
ขั้นตอนพิธีทบทวนค ำปฏิญำณและสวนสนำมลูกเสือ 
 
กำรจัดเตรียมสถำนที่ ในกำรประกอบพิธีทบทวนกล่ำวค ำปฏิญำณและสวนสนำม 
  ๑.ในการจัดพิธีภายในจังหวัดให้น าธงลูกเสือประจ าจังหวัดอัญเชิญโดยกองลูกเสือเกียรติยศมาประจ า
แท่นที่เตรียมเพ่ือรับการเคารพ  
  ๒.เครื่องหมายหรือธงที่จะแสดงจุดที่จะให้ลูกเสือแสดงความเคารพ จะมี ๓ จุด คือ  
  • ธงที่ ๑ ธงเตรียมท าเคารพอยู่ห่างจากผู้รับการเคารพไปทางซ้ายมือของผู้รับการเคารพ ๒๐ 
ก้าว  
  • ธงที่ ๒ ธงเริ่มท าความเคารพอยู่ห่างจากผู้รับการเคารพไปทางซ้ายมือของผู้รับการเคารพ 
๑๐ ก้าว  
  • ธงที่ ๓ ธงเลิกท าความเคารพอยู่ถัดจากผู้รับการเคารพไปทางขวามือของผู้รับการเคารพ 
๑๐ ก้าว  
 
ลูกเสือและผู้บังคับบัญชำลูกเสือที่จะเข้ำร่วมพิธีสวนสนำม  
 
 ๑.ประธานในพิธีแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง กางเกงขาสั้น ซึ่งประธาน 
ส าหรับพิธีในจังหวัดจะได้แก่ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด หรือรองผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ประธานในพิธี
ส าหรับอ าเภอ ได้แก่ ผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอหรือรองผู้อ านวยการลูกเสืออ าเภอ  
 ๒.แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีแต่งเครื่องแบบลูกเสือกางเกงขาสั้นตามต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง  
 ๓.ผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือกางเกงขาสั้นตามประเภทของ
ลูกเสือที่ตนท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับกองและรองผู้ก ากับกอง ถ้าเป็นลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือ
วิสามัญ จะต้องมีไม้ถือของลูกเสือตามประเภทของลูกเสือ ส่วนลูกเสือส ารองไม่ต้องมีไม้ถือ  
 ๔.ลูกเสือแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามประเภทของตน ลูกเสือสามัญ มีไม้พลอง นายหมู่มีธงหมู่ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ มีไม้ง่าม นายหมู่มีธงหมู่ ลูกเสือส ารองไม่มีไม้พลองหรือไม้ง่าม  
 ๕.ลูกเสือผู้ท าหน้าที่ถือป้ายกองลูกเสือ ๑ คน แต่งเครื่องแบบตามประเภทที่ตนสังกัด  
 ๖.ลูกเสือผู้ท าหน้าที่ ถือธงประจ ากองลูกเสือ ๑ คน แต่งเครื่องแบบตามประเภทที่ตนสังกัด  
 ๗.ลูกเสือ ๑ กองจะประกอบด้วยลูกเสือ ๖ - ๘ หมู่ หมู่ ๑ประกอบด้วยลูกเสือ ๗ - ๘ คน  
 ๘.ผู้ก ากับกองลูกเสือ ๑ คนและรองผู้ก ากับกองลูกเสือ ๑ คน ต่อลูกเสือ ๑ กอง  
 ๙.วงดุริยางค์ที่ร่วมในพิธีแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามประเภทที่ตนสังกัด  
 ๑๐.ลูกเสือชาวบ้านแต่งชุดปกติสวมผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านติดเครื่องหมายคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 
กำรเตรียมแถวและรูปขบวนเพื่อท ำพิธีสวนสนำม  
 
 ๑.ลูกเสือที่ท าหน้าที่ถือป้ายชื่อกองลูกเสือยืนอยู่ด้านหน้าสุด  
 ๒.ลูกเสือที่ท าหน้าที่ถือธงประจ ากองลูกเสือยืนห่างจากผู้ถือป้ายกองลูกเสือ ๕ ก้าว  
 ๓.ผู้ก ากับกองลูกเสือ ๑ คน ยืนห่างจากผู้ถือธงประจ ากองลูกเสือ ๕ ก้าว  
 ๔.รองผู้ก ากับกองลูกเสือ ๑ คน ยืนห่างจากผู้ก ากับกองลูกเสือ ๕ ก้าว  
 



