คู่มอื การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาลูกเสื อ-เนตรนารี ประเภทสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ลูกเสื อตรี, ลูกเสื อโท, ลูกเสื อเอก

โดย
กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานลูกเสื อเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
หลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 มุ่ ง พั ฒ นาผู ้เรี ยนทุ ก คน
ซึ่ งเป็ นก าลังของชาติ ให้ เป็ นมนุ ษ ย์ที่ มี ค วามสมดุ ล ทั้งด้านร่ างกาย ความรู้ คุ ณ ธรรมมี จิตส านึ ก
ในความเป็ นพลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่น ในการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุข มีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็ นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชี พและการศึกษา ตลอดชี วิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ บนพื้นฐานความเชื่ อ
ว่ า ทุ ก คนสามารถเรี ยนรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ เต็ ม ตามศัก ยภาพกิ จ กรรมลู ก เสื อ-เนตรนารี
เป็ นองค์ประกอบสาคัญหนึ่ ง ที่ จดั อยู่ในส่ วนของกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ที่ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนปฏิ บตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองโดยเริ่ มตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิงาน และปรับปรุ งการทางาน
โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
กอปรกับ นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ มี ก ารขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน
ของกิ จการลูกเสื อและการจัดกิ จกรรมลูกเสื อในรู ปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น เพราะกิ จกรรมลูกเสื อ
เป็ นการสร้างความตระหนัก สร้างจิตสานึ กและปลูกฝังด้านคุณธรรม จริ ยธรรม การรักษาระเบียบ
วินยั มีจิตอาสา บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและส่ วนรวม
สานักงานลู กเสื อเขตพื้นที่ การศึ กษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ตระหนักถึ งความสาคัญ
ของกิจกรรมนี้ จึงได้จดั ทาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน วิชาลูกเสื อ-เนตรนารี เพื่อเป็ นแนวทาง
การจัดกิ จกรรมที่ เน้น ให้ผูเ้ รี ย น ได้ป ฏิ บ ัติจริ งตามเนื้ อหาของหลัก สู ตร และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
คู่มือฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์แก่กลุ่ม กองลูกเสื อโรงเรี ยน ผูบ้ งั คับบัญชา และลูกเสื อ-เนตรนารี

กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
สานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
มิถุนายน 2564

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ลูกเสื อตรี

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจงการใช้ แผนการเรียนรู้
หน่ วยที่ 1
เตรี ยมความพร้อม
หน่ วยที่ 2-3
ระเบียบแถว
หน่ วยที่ 4
ประวัติ ลอร์ด เบเดน พาวเวลล์
หน่ วยที่ 5
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
หน่ วยที่ 6
วิวฒั นาการลูกเสื อโลกและลูกเสื อไทย
หน่ วยที่ 7
การแสดงความเคารพ การแสดงรหัส
หน่ วยที่ 8-10
ระเบียบแถว
หน่ วยที่ 11-13
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
หน่ วยที่ 14-15
กิจกรรมกลางแจ้ง
หน่ วยที่ 16
ระเบียบแถว(ทบทวน)
หน่ วยที่ 17-19
กิจกรรมกลางแจ้ง

1
4
11
15
19
27
31
44
51
55
63

หลักสู ตรลูกเสื อสามัญ
ลูกเสื อตรี
1. แสดงว่ามีความรู ้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสื อ
1.1 ประวัติสังเขปของลอร์ด เบเดน พาวเวลล์
1.2 พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
1.3 วิวฒั นาการของขบวนการลูกเสื อไทยและลูกเสื อโลก
1.4 การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย และคติพจน์ของลูกเสื อ
2. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
เข้าใจและยอมรับคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
3. กิจกรรมกลางแจ้ง
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่หรื อกองลูกเสื อนอกสถานที่
4. ระเบียบแถว
ท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
การตั้งแถวและการเรี ยกแถว
ลูกเสื อโท
1. การรู้จกั ดูแลตนเอง
2. การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3. การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
4. ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ
5. งานอดิเรกและเรื่ องที่สนใจ
6. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
ลูกเสื อเอก
1. การพึ่งตนเอง
2. การบริ การ
3. การผจญภัย
4. วิชาการของลูกเสื อ
5. ระเบียบแถว

