
เน้ือหา 
 

1.  ระเบียบแถว  (ท่ามือเปล่า) 
 จุดมุ่งหมายหลกัของการฝึกระเบียบแถว  เป็นการฝึกลูกเสือให้เป็นผูมี้ระเบียบวินยัและ
ความพร้อมเพรียงกนั  นอกจากน้ี  ยงัเป็นการฝึกการปฏิบติัตามค าสั่ง  ฝึกความอดทนการท าให้
ร่างกายแข็งแรง  ท่าทางองอาจผึ่งผาย  สามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดค้ล่องแคล่วว่องไว  และให้
รู้จกัการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีดว้ย 
 ระเบียบแถวท่ีลูกเสือตอ้งฝึกเบ้ืองตน้เป็นการฝึกในท่ามือเปล่า  ซ่ึงประกอบดว้ยท่าต่าง ๆ 
ต่อไปน้ีคือ 
 

 

1.  ท่าตรง 
      ค าบอก  “กอง  -  ตรง” 
      การปฏิบัติ  ยนืใหส้้นเทา้ชิดและอยูใ่นแนวเดียวกนั  ปลาย
เทา้แยกออกขา้งละเท่า  ๆ กนัห่างกนัประมาณ  1  คืบ  (ท ามุม  
45  องศา)เข่าเหยยีดตึงและบีบเขา้หากนั  ล าตวัยดืตรงอกผาย
ไหล่เสมอกนั  แขนทั้งสองห้อยอยูข่า้งล าตวัและเหยยีดตรง  
พลิกศอกไปขา้งหนา้เล็กนอ้ยจนไหล่ตึง  น้ิวมือเหยยีดและชิด
กนั  น้ิวกลางจดขาตรงก่ึงกลางประมาณแนวตะเขบ็กางเกง  
เปิดฝ่ามือออกเล็กนอ้ย  ล าคอยดืตรงไม่ยืน่คาง  ตามองตรงไป
ขา้งหนา้  ใหน้ ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่า ๆ กนั  และน่ิง 

หมายเหตุ  1.  ท่าตรงเป็นท่าเบ้ืองตน้และเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืน ๆ 
   2.  ใชเ้ป็นท่าส าหรับแสดงความเคารพไดท้่าหน่ึง 
 

 2.  ท่าพกั 
 
2.1   พกัตามปกติ 

ค าบอก  “พกั” 
การปฏิบัติ  หย่อนเข่าขวาก่อน  ต่อไปก็หย่อน

และเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเม่ือไดย้ินค า
บอกว่า  “กอง” ให้ยืดตัวข้ึนและจดัทุกส่วนของ
ร่างกายให้อยู่ในท่าตรง  นอกจากเข่าขวาคร้ันเม่ือได้
ยินค าบอกวา่ “ตรง”  ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็วและ
แขง็แรง  กลบัไปอยูใ่นลกัษณะของท่าตรง 



 
 

 
 

 
 

2.2  พกัตามระเบียบ 
ค าบอก  “ตามระเบียบ  -  พกั” 

การปฏิบัติ  แยกเทา้ซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ  30  
ซม.  (หรือประมาณเกือบคร่ึงกา้วปกติ)  อยา่งแข็งแรง
และองอาจ  พร้อมกบัจบัมือไขวห้ลงัมือหนัเขา้หาตวั  
มือขวาทบัมือซ้ายแนบล าตวัในแนวก่ึงกลางและอยู่
ใตเ้ข็มขดัเล็กน้อย  ขาทั้งสองตึง  น ้ าหนักตวัอยู่บน
เทา้ทั้งสองเท่า ๆ กนัและน่ิงเม่ือไดย้นิค าบอกวา่ “กอง  
-  ตรง”  ให้ชกัเทา้ขวาอยา่งแข็งแรง  พร้อมกบัมือทั้ง
สองกลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดิม 

        
2.3  พกัตามสบาย 

ค าบอก  “ตามสบาย  -  พกั” 
         การปฏิบัติ  “หยอ่นเข่าขวาก่อนเช่นเดียวกบั  “พกั”  ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสบาย
และพดูจากกนัได ้ แต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่จะนัง่ไม่ได ้
       เม่ือไดย้นิค าบอกวา่  “กอง  -  ตรง”  ใหป้ฏิบติัท่าเดียวกบัท่าพกัปกติ” 
 
2.4   พกันอกแถว 

ค าบอก  “พกัแถว” 