 ๕.ลูกเสือจัดแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ นายหมู่อยู่ทางขวามือ ห่างจากรองผู้ก ากับฯ ๓ ก้าว  
 ๖.ระยะห่างระหว่างหมู่ ๑ ก้าว  
 ๗.ลูกเสือแต่ละกองจะมีผู้ก ากับฯ ๑ คน และรองผู้ก ากับฯ ๑ คน ยืนต่อกันไปด้านหลังจากกองท่ี ๑  
 ๘.กองลูกเสือของแต่ละโรงเรียนจะยืนเรียงกันไป ระยะห่างระหว่างกอง ๕ ก้าว  
 ๙.แถวกองผสม ซึ่งหมายถึงผู้ก ากับฯที่มาร่วมพิธีและไม่ได้ประจ ากองลูกเสือ จัดแถวหน้ากระดาน 
เรียง ๘ โดยมีผู้บังคับขบวนสวนสนามยืนตรงกลางหน้าสุด เมื่อเริ่มเดินสวนสนาม  
 ๑๐.แท่นรับความเคารพและพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่
ตรงหน้าแถวลูกเสือทั้งหมด 
 
 
 
กำรเริ่มพิธีสวนสนำมและกล่ำวค ำปฏิญำณของลูกเสือ  
 
 • ๑.กองลูกเสือตั้งแถวตามที่ก าหนดไว้ ยืนอยู่ในท่าตามระเบียบพัก  
 • ๒.กองผสมตั้งแถวอยู่ที่หัวขบวน  
 • ๓.ผู้บังคับขบวนสวนสนามยืนประจ าที่เตรียมพร้อมที่จะกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  
 • ๔.แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีตั้งแถวรอรับประธาน  
 • ๕.เมื่อถึงเวลาประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง "ลูกเสือทั้งหมดตรง" 
"เคารพประธานในพิธี (ตรงหน้า-,ทางขวา,ทางซ้าย-ระวัง) " "วันทยาวุธ" ลูกเสือทุกคนท าความเคารพ ผู้ที่มีไม้
พลอง ไม้ง่าม ท าวันทยาวุธ ผู้ก ากับลูกเสือท าความเคารพด้วยท่าไม้ถือ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ที่ไม่มีไม้ถือให้ท า
วันทยหัตถ์ ลูกเสือส ารองยืนในท่าตรงไม่ต้องท า วันทยหัตถ์ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ผู้ที่ถือธงท าความ
เคารพด้วยท่าธง ผู้ถือป้าย ยืนตรงไม่ต้องท าวันทยหัตถ์ประธานในพิธีและผู้ติดตามท่ีแต่งเครื่องแบบลูกเสือรับ
ความเคารพ ด้วยการท าวันทยหัตถ์ จนจบเพลงมหาฤกษ์  
 • ๖.เมื่อวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์จบ ผู้บังคับขบวนสวนสนามวิ่งไปรายงานจ านวน
ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและจ านวนลูกเสือที่มาร่วมในพิธีและเชิญประธานตรวจพลสวนสนามและเดินตาม
ประธานตรวจพล พร้อมผู้ติดตาม ในขณะนั้นทุกคนท าวันทยาวุธและท่าตรง เมื่อประธานเดินผ่านกองลูกเสือใด
ให้ผู้ถือธง ประจ ากองลูกเสือท าความเคารพด้วยท่าเคารพธง จนตรวจครบทุกกองผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ง
ประธาน ประจ าที่และกลับประจ าที่เดิมสั่ง " เรียบ-อาวุธ " ทุกคนปฏิบัติตาม  
 • ๗.ตัวแทนลูกเสือกล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี หรือถ้ามีลูกเสือได้รับเครื่องหมายลูกเสือ 
สรรเสริญหรือเหรียญสดุดีลูกเสือหรือได้รับเครื่องหมายวูดแบด ก็อาจจะท าพิธีมอบในเวลานี้  
 • ๘.ผู้บังคับขบวนสวนสนามสัง่ "ลูกเสือส ารองเตรียมกล่าวปฎิญาณ - ตามข้าพเจ้า -แสดงรหัส" ทุกคน
แสดงรหัสลูกเสือส ารองแสดงรหัสลูกเสือส ารอง ด้วยการท าวันทยาหัตถ์ ๒ นิ้ว ลูกเสืออ่ืน และผู้อยู่ในบริเวณ
พิธีแสดงรหัสลูกเสือ ๓ นิ้ว ไม่ต้องกล่าวตาม ลูกเสือส ารองกล่าวตาม  
 