เครื่องหมายวิชาพิเศษ 54 วิชา
เรียนนอกเวลาหรือใช้ วธิ ีบูรณาการเข้ ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นาการทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็ นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ ช่ วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ความสงบสุ ข และความมัน่ คง
ของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามคาปฏิ ญาณ กฎ และคติพจน์
ของลูกเสื อสามัญ
2. มีทกั ษะการสังเกต จดจา การใช้มือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต มี ระเบี ย บวินัย มี ค วามสามัค คี เห็ น อกเห็ น ใจผูอ้ ื่ น
มีความเสี ยสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. มี ก ารพั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ สร้ า งสรรค์ ง านฝี มื อ สนใจและพั ฒ นา
เรื่ องของธรรมชาติ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ช่ วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สั ปดาห์

หน่ วย/เรื่อง

จุดประสงค์

1

เตรี ยมความพร้อม

1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระบบหมู่ได้
2. แต่งเครื่ องแบบลูกเสื อสามัญได้
ถูกต้อง
3. เข้าแถวและปฏิบตั ิตนในการเปิ ด
ประชุมกองได้

2

ระเบียบแถว

3

ระเบียบแถว

4

ประวัติลอร์ดเบเดน
พาวเวลล์
พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั

ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแถวท่ามือ
เปล่าได้
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแถวท่าถือไม้
พลองได้ถูกต้อง
เล่ า ประวัติ ประวัติ ล อร์ ด เบเดน
พาวเวลล์ อย่างย่อได้
1. เล่าพระราชประวัติของประวัติ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั
2. บอกพระราชกรณี ยกิจของ
ประวัติของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าฯ อย่างน้อย 2 ข้อ
3. บอกกาเนิดลูกเสื อไทยได้
บอกวิวฒั นาการของลูกเสื อโลก
และลูกเสื อไทยได้
1. แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
2. แสดงรหัส และบอกความหมาย
ได้ถูกต้อง
3. บอกความหมายของคติพจน์ของ
ลูกเสื อสามัญได้

5

6
7

วิวฒั นาการของลูกเสื อโลก
และลูกเสื อไทย
การแสดงความเคารพ
การแสดงรหัส การจับมือ
ซ้าย และคติพจน์ของ
ลูกเสื อสามัญ

จานวน
(ชั่วโมง)
1

1
1
1
1

1
1

หมายเหตุ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ (ต่ อ)
ช่ วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์

จานวน
หมายเหตุ
(ชัว่ โมง)
1

หน่วย/เรื่ อง

จุดประสงค์

8

ระเบียบแถว

9
10
11

ระเบียบแถว
ระเบียบแถว
คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อสามัญ

ปฏิบตั ิตามสัญญาณมือและสัญญาณ
นกหวีดได้
เข้าแถวรู ปแถวต่าง ๆ ตามสัญญาณมือได้
เข้าแถวรู ปแถวต่าง ๆ ตามสัญญาณมือได้
1. บอกความหมายและปฏิบตั ิตาม
คาปฏิญาณได้
2. ท่องคาปฏิญาณของลูกเสื อ
สามัญได้

12

คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อสามัญ

1. บอกความหมายและปฏิบตั ิ
ตามกฎของลูกเสื อได้
2. ท่องกฎของลูกเสื อสามัญได้

1

13

15

กิจกรรมกลางแจ้ง

16
17

ระเบียบแถว(ทบทวน)
กิจกรรมกลางแจ้ง

บอกและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสื อสามัญได้
ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับหมู่ลูกเสื อหรื อ
กองลูกเสื อนอกสถานที่ได้
ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับหมู่ลูกเสื อหรื อ
กองลูกเสื อนอกสถานที่ได้
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแถวได้
1. บอกวิธีใช้มีดและขวานอย่าง
เหมาะสมกับงานได้
2. บอกวิธีเก็บรักษามีดและขวาน
ได้

1

14

คาปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสื อสามัญ
กิจกรรมกลางแจ้ง

1
1
1

1
1
1
1

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ (ต่ อ)
ช่ วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์