 การปฏิบัติ  ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทนัทีแต่ตอ้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัและไม่ท า
เสียงอึกทึก  เม่ือไดย้นิค าบอกวา่  “กอง”  ใหรี้บกลบัมาเขา้แถวตรงท่ีเดิม  โดยเขา้ในรูปแถวเดิมและ
เม่ือจดัแถวเรียบร้อยแลว้ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกวา่จะมีค าบอกค าสั่งต่อไป 
หมายเหตุ ส าหรับท่าพกั 
 ท่าพกั  เป็นท่าท่ีเปล่ียนอิริยา บทจากท่าตรง  เพื่อผอ่นคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่าง 
ๆ คือ 
 1.  พกัตามปกติใชพ้กัในโอกาสระหวา่งฝึกสอน  เพื่ออธิบายหรือแสดงตวัอยา่งแก่ลูกเสือ 
 2.  พกัตามระเบียบ  ใชพ้กัในโอกาสท่ีเก่ียวกบัพิธีการต่าง ๆ เช่น  ตรวจพลสวนสนามหรือ
อยูใ่นแถวกองเกียรติยศ  ฯลฯ 
 3.  พกัตามสบาย  ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่ง  เพื่อปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 
เช่น  เม่ือผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ 
 4.  พกันอกแถว  ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่ง  เพื่อปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลานาน ๆ 
3.  ท่าหันอยู่กบัที ่
1.1 ขวาหัน 
 ค าบอก  “ขวา   -  หนั” 
 การปฏิบัติ  ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ  
 จงัหวะ  1  เปิดเทา้ขวา  และยกส้นเทา้ซ้าย  
ทนัใดนั้นให้หันตวัไปทางขวาจนได ้90  องศา  
หมุนเท้าทั้ งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้า  
ซ่ึงเป็นหลักนั้นติดอยู่กับพื้นน ้ าหนักตวัอยู่ท่ีเท้า
ขวา  ขาซา้ยเหยยีดตึง  บิดส้นเทา้ซ้ายออกขา้งนอก
พอตึง 
 จงัหวะ  2  ชกัเทา้ซ้ายมาชิดเทา้ขวาใน
ลกัษณะท่าตรงโดยเร็ว  และแขง็แรง 
 

 

 

1.2 ซ้ายหัน 
 ค าบอก  “ซา้ย  -  หนั” 
 การปฏิบัติ  ท าเป็น  2  จงัหวะอย่าง
เดียวกบัท่าขวาหนัโดยเปล่ียนค าวา่  “ขวา”  เป็น  
“ซา้ย” 
  
1.3 กลบัหลงัหัน 
 ค าบอก  “กลบัหลงั  -  หนั” 

 
 
 



 การปฏิบัติ  ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
 จงัหวะ  1  ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน  
จงัหวะ  1  แต่หันเลยไปจนกลบัหน้าเป็นหลงั  
ครบ  180  องศา  และให้ปลายเทา้ซ้ายไปหยุดอยู่
ขา้งหลงัเฉียงซ้ายประมาณคร่ึงกา้วและในแนวส้น
เทา้ขวา 
 จงัหวะท่ี  2  ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน
จงัหวะ  2 

 
 

 
 
 
4.  ท่าเดิน  -  ท่าหยุด 
4.1  ท่าเดิน 
 ค าบอก  “หนา้ – เดิน” 
 การปฏิบัติ  โน้มน ้ าหนักตวัไปขา้งหน้าพร้อมกบัก้าวเทา้ซ้ายออกเดินก่อน  ขาเหยียดตึง
ปลายเทา้งุม้  ส้นเทา้สูงจากพื้นประมาณ  1  คืบ  เม่ือจะวางเทา้และกา้วเทา้ต่อไปให้โนม้น ้ าหนกัตวั
ไปขา้งหนา้  ตบเตม็ฝ่าเทา้อยา่งแขง็แรง  ทรงตวัและศีรษะอยูใ่นท่าตรง  แกวง่แขนตามธรรมดาเฉียง
ไปขา้งหนา้และขา้งหลงัพองาม  เม่ือแกว่งแขนไปขา้งหน้า  ขอ้ศอกงอเล็กนอ้ย  เม่ือแกว่งแขนไป
ขา้งหลงัใหเ้หยยีดแขนตรงตามธรรมชาติ  หนัหลงัมือออกนอกตวัแบมือใหน้ิ้วมือเรียงชิดติดกนั 
 ความยาวของกา้ว  40-60   เซนติเมตร  (นบัจากส้นเทา้)  รักษาความยาวของกา้วให้คงท่ี  
อตัราความเร็วในการเดิน  นาทีละ  90-100  กา้ว 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  ท่าหยุด 
 ค าบอก  “แถว – หยดุ” 
 การปฏิบัติ  ในขณะท่ีก าลงัเดินตามปกติ  เม่ือไดย้ินค าบอกวา่  “แถว – หยุด”  ไม่วา่เทา้ขา้ง
ใดขา้งหน่ึงจะตกถึงพื้นก็ตาม  ให้ปฏิบติัเป็น  2  จงัหวะ  คือจงัหวะ  1  กา้วเทา้ต่อไปอีก  1  กา้ว  
จงัหวะ  2  ชกัเทา้หลงัไปชิดเทา้หนา้ในลกัษณะท่าตรงอยา่งแขง็แรง 



 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  1)  ท่าหยดุโดยธรรมดา  ผูบ้อกแถวควรบอกให้ตบเทา้ขวา 
                  2)  เม่ือใชค้  าบอกวา่  “แถว”  ลงเทา้ใดใหบ้อกค าวา่  “หยดุ”  ลงเทา้นั้นในกา้วต่อไป  เช่น  

บอก  “แถว  -  ”  ลงเทา้ขวาเม่ือกา้วเทา้ซา้ยต่อไป  และลงเทา้ขวาอีกเป็น  คร้ังท่ี  2  จึง
บอกค าวา่  “หยดุ”    

