทั้งหมดอยู่บนเท้าขวา ล าตัวยืดตรง ยกหน้าอก สายตามอง
ตรงไปข้างหน้าในแนวระดับ เมื่อจะสืบเท้าก้าวไปข้างหน้า ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าให้
ได้ระยะก้าวประมาณ ๔๐ – ๖๐ เซ็นติเมตร (นับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า) ตบฝ่าเท้าลงไป
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กับพื้นให้เต็มฝ่าเท้าอย่างแข็งแรงโดยไม่ให้เข่างอ ในล าดับต่อไปให้เปลี่ยนน้ าหนักตัว
ทั้งหมดไปบนเท้าซ้ายแล้วเตะเท้าขวาออกไปข้างหน้า ในลักษณะเดียวกันกับการเตะเท้า
ซ้ายออกไปในครั้งแรก และในขณะเดียวกันก็ให้สะบัดแขนและมือขวาเฉียงลงไป
ทางด้านหลังทางขวาจนรู้สึกแขนเหยียดตึง หันหลังมือออกทางด้านนอกล าตัวโดยไม่ให้
ฝืนลักษณะตามธรรมชาติ แล้วยกมือซ้ายผ่านขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วไปหยุดในแนวหัว
เข็มขัดและให้ห่างจากหัวเข็มขัดประมาณ ๑ ฝ่ามือ ในลักษณะที่บิดฝ่ามือเฉียงลงไป
ทางข้างหน้าและยกศอกสูงขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ให้ศอกกาง ล าตัวยืดตรง ยกหน้าอก 
สายตามองตรงไปข้างหน้าในแนวระดับ ในล าดับต่อไปให้ก้าวเท้าเดินต่อไป ในลักษณะ
เดียวกับการก้าวเท้าซ้ายในครั้งแรก แล้วท าสลับกันไป รักษาจังหวะความเร็วในการเดิน
คงที่ อัตราความเร็วนาทีละ ๙๖ - ๑๐๐ ก้าว   

๒)  ท่าเดินตามปกติ 
ค าบอก  “หน้า - เดิน” 
การปฏิบัติ  ก้าวเท้าซ้ายออกเดินก่อน  ขาเหยียดตึงฝ่าเท้าขนานกับพื้น เท้าสูงจากพื้น
ประมาณ ๑ ฝ่ามือ  พร้อมกับแกว่งแขนและมือขวาซึ่งงอเล็กน้อยประมาณให้
น้ิวหัวแม่มือจรดกับข้อที่สองของน้ิวชี้ทั้ง ๔ (เว้นน้ิวหัวแม่มือ) เรียงติดกันหลวม ๆ ไป
ข้างหน้าเฉียงไปทางซ้าย และหยุดลงประมาณข้างหน้าขาขวาหน่ึงคืบในลักษณะงอ
ศอกเล็กน้อย ในขณะเดียวกันน้ันก็ให้แกว่งแขนและมือซ้ายซึ่งจัดลักษณะท่าทาง
เช่นเดียวกับมือขวาไปข้างหลังทางซ้ายจนรู้สึกว่าแขนเหยียดตึง หันหลังมือหันออกนอก
ล าตัว โดยไม่ให้ฝืนลักษณะตามธรรมชาติ น้ าหนักตัวอยู่บนเท้าขวาล าตัวยืดตรง ยก
หน้าอก สายตามองตรงไปข้างหน้าในแนวระดับ เมื่อจะสืบเท้าก้าวไปข้างหน้าให้ก้าว
เท้าซ้ายออกไปข้างหน้าให้ได้ ระยะก้าวประมาณ ๔๐ – ๖๐ เซ็นติเมตร แล้วจึงจรดส้น
เท้าลงไปบนพื้นก่อนอย่างธรรมดา ต่อจากนั้นจึงวางปลายเท้าลงกับพื้นโดยไม่ให้เข่างอ 
ในล าดับต่อไปให้เปลี่ยนน้ าหนักตัวทั้ไปลงที่เท้าซ้าย แล้วก้าวเท้าขวาออกไปข้างหน้า
ลักษณะเดียวกันกับเท้าซ้ายในครั้งแรก ในขณะเดียวกันก็ให้แกว่งแขนและมือขวาลงไป
ในทางด้านหลังทางขวาจนรู้สึกแขนเหยียดตึง หันหลังมือออกนอกล าตัว โดยไม่ให้ฝืน
ลักษณะตามธรรมชาติ และแกว่งแขนและมือซ้ายขึ้นไปทางตรงข้างหน้า ให้เสียงไป
ทางขวา และหยุดลงตรงประมาณห่างจากแนวหน้าขวาซ้าย ๑ ฝ่ามือ ท าสลับกันไป
รักษาจังหวะความเร็วในการเดินคงที่ อัตราความเร็วนาทีละ ๑๑๖ ก้าว 
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๓)  ท่าเดินตามสบาย  

ค าบอก  “เดินตามสบาย” 
การปฏิบัติ  เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดียวกับการเดิน
ตามปกติ อัตราความเร็วในการเดินนาทีละ ๑๒๐ - ๑๕๐ ก้าว แต่ไม่ต้องรักษาท่าทาง
ให้เคร่งครัด ถ้าเดินเป็นแถวก็ไม่ต้องเดินพร้อมเท้า ลูกเสืออาจจะพูดกันได้เว้นแต่จะมี
ค าสั่งห้าม 
  ถ้าจะเปลี่ยนให้เดินพร้อมกันและ ให้กลับมาอยู่ในท่าเดินตามปกติ  ให้ใช้
ค าบอกว่า “เดินเข้าระเบียบ” หรือจะบอกแถวหยุดเสียก่อน แล้วจึงบอกให้ออกเดินทาง
ใหม่ได้ จากท่าเดินตามสบายเมื่อจะบอกแถวหยุด จะต้องบอกลูกเสือเดินเข้าระเบียบ
เสียก่อนเสมอ 
 ๔)  ท่าเปลี่ยนเท้า 
ค าบอก  “เปลี่ยน, เท้า” 
การปฏิบัติ  ให้ก้าวเท้าไปข้างหน้าอีก ๑ ก้าว ยั้งตัวพร้อมกับก้าวเท้าหลังให้ปลายเท้า
หลังชิดส้นเท้าหน้า และก้าวเท้าหน้าออกเดินต่อไป   
 ๕)  เดินครึ่งก้าว 
ค าบอก  “ครึ่งก้าว - เดิน” 
การปฏิบัติ  ก้าวเท้าเดินเช่นเดียวกับการเดินตามธรรมดา แต่ลดระยะก้าวลงเหลือ
เพียงครึ่งก้าว  การเดินตามปกติ  จังหวะก้าวตามจังหวะของท่าเดินครั้งน้ัน 
  ถ้าจะให้เดินเต็มก้าวต่อไป ให้ใช้ค าบอกว่า “หน้า - เดิน” ส่วนท่าหยุดจาก
ท่าเดินครึ่งก้าวคงปฏิบัติอนุโลม เช่นเดียวกับท่าหยุดจากท่าเดินตามปกติ 
 ๖)  ท่าซอยเท้า 
ค าบอก  “ซอยเท้า” 
การปฏิบัติ  เมื่อหยุดอยู่กับที่  ถ้าได้ยินค าบอกว่า “ซอยเท้า” ให้ยกเท้าขึ้นลงสลับกัน
อยู่กับที่ตามจังหวะการเดินในครั้งน้ัน โดยยกเท้าซ้ายขึ้นก่อนเท้าที่ยกขึ้นน้ันให้           
พื้นรองเท้า สูงจากพื้นประมาณ ๑ คืบ ลักษณะมือและการแกว่งแขนคงเป็นไปตาม               
ท่าเดินครั้งน้ัน 
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  ถ้าก าลังเดิน เมื่อได้ยินค าว่า “ซอย-เท้า” ไม่ว่าเท้าใดจะตกถึงพื้นก็ตามให้
เดินต่อไปอีก ๑ ก้าว แล้วก้าวเท้าหลังให้ส้นเท้าหลังเสมอแนวเดียวกับส้นเท้าหน้า และ
ยกเท้าเดิมนั้นขึ้นก่อน ต่อไปเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกับเมื่อหยุดอยู่กับที่   
  ทั้งสองโอกาสดังกล่าวแล้ว  ถ้าจะเดินต่อไปก็ใช้ค าบอกว่า “หน้า - เดิน”  
เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพื้น  ซอยเท้าขวาอยู่กับที่แล้วก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไป หรือจะให้
หยุดก็ให้ใช้ค าบอกว่า “แถว - หยุด” เช่นเดียวกับท่าหยุดในเวลาเดิน 
หมายเหตุ ในการฝึกถ้าลูกเสือคนใดซอยเท้าผิด ให้ซอยเท้าซ้ าเท้าเดิมอีกหน่ึงครั้ง 
 

 
ท่าซอยเท้า 

 
 ๗)  เดินเฉียง 
ค าบอก  “เฉียงขวา (ซ้าย) , ท า” 
การปฏิบัติ  เมื่อขาดค าบอกว่า “ท า”  ในขณะที่เท้าขวา (ซ้าย) ตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าซ้าย  
(ขวา) ออกเดินต่อไป พร้อมกับปิดปลายเท้า และหันตัวไปทางกึ่งขวา (ซ้าย) แล้วก้าว
เท้าหลังเดินไปในทางทิศใหม่ ที่เป็นมุม ๔๕ องศากับทิศทางเดิมโดยต่อเน่ือง ไม่มีการ
หยุดชะงัก จังหวะก้าวเป็นไปตามจังหวะของ ท่าเดินครั้งน้ัน 
  ถ้าจะให้กลับมาเดินในทิศทางเดิม ก็ใช้ค าบอกว่า “เดินตรง” ลูกเสือก้าว
เท้าท ากึ่งซ้าย (ขวา) แล้วเดินตรงไปข้างหน้าต่อไป ค าบอกต้องบอกให้ขณะที่เท้าซ้าย  
(ขวา) ตกถึงพื้น 
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๖.ท่าหยุด 
ค าบอก  “แถว - หยุด” 
การปฏิบัติ  ในขณะที่ก าลังเดินตามปกติ  เมื่อได้ยินค าบอกว่า “แถว - หยุด” ไม่ว่าเท้า
ข้างใดข้างหน่ึงจะตกถึงพื้นก็ตาม  ให้ปฏิบัติเป็น ๒ จังหวะ คือ   
  จังหวะ ๑ ก้าวเท้าต่อไปอีก ๑ ก้าว 
  จังหวะ ๒ ชักเท้าหลังไปชิดเท้าหน้าในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรง 
หมายเหตุ ๑) ท่าหยุดโดยธรรมดา ผู้บอกแถวควรบอกให้ตกเท้าขวา 
  ๒) เมื่อใช้ค าบอกว่า “แถว” ลงเท้าใดให้บอกค าว่า “หยุด” ลงเท้าน้ันใน
ก้าวต่อไป เช่น บอก “แถว” ลงเท้าขวา เมื่อก้าวเท้าซ้ายต่อไป และลงเท้าขวาอีกเป็น
ครั้งที่ ๒  จึงบอกค าว่า “หยุด” 
 
๗.  ท่าก้าวทางข้าง 
ค าบอก  “ก้าวทางขวา (ซ้าย)… ก้าว , ท า” 
การปฏิบัติ  ยกส้นเท้าทั้งสอง แล้วก้าวเท้าขวา (ซ้าย) ไปทางขวา (ซ้าย) ๓๐ 
เซ็นติเมตร ) หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติ  แล้วชักเท้าซ้าย (ขวา) ไปชิดอย่าง
แข็งแรงระหว่างใช้เท้าเคลื่อนที่เข่าทั้งสองต้องตึงส้นเท้ายก และก้าวทางข้างต่อไปใน
จังหวะเดินตามปกติจนครบตามจ านวนก้าวที่สั่งแล้วหยุดในท่าตรง  การก้าวทางข้างจะ
สั่งให้กระท าไม่เกิน ๑๐ ก้าว  ถ้าเกินให้สั่งดังน้ี “ขวา (ซ้าย) – หัน” , “หน้า – เดิน” , 
“แถว – หยุด” , “ขวา (ซ้าย) – หัน”  
หมายเหตุ   ๑) ท่าก้าวทางข้างใช้ส าหรับหัดให้ลูกเสือรู้จักวิธีปฏิบัติถูกต้องเพื่อน าไปใช้
ตามล าพังในแถว 
  ๒)  ท่าน้ีใช้ในโอกาสเมื่อมีการจัดหรือ ร่นแถวในระยะสั้น ๆ ไม่เกิน ๑๐ 
ก้าว ซึ่งต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การปฏิบัติการของแถวขบวนสั้น ๆ  
หรือในพิธีตรวจพลสวนสนาม เป็นต้น 
  ๓)  ถ้าก าหนดจ านวนก้าวให้แล้ว ลูกเสือคงก้าวเท้าไป ตามจ านวนก้าวที่
ก าหนดแล้ว      หยุดเองไม่ต้องใช้ค าบอกว่า “แถว - หยุด” 
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๘. ท่าก้าวถอยหลัง 
ค าบอก  “ก้าวถอยหลัง … ก้าว , ท า” 
การปฏิบัติ  เอนตัวไปข้างหลังเล็กน้อย  พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายถอยหลัง ก่อนวางเท้า
ลงบนพื้นตามธรรมดา ให้ปลายเท้าลงก่อนแกว่งแขน เช่นเดียวกับท่าเดินตามปกติ 
  ความยาวของก้าวประมาณ ๓๐ เซ็นติเมตร หรือครึ่งก้าวปกติ จังหวะ
ก้าว เช่นเดียวกับท่าเดินตามปกติ  จนครบตามจ านวนก้าวที่สั่งแล้วหยุดในท่าตรง ท่า
ก้าวถอยหลัง จะกระท าไม่เกิน ๑๐ ก้าว ถ้าเกินให้สั่งดังน้ี “กลับหลัง – หัน” , “หน้า – 
เดิน” , “แถว – หยุด” , “กลับหลัง – หัน”  
  ถ้าจะให้หยุดจากทางก้าวถอยหลัง ให้ใช้ค าบอกว่า  “แถว - หยุด”  ไม่ว่า
เท้าข้างใดจะตกถึงพื้น  ให้ก้าวถอยหลังไปอีก  ๑  ก้าว  แล้วชักเท้าที่อยู่ข้างหลังและ
อยู่ในลักษณะท่าตรง 
หมายเหตุ ๑) ท่าก้าวถอยหลังใช้ส าหรับหัด  ให้ลูกเสือรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อ
น าไปใช้ตามล าพังในแถวหรือในความควบคุมตามค าบอก เช่น “ก้าวถอยหลังสาม (สี่)  
ก้าว , ท า” 
  ๒) ท่าน้ีใช้ในการจัดแถวเมื่ออยู่กับที่ และท าในระยะสั้น ๆ ไม่เกิน ๑๐ 
ก้าว เท่านั้น 
  ๓) ถ้าก าหนดจ านวนก้าวให้แล้ว ลูกเสือคงก้าวเท้าไปตามจ านวนก้าวที่
ก าหนดแล้วหยุดเองไม่ต้องใช้ค าบอกว่า “แถว - หยุด” 
                                               
๙.  ท่าวิ่ง 
 ๑)  การวิ่ง 
ค าบอก  “วิ่ง , หน้า - วิ่ง” 
การปฏิบัติ  เมื่อสิ้นสุดค าบอก ให้ลูกเสือยกมือทั้งสองข้างก าหลวม ๆ ขึ้นมาวางไว้
เสมอราวนมและให้ห่างจากอกประมาณ ๑ ฝ่ามือ หันด้านฝ่ามือเข้าหาล าตัว พร้อมกับ
ก้าวเท้าซ้ายเริ่มออกวิ่งไปก่อนด้วยการย่อเข่าขวาเล็กน้อย แล้วใช้เท้าขวาถีบพื้นให้
ล าตัวฟุ่งออกไปข้างหน้าประมาณให้ได้ความยาวของก้าว ๔๐ – ๖๐ เซ็นติเมตร  
ในขณะที่เท้าจะตกถึงพื้นให้พยายามใช้ปลายเท้าแตะพื้นก่อน เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพื้นให้
งอเข่าซ้ายลงเล็กน้อย แล้วใช้เท้าซ้ายถีบพื้นเพื่อดีดตัวให้พุ่งออกไปข้างหน้า พร้อมกับ



 

 
 

 

เอกสารประกอบการผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านระเบียบแถวลูกเสือ 

๔๒ 

ก้าวเท้าขวาออกวิ่งต่อไป ในลักษณะการเช่นเดียวกับการก้าวเท้าซ้ายเริ่มออกวิ่งในครั้ง
แรก และก้าวสลับกันวิ่งต่อไป ในขณะที่ก้าวเท้าวิ่งออกไปทีละก้าวน้ัน ให้แกว่งแขนซึ่ง
งอและก ามือหลวมน้ัน ไปตามจังหวะของเท้าที่ก้าวออกไปให้ถูกต้อง ตามลักษณะการ
ก้าวไปข้างหน้า เช่นเดียวกับการแกว่งแขนของท่าเดิน และให้พยายามรักษาจังหวะก้าว
ในการวิ่งไว้ในอัตรานาทีละประมาณ ๑๖๐ ก้าว ในขณะวิ่งน้ัน ให้พยายามรักษา
ทรวดทรงของร่างกายให้องอาจผ่ึงผายด้วยการยกศอก ศรีษะต้ังตรง สายตามองไป
ข้างหน้า และให้ขาหลังงอเล็กน้อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ   
 ๒)  ท่าหยุดจากการวิ่ง 
ค าบอก  “แถว - หยุด” 
การปฏิบัติ  เมื่อลูกเสือได้ยินสิ้นค าว่า “หยุด” ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่เท้าข้างใดตกถึงพื้น
ก็ตามให้ก้าวเท้าวิ่งต่อไปอีก ๓ ก้าว ด้วยอาการยั้งตัวลดความเร็วลงตามล าดับ เมื่อ
ก้าวเท้าวิ่งต่อไปจนครบ ๓ ก้าวแล้ว ให้ยั้งตัวหยุดไว้ในขณะน้ัน ไม่ว่าจะเป็นเท้าข้างใด
ตกถึงพื้นอยู่ก็ตาม ให้ก้าวเท้าอีกข้างหน่ึงเดินไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าวด้วยการตบ
เท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรงแล้วโน้มน้ าหนักตัวไปวางอยู่บนเท้าหน้า (เท้าที่เดินออกไป
ข้างหน้าครึ่งก้าวน้ัน) ส่วนมือทั้งสองน้ันยังคงก าอยู่ในท่าวิ่ง ในล าดับต่อไปให้ชักเท้า
หลังมาชิดกับเท้าหน้าในลักษณะของท่าตรง พร้อมกับลดมือและแขนทั้งสองข้างสะบัด
ลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง 
หมายเหตุ   ในการหัด เมื่อสิ้นสุดค าบอกว่า “แถว-หยุด” อาจท าการปฏิบัติได้เป็น ๕ 
ตอน โดยใช้ค าบอกว่า “ต่อไป” จนจบ 
 ๓)  ท่าเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดิน 
ค าบอก  “เดิน - ท า” 
การปฏิบัติ  เมื่อลูกเสือได้ยินสิ้นค าว่า “เดิน - ท า” พอสิ้นค าว่า “ท า” ไม่ว่าจะเป็นใน
ขณะที่เท้าข้างใดตกถึงพื้นก็ตาม ให้ก้าวเท้าวิ่งต่อไปอีก ๓ ก้าว ด้วยอาการยั้งตัวลด
ความเร็วลง ตามล าดับ เมื่อครบ ๓ ก้าวแล้ว ให้ยั้งตัวหยุดน่ิงไว้ในขณะน้ีไม่ว่าจะเป็น
เท้าข้างใดตกถึงพื้นอยู่ก็ตามให้ใช้เท้าอีกข้างหน่ึงเดินต่อไปด้วยท่าเดิน (เดินตามปกติ
หรือเดินสวนสนามก็ได้) 
หมายเหตุ   ในการหัด เมื่อสิ้นสุดค าบอกว่า “เดิน - ท า” อาจท าการปฏิบัติได้เป็น ๔ 
ตอน โดยใช้ค าบอกว่า “ต่อไป” จนจบ 
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 ๔)  ท่าเปลี่ยนเท้าในขณะวิ่ง 
ค าบอก  “เปลี่ยน, เท้า” 
การปฏิบัติ  เมื่อได้ยินสิ้นค าว่า “เปลี่ยน, เท้า” พอสิ้นค าว่า “เท้า” ไม่ว่าจะเป็นในขณะที่
เท้าใดตกถึงพื้นก็ตาม ให้ก้าวเท้าวิ่งต่อไปอีก ๒ ก้าวแล้วให้ยั้งตัวหยุดวิ่งไว้ต่อจากน้ันให้
ใช้เท้าข้างที่ยืนอยู่กับพื้นน้ันก้าวกระโดดไปข้างหน้าอีกครึ่งก้าว ในล าดับต่อไปให้ก้าวเท้า
ข้างทีไ่ม่ได้ยืนอยู่กับพื้นออกวิ่งต่อไปด้วยท่าวิ่งปกติ 
หมายเหตุ   ในการหัด เมื่อสิ้นสุดค าบอกว่า “เปลี่ยน, เท้า” อาจท าการปฏิบัติได้เป็น ๔ 
ตอน โดยใช้ค าบอกว่า “ต่อไป” จนจบ 
 ๕) ท่าเปลี่ยนจากการเดินเป็นการวิ่ง 
ค าบอก  “วิ่ง, หน้า - วิ่ง” 
การปฏิบัติ  เมื่อได้ยินค าบอกว่า “วิ่ง, หน้า - วิ่ง” ลูกเสือจะได้ยินค าว่า “วิ่ง” ค าแรก
เมื่อตกเท้าซ้าย ค าว่า “หน้า” เมื่อตกเท้าขวาและค าว่า “วิ่ง” ค าหลังเมื่อตกเท้าซ้ายอีก
ครั้งหน่ึง ให้ลูกเสือก้าวเท้าขวาเดินต่อไปด้วยท่าเดินอีก ๑ ก้าว ต่อจากน้ันจึงให้ก้าวเท้า
ซ้ายเริ่มออกวิ่งไปด้วยท่าวิ่ง 
 