หน่วย/เรื่ อง

18

กิจกรรมกลางแจ้ง

19

กิจกรรมกลางแจ้ง

จานวน
หมายเหตุ
(ชัว่ โมง)
1. ผูกเงื่อนจากเชือกที่มีขนาดเดียวกัน
1
และบอกประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
2.
ผูกเงื่อนจากเชือกที่มีขนาดต่างกัน
และบอกประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
3.
ผูกเงื่อนด้วยเชือกกับวัสดุอย่างใด
อย่างหนึ่งและบอกประโยชน์ได้อย่าง
น้อย 1 เงื่อน
1. ผูกแน่นแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
1
และมัน่ คง
2. บอกประโยชน์ของการผูกแน่น
แบบต่าง ๆ ได้
จุดประสงค์

หมายเหตุ ภาคเรี ยนที่ 2 1. พิธีเข้าประจากองลูกเสื อสามัญ (หลังจากสอบวิชาลูกเสื อตรี แล้ว
ควรจัดพิธีเข้าประจากองลูกเสื อ)
2. จัดกิจกรรมลูกเสื อวิชาพิเศษ

กาหนดการสอน
ลูกเสื อตรี 18 ชั่วโมง
1. แสดงว่ามีความรู ้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสื อ
4 ชัว่ โมง
1.1 ประวัติสังเขปของลอร์ด เบเดน พาวเวลล์
1.2 พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
1.3 วิวฒั นาการของขบวนการลูกเสื อไทยและลูกเสื อโลก
1.4 การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย และคติพจน์ของลูกเสื อ
2. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
3 ชัว่ โมง
เข้าใจและยอมรับคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
3. กิจกรรมกลางแจ้ง
5 ชัว่ โมง
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่หรื อกองลูกเสื อนอกสถานที่
4. ระเบียบแถว
6 ชัว่ โมง
ท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
การตั้งแถวและการเรี ยกแถว
ลูกเสื อโท 18 ชั่วโมง
1. การรู้จกั ดูแลตนเอง
3 ชัว่ โมง
2. การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2 ชัว่ โมง
3. การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
3 ชัว่ โมง
4. ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ
6 ชัว่ โมง
5. งานอดิเรกและเรื่ องที่สนใจ
2 ชัว่ โมง
6. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
2 ชัว่ โมง
ลูกเสื อเอก 18 ชั่ วโมง
1. การพึ่งตนเอง
3 ชัว่ โมง
2. การบริ การ
2 ชัว่ โมง
3. การผจญภัย
3 ชัว่ โมง
4. วิชาการของลูกเสื อ
7 ชัว่ โมง
5. ระเบียบแถว
3 ชัว่ โมง
เครื่ องหมายวิชาพิเศษ 54 วิชา
เรี ยนนอกเวลาหรื อใช้วธิ ี บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการจัดที่ 1 เรื่อง เตรียมความพร้ อม
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ 1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระบบหมู่ได้
2. แต่งเครื่ องแบบลูกเสื อสามัญได้ถูกต้อง
3. เข้าแถวและปฏิบตั ิตนในการเปิ ดประชุ มกองได้
เนือ้ หา
1. หมู่ลูกเสื อสามัญ
2. การแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อสามัญ
3. พิธีเปิ ดประชุมกอง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งหมู่ลูกเสื อสามัญตามข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
2. สนทนาถึงระบบหมู่ และการปฏิบตั ิกิจกรรม
3. อธิ บายถึงการแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อสามัญ
4. ซักซ้อมพิธีเปิ ดประชุมกอง
สื่ อการเรียนการสอน 1. ภาพลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบครบ
2. แผนภูมิการเปิ ดประชุมกอง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ซักถามการแต่งเครื่ องแบบ
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………........................
….……………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………........................
….……………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………….…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………........................
….……………………………………………………………………………………........................
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หลักสู ตรลูกเสื อสามัญ
ลูกเสื อตรี
1. แสดงว่ามีความรู ้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสื อ
1.1 ประวัติสังเขปของลอร์ด เบเดน พาวเวลล์
1.2 พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
1.3 วิวฒั นาการของขบวนการลูกเสื อไทยและลูกเสื อโลก
1.4 การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย และคติพจน์ของลูกเสื อ
2. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
เข้าใจและยอมรับคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
3. กิจกรรมกลางแจ้ง
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่หรื อกองลูกเสื อนอกสถานที่
4. ระเบียบแถว
ท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
การตั้งแถวและการเรี ยกแถว
ธงรู ปสั ตว์ และสี เครื่องหมายประจาหมู่ลูกเสื อสามัญ
1. หมู่จระเข้
2. หมู่คา้ งคาว
3. หมู่หมี
4. หมู่นกกระยาง
5. หมู่เหยีย่ วชวา
6. หมู่ววั กระทิง
7. หมู่ววั
8. หมู่แมว
9. หมู่งูเห่า
10. หมู่ไก่
11. หมู่นกกาน้ า
12. หมู่นกกาเหว่า
13. หมู่นกพิราบ
14. หมู่นกอินทรี
15. หมู่ชา้ ง
16. หมู่สุนขั จิ้งจอก

