
ใบความรู้ 
ระเบียบแถว 

การฝึกระเบียบแถว เป็นการฝึกเพื่อใหลู้กเสือเป็นผูมี้ระเบียบวนิยั ปฏิบติัตามค าสั่งได ้มุ่งส่งเสริม
ให้ลูกเสือมีความเขม้แข็งอดทน และเช่ือมัน่ในตนเอง แถวจะเป็นระเบียบไดก้็ตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือร่วมใจและความสามคัคี นอกจากน้ียงัฝึกการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

การฝึกท่ามือเปล่า 
1. ท่าตรง  เป็นท่าเบ้ืองตน้และเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืนๆ 

และยงัใชเ้ป็นท่าแสดงความเคารพไดอี้กดว้ยเม่ือลูกเสือไดย้นิค าบอก “แถว – ตรง” ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
ยืนส้นเทา้ชิด ปลายเทา้แยกออกจากกนัเล็กน้อย เข่าเหยียดตึงล าตวัยืดตรงแขนทั้งสองอยู่ขา้ง

ล าตวัและเหยียดตรง น้ิวมือเหยียดชิดกนั ให้น้ิวกลางอยู่ตรงแนวตะเข็บกางเกงเปิดฝ่ามือออก

เล็กนอ้ย ล าคอตั้งตรง ไม่ยืน่คาง ตามองตรงไปขา้งหนา้ น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองขา้งและน่ิง 

2. ท่าพกั 
1) พักตามปกติ เป็นท่าพกัในระหว่างการฝึกเพื่อให้ลูกเสือได้ฟัง

ค าอธิยบาย หรือดูการแสดงตวัอยา่งต่างๆ เม่ือลูกเสือไดย้นิค าบอก “พกั “ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
ให้หยอ่นเข่าขวาก่อนต่อไปจึงปล่อยตวัตามสบยาย และเมือ่ไดย้ินค าบอก “แถว” ให้ยึดตวัข้ึน
และจดัทุกส่วนของร่างกายใหอ้ยูใ่นท่าตรงนอกจาเข่าขวา เม่ือไดย้นิค าบอก “ตรง” ให้กระตุกเข่า
ขวา โดยเร็วและเขม้แขง็กลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรง  

2) พักตามระเบียบ เป็นท่าท่ีใช้พกัในโอกาสเก่ียวกบัพิธีการต่างๆ เม่ือ
ลูกเสือไดย้นิค าบอกตามระเบียบ “พกั” ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณคร่ึงก้าวอย่างเขม้แข็งและองอาจ 
พร้อมกบัจบัมือไขวห้ลงัให้หลงัมือเจขา้หาตวัมือขวาทบัมือซ้าย น้ิวหวัแม่มือขวาจบัหัวแม่มือซ้าย 
หลงัมือซา้ยแนบชิดล าตวัในแนวก่ึงกลางหลงั และอยา่ใตเ้ขม้ขดัเล็กนอ้ย ขาทั้งสองดึงน ้ าหนกัตวัอยู่
บนเทา้ทั้งสองขา้งและน่ิง  

3) พักตามสบาย  เป็นการพกัในโอกาสท่ีรอรับค าสั่ง เพื่อปฏิบติัต่อไป
เป็นระยะเวลาสั้นๆ เม่ือลูกเสือไดย้นิค าบอก “ตามสบาย – พกั” ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

 หย่อนเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกบัพกัตามปกติ ต่อไปจึงเคล่ือนไหวส่วนอ่ืนๆ 
ของร่างกาย รวมทั้งพุดจากนัได ้แต่ทั้งขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี เม่ือไดย้ินค าบอก “แถว – ตรง “ ก็ให้
ปฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าปกติ 

 



 
4) พักนอกแถว ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่งเป็นระยะเวลานานๆ 

เม่ือลูกเสือไดย้นิค าบอก “พกัแถว” ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
แยกยา้ยออกจากแถวทนัที แต่ตอ้งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงนั้น และไม่ส่งเสียงดงั เม่ือไดย้ินค าบอก 
“แถว” ใหรี้บกลบัมาเขา้แถวในรูปแถภวเดิม และเม่ือจดัแถวเรียบร้อยแลว้ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกวา่
จะมีค าบอกสั่งต่อไป 

3. ท่าหันอยู่กบัที ่
 ท่าหนัอยูก่บัท่ี ไดแ้ก่  

1) ขวาหนั 
2) ซา้ยหนั 
3) กลบัหลงัหนั 

1) ขวาหัน  ปฏิบติั เป็น 2 จงัหวะ 
จงัหวะ 1  เปิดปลายเทา้ขวา ยกส้นเทา้ซ้าย แลว้หนัตวัไปทางขวาโดยการ

หมุนดว้ยส้นเทา้ทั้งสอง จนได ้90 องศา 
จงัหวะ 2  ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาในท่าตรงโดยเร็วและเขม้แขง็  
2) ซ้ายหัน 
ปฏิบติัเป็น 2 จงัหวะ เช่นเดียวกบัขวาหันแต่เปล่ียนหันตวัไปทางซ้าย 

ปลายเทา้ขวาเป็นหลกั 
3) กลบัหลงัหัน 
จงัหวะ 1  ปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่าขวาหนั โดยหมุนตวัไปทางขวา 180 องศา 