๑๐.  ท่าหันในเวลาเดิน 
 ๑)  ท่าขวาหันในเวลาเดิน 
ค าบอก  “ขวา - หัน” 
การปฏิบัติ  ท่านี้แบ่งออกเป็น ๒  จังหวะ  ดังน้ี 
 จังหวะ ๑  เมื่อลูกเสือได้ยินค าบอกว่า “ขวา - หัน” ลูกเสือจะได้ยินค า
บอกว่า “หัน” ในขณะที่เท้าขวาตกถึงพื้น เมื่อเท้าข้างขวาได้ตกถึงพื้นแล้ว ให้ยั้งการเดิน
หยุดไว้ด้วยเท้าข้างขวาน้ัน ต่อจากน้ันให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า และน าปลายเท้าไป
แตะไว้ที่พื้นในลักษณะให้ส้นเท้าอยู่เป็นแนวเส้นตรงอันเดียวกันกับปลายเท้าขวา และให้
ส้นเท้าซ้ายห่างจากปลายเท้าขวาไปทางขวาประมาณ ๑ ฝ่ามือ  ยกส้นเท้าซ้ายสูงขึ้น
เล็กน้อยพร้อมกับสะบัดแขนและมือที่แกว่งอยู่ทั้งสองข้าง มาแตะติดไว้ตรงขา
กางเกงในลักษณะท่าตรง ต่อไปให้ยกล าตัวสูงขึ้นในลักษณะยืนอยู่ปลายเท้าทั้ง ๒ ข้าง 
พร้อมกับเหวี่ยงให้หมุนไปทางขวา โดยใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุนจนได้ ๙๐ องศา 
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ส้นเท้าทั้งสองเปิด ในขณะที่หมุนตัวไปทางขวาน้ี มือทั้งสองต้องแตะอยู่ที่ขากางเกง 
และรักษาทรวดทรงของร่างกายท่อนบนและศรีษะให้อยู่ในลักษณะของท่าตรงด้วย 

จังหวะ ๒  ให้เปลี่ยนน้ าหนักตัวมาวางอยู่บนเท้าข้างซ้าย พร้อมกับเตะ
เท้าขวาออกเดินต่อไปด้วย การแกว่งมือและแขนให้ถูกต้องตามลักษณะของท่าเดิน 
 ๒) ท่าซ้ายหันในเวลาเดิน 
ค าบอก  “ซ้าย - หัน” 
การปฏิบัติ  ท่านี้แบ่งออกเป็น ๒ จังหวะ ดังน้ี 
 จังหวะ ๑ เมื่อลูกเสือได้ยินค าบอกว่า “ซ้าย - หัน” ลูกเสือจะได้ยินค า
บอกว่า “หัน” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้น เมื่อเท้าข้างซ้ายได้ตกถึงพื้นแล้วให้ยั้งการเดิน
หยุดไว้ด้วยเท้าข้างขวานั้น ต่อจากนั้นให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า และน าปลายเท้าไปแตะ
ไว้ที่พื้น ในลักษณะให้ส้นเท้าอยู่เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับปลายเท้าซ้ายและให้ส้นเท้า
ขวาห่างจากปลายเท้าซ้ายไปทางซ้ายประมาณ ๑ ฝ่ามือ ยกส้นเท้าขวาสูงขึ้นเล็กน้อย
พร้อมกับสะบัดแขนและมือที่แกว่งอยู่ทั้งสองข้าง มาแตะติดไว้ตรงขากางเกง ใน
ลักษณะท่าตรง ต่อไปให้ยกล าตัวสูงขึ้นในลักษณะยืนอยู่ปลายเท้าทั้ง ๒ ข้าง พร้อมกับ
เหวี่ยงให้หมุนไปทางซ้ายโดยใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุนจนได้ ๙๐ องศา ส้นเท้าทั้ง
สองเปิด ในขณะที่หมุนตัวไปทางซ้ายน้ี มือทั้งสองข้างต้องแตะอยู่ที่ขากางเกง และ
รักษาทรวดทรงของร่างกายท่อนบนและศรีษะให้อยู่ในลักษณะของท่าตรงด้วย 

จังหวะ ๒  ให้เปลี่ยนน้ าหนักตัวมาวางอยู่บนเท้าข้างขวาพร้อมกับแตะ
เท้าซ้ายออกเดินต่อไปด้วย การแกว่งมือและแขนให้ถูกต้องตามลักษณะของท่าเดิน 
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 ๓)  ท่ากลับหลังหันในเวลาเดิน 
ค าบอก  “กลับหลัง - หัน” 
การปฏิบัติ  ท่านี้แบ่งออกเป็น ๓ จังหวะ ดังน้ี 
 จังหวะ ๑ เมื่อลูกเสือได้ยินค าบอกว่า “กลับหลัง - หัน” ลูกเสือจะได้ยิน
ค าบอกว่า “หัน” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้น เมื่อเท้าข้างซ้ายได้ตกถึงพื้นแล้วให้ก้าวเท้า
ขวาไปข้างหน้าอีกประมาณครึ่งก้าวและยั้งตัวหยุดเดินไว้ พร้อมกันน้ันให้โน้มน้ าหนักตัว
ไปอยู่ที่เท้าข้างขวาน้ี พร้อมกับสะบัดมือและแขนที่แกว่งอยู่ทั้งสองข้างมาแตะติดไว้
ตรงขากางเกง ในลักษณะท่าตรง ขาทั้งสองตึง ส้นเท้าหลังปิด  
 จังหวะ ๒ ก้าวเท้าซ้ายซึ่งอยู่ข้างหลังผ่านเท้าขวาขึ้นไปข้างหน้าทางขวา
ของปลายเท้าขวาประมาณให้ส้นเท้าอยู่ห่างจากปลายเท้าขวาหน่ึงฝ่ามือ ในลักษณะเข่า
เหยียดตึง เมื่อปลายเท้าซ้ายแตะพื้นให้โน้มน้ าหนักตัวไปยืนบนปลายเท้าทั้งสองข้าง 
แล้วเหวี่ยงตัวให้หมุนไปทางขวาโดยใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุนจนได้ ๑๘๐ องศา 
(กลับหน้าเป็นหลัง) ส้นเท้าทั้งสองเปิด ในขณะที่หมุนตัวกลับที่มือทั้งสองต้องแตะอยู่ที่
ขากางเกงและรักษาทรวดทรงร่างกายท่อนบนและศรีษะให้อยู่ในลักษณะของท่าตรง
ด้วย 
  จังหวะ ๓  ให้ก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไปพร้อมกับแกว่งแขนและมือให้
ถูกต้องตามลักษณะท่าเดิน 

 
๑๑.  ท่าหันในเวลาวิ่ง 
 ๑)  ท่าขวา (ซ้าย) หันในเวลาวิ่ง 
ค าบอก   “ขวา (ซ้าย) - หัน” 
การปฏบิัติ ท่านี้แบ่งออกเป็น  ๔  จังหวะ  ดังน้ี 

จังหวะ ๑ เมื่อลูกเสือได้ยินค าบอกว่า “ขวา (ซ้าย) - หัน” ลูกเสือจะได้ยิน
ค าบอกว่า “หัน” เมื่อเท้าข้างขวา (ซ้าย) ตกถึงพื้น เมื่อเท้าข้างขวา (ซ้าย) ได้ตกถึงพื้น
แล้ว ให้ก้าวเท้าซ้าย (ขวา) วิ่งไปข้างหน้าอีก ๑ ก้าว พรอ้มกับยั้งตัวหยุดวิ่งไว้  

จังหวะ ๒ กระโดดอยู่กับที่ด้วยแรงถีบของเท้าข้างซ้าย (ขวา)  ทีย่ืนอยู่ 
พร้อมกับน าเท้าขวา(ซ้าย) ลงยืนกับพื้นในลักษณะที่ให้เท้าข้างขวา (ซ้าย) และล าตัวหัน
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๔๖ 

ไปทางด้านขวา (ซ้าย) โดยให้ท ามุมกับทิศทางของเท้าซ้าย (ขวา) ๔๕ องศา และยก
เท้าข้างซ้าย (ขวา) ไว้ 

จังหวะ ๓ กระโดดอยู่กับที่ด้วยแรงถีบของเท้าข้างขวา (ซ้าย)  ทีย่ืนอยู่
พร้อมกับน าเท้าซ้าย(ขวา) ลงยืนกับพ้ืนในลักษณะที่ให้เท้าข้างซ้าย (ขวา) และล าตัวหัน
ไปทางด้านขวา (ซ้าย) โดยให้ท ามุมกับทิศทางของเท้าขวา (ซ้าย) ๔๕ องศา และยก
เท้าข้างขวา (ซ้าย) ไว้ 
  จังหวะ ๔ ก้าวเท้าขวา (ซ้าย)  เริ่มออกวิ่งต่อไปด้วยท่าวิ่งตามเดิม 
 
 ๒)  ท่ากลับหลังหันในเวลาวิ่ง 
ค าบอก  “กลับหลัง - หัน” 
การปฏบิัติ  ท่านี้แบ่งออกเป็น ๔ จังหวะ ดังน้ี 
 จังหวะ ๑ เมื่อลูกเสือได้ยินค าบอกว่า “กลับหลัง - หัน” ลูกเสือจะได้ยิน
ค าบอกว่า “หัน” ในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้น เมื่อเท้าซ้ายตกถึงพื้นแล้ว ให้ก้าวเท้าขวา
วิ่งไปข้างหน้าอีกหน่ึงก้าวพร้อมกับยั้งตัวหยุดวิ่งไว้  

จังหวะ ๒ กระโดดอยู่กับที่ด้วยแรงถีบของเท้าที่ยืนอยู่ พร้อมกบัน าเท้า
ลงยืนกับพื้นในลักษณะที่ให้เท้าข้างและล าตัวหันไปทางด้านขวา โดยให้ท ามุมกับทิศทาง
ของเท้าข้างขวา ๙๐ องศา และยกเท้าข้างขวาไว้ 

จังหวะ ๓ กระโดดอยู่กับที่ด้วยแรงถีบของเท้าซ้ายที่ยืนอยู่ พรอ้มกับน า
เท้าขวาลงยืนกับพื้นในลักษณะที่ให้เท้าข้างขวาและล าตัวหันไปทางด้านขวา โดยให้ท า
มุมกับทิศทางของเท้าซ้ายอีก ๙๐ องศา และยกเท้าข้างซ้ายไว ้
  จังหวะ ๔ ก้าวเท้าซ้ายเริ่มออกวิ่งต่อไปด้วยท่าวิ่งตามเดิม 
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๑๒.  การนับ 
ค าบอก  “นับ”   
การปฏิบัติ  ลูกเสือคนที่อยู่หัวแถว สะบัดหน้าไปทางซ้ายพร้อมกับนับ “หน่ึง” แล้ว
สะบัดหน้ากลับมาอยู่  ในท่าตรงโดยเร็ว ลูกเสือคนอื่น ๆ นับเรียงไปตามล าดับ
เช่นเดียวกับคนหัวแถวเว้นคนอยู่ท้ายแถว ให้สะบัดหน้ามาทางขวา  
  “นับสอง (สาม) , ฯลฯ” 
ค าบอก  “นับสอง (สาม , ฯลฯ)” 
การปฏิบัติ  ลูกเสือนับตามจ านวนที่บอกเริ่มจากหัวแถว เช่นเดียวกับการนับตาม
ธรรมดา เช่น นับสองลูกเสือคงนับหน่ึง , สอง , หน่ึง , สอง เรียงต่อไปตามล าดับจน
สุดแถว 
หมายเหตุ (๑) การนับให้ใช้ส าหรับหน้ากระดาษแถวเดียว แต่ถ้าหน้ากระดานหลาย
แถวก็ให้นับเฉพาะแถวหน้าหรือหากมีความประสงค์จะให้แถวใดนับก็ใช้ค าบอกว่า  
“แถวที่สอง (สาม.....) นับ” 
  (๒) การนับใช้หัดให้ลูกเสือออกเสียงให้ถูกต้องตามลักษณะของลูกเสือ 
  (๓) การนับเมื่อแถวมีการแยกคู่ขาดให้คนที่อยู่ท้ายแถวสุดของแถว
หลังสุดของแถวหลังสุด  ขานจ านวนที่ขาดให้ทราบโดยขานว่า “ขาดหน่ึง” (สอง , สาม 
ฯลฯ) แล้วแต่การเข้าแถวครั้งน้ัน 
 
๑๓.  ท่าถอดหมวก 
 ๑)  ถอดหมวก 
ค าบอก  “ถอดหมวก” 
การปฏิบัติ  ก. แบมือซ้ายและงอศอกจนแขนท่อนล่างได้ฉากกับแขนท่อนบน  
น้ิวหัวแม่มือต้ังขึ้นข้างบนพร้อมกันน้ันใช้มือขวา  จับที่กะบังหน้าหมวก (หมวกทรงกลม
ที่มีกะบังหน้าหมวก , หมวกทรงหม้อตาล)  จับที่ปีกหมวกด้านหน้า (หมวกปีกกว้างพับ
ข้างและไม่พับขาง)  จับที่ขอบหมวกด้านขวา (หมวกทรงอ่อน) จับที่ขอบหมวกบน
ด้านหน้า (หมวกกลาสี) 
 ข. ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบครัวหัวแม่มือซ้าย ให้หน้าหมวกหันไป
ทางขวา ขอบหมวกด้านอกอยู่ระหว่างน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวชี้ 
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 ค. ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงพร้อมกับมือซ้ายจับหมวกด้วยน้ิวหัวแม่มือ กับ
น้ิวอื่นทั้งสี่   

 
 
 
ค าบอก  “สวมหมวก” 
การปฏิบัติ  ก. ใช้มือขวาจับหมวกที่อยู่ในมือซ้าย  เช่นเดียวกับการถอดหมวก 
       ข. ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ  มือซ้ายช่วยจัดหมวกก็ได้ 
       ค. ลดมือทั้งสองลงมาอยู่ในท่าตรงอย่างแข็งแรง   
หมายเหตุ  ก) ท่าถอดหมวกใช้ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีสงฆ์หรือทางศาสนา เช่น พิธีสวน
สนามที่มีการประพรมน้ าพระพุทธมนต์ เป็นต้น 
            ข) การหัดในขั้นแรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้ว
จึงหัดโดยเปิดตอน 
      ค) ถ้าลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ก่อนท าท่าถอดหมวกและสวมหมวก  
ให้น าอาวุธมาไว้ระหว่างปลายเท้าทั้งสอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้าย ครั้นแล้วจึง
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไป และเมื่อถอดหรือสวมหมวกเรียบร้อยแล้ว จึงน าไม้
พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม 
 

ท่าถอดหมวก (หมวกทรงอ่อน) 
จังหวะ ๑ 

 

ท่าถอดหมวก (หมวกทรงอ่อน) 
จังหวะ ๒ 

 

ท่าถอดหมวก (หมวกทรงอ่อน) 
จังหวะ ๓ 
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๑๔.  การถวายราชสดุดี 
ค าบอก  “ถอดหมวก , น่ัง” 
การปฏิบัติ  เมื่อสั่ง “ถอดหมวก” เว้นระยะไว้พอสมควร  เมื่อลูกเสือทุกคนถอดหมวก
เรียบร้อยแล้ว ให้สั่ง “น่ัง”  เมื่อลูกเสือได้ยินค าสั่งว่า “น่ัง”  ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า
ครึ่งก้าว คุกเข่าขวาลงต้ังเข่าซ้าย น่ังลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ า วางลงบนเข่า
ขวามือซ้ายที่ถือหมวกวางพาดบนเข่าซ้าย และต้ังฉากกับเข่าซ้าย 
  เมื่อร้องเพลงราชสดุดี ให้ก้มหน้าเล็กน้อย และให้เงยหน้าขึ้นตามเดิมเมื่อ
เพลงจบ  เมื่อสั่งว่า “ลุก” ให้ลูกเสือลุกขึ้น โดยดึงเท้าซ้ายที่ก้าวออกไปกลับมาชิดเท้า
ขวาและเมื่อสั่ง “สวมหมวก” ให้ลูกเสือสวมหมวกโดยเร็ว แล้วอยู่ในท่าตรง 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ลูกเสือมีไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้ถอดหมวกในท่าที่มีอาวุธเสียก่อน  
แล้วจึงน่ังโดยน าไม้พลองหรือไม้ง่ามไปวางไว้ตามยาว  ชิดขาขวาทางขวา มือขวาคง
แบคว่ าวางบนเข่าตามปกติ 

 
การถวายราชสดุดี 

ท่าสวมหมวก (หมวกทรงอ่อน) จงัหวะ ๑ ท่าสวมหมวก (หมวกทรงอ่อน) จงัหวะ ๒ 
 

ท่าสวมหมวก (หมวกทรงอ่อน) จงัหวะ ๓ 
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๑๕.  การถอดหมวกเพื่อสวดมนต์ - สงบนิ่ง 
 ก. หมวกลูกเสือส ารอง  หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก 
  ใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวก แล้วถอดหมวกพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมา
ประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย หน้าหมวกอยู่ข้างบน  
กะบังหมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว้ 
  เวลาสงบน่ิง ให้ลดมือขวาที่ถือกะบังหน้าหมวกไปอยู่กึ่งกลางล าตัว  แขน
เหยียดตรงพร้อมกับวางฝ่ามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเล็กน้อย สงบน่ิงอยู่
ประมาณ ๑ นาที แล้วเงยหน้าขึ้นสวมหมวก 
 ข. หมวกลูกเสือสามัญ หมวกปีก กว้างพับข้าง ใช้มือขวาจับที่ปีกหมวกด้านหน้า
แล้วถอดหมวกพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของ
หมวกหันไปทางซ้ายดอกจันหันไปด้านหน้า ให้ปีกหมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสอง และ
หนีบหมวกไว้ 
  เวลาสงบน่ิง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหมวกลูกเสือส ารอง 
 ค.  หมวกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หมวกปีกกว้างไม่พับข้าง 
  ใช้มือขวาจับที่ปีกหมวกด้านหน้าแล้วถอดหมวกพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมา
ประกบมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย หน้าหมวกอยู่ข้างบน  
ให้ปีกหมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว้ 
  เวลาสงบน่ิง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหมวกลูกเสือสามัญ 
 ง.  หมวกทรงอ่อน (เบเร่ห์) 
  ใช้มือขวาจับที่หมวกด้านขวาแล้วถอดหมวกพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมา
ประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ  ให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้ายหน้าหมวกหันเข้าหา
ตัว  ให้หมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว้ 
  เวลาสงบน่ิง  ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหมวกลูกเสือสามัญ 
 จ.  หมวกกลาสี 
  ใช้มือขวาจับที่หมวกด้านหน้าแล้วถอดหมวกพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมา
ประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย หน้าหมวกอยู่ข้างบน  
ให้หมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว้ 
  เวลาสงบน่ิง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหมวกทรงอ่อน 
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 ฉ.  หมวกทรงหม้อตาล 
  ใช้มือขวาจับที่กะบังหน้าหมวกแล้วถอดหมวกพร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมา
ประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไปทางซ้าย หน้าหมวกอยู่ข้างบน  
ให้กะบังหน้าหมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสอง และหนีบหมวกไว้ 
  เวลาสงบน่ิง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับหมวกกลาสี 
 
๑๖.  ท่าหมอบ 
 ๑)  หมอบ 
ค าบอก  “หมอบ” 
การปฏิบัติ  ก. ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ ๑ ก้าว น้ าหนักตัวให้อยู่บนเท้าทั้งสอง  
แขนทั้งสอง ในขณะน้ียังคงอยู่ที่เดิม 
  ข. ทรุดตัวคุกเข่าขวา และเข่าซ้ายตามล าดับลงจดพื้น พร้อมกับตัวลงไป
ข้างหน้าและเหยียดแขนทั้งสอง ใช้มือยันพื้น เพื่อรับน้ าหนักตัว แล้วเหยียดขาขวาตึง  
เงยหน้าตามองตรงไปข้างหน้า 
  ค. เหยียดเท้าซ้ายให้ส้นเท้าชิดกันและแบะปลายเท้าทั้งสองข้างออกไป
ทางซ้ายและทางขวาให้เต็มที่ลดตัวลงนอนราบกับพื้น งอแขน แล้วใช้น้ิวมือขวามาทับ
น้ิวมือซ้าย (ถึงแคโ่คนน้ิว) ฝ่ามือทั้งสองคว่ าลงกับพื้น แนวกึ่งกลางระหว่างมือทั้งสอง
อยู่ประมาณหน้าผาก (เวลาก้มหน้า) กางศอกทั้งสองออกเต็มที่  ท าศีรษะให้ต่ าและ
เงยหน้า 
 
๒)  ลุก 
ค าบอก  “ลุก” 
การปฏิบัติ  ก. ชัดมือทั้งสองเข้าหาตัว พร้อมกับยันพื้นยกตัวขึ้น แล้วชักเท้าคุกเข่า 
       ข. คุกเข่าซ้าย แล้วยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว และน ามือทั้งสองมาไว้ข้างขา 
       ค. ชักเทา้ขวามาชิดเท้าซ้ายต่อไปอยู่ในลักษณะท่าตรง ถ้าเป็นการเคลื่อนที่
ในภูมิประเทศ  หรือจะต้องเดินต่อไปไม่ต้องชักเท้าขวาชิด คือเมื่อยืนขึ้นแล้วก็ออกเดิน
ได้เลยทีเดียว 
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หมายเหตุ  ก) ท่าหมอบมือเปล่า ใช้ในโอกาสเมื่อลูกเสือจะปฏิบัติ โดยมิได้ถือไม้พลอง
หรือไม้ง่ามก าหนดไว้ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติอันเดียวกัน 
             ข) การหัดในขั้นแรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสือมีความเข้าใจดีแล้ว  
จึงหัดโดยเปิดตอน และให้ปฏิบัติด้วยความรวดเร็วต่อไป 
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บทท่ี ๓ 
การฝึกเป็นบุคคลท่าถือไมพ้ลองหรือไมง่้าม 