สี เขียวกับสี น้ าตาล
สี ดากับสี น้ าเงินอ่อน
สี น้ าตาลกับสี ดา
สี เทากับสี เขียว
สี น้ าเงินแก่กบั สี เขียว
สี แดงกับสี น้ าตาล
สี แดง
สี เทากับสี น้ าตาล
สี ส้มกับสี ดา
สี แดงกับสี น้ าตาล
สี ดากับสี เทา
สี เทา
สี เทากับสี เขียว
สี เขียวกับสี ดา
สี ม่วงกับสี ขาว
สี เหลีองกับสี เขียว
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

หมู่นกกระต้อยตีวดิ
หมู่เหยีย่ ว
หมู่นกกระสา
หมู่มา้
หมู่หมาใน
หมู่นกกินปลา
หมู่สิงโต
หมู่พงั พอน
หมู่นาก
หมู่นกเค้าแมว
หมู่เสื อเหลือง
หมู่นกยูง
หมู่นกกระทุง
หมู่ไก่ฟ้า
หมู่แกะ
หมู่กา
หมู่แรด
หมู่นกนางนวล
หมู่นกปากซ่อม
หมู่กระรอก
หมู่กวาง
หมู่หงส์
หมู่เสื อ
หมู่หมาป่ า
หมู่นกหัวขวาน
หมู่นกเขา

สี ส้มกับสี เทา
สี ชมพู
สี เทา
สี ดากับสี ขาว
สี เทากับสี ดา
สี น้ าเงิน
สี เหลืองกับสี แดง
สี น้ าตาลกีบสี ส้ม
สี น้ าตาลกับสี ขาว
สี น้ าเงินอ่อน
สี เหลือง
สี เขียวกับสี น้ าเงิน
สี เทากับสี ม่วง
สี น้ าตาลกับสี เหลือง
สี น้ าตาล
สี ดา
สี น้ าเงินแก่กบั สี ส้ม
สี น้ าเงินอ่อนกับสี แดง
สี น้ าเงินแก่กบั สี เลือดหมู
สี ส้มกับสี น้ าตาล
สี ม่วงกับสี ดา
สี เทากับสี เลือดหมู
สี ดากับสี ส้ม
สี เทากับสี ชมพู
สี แดงกับสี ขาว
สี น้ าเงินกับสี เทา
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 2 เรื่อง ระเบียบแถว