2.  ระเบียบแถว  (ท่าถือไม้พลอง) 
 การฝึกระเบียบแถวในบทน้ีเป็นท่าถือไมพ้ลอง  ซ่ึงเปรียบเสมือนอาวุธของลูกเสือไมพ้ลอง
เป็นไมก้ลม  เส้นผา่ศูนยก์ลาง  3  เซนติเมตร  ยาว  150  เซนติเมตร  จากหวัไมพ้ลองลงมา  20  
เซนติเมตร  จะมีรูเจาะส าหรับร้อยเชือก  จากรูร้อยลงมา  5  เซนติเมตร  มีขีดเป็นเส้นตรงขวางเป็น
มาตราวดัความยาวระยะ  1-75  เซนติเมตร  ระเบียบแถวท่าไมพ้ลองมีดงัน้ี 

1. ท่าตรง  -  ท่าพกั 
1.1  การถือไม้พลองในท่าตรง 

 ให้ลูกเสือยืนตรง  ถือไมพ้ลองดว้ยมือขวา  ให้ไม้
พลองอยูร่ะหวา่งน้ิวหวัแม่มือกบัน้ิวช้ีส่วนน้ิวกลาง  น้ิวนาง
และน้ิวก้อยช่วยประคองไม้พลองไวใ้ห้ตรง  การจบัไม้
พลองให้อยู่ในระดบัแนวปากกระเป๋ากางเกง  และตั้งตรง
แนวล าตวั  ให้ปลายไมพ้ลองอยู่ในร่องไหล่ขวา  โคนไม้
พลองอยูป่ระมาณโคนน้ิวกอ้ยเทา้ขวา 

                

 
1.2 ท่าพกั     
 1.2.1  ท่าพกัตามปกติ 

 ค าบอก  “พกั” 
 การปฏิบัติ  เม่ือผูก้  ากบัสั่งวา่  “พกั”  ใหลู้กเสือหยอ่นเข่าขวาลง  เทา้ทั้งสองอยูก่บัท่ี  ถือไม้

พลองไวแ้นบล าตวัเหมือนท่าตรง  เคล่ือนไหวร่างกายได ้ แต่หา้มเคล่ือนท่ีหา้มพดูคุย 
การกลบัเขา้อยู่ในท่าตรง  เม่ือผูก้  ากบัสั่งวา่  “แถว – ตรง”  เม่ือไดย้ินค าวา่  “แถว”  ให้

ลูกเสือยดืล าตวัข้ึน  จดัทุกส่วนของร่างกายให้อยูใ่นท่าตรง ยกเวน้เทา้ขวาให้หยอ่นไวเ้หมือนตอนท่ี
พกัเม่ือไดย้นิค าวา่  “ตรง”  ใหก้ระตุกเข่าโดยเร็วอยา่งแขง็แรงกลบัไปอยูใ่นท่าตรงตามเดิม 



   1.2.2  ท่าพกัตามระเบียบ 
ค าบอก  “ตามระเบียบ  - พกั” 
การปฏิบัติ  เม่ือผูก้  ากบัสั่งวา่  “ตามระเบียบ-พกั”  ให้ลูกเสือ

ปฏิบติัดงัน้ี 
1)  ให้แยกเทา้ซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ  1  ฟุตหรือคร่ึง

กา้วอยา่งแขง็แรงและองอาจ  น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
2)  ให้เล่ือนมือขวาท่ีจบัไมพ้ลองไปขา้งหน้าเฉียงไปทาง

ดา้นขา้ง  ประมาณ  45  องศา 
3)  มือซ้ายไพล่หลงั  แบมือตามธรรมชาติ  น้ิวเรียงชิดติดกนั  

หลงัมือแตะไวใ้ตเ้ขม็ขดัเล็กนอ้ย 
4)  ตามองตรงและน่ิง 

 

 

 การกลบัเขา้อยูใ่นท่าตรง  เม่ือผูก้  ากบัลูกเสือสั่งวา่ “แถว-ตรง”  ให้ชกัเทา้ซ้ายมาชิดเทา้ขวา
อยา่งรวดเร็ว  เล่ือนมือขวาท่ีจบัไมพ้ลองลง  ดึงไมพ้ลองเขา้มาแนบล าตวั  และเอามือซ้ายมาอยูแ่นบ
ล าตวัตามเดิม 

2.  ท่าวนัทยาวุธ - เรียบอาวุธ 
การท าวนัทยาวธุเป็นการท าความเคารพของลูกเสือขณะท่ีถือไมพ้ลอง 
ค าบอก  “วนัทยา-วธุ” 
การปฏิบัติ  เม่ือผูก้  ากับสั่งว่า  “วนัทยา-

วุธ”  ให้ลูกเสือท าจงัหวะเดียวโดยแยกแขนซ้าย
ข้ึนมาเสมอแนวไหล่งอขอ้ศอกไปขา้งหน้าให้ตั้ง
ฉากกบัล าตวั  ฝ่ามือแบคว  ่า  เหยียดน้ิวช้ี  น้ิวกลาง
และน้ิวนางให้ชิดติดกัน  ให้น้ิวหัว  แม่มือกด
ปลายน้ิวกอ้ยไว ้ ใชข้อ้สุดทา้ยของปลายน้ิวช้ีแตะ
ไมพ้ลองไว ้

