
เน้ือหา 
 

การเดินสวนสนาม 
 

 การเดินสวนสนาม  เป็นระเบียบแถวอย่างหน่ึงท่ีใช้ในพิธีการท่ีส าคญัของกิจการลูกเสือ  
เป็นการรวมลูกเสือจ านวนมากเพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม  เน่ืองในโอกาสส าคญัต่าง ๆ เช่น  วนั
สถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  วนัปิยมหาราช  หรือการเดินสวนสนามเฉพาะพระพกัตร์พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั  เป็นตน้  บางคร้ังอาจเป็นการเดินสวนสนามเพื่อฝึกความพร้อมเพรียง  ความแข็งแรง
ของลูกเสือ  ซ่ึงเป็นการฝึกใหลู้กเสือรู้จกัปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในการปฏิบติัร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
 

1 . การจัดแถวสวนสนาม 
            การจดัลูกเสือเป็นแถวสวนสนามอาจจดัไดเ้ป็นหมู่แถวตอนหรือหมู่แถวหนา้กระดานโดยมี
รูปแบบการจดัดงัน้ี 
 1.  ถ้าลูกเสือทั้งจงัหวดัรวมกนัสวนสนามให้จดัแถวเดินเป็นอ าเภอ ๆ ไปเวน้ระยะต่อ
ระหว่างอ าเภอ 20 ก้าว ผูอ้  านวยการลูกเสือหรือผูแ้ทนเป็นผูบ้อกแถวสวนสนามของอ าเภอ 
ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัหรือผูแ้ทนเป็นผูบ้อกแถวสวนสนามจงัหวดั 
 2.  การเดินสวนสนามใหเ้วน้ระยะต่อดงัน้ี 

1.1 ระยะต่อระหวา่งกอง 20 กา้ว 
1.2 ระยะต่อระหวา่งลูกเสืออ าเภอ 20 กา้ว 
1.3 ระยะต่อระหวา่งลูกเสือจงัหวดั 30 กา้ว 



ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       ก้าว 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 2 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       ก้าว 



ตัวอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวหน้ากระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขบวนสวนสนาม (ภายในอ าเภอ) 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       ก้าว 

ป้ายช่ือกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 2 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       ก้าว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขบวนสวนสนาม (ภายในจังหวดั) 
 

ป้ายช่ือโรงเรียน 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       ก้าว 

วงดุริยางค ์

ธงลูกเสือ 4 ประเภท 

ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนาม 

กองบงัคบัการผสม 

30       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

ป้ายช่ือโรงเรียน 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       ก้าว 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   1)  ระยะต่ออาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานท่ี  และภูมิประเทศ 
     2)  ธงลูกเสือจงัหวดั  ถา้เชิญมาใหเ้ชิญมาประจ าแท่นรับการเคารพ  (ดา้นหนา้ซา้ยมือ

ของประธาน)  หา้มใชแ้สดงความเคารพผูเ้ป็นประธานเด็ดขาด  (นอกจากพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัพระองคเ์ดียว) 

 

2.  การเดิน - สวนสนาม 
1. เม่ือจดัแถวพร้อมแลว้  ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามจะบอก  “แบก – อาวุธ”  และ “ซอย

เทา้”  แถวลูกเสือจะซอยเทา้จดัแถวรออยู ่

ป้ายช่ืออ าเภอ 
ผูบ้งัคบัหน่วยอ าเภอ 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       ก้าว 

วงดุริยางค ์

ธงลูกเสือ 4 ประเภท 

ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนาม 

กองบงัคบัขบวนสวน
สนาม 

30       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

ธงประจ ากองลูกเสือโรงเรียน 

ผูก้  ากบัลูกเสือ 

รองผูก้  ากบัลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

ธงประจ ากองลูกสือโรงเรียน 

ป้ายช่ืออ าเภอ 

ผูบ้งัคบัหน่วยอ าเภอ 

10       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

5       กา้ว 

3       ก้าว 

10       กา้ว 

5       กา้ว 



2. ใหแ้ตรวงและแตรเด่ียวออกเดิน  จนถึงกองลูกเสือท่ีอยูห่นา้สุด 
3. ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามบอก  “หนา้  -  เดิน”  ผูบ้งัคบับญัชาและลูกเสือทั้งหมดออก