 
 ๑.  ท่าตรง และท่าพักตามระเบียบ ท่าตรงและท่าพักในเวลาถือไม้พลองหรือ
ไม้ง่าม เหมือนกับท่ามือเปล่า   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    

          ท่าตรง (มีอาวุธ) 
 

  ไม้พลองหรือไม้ง่ามในท่าเรียบอาวุธ คือลูกเสืออยู่ในท่าตรง ถือไม้พลอง
หรือไม้ง่ามด้วยมือขวา โคนไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ประมาณโคนน้ิวก้อย เท้าขวาและชิด
กับเท้าขวา ไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในระหว่างน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวชี้ น้ิวหัวแม่มือจับไม้
พลองหรือไม้ง่ามชิดขา น้ิวอื่นอีก ๔ น้ิว จับไม้พลองหรือไม้ง่ามเฉียงลงไปเบื้องล่าง  
น้ิวเรียงชิดกัน ปลายไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในร่องไหล่ขวา ล าไม้พลองหรือไม้ง่ามต้ัง
ตรงแนบตัว 
  ส าหรับ ท่าพักตามระเบียบ เหมือนกับท่ามือเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลอง
หรือไม้ง่าม ให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้วยื่นไม้พลองหรือไม้ง่ามไปข้างหน้า เฉียงไปข้าง
ขวาประมาณ ๔๕ องศา มือซ้ายไพล่หลัง ให้หลังมือติดตรงกึ่งกลางล าตัวประมาณใต้
แนวเข็มขัด โดยมือแบตามธรรมชาติน้ิวเรียงชิดติดกัน 
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๕๔ 

 ๒. ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ  ท่าวันทยาวุธเป็นท่าแสดงความเคารพ ใช้ค า
บอกว่า  “วันทยา - วุธ”  ให้ลูกเสือท าจังหวะเดียวโดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่  
ศอกงอไปข้างหน้าให้ต้ังฉากกับล าตัว ฝ่ามือแบคว่ า รวบน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวก้อยจดกัน  
คงเหลือน้ิวชี้ น้ิวกลาง และนิ้วนางเหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้างปลายน้ิวชี้แตะไม้พลอง
หรือไม้ง่ามในร่องไหล่ขวา 
  เมื่อเลิกท าความเคารพใช้ค าบอก “เรียบ - อาวุธ” ให้ลูกเสือลดแขนซ้าย
ลงมาอยู่ที่เดิมโดยเร็ว 
  ถ้าผู้รับการเคารพมาทางขวา (ซ้าย) หรือตรงหน้าจะบอกโดยกล่าว
ทิศทางที่มาเสียก่อนก็ได้ว่า “ทางขวา (ทางซ้ายหรือตรงหน้า) ระวัง,วันทยา-วุธ” ให้
ลูกเสือท าวันทยาวุธพร้อมกับหันหน้าไปยังผู้รับการเคารพผ่านหน้าตนไปแล้ว ๒ ก้าว  
จึงหันกลับมาอยู่ในท่าตรง เมื่อผู้รับการเคารพผ่านพ้นแถว  ให้ผู้ควบคุมแถวบอกเลิก
ท าความเคารพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่าพัก (มีอาวุธ) 
 

 ๓.  ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ ท่าแบกอาวุธใช้ค าบอกว่า “แบก - อาวุธ” ให้
ลูกเสือท าเป็น ๒ จังหวะ   

จังหวะ ๑ ยกไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดล าตัวไปข้าง
ซ้าย ให้โคนไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในอุ้งมือซ้ายล าไม้พลองต้ังอยู่ตรงร่องไหล่ซ้าย       
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มือขวาคงจับไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ที่เดิม ศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ และ
ด้ามพลองหรือไม้ง่ามแนบข้างขาซ้าย  

จังหวะ ๒ มือขวาผลักไม้พลองหรือไม้ง่ามชิดบ่าพร้อมกับส่งไม้พลองหรือ
ไม้ง่ามขึ้นบ่าด้วยมือซ้ายพร้อมกับลดมือขวาลงกลับมาอยู่ในท่าตรง ศอกซ้ายงอ มือต่ า
กว่าศอกเล็กน้อย ปลายศอกเสมอแนวหลัง 
  ข้อควรระวัง ขณะที่ลูกเสือท าท่าแบกอาวุธ จังหวะ ๒ ระวังอย่าให้ศีรษะ
เคลื่อนหลบ ไม้พลองหรือไม้ง่าม ทรงศีรษะให้คงที่เหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ ให้แขน
ซ้ายอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและไม่เคลื่อนไหวปลายไม้พลองหรือไม้ง่ามจึงจะได้ระดับ 
และไม่เฉไปมา 
  เรียบอาวุธ ใช้ค าบอก “เรียบ - อาวุธ”  ให้ลูกเสือท าเป็น ๓ จังหวะ ๆ ๑  
ยกมือขวาขึ้น จับไม้พลองหรือไม้ง่าม ศอกขวางอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่  
พร้อมกับเหยียดแขนซ้าย โดยลดไม้พลองลงชิดกับล าตัว จังหวะ ๒  น าพลองไม้หรือ
ไม้ง่ามด้วยมือขวา มาไว้ข้างล าตัวในร่องไหล่ขวา (แขนขวาเหยียดเกือบสุดระยะที่มือ
ขวา จับไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ)  ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกันไม้พลองหรือไม้ง่ามที่
ร่องไหล่ขวา  ศอกซ้ายงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ จังหวะ ๓ ลดแขนซ้ายอยู่ใน
ท่าเรียบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะน้ี เหยียดแขนขวาลงสุดระยะที่มือขวา จับไม้พลอง
อยู่ในท่าเรียบอาวุธ โคนไม้พลองหรือไม้ง่ามจดพ้ืน) 
  ข้อสังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ ๒ ลงสุดระยะที่มือขวา จับ
ไม้พลองในท่าเรียบอาวุธในจังหวะ ๓ จะรู้สึกว่าโคนไม้พลองหรือไม้ง่ามจดพ้ืน 
 
 ๔.  ท่าถอดหมวก – สวมหมวก ท่าถอดหมวกใช้ค าบอก “ถอดหมวก” ท าเป็น
จังหวะเดียว ให้ลูกเสือน าไม้พลองหรือไม้ง่ามในมือขวามาไว้ตรงหน้า ให้โคนไม้พลอง
หรือไม้ง่ามอยู่กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง ไม้พลองหรือไม้ง่ามส่วนบนพิงแขนซ้ายด้าน
ในซึ่งงอตรงศอก แขนซ้ายท่อนบนชิดล าตัว หน้าแขนต้ังได้ฉากฝ่ามือแบหงาย  
ขณะเดียวกันใช้มือขวาถอดหมวก (หมวกเบเร่ต์ หมวกทรงหม้อตาล หรือหมวกทรงปีก
กว้างที่ไม่ได้ใส่สายรัดคาง ถ้าใส่ปลดสายรัดคางออกเสียก่อน) จากศีรษะเอามาวางไว้
บนฝ่ามือซ้าย  เฉพาะหมวกเบเร่ต์  ให้หน้าหมวกอยู่ทางขวาและหลังหมวกอยู่ทางซ้าย 
หมวกทรงหม้อตาล  ให้ขอบซ้ายอยู่ทางหน้า หน้าหมวกอยู่ทางขวาขอบหมวกด้านขวา
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เข้าหาตัว หมวกทรงปีกกว้างให้น้ิวหัวแม่มือซ้ายชูขึ้นชิดขอบในหมวก  น้ิวทั้งสี่ติดขอบ
หมวกด้านนอก  หน้าหมวกหันไปข้างขวา แล้วลดแขนขวาให้อยู่ในท่าตรงตามเดิม 
  สวมหมวก  ใช้ค าบอก “สวมหมวก” ให้ลูกเสือใช้มือขวาน าหมวกในมือ
ซ้ายขึ้นสวม โดยใช้มือซ้ายช่วยด้วยส าหรับหมวกทรงปีกกว้างใส่สายรัดท้ายทอยให้
เรียบร้อย (ถ้าก่อนถอดใส่สายรัดท้ายทอยไว้) แล้วใช้มือขวาจับไม้พลองหรือไม้ง่ามที่พิง
ไว้กับแขนซ้ายมาถือไว้ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม 
  ข้อควรจ า  ท่าถอดหมวก – สวมหมวก ลูกเสือต้องท าด้วยความฉับไว  
เรียบร้อย ผลที่จะได้จากท่าน้ี อยู่ที่การฝึกบ่อย ๆ 
 
 ๕.  ท่าหันและการเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลอง ท่าหันในเวลาถือไม้พลอง หรือ
ไม้ง่าม  ใช้ค าบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนท่าอยู่กับที่มือเปล่า ถ้าหันขณะที่ไม้พลองอยู่ใน
ท่าเรียบอาวุธ เพื่อให้การหันสะดวกขณะหันยกหรือไม้พลองไม้ง่ามในมือขวาให้พ้นพื้น
เล็กน้อย  เมื่อหันเสร็จแล้วลดมือขวาลงให้ไม้พลองหรือไม้ง่ามจดพ้ืน 
  การเคลื่อนที่ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม เหมือนกับการเคลื่อนที่มือ
เปล่า ทั้งในการใช้ค าบอกและวิธีปฏิบัติ ตามปกติเมื่อจะให้เคลื่อนที่ผู้ควบคุมแถวต้อง
บอกให้แบกอาวุธเสียก่อน แล้วจึงสั่งให้เดินในท่าเดินแบกอาวุธอยู่ในแถวควบคุม เมื่อ
จะท าความเคารพผู้ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ้าย) - ท า” ให้ลูกเสือหันหน้าไปยังผู้รับ
การเคารพ แขนแกว่งตามปกติ และรักษาท่าแบกอาวุธไว้คงเดิม เมื่อพ้นผู้รับการ
เคารพแล้วหันหน้าแลตรงเอง 
  ถา้ลูกเสืออยู่ในท่าแบกอาวุธเคลื่อนที่ไปตามล าพัง เมื่อจะท าความเคารพ
ให้ลดไม้พลองหรือไม้ง่ามลงจากท่าแบกอาวุธมาเป็นท่าเรียบอาวุธ จังหวะ ๑ เพียงมือ
ขวาที่ยกขึ้นมาจับไม้พลองในร่องไหล่ซ้ายน้ัน  ให้จัดน้ิวเหมือนท่ารหัสของลูกเสือ ฝ่ามือ
แบคว่ าให้ข้างปลายน้ิวชี้แตะไม้พลองหรือไม้ง่าม ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่  
หันหน้าไปยังผู้รับการเคารพที่ยืนหรือเดินอยู่ (สวนมาหรือเดินไป) เมื่อผ่านผู้รับการ
เคารพไปแล้วเลิกท าความเคารพ โดยใช้มือซ้ายดันไม้พลองขึ้นไปยู่ในท่าแบกอาวุธ
ดังเดิม พร้อมกับหันหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปในท่าเดินตามปกติ 
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  ในการเคลื่อนที่ด้วยท่าแบกอาวุธ เมื่อผู้ควบคุมแถวบอก “เดินตามสบาย”  
ลูกเสือจะเปลี่ยนท่าแบกอาวุธจากบ่าซ้ายมาบ่าขวาก็ได้ แต่เมื่อบอกให้เดินเข้าระเบียบ
แล้วต้องจัดไม้พลองหรือไม้ง่ามไปไว้ในบ่าซ้ายตามเดิม 
  เมื่อผู้ควบคุมแถวบอกให้แถวหยุด ลูกเสือหยุดอยู่ในท่าแบกอาวุธ  
จนกว่าผู้ควบคุมแถว จะสั่งให้เรียบอาวุธหรือสั่งเป็นอย่างอื่นต่อไป ถ้าเคลื่อนที่ไปโดย
ไม่บอกให้แบกอาวุธ หรือไปในระยะใกล้ ๆ เพื่อจัดแนวหรือระยะต่อระยะเคียงของ
ขบวนหรือเคลื่อนที่ไปในท่าคอนไม้พลองหรือไม้ง่าม โดยยกไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้
ปลายไม้พลองหรือไม้ง่ามเอนไปข้างหน้าโคนไม้พลองหรือไม้ง่ามคล้อยไปข้างหลัง พ้น
พื้นแนวไม้พลองหรือไม้ง่ามเฉียงกับล าตัวพอประมาณ 
    เมื่อคอนไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในแถวควบคุม และผ่านผู้รับการเคารพ  
ผู้ควบคุมแถว ไม่ต้องบอกแถวท าความเคารพ ผู้ควบคุมแถวคงท าความเคารพตาม
ล าพังแต่เพียงผู้เดียว 
  ถ้าลูกเสือคอนไม้พลองหรือไม้ง่ามไปโดยล าพังแต่ผู้เดียวเมื่อผ่านผู้รับการ
เคารพให้ลูกเสือท าความเคารพด้วยท่าแลขวา (ซ้าย) โดยแนบไม้พลองหรือไม้ง่ามชิด
ล าตัว แขนไม่แกว่ง เมื่อผ่านพ้นผู้รับการเคารพไปแล้วหันหน้าแลตรง แขนแกว่งตาม
สบาย 
 ๖.  ท่าหมอบ – ลุก ท่าหมอบในขณะถือไม้พลอง ใช้ค าบอก “หมอบ” ให้ลูกเสือ
ปฏิบัติดังน้ี 
  ก. ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ๑ ก้าว  พร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามให้มือ
ซ้ายถือในที่ที่ถนัด 
  ข. ทรุดตัวลงคุกเข่าขวา ใช้มือขวายันพื้น ศอกซ้ายวางพาดขาซ้ายท่อนบน 
  ค. ปล่อยตัวนอนคว่ าลงไปโดยเร็ว ให้ไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ข้างตัว
ทางขวา  มือขวาช่วยรองรับไม้พลองหรือไม้ง่ามกระชับไว้ข้างตัว แขนซ้ายท่อนล่าง
ทอดไปข้างหน้ามาก ๆ และวางไว้ให้ขวางกับความยาวของล าตัว 
  เมื่อบอกว่า “ลุก” ให้ลูกเสือท ากลับกัน คือ 

ก. ผลักตัวลุกขึ้นน่ัง คุกเข่าขวา หยิบไม้พลองหรือไม้ง่ามใส่ในมือซ้าย  
ให้ศอกซ้ายพาดขาซ้ายท่อนบน มือขวายันพื้น 
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ข. ทรงตัวยืนขึ้น  เท้าซ้ายอยู่ในลักษณะเดิม  คืออยู่ข้างหน้า ๑ ก้าว    
ไม้พลองหรือไม้ง่ามยังอยู่ในมือซ้าย 

ค. ชักเท้าซ้ายชิดพร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามให้มือขวา และอยู่ในท่า
เรียบอาวุธ 
  ข้อแนะน า ในการหัดครั้งแรก ควรให้ท าปิดจังหวะไปทีละตอน เมื่อเห็น
ว่าคล่องดีแล้วจึงให้ท ารวดเดียว 
  หมายเหตุ ท่าหมอบ – ลุก ในขณะที่มีไม้พลองหรือไม้ง่าม 
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บทท่ี ๔ 
การฝึกใชไ้มพ้ลองหรือไมง่้ามป้องกนัตวั 

 
๑.  ความประสงค์ในการฝึก 
  ๑.๑  ธรรมดาผู้ซึ่งถือสิ่งใดเป็นอาวุธประจ าตัว ผู้น้ันควรจะได้รู้จักวิธีใช้
อาวุธน้ัน ๆ  ให้เป็นประโยชน์เฉพาะลูกเสือซึ่งมีไม้พลองหรือไม้ง่ามเป็นอาวุธประจ าตัว  
จึงต้องมีความรู้ในการใช้ไม้พลอง หรือไม้ง่ามป้องกันตัวเมื่อมีเหตุจ าเป็นเกิดขึ้น 
  ๑.๒  ลูกเสือจะมีความรู้ความสามารถใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามป้องกันตัวได้
น้ัน  ต้องได้ฝึกจนมีความช านาญและมั่นใจในการใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามของตน  
นอกจากนี้ต้องคล่องแคล่วและมีไหวพริบที่จะชิงท าอันตรายคู่ต่อสู้ได้ก่อน และมีความรู้
ที่จะปัดป้องตนให้พ้นอันตรายได้  ไม่ว่าจะมีคู่ต่อสู้มากน้อยเพียงใด 
  ๑.๓  ลูกเสือทุกคนควรคิดอยู่เสมอว่า เมื่อมีความจ าเป็นต้องป้องกันตน
แล้ว ต้องพยายามท าลายคู่ต่อสู้เสียโดยเร็ว เพื่อให้รอดพ้นอันตราย และน่ันคือมี
ความรู้ในการใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามป้องกันตนได้ 
๒.  ท่าแทงและท่าปัด   
  ท่าแทงท าจากท่าเตรียมแทงโดยใช้ค าบอกว่า  “เตรียมแทง”  ให้ก้าวเท้า
ซ้ายไปข้างหน้า  ๑  ก้าว  (สั้นยาวตามถนัด)  พร้อมกันน้ันพุ่งไม้พลองหรือไม้ง่ามไป
ข้างหน้า  มือซ้ายยกมือขึ้นรับไม้พลองหรือไม้ง่าม  มือขวาจับไม้พลองหรือไม้ง่าม ใต้
มือซ้ายและแนบติดกับเข็มขัด  มือซ้ายก าไม้พลองหรือไม้ง่ามแน่น  ข้อศอกขวากระชับ
ไม้พลองหรือไม้ง่ามให้แน่นติดกับตัว  ปลายไม้พลองหรือไม้ง่ามสูงเสมอตาอยู่ในแนว
ตาซ้าย  เข่าซ้ายงอเล็กน้อย  ขาหลังซึ่งเป็นหลักตึง  ยืนเต็มฝ่าเท้าทั้งสองข้าง  
น้ าหนักตัวอยู่กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสองหลังและศีรษะเป็นแนวเดียวกัน  พยายามท า
ให้ตัวเป็นที่หมายเล็ก  ถ้าจะท าให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า  ก็ท าได้โดยบอกว่า  “เท้าขวาอยู่
หน้า - เตรียมแทง”  ส่วนสัดคงเช่นเดียวกับเท้าซ้ายอยู่หน้าแต่ธรรมดาแล้วเมื่อบอกว่า  
เตรียมแทงเท้าซ้ายอยู่หน้าเสมอ   
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  เมื่อจะให้เลิกจากท่าเตรียมแทง  ให้บอกว่า  “เรียบ - อาวุธ”  ให้ลูกเสือ
ปล่อยมือขวาไปจับไม้พลองหรือไม้ง่ามชิดมือซ้ายประมาณที่จับในท่าเรียบอาวุธ  ลดไม้
พลองหรือไม้ง่ามเข้าไปอยู่ในท่าตรงพร้อมกับปล่อยมือซ้าย 
  ขณะอยู่ในท่าเตรียมแทงน้ัน เมื่อจะให้พักให้ใช้ค าบอกว่า “พัก” ให้เอามือ
ขวาจับชิดมือซ้ายดังกล่าวในวรรคก่อนลดไม้พลองหรือไม้ง่ามลงมา วางไม้พลองหรือ
ไม้ง่ามอยู่ในระหว่างเท้าซ้ายและเท้าขวา เท้าซ้ายและเท้าขวาคงแยกอยู่ตามเดิม เข่า
ซ้ายยืดตรง  เมื่อจะให้ท าท่าเตรียมแทงต่อไปให้บอกว่า “เตรียมแทง” ลูกเสือคงพุ่งไม้
พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่ในท่าเตรียมแทงตามเดิม 
 ท่าแทงแบ่งออกเป็น ๓ ท่า คือ 