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแถวท่ามือเปล่าได้
เนือ้ หา 1. ระเบียบแถว ท่ามือเปล่า
1.1 ท่าตรง
1.2 ท่าพัก
1.3 ท่าหันอยูก่ บั ที่
1.4 ท่าเดิน ท่าหยุด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ เกียรติศกั ดิ์ลูกเสื อไทย ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
สอนระบบฐาน อธิบาย สาธิต และปฏิบตั ิ
3.1 ฐานที่ 1 ท่าตรง ท่าพัก
3.2 ฐานที่ 2 ท่าหันอยูก่ บั ที่
3.3 ท่าเดิน ท่าหยุด
แยกปฏิบตั ิให้ถูกต้องโดยผูก้ ากับชี้แนะ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. นกหวีด
2. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต และการปฏิบตั ิถูกต้องตามคาสั่ง
และสังเกตความพร้อมเพียง
2. การทดสอบ ปฏิบตั ิตามระเบียบแถวเป็ นหมู่
บันทึกหลังการสอน……………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบแถว
การฝึ กเป็ นบุคคลท่ ามือเปล่ า
1. ท่าตรง
คาบอก “แถว – ตรง”
การปฏิบตั ิ ยืนให้ส้นเท้าชิด และอยูใ่ นแนวเดียวกัน ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่า ๆ กัน ห่างกัน
ประมาณ 1 คื บ (ท ามุ ม 45 องศา) เข่ า เหยี ย ดตึ ง และบี บ เข้ า หากั น ล าตัว ยื ด ตรง อกผาย
ไหล่ เสมอกัน แขนทั้ง สองข้า งห้ อ ยอยู่ข ้า งล าตัวและเหยีย ดตรงพลิ ก ศอกไปข้างหน้ าเล็ ก น้ อ ย
จนไหล่ตึงนิ้วมือเหยียดและชิ ดกัน นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลาง ประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิ ดฝ่ า
มือเล็กน้อย ลาคอยืดตรงไม่ยื่นคาง ตาแลตรงไปข้างหน้าได้ระดับ น้ าหนักตัวอยูบ่ นเท้าทั้งสองเท่า
ๆ กัน และนิ่ง
หมายเหตุ 1. ท่าตรงเป็ นท่าเบื้องต้น และเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิท่าอื่น ๆ
2. ใช้เป็ นท่าสาหรับแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง
2. ท่าพัก
ก. พักตามปกติ
คาบอก “พัก”
การปฏิบัติ หย่อนเข่าขวาก่ อน ต่อไปจึ งหย่อนและเคลื่ อนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย และ
เปลี่ ยนเข่าพักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยู่กบั ที่ ห้ามพูดคุ ย เมื่ อได้ยินคาบอกว่า “แถว”
ให้ยืดตัวขึ้น และจัดทุ กส่ วนของร่ างกายอยู่ในท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่ อได้ยินคาบอกว่า
“ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็ ว และแข็งแรง กลับไปอยูใ่ นลักษณะของท่าตรง
ข. พักตามระเบียบ
คาบอก
“ตามระเบียบ - พัก”
การปฏิ บตั ิ แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม. (หรื อประมาณเกื อบครึ่ งกาวปกติ )
อย่า งแข็ ง แรงและองอาจ พร้ อ มกับ จับ มื อ ไขว้ห ลัง ให้ ห ลัง มื อ เข้าหาตัว มื อ ขวาทับ มื อ ซ้ า ย
หลัง มื อ ซ้ า ยแนบติ ด กับ ล าตัว ในแนวกึ่ ง กลางหลัง และอยู่ ใ ต้เข็ ม ขัด เล็ ก น้ อ ย ขาทั้ง สองตึ ง
น้ าหนักตัวอยูบ่ นเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง
เมื่อได้ยนิ คาว่า “แถว - ตรง” ให้ชกั เท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือ
ทั้งสองกลับไปอยูใ่ นลักษณะท่าตรงตามเดิม
ค. พักตามสบาย
คาบอก
“ตามสบาย – พัก”
การปฏิบตั ิ หย่อยเข่าขวาก่อน เช่นเดียวกับ “พัก” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างสบาย และ
พูดจากันได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยูก่ บั ที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้นงั่ จะนัง่ ไม่ได้