พร้อมกบัเหวี่ยงเทา้ซ้ายเฉียงไปทางขวาประมาณคร่ึงกา้ว ลายเทา้ซ้ายแตะพื้นแนวเดียวกบัส้นเทา้
ขวา ส้นเทา้บิดออก 

จงัหวะ 2  ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาอยูใ่นท่าตรง 
4) ท่าเดิน – ท่าหยุด 

1)  ท่าเดิน    ใหก้า้วเทา้ซา้ยออกเดินก่อน ส้นเทา้สูงจากพื้นประมาณ 1 คืบ 
แกวง่แขนไปขา้งหนา้ ขอ้ศอกงอเล็กนอ้ย เม่ือแกวง่ไปขา้งหลกั แขนเหยยีดตรง แลว้เดินตามจงัหวะ 

2)  ท่าหยุด  ในขณะท่ีกลงัเดินหรือซอยเทา้ เม่ือไดย้ินค าสั่ง “แถว – หยุด” 
ไม่วา่เทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้ปฏิบติั 2 จงัหวะ คือ จงัหวะ 1 กา้วเทา้ไปขา้งหนา้ 1 
กา้ว จงัหวะ 2 ชกัเทา้หลงัไปชิดเทา้หนา้ในลกัษณะท่าตรงอยา่งแขง็แรง  
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ท่าถือไม้พลอง 
1. ท่าตรง – ท่าพกั 

ท่าตรงและท่าพกัใน๘ณะถือไมพ้ลองหรือไมง่้าม ปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่า
มือเปล่าโดยถือไม้พลองมือขวา โคนไม้พลองชิดน้ิวก้อนเท้าขวา การจบัไม้พลองให้จบัอยู่ใน
ระหวา่งน้ิวหวัแม่มือกบัน้ิวช้ี น้ิวหวัแม่มือชิดขวา ส่วนอีก 4 น้ิวเรียงชิดกนัจบัไมพ้ลองเฉียงลงไป
เบ้ืองล่างใหไ้มพ้ลองตั้งตรงแนบล าตวั ปลายไมอ้ยูใ่นช่องไหล่ขวา 

ท่าพกัตามระเบียบ ปฏิบติัเช่นเดียวกนั แต่ให้เล่ือนมือข้ึนมาเสมอสะเอว
แลว้ยื่นไมพ้ลองเฉียงไปขา้งหนา้ ประมาณ 45 องศา มือวา้ยไพล่หลงั น้ิวเรียงชิดติดกนั มือแบตาม
ธรรมชาติ 

2. ท่าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ 
1) ท่าวนัทยาวุธ เป็นท่าแสดงความเคารพ เม่ือไดย้ินค าสั่ง “วนัทยาวุธ” 

ใหย้กแขวนซา้ยข้ึน ขอ้ศอกงอตั้งฉากกบัล าตวัเสมอไหล่ คว  ่าฝ่ามือลง น้ิวหวัแม่มือจรดปลายน้ิวกอ้ย 
น้ิวช้ี  น้ิวกลางและน้ิวนางเหยยีดตรงและชิดกนั ปลายน้ิวแตะไมพ้ลองซ่ึงอยูใ่นร่องไหลขวา 

2) ท่าเรียบอาวุธ  ปฏิบติัต่อเน่ืองจากท่าวนัทยาวุธ คือ ในขณะท่ีแสดง
ความเคารพในท่า วนัทยาวธุ เม่ือไดย้นิค าสั่ง “เรียบอาวธุ” ใหล้กมือซา้ยลงอยูใ่นท่าตรง 

3. ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ 
1) ท่าแบกอาวธุ  ปฏิบติัเป็น 2 จงัหวะ คือ 
จงัหวะ 1  มือขวาจบัไมพ้ลองแลว้ยกผา่นหนา้เฉียดล าตวัไปทางซ้าย ให้

ไมพ้ลองอยูใ่นอุง้มือซา้ย มือขวายงัจบัไมพ้ลองอยูท่ี่เดิม งอศอกไปขา้งหนา้แนวเดียวกบัไหล่ ล าไม้
พลองตั้งอยูต่รงร่องไหล่ซา้ย 

จงัหวะ 2  ดนัไมพ้ลองดว้ยมือซ้ายข้ึนไปพาดบ่าซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชิด
ล าตวั งอศอกหน้าแขนตั้งไดฉ้ากกบัล าตวั ขณะเดียวกนัให้ลดมือขวาลงในท่าตรงศีรษะตอ้งอยู่น่ิง
ไม่เคล่ือนไหว  

 



 
 
 
2) ท่าเรียบอาวธุ ปฏิบติัเป็น 3 จงัหวะ คือ  
จงัหวะ 1  ยกมือขวาข้ึนจบัไมพ้ลอง ขอ้ศอกงอไปขา้งหนา้ในแนวเดียวกบั

ไหล่ เหยยีดแขนซา้ยลดไมพ้ลองลงชิดล าตวั 
 จงัหวะ 2  ดึงไมพ้ลองดว้ยมือขวามาไวใ้นร่องไหล่ขวาเหยียดแขนขวาลง

เกิดสุดแขน ยกมือซา้ยข้ึนจบัไมพ้ลองท่ีร่องไหล่ขวา ขอ้ศอกงอไปขา้หนา้ในแนวเดียวกบัไหล่ 
จงัหวะ 3  ลดแขนซ้ายลงอยูใ่นท่าเรียบอาวุธ เหยียดแขวนขวาลงสุดแขน

ลดไมพ้ลองลงจดพื้น 
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