ก. แทงไกล 
ข. แทงใกล้ 
ค. แทงเสย 

  ก.  แทงไกล  ใช้แทงเมื่อมีหมายอยู่ห่างจากผู้แทงประมาณ ๓ ก้าว    
ค าบอกเมื่อจะให้แทงไกลให้ใช้ค าบอกว่า “แทงไกล - แทง” ให้ลูกเสือซัดไม้พลองหรือ
ไม้ง่ามอยู่ในระหว่างช่องรักแร้  บีบแขนขวาท่อนบนให้แน่น  โน้มตัวไปข้างหน้าให้มาก
จนขาซึ่งอยู่ข้างหลังตึงล าตัวทั้งท่อนบนและท่อนล่างเป็นแนว เดียวกัน เท้าซึ่งอยู่
ข้างหน้ายันอยู่กับพื้นดินเต็มฝ่าเท้าและงอเข่าให้มาก (ระวังอย่าให้เท้าหลังเปิด) ตา
มองดูที่หมาย  
  เมื่อแทงแล้วปล่อยมือซ้ายเอื้อมไปข้างหน้า แล้วจับใกล้ปลายไม้พลอง
หรือไม้ง่ามมากที่สุด ดึงไม้พลองหรือไม้ง่ามกลับมาอยู่ในท่าบังตัวโดยเร็ว แล้วส่งไม้
พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่ในท่าเตรียมแทง 
  ในการฝึกขั้นต้นเพื่อให้ลูกเสือมีความช านาญและถูกต้อง  ให้ฝึกปิด
จังหวะเสียก่อน การฝึกปิดจังหวะให้ฝึกดังน้ี 
  ท่าแทงไกล  ให้ใช้ค าบอกว่า “แทงไกล อย่าเพิ่งชักอาวุธกลับ - แทง”  
ลูกเสือคงกระท าดังความในข้อ ก. แต่ยังไม่ชักไม้พลองหรือไม้ง่ามกลับ ครั้นแล้วให้
บอกว่า “บังตัว” ให้ลูกเสือชักไม้พลองหรือไม้ง่ามเข้ามาจนมือซ้ายชิดกับเข็มขัด       
ไม้พลองหรือไม้ง่าม ตรงขนานกับพื้นดิน ขาหน้าตึง ขาหลังงอ ครั้นแล้วบอกว่า  
“ต่อไป” ให้ลูกเสือส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่ในท่าเตรียมแทงตามเดิม 
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  ข.  แทงใกล้  ใช้แทงเมื่อที่หมายอยู่ห่างจากผู้แทงประมาณ ๒ ก้าว ใช้
ค าบอกว่า “แทงใกล้ - แทง” ให้เลื่อนมือซ้ายไปจับไม้พลองหรือไม้ง่ามเหนือต าบลที่จับ
ไว้เดิม แล้วดึงไม้พลองหรือไม้ง่าม ถอยมาข้างหลังด้วยก าลังมือซ้ายจนแขนซ้ายท่อน
บนชิดกับตัว แล้วซัดไม้พลองหรือไม้ง่ามไปยังที่หมายจนแขนซ้ายตึง พร้อมกับโน้ม
น้ าหนักตัวไปข้างหน้าให้มาก ท้ายไม้พลองหรือไม้ง่ามเข้าไปอยู่ในรักแร้ 
  เมื่อแทงแล้วเลื่อนมือขวาไปจับไม้พลองหรือไม้ง่ามให้ชิดกับมือซ้าย ดึงไม้
พลองหรือไม้ง่ามออกจากที่หมายมาอยู่ในท่าบังตัว แล้วส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามกลับไป
อยู่ในท่าเตรียมแทงโดยเร็ว 
  ส าหรับการปิดจังหวะท่าแทงใกล้น้ี  ให้ใช้ค าบอกว่า “แทงใกล้อย่าเพิ่งชัก
อาวุธกลับ - แทง” ให้ลูกเสือกระท าดังความในข้อ ข. คือเลื่อนมือซ้ายไปจับไม้พลอง
หรือไม้ง่ามเหนือต าบลที่จับเดิมไว้แล้ว ชักไม้พลองหรือไม้ง่ามมาข้างหลังขนซ้ายท่อน
ล่างติดกับตัว แล้วซัดไม้พลองหรือไม้ง่ามตรงไปยังที่หมายโดยแรงจนสุดแขนซ้าย โน้ม
ตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุด เมื่อบอกว่าบังตัว ให้ใช้มือขวาไปจับใต้มือซ้ายดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น ดึงไม้พลองกลับจนชิดตัวโดยแรง ขาหน้าตึง ขาหลังงอ เมื่อบอกว่า “ต่อไป” 
ให้ส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่ในท่าเตรียมแทงตามเดิม 
  ค.  แทงเสย ใช้แทงในระยะประชิดคือต้ังแต่ระยะต่ ากว่า ๑ ก้าว เช่น
ในขณะที่ต่อสู้กัน  ในคูหรือที่แคบ ๆ  ซึ่งไม่มีระยะพอที่จะใช้ท่าแทงอย่างอื่นได้ถนัด  ที่
หมายแทงมักใช้ที่ใต้คาง  หรือที่ล าคอ ค าบอกให้ใช้ว่า “แทงเสย - แทง” ให้ลูกเสือดึง
ไม้พลองหรือไม้ง่ามด้วยมือทั้งสอง ต้ังปลายไม้พลอง หรือไม้ง่ามขึ้น ให้ไม้พลองหรือไม้
ง่ามใกล้กับตัว  มือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวาจับอยู่ใต้มือซ้ายเล็กน้อย มือทั้งสองก าไม้
พลองหรือไม้ง่ามแน่น  ไม่ให้ไม้พลองหรือไม้ง่ามแกว่ง  งอเข่าทั้งสองลงให้มากแล้ว
แทงเสยด้วยก าลังมือทั้งสองข้าง  พร้อมอาการยืดตัวขึ้นเข่าตึง แล้วชักไม้พลองหรือไม้
ง่ามกลับไปอยู่ในเตรียมแทงโดยเร็ว 
  ส าหรับการปิดจังหวะในท่าแทงเสยน้ี  ให้ใช้ค าบอกว่า “เตรียมแทงเสย”  
ให้ลูกเสือกระท าดังข้อ ค. เพียงตอนงอเข่าทั้งสองข้างลงและพร้อมที่จะแทงเสยเมื่อ
บอกว่า “ต่อไป” ให้แทงเสยโดยอาการยืดตัวขึ้นพร้อมกับพับศอกที่งอชิดล าตัวเมื่อบอก
ว่า “บังตัว”  ชักไม้พลองหรือไม้ง่ามลงมาโดยเร็ว  พร้อมกับย่อเข่าลงทั้งสองข้างเมื่อ
บอกว่า “ต่อไป”  ให้พุ่งไม้พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่ในท่าเตรียมแทงตามเดิม 
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  ในการแทงทุกๆ ท่าที่กล่าวมาแล้ว ให้แทงโดยใช้ก าลังมือทั้งสองข้าง ซัด
ไม้พลองหรือไม้ง่ามไปโดยแรงพร้อมกับกระแทกน้ าหนักตัว (ถ้าจะต้องซัดเท้าเมื่อแทง
ด้วยก็ต้องซัดเท้าและแทงในขณะเดียวกัน) ตาต้องจับที่หมายอยู่เสมอ กับต้องแทงได้
ไม่เลือกว่าเท้าใดอยู่หน้าหรือหลัง เมื่อได้แทงไปแล้วให้บังตัว แล้วซัดไม้พลองหรือไม้
ง่ามไปอยู่ในท่าเตรียมแทง  ถ้ามีความประสงค์จะแทงไกล ใกล้ หรือแทงเสย ก็ให้เอา
ไม้พลองหรือไม้ง่ามกลับมาใหม่ในท่าแทงน้ันทันที ไม่ต้องไปท าท่าเตรียมแทงเสียก่อน 
  การซัดเท้าหลังน้ันให้ซัดพร้อมกับแทง การซัดเท้าคือการก้าวเท้าไป
ข้างหน้า จะเป็นกี่ก้าวก็ตามสุดแต่ระยะ ซึ่งที่หมายต้ังอยู่ แต่ตามธรรมดาในการหัดให้
ซัดเท้าไปเพียง ๑ ก้าวเท่าน้ัน เมื่อแทงไปแล้วก้าวไปข้างหน้า ๓ ก้าว แล้วกลับหลังหัน
โดยท าท่าเฉียงอาวุธ แล้วหยุดอยู่ในท่าเตรียมแทง 
  ส าหรับท่าซัดเท้าหลังน้ี เมื่อต้องการจะให้ลูกเสือท าให้ใช้ค าว่า “ซัดเท้า
หลังแทงไกล - แทง” (หรือแทงใกล้หรือแทงเสย) ให้ท าตามที่กล่าวไว้ เมื่อจะให้ปิด
จังหวะให้บอกเป็นค าสั่งว่า เมื่อแทงและซัดเท้าไปแล้วอย่าเพิ่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  
เมื่อตรวจเห็นลูกเสือกระท าถูกต้องแล้วบอกว่า “ต่อไป”  ให้ลูกเสือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
และกลับหลังหัน โดยท าท่าเฉียงอาวุธแล้วหยุดอยู่ในท่าเตรียมแทง 
  ท่าปัด มีประโยชน์ส าหรับปัดอาวุธคู่ต่อสู้ ซึ่งแทงมายังเราน้ันให้พลาดไป  
ท่าปัดน้ีมีอยู่ ๒ ท่า คือ ท่าปัดขวาและท่าปัดซ้าย ค าบอกในท่าปัดน้ี คือ 
  “ปัดขวา - ปัด” ให้เหยียดแขนซ้ายเบนไม้พลองหรือไม้ง่ามไปทางขวาโดย
แรงอย่าพลิกข้อมือและอย่าให้ตัวเคลื่อนที่ตามไม้พลองหรือไม้ง่ามไป แล้วน าไม้พลอง
หรือไม้ง่ามกลับไปอยู่ในท่าเตรียมแทง 
  “ปัดซ้าย - ปัด” ท าเหมือนปัดขวา แต่เบนไม้พลองหรือไม้ง่ามไปทางซ้าย 
  การปัดน้ี จะปัดสูงต่ าเพียงไรย่อมแล้วแต่อาวุธของคู่ต่อสู้ที่แทง ฟัน  
หรือตีมา 
 
๓.  ท่าแทงในทิศทางต่างๆ 
  เมื่อท าการต่อสู้ต้องพยายามท าลายคู่ต่อสู้ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ และทั้ง
ต้องเคลื่อนที่ เปลี่ยนทิศทางไปมาและหันไปท าลายคู่ต่อสู้ได้ทุกทาง 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านระเบียบแถวลูกเสือ 

๖๓ 

  การหันไปแทงคู่ต่อสู้น้ัน กระท าได้ทั้งการแทงอยู่กับที่และแทงในทิศทาง
ต่าง ๆ และการซัดเท้า แต่มีหลักว่าการหันกึ่งขวาและซ้ายน้ัน  เท้าหลังต้องเป็นหลัก
อยู่กับที่เสมอ คงเปลี่ยนแต่เท้าหน้าไปตามทิศทาง ซึ่งผู้ฝึกบอกหรือสั่ง หรือในทิศทาง
ซึ่งต้องการท าลายคู่ต่อสู้ ส่วนการกลับหลังหันแทงน้ันให้ใช้เท้าหน้าเป็นหลัก หันไม้
พลองหรือไม้ง่ามอยู่ในท่าเฉียงอาวุธ หมุนตัวไปข้างขวาจนอยู่ในท่ากลับหลังหันที่
ถูกต้องแล้วฟาดไม้พลองหรือไม้ง่ามลงพร้อมกับแทง การแทงตามค าบอกเหล่าน้ี เมื่อ
แทงไปแล้วให้บังตัว และหันกลับมาในทิศทางเดิมพร้อมกับส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่
ในท่าเตรียมแทงทุกครั้งต่อไป 
  การหมุนตัว หันกลับมาทางทิศทางเดิมก่อน ส่งไม้พลองหรือไม้ง่ามไปอยู่
ในท่าเตรียมแทงน้ัน ต้องท าจากท่าเฉียงอาวุธ 
  ท่าเฉียงอาวุธ กระท าดังน้ี มือขวายกไม้พลองหรือไม้ง่ามผ่านหน้าล าตัว
เฉียงไปทางซ้าย มือซ้ายจับไม้พลองหรือไม้ง่ามเสมอกับไหล่ซ้าย แขนท่อนล่างขวาอยู่
ประมาณแนวเข็มขัด ท่าเฉียงอาวุธน้ีใช้ในการก่อนวิ่งเข้าแทงที่หมาย 
  การใช้ท่าแทงและปัดในขณะที่ท าการต่อสู้ ลูกเสือต้องมีไหวพริบเลือกใช้
ท่าแทงให้เหมาะกับเหตุการณ์และโอกาสในขณะต่อสู้ นอกจากน้ันต้องระลึกถึงการ
ช่วยเหลือเพื่อนลูกเสือข้างเคียงของตน อยู่เสมอ 
  ส่วนส าคัญของร่างกายซึ่งควรจะเลือกเป็นที่หมายแทงน้ัน จ าเป็นต้อง
แทงให้ถูกเพียงครั้งเดียว แล้วให้คู่ต่อสู้หมดความรู้สึกทันทีไม่สามารถจะต่อสู้เราได้  
ต าแหน่งที่ส าคัญเหล่านี้คือ 

ก. ที่ล าคอ เป็นที่ส่วนส าคัญที่สุด 
ข. ที่หน้าอก หน้า ใต้ช่องท้อง ตะโพก บริเวณท้องน้อยและข้างหลัง  

บริเวณไต ส่วนของร่างกายเหล่าน้ีเป็นต าแหน่งที่ส าคัญเช่นเดียวกัน ฉะน้ันจึง
จ าเป็นต้องพยายามปกปิดร่างกาย อย่าให้คู่ต่อสู้แทงถูกบริเวณตามที่กล่าวแล้วน้ี และ
ในทางตรงกันข้ามต้องพยายามแทงคู่ต่อสู้ให้ถูกตามบริเวณที่ส าคัญดังกล่าวมาแล้ว
ด้วย 
  นอกจาก การต่อสู้ด้วยการใช้แทงแล้ว ต้องรู้จักต่อสู้ด้วยวิธีอื่น เช่นการ
ใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามตี 
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  การใช้ไม้พลองหรือไม้ง่ามตีน้ันให้กระท าดังต่อไปน้ีให้ตีทางโคนไม้พลอง
หรือไม้ง่าม โดยงอแขนซ้ายดึงไม้พลองหรือไม้ง่ามเข้ามาให้ใกล้ตัว พร้อมกับเหวี่ยงมือ
ขวาซึ่งก าไม้พลองหรือไม้ง่ามอยู่ น้ัน กระแทกไม้พลองหรือไม้ง่ามออกไปเป็นวง  
(คล้ายเหวี่ยงโดยแรง) ให้ไม้พลองหรือไม้ง่ามซึ่งตีไปน้ันถูกตรงส่วนส าคัญแห่งร่างกาย
คู่ต่อสู้โดยแรงคือตีที่คาง บริเวณหน้าที่ส าคัญ และขมับ 
  เมื่อท าท่าตีตามที่กล่าวมาแล้ว ให้ฟาดไม้พลองหรือไม้ง่ามลงบนศีรษะคู่
ต่อสู้โดยแรง ในเมื่อจะน าไม้พลองหรือไม้ง่ามกลับมาในท่าเตรียมแทงอีก 
  การท าท่าตีตามที่กล่าวมาแล้วน้ี  ให้คงด าเนินการหัดเช่นเดียวกับท่าแทง
ทุกประการ  กล่าวคือให้ท าท่าตีได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาอยู่หน้า และให้มีความรู้
ความสามารถที่จะตีพร้อมกับซัดเท้าหรือหันไปตีทางข้างได้เช่นเดียวกับท่าแทง
เหมือนกัน 
  ค าบอกส าหรับการบอกหัดท่าตีน้ี  ให้บอกว่า “ตี - ท า” คงท าตามที่กล่าว
มาแล้ว ถ้าจะให้ปิดจังหวะใช้ค าสั่ง ให้ท าเป็นตอน ๆ ตอนที่ ๑ ให้อยู่ในท่าก าลังตี เมื่อ
บอกว่า “ต่อไป”  ให้อยู่ในท่าฟาดไม้พลองหรือไม้ง่ามลงบนศีรษะคู่ต่อสู้ แล้วอยู่ในท่า
เตรียมแทง 
  ถ้าไม้พลองหรือไม้ง่ามหลุดมือไม่มีอาวุธจะต่อสู้และไม่สามารถจะหยิบ
อาวุธขึ้นมาได้ก็ต้องพยายามหาโอกาสเข้าแย่งอาวุธคู่ต่อสู้และท าลายคู่ต่อสู้ทันที จะใช้
วิธีใด ๆ ก็ได้ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคู่ต่อสู้ซัดอาวุธมาให้เบี่ยงตัวหลบไปทางใดทาง
หน่ึงตามถนัด จับอาวุธคู่ต่อสู้ให้แน่น กระชากให้ตัวคู่ต่อสู้ตามเข้ามา ใช้เท้าขวาหรือ
ซ้ายซัดขาคู่ต่อสู้ (ทุ่มตะโพก) หักไม้พลองหรือไม้ง่ามเอนพับลงไปข้างตัวคู่ต่อสู้โดยแรง
จนปลายไม้พลองหรือไม้ง่ามต่ ามากที่สุดที่จะต่ าได้ คู่ต่อสู้จะเสียหลักและอาวุธของคู่
ต่อสู้จะตกอยู่ในก ามือเรา ต่อน้ันไปก็กลับใช้อาวุธน้ันท าลายคู่ต่อสู้ต่อไป 
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ตอนที่ ๕ 
การฝึกเป็นหมู่ และกอง 

 
บทท่ี ๑ 

ความมุ่งหมายในการฝึกเป็นหมู่ และกอง 
 
  หมู่เป็นหน่วยลูกเสือที่เล็กที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกองและกลุ่มลูกเสือ  
ตามก าลังที่กล่าวแล้วข้างต้น ฉน้ันหมู่จึงเป็นรากฐานของกองและกลุ่มตามล าดับ 
  การฝึกหมู่ และกอง มุ่งหมายที่จะฝึกให้ลูกเสือรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตน
และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันในเมื่อเข้ามาอยู่รวมกันเป็นหมู่และกอง กับทั้ง
สามารถท าการแทนกันได้ไม่ว่าในหน้าที่ใด 
  การฝึกเป็นบุคคลเป็นการฝึกขั้นต้นของการฝึกหมู่ และด าเนินไปใน
ระหว่างฝึกหมู่ด้วยเพราะหมู่มีก าลังไม่มากนักพอที่ผู้ฝึกจะตรวจตราแก้ไขข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติ และให้ค าอธิบายแก่ลูกเสือเป็นบุคคลได้ทั่วถึง 
  เช่นเดียวกันการฝึกกองก็เป็นการฝึกให้ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ประจ าหน่วยต่าง ๆ  ให้ปฏิบัติการร่วมกันตามลักษณะของการฝึกเป็นกองได้ถูกต้อง 
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บทท่ี ๒ 
การฝึกระเบียบแถวของหมู่ 

  การฝึกระเบียบแถวของหมู่มีความมุ่งหมาย  คือ 
  (๑) ให้ลูกเสือรู้จักท าการเคารพและเคลื่อนไหวเป็นหมู่อย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
  (๒) อบรมวินัยของลูกเสือและความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติท่าต่าง ๆ 
ที่ต้องท าด้วยกัน  ให้ถูกต้องและแข็งแรง 
  เหตุน้ีการฝึกแถวชิดจึงต้องกระท าอยู่เสมอ 

 
การฝึกแถวชิด 
รูปขบวน 

  รูปขบวนของหมู่  มีแถวตอนและแถวหน้ากระดาน 
  แถวตอนของหมู่มีแถวตอนเรียง ๑ แถวหน้ากระดานของหมู่ มีแถวหน้า
กระดานแถวเด่ียว 
  แถวตอนเรียง ๑ รองนายหมู่ลูกเสือเป็นหลักอยู่หน้านายหมู่ลูกเสือ ๖  
ก้าว ลูกเสืออื่นเข้าแถวซ้อนกันไปข้างหลังในแนวลึกยืนตรงคอคนหน้าระยะต่อ ๑ ก้าว 
(ประมาณ ๑ ช่วงแขน) 
  แถวหน้ากระดาน รองนายหมู่ลูกเสือเป็นหลัก อยู่หน้านายหมู่ลูกเสือ  ๖  
ก้าว ลูกเสืออื่น ๆ เข้าประจ าที่ทางซ้ายของหลัก เรียงตามล าดับต าแหน่งจากขวามา
ซ้ายระยะเคียง ๑ ก้าว (ช่วงแขน)  หรือนัยหน่ึงรูปแถวกระดานแถวเดียวของหมู่ จัด
รูปขบวนอย่างแถวตอนเรียง ๑ เมื่อท าซ้ายหัน และมี ระยะเคียง ๑ ก้าว 
 
  ในการตรวจพลสวนสนามแถวหน้ากระดานของหมู่ปิดระยะเคียงระหว่าง
บุคคล อาศัยระยะงอศอกซ้ายของลูกเสือทางขวามือเท้าตะโพก ปลายน้ิวชี้ลงพื้น
เรียกว่าแถวหน้ากระดานปิดระยะ 
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ที่อยู่ของนายหมู่ลูกเสือและการก าหนดคนหลัก 
  เมื่อนายหมู่ลูกเสือเป็นผู้เรียกแถวของหมู่ รองนายหมู่ลูกเสือเป็นคนหลัก
ในการเข้าแถว เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือจะไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ รองนายหมู่ลูกเสือ
จึงเรียกแถวแทนคนหลักก็จะได้แก่ลูกเสือที่ก าหนดให้ เมื่อนายหมู่ลูกเสือเรียกแถว คน
หลักต้องอยู่ตรงหน้าผู้เรียก ๖ ก้าว 
 
    การเข้าแถวและจัดแถว 
  หมู่เข้าแถวตามค าบอกของนายหมู่ลูกเสือ ในเวลาอยู่กับที่ใช้ค าบอกว่า 
“แถวหน้ากระดาน, ตามข้าพเจ้า”  
  ในเวลาอยู่กับที่ ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่ามมา เข้าแถวท่าเรียบอาวุธ 
ถ้าเดินให้ถือไม้พลองหรือไม้ง่ามในท่าคอนอาวุธ 
  เมื่อจะให้เข้าแถวตอนเรียง ๑ นายหมู่ลูกเสือใช้ค าบอกว่า “ตอนเรียง ๑, 
มาหาข้าพเจ้า” หรือ “ตามข้าพเจ้า” 
  ลูกเสือวิ่งไปหาผู้เรียกโดยเร็ว รองนายหมู่เป็นหลักอยู่หน้าผู้เรียก ๖ ก้าว 
ลูกเสืออื่น ๆ เข้าแถวต่อคนหลักไปข้างหลังเป็นแถวเดียวและตรงคอกัน ระยะต่อ ๑ 
ก้าว หยุดอยู่กับที่หรือเดินตามผู้เรียก 
  ถ้าเป็นการเข้าแถวอยู่กับที่ เมื่อนายหมู่ลูกเสือตรวจการ จัดแถวลูกเสือไม่
เคลื่อนไหวคอยฟังค าสั่งต่อไป  
  เมื่อจะให้เข้าแถวหน้ากระดานซึ่งมีเฉพาะหน้ากระดานแถวเดียวอยู่กับที่ 
ใช้ค าบอกว่า “แถวหน้ากระดาน, มาหาข้าพเจ้า”  
  ลูกเสือเข้าแถวหน้าผู้เรียกโดยเร็ว  รองนายหมู่ลูกเสือเป็นหลักอยู่หน้า
ผู้เรียก ๖ ก้าว ลูกเสืออื่น ๆ เข้าแถวตาม ต าแหน่งถัดจากคนหลักไปทางซ้ายระยะ
เคียง ๑ ก้าว (สุดแขนซ้ายของลูกเสือที่อยู่ทางขวา) และจัดแถวทางขวาโดยสะบัดหน้า
แลขวาทุกคน เว้นแต่คนอยู่ขวาสุดของแถวแลตรงเป็นหลัก 
  ถ้าจะให้หมู่จัดแถวหน้ากระดานปิดระยะ ใช้ค าบอกว่า แถวหน้ากระดาน
ปิดระยะ, มาหาข้าพเจ้า” 
  ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานดังกล่าวมาแล้ว  แต่ปิดระยะเคียงแค่ศอก
ซ้ายงอฝ่ามือเท้าตะโพกของลูกเสือที่อยู่ทางขวา 
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  เมื่อนายหมู่ลูกเสือตรวจการจัดเสร็จแล้วสั่ง “น่ิง” ลูกเสืออยู่ในท่าตรง 
(สะบัดหน้าแลตรง) ไม่เคลื่อนไหวต่อไป  
  เมื่อจะเลิกแถวใช้ค าบอกว่า “เลิกแถว” ลูกเสือท าวันทยหัตถ์หรือ
วันทยาวุธแล้วขวาหันเลิกแถวไป 
 