  • " ข้าสัญญาว่า"  
  • ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  • ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือส ารองและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนทุกวัน  
 



  • เมื่อกล่าวจบ ผู้บังคับขบวนสนามสั่ง " ลูกเสือสามัญ -ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-ลูกเสือวิสามัญ-
ลูกเสือ ชาวบ้าน-กล่าวค าปฏิญาณตามข้าพเจ้า" ทุกคนยังแสดงรหัสอยู่และกล่าวค าปฏิญาณตาม ส่วนลูกเสือ
ส ารองยืนในท่าตรง ไม่ต้องกล่าว  
 
 • " ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า"  
  • ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  • ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเม่ือ  
  • ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ  
 • เมื่อกล่าวจบ ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง " เอามือลง - ตามระเบียบพัก " ในการแสดงรหัสของ
ลูกเสือที่ถือไม้พลองหรือไม้ง่าม ให้เอาไม้ง่ามหรือไม้พลองพิงไว้ที่ไหล่ซ้ายโคนไม้ อยู่ระหว่างปลายเท้าทั้ง ๒ 
แขนซ้ายงอตั้งฉาก มือขวาแสดงรหัส ผู้ที่ถือธงก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ที่ถือไม้ง่าม หรือไม้พลอง ผู้ที่ถือป้ายให้ถือ
ป้ายด้วยมือซ้ายมือขวาแสดงรหัส ผู้ก ากับที่มีไม้ถือก็แสดงรหัสด้วยมือขวา มือซ้ายถือไม้ถือ ลูกเสือหรือ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ไม่มีไม้ถือ ก็ให้ยืนตรงแสดงรหัสด้วยมือขวา  
 • ๙.เมื่อกล่าวค าปฏิญาณจบประธานให้โอวาท เมื่อจบแล้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง "ลูกเสือ
ทั้งหมดตรง" "เตรียมสวนสนาม" หากมีแตรเดี่ยว แตรเดี่ยวก็จะวิ่งมาตรงหน้าประธานและเป่าแตรเตรียมสวน
สนาม เมื่อแตรเป่าจบผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง "ขวาหัน" ดุริยางบรรเลงเพลงเดินสวนสนาม เช่น เพลงสยาม
มานุสติ ผู้บังคับขบวนสวนสนามวิ่งไปยืนหน้ากองผสม สั่ง "กองผสม-หน้าเดิน" เมื่อเดินผ่านประธานแล้วให้วิ่ง
ไปยืนทางด้านข้างประธานในท่าวันทยาวุธ ส่วนกองผสมเดินผ่านไปแล้วเข้าประจ าที่เดิม  
 • ๑๐.ส าหรับกองลูกเสือแต่ละกองเมื่อพร้อมแล้ว รองผู้ก ากับฯของแต่ละกองสั่ง "แบกอาวุธ" "หน้า
เดิน  
 • ๑๑.เมื่อผู้ก ากับกองลูกเสือเดินผ่านธงที่ ๑ ให้อยู่ในท่าบ่าอาวุธ ผ่านธงที่ ๒ ให้ท าความเคารพ ผ่าน
ธงที่ ๓ ให้เลิกท าความเคารพ  
 • ๑๒.เมื่อรองผู้ก ากับกองลูกเสือผ่านธงที่ ๑ ให้สั่ง "ระวัง" และอยู่ในท่าบ่าอาวุธ เมื่อผ่านธงที่ ๒ ให้สั่ง 
"แลขวาท า" ตัวรองผู้ก ากับก็ท าความเคารพ เมื่อผ่านธงที่ ๓ ก็ให้เลิกท าความเคารพ  
 • ๑๓.กองลูกเสือเม่ือรองผู้ก ากับสั่ง "แบกอาวุธ"ก็แบกอาวุธและหน้าเดิน เมื่อได้ยินรองผู้ก ากับฯสั่ง 
"ระวัง" ทุกคนก็เตรียมตัวท าความเคารพ เมื่อรองผู้ก ากับฯสั่ง "แลขวาท า " ทุกคนสลัดหน้าไปทางขวายกเว้น 
นายหมู่ให้หน้ามองตรง แขนแกว่งปกติทุกคน ทั้งนี้ให้เริ่มท าเมื่อได้ยินค าสั่งไม่ต้องรอให้ถึงธงที่ ๒ และเม่ือเดิน
ถึงธงที่ ๓ ให้เลิกท าเองโดยไม่ต้องรอค าสั่ง ๑๔.ส าหรับลูกเสือส ารองซึ่งไม่มีไม้พลองหรือไม้ง่าม เมื่อได้ยินค าสั่ง 
"ระวัง"ก็เดินปกติ เมื่อได้ยินค า สั่ง "แลขวา-ท า" ก็สลัดหน้าไปทางขวายกเว้นนายหมู่หน้ามองตรงไปข้างหน้า 
แขนทั้ง ๒ ข้างแนบล าตัวไม่ต้องท าวันทยหัตถ ์เมื่อผ่านธงที่ ๓ ก็เดินแกว่งแขนปกติไม่ต้องรอค าสั่ง  
 • ๑๕.เมื่อลูกเสือทุกกองเดินผ่านประธานครบแล้วก็เดินกลับประจ าที่เดิมรอส่งประธาน  
 • ๑๖.ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง "ลูกเสือทั้งหมด-ตรง" "เคารพประธาน-ตรงหน้าระวัง " "วันทยาวุธ" 
ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทุกคนท าความเคารพเหมือนเมื่อตอนที่ประธานมา  
 • ๑๗.เมื่อวงดุริยางค์บรรเลงจบ ประธานกลับ ผู้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง "เรียบ - อาวุธ" "เลิกแถว" 
เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากนั้นอาจจะมีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือแต่ละกอง  
 