6
เมื่อได้ยนิ คาว่า “แถว – ตรง” ให้ปฏิบตั ิอย่างเดียวกับท่าพักปกติ
ช. พักนอกแถว
คาบอก
“พักแถว”
การปฏิ บ ตั ิ ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที แต่ตอ้ งอยู่บ ริ เวณใกล้เคี ยงนั้นและไม่ ทาเสี ยง
อึ ก ทึ ก เมื่ อ ได้ยิ น ค าบอกว่า “แถว” ให้ รีบ กลับ มาเข้าแถวตรงที่ เดิ ม โดยเร็ วในรู ป แถวเดิ ม
และเมื่อจัด แถวเรี ยบร้อยแล้วให้อยูใ่ นท่าตรงจนกว่าจะมีคาสั่งต่อไป
หมายเหตุ สาหรับท่าพัก
ท่ า พั ก เป็ นท่ า เปลี่ ย นอิ ริ ยาบ ถจากท่ า ตรง เพื่ อ ผ่ อ ยคลายความเคร่ งเครี ยด
ตามโอกาสต่าง ๆ คือ
1. พัก ตามปกติ ใช้พ กั ในโอกาสระหว่างการฝึ ก – สอน เพื่ ออธิ บ าย หรื อแสดง
ตัวอย่างแก่ ลูกเสื อ
2. พักตามระเบียบ ใช้พกั ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เช่นการตรวจพลสวน
สนาม หรื ออยูใ่ นแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ
3. พั ก ตาม ส บ าย ใช้ พ ั ก ใน โอก าส ที่ ต้ อ งรอรั บ ค าสั่ ง เพื่ อป ฏิ บั ติ ต่ อ ไป
เป็ นระยะเวลาสั้น ๆ เช่น เมื่อผูค้ วบคุมแถวต้องไปรับคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น
4. พัก นอกแถว ใช้พ กั ในโอกาสที่ ต้องรอรั บ ค าสั่ ง เพื่ อปฏิ บ ัติต่ อไปเป็ นระยะ
เวลานาน ๆ
หันอยูก่ บั ที่
1. ขวาหัน
คาบอก “ขวา – หัน”
การปฏิบตั ิ ทาเป็ น 2 จังหวะ คือ
จัง หวะที่ 1 เปิ ดปลายเท้า ขวา และยกส้ น เท้าซ้ าย ทัน ใดนั้น ให้ หัน ตัวไปทางขวา
จนได้ 90 องศา หมุ น เท้าทั้งสองไปโดยให้ ส้ น เท้าและปลายเท้าซึ่ งเป็ นหลัก นั้น ติ ด อยู่ก ับ พื้ น
น้ าหนักตัวอยูท่ ี่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง บิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกพอตึง
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงโดยเร็ วและแข็งแรง
2. ซ้ายหัน
คาบอก “ซ้าย – หัน”
การปฏิบตั ิ ทาเป็ น 2 จังหวะ อย่างเดียวกับท่าขวาหันโดยเปลี่ยนคาว่า “ขวา” เป็ น”ซ้าย”
3. กลับหลังหัน
คาบอก “กลับหลัง – หัน”
การปฏิบตั ิ ทาเป็ น 2 จังหวะ คือ
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จังหวะที่ 1 ทาเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 1 แต่หนั เลยไปจนกลับหน้าเป็ นหลัง
ครบ 180 องศา และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยูข่ า้ งหลังเฉี ยงซ้ายประมาณครึ่ งก้าว และในแนวส้น
เท้าขวา
จังหวะที่ 2 ทาเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 2
ท่าเดิน – ท่ าหยุด
1. ท่าเดิน
คาบอก “หน้า – เดิน”
การปฏิบตั ิ โน้มน้ าหนักตัวไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดินก่อน ขาเหยียด
ตรงปลายเท้างุม้ ส้นเท้าสู งจากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไปให้โน้มน้ าหนัก
ตัวไปข้างหน้า ตบเต็มฝ่ าเท้าอย่างแรง ทรงตัวและศีรษะอยูใ่ นท่าตรง แกว่งแขนตามธรรมดาเฉี ยงไป
ข้างหน้าและข้างหลังพองาม เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าข้อศอกงอเล็กน้อย เมื่อแกว่งแขนไปข้างหลัง
ให้แขเหยียดตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกลาตัว แบมือให้นิ้วมือเรี ยงชิดติดกัน
ความยาวของก้าว 40 - 60 เซนติเมตร (นับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า) รักษาความยาว
ของก้าวให้คงที่ อัตราความเร็ วในการเดินนาทีละ 90 – 100 ก้าว
2. ท่าหยุด
คาบอก “แถว - หยุด”
การปฏิ บ ัติ ในขณะที่ ก าลัง เดิ น ตามปกติ เมื่ อ ได้ยิ น ค าบอกว่า “แถว – หยุด ”
ไม่วา่ เท้าข้างใดข้างหนึ่ งจะตกถึงพื้นก็ตาม ให้ปฏิบตั ิเป็ น 2 จังหวะ คือ จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าไป
