
        

ระเบียบแถว 
 
    1. ท่าตรง 

เป็นการยนืตรง ส้นเทา้ชิดปลายเทา้แยกประมาณ 1 คืบ 
แขนเหยยีดตรง ฝ่ามือชิดล าตวั  ล าตวัตรง หนา้มองตรง 
 
 
 

 
2. ท่าพกั 
 2.1 ท่าพกัตามปกติ  เป็นการพกัขณะอยูใ่นแถวเพื่อฟัง
ค าอธิบาย  หรือค าช้ีแจง จากผูก้  ากบัลูกเสือ หรือจากเพื่อนลูกเสือ
ดว้ยกนั 
 ค าบอก “พกั” 
 การปฏิบัติ  เม่ือไดย้นิค าสั่ง ใหห้ยอ่นเข่าขวา ส่วนต่างๆ
ของร่างกายปล่อยตามสบาย เทา้ไม่เคล่ือนท่ีและไม่คุยกนั เม่ือจบ
ค าอธิบายหรือค าช้ีแจงแลว้ 

 
 ค าบอก   “แพค๊ – ตรง” 
 การปฏิบัติ    เม่ือไดย้นิค าสั่ง “แพค๊” ใหทุ้กคนในแถวยดืล าตวัหายใจเขา้และเม่ือส้ินค าบอก 
“ตรง” ใหก้ระตุกเข่าเหยยีดตรง 
 

2.2 ท่าพกัตามระเบียบ  เป็นท่าพกัท่ีอยูใ่นระหวา่งพิธีการ  หรือท่ี
ผูก้  ากบัลูกเสือเห็นสมควร 
 ค าบอก  “ตามระเบียบพกั” 
 การปฏิบัติ  เม่ือได้ยินค าสั่ง ให้แยกเท้าซ้าย ออกไป
ประมาณ 30ซม. (ประมาณคร่ึงก้าว) อย่างแข็งแรงและองอาจ 
พร้อมกบัจบัมือไขวห้ลงั มือขวาทบัมือซ้ายน้ิวหัวแม่มือขวาจบั
น้ิวหัวแม่มือซ้าย หลังมือแนบชิดล าตวัก่ึงกลางหลังใต้เข็มขดั
เล็กนอ้ย ขาเหยยีดตรงน ้าหนกัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่าๆกนั 



 เม่ือไดย้ินค าบอกว่า “แพ๊ค – ตรง” ให้ชกัเทา้ซ้ายชิดเทา้
ขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกบัมือทั้งสองกลบัไปอยู่ในลกัษณะท่า
ตรงตามเดิม 

2.3 ท่าพกัตามสบาย 
 ค าบอก “ตามสบาย – พกั” 
 การปฏิบัติ “หยอ่นเข่าขงาก่อนเช่นเดียวกบั “พกั” ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสบาย 
และพดูจากนัไดแ้ต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่จะนัง่ไม่ได ้
 เม่ือไดย้นิค าบอกวา่ “แพค๊ – ตรง” ใหป้ฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าพกัตามปกติ 
2.4 พกัแถว 
 ค าบอก “พกัแถว” 
 การปฏิบัติ  ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทนัที แต่ตอ้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกนัและไม่ท า
เสียงอึกทึก เม่ือไดย้ินค าบอกวา่ “แพค๊” ให้รีบกลบัมาเขา้แถวตรงท่ีเดิม โดยเร็วในรูปแถวเดิม และ
เม่ือจดัแถวเรียบร้อยแลว้ ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกวา่จะมีค าบอกค าสั่งต่อไป 
หมายเหตุ  ส าหรับท่าพกั 
 ท่าพกั เป็นท่าท่ีเปล่ียนอิริยาบถจากท่าตรง  เพื่อผอ่นคลายความเคร่งเครียดตามโอกาสต่างๆ 
คือ 
 1.พกัตามปกติใชพ้กัในโอกาสระหวา่งฝึกสอน เพื่ออธิบายหรือแสดงตวัอยา่งแก่ลูกเสือ 
 2.พกัตามระเบียบ ใช้พกัในโอกาสเก่ียวกบัพิธีการต่างๆ เช่น ตรวจพลสวนสนาม หรืออยู่
ในแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ 
 3.พกัตามสบาย ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่ง เพื่อปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น 
เม่ือผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 
 4.พกัแถว ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่ง เพื่อปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ 
     3. ท่าหันอยู่กบัที ่

ในการฝึกระเบียบแถวของลูกเสือโดยเฉพาะท่า
ฝึกบุคคลทุกท่า จะเร่ิมจากท่าตรง 

3.1 ท่าขวาหัน 
ค าบอก “ขวา-หนั” 
การปฏิบัติ  ท าเป็น 2 จงัหวะ 
   จงัหวะ 1 เปิดปลายเทา้ขวาและยกส้นเทา้ซ้าย 

ในขณะเดียวกนัให้หันล าตวัไปทางขวาจนได้ 90 องศา 
หมุนเทา้ทั้งสองไป โดยให้ส้นเท้าและปลายเทา้ท่ีเป็น



หลกัติดอยู่กบัพื้น น ้ าหนักอยู่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง 
เปิดส้นเทา้ซา้ยออกขา้งนอกพอตึง 