เดินตามระยะท่ีจดัไว ้
 
3.  ท่าเดินสวนสนาม 

1. เม่ือผูก้  ากบับอก “สวนสนาม  หน้า – เดิน”  ให้ลูกเสือเตะเทา้ซ้ายออกไปก่อนอย่าง
แขง็แรง  ขาตึงปลายเทา้งุม้ยกส้นเทา้สูงจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ 

2. ขณะเตะเท้า  ให้แกว่งแขนตรงข้ามกับเท้าไปข้างหน้าตัดกับล าตัว  ให้ฝ่ามือผ่าน
ประมาณก่ึงกลางล าตวัเสมอแนวเข็มขดั  ห่างเข็มขดัประมาณ  1  ฝ่ามือ  แบมือน้ิวชิด
ติดกนัตามธรรมชาติ  และแกวง่แขนเลยเฉียงไปทางดา้นหลงัพองาม  งอศอกเล็กนอ้ย 

3. เม่ือวางเทา้เต็มฝ่าเทา้และก้าวเทา้ต่อไป  ขณะวางเทา้ก้าวไปขา้งหน้า  ให้โน้มตวัไป
ขา้งหนา้เล็กนอ้ย  แลว้ตบฝ่าเทา้อยา่งแขง็แรง  ยดึตวัตรงองอาจ 

4. เตะเทา้อีกขา้งหน่ึงข้ึน ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้  2-3  ท าสลบัเทา้ซ้ายและขวาเม่ือตอ้งการ
เปล่ียนท่าเดินสวนสนามเป็นเดินปกติใหใ้ชค้  าบอกวา่ “เดินตามปกติ” 

 
4.  การท าความเคารพขณะเดินสวนสนาม 
 การจดัสถานท่ีบริเวณสวนสนาม  ดา้นหนา้ผูเ้ป็นประธานในพิธีหรือผูรั้บการเคารพจะมีธง
ปักเป็นเคร่ืองหมาย  3  ธง คือ 
 ธงท่ี  1  (ธงสีเหลือง)  ปักห่างจากจุดท าความเคารพ  20  กา้ว 
 ธงท่ี  2  (ธงสีเขียว)  ปักห่างผูรั้บการเคารพ  10  กา้ว 
 ธงท่ี  3  (ธงสีแดง)  อยูถ่ดัผูรั้บการเคารพไปอีก  10  กา้ว 
 

 การท าความเคารพในขณะเดินสวนสนาม  จะปฏิบัติดังนี้ 
1. เม่ือคนทางขวาของแถวแรกเดินถึงธงแรก  ผูบ้อกแถวบอก “ระวงั”  ลูกเสือตบเทา้เดิน

แขง็แรงและอยูใ่นระเบียบอยา่งดีท่ีสุด 
2. เม่ือใกลธ้งท่ี  2  ให้ผูบ้อกแถวบอกวา่  “แลขวา – ท า”  ผูบ้อกท าวนัทยหตัถ์สะบดัหนา้

แลขวา  ตาจบัผูรั้บท าความเคารพ  ส่วนลูกเสือสะบดัหนา้แลขวา  ตาจบัผูรั้บการเคารพ  
มือไม่แกวง่  คนขวาสุดของแต่ละตบัแลตรงรักษาแถวใหต้รงไว ้

3. เม่ือพน้ธงท่ี  3  สะบดัหนา้แลตรง  เลิกท าความเคารพมือลงและแกวง่แขนตามปกติ 
4. เม่ือธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั  ผ่านมากบัขบวนลูกเสือสวน

สนามใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนท่ีอยูต่รวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ 
 