 
  



กำรท ำควำมเคำรพของผู้ถือธงประจ ำกองลูกเสือ  
 • ขณะอยู่กับที่  
  • ให้ถือธงด้วยมือขวา โคนคันธงจรดพื้นและแนบกับล าตัว แขนซ้ายแนบล าตัวอยู่ในท่าตรง 
เมื่อได้ยินค าสั่งให้ท าความเคารพ ใช้มือซ้ายจับคันธงเหนือมือขวาและยกคันธงขึ้นมาด้วยมือซ้ายมือขวาจับคัน
ธงเหยียด ตรงแนบล าตัว ยกคันธงขึ้นมาจนแขนซ้ายเสมอบ่าขวา ข้อศอกซ้ายตั้งได้ฉาก ครั้นแล้วท าก่ึงขวาหัน 
ลดปลายธงลงข้างหน้าช้าๆ จนคันธงขนานกับพ้ืน มือซ้ายอยู่เสมอแนวบ่าห่างจากตัวพอสมควร มือขวาจับโคน
คันธง แขนเหยียดตรงไปทางด้านหลังตามแนวคันธง แล้วค่อยๆยกคันธงขึ้นช้าๆ จนคันธงตั้งตรง ท ากึ่งซ้ายหัน 
ใช้มือซ้ายจับคันธงลดลงมา จนมือซ้ายชิดมือขวา โค่นคันธงจรดพื้น สลัดมือซ้ายกลับอยู่ในท่าตรง ท่าตาม
ระเบียบพักก็ยืนเหมือนกับท่ีตรง เพียงหย่อนเข่าซ้ายหรือขวาเล็กน้อย  
 