เม่ือเลิกท าความเคารพ  ผูก้  ากบัลูกเสือจะ
สั่งว่า   “เ รียบ-อาวุธ”ให้ลดมือซ้ายลงโดยเร็ว
กลบัไปอยู่ในท่าตรงในกรณีท่ีผูรั้บการเคารพเดิน
ผ่านมา  ผูก้  ากับลูกเสือจะสั่งว่า  “ขวา  ระวงัวนั
ทยา-วุธ”หรือ “หรือซ้ายระวงัวนัทยา-วุธ”  ให้ท า
วนัทยาวธุพร้อมกบัหนัหนา้ไปทางทิศท่ีสั่งมองจบั
ตาท่ีผูรั้บความเคารพ  หันศีรษะตามจนผูรั้บการ
เคารพผา่นไป  2   กา้วจึงหนัหนา้กลบัมามองตรง 

 
 

 

  



  3.  ท่าแบกอาวุธ-เรียบอาวุธ 
ค าบอก  “แบก – อาวธุ” 
 การปฏิบัติ  เม่ือผู ้ก  ากับลูกเสือสั่งว่า  
“แบก-อาวุธ”  ให้ลูกเสือปฏิบติัเป็น  2  จงัหวะ
ดงัน้ี 
 จงัหวะท่ี  1  ใหย้กไมพ้ลองดว้ยมือขวา  
ผ่านหน้า  เฉียดล าตวัไปทางซ้ายมือวางปลาย
โคนไม้พลองในอุ้งมือซ้าย  แนบไม้พลองไว้
ตรงร่องไหล่ข้างซ้าย  มือขวาจบัไม้พลองให้
น้ิวหวัแม่มืออยูด่า้นในและน้ิวทั้งส่ีจบัดา้นนอก
ใหน้ิ้วเฉียงลงเล็กนอ้ย  แขนซา้ย  เหยยีดตึงไมพ้ลองตั้งตรง 
 จงัหวะท่ี  2  ให้งอขอ้ศอกดา้นซ้ายดนัไมพ้ลองข้ึนบนบ่าซ้าย  หนา้แขนท ามุมประมาณ  
100 องศา  แขนท่อนบนแนบล าตวั  พร้อมกนันั้นใหล้ดมือขวาลงมาแนบขาในท่าปกติ 
 เม่ือจะลดไมพ้ลองอยูใ่นท่าตรงตามเดิม  ผูก้  ากบัลูกเสือจะสั่งวา่  “เรียบ – อาวุธ” ให้ลูกเสือ
ปฏิบติัเป็น  3  จงัหวะดงัน้ี 
 จงัหวะท่ี  1  ลดโคนไมพ้ลองลงดว้ยมือซา้ย  โดยเหยยีดแขนซา้ยลงใหตึ้ง  ใหไ้มพ้ลองแนบ
ล าตวั  พร้อมกนันั้น  ก็ให้ใชมื้อขวาจบัไมพ้ลองในระดบัเสมอแนวไหล่  งอขอ้ศอกไปขา้งหน้าให้
ขนานพื้น 
 จงัหวะท่ี  2  ใชมื้อขวาจบัไมพ้ลองลดลงผา่นเฉียงล าตวัไปทางขวามาจบัไมพ้ลองระดบัร่อง
ไหล่ขวางอขอ้ศอกไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล่ 
 จงัหวะท่ี  3  ลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง  พร้อมกบัลดไมพ้ลองลงจดพื้นให้โคนไม้
พลองอยูข่า้งน้ิวกอ้ยเทา้ขวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สัญญาณมือ 
1. สัญญาณมือ 

  
 ในการฝึกระเบียบแถว  ผูก้  ากบัลูกเสืออาจสั่งดว้ยสัญญาณมือ  

ลูกเสือจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรู้สัญญาณมือเพื่อจะไดแ้ปลสัญญาณมือท่ี
ไดรั้บและปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  สัญญาณมือท่ีลูกเสือ
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้มีดงัน้ี 

 
 
1)  เตรียมคอยฟังค าส่ังหรือหยุด 
การใหส้ัญญาณ ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนขวาข้ึนตรงเหนือศีรษะ  

มือแบ  น้ิวทั้งหา้เรียงชิดติดกนั  หนัฝ่ามือไปขา้งหนา้ 
เม่ือเห็นสัญญาณน้ีใหลู้กเสือ  หยดุการเคล่ือนไหว  หรือหยดุ

การกระท าการต่าง ๆ ท่ีก าลงัท าอยูห่นัหนา้ไปทางผูบ้งัคบับญัชาเพื่อคอย
ฟังค าสั่ง  ถา้อยูใ่นแถวใหย้นือยูใ่นท่าตรง 

 
 

2)  รวมหรือกลบัมา 
การใหส้ัญญาณ  ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนขวาข้ึนตรงเหนือศีรษะ  

แบมือไปขา้งหนา้น้ิวมือทั้งห้าน้ิวชิดติดกนัและหมุนมือเป็นวงกลมจาก
ซา้ยไปขวา 

เม่ือเห็นสัญญาณน้ี  ใหลู้กเสือรวมกองรีบมาเขา้แถวรวมกนั 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
3)  จัดแถวหน้ากระดาน 
การใหส้ัญญาณ  ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนทั้งสองออกไปดา้นขา้ง

เสมอไหล่  ฝ่ามือแบไปขา้งหนา้น้ิวเรียงชิดติดกนั 
เม่ือเห็นสัญญาณน้ีใหลู้กเสือ  เขา้แถวหนา้กระดาน  หนัหนา้ไป