อีก 1 ก้าว จังหวะที่ 2 ชักเท้าหลังชิดเท้าหน้าในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรง
หมายเหตุ 1) ท่าหยุดโดยธรรมดา ผูบ้ อกแถวควรบอกให้ตกเท้าขวา
2) เมื่ อใช้คาบอกว่า “แถว” ลงเท้าใดให้บอกคาว่า “หยุด” ลงเท้านั้นในก้าวต่อไป
เช่ น บอก “แถว” ลงเท้าขวา เมื่ อก้าวเท้าซ้ายต่อไป และลงเท้าขวาอีกเป็ นครั้งที่ 2 จึงบอกคาว่า
”หยุด”
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการจัดที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว (ต่ อ)
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแถวท่าถือไม้พลองได้ถูกต้อง
เนือ้ หา ระเบียบแถวท่าถือไม้พลอง
1. ท่าตรง ท่าพัก
2. ท่าวันทยาวุธ เรี ยบอาวุธ
3. ท่าแบกอาวุธ เรี ยบอาวุธ
4. ท่าเดิน ท่าหยุด
5. ท่าหันอยูก่ บั ที่
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ งานสิ่ งใด “
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
ใช้วธิ ี สอนเป็ นฐาน ตอนแรกแบ่งเป็ น 4 ฐาน ๆ ละ 5 นาที
ฐานที่ 1 ท่าตรง ท่าพัก
ฐานที่ 2 ท่าวันทยาวุธ เรี ยบอาวุธ
ฐานที่ 3 ท่าแบกอาวุธ เรี ยบอาวุธ
ฐานที่ 4 ท่าหันอยูก่ บั ที่
รวมกองฝึ กท่าเดิน ท่าหยุด
10 นาที
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ไม้พลอง
2. แผนภูมิเพลง
3. นกหวีด
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความพร้อมเพรี ยงและความเป็ นระเบียบ
2. การทดสอบ ปฏิบตั ิตามระเบียบแถวท่าถือไม้พลอง
บันทึกหลังการสอน…………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
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ระเบียบแถว
ท่าถือพลอง
1. ท่าตรง – พัก ท่าตรงและท่าพักในเวลาถือไม้พลอง เหมือนกับท่ามือเปล่า ไม้พลองอยู่
ในท่าเรี ยบอาวุธ
ไม้พลองในท่าเรี ยบอาวุธ คือลูกเสื ออยูใ่ นท่าตรง ถือไม้พลองด้วยมือขวา ต้นไม้พลองอยู่
ประมาณโคนนิ้ วก้อยเท้าขวา และชิ ดกับ เท้าขวา ไม้พ ลองอยู่ใ นระหว่างนิ้ วหัวแม่ มื อกับ นิ้ วชี้
นิ้ วหัวแม่มือจับไม้พลองชิ ดขา นิ้ วอื่ นอีก 4 นิ้ ว จับไม้พลองเฉี ยงลงเบื้ องล่าง นิ้ วเรี ยงชิ ดติดกัน
ปลายไม้พลองอยูใ่ นร่ องไหล่ขวาลาไม้พลองตั้งตรงแนบตัว
สาหรับพักตามระเบียบ เหมือนกับท่ามือเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองให้เลื่อนขึ้นมาเสมอ
เอว แล้วผลักไม้พลองไปข้างหลังเฉี ยงไปข้างประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลัง โดยมือแบตาม
ธรรมชาติ นิ้วเรี ยงชิดติดกัน
2. ท่ าวัน ทยาวุ ธ – เรี ย บอาวุธ ท่ าวัน ทยาวุธ เป็ นท่ า แสดงความเคารพ ใช้ค าบอกว่า
“วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสื อทาจังหวะเดี ยวโดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้า
ให้ ต้ งั ฉากกับ ล าตัว ฝ่ ามื อแบค่ า รวบนิ้ วหั วแม่ มื อกับ นิ้ วก้อ ยจรดกัน คงเหลื อ นิ้ วชี้ นิ้ วกลาง
และนิ้วนาง เหยียดตรงและชิดติดกัน ให้ขา้ งปลายนิ้วชี้แตะไม้พลอง หรื อไม้ง่ามในร่ องไหล่ขวา
เมื่อเลิกทาความเคารพใช้คาบอก “เรี ยบ – อาวุธ” ให้ลูกเสื อลดแขนซ้ายมาอยูท่ ี่เดิมโดยเร็ ว
ถ้าผูร้ ับการเคารพมาทางขวา (ซ้าย) หรื อตรงหน้าจะบอกโดยกล่าวทิศทางที่มาเสี ยก่อนก็
ได้ว่า “ขวา (ซ้ายหรื อตรงหน้า) ระวัง – วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสื อท าวันทยาวุธ มือซ้ายดันไม้
พลองขึ้นไปอยูใ่ นท่าแบกอาวุธดังเดิม พร้อมกับหันหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปใน
ท่าเดินตามปกติ
3. ท่ าแบกอาวุธ – เรี ย บอาวุธ ท่ าแบกอาวุธ ใช้ค าบอกว่า “แบก – อาวุธ” ให้ลู ก เสื อ