จงัหวะ 2 ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาในลกัษณะท่า
ตรงโดยเร็วและแขง็แรง 

3.2 ท่าซ้ายหัน 
ค าบอก “ซา้ย – หนั” 
การปฏิบัติ ท าเป็น 2 จงัหวะ 
  จงัหวะ 1 เปิดปลายเทา้ซ้าย และยกส้นเทา้ขวา 

พร้อมกบัหันล าตวัไปทางซ้ายจนได ้90 องศา หมุนเทา้
ทั้งสองไป โดยให้ส้นเทา้และปลายเทา้ท่ีเป็นหลกัติดอยู่
กบัพื้น น ้าหนกัอยูท่ี่เทา้ซ้าย ขาขวาเหยียดตึง เปิดส้นเทา้
ขวาออกขา้งนอกพอตึง 

                                                                

3.3. ท่ากลบัหลงัหัน 
ค าบอก “กลบัหลงั - หนั” 
การปฏิบัติ ท าเป็น 2 จงัหวะ 
  จงัหวะ 1 ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหัน จงัหวะ 1 

แต่หนัเลยไปจนกลบัหนา้เป็นหลงัครบ 180 องศา  และ
ให้ปลายเทา้ซ้ายไปหยุดอยู่ขา้งหลงัเฉียงประมาณคร่ึง
กา้วในแนวส้นเทา้ขวา 

   จังหวะ 2 ชัก เท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาอย่าง
รวดเร็วและแขง็แรง 

 
4. การเข้าแถว 
 ลูกเสือส ารองหน่ึงหมู่มีจ  านวน 4 - 6 คน การเข้าแถว นายหมู่จะยืนอยู่หัวแถว ต่อด้วย
ลูกเสือในหมู่และรองนายหมู่จะอยูท่า้ยแถว 
 4.1 การเข้าแถวหน้ากระดาน นายหมู่จะยนือยูห่วัแถวลูกเสือคนต่อไปจะยืนเรียงไปทางซ้าย
ของนายหมู่ โดยรองนายหมู่จะยนืต่อเป็นคนสุดทา้ย 
 
 
 



 

                     
 4.2                



                                                                                 
                                                                                      

 
 
 
 
 
 

              
4.3 การเข้าแถวรูปคร่ึงวงกลม  เป็นการเขา้แถวเพื่อฟังค าช้ีแจงหรือฟัง

ค าสั่งจากผูก้  ากบัลูกเสือ หรือรองผูก้  ากับลูกเสือ โดยจะใช้สัญญาณมือ
หลงัจากเรียก  แพค๊ – แพค๊ – แพค๊ แลว้ดงัน้ี 

 สัญญาณ แบมือทั้งสองขา้ง เหยียดตรงลงขา้งล่าง คว  ่าฝ่ามือเขา้
หาตวั โบกมือผ่านล าตัว ประสานกันด้านหน้าช้าๆ ไปมาเป็นรูปคร่ึง
วงกลม 2 - 3 คร้ัง 

 การปฏิบัติ  ลูกเสือหมู่แรกยืนดา้นซ้านยมือ ของผูเ้รียก โดยนาย
หมู่หมู่แรกยนืระดบัเดียวกบัผูเ้รียก หมู๋ ท่ี 23 และหมู่ต่อไปอยูท่างซ้ายของ
หมู่แรกตามล าดบั จนคนสุดทา้ยของหมู่สุดทา้ย อยู่แนวเดียวกบัผูเ้รียก 
และนายหมู่แรก โดยถือวา่ผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง 

 การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคนยกมือเท้าสะโพก สะบดัหน้าไป
ทางขวา (ยกเวน้นายหมู่หมู่แรก) เม่ือผูเ้รียกตรวจเห็นว่าเรียบร้อยแล้ว  
สั่ง”น่ิง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกบัสะบดัหนา้มาอยูใ่นท่าตรง 

 
 
 
 
 
 

                        
 
 



การเข้าแถวรูปวงกลม   เป็นการเขา้แถวเพื่อท าแกรนด์
ฮาวล ์หลงัจากท่ีผูก้  ากบัลูกเสือเรียก แพค๊ – แพค๊ – แพค๊ แลว้จะ
ใชส้ัญญาณมือ ดงัน้ี 

สัญญาณ  แบมือทั้งสองขา้ง เหยียดตรงลงขา้งล่างคว  ่าฝ่า
มือเขา้หาตวัโบกผา่นล าตวัประสานกนั ดา้นหนา้จรดดา้นหลงัไป
มา 2-3 คร้ัง 

 
การปฏิบัติ เม่ือลูกเสือตอบ “แพ๊ค” แลว้ ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนดา้นซ้ายของผูเ้รียก โดยนายหมู่หมู่

แรกยนือยูแ่นวเดียวกบัผูเ้รียก หมู่ท่ี 2 และหมู่ต่อไป อยูท่างดา้นซา้ยของหมู่แรกตามล าดบั จนคนสุดทา้ยของ
หมู่สุดทา้ยไปจรดกบันายหมู่ของหมู่แรก โดยถือวา่ผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 