การเคลือ่นทีแ่ละการเปลีย่นรูปแถวและการเปลี่ยนทิศหน้าแถว 
  หมู่ย่อมเคลื่อนที่เป็นแถวตอนเรียง ๑ การเคลื่อนที่ด้วยแถวหน้ากระดาน
น้ัน ใช้เป็นบางโอกาสและเป็นการชั่วคราวส าหรับแถวหน้ากระดานปิดระยะใช้ในคราว
ที่มีการเดินสวนสนาม 
  การเปลี่ยนรูปแถวของหมู่น้ันโดยปรกติใช้วิธีเรียกแถวใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่
สะดวกและรวดเร็ว เช่น หมู่อยู่ในแถวหน้ากระดาน ประสงค์จะให้เป็นแถวตอนเรียง  
๑ อยู่กับที่ นายหมู่ลูกเสือเรียก “ตอนเรียง ๑ , มาหาข้าพเจ้า” ลูกเสือก็เข้าแถวใหม่ดัง
ได้กล่าวมาแล้ว 
  เมื่อจะให้เคลื่อนที่สั่ง “ตอนเรียง ๑ , ตามข้าพเจ้า” นายหมู่ลูกเสือ
เคลื่อนที่น าแถวลูกเสือ ซึ่งจัดแถวใหม่ออกเคลื่อนที่ตามไปทันที 
  การเปลี่ยนทิศหน้าแถวของหมู่จากทิศทางหน่ึงไปสู่ทิศทางใหม่ทั้งแถว
ตอนและแถวหน้ากระดาน ด้วยค าบอกต่อไปน้ี 
  (๑)  บอกเลี้ยวขวา (ซ้าย) หรือเลี้ยวขวา (ซ้าย) , กลับหลัง 
  (๒)  ชี้ทิศทางให้แล้วใช้ค าบอก “หน้า (กึ่งขวา - กึ่งซ้าย) ที่หมาย...........” 
 (๑)  บอกเลี้ยวขวา (ซ้าย)  ในเวลาอยู่กับที่บอก “เลี้ยวขวา (ซ้าย) – หน้า เดิน  
(วิ่ง)”  ให้ลูกเสือออกเดิน (วิ่ง) เลี้ยวไป  ปีกที่เป็นหลักในการเลี้ยว (เลี้ยวขวาได้แก่ปีก
ขวา , เลี้ยวซ้ายได้แก่ปีกซ้าย) ซอยเท้า  ปีกตรงกันข้าม เดิน (วิ่ง) เต็มก้าว ลูกเสืออื่นๆ 
ระหว่างน้ันเดิน (วิ่ง) ก้าวสั้นลงตามระยะใกล้ชิดกับคนหลัก ขณะเลี้ยวรักษาระยะ
เคียงให้ถูกต้องโดยถือแนวหน้าแถวของคนหลักเป็นส าคัญเมื่อเลี้ยวไปทางขวา (ซ้าย)  
เป็นมุม ๙๐ องศาแล้ว ลูกเสือตับหน้าเดิน (วิ่ง) ตรงออกไป 
  ในเวลาเคลื่อนที่บอก “เลี้ยวขวา (ซ้าย) - ท า” ปีกขวา (ซ้าย) เป็นหลักใน
การเลี้ยวเหมือน  ในเวลาอยู่กับที่และเมื่อตับหน้าเลี้ยวไปทางขวา (ซ้าย) เป็นมุม ๙๐ 
องศาแล้ว  ลูกเสือตับหน้าเดิน (วิ่ง) ตรงออกไป 
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  เลี้ยวขวา (ซ้าย) , กลับหลัง ถ้าแถวอยู่กับที่ให้บอกแถวเคลื่อนที่เสียก่อน  
โดยบอก “หน้า – เดิน (วิ่ง)” แล้วจึงสั่ง “เลี้ยวขวา (ซ้าย) , กลับหลัง” ลูกเสือ
ปฏิบัติการเลี้ยวตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  เมื่อหน้าแถวเลี้ยวไปสู่ทิศตรงข้ามแล้ว ลูกเสือ
เดิน (วิ่ง) ต่อไปเอง 
  หมายเหตุ  ถ้าจะให้แถวหยุดขณะเลี้ยว ใช้ค าบอกรวดว่า “หยุด” ถ้า
เลี้ยวและได้เดิน (วิ่ง) ตรงออกไปแล้วก็สั่งให้แถวหยุด ตามลักษณะของการเคลื่อนที่
ซึ่งสุดแต่ว่าจะเป็นเดินหรือวิ่ง 
 (๒)  ชี้ทิศทางให้แล้วใช้ค าบอก “หน้า (กึ่งขวา - กึ่งซ้าย) ที่หมาย.................” 
  นายหมู่ลูกเสือจะให้เปลี่ยนหน้าแถวขณะเคลื่อนที่ๆไปในทิศทางใด  
แทนที่จะสั่งเลี้ยวขวา (ซ้าย) อย่างข้อ (๑) จะก าหนดที่หมายให้โดยชี้ทิศทางแล้วบอก
ถึงต าแหน่งที่หมายก็ได้ เช่น เมื่อชี้แล้วบอกว่า “หน้า - ที่หมายต้นโพธิ์” คนหลักเลี้ยวไป
ตามทิศทางที่นายหมู่ลูกเสือชี้แล้วลูกเสืออื่นก็เคลื่อนตามไปยังที่หมายข้างหน้า 
  ถ้าต้องการให้ลูกเสือเปลี่ยนทิศทางโดยรวดเร็วก็เติมค าว่า “วิ่ง” ต่อท้าย
ค าบอก เช่น “กึ่งขวาที่หมายเนินดิน - วิ่ง” ลูกเสือเคลื่อนที่ให้หน้าแถวตรงที่หมายทาง
กึ่งขวาโดยเร็ว แล้วเดินต่อไป 
  นอกจากนั้น นายหมู่ลูกเสือจะสั่งให้หมู่เปลี่ยนทิศหน้าแถวไปตามเส้นทาง
ที่ก าหนดให้ก็ได้  เช่น  สั่งว่า “เคลื่อนที่ตามแนวถนนทางขวา” หมู่ลูกเสือก็เคลื่อนที่ไป
ตามแนวถนนทางขวา เป็นต้น 
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บทท่ี ๓ 
การฝึกระเบียบแถวของกอง 

  การฝึกระเบียบแถวของกองมีความมุ่งหมายที่จะให้ลู กเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในก าลังของกองอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ก ากับลูกเสือ โดย
แน่นอน และเพื่อให้หมู่ต่าง ๆ ในสังกัดกองได้ปฏิบัติหน้าที่ในกองกลมกลืนกันยิ่งขึ้น 
 

การฝึกแถวชิด 
รูปขบวน 

  กองจัดแถวเป็นแถวตอนเรียง ๓ และตอนเรียง ๒ หรือแถวหน้ากระดาน  
๓ แถว และแถวหน้ากระดาน ๒ แถว 
  บางกรณีกองลูกเสืออาจมีเพียง ๒ หมู่ เมื่อเป็นเช่นน้ีกองจะจัดแถวเป็น
แถวตอนเรียง ๒ หรือแถวหน้ากระดาน ๒ แถวก็ได้ ส่วนแถวตอนเรียง ๑ หรือแถว
หน้ากระดานแถวเด่ียว ก็คงจัดได้เช่นกัน 

แถวตอนเรยีง ๓ และแถวตอนเรียง ๒ 
  แถวตอนเรียง  ๓  ของกอง  คือ  ให้หมู่จัดแถวตอนเรียง ๑ เคียงกัน ๓  
หมู่ ระยะเคียงระหว่างหมู่แค่ศอกซ้ายงอของลูกเสือทางขวา หมู่ ๑ อยู่ขวาสุด ถัดไป
หมู่ ๒ และหมู่ ๓ อยู่ซ้าย และซ้อนกันอีก ๓ หมู่ หมู่ ๔ ต่อท้ายหมู่ ๑ หมู่ ๕ ต่อท้ายหมู่  
๒ และหมู่ ๖ ต่อท้ายหมู่ ๓ ระยะต่อระหว่างบุคคล ๑ ก้าว และระยะต่อระหว่างหมู่  
๒ ก้าว 
  เมื่อกองอยู่ตามล าพัง ผู้ก ากับลูกเสืออยู่ในระยะ ๖ ก้าวข้างหน้านายหมู่
ลูกเสือหลักที่ตั้งขึ้นหรือแล้วแต่ผู้ก ากับลูกเสือจะก าหนด นายหมู่ลูกเสืออยู่ข้างหน้าหมู่
ของตน ลูกเสือนอกน้ันคงเข้าแถวในรูปแถวตอนเรียง ๑ ในหมู่ของตน 
  กองที่มีลูกเสือเพียง ๔ หมู่  ให้กองจัดแถวตอนเรียง ๒ โดยแต่ละหมู่จัด
แถวตอนเรียง ๑ หมู่ ๑ อยู่ขวาและหมู่ ๒ อยู่ซ้ายระยะเคียงแค่ศอกซ้ายงอของลูกเสือ
ทางขวา นายหมู่ ๑ เป็นหลักอยู่หน้าผู้เรียก ๖ ก้าว และนายหมู่ลูกเสืออยู่หน้าหมู่ของ
ตนและซ้อนกับอีก ๒ หมู่ หมู่ ๓ ต่อท้ายหมู่ ๑ และหมู่ ๔ ต่อท้ายหมู่ ๒ ระยะต่อ  
ระหว่างหมู่ ๒ ก้าว 
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  แถวตอนเรียง ๑ ของกอง คือทั้งกองจัดเป็นแถวตอนเรียง ๑ หมู่ ๑ อยู่
หน้าหมู่ ๒ , หมู่ ๓ หมู่ ๔ ฯลฯ  อยู่ต่อข้างหลังให้ตรงคอกับหมู่หน้า ระยะต่อระหว่าง
หมู่ ๒ ก้าว  ถ้าไม่ได้สั่งเป็นอย่างอื่น ให้นายหมู่ ๑ เป็นหลักอยู่หน้าผู้เรียก ๖ ก้าว 
  กองที่มีลูกเสือเพียง ๒ หมู่  ให้กองจัดแถวตอนเรียง ๒ โดยให้หมู่ ๑  
อยู่ขวา และหมู่ ๒ อยู่ซ้าย ระยะเคียงแค่ศอกซ้ายงอของลูกเสือทางขวา 
  รูปแถวหน้ากระดานของกองคือกองแถวตอนเรียง ๒ หรือตอนเรียง ๑ 
เมื่อทั้งกองท าซ้ายหัน หรือขวาหัน 

ในหน้ากระดาน ๓ แถวของกองทั้ง ๖ หมู่ ต่างจัดแถวหน้ากระดานเรียง
ซ้อนกัน หมู่ ๑ หมู่ ๒ อยู่หน้า ถัดมาหมู่ ๓ หมู่ ๔ และหมู่ ๕ หมู่ ๖ อยู่หลังสุด ระยะ
ต่อและระยะเคียง ๑ ก้าวเท่ากัน  เว้นแต่ถ้าเป็นแถวหน้ากระดานปิดระยะแล้ว  ระยะ
เคียงต้องชิดเข้ามาเหลือแค่ศอกซ้ายงอของผู้อยู่ทางขวา นายหมู่ ๑ เป็นหลักอยู่หน้า
ผู้เรียก ๖ ก้าว 
  แต่ละหมู่จัดแถวหน้ากระดาน นายหมู่ ๑ เป็นหลักอยู่หน้าผู้เรียก ๖ ก้าว  
หมู่  ๒ – ๓ อยู่แถวหน้า หมู่ ๔ – ๕ – ๖ อยู่แถวหลัง ระยะต่อระยะเคียง ๑ ก้าว
เท่ากัน เว้นแต่จะปิดระยะให้ชิดเข้ามาเป็นแค่ศอกซ้ายงอของผู้ที่อยู่ทางขวา 
  แถวหน้ากระดานของกองที่มี ๒ หรือ ๔ หมู่ จัดเป็นแถวหน้ากระดาน  ๒  
แถว  แต่ละหมู่จัดแถวหน้ากระดานเรียงซ้อนกัน หมู่ ๑ อยู่หน้า หมู่ ๒ อยู่หลัง กรณี  
๔  หมู่ หมู่ ๑ หมู่ ๒ อยู่หน้า หมู่ ๓ หมู่ ๔ อยู่หลัง ระยะต่อระยะเคียง ๑ ก้าวเท่ากัน  
นอกจากจะเป็นแถวปิดระยะ  ระยะเคียงแค่ศอกซ้ายงอของผู้ที่อยู่ทางขวา นายหมู่ ๑  
เป็นหลักอยู่หน้าผู้เรียก ๖ ก้าว 
 

ขบวนเดินทาง 
  ตามปกติกองใช้แถวตอนเรียง ๓ หรือตอน ๒  มื่อเดินตามสบาย ให้รอง
ผู้ก ากับลูกเสือ อยู่ขวาตับหลังของกองและออกจากที่ประจ าครั้งคราว เพื่อตรวจตรา
ลูกเสือ 
       เมื่อกองเดินเข้าระเบียบ รองผู้ก ากับลูกเสือก็เข้าประจ าที่หน้ากองของตน 
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การเขา้แถวและจัดแถว 
  กองเข้าแถวเป็นแถวตอนหรือแถวหน้ากระดาน  ทั้งการจัดแถวและเลิก
แถวอย่างเดียวกัน 
  เมื่อกองจัดแถวเป็นแถวหน้ากระดาน ๓ แถว หมู่ ๑ หมู่ ๒ ต้ังแถวตามที่
กล่าวไว้และนายหมู่ลูกเสือเข้าแระจ าปีกขวา หมู่ ๓ หมู่ ๔ เข้าแถวข้างหลังหมู่ ๑ เป็น
แถวที่ ๒ และหมู่ ๕  หมู่ ๖ เป็นแถวที่ ๓ ตามล าดับ นายหมู่ลูกเสือตรวจตราแก้ไขการ
จัดแถวเมื่อจ าเป็นด้วยเสียงค่อย ๆ จัดแถวเสร็จแล้ว รองผู้ก ากับลูกเสือบอก “น่ิง” 

 
การปฏบิัติของกองแถวตอน 

  กองแถวตอนท าท่าหัน เคลื่อนที่และท่าไม้พลองหรือไม้ง่าม เช่นเดียวกับ
การฝึกเป็นบุคคล 
  เมื่อกองจะออกเดินก้าวพร้อมกันตามหลัก รองผู้ก ากับลูกเสือบอกให้
ลูกเสือแบกอาวุธเสียก่อน แล้วจึงบอก “หน้า - เดิน” ถ้าไม่ได้บอกให้แบกอาวุธ เมื่อ
บอกหน้าเดินแล้วให้ลูกเสือเคลื่อนที่ในท่าคอนอาวุธ 
  ลูกเสือในกองออกเดินก้าวเท้าพร้อมกับลูกเสือที่อยู่ในหมู่น า รักษาระยะ
ต่อของตน ลูกเสือในหมู่อื่น ๆ รักษาแนวตามหมู่น าและตรงคอกันภายในหมู่ด้วย 
  รองผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้รักษาทิศทางเดิน คนน ารักษาระยะต่อจากรองผู้
ก ากับลูกเสือ ๖ ก้าว หรือตามระยะที่รองผู้ก ากับลูกเสือจะก าหนดให้ 
  การเปลี่ยนทิศในเวลาเดิน รองผู้ก ากับลูกเสือใช้ท่าสัญญาณชี้ทิศทางใหม่
พร้อมกับบอกที่หมายที่จะเปลี่ยนทิศทางใหม่นั้น เช่น จอมปลวก หรือตามถนน 
  ตับที่อยู่ต้นขบวนเปลี่ยนทิศตามค าสั่ง คนน าเดินตามเส้นทางเดินกับที่อยู่
หน้ารักษาจังหวะการเดินคงเดิม มิให้ลูกเสือที่อยู่ทางปีกนอกต้องก้าวยาวขึ้น 
  การเปลี่ยนทิศจะกระท าในขณะที่เริ่มออกเดินก็ได้ โดยรองผู้ก ากับลูกเสือ
ชี้และบอกทิศทางที่จะให้เดินไปเสียก่อนแล้วจึงบอกให้เดิน 
  กองเปลี่ยนจากเดินก้าวพร้อมกันเป็นวิ่งและเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินก้าว
พร้อมกันโดยใช้ ค าบอก “วิ่ง – หน้า – วิ่ง” หรือ “เดินท า” ลูกเสือเปลี่ยนจากเดินเป็น
วิ่ง หรือจากวิ่งเป็นเดิน ตามที่กล่าวไว้ 
  กองเดินไม่พร้อมกันหรือตามสบาย  ตามค าบอก 
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  ถ้าหยุดอยู่  “เดิน” 
  ถ้าเดินอยู่  “เดินตามสบาย” 
  ขณะเดินตามสบายอยู่  ถ้าจะให้เดินพร้อมกันตามปรกติให้หยุดเสียก่อน  
แล้วออกเดินหรือไม่หยุด  จะบอก  “เดินเข้าระเบียบ” แล้วให้จังหวะก็ได้ 

 
รวมและขยายอาวุธ 

  ในแถวหน้ากระดาน  ลูกเสือรวมอาวุธเมื่ออยู่ในรูปแถวหน้ากระดาน  
โดยแต่ละหมู่ รวมอาวุธไว้ข้างหน้าหมู่ของตน 
  เมื่อมีค าสั่งว่า “รวมอาวุธ” ให้ลูกเสือคนที่ ๒ กับคนที่ ๔ ก้าวออกมา
ข้างหน้า ๑ ก้าวแล้วร้อยหูไม้พลองเข้าด้วยกันหน้าหมู่ของตนลูกเสือคนที่  ๓ เอาไม้
พลองสอด ลูกเสืออื่น ๆ ในหมู่พิงไม้พลองฝาก 
  นายหมู่ลูกเสือหรือรองนายหมู่ลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่แทน พิงไม้พลองฝาก
เป็นคนสุดท้ายกับกระโจมของหมู่ตน 
  ถ้าเป็นไม้ง่าม ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับไม้พลอง เพียงแต่ใช้ง่ามยันพิงกัน 
  หมายเหตุ  ในกรณีที่กองจัดแถวหน้ากระดานต้ังแต่ ๒ แถวขึ้นไป เมื่อจะ
สั่งให้รวมอาวุธขอให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ถ้าเห็นว่าที่ต้ังกระโจมอาวุธแคบ
เกินไป อาจสั่งให้ขยายแถวที่ ๒ , ๓ ฯลฯ ไปทางหลังเสียก่อนก็ได้ เมื่อขยายอาวุธแล้วก็
เข้าประจ าที่เดิม 
  เมื่อมีค าบอก “ขยายอาวุธ” ลูกเสือแต่ละหมู่ต่างน าไม้พลองหรือไม้ง่าม
ออกจากกระโจมมาประจ าที่ อยู่ในท่าเรียบอาวุธต่อไป 
 

การปฏบิัติของกองแถวหน้ากระดาน 
  กองแถวหน้ากระดานท าท่าหันและท าท่าอาวุธเป็นแถวชิด เช่นเดียวกับ
การฝึกเป็นบุคคล 
  การเดินเป็นแถวหน้ากระดานตามหลักใช้เฉพาะแต่การเคลื่อนย้ายเป็น
ระยะใกล้ ๆ ลูกเสือทุกคนถืออาวุธในท่าเรียบอาวุธ แต่ยกอาวุธให้พ้นพื้นเล็กน้อย 
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  เมื่อมีค าบอก “หน้า – เดิน” กองออกเดินก้าวเท้าพร้อมกัน ถ้าไม่ได้
ก าหนดคนหลักรักษาระยะเคียงให้คงที่ลูกเสือในแถวที่ ๒ และแถวที่ ๓ เดินตามลูกเสือ
ที่อยู่ตับหน้า 
  เมื่อมีค าบอก “กอง – หยุด” ลูกเสือหยุด ถ้าแบกอาวุธ ให้สั่งเรียบอาวุธ 

 
การเปลี่ยนรปูแถวและการเปลี่ยนทิศหน้าแถว 

  กองแถวตอนจัดเป็นแถวหน้ากระดาน โดยเปลี่ยนทิศหน้าแถว (ข้อ ๑  
และ ข้อ ๒) และไม่เปลี่ยน (ข้อ ๓) ได้ดังน้ี 
  (๑) กองตอนเรียง ๓ อยู่กับที่จัดเป็นแถวหน้ากระดานโดยบอกให้ “ซ้าย 
(ขวา) - หัน” ในเวลาเดินถ้าจะให้หยุดก็บอกหยุดเสียก่อนบอกหัน หรือจะบอกหัน
เสียก่อนแล้วบอกหยุดก็ได้ 
  (๒) กองก าลังเดินเป็นแถวตอนเรียง ๓ จัดเป็นแถวหน้ากระดานโดยบอก
ให้ “ซ้าย (ขวา) - หัน” ในเวลาเดินถ้าจะให้หยุดก็บอกหยุดเสียก่อนบอกหัน หรือจะ
บอกหันเสียก่อนแล้วบอกหยุดก็ได้ 
  (๓) กองเดินเป็นแถวตอนเรียง ๓ หยุดเป็นแถวหน้ากระดานหันหน้าไปใน
ทิศทางเดิม โดยรองผู้ก ากับลูกเสือบอกเปลี่ยนทิศให้เลี้ยวไปทางขวาก่อน แล้วจึงบอก
หยุดและหัน 
  กองแถวหน้ากระดานเปลี่ยนเป็นแถวตอนโดยเปลี่ยนทิศหน้าแถว (ข้อ ๑)  
และไม่เปลี่ยน (ข้อ  ๒) 
  (๑)  กองแถวหน้ากระดาน ๓ แถว จัดเป็นแถวตอนเรียง ๓ ทางขวา  
(ทางซ้าย)  โดยสั่ง “ขวา (ซ้าย) - หัน” 
  (๒)  จัดแถวตอนเรียง ๓ ไปข้างหน้า โดยบอกให้หันไปทางขวาแล้วให้
ออกเดินแล้วเปลี่ยนทิศเลี้ยวไปทางซ้าย 
  การเปลี่ยนรูปแถวจากตอนเรียง ๒ เป็นแถวหน้ากระดาน ๒ แถวหรือ
กลับกัน ปฏิบัติอย่างเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้ว 
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ตอนที่ ๖ 
การตรวจพลสวนสนาม 