5.  การท าความเคารพของผู้ถือธง 



 ธงต่าง ๆ หมายถึงธงลูกเสือแห่งชาติ   ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั  ธงประจ ากลุ่มหรือกอง
ลูกเสือ (เวน้ธงประจ าหมู่ลูกเสือ) 
 

 กรณทีี ่1 เวลาอยู่กบัที ่
 ใหถื้อธงดว้ยมือขวา  โคนคนัธงจรดกบัพื้นประมาณโคนน้ิวกอ้ยขวา  คนัธงแนบกบัตวั  อยู่
ในร่องไหล่ขวา  เวลาท าความเคารพ  เม่ือเพลงสรรเสริญพระบารมีเร่ิมบรรเลง  ให้ผูถื้อธงท าความ
เคารพดว้ยท่าธงติดต่อกนัไปดงัน้ี 
 1.  เอามือซา้ยไปจบัคนัธงเหนือมือขวาและชิดมือขวา  แลว้ยกคนัธงข้ึนดว้ยมือซา้ยใหเ้สมอ
แนวบ่าจนขอ้ศอกซา้ยตั้งไดมุ้มฉาก  ขณะเดียวกนัมือขวาก็จบัท่ีโคนคนัธง  และเหยยีดตรงแลว้ท า
ก่ึงขวาหนั 
 










 2.  ค่อย ๆ ลดคนัธงชา้ ๆ ตามจงัหวะเพลง  จนคนัธงขนานกบัพื้น  มือซ้ายอยูเ่สมอแนวบ่า
ห่างตวัพอสมควร  มือขวาจบัโคนคนัธงค่อย ๆ โรยธงลง  แขนเหยียดตรงไปตามคนัธง  (เม่ือ
บรรเลงเพลงไปไดค้ร่ึงของเพลง) 

 

 3.  คร้ันแลว้ใหย้กปลายคนัธงข้ึนในท่าเคารพชา้ ๆ ใหไ้ดจ้งัหวะเช่นเดียวกนัขาลงเม่ือเพลง
สรรเสริญพระบารมีจบก็ใหล้ดธงลงในท่าตรงตามเดิม 

 



 
 
 
 

 4.  แลว้ใหล้ดมือซา้ยกลบัท่ี  และท าก่ึงขวาหนักลบัท่ีเดิม 
  

 

 กรณีที ่2 เวลาเคลือ่นที่ 
          ใหแ้บกธงดว้ยบ่าขวา  มือขวาจบัดา้มธง  ห่างจากโคนพอสมควร  ศอกขวาแนบล าตวัท ามุม  
90  องศากบัล าตวั 
 เวลาท าความเคารพในขณะสวนสนาม  ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

 
 1.  เม่ือมาถึงธงท่ี  1  (ธงระวงั)  ใหล้ดธงลงจากท่าแบกมาแนบ
ล าตวั  ใหค้นัธงตั้งตรงมือขวาก าโคนธงมือซา้ยจบัคนัธงในแนวเสมอบ่ายก
ขอ้ศอกซา้ยใหต้ั้งฉากกบัล าตวั 
 2.  เม่ือเดินถึงธงท่ี  2  (ธงท าความเคารพ)  ใหเ้หยยีดแขนซา้ยดนัคนั
ธงตรงออกไปขา้งหนา้ใหค้นัธงเอนไป
ขา้งหนา้ประมาณ  45  องศา  มือขวาแนบ
ล าตวั  ตาแลตรงออกไปขา้งหนา้ขนานกบั
พื้น (ไม่ตอ้งสะบดัหนา้แลไปยงัผูรั้บการ
เคารพ) 

 3.  เม่ือเดินถึงธงอนัท่ี  3  (เป็นธงใหเ้ลิกท าความเคารพ)  ให้
ยกธงข้ึนมาในท่าแบกธงตามเดิม  แลว้ลดมือซา้ยลงแลว้เดินแกวง่