หาผูใ้หส้ัญญาณ 
 

 
4)  จัดแถวตอน 
การใหส้ัญญาณ  ผูก้  ากบัลูกเสือจะเหยยีดแขนทั้งสองขา้งไป

ขา้งหนา้  แนวเดียวกบัไหล่  แขนขนานกนั  ฝ่ามือแบเขา้หากนั 
เม่ือเห็นสัญญาณน้ี  ใหลู้กเสือเขา้แถวตอน 
 
 
 
 
 

 
5)  เคลือ่นทีไ่ปยงัทศิทีต้่องการ 
การใหส้ัญญาณ  ผูก้  ากบัจะหนัหนา้ไปยงัทิศท่ีตอ้งการชู

แขนขวาข้ึนเหนือศีรษะสุดแขน  ฝ่ามือแบไปขา้งหนา้  น้ิวชิดกนัแลว้ลด
แขนลงเสมอไหล่ 

เม่ือเห็นสัญญาณน้ี  ใหลู้กเสือ  วิง่ไปยงัทิศทางท่ีมือผูใ้ห้
สัญญาณช้ีไป 

 
 

 
6)  เร่งจังหวะหรือท าให้เร็วขึน้ 
การใหส้ัญญาณ  ผูก้  ากบัจะงอแขนขวามือก าเสมอบ่าแลว้ชูข้ึน

ตรงเหนือศีรษะแลว้ลดลงหลาย ๆ คร้ังติดต่อกนั 
เม่ือเห็นสัญญาณน้ี  ใหลู้กเสือรีบวิง่หรือเร่งจงัหวะส่ิงท่ีท าอยูใ่ห้

 
 

 
 

 
 

 
 
 



เร็วข้ึน 
 

 
7)  นอนลงหรือเข้าทีก่ าบัง 
การใหส้ัญญาณ  ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหนา้เสมอ

แนวไหล่ฝ่ามือแบคว  ่าลง  น้ิวชิดกนัแลว้ลดแขนลงและยกข้ึนท่ีเดิมหลาย 
ๆ คร้ัง 

เม่ือลูกเสือเห็นสัญญาณน้ีให้รีบนอนหรือเขา้ท่ีก าบงัทนัที 
 
8)  ลุกขึน้ 
การใหส้ัญญาณ  ผูก้  ากบัจะเหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหนา้เสมอ

ไหล่ฝ่ามือแบหงายข้ึนน้ิวชิดและลดลงท่ีเดิมหลาย ๆ คร้ัง 
เม่ือลูกเสือเห็นสัญญาณน้ีให้รีบลุกข้ึนทนัที 
 
 
 
2.  การใช้สัญญาณมือเป็นค าส่ังแถว 
1) สัญญาณมือพกัตามระเบียบ 
การใหส้ัญญาณในขณะท่ีลูกเสืออยูใ่นแถว  หากผูก้  ากบัจะสั่ง

ใหพ้กัจะท าสัญญาณมือเป็น  2  จงัหวะดงัน้ี 
 
จงัหวะท่ี  1  ก ามือขวา  งอแขนตรงขอ้ศอกใหมื้อท่ีก าอยู่

ประมาณตรงหวัเขม็ขดัหนัฝ่ามือท่ีก าเขา้หาเขม็ขดั 
 
จงัหวะท่ี  2  สลดัมือท่ีก าและหนา้แขนออกไปทางขวา  เป็นมุม  

180  องศาประมาณแนวเดียวกบัเขม็ขดั 
เม่ือเห็นสัญญาณน้ี  ใหลู้กเสือพกัตามระเบียบ 

 
2) สัญญาณมือท่าตรง 
การใหส้ัญญาณ  ขณะท่ีก าลงัพกัตามระเบียบ  ผูก้  ากบัจะสั่งให้

ตรงดว้ยการท าสัญญาณมือเป็น 2  จงัหวะดงัน้ี 
จงัหวะท่ี  1  ก ามือขวา  แขนเหยยีดตรงไปทางขวา  ใหมื้อก าอยู่

ในระดบัเขม็ขดั 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



จงัหวะท่ี  2  กระตุกหนา้แขนเขา้หาตวั  ใหมื้อท่ีก ากลบัมาอยู่
ตรงหวัเขม็ขดั 

เม่ือเห็นสัญญาณน้ี  ใหลู้กเสือชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวา  ลดแขน
ท่ีไขวห้ลงัมาอยูใ่นท่าตรง 

 
 
  

 

 
 