 
บทท่ี ๑ 

กล่าวทัว่ไป 
 
 การตรวจพลสวนสนามกระท าใน  ๒  โอกาส   คือ 
  (๑)  เมื่อเสร็จจาการฝึกในสนาม 
  (๒) เมื่อท าการตรวจพลสวนสนามในกรณีพิเศษ 
  การตรวจพลสวนสวนสนามเมื่อเสร็จจากการฝึกในสนามน้ันให้ใช้
เครื่องแบบ  และของประจ าตัวเท่าที่มีอยู่ในขณะน้ัน 
  การตรวจพลสวนสนามในกรณีพิเศษ ให้เลขาธิการหรือผู้อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่ง ในค าสั่งน้ีจะต้องแจ้ง
เรื่องการแต่งกาย  จ านวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือที่จะจัดเข้าแถวรับตรวจพล
สวนสนามโดยตลอด 
  ถ้ากองลูกเสือในเขต (กรุงเทพฯ) หรือกองลูกเสือในอ าเภอเดียวกัน  
ต้ังแต่ ๒ กองขึ้นไป รับตรวจ ให้ผู้อ านวยการลูกเสือเขต (กรุงเทพฯ) หรืออ าเภอเป็น
ผู้บังคับบัญชา ถ้ากองลูกเสือเหล่าน้ีมาจากต่างเขตหรือต่างอ าเภอกัน ให้ผู้อ านวยการ
ลูกเสือเขตหรืออ าเภอซึ่งมีอาวุโสสูงเป็นผู้บังคับบัญชา 
  ถ้ากองลูกเสือหลายจังหวัดรวมกัน ให้บังคับบัญชากันโดยอนุโลมดังกล่าว
แล้ว 
  การชี้แจงทักท้วงในเรื่องการตรวจพลสวนสนาม  ให้ผู้ตรวจพลสวนสนาม
เป็นผู้กล่าวแต่ผู้เดียว 
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๗๖ 

บทท่ี ๒ 
ระเบียบการ 

   
  ผู้บังคับบัญชาแถวตรวจพลสวนสนามมีหน้าที่เตรียมการหมายแนวและ
จุดต่างๆ ดังต่อไปน้ีให้เรียบร้อยก่อนเริ่มท าการตรวจพลสวนสนาม  คือ 

ก. แนวและที่ต้ังส าหรับหน่วยทั้งหลายที่จะรับตรวจพลอย่างน้อยควร
หมายจุดที่ต้ังปีกขวาของแนวหน้าทุกๆ กอง 

ข. เขตแสดงความเคารพ คือหมายแนวซ่ึงหน่วยลูกเสือจะต้องเริ่มแสดง
ความเคารพและเลิกแสดงความเคารพในการสวนสนาม แนวน้ีใช้ธงปักเป็นหลัก ๓ ธง  
ธงแรกห่าง ๒๐ ก้าวก่อนถึงผู้ตรวจส าหรับเตรียมตัวท าความเคารพ ธงที่ ๒ อยู่ห่างอีก 
๑๐ ก้าวจะถึงผู้ตรวจ ฯ ส าหรับหมายแนวแสงความเคารพ และธงที่ ๓ ระยะ  ๑๐  
ก้าวถัดจากผู้ตรวจ ฯ  ไปเป็นหมายแนวเลิกท าความเคารพ 

ค. จุดเริ่มสวนสนามและปลายทางสวนสนาม เพื่อหมายจุดซึ่งหน่วย
จะต้องเริ่มท าการสวนสนาม และเลี้ยวออกจากทางเดินสวนสนาม ใช้ธงปักเป็นที่หมาย
แห่งละ ๑ ธง ให้ได้แนวกับแนวแสดงความเคารพ จุดเริ่มสวนสนามและปลายทางสวน
สนามนี้ควรอยู่ห่างจากธงแสดงความเคารพ ๕๐ ถึง ๒๐๐ เมตร ทั้งน้ี สุดแล้วแต่ขนาด
พื้นที่ ขนาดหน่วยลูกเสือที่จะเข้าสวนสนามแล้วแต่จะสวนสนามกี่ครั้งเมื่อสวนสนาม
เสร็จแล้ว  หน่วยลูกเสือจะต้องมาต้ังแถวอีกครั้งหน่ึงหรือไม่ และแถวจะต้องอยู่
ตรงไหนแล้วแต่จะนัดหมาย 

ง. จุดที่ต้ังกองแตรวง ตรงหน้าผู้ตรวจพลสวนสนาม 
  กิจการทั้งหลายตามที่กล่าวแล้วน้ี  ถ้าเป็นการตรวจพลสวนสนามซึ่งกอง
ใหญ่หลายกอง  เข้าท าการแล้วควรเตรียมการทุกอย่างล่วงหน้าไว้ให้พร้อม เพื่อความ
เรียบร้อยสง่างาม แต่ถา้เป็นหน่วยลูกเสือขนาดย่อมแล้ว จะหมายเพียงแนวเริ่มแสดง
ความเคารพ และเลิกแสดงความเคารพเท่านั้นก็ได้ 
  ระเบียบการจัดแถวให้เรียบร้อย  ไม่ว่าในเวลาต้ังแถวรับตรวจพลหรือใน
เวลาสวนสนามให้ใช้ทางขวาเป็นหลักเสมอ  ในเวลาตรวจพลผู้ก ากับลูกเสือและนาย 
หมู่ ฯ  ที่อยู่ทางปีกขวาของตอนหน่ึง ต้องยืนให้ตรงผู้ก ากับลูกเสือและนายหมู่ ฯ ที่อยู่
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๗๗ 

ทางปีกขวาตรงหน้าตนเสมอ  ในเวลาสวนสนามผู้ที่อยู่ปีกขวาของตอนหน่ึง ๆ เป็นผู้น า 
และต้องเดินให้ตรงคอคนหน้าทั้งรักษาระยะต่อเสมอ  ไม่ต้องแลขวาแสดงความ
เคารพ 
  ระเบียบการตรวจพลสวนสนามตามที่ก าหนดไว้น้ีให้ถือว่าใช้ได้ส าหรับ
ตามปกติ  แต่ถ้ามีเหตุผลอันสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงก าหนดการบางอย่าง เช่น รูป
ขบวน  ระยะต่อระยะเคียงซึ่งเน่ืองด้วยลักษณะพื้นที่ก็ดี  หรือจ านวนหน่วยลูกเสือซึ่ง
เข้าท าการตรวจพลสวนสนามก็ดี  หรือเน่ืองด้วยเหตุจ าเป็นใดๆก็ดี ผู้ตรวจพลสวน
สนามหรือผู้บังคับแถวตรวจพลสวนสนาม จะก าหนดระเบียบขึ้นเฉพาะครั้งคราวก็ได้ 
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บทท่ี ๓ 
การตรวจพล 

   
การต้ังแถวตรวจพล ส าหรับกองลูกเสือให้จัดแถวหน้ากระดาน ๒ แถว 

หรือหน้ากระดาน ๔ แถว 
  กองลูกเสือหลายกองในสังกัดเขต (กรุงเทพฯ) หรืออ าเภอเดียวกัน ถ้าไม่
มีค าสั่งเป็นอย่างอื่น ให้กองลูกเสือต้ังเรียงเคียงเป็นแนวเดียวกัน ระยะเคียง ๕ ก้าว 
และภายในกองลูกเสือจัดแถวหน้ากระดาน ๔ แถวปิดระยะ ผู้ก ากับลูกเสือประจ าปีก
ขวากองของตน แตรเด่ียวของกองต่าง ๆ ไปรวมอยู่ด้วยกันทางปีกขวา 
  ลูกเสือต่างเขต (กรุงเทพฯ) หรือต่างอ าเภอซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน  ให้
ต้ังแถวเรียงเคียงกันเป็นเขตๆหรืออ าเภอๆ มีระยะเคียง ๑๐ ก้าว หรือต้ังซ้อนกันมี
ระยะต่อ ๑๐ ก้าว ถ้าพื้นที่แคบไม่พอเพียงจะไว้ระยะต่อให้เหลือระยะเคียงสั้นกว่า
ก าหนดน้ีก็ได้แล้วแต่จะสั่ง ภายในเขตหรืออ าเภอจัดแถวตามที่กล่าวมาแล้ว 
  ถ้าลูกเสือรวมกันมากกว่านี้และมาจากหลายจังหวัดด้วยกันให้สั่งการเรื่อง
ต้ังแถวและการบังคับบัญชาเป็นพิเศษทุกคราวโดยต้ังผู้บังคับขบวนสวนสนามหรือผู้
บังคับขบวนผสมขึ้นมีอ านาจบังคับบัญชาและควบคุมขบวนลูกเสือทั้งหมด 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือของจังหวัด ให้เข้าประจ าปีกขวาหรือซ้ายหน่วย
ลูกเสือของตน  แล้วแต่ผู้ตรวจพลสวนสนามจะมาทางใด ไว้ระยะเคียง ๓ ก้าว ยืน
เรียงตามล าดับต าแหน่งหลังจากผู้บังคับขบวนสวนสนามหรือผู้บังคับขบวนผสม
รายงานยอดจ านวนทั้งหมดแล้ว  ให้สั่งเรียบอาวุธ เมื่อผู้ตรวจพลสวนสนามเคลื่อนที่ไป
ทางใดให้ผู้บังคับขบวนสวนสนามเป็นผู้บังคับขบวนผสมติดตามไปด้วย ผู้บังคับแถวแต่
ละจังหวัดบอกท าวันทยาวุธ แล้วบอกเรียบอาวุธ เมื่อผู้ตรวจพลสวนสนามผ่านไป  
กระท าเช่นน้ีแต่ละจังหวัดจนครบขบวน และผู้ตรวจพลสวนสนามเข้าประจ าที่  
  ผู้บังคับขบวนสนามหรือผู้บังคับขบวนผสม สั่ง “ตามระเบียบ , พัก”  
จากนั้นให้ด าเนินการไปตามก าหนดการ 
  ในกรณีที่มีการรวมลูกเสือของจังหวัด  กอปรด้วยลูกเสือแต่ละอ าเภอ  ก็
ให้ใช้อย่างเดียวกันโดยอนุโลม 
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๗๙ 

บทท่ี ๔ 
การสวนสนาม 

  กองลูกเสืออาจจัดแถวสวนสนามได้ดังน้ี คือ 
  เป็นแถวตอนเรียง ๔ หรือ 
  เป็นแถวหน้ากระดานตอนหมู่ ทั้งน้ี แล้วแต่ความเหมาะสม 
  ถ้าลูกเสือทั้งจังหวัดรวมกันสวนสนามให้จัดแถวเดินเป็นเขตพื้นที่ ๆ ไป  
เว้นระยะต่อจากแถวสุดท้ายของเขตพื้นที่ ข้างหน้าถึงแถวของอ าเภอข้างหลัง ๑๐ ก้าว 
  ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นที่หรือผู้แทนเป็นผู้บอกแถวสวนสนามของเขต
พื้นที่ และผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดหรือผู้แทนเป็นผู้บอกแถวสวนสนามของจังหวัด 
  ในการสวนสนามให้ไว้ระยะต่อดังน้ี 
  ระหว่างกองลูกเสือ ๕ ก้าว 
  ระหว่างลูกเสือเขตพื้นที่ ๑๐ ก้าว 
  ระหว่างลูกเสือจังหวัด ๑๕ ก้าว ทั้งน้ี แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นภูมิ
ประเทศ 
  เมื่อพร้อมแล้ว แตรเด่ียวเป่าให้สัญญาณ ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง  
“เตรียมสวนสนาม” แตรเด่ียวเป่าให้สัญญาณ “หน้าเดิน” ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง  
“ขวา - หัน” “แบก - อาวุธ” และ “หน้า - เดิน” แตรวงบรรเลงแล้วเคลื่อนที่ออกเดิน
ตามล าดับ คือ ลูกเสือถือป้ายยืนอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าขบวน หลังลูกเสือถือป้าย ๕ ก้าว
เป็นลูกเสือถือธง  หลังลูกเสือถือธง ๕ ก้าวเป็นผู้ก ากับลูกเสือ  หลังผู้ก ากับลูกเสือ ๕ 
ก้าวเป็นรองผู้ก ากับลูกเสือซึ่งเป็นผู้บังคับแถว และหลังรองผู้ก ากับลูกเสือ ๓ ก้าวเป็น
แถวลูกเสือ 
  กรณีที่มีการเชิญธงคณะลูกเสือแห่งชาติหรือธงลูกเสือประจ าจังหวัดเข้า
อยู่ในขบวนสวนสนามด้วย ให้จัดเจ้าหน้าที่ประจ าธงไว้หลังผู้ถือป้าย 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวขบวนให้จัดเป็นรูปดังน้ี 
  แตรเด่ียวและแตรวง หลังแตรวงประมาณ ๒๐ ก้าว เป็นผู้บังคับขบวน
สวนสนาม หลังผู้บังคับขบวนสวนสนาม ๕ ก้าว เป็นผู้บังคับบัญชากองบังคับการผสม  
(ถ้ามี) หลังผู้บังคับบัญชากองบังคับการผสม ๑๐ ก้าว เป็นกองลูกเสือ  
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๘๐ 

 หมายเหตุ  รูปขบวนและระยะต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  การจัดสถานที่ให้ใช้ธงปักเป็นเครื่องหมาย ๓ ธง ๆ แรกห่างจากผู้รับการ
เคารพ ๒๐ ก้าว ธงที่สองห่างจากผู้รับการเคารพ ๑๐ ก้าว และธงที่สามอยู่ถัดผู้รับการ
เคารพไปอีก ๑๐ ก้าว เมื่อแถวใกล้จะถึงธงแรก ให้ผู้บอกแถวหันไปดูลูกเสือทางขวา  
แล้วบอก “ระวัง” ให้แถวลูกเสือเดินเข้าระเบียบอย่างดีที่สุดและเมื่อใกล้ถึงธงที่ ๒ ให้ผู้
บอกแถวบอก “แลขวา - ท า” ให้ลูกเสือหันหน้าไปทางขวา (ยกเว้นคนขวาสุดแลตรง)
แถวลูกเสือส ารองแขนทั้งสองข้างไม่แกว่ง แถวลูกเสือที่มีอาวุธเดินแกว่งแขนขวา
ตลอด ขณะเดียวกันผู้บอกแถวท าวันทยหัตถ์พร้อมกับค าว่า  “ท า” หันหน้าไปทางขวา
พร้อมกับลูกเสือนัยน์ตาจับผู้รับการเคารพ  เมื่อแถวผ่านพ้นผู้รับการเคารพไปก็ยังคง
ท าวันทยหัตถ์ทางขวาอยู่เพียงนัยน์ตาไม่ต้องจับผู้รับการเคารพคงแลขวาเรื่อยไป
จนกว่าจะถึงธงที่ ๓ เมื่อผู้ใดหรือตับใดผ่านธงที่ ๓ ก็สะบัดหน้าแลตรงและเลิกท าความ
เคารพเอง 
  ในการเดินผ่าน ให้ผู้บังคับขบวนสวนสนามกระท าวันทยหัตถ์ เมื่อผ่าน
ผู้รับการเคารพไปแล้ว ให้ผู้บังคับขบวนสวนสนามแยกออกจากขบวนเลี้ยวขงวาไปหยุด
อยู่ทางขวาของผู้รับการเคารพและท าวันทยหัตถ์อยู่จนกว่าขบวนลูกเสือจะผ่านพ้นไปจึง
กลับเข้าต่อท้ายขบวน 
  บรรดาผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่บังคับหน่วยต้ังแต่ผู้อ านวยการลูกเสือ
จังหวัดขึ้นไป เมื่อผ่านผู้รับการเคารพไปแล้ว ให้แยกออกจากขบวนเลี้ยวขวาไปหยุดอยู่
ทางขวาของผู้รับการเคารพเช่นเดียวกับ ผู้บังคับขบวนสวนสนาม และยืนอยู่จนกว่า
หน่วยของตนจะผ่านพ้น แล้วจึงเข้าต่อท้ายหน่วยของตนออกไป   
 เมื่อธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจ าจังหวัดผ่านมากับขบวนลูกเสือ
สวนสนาม ให้บรรดาผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือซึ่งอยู่ณบริเวณที่สวนสนามแสดง
ความเคารพ โดยท าวันทยหัตถ์ 
หมายเหตุ (ในการเดินสวนสนาม)   
   ๑. ถ้าผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีไม้ถือให้แสดงความเคารพด้วยท่าไม้ถือ 

๒. ถ้าลูกเสือมีอาวุธ  เวลาแลขวาให้แกว่งแขนตามปกติ 
๓. เฉพาะลูกเสือที่อยู่ปีกขวาสุด ไม่ต้องสะบัดหน้าแลขวา เพียงรักษาแนวและ

ระดับให้เป็นหลักอยู่เสมอเท่าน้ัน 
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๘๑ 

บทท่ี ๕ 
ขอ้ปฏิบตัสิ  าหรบัแตรเดี่ยว แตรวง และเจา้หนา้ท่ีประจ  าธง 

 
  ในการตรวจพลเมื่อได้ยินค าบอกหรือได้เห็นสัญญาณให้กระท าวันทยาวุธ  
ให้แตรวงบรรเลงเพลงค านับตามข้อระเบียบการเคารพ แตรเด่ียวไม่ต้องเป่า เว้นแต่
เมื่อไม่มีแตรวง จึงให้แตรเด่ียว เป่าเพลงค านับ 
  เมื่อแตรวงเป่าเพลงค านับจบแล้ว ให้บรรเลงเพลงเดินของลูกเสือจนกว่า
ผู้ตรวจพลสวนสนามจะผ่านพ้นแถวลูกเสือไป 
  ในการตรวจพลซึ่งมีลูกเสือหลายจังหวัดรวมกัน เมื่อแตรวงบรรเลงเพลง
ค านับจบแล้ว ให้กองแตรวงของลูกเสือที่อยู่ต้นทางผู้ตรวจพลสวนสนามเข้ามาน้ัน  
บรรเลงเพลงเดินของลูกเสือทันที ส่วนแตรวงของกองลูกเสืออื่นๆ (ถ้ามี) ให้สงบน่ิงอยู่
ก่อนต่อเมื่อได้รับสัญญาณจึงเริ่มบรรเลงรับช่วง เป็นล าดับไป 
  ในการสวนสนาม เมื่อมีค าบอกว่า “หน้า - เดิน” ให้แตรเด่ียวและแตรวง
ออกเดิน แตรวงเริ่มบรรเลงเพลงเดินของลูกเสือ เมื่อแตรวงเดินไปถึงที่ซึ่งห่างจาก
ลูกเสือธงที่ ๑ ระยะ ๒๐ ก้าว แล้วให้เลี้ยวซ้ายเดินไปจนท้ายขบวนพ้นแนวปีกซ้ายของ
แถวสวนสนาม จึงกลับหลังหัน เมื่อไปถึงที่ตรงหน้าผู้ตรวจพลสวนสนามให้ซอยเท้าแล้ว
หยุด และบรรเลงเดินต่อไป 
  ถ้าหน่วยลูกเสือที่จะเดินผ่านถัดไปไม่มีแตรวง ให้แตรวงของหน่วงลูกเสือ
แรกน้ัน คงอยู่บรรเลงเพลงเดินให้เดินต่อไปด้วย 
  แตรวงของหน่วยลูกเสือถัดไป (ถ้ามี)  ให้เริ่มบรรเลงเพลงเดินทันที ใน
เมื่อแตรวงของหน่วยลูกเสือแรกหยุดลงนอกจากนี้ให้ปฏิบัติตามที่กล่าวแล้ว 
  ทั้งน้ี ให้ปฏิบัติตามสัญญาณของผู้ก ากับ ฯ แตรวง 
  ในการตรวจพลสวนสนามลูกเสือเป็นเขตพื้นที่ เป็นจังหวัดหรือหลาย
จังหวัดรวมกันให้รวมแตรเด่ียวของลูกเสือเขตพื้นที่ หรือจังหวัดหน่ึง ๆ เข้าด้วยกัน  
จัดเป็นหน่วยแตรเด่ียวให้อยู่ในบังคับบัญชาของลูกเสือแตรเด่ียวที่มีอาวุโสสูงสุด 
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๘๒ 

  ในการตรวจพลสวนสนาม ถ้าไม่มีแตรวงให้หน่วยแตรเด่ียวปฏิบัติ
เช่นเดียวกับ แตรวงตามที่กล่าวแล้วทุกประการ เว้นแต่ในการตรวจพลไม่ต้องเป่าเพลง
เดินหลังจากที่ได้เป่าเพลงค านับแล้ว 
  ในการสวนสนามถ้ามีแตรวง ให้หน่วยแตรเด่ียวเดินผ่านผู้ตรวจพลสวน
สนามเช่นแถวลูกเสืออื่น ๆ และให้ผู้บังคับหน่วยแตรเด่ียวบอกแถวแสดงความเคารพ
เมื่อเดินไปถึงธงที่ ๑ ผู้บังคับหน่วยแตรเด่ียวเองแสดงความเคารพด้วยการแลขวาไม่
ท าวันทยหัตถ์ 
  เจ้าหน้าที่ประจ าธงในเวลาสวนสนาม ให้ผู้รักษาธงผู้อาวุโสสูงเป็นผู้บอก
แสดงความเคารพ 
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๘๓ 