• ขณะเดิน  
 • เมื่อได้ยินค าสั่งให้สวนสนามและแบกอาวุธให้ใช้มือซ้ายจับคันธงเหนือมือขวาแล้วชิดมือขวายกคันธง
ขึ้นมา ด้วยมือซ้ายมือขวาจับคันธงเหยียดตรงแนบล าตัว ยกคันธงขึ้นมาจนแขนซ้ายเสมอบ่าขวาข้อศอกซ้ายตั้ง 
ได้ฉากปล่อยมือซ้ายกลับลงที่เดิม งอข้อศอกขวา ๙๐ องศา คันธงอยู่บนบ่าขวา อยู่ในท่าแบกอาวุธ เมื่อเดิน ถึง
ธงที่ ๑ (ธงระวัง) ให้ลดธงลง จากบ่ามาแนบล าตัว มือซ้ายจับคันธงข้อศอกงอตั้งฉากขนานกับพ้ืนแขนขวา
เหยียดตรงข้างล าตัว ปลายธงชี้ ตรง เมื่อถึงธงที่ ๒ (ธงท าความเคารพ) ให้เหยียดแขนซ้ายตรงไปข้างหน้าก าคัน
ธงไว้ ให้คันธงเอนออกไปข้างหน้า ประมาณ ๔๕ องศา แขนขวาเหยียดตรงแนบข้างล าตัว ตาแลตรงไปข้างหน้า 
เมื่อถึงธงที่ ๓ (ธงเลิกท าความเคารพ) ให้ดึงธงขึ้นมาอยู่ในท่าตรงสลัดแขนซ้ายกลับที่เดิมงอข้อศอกขวาคันธงอ
ยู่บนบ่าขวาอยู่ในท่าแบกอาวุธเดินไปตามปกติ โอกาสที่จะท าความเคารพจะท าเมื่อ มีการบรรเลงเพลงชาติ 
เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์เพลงมหาชัย เพลงสรรเสริญเสือป่า เมื่อธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธง
ลูกเสือจังหวัดที่เชิญผ่านไป องค์พระ ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุ
วงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ประธานในพิธีการลูกเสือที่แต่งเครื่องแบบ  
 
 
  



วิธีใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  

            

ตัวไม้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางหัวไม้ ๑.๘ ซม. กลางไม้ ๑.๕ ซม. ปลายไม้ ๑.๒ ซม. ยาว ๗๕ ซม. 

ที่หัวไม้และปลายไม้ให้มีปลอกทองเหลืองหุ้ม ทางด้านหัวไม้ยาว ๖ ซม. ด้านปลายไม้ยาว ๔ ซม. 

จากหัวไม้ลงมา ๑๒ ซม. ให้มีพู่ ๒ พู่ ผูกติดอยู่กับไม้ และจากหัวไม้ลงมา ๑๖ ซม. ให้มีปลอกทองเหลืองเป็น 

ตราคณะลูกเสือแห่งชาติหุ้มอยู่ ไม้ถือให้เป็นสีน้ าตาลแก่ 

ตัวไม้มีลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลางหัวไม้ ๑.๘ ซม. กลางไม้ ๑.๕ ซม. ปลายไม้ ๑.๒ ซม. ยาว ๗๕ ซม.ที่หัวไม้
และปลายไม้ให้มีปลอกทองเหลืองหุ้ม ทางด้านหัวไม้ยาว ๖ ซม. ด้านปลายไม้ยาว ๔ ซม.จากหัวไม้ลงมา ๑๒ 
ซม. ให้มีพู่ ๒ พู่ ผูกติดอยู่กับไม้ และจากหัวไม้ลงมา ๑๖ ซม. ให้มีปลอกทองเหลืองเป็นตราคณะลูกเสือ
แห่งชาติหุ้มอยู่ ไม้ถือให้เป็นสีน้ าตาลแก่ การใช้ไม้ถือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จะใช้ในโอกาสที่จัดแถว
ลูกเสือ    

ในพิธีใด ๆ ที่ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือก็ต้องถือไม้ถือ  ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้ 

                        1.  วิธีถือไม้ในท่ำปกติ   โดยปกติไม้ถือจะหนีบอยู่ที่แขนซ้ายท่อนบนแนบขนานกับล าตัว
หนีบไม้ไว้  แขนซ้ายท่อนล่างเหยียดตรงไปข้างหน้า   มือซ้ายก าไม้ให้ฝ่ามือหงายขึ้นห่างจากตัวไม้
ประมาณ  1  ฝ่ามือ   ให้ไม้ขนานกับพ้ืน 