แขนตามปกติ 
 
 
6.  การท าความเคารพของผู้ถือป้าย 
 

 กรณีที ่1  เวลาอยู่กบัที่ 
 ใหถื้อป้ายทั้ง  2  มือ  มือขวาก าคนัป้ายชิดตวักบัตวัป้าย  มือซ้ายก าต่อลงมาชิดมือขวา  โคน
คนัป้ายจรดพื้นตรงหนา้ระหวา่งปลายเทา้ทั้งสอง  เวลาท าความเคารพ  ผูถื้อป้ายท าท่าตรงเท่านั้น 
 

 กรณีที ่2 เวลาเคลือ่นที่ 
 ใหใ้ชมื้อขวาจบัโคนคนัป้ายโดยใหน้ิ้วมืออยูใ่นร่องท่ีโคนคนัป้าย  แขนขวาเหยียดตรงแนบ
ล าตวั  มือซา้ยจบัคนัป้ายในแนวเสมอบ่า  แลว้ตั้งไดฉ้ากกบัล าตวั  หนัหนา้ป้ายไปขา้งหนา้ 
 ในขณะเคล่ือนท่ีเวลาท าความเคารพ  เม่ือถึงธงท่ี 1 ท่ี 2 และธงท่ี 3 และใหต้บเทา้แรงข้ึนตา
มองตรงไปขา้งหนา้  (ไม่ตอ้งสะบดัหนา้แลไปยงัผูรั้บการเคารพ)  การท าความเคารพขณะท่ีกอง
ลูกเสือตั้งอยูใ่นสนาม (เพื่อการสวนสนาม) 
 

 4.  เคร่ืองแบบลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ประกอบดว้ย 
 หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู  มีตราหนา้หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 เส้ือ  เช่นเดียวกบัลูกเสือสามญั  แต่มีอินทรธนูสีเลือดหมู 
 ผา้ผกูคอ  เช่นเดียวกบัผา้ผกูคอลูกเสือสามญั 
 กางเกง  เช่นเดียวกบักางเกงลูกเสือสามญั 
 เขม็ขดั  เช่นเดียวกบัเขม็ขดัลูกเสือสามญั 

7.  การสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เด็กชายจะสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้  โดยมี

เกณฑอ์ายดุงัต่อไปน้ี 
1.  มีอายตุั้งแต่  15  ปี  และไม่เกิน  18  ปีบริบูรณ์ 
2.  ในบางกรณีอาจรับเด็กเขา้เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ก่อน

อาย ุ 15 ปีก็ได ้ แต่ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกวา่  14  ปี  6  เดือน  ส่วนลูกเสือ
สามญัท่ีมีอายคุรบ  15  ปีบริบูรณ์แลว้  อาจเป็นลูกเสือสามญัต่อไปได ้ 
แต่ตอ้งอายไุม่เกิน  15  ปี  6  เดือน 

3.  เม่ือสอบวชิาลูกเสือเอกได ้ หรือทดสอบตามหลกัสูตรวิชา
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ขั้นตน้ไดแ้ลว้จึงจะไดเ้ขา้พิธีประจ ากองรับเขา้
เป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 



 ถุงเทา้  เช่นเดียวกบัถุงเทา้ลูกเสือสามญั  แต่ติดพูสี่เลือดหมูขา้งละ  2  พู ่
 รองเทา้  เช่นเดียวกบัรองเทา้ลูกเสือสามญั 
 5.  ในกรณีท่ีแยกเป็นเหล่าสมุทรและเหล่าอากาศ  เคร่ืองแบบก็เปล่ียนไปให้ดูจาก
กฎกระทรวงวา่ดว้ยเคร่ืองแบบลูกเสือ  พ.ศ.  2509 
 6.  การเรียกช่ือหมู่  ให้ช่ือบุคคลส าคญัเป็นช่ือหมู่  เช่น  ศรีอินทราทิตย ์ , รามค าแหง , อู่
ทอง 
 7.  อาวธุ  เปล่ียนจากไมพ้ลอง  เป็นไมง่้าม 