บทท่ี ๖ 
การเชิญธงและท่าเชิญธงลกูเสือประจ  าจงัหวดั 

 
  (๑)  การเชิญธงมาและเชิญกลับกับโอกาสที่จะคลี่ธง 
  เมื่อจะเชิญธงมาให้จัดลูกเสือ ๑ กองพร้อมด้วยแตรเด่ียว ๑ คู่ ซึ่งมีอยู่ใน
ที่น้ันไปรับกับให้จัดรองผู้ก ากับลูกเสือที่อ่อนอาวุโสที่สุด ๒ นายเป็นผู้รักษาธง จัดนาย
หมู่ลูกเสือที่เยี่ยม ๒ นาย ให้เป็นผู้เชิญธง ๑ นาย เป็นผู้ช่วยผู้เชิญธง ๑ นายรวมกัน
เรียกว่าเจ้าหน้าที่ประจ าธง ให้จัดต้ังกองลูกเสือเป็นแถวหน้ากระดาน ถ้าไม่ติดขัดด้วย
พื้นที่แล้วให้ปีกขวายืนหันหน้าตรงช่องทางเข้าสถานที่น้ัน 
  ในระหว่างที่จัดแถวน้ีให้เจ้าหน้าที่ประจ าธง คือผู้เข้ารักษาธงที่อ่อนอาวุโส
ที่สุดคนหน่ึง กับผู้เชิญธงและผู้ช่วยผู้เชิญธงเข้าไปยังที่ไว้ธง 
  เมื่อกองลูกเสือจัดแถวเรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้เชิญธงออกมา โดยให้
ผู้รักษาธงเดินน าหน้า ผู้ช่วยผู้เชิญธงเดินตามหลัง เมื่อเจ้าหน้าที่ประจ าธงเชิญธงลงมา
ใกล้พอสมควรแล้ว ให้ผู้ก ากับกองลูกเสือบอกแสดงความเคารพ แตรเด่ียวเป่าเพลง
ค านับ ๓ จบ เจ้าหน้าที่ประจ าธงเชิญธงเข้าประจ าที่ปีกขวา ผู้รักษาธงที่อ่อนอาวุโสเข้า
ประจ าทางซ้ายธง ผู้รักษาธงซึ่งมีอาวุโสสูงถัดขึ้นไปน้ันเข้าประจ าทางขวาธง นายหมู่
ลูกเสือผู้ช่วยผู้เชิญธงเดินอ้อมปีกขวาไปข้างหลังแถว 
  ต่อไปน้ีผู้ก ากับลูกเสือบอกเลิกแสดงความเคารพ และน าแถวออกเดินไป  
ให้เดินตามล าดับดังน้ี ผู้ก ากับลูกเสือ แตรเด่ียว เจ้าหน้าที่ประจ าธง ถัดไปจึงถึงแถว
ลูกเสือ 
  กองลูกเสือเชิญธงแสดงความเคารพถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่าน้ัน (นอกจากน้ีให้ผู้ก ากับลูกเสือแสดงความเคารพตาม
ล าพงั)  
  ถ้าเป็นการเชิญธงไปเข้าประจ าแถวลูกเสืออีกต่อหน่ึง เมื่อกองลูกเสือ
เชิญธงมาถึงระยะอันจักต้องแสดงความเคารพให้ผู้ก ากับแถวลูกเสือ ซึ่งต้ังแถวรออยู่
น้ัน บอกแสดงความเคารพแตรเด่ียวเป่าเพลงค านับ ๓ จบ ถ้ามีแตรวงให้แตรวง
บรรเลงเพลงมหาชัย แตรเด่ียวไม่ต้องเป่าค านับ เมื่อผู้ก ากับลูกเสือน ากองลูกเสือที่
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๘๔ 

เชิญธงมาถึงที่แล้วให้บอกหยุด ครั้นแล้วให้บอก “ธงประจ าที่” ตามค าบอกน้ีให้ผู้เชิญ
ธงพร้อมด้วยผู้รักษาธงเดินไปเข้าประจ าที่ ตอนน้ีแถวลูกเสือไม่ต้องแสดงความเคารพ 
  ถ้าแถวลูกเสือต้ังอยู่ข้างหน้าใกล้กับสถานที่ไว้ธง ไม่ต้องจัดกองลูกเสือ
เชิญธงเมื่อก าหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่เชิญธงออกจากสถานที่ไว้ธงไปเข้าประจ าที่ตามทาง
อันสะดวกเร็ว แถวลูกเสือแสดงความเคารพดังกล่าวแล้ว 
  ถ้าเป็นการเชิญธงไปประดิษฐานในที่แห่งอื่นชั่วครั้งคราวกองลูกเสือเชิญ
ธงไปถึงที่แล้ว ให้หยุดและจัดแถวหน้ากระดานธงประจ าปีกขวา ครั้นแล้วผู้ก ากับ
ลูกเสือเชิญธง บอกแสดงความเคารพเมื่อได้ยินค าบอกว่า “ระวัง” ให้ผู้ช่วยผู้เชิญธงวิ่ง
ไปอยู่ข้างหลัง ผู้รักษาธงที่อ่อนอาวุโสไปอยู่ข้างหน้าธง ส่วนผู้รักษาธงที่มีอาวุโสสูงถัด
ขึ้นไปน้ัน  ให้กลับไปประจ าที่ของตนในแถวกองลูกเสือ เมื่อสิ้นค าบอกว่า “วันทยา - 
วุธ” แล้วให้ผู้รักษาธงที่อ่อนอาวุโสน้ันบอกว่า “ธงหน้า - เดิน” แล้วน าธงเข้า
ประดิษฐาน ต่อไปน้ีกองลูกเสือเชิญธงจะต้องประจ ารักษาธงอยู่ ณ ที่น้ันต่อไป หรือจะ
กลับได้ก็แล้วแต่จะได้รับค าสั่งมาอย่างไร 
  การเชิญธงกลับไปไว้ที่เดิม ถ้าเป็นการเชิญจากสถานที่แห่งหน่ึงไปสู่ที่อีก
แห่งหน่ึงก็ปฏิบัติตามที่กล่าวมาแล้วโดยตลอดถ้าเป็นกรเชิญธงกลับจากแถวลูกเสือ  ให้
ผู้บังคับแถวลูกเสือจัดลูกเสือ ๑ กอง ให้เชิญธงกลับ และเมื่อกองลูกเสือเชิญธงเริ่ม
ออกเดิน ให้บอกแถวแสดงความเคารพส่งธง เมื่อผู้ก ากับลูกเสอืเชิญธงได้จัดการส่งธง
เสร็จแล้ว ให้น ากองลูกเสือกลับไปโดยไม่ต้องรอคอยเจ้าหน้าที่ประจ าธง 
  ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจ าจังหวัดน้ัน ตามปกติย่อม
ม้วนเก็บรักษาไว้ในถุงคลุมธงเสมอ โอกาสที่จะเปิดถุงและคลี่ธงออกน้ันมีดังน้ี 

ก. เมื่อธงประจ าอยู่กับกองเกียรติยศ 
ข. ในการตรวจพลสวนสนาม 
ค. ในงานพิธีของลูกเสือ 

  ในการฝึกตามปกติไม่ต้องน าธงลูกเสือประจ าจังหวัดไปด้วย เว้นแต่เมื่อมี
ค าสั่งเฉพาะจึงให้น าไปด้วย  
 
 
 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านระเบียบแถวลูกเสือ 

๘๕ 

  (๒)  ท่าเชิญธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
  ในการท าท่าเชิญธง ให้กระท าติดต่อกันไปโดยละม่อมไม่ต้องเร่งรีบ 
  เมื่ออยู่กับที่ ให้ผู้เชิญธงจับคันธงตอนกลางด้วยมือขวา คันธงอยู่ชิดข้าง
ล าตัวด้านขวา ในท่าตรง (น้ิวชี้ น้ิวกลาง น้ิวนางอยู่ทางหน้าน้ิวก้อยอยู่ทางข้าง 
น้ิวหัวแม่มืออยู่ทางหลัง) คันธงอยู่ทางเท้าขวา โคนธงอยู่ประมาณโคนน้ิวก้อยเท้าขวา 
  เมื่อลูกเสือท าท่าแบกอาวุธ เพื่อจะออกเดินไปให้ผู้เชิญธงขึ้นด้วยมือขวา
และใช้มือซ้ายช่วยน าคันธงขึ้นพาดบนบ่าขวาเมื่อพาดแล้วลดมือซ้ายกลับมาอยู่ที่เดิม  
คันธงพาดอยู่บนบ่า โคนคันธงเฉลียงลงเบื้องล่าง ข้อศอกขวาท ามุม ๙๐ องศา กับ
ล าตัว 
  ในการเคลื่อนที่ให้เชิญธงแบกบ่าขวา 
  ในการเดินผ่านเฉพาะพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เชิญธง
ในท่าเคารพ คือยกคันธงขึ้นด้วยมือขวา ให้ต้ังตรงแนบกับบ่าขวา มือซ้ายจับคันธง
เสมอแนวบ่า มือขวาเหยียดจับโคนคันธง 
  ในการผ่านเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ ผู้รักษาธง
กระท าวันทยหัตถ์ถวายความเคารพ ส่วนผู้ช่วยผู้เชิญธงให้ท าท่าแลขวา แขนไม่แกว่ง  
ถวายความเคารพ 
  การลดธงจากท่าเคารพไปอยู่ท่าตรงท าดังน้ี คือ ปล่อยมือขวาจากโคนคัน
ธง และยกขึ้นไปจับคันธงชิดกับมือซ้ายตรงที่เหมาะส าหรับถือท่าตรง แล้วมือทั้งสอง
ช่วยกันหย่อนคันธงลงสู่พื้น ให้โคนคันธงอยู่ประมาณโคนน้ิวก้อยเท้าขวา และชิดกับ
เท้าขวา ปล่อยมือซ้ายลงไปอยู่ข้างตัวในท่าตรง 
  การแสดงความเคารพในเวลาอยู่กับที่  
  ท าเป็น ๒ จังหวะดังน้ี 
  จังหวะที่ ๑ เมื่อได้ยินค าสั่งว่า “ระวัง” ให้ผู้เชิญธงนมือซ้ายไปจับคันธง
เหนือมือขวาแล้วยกคันธงขึ้นตรง คันมือซ้ายอยู่เสมอแนวไหล่ขวา ส่วนมือขวาเหยียด
ตรงจับคันตรงไว้แล้วท ากึ่งขวาหัน  
  จังหวะ ๒ เมื่อได้ยินค าสั่ง “วันทยาวุธ” และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระ
บารมี ให้ผู้เชิญธงโรยธงเมื่อจบเพลง ได้ยินค าสั่งว่า “เรียบ” ให้ผู้เชิญธงท ากึ่งซ้ายหัน 
และเมื่อได้ยินค าสั่ง “อาวุธ” ก็ให้ลดคันธงลงอยู่ในท่าตรง 
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หมายเหตุ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจ าจังหวัด จะถวาย
ความเคารพด้วยท่าธงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวเท่าน้ัน 
  เมื่อมีค าบอกว่า “แสดงรหัส” ให้ผู้เชิญธงท าดังน้ี 
  ยกคันธงมาทางหน้า แล้ววางโคนคันธงลงระหว่างเท้าทั้ง ๒ ให้โคนคันธง
ชิดด้านในเท้าขวา  เอนคันธงไปพิงกับแขนซ้ายตรงข้อศอกซึ่งงออยู่น้ัน แล้วยกมือ
แสดงรหัส 
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๘๗ 

ตอนที่ ๗ 
ภาคผนวก 

 
บทท่ี ๑ 

กล่าวทัว่ไป 
  การฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ ปกติมักนิยมปฏิบัติกัน ณ บริเวณที่ต้ัง
กองลูกเสือในตารางฝึกประจ าวัน  ซึ่งแต่ละกองได้ก าหนดขึ้น ทั้งน้ีเพื่อมุ่งหมายให้
ลูกเสือได้รู้วิธีปฏิบัติในการอยู่รวมกันเป็นหมู่และเป็นกอง รวมทั้งการเคลื่อนที่จากที่
ห น่ึงไปสู่ที่ห น่ึงด้วยความเป็นระ เบียบเรียบร้อย รู้ จักฟังค าบอก ค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนสัญญาณต่างๆ ที่ใช้ในหารเรียกแถวและบังคับแถว โดยเหตุที่
ในกิจการลูกเสือ น้ันมีพิธีการอยู่ ไม่ น้อยตลอดปี จึงจ า เป็นอย่างยิ่งที่ ลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือจักได้รู้วิธีปฏิบัติอันถูกต้อง 
  อน่ึง การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ ได้อาศัยหลักการและวีการคล้ายคลึง
กับการฝึกวิชาทหารรักษาดินแดน อันมีการฝึกท่ามือเปล่าและการฝึกแถวชิด  
ตลอดจนการใช้อาวุธบางท่า ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกแก่ลูกเสือเมื่อเติบใหญ่ขึ้น และ
ก้าวไปสู่การฝึกวิชาทหาร หรือการที่จะต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
อย่างไรก็ดี  การฝึกระเบียบแถวได้ผนวกเอาวิธีการที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ  ได้ก าหนดเป็นระเบียบขึ้นไว้โดยเฉพาะ เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดกอง
ลูกเสือเกียดรติยศ อันเป็นเรื่องที่แต่ละกองลูกเสือควรรู้และปฏิบัติให้เป็นแบบฉบับ
อย่างเดียวกัน 
  อีกอย่างหน่ึง เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คณะลูกเสือไทยในโอกาส  ที่จะ
ไปเข้าร่วมกับคณะลูกเสือต่างประเทศ  หรือคณะลูกเสือนานาชาติ เมื่อมีการชุมนุม
ลูกเสือหรือเข้ารับการอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นต่างๆ ในต่างประเทศ ลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ลูกเสือเห็นสมควรจะได้เรียนรู้เรื่องรูปแถว
ต่าง ๆ ที่ใช้กับลูกเสือสากลการใช้สัญญาณมือในการเรียกแถว และบังคับแถว และ
วิธีการเข้าแถวตามรูปแถวน้ัน ๆ พอเป็นสังเขป 
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๘๘ 

บทท่ี ๒ 
ระเบียบว่าดว้ยการจดักองลกูเสือเกียรตยิศ 

 
  โดยที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  เห็นสมควรที่จะได้วาง
ระเบียบว่าด้วยการจัดกองลูกเสือเกียรติยศ  จึงได้วางระเบียบปฏิบัติไว้ดังน้ี 
  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดกองลูกเสือเกียรติยศ พ.ศ. ๒๕๑๙” 
  ข้อ ๒ กองลูกเสือเกียรติยศประกอบด้วยลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่  
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างน้อย ๒ คน และให้มีแตรเด่ียวด้วย 
  ข้อ ๓ กองลูกเสือเกียรติยศจัดส าหรับ 
   ๓.๑ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาต ิ
   ๓.๒ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
   ๓.๓ รัชทายาท 
   ๓.๔ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
   ๓.๕ ผู้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ 
   ๓.๖ สภานายก สภาลูกเสือแห่งชาติ 
   ๓.๗ ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

๓.๘ ศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ต้ังแต่ผู้ตรวจการลูกเสือขึ้นไป 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือแห่งชาติ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่นที่เห็นสมควร 
   ๓.๙ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
  ข้อ ๔ การจัดกองลูกเสือเกียรติยศ ให้จัดในโอกาสต่อไปน้ี 
   ๔.๑ ส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  องค์อุปถัมภ์
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และรัชทายาท  ให้จัดเมื่อเสด็จในงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
งานพิธีของลูกเสือ  หรือเสด็จประพาสต่างท้องถิ่น 
   ๔.๒  ส าหรับผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ให้จัดเช่นเดียวกับ
หมายเลข ๔.๑ 
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   ๔.๓ ส าหรับสภานายก สภาลูกเสือแห่งชาติและประธาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ให้จัดเมื่อไปในงานพิธีของลูกเสือ 
   ๔.๔ ส าหรับศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้จัดเมื่อเวลาเผาหรือฝัง  
แต่ให้งดส าหรับศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเสียชีวิตเน่ืองจากกระท าผิดหรือประพฤติชั่ว 
   ๔.๕ ส าหรับธงคณะลูกเสือแห่งชาติ หรือธงลูกเสือประจ าจังหวัด  
ให้จัดในเมื่อเชิญธงไปในงานพิธีและเชิญกลับ 
  ข้อ ๕ กองลูกเสือเกียรติยศส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและรัชทายาท ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติหรือ
ธงลูกเสือประจ าจังหวัดด้วย 
  ข้อ ๖ กองลูกเสือเกียรติยศให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ลูกเสือถือไม้พลอง
หรือไม้ง่ามทุกคน ตามประเภทของตน ส่วนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๒ คน ที่ควบคุมให้มี
ไม้ถือ 
  ข้อ ๗ การจัดกองลูกเสือเกียรติยศส าหรับศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้
พยายามจัดลูกเสือจากหน่วยสังกัดเดียวกับผู้เสียชีวิต หรือจากหน่วยสังกัดที่ผู้เสียชีวิต
เคยบังคับบัญชาหรือเคยประจ ามาก่อน 
  ข้อ ๘ กองลูกเสือเกียรติจัดส าหรับผู้ใด โดยปกติให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
กองเกียรติยศรายงานตัวต่อผู้น้ัน 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองเกียรติยศไม่ต้องรายงานตัวเมื่อกองลูกเสือ
เกียรติยศจัดส าหรับ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์อุปถัมภ์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ รัชทายาทหรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ในงานพระราชพิธี หรือ
รัฐพิธีต่าง ๆ ซึ่งมีหมายก าหนดการของส านักพระราชวัง 
  ข้อ ๙ การที่จะจัดกองลูกเสือเกียรติยศในส่วนกลางให้เลขาธิการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ในส่วนภูมิภาคน้ัน ให้ผู้อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ทั้งน้ีตามความเหมาะสม 
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บทท่ี ๓ 
สญัญาณมือในการเรียกแถวของลกูเสือสากล 

 
  การใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปต่าง ๆ ในการฝึกอบรมลูกเสือตามแบบ
สากลของลูกเสือ ทุกประเภท ผู้บังคับบัญชาที่จะเรียกแถวน้ันจะต้องเลือกสถานที่ให้
เหมาะสมเสียก่อน และยืนตรงแล้วจึงเรียกและให้สัญญาณ (ลูกเสือส ารองใช้ค าว่า 
แพ็ค ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ใช้ค าว่า กอง) 
  

๑. แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
 

 
หน้ากระดานแถวเด่ียว 

 
  ผู้เรียกเหยียดแขนทั้งสองข้างเสมอแนวไหล่  มือแบหันฝ่ามือไปข้างหน้า 
  ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว ข้างหน้าผู้เรียกให้แนวตรง
กึ่งกลางของแถวอยู่ห่างผู้เรียกประมาณ  ๖ ก้าว หันหน้าเข้าหาผู้เรียก 
  กรณีหมู่เดียว ให้นายหมู่ยืนแลตรงเป็นหลักทางขวา (ทางซ้ายมือผู้เรียก) 
ลูกแถวเข้าแถวตามล าดับทางซ้ายของนายหมู่ ยืนเรียงเคียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน 
ไปจนถึงลูกแถวคนสุดท้าย และปิดหมู่ ด้วยรองนายหมู่ ซึ่งอยู่ซ้ายสุดทุกคน (ยกเว้น
นายหมู่)  จัดแถวทางขวา (แลขวา) 
  การจัดระยะเคียง ถ้าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคียงของลูกเสือในแถวหน้า
กระดาน คือ ช่วงแขนซ้ายของลูกเสือที่อยู่ทางขวา ยกมือซ้ายขึ้นเท้าตะโพก ให้ฝ่ามือ
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พักอยู่บนตะโพกน้ิวเหยียดชิดกันอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง ศอกอยู่เสมอแนว
ล าตัว การจัดแถวใช้แขนขวาจดปลายศอกซ้าย ผู้เรียกแถวจัดการตรวจแถว แล้วสั่งน่ิง 
ลูกเสือทุกคนลดมือลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง 
  ถ้าเป็น “เปิดระยะ” ระยะเคียงของลูกเสือในแถวหน้ากระดาน คือสุด
ช่วงแขนซ้ายของลูกเสือทีอ่ยู่ทางขวา ให้ปลายน้ิวกลางมือซ้ายจดไหล่ขวา นับจากนาย
หมู่เป็นต้นมาจนถึงแถวคนสุดท้ายก่อนถึงรองนายหมู่ 
  กรณีมีหลายหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว เหมือนกับที่
เป็นหมู่เดียว ให้แนวตรงกึ่งกลางของแถวอยู่ห่างจากผู้เรียก ๖ ก้าวโดยประมาณ  และ
ระยะเคียงระหว่างหมู่ (ระหว่างนายหมู่ถัดไปทางซ้ายกับรองนายหมู่ทางขวา) เป็นไป
ตามปกติ  และระยะเคียง ๑ ช่วงแขน กรณี “เปิดระยะ” 
  เมื่อเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้วสั่งน่ิง 
  
 ๒.  แถวตอนเรยีงหนึ่ง 
 

 
          ตอนเรยีงหน่ึง  

 
  ผู้เรียกเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า เสมอแนวไหล่มือแบ หันฝ่ามือเข้า
หากัน 
  ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเรียงหน่ึงข้างหน้าผู้เรียก นายหมู่หลักซึ่งอยู่หน้า
ผู้เรียกประมาณ  ๖  ก้าว 
  กรณีหมู่เดียว  ให้นายหมู่วิ่งมามายืนในท่าตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้เรียก
ประมาณ ๖ ก้าว ลูกแถวเข้าแถวหลังนายหมู่หลัก ยืนให้ตรงคอนายหมู่ข้างหน้า ระยะ
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ต่อสุดช่วงแขนของลูกเสือเมื่อยื่นไปจดหลังท่อนบนของผู้อยู่ข้างหน้า ลูกแถวคนอื่น ๆ 
ก็เข้าแถวซ้อนไปข้างหลังของลูกแถวข้างหน้าตามล าดับ ระยะต่อสุดช่วงแขนดังเดิม  
และเข้าแถวต่อซ้อนกันไปจนถึงคนสุดทา้ย และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่ ในระยะต่อสุด
ช่วงแขนเช่นกัน 
  เมื่อผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้วสั่งน่ิง ทุกคนลดแขนลงอยู่ในท่าตรง
เพื่อฟังค าสั่งต่อไป 
  กรณีมีหลายหมู่ ให้เรียกว่า “แถวตอนหมู่” ให้หมู่หลักเข้าแถวตอน
ตรงหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียก ๖ ก้าวโดยประมาณ โดยมีหมู่อื่นๆเข้าแถวตอนเป็น
แนวเดียวกันไปทางซ้ายและทางขวาของหมู่หลัก 
  ระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ ๑ ชว่งศอก ส่วนระยะต่อ ๑ ช่วงแขน
โดยประมาณ (ไม่ต้องยกแขน) 
 