                        2.  ท่ำบ่ำอำวุธ   ใช้มือขวาจับโคนไม้ถือให้ฝามือคว่ าลง  แล้วน าไม้มาแนบข้างตัวทางขวา
ในท่าตรง  ให้นิ้วทั้งสี่เรียงกันอยู่ด้านนอก  หัวแม่มืออยู่ด้านใดให้โคนไม้อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับหัวแม่มือ  ปลายไม้
อยู่แนบ  ร่องไหล่ขวา  พร้อมกับปล่อยมือซ้ายลงข้างตัว 

                        3.  ท่ำท ำกำรเคำรพอยู่กับที่   เมื่อบอกแถวท าความเคารพ  “ขวา  (ซ้าย ตรงหน้า) ระวัง 
วันทยา – วุธ”  พร้อมกันนั้นผู้ควบคุมแถวต้องท าวันทยาวุธด้วยไม้ถือ  โดยใช้มือขวาถือไม้มาในท่าบ่า
อาวุธ  แล้วยกไม้ข้ึนมา  ให้ปลายไม่ตั้งตรง  นิ้วหัวแม่มือหันเข้าหาตัว  ตั้งตรงขึ้นตามไม้ ปลายนิ้วหัวแม่มือ
เสมอปากห่างจากปาก1 ฝ่ามือแล้วฟาดปลายไม้  และแขนขวาลงอยู่ในท่าตรง  มือขวาก าโคนไม้  ให้
นิ้วหัวแม่มืออยู่ข้างบน  และชี้ปลายนิ้วไปทางปลายไม้  ให้ปลายไม่ชี้ตรงไปข้างหน้า  และเฉียงลงห่างจากพ้ืน
ประมาณ  1  คืบ 

                        4.  ท่ำเรียบอำวุธ   เมื่อบอก   “เรียบ – อาวุธ”   ให้ยกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก  แล้วน าลง
มาท่าบ่าอาวุธ  แล้วจึงยกไม้ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ  เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา  พร้อมกับเอนปลายไม้ลงมา
เหน็บที่ซอกรักแร้  มือซ้ายยกขึ้นก าโคนไม้ไว้   แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรงตามเดิม 

                       5.  เดินตำมผู้รับกำรเคำรพที่เดินตรวจแถว   เมื่อได้บอกแถวท าการเคารพด้วยท่า
วันทยาวุธแล้ว  ถ้าผู้รับการเคารพเดินตรวจแถวผู้ควบคุมแถว  ซึ่งได้ท าท่าวันทยาวุธอยู่แล้วให้ยกไม่ข้ึนเสมอ
ปากและเดินตามผู้รับการเคารพไปจนสุดแถว  จึงวิ่งกลับมาอยู่ที่เดิม  พร้อมกลับฟาดไม้ลง  ในท่าวันทยาวุธ
อีก  แล้วจึงบอกแถว “เรียบ – อาวุธ”  ต่อไป 



                        6 .  กำรรำยงำน   เมื่อบอกแถวท าวันทยาวุธแล้ว  ในกรณีที่จะต้องเข้าไปรายงานผู้รับ
การเคารพ  ก็ให้ยกไม้ขึ้นเสมอปาก  ออกวิ่งไปหยุดตรงหน้าห่างจากผู้รับรายงาน  3  ก้าว  พร้อมกับฟาดไม้ลง
ในท่าวันทยาวุธ  แล้วจึงรายงานเมื่อรายงานเสร็จให้ยกไม้ข้ึนเสมอปาก  ก้าวเท้าถอยหลัง  1 ก้าว  ท ากลับหลัง
หันวิ่งกลับที่  ท ากลับหลังหันพร้อมกลับฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธแล้วจึงบอกแถว  “เรียบ – อาวุธ”  ต่อไป 

                        7.  ควบคุมแถวลูกเสือเดิน   เมื่อบอกลูกเสือแบกอาวุธ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องอยู่ใน
ท่าบ่าอาวุธ และเดินไปในท่าบ่าอาวุธ  จนกว่าจะบอกให้ลูกเสือเรียบอาวุธ 