1.4  สัญญาณนกหวดี 
 ในการออกค าสั่งแก่ลูกเสือ  ผูก้  ากบัลูกเสืออาจสั่งด้วยสัญญาณนกหวีดก็ได้  ลูกเสือจึง
เขา้ใจความหมายของสัญญาณนกหวีด  เพื่อจะไดป้ฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็วสัญญาณท่ี
ควรรู้มีดงัน้ี 
 1.  สัญญาณหยดุหรือฟัง  เสียงหวดียาว 1 คร้ัง  “หวดี”(-)เป็นสัญญาณให้ลูกเสือหยุดกระท า
การใด ๆ หรือเตรียมตวัคอยฟังค าสั่งท่ีผูก้  ากบัลูกเสือจะสั่งต่อไป 
 2.  สัญญาณท าต่อไป  เสียงหวีดยาว  2  คร้ัง  “หวีด…หวีด”  (  )  เป็นสัญญาณให้ลูกเสือ
ท างานต่อ  เดินต่อไปหรือเคล่ือนท่ีต่อไป 
 3.  สัญญาณเกิดเหตุ  เสียงหวีดสั้น  1  คร้ังยาว  1 คร้ังสลบักนัไปหลาย ๆ คร้ัง “วิด…หวีด” 
“วิด…หวีด” “วิด…หวีด”( . - . - . - )เป็นสัญญาณให้ลูกเสือระวงัตวัเพราะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิด
เหตุร้ายข้ึน 
 4.  สัญญาณรวมกอง  เสียงหวีดสั้นติดกนัหลาย ๆ คร้ัง “วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…วิด…
วดิ…วดิ…วดิ..วดิ” ( …. )  เป็นสัญญาณใหลู้กเสือรวมกอง  หรือมาประชุม 
 5.  สัญญาณเรียกนายหมู่  เสียงหวีดสั้น  3  คร้ังยาว  1  คร้ัง  สลบักนัไป “วิด…วิด…วิด…
หวดี,วดิ…วิด…วิด…หวีด,วิด…วิด…วิด…วิด…หวีด”  (…-  …-)  เป็นสัญญาณให้นายหมู่หรือรอง
นายหมู่ไปหาผูใ้หส้ัญญาณเพื่อรอรับค าสั่ง 
หมายเหตุ  เม่ือจะใชส้ัญญาณตามขา้ 2  3  4 และ 5  จะตอ้งใชส้ัญญาณในขอ้  1  ก่อน  ทุกคร้ัง 
 
1.5  การตั้งแถวและการเรียกแถว 
 ในการฝึกระเบียบแถวของลูกเสือ  ผูก้  ากบัลูกเสือมกัจะใชส้ัญญาณมือซ่ึงเป็นสัญญาณเงียบ  
ลูกเสือจะตอ้งเขา้ใจ  เพื่อจะไดป้ฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง  รวดเร็ว  การเขา้แถวของลูกเสือนั้น  มีหลกัการ
วา่นายหมู่จะตอ้งอยูห่วัแถว และรองนายหมู่จะตอ้งอยูห่างแถวเสมอ  รูปแบบของการตั้งแถวมีดงัน้ี 
1.  แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
 เม่ือไดย้ินผูก้  ากบัลูกเสือเรียก  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกอยูใ่นท่าตรง  เหยียดแขนทั้งสองไป
ดา้นขา้งเสมอแนวไหล่  มือแบ  หนัฝ่ามือไปขา้งหนา้  น้ิวมือเรียงชิดติดกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ให้ลูกเสือรีบไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว  หันหน้า เข้าหาผูเ้รียก  โดยนายหมู่ยืน
ทางซา้ยมือของผูเ้รียก  กะให้ผูเ้รียกอยูก่ึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ  6  กา้ว  ลูกหมู่ยืนต่อ
กนัไปทางซา้ยมือของนายหมู่จนถึงคนสุดทา้ยคือรองนายหมู่ 
 การจดัระยะเคียง  ถา้  “ปิดระยะ”  ระยะเคียงจะเป็น  1  ช่วงศอก  คือ ให้ยกมือซ้ายทาบ
สะโพก  น้ิวเหยยีดชิดติดกนั  น้ิวเหยยีดชิดติดกนั  น้ิวกลางอยูป่ระมาณแนวตะเข็บกางเกง  แขนขวา
แนบกบัล าตวั  จดัแถวให้ตรงโดยสะบดัหนา้แลขวา  ให้เห็นหน้าอกคนท่ี  4 นบัจากตวัลูกเสือเอง
เม่ือผูเ้รียกตรวจแถวสั่งวา่  “น่ิง”  ใหล้ดมือลงพร้อมกบัสะบดัหนา้มาอยูใ่นท่าตรงและน่ิง 
 ถา้  “เปิดระยะ”  ระยะเคียงจะเป็น  1  ช่วงแขนซ้ายข้ึนเสมอไหล่คว  ่าฝ่ามือลง  น้ิวทั้งห้าชิด
กนั  ใหป้ลายน้ิวซา้ยจดไหล่ขวาของคนต่อไป  จดัแถวให้ตรง โดยสะบดัหนา้แลขวาให้เห็นหนา้อก
คนท่ี  4  เม่ือไดย้นิค าสั่งวา่  “น่ิง”  จึงลดมือลง  สะบดัหนา้กลบัมาอยูใ่นท่าตรงและน่ิง 
 กรณีมีหลายหมู่  หมู่อ่ืนเขา้แถวหน้ากระดานแถวเด่ียวเหมือนท่ีกล่าวขา้งตน้ระยะเคียง
ระหวา่งหมู่เท่ากบัระยะเคียงระหวา่งบุคคล (คือ 1  ศอก) 
 
2.  แถวตอนเรียงหน่ึง 

เม่ือไดย้นิผูก้  ากบัลูกเสือเรียก “กอง” พร้อมกบั
เหยยีดแขนทั้งสองไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล่มือแบหนั
ฝ่ามือเขา้หากนั  น้ิวเรียงชิดติดกนั 

ในกรณีหมู่เดียว  ให้นายหมู่ยืนตรงเป็นหลกั
ขา้งหนา้ผูเ้รียก  กะให้ห่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้ว  
ลูกหมู่เขา้แถวต่อหลงันายหมู่ต่อ ๆ กนัไปจดัแถวให้
ตรงคอคนหน้า  ระยะต่อระหว่างบุคคล  1 ช่วงแขน 
(ไม่ตอ้งยกแขน) 