 ๓. แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
  ผู้เรียกก ามือทั้ง ๒ ข้าง เหยียดตรงไปข้างหน้าขนานกับพื้น งอข้อศอกขึ้น
เป็นมุมฉาก หันหน้ามือเข้าหากัน 

 

 
หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 

   
  ให้ลูกเสือหมู่ที่ ๑ มาเข้าแถวหน้าผู้เรียก นายหมู่อยู่ขวามือ ลูกหมู่อยู่
ซ้ายมือเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดาน โดยให้ตรงกึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้เรียก  
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ห่างจากผู้เรียกประมาณ ๖ ก้าว หมู่ต่อ ๆ ไป เข้าแถวหน้ากระดานเช่นเดียวกันข้าง
หลังหมู่แรกตามล าดับ ระยะหมู่ต่อหมู่ประมาณ ๑ ช่วงแขน 
  การเข้าแถว ลูกเสือทุกคน (เว้นคนอยู่ทางซ้ายสุด) ยกมือซ้ายขึ้นเท้า
ตะโพก (เหมือนดังที่กล่าวไว้ในหมู่แถวหน้ากระดาน) ระยะต่อระหว่างหมู่ต่อหมู่
ประมาณ ๑ ช่วงแขน (ไม่ต้องยกแขน) สะบัดหน้าไปทางขวา เมื่อผู้เรียกแถวตรวจการ
จัดแถวแล้วสั่งน่ิง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง 
 
 ๔.  แถวหน้ากระดานหมูเ่ปิดระยะ 
  ผู้เรียกก ามือทั้ง ๒ ข้าง งอข้อศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจน
เป็นแนวเดียว กับไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้า 
  ให้ลูกเสือทุกคนเข้าแถวเหมือนแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่ระยะต่อ
ระหว่างหมู่ของทุกหมู่ขยายออกไปทางด้านหลัง ห่างกันหมู่ละประมาณ ๓ ช่วงแขน 

 
หน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 

   
การเข้าแถว ให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนอยู่ซ้ายสุด) ยกมอืซ้ายขึ้นเท้า

ตะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา ระยะต่อระหว่างหมู่ต่อหมู่ประมาณ ๓ ช่วงแขน เมื่อ
ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้วสั่งน่ิง ลูกเสือทุกคนสะบัดหน้าและอยู่ในท่าตรง 
 
 ๕.  แถวรปูครึ่งวงกลม 
  ผู้เรียกแถว มือแบทั้ง ๒ ข้าง เหยียดตรงลงข้างล่างคว่ าฝ่ามือเข้าหาตัว  
โบกผ่านล าตัว ประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม 
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แถวรูปครึ่งวงกลม 

 
  ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้เรียก  โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่
เป็นแนวเดียวกับผู้เรียก หมู่ที่  ๒ และหมู่ ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่แรก
ตามล าดับ  จนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียว กับผู้เรียกและนาย
หมู่หมู่แรกโดยมือถือว่าผู้เรียกเป็นจุดศูนย์กลาง 
  การเข้าแถว ให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนซ้ายสุด) ยกมือซ้ายขึ้นเท้าตะโพก  
สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่หมู่แรก) เมื่อผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว  
สั่งน่ิง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง 
 
 ๖.  แถวรปูวงกลม 
  ก. แบบผู้เรยีกแถวยืนที่จุดศูนย์กลาง 
  ผู้เรียกแถวมือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ าฝ่ามือเข้าหาตัว  
โบกผ่านล าตัว ประสานกันด้านหน้าจดด้านหลังเป็นรูปวงกลม 
  ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้เรียก โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่แนว
เดียวกับผู้เรียก หมู่ที่ ๒ และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่แรกตามล าดับ  จนคน
สุดท้ายของหมู่สุดท้ายไปจดกับ นายหมู่ของหมู่แรก ถือผู้เรียกเป็นจุดศูนย์กลาง 
  การเข้าแถว ให้ลูกเสือทุกคนยกมือซ้ายขึ้นเท้าตะโพกสะบัดหน้าไป
ทางขวา (ยกเว้น นายหมู่หมู่แรก) เมื่อผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวเรียบร้อยแล้วสั่งน่ิง  
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ลูกเสือทุกคนลดแขนลงและสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง (การเข้าแถวและการจัดแถว
อนุโลมตามแบบ ก) 

 
แถวรูปวงกลม (ผู้เรียกแถวยืนอยู่กึ่งกลางของวงกลม) 

 
  ข. แบบผู้เรยีกยืนอยูท่ี่เส้นรอบวง 
  ผู้เรียกแถวมือขวาก าเหยียดแขนยกไปข้างหน้าขึ้นข้างบน และเลยไปหลัง 
  ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้เรียก  โดยนายหมู่แรกยืนชิดกับ
ผู้เรียกหมู่ที่ ๒ และหมู่ต่อ ๆ ไป อยู่ด้านซ้ายมือของผู้เรียกตาล าดับ จนคนสุดท้าย  ไป
จดกับผู้เรียกด้านขวามือ ถือผู้เรียกเป็นเส้นรอบวงด้วย 
 

 
 

แถวรูปวงกลม (ผู้เรียกแถวยืนอยู่ที่เส้นรอบวง) 
 
 ๗. แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง 
  ผู้เรียกแถวยืนอยู่ด้านหน่ึง (ซึ่งเป็นด้านเปิด) ศอกงอยกแขนทั้งสองขึ้น
ข้างหน้า  ให้หน้าแขนทั้งสองไขว้กันตรงฝ่ามือ ฝ่ามือทั้งสองแบเหยียดหันไปข้างหน้า  
ฝ่ามือขวาทับหลังมือซ้าย ประมาณแนวลูกคาง เป็นสัญญาณ ถ้ามีลุกเสือ ๓ หมู่ ให้เข้า
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แถวในอีก ๒ ด้านที่เหลือ โดยมีนายหมู่ ๑ เข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียวทางด้านซ้าย
ของผู้เรียก หันหน้าเข้าในรูปเหลี่ยม หมู่ ๒ เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวด้านตรงข้าม
กับผู้เรียก หันหน้าเข้าหาผู้เรียก และหมู่ ๓ เข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียวตรงข้ามกับ
หมู่ ๑ ทางด้านขวาของผู้เรียก 
  การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคนปฏิบัติเหมือนกับการเข้าแถวหน้ากระดาน  
เว้นระยะตรงมุมของแต่ละด้านให้เท่ากันพอควรไม่ซ้อนหรือตรงกัน 
 

 
แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง 

   
ถ้ามีลูกเสือมากกว่า ๓ หมู่ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เรียกแถว แต่ควรให้

ด้านซ้ายมือกับด้านขวามือมีจ านวนเท่ากัน 
  เมื่อมีผู้เรียกแถวตรวจแถวเรียบร้อยแลว้สั่งน่ิง ลูกเสือทุกคนลดแขนลง
พร้อมสะบัดหน้าอยู่ในท่าตรง 
 
 ๘.  แถวรัศมหีรอืล้อเกวียน (CART WHEEL) 
  ผู้เรียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง มือขวาแบคว่ ากางน้ิวออกทุกน้ิว ชูแขนไป
ข้างหน้าท ามุมประมาณ ๔๕ องศา ให้มองเห็นได้ แล้วเรียก “แพ็ค” หรือ “กอง” 
  ให้ลูกเสือทุกหมู่มาเข้าแถวเป็นรูปหมู่แถวตอนหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียก
ประมาณ ๖ ก้าว เป็นรูปรัศมีโดยให้หมู่แรกอยู่ด้านหน้าทางซ้ายมือผู้เรียกประมาณ  
๔๕  องศา หมู่ที่ ๒ และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ด้านซ้ายของหมู่แรกตามล าดับ ถือผู้เรียกเป็น
จุดศูนย์กลาง ระยะต่อของแต่ละหมู่ระหว่างบุคคลประมาณ ๑ ช่วงแขน ระยะเคียง
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๙๗ 

ระหว่างนายหมู่ต่อนายหมู่พอสมควร และนายหมู่ หมู่สุดท้ายจะอยู่ด้านหน้าทางขวามือ
ของผู้เรียกประมาณ ๔๕ องศา 
  การเข้าแถว ให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนอยู่หัวแถวของแต่ละหมู่) เหยียด
แขนซ้ายไปข้างหน้า สูงเสมอแนวไหล่คว่ าฝ่ามือให้ปลายน้ิวมือจดหลังของคนหน้าพอดี  
ผู้เรียกแถวจัดแถวแล้วสั่ง “น่ิง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกันและน่ิง 
 

 
แถวรัศมี 

 
 ๙.  การใช้สัญญาณมอืเป็นค าสั่งให้แถว “พักตามระเบียบ” และ “ตรง” 

 
    ค าสั่ง "ตรง"          "ตามระเบียบพัก" 

   
ในการเข้าแถวของหมู่ลูกเสือ จะเป็นแถวหน้ากระดานก็ดี แถวตอนก็ดี  

หรือแถวหน้ากระดานตอนหมู่ รูปครึ่งวงกลม หรือวงกลม ตลอดจนแถวรูปสี่เหลี่ยม
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๙๘ 

เปิดด้านหน่ึงก็ดี ผู้เรียกแถวอาจใช้สัญญาณมือเป็นค าสั่งให้แถว “พัก” จากท่าตรง  
และเป็นค าสั่งให้แถว “ตรง” จากท่าพักก็ได้  โดยผู้เรียกแถวท า ๒ จังหวะ ดังน้ี 
  จังหวะ ๑ ก ามือขวา งอแขนตรงศอกให้มือที่ก าอยู่ประมาณตรงหัวเข็ม
ขัด หันฝ่ามือที่ก าเข้าหาหัวเข็มขัด 
  จังหวะ ๒ สลัดมือที่ก าและหน้าแขนไปทางขวาเป็นมุม ๑๘๐ องศา  
ประมาณแนวเดียวกับแนวเข็มขัด เป็นสัญญาณให้ “พักตามระเบียบ” (ลูกเสือทุกคน
ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าพักตามระเบียบ) 
  กรณีที่จะให้สัญญาณมือเป็นค าสั่งให้ตรง “ตรง” ผู้เรียกแถวท า ๒  
จังหวะ ดังน้ี 
  จังหวะ ๑ ก ามือในลักษณะเหมือนกับเมื่อตอนสลัดแขน สั่ง “พัก”  
จังหวะ ๒ 
  จังหวะ ๒ กระตุกหน้าแขนให้ก ามือกลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด (จังหวะ ๑  
ของสัญญาณสั่ง “พัก”) 
  ลูกเสือทุกคนชิดเท้าซ้าย ลดแขนที่ไขว้หลังลงและอยู่ในท่าตรง 
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๙๙ 

บทท่ี ๔ 
การใชไ้มถ้ือของผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ 

 
  ตัวไม้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางหัวไม้ ๑.๘ เซ็นติเมตร กลางไม้  
๑.๕ เซ็นติเมตร ปลายไม้ ๑.๒ เซ็นติเมตร  ยาว ๗๕ เซ็นติเมตร ที่หัวไม้และปลายไม้ให้
มีปลอกทองเหลืองหุ้ม ทางด้านหัวไม้ยาว ๖ เซ็นติเมตร ด้านปลายไม้ยาว ๔  
เซ็นติเมตร จากหัวไม้ลงมา ๑๒ เซ็นติเมตร ให้มีพู่ ๒ พู่ ผูกติดอยู่กับไม้ และจากหัวไม้
ลงมา ๑๖ เซ็นติเมตร ให้มีปลอกทองเหลืองเป็นตราคณะลูกเสือแห่งชาติหุ้มอยู่ 
  ไม้ถือให้เป็นสีน้ าตาลแก่ 
 

ลักษณะพู่ของไม้ถอื 
  เป็นด้ายหรือไหมพรม สีตามประเภทของลูกเสือหรือต าแหน่งของลูกเสือ 
ถักเป็นเชือก ผูกไม้ถือ ปลายเชือกยาวข้างละ ๖ เซ็นติเมตร ต่อจากปลายเชือกแต่ละ
ข้างท าเป็นพู่ยาวข้างละ ๗ เซ็นติเมตร ขนาดโตพอสมควร 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เชือกและพู่เป็นสีเขียว 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เชือกและพู่เป็นสีเลือดหมู 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญวิสามัญ เชือกและพู่เป็นสีแดง 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ  
สังกัดส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เชือกและพู่เป็นสีม่วง 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ  
สังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัด เชือกสีม่วง  พู่ข้างหน่ึงสีม่วง อีกข้างสีเหลือง 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ    
สังกัดส านักงานลูกเสือเขตพื้นที่ เชือกสีม่วง พู่ข้างหน่ึงสีม่วง อีกข้างหน่ึงสีแดง 

(ลูกเสือส ารองไม่มีอาวธุ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองไม่มีไม้ถือ) 
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๑๐๐ 

วิธีใชไ้ม้ถอืของผู้บังคับบัญชาลูกเสอื 
 
  การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะใช้ในโอกาสที่จัดแถวลูกเสือใน
พิธีใด ๆ ที่ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือก็ต้องถือไม้ถือ ซึ่งมี
วิธีใช้ดังต่อไปน้ี 
  ๑. วิธีถือไมใ้นท่าปกติ  โดยปกติไม้ถือจะหนีบอยู่ในด้านในซอกซ้ายกับ
ข้างล าตัวซ้าย แขนซ้าย ท่อนบนแนบขนานกับล าตัวหนีบไม้ไว้ แขนซา้ยท่อนล่างเหยียด
ตรงไปข้างหน้า มือซ้ายก าไม้ให้ฝ่ามือหงายขึ้น ห่างจากโคนไม้ประมาณ ๑ ฝ่ามือให้ไม้
ขนานกับพื้น 
  ๒. ท่าบ่าอาวุธ  ใช้มอืขวาจับโคนไม้ถือให้ฝ่ามือคว่ าลงแล้วน าไม้มาแนบ
ข้างตัวทางขาในท่าตรง ให้น้ิวทั้งสี่เรียงกันอยู่ด้านนอก หัวแม่มืออยู่ด้านใน ให้โคนไม้อยู่
ระหว่างน้ิวชี้กับน้ิวหัวแม่มอื ปลายไมอ้ยู่แนบร่องไหล่ขวาพร้อมกับปลอ่ยมือซา้ยลงข้าง
ตัว 
  ๓. ท่าท าการเคารพอยู่กับที่ เมื่อบอกแถวท าความเคารพ “ขวา (ซ้าย
,ตรงหน้า) ระวัง , วันทยา - วุธ”  โดยแบ่งออกเป็น จังหวะดังน้ี 
  ๑. เมื่อได้ยินค าบอก “ระวัง” ให้ใช้มือขวายกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก แล้ว
ลดไม้ถือมาแนบข้างล าตัวด้านขวา (ท่าบ่าอาวุธ) 
  ๒. เมื่อได้ยินค าว่า “วันทยา - วุธ” ให้ยกไม้ถือขึ้นมาให้ปลายไม้ต้ังตรง 
น้ิวหัวแม่มือหันเข้าหาตัว ต้ังตรงขึ้นตามไม้ ปลายน้ิวหัวแม่มือเสมอปาก ห่างจากปาก ๑ 
ฝ่ามือ แล้วฟาดปลายไม้ และแขนขวาลงอยู่ในท่าตรง มือขวาก าโคนไม้ ให้น้ิวหัวแม่มือ 
อยู่ข้างบน  และชี้ปลายน้ิวไปทางปลายไม้ ให้ปลายไม้ชี้ตรงไปข้างหน้า และเฉียงลง
ห่างจากพ้ืนประมาณ ๑ คืบ 
  ท่าเรียบอาวุธ เมื่อบอก “เรียบ” ให้ยกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก แล้วน าลงมา
ในท่า บ่าอาวุธ และเมื่อบอก “อาวุธ” จึงยกไม้ถือชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ เฉียงไป
ข้างหน้าทางกึ่งขวา พร้อมกับเอนปลายไม้ลงมาเหน็บที่ซอกรักแร้  มือซ้ายยกขึ้นก าโคน
ไม้ไว้ แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรงตามเดิม 
  ๔.  เดินตามผู้รับการเคารพที่เดินตรวจแถว เมื่อได้บอกแถวท าความ
เคารพด้วยท่าวันทยาวุธแล้ว ถ้าผู้รับการเคารพเดินตรวจแถว ผู้ควบคุมแถว ซึ่งได้
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๑๐๑ 

ท าท่าวันทยาวุธอยู่แล้ว เดินตามผู้รับการเคารพ ไปจนสุดแถว แล้วยกไม้ขึ้นเสมอปาก
วิ่งกลับมาอยู่ที่เดิม พร้อมฟาดไม้ลง ในท่าวันทยาวุธอีก แล้วจึงบอกแถว “เรียบ - 
อาวุธ” ต่อไป 
  ๕.  การรายงาน  เมื่อบอกแถวท าวันทยาวุธแล้ว  ในกรณีที่จะต้องเข้าไป
รายงานผู้รับการเคารพ  ก็ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก  ออกวิ่งไปหยุดตรงหน้าห่างจากผู้รับ
รายงาน  ๓  ก้าว  พร้อมกับฟาด    ไม้ลงในท่าวันทยาวุธ  แล้วจึงรายงาน  เมื่อ
รายงานเสร็จ  ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก  ก้าวเท้าถอยหลัง  ๑  ก้าว    ท ากลับหลังหันวิ่ง
กลับที่  เมื่อถึงที่แล้วให้หยุดและท ากลับหลังหันพร้อมกับฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ  
แล้วจึงบอกแถว  “เรียบ - อาวุธ” ต่อไป 
  ๖.  ควบคุมแถวลูกเสือเดิน  เมื่อบอกลูกเสือแบกอาวุธ  ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือต้องอยู่ในท่า  บ่าอาวุธ  และเดินไปในท่าบ่าอาวุธ  จนกว่าจะบอกให้ลูกเสือ
เรียบอาวุธ 
  ๗.  สวนสนาม  เมื่อจะถึงผู้รับการเคารพ คือ ถึงธงแรกให้ท าระวัง คือ  
ยกไม้จากท่า บ่าอาวุธมาอยู่เสมอปากเมื่อถึงธงที่ ๒ ให้ฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ  
พร้อมกับท าแลขวาแขนซ้ายไม่แกว่ง เมื่อผ่านธงที่ ๓ ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก แล้วลดลง
ในท่าบ่าอาวุธ สะบัดหน้าแลตรงและเดินต่อไป 
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๑๐๒ 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการบริหารลกูเสือแห่งชาต ิ

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การประดบัเขม็เคร่ืองหมายระเบียบแถวลกูเสือ 

............................................................ 

  เพื่อให้การประดับเข็มเคร่ืองหมายระเบียบแถวลูกเสือ ของผู ้บังคับบัญชาลูกเสือ  
ผูต้รวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ  ที่ผ่านการฝึกอบรมวิชาระเบียบแถวลูกเสือ ตาม
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  
ส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  จึงไดก้  าหนดหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี คือ 

๑. ลักษณะเข็มเคร่ืองหมายระเบียบแถวลูกเสือ 

ท าดว้ยโลหะรูปทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้  ขนาดกวา้ง  ๒  เซนติเมตร  ยาว  ๔  เซนติเมตร 

มีพื้นสีน ้ าเงินและขอบริมสีทอง   มีค  าวา่ระเบียบแถวลูกเสือสีทองอยูด่า้นล่าง   เหนือขอ้ความดา้นซา้ย มี
เคร่ืองหมายคณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง  เหนือขอ้ความค่อนไปทางขวามีรูปลูกเสือเดินแถวแบกอาวธุสีทอง 

๒. การประดับเข็มเคร่ืองหมายระเบียบแถวลูกเสือ 

ใหป้ระดบัเขม็เคร่ืองหมายระเบียบแถวลูกเสือ  ที่อกเส้ือขา้งขวาเหนือกระเป๋า  ไดต้าม 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโลก  
และเขม็เคร่ืองหมายแสดงวทิยฐานะ  ลงวนัที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๖ 

  ประกาศ  ณ  วนัที่     ๕     เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

                                                                                
  (นายคงศกัด์ิ   เจริญรักษ)์ 

 ผูอ้  านวยการส านกัการลูกเสือ ยวุกาชาด และกิจการนกัเรียน 
ปฏิบติัหนา้ที่เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 

 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านระเบียบแถวลูกเสือ 

๑๐๓ 

บรรณานุกรม 
 

        คู่มือการฝึกระบยีบแถวลูกเสือ ของ ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

เอกสารประกอบการผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านระเบียบแถวลูกเสือ 

๑๐๔ 

 
คณะผูจ้ดัท า 

 
 

๑. ว่าท่ีรอ้ยโท ณฏัฐ ์ ยุวยุทธ  ผูต้รวจการลกูเสือ 
ประจ าส านักงานลกูเสือแห่งชาติ 

๒. นายบ ารุง  ทองซุน้ห่อ   ผูต้รวจการลกูเสือ 
ประจ าส านักงานลกูเสือแห่งชาติ 

๓. นายโอฬาร  เก่งรกัษ์สตัว ์  นักทรพัยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
      ส านักการลกูเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

๔. นางสาวชลธิกาญจน์  ภมูีศรี   พนักงานราชการ 
      ส านักการลกูเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