                        8.  สวนสนาม  เมื่อจะถึงจะถึงผู้รับการเคารพ  คือ  ถึงธงแรกให้ท าระวัง คือ  ยกไม้จาก
ท่าบ่าอาวุธมาอยู่เสมอปากเมื่อถึงธงที่  2  ให้ฟาดไม้ลงในท่าวันทยาวุธ  พร้อมกับท าแลขวา  แขนซ้ายไม่  แก่
วง  จนถึงธงที่  3   ให้ยกไม้ข้ึนเสมอปากแล้วลดลงในท่าบ่าอาวุธ   สะบัดหน้าตรงแล้วเดินต่อไป 

ลักษณะพู่ของไม้ถือ   

เป็นด้ายหรือไหมพรม สีตามประเภทของลูกเสือหรือต าแหน่งของลูกเสือ ถักเป็นเชือกผูกติดกับไม้ถือปลาย
เชือกยาวข้างละ ๖ ซม. ต่อจากปลายเชือกแต่ละข้างท าเป็นพู่ยาวข้างละ ๗ ซม. ขนาดโตพอสมควร    

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ เชือกและพู่เป็นสีเขียว   

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เชือกและพู่เป็นสีเลือดหมู   

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ เชือกและพู่เป็นสีแดง    

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

บริหารลูกเสือแห่งชาติ เชือกและพู่เป็นสีม่วง   

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

ลูกเสือจังหวัดเชือกสีม่วงพู่สีม่วงกับสีเหลือง    

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้นผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

ลูกเสืออ าเภอ เชือกสีม่วงพู่สีม่วงกับสีแดง    

(ลูกเสือส ารองไม่มีอาวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองไม่มีไม้ถือ) 

( สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.thaiscout.thcity.net/ ) 

                              กำรท ำควำมเคำรพของผู้ถือธงและป้ำย   

          ธงและป้ำยเป็นเอกลักษณ์ที่ส ำคัญที่กองลูกเสือโรงเรียนต้องคักเลือกบุคคลที่มีควำมเข้มแข็ง   และ
มีบุคลิกที่สง่ำงำม เพรำะจะเป็นจุดเด่นของขบวนสวนสนำม  กำรยืน  เดิน  ในพิธีกำรจะต้องอยู่ในสำยตำ
ของคนทุกทั่วไป  ดังนั้นกำรปฏิบัติตนของผู้ถือธง และป้ำย  ต้องได้รับกำรฝึกฝน ดังนี้ 

 ก.   ธง   ( ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ-ธงลูกเสือประจ าจังหวัด-ธงประจ ากองลูกเสือ) 



1. เวลาอยู่กับท่ีให้ถือธงด้วยมือขวาโคนคันธงจรดพ้ืนประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวา   คันธงแนบกับล าตัวอยู่
ร่องไหล่ขวา  เวลาท าความเคารพเม่ือเพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลง   ให้ผู้ถือธงท าความเคารพด้วยท่า
ธงติดต่อกันไปดังนี้ 

1.1 ให้ผู้ถือธงใช้มือซ้ายไปจับคันธงชิดมือขวาและเหนือมือขวา  และใช้มือซ้ายยกคันธงขึ้นมาในแนวเสมอไหล่
ขวา   ข้อศอกซ้ายตั้งเป็นมุมฉากกับล าตัวเหยียดตรง  และจับคันธงไว้  แล้วท าก่ึงขวาหัน 

1.2 ค่อนๆลดปลายคันธงไปทางไหล่ซ้ายอย่างช้าๆตามจังหวะของเพลง   พร้อมกับเลื่อนมือซ้ายที่ก าคันธงอยู่
ทางแนวไหล่ขวา มาทางด้านไหล่ซ้าย  โดยการลดข้อศอกซ้ายลงแนบล าตัวจนคันธงอยู่ในแนวขนานกับ
พ้ืน  มือซ้ายอยู่เสมอแนวไหล่ซ้ายห่างจากตัวเล็กน้อย  มือขวาจับคันธงจนแขนขวาเหยียดตรงไปทางข้าง
ขวามือตามคันธง  และให้คันธงวางอยู่ระหว่างร่องนิ้วหัวแม่มือ  และนิ้วชี้ของนิ้วขวา (เมื่อเพลงบรรเลงไปได้
ครึ่งเพลง 