 

แถวตอนหมู่  กรณีแถวตอนเรียงหน่ึงหลาย
หมู่เรียก  “แถวตอนหมู่”  สมมุติวา่มี  5  หมู่  ให้หมู่ท่ี
อยู่ตรงกลางคือหมู่ท่ี  3  ยืนเป็นหลกัตรงหนา้ผูเ้รียก
ห่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้ว  หมู่ท่ี  2  และหมู่ท่ี  1  
เขา้แถวอยูใ่นแนวเดียวกนัไปทางซ้ายมือเรียกส่วนหมู่
ท่ี  4  และหมู่ท่ี 5  ก็เขา้แถวอยูใ่นแนวเดียวกนั  แต่ไป
ทางขวามือของผูเ้รียก  ระยะเคียงระหวา่งหมู่ประมาณ  
1  ช่วงศอก  ส่วนระยะต่อระหวา่งบุคคล  1  ช่วงแขน
(ไม่ตอ้งยกแขน) 

 
 



 
3.  แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
 เม่ือไดย้ินเสียงเรียกวา่  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกยืนในท่าตรง  ยกแขนทั้งสองขา้งเหยียดตรง
ไปขา้งหนา้  ขนานกบัพื้น  งอขอ้ศอกข้ึนเป็นมุมฉาก  ก ามือหนัหนา้เขา้หากนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ใหลู้กเสือหมู่แรกเขา้แถวตรงหนา้ผูเ้รียก  และอยูห่่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้วนายหมู่อยู่
ทางซา้ยมือของผูเ้รียก  กะใหก่ึ้งกลางของหมู่อยูต่รงหนา้ผูเ้รียก  ลูกหมู่ยืนต่อ ๆ ไปทางซ้ายของนาย
หมู่ เวน้ระยะเคียง  1  ช่วงศอก 
 หมู่อ่ืน ๆ เข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรกซ้อน ๆ กันไปตามล าดับ  เวน้ระยะต่อ
ระหวา่งหมู่ประมาณ  1  ช่วงแขน 
 การจัดแถว  เม่ือผูส้ั่งวา่  “จดัแถว”  ให้ทุกคน (ยกเวน้คนสุดทา้ย)  ยกมือซ้ายทาบสะโพก  
น้ิวเหยยีดชิดกนั  น้ิวกลางอยูใ่นแนวตะเข็บกางเกง  แขนขวาแนบล าตวั  และสะบดัหนา้ไปทางขวา  
เม่ือสั่ง “น่ิง”  ใหทุ้คนลดแขนลงพร้อมสะบดัหนา้อยูใ่นท่าตรง 
 

4.  แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
 ผูเ้รียกยืนในท่าตรงยกแขนทั้งสองขา้ง  งอขอ้ศอกเป็นมุมฉาก  แบะแขนออกจนเป็นแนว
เดียวกบัไหล่  หนัหนา้มือไปขา้งหนา้ 



 
 
 
 
 
 
 
 ใหลู้กเสือเขา้แถว  เช่นเดียวกบัแถวหนา้กระดานปิดระยะ  แต่เวน้ระยะต่อระหวา่งหมู่ห่าง
กนัหมู่ละประมาณ  3  ช่วงแขน 
 การจัดแถว  ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัแถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ 
 

5.  แถวรูปคร่ึงวงกลม 
 เม่ือไดย้นิเสียงเรียก  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกยืนอยูใ่นท่าตรง  แขนทั้งสองขา้งเหยียดตรงไป
ขา้งหนา้เสมอระดบัเอว  ฝ่ามือคว  ่า  ขอ้มือขวากบัขอ้มือซ้าย  แลว้โบกผา่นล าตวัไขวก้นัตรงหนา้  3  
คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 ใหน้ายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยนือยูใ่นแนวดา้นซา้ยของผูเ้รียกห่างจากผูเ้รียกพอสมควร  ลูกหมู่
ยนืต่อ ๆ กนัไปทางซ้ายมือของนายหมู่  เวน้ระยะเคียง  1  ช่วงศอก  (มือเทา้สะโพก) สะบดัหนา้ไป
ทางขวารอค าสั่ง  “น่ิง” 
 หมู่ท่ี  2  และหมู่อ่ืน  ๆ เขา้แถวต่อจากดา้นซ้ายของหมู่แรก  ตามล าดบั  เวน้ระยะระหวา่ง
หมู่  1  ช่วงศอก  รองนายหมู่สุดทา้ย  จะยืนตรงดา้นขวาของผูเ้รียก  ในแนวเดียวกนักบันายหมู่แรก  
จดัแถวใหเ้ป็นคร่ึงรูปวงกลม  ยกมือซา้ยข้ึนทาบสะโพก สะบดัหนา้ไปทางขวา 
 การจดัแถว  เม่ือไดย้ินค าสั่งว่า  “น่ิง”  ให้ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกบัสะบดัหน้า
กลบัมาอยูใ่นท่าตรง 
 