1.3  ครั้นแล้วให้ยกปลายคันธงกลับไปในท่าเคารพช้า ๆ ให้ได้จังหวะเช่นเดียวกับขาลง  โดยใช้มือขวากดคันธง
ลงจนคันธงตั้งตรง  และแขนขวาแนบล าตัว   เมื่อเพลงสรรเสรินพระบารมีจบลง 

1.4 เมื่อได้ยินค าสั่ง “เรียบ – อาวุธ”  ให้ลดคันธงลงในท่าตรง  ยกมือซ้ายกลับเข้าที่แล้วท ากึ่งซ้ายหันกลับเข้า
ที่เดิม 

2. เวลาเคลื่อนที่ให้แบกธงด้วยไหล่ขวา   คือมือขวาจับคันธง  ห่างจากโคนคันธงพอสมควร   ศอกขวาแนบ
ล าตัวและท ามุม  90  องศากับล าตัว 

3.การท าความเคารพขณะเดินสวนสนามให้ปฏิบัติดังนี้ 

3.1  เมื่อถือธงที่ 1 (ธงระวัง) ให้ลดธงจากบ่ามาแนบล าตัว   โดยการเหยียดแขนขวาลงให้ตึง  คันธงตั้งตรง  มือ
ขวาก าคันธง   ยกมือซ้ายมาจับคันธงในแนวไหล่ซ้าย  ยกข้อศอกซ้ายไปตั้งฉากกับล าตัว 

3.2  เมื่อถือธงที่ 2 (ธงท าความเคารพ)ให้เหยียดแขนซ้ายตรงไปข้างหน้า  

มือซ้ายก าคันธงไว้ให้คันธงเอนไปข้างหน้าประมาณ 45  องศา  มือขวาแนบล าตัว   ตาแลตรงไปข้างหน้า 
ขนานกับพ้ืน  ไม้ต้องสะบัดหน้าไปยังผู้เป็นองค์ประธาน   ( ส าหรับธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือประจ า
จังหวัด  ไม่ต้องเหยียดแขนซ้ายไปทางข้างหน้า ) 

3.3  เมื่อถือธงที่ 3 (ธงเลิกท าความเคารพ) ให้ยกธงขึ้นมาอยู่ในท่าแบกธงตามเดิมและลดมือซ้ายลงเดิน
ตามปกติ 

ข.  ป้ำยช่ือจังหวัดและป้ำยอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

1.   เวลาอยู่กับท่ีถือป้ายทั้ง 2 มือ   คือมือขวาก าคันป้ายชิดแผ่นป้าย  มือซ้ายก าต่อลงมาชิดมือขวา  โคนคัน
ป้ายจรดพ้ืนตรงหน้ากึ่งกลางระหว่างปลายเท้าทั้งสอง  เวลาท าความเคารพผู้ถือป้ายท าท่าตรงเท่านั้น 

2.   เวลาเคลื่อนที่ให้ถือป้ายโดยมือขวาจับคันป้าย   ในลักษณะคว่ ามือ   โดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางจับที่ส าหรับ
จับ  ถ้ามี  ถ้าไม่มีที่ส าหรับจับ   ก็ให้โคนคันป้ายวางอยู่อุ้มมือขวา   โดยหันฝ่ามือเข้าหาตัว   แขนขวาเหยียด
ตรงแนบล าตัว  มือซ้ายจับคันป้ายในแนวเสมอไหล่ขวา  และตั้งฉากกับล าตัว  หันหน้าป้ายไปข้างหน้า 



3.  การท าความเคารพในขณะที่เคลื่อนที่   ให้ถือป้ายตามปกติ  เหมือนเวลาเคลื่อนที่แต่ให้หันหน้าป้ายเข้าหา
ผู้เป็นองค์ประธานก่อนที่จะถึงธงที่ 1 ประมาณ 20 ก้าว  และหันป้ายกลับที่เดิม  เมื่อผ่านธงที่ 3 แล้ว   ไม่ต้อง
สะบัดหน้าไปยังองค์ประธานในพิธี 

 
 