6.  แถวรูปวงกลม 
 1. แบบผู้เรียกยนือยู่ทีจุ่ดศูนย์กลาง 



 เม่ือไดย้นิเสียงเรียก  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกยนือยูใ่นท่าตรง  เหยยีดแขน  ทั้งสองขา้งไป
ขา้งหนา้  อยูใ่นระดบัเอว  ฝ่ามือแบคว  ่าไขวก้นั  ขอ้มือขวาทบัขอ้มือซา้ย  แลว้โบกผา่นล าตวัจาก
ดา้นหนา้ไปประสานกนัท่ีดา้นหลงั  โดยแบฝ่ามือทั้งสองหงายข้ึนหลงัจากมือขวาทบัมือซา้ย (โบก
ผา่นล าตวั  3  คร้ัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ให้ลูกเสือเขา้แถวเช่นเดียวกบัแถวคร่ึงวงกลม  แต่ให้คนทา้ยแถว (ของนายหมู่)  ของหมู่
สุดทา้ยไปจดกบันายหมู่ของหมู่แรก  ยกมือซา้ยข้ึนทาบสะโพก  สะบดัหนา้ไปทางขวา 
 การจัดแถว  เม่ือไดย้นิค าสั่งวา่  “น่ิง”  ใหส้ะบดัหนา้กลบัมาอยูใ่นท่าตรง 
 

 2.  แบบผู้เรียกอยู่ทีเ่ส้นรอบวง 
 เม่ือได้ยินเสียงเรียก  “กอง”  และเห็นผูเ้รียกยืนอยู่ในท่าตรง  เหยียดแขนขวาตรงไป
ขา้งหนา้  มือขวาก าข้ึนขา้งบน  หมุนเลยไปดา้นหลงัและหมุนกลบัมาดา้นหนา้  ท าเช่นน้ีอยู ่ 3  คร้ัง 
 ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนชิดดา้นซ้ายมือของผูเ้รียก  หมู่ท่ี  1  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางซ้ายมือ
ของหมู่แรกตามล าดบั  จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยไปจดขวามือของผูเ้รียกให้ผูเ้รียกอยูใ่นเส้นรอ
บวง 
 

7.  แถวส่ีเหลีย่มเปิดด้านหน่ึง 
 ผูเ้รียกแถวยืนอยูด่า้นหน่ึง  (ซ่ึงเป็นดา้นเปิด)    ศอกงอยกทั้งสองข้ึนขา้งหนา้  ให้หนา้แขน
ทั้งสองไขวก้ันตรงฝ่ามือ  ฝ่ามือทั้งสองแบเหยียดหันไปข้างหน้า  ฝ่ามือขวาไขวท้บัฝ่ามือซ้าย
ประมาณแนวลูกคาง  เป็นสัญญาณถา้มีลูกเสือ  3  หมู่  ให้เขา้แถวในอีก  2  ดา้นท่ีเหลือ  โดยมีนาย
หมู่  1  เขา้แถวหนา้กระดานแถวเด่ียวทางดา้นซา้ยของผูเ้รียก  หันหนา้เขา้ในรูปส่ีเหล่ียม  หมู่  2  เขา้



แถวหน้ากระดานแถวเด่ียวดา้นตรงขา้มกบัผูเ้รียก  หนัหน้าเขา้หาผูเ้รียกและหมู่  3  เขา้แถวหน้า
กระดานแถวเด่ียวตรงขา้มกบัหมู่  1  ทางดา้นขวาของผูเ้รียก 
 การเขา้แถวให้ลูกเสือมากกว่า  3  หมู่  ให้อยู่ในดุลพินิจของผูเ้รียกแถว  แต่ควรให้ดา้น
ซา้ยมือกบัดา้นขวามือมีจ านวนเท่ากนั 
 เม่ือผูเ้รียกแถวตรวจแถวเรียบร้อยแลว้สั่งน่ิง  ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบดัหน้าอยู่
ในท่าตรง 
 

 
 
 
8. แถวรัศมีหรือล้อเกวยีน 
 ผูเ้รียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง  มือขวาแบคว  ่ากางน้ิวออกทุกน้ิว  ชูแขนไปขา้งหน้าท ามุม
ประมาณ  45  องศาใหม้องเห็นได ้ แลว้  เรียก  “กอง” 
 ใหลู้กเสือทุกหมู่มาเขา้แถวเป็นรูปหมู่แถวตอนหนา้ผูเ้รียก  ห่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้ว  
เป็นรูปรัศมีโดยให้หมู่แรกอยูด่า้นหนา้ทางซ้ายมือผูเ้รียกประมาณ  45  องศา  หมู่ท่ี  2  และหมู่ต่อๆ  
ไปอยู่ดา้นซ้ายของหมู่แรกตามล าดบั  ถือผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง  ระยะต่อของแต่ละหมู่ระหว่าง
บุคคลประมาณ  1   ช่วงแขน  ระยะเคียงระหว่างนายหมู่ต่อนายหมู่พอสมควรและนายหมู่หมู่
สุดทา้ยจะอยุด่า้นหนา้ทางขวามือของผูเ้รียกประมาณ  45  องศา 
 การเขา้แถว  ให้ลูกเสือทุกคน  (เวน้คนอยู่หัวแถวของแต่ละหมู่)  เหยียดแขนซ้ายไป
ขา้งหนา้  สูงเสมอแนวไหล่  คว  ่าฝ่ามือให้ปลายน้ิวมือจดหลงัของคนหน้าพอดี  ผูเ้รียกแถวจดัแถว
แลว้สั่ง  “น่ิง”  ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกนัและน่ิง 



 