ทาเป็ น 2 จังหวะ จังหวะที่ 1 ยกไม้พลองด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉี ยดลาตัวไปทางซ้าย ให้ตน้ ไม้
พลองอยู่ ใ นอุ ้ง มื อ ซ้ า ย ล าไม้พ ลองตั้ง อยู่ ต รงร่ อ งไหล่ ซ้ า ย มื อ ขวาคงจับ ไม้ พ ลองอยู่ ที่ เดิ ม
ศอกงอไปข้างหน้าแนวเดี ยวกับไหล่ จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองด้วยมือซ้าย พร้ องกับส่ งไม้พลอง
ด้วยมื อขวา ให้ไม้พ ลองพาดขึ้ น ไปบนบ่ าซ้าย แขนซ้ ายท่ อนบนแนบชิ ดติ ดล าตัว ศอกซ้ายงอ
หน้าแขนตั้งได้ฉากกับลาตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ ว
ข้ อควรระวัง ขณะที่ลูกเสื อทาท่าแบกอาวุธ จังหวะที่ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบ
ไม้พ ลอง ทรงศี รษะให้ค งที่ เหมื อนอยู่ในท่ าตรงเสมอ ให้ แขนซ้ายอยู่ในลักษณะที่ ถู ก ต้องและ
ไม่เคลื่อนไหว ปลายไม้พลองจึงจะได้ระดับและไม่เอียงไปมา
เรี ย บอาวุธ ใช้ค าบอก “เรี ย บ – อาวุธ ” ให้ ลู ก เสื อ ท าเป็ น 3 จังหวะ จังหวะที่ 1
ยกมือขวาขึ้นจับไม้พลอง ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ พร้อมกับเหยียดแขนซ้ายโดย
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ลดไม้พ ลองลงชิ ดกับลาตัว จังหวะที่ 2 นาไม้พ ลองด้วยมื อขวามาไว้ขา้ งลาตัวในร่ องไหล่ ขวา
(แขนซ้ายเหยียดเกือบสุ ดระยะที่มือขวาจับไม้พลองในท่าเรี ยบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกัน
ไม้พลองที่ร่องไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ จังหวะที่ 3 ลดแขนซ้ายลงอยูใ่ น
ท่าเรี ยบอาวุธตามเดิม (ในจังหวะนี้ เหยียดแขนขวาลงสุ ดระยะที่มือขวาจับไม้พลองอยูใ่ นท่าเรี ยบ
อาวุธ ต้นไม้พลองอยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธ ต้นไม้พลองจรดพื้น)
ข้ อสั งเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะที่ 2 ลงสุ ดระยะที่มือขวาจับไม้พลองในท่า
เรี ยบอาวุธในจังหวะที่ 3 จะรู ้สึกว่าต้นไม้พลองจรดพื้น
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 4 เรื่อง ประวัติลอร์ ดเบเดนพาวเวลล์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ เล่าประวัติ ประวัติลอร์ ดเบเดนพาวเวลล์ อย่างย่อได้
เนือ้ หา
ประวัติ ประวัติลอร์ดเบเดนพาวเวลล์
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ไหวพริ บ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 สนทนาเกี่ยวกับประวัติ B.P.
3.2 ให้ลูกเสื อเล่าหรื ออภิปรายถึงบทบาทที่ประทับใจของ B.P. เช่น
ความกล้าหาญ , ความเสี ยสละ
3.3 สรุ ปประวัติ B.P.
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ภาพลอร์ด เบเดน พาวเวลล์
2. ภาพการอยูค่ ่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตความสนใจการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. การซักถามประวัติ B.P.
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………........................
….……………………………………………………………………………………........................
….……………………………………………………………………………………........................
….……………………………………………………………………………………........................
….……………………………………………………………………………………........................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………........................
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ประวัติสังเขปของลอร์ ด เบเดล พาวเวลล์
ลอร์ ด เบเดล พาวเวลล์ มี ชื่อเต็ม ว่า โรเบิ ร์ต สติ เฟสั น สไมธ์ เบเดล พาวเวลล์ เรี ยกย่อ ๆ ว่า
บี .พี. เกิ ดเมื่ อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2400 ที่กรุ งลอนดอน บิดาชื่ อ เอช.จี.เบเดล พาวเวลล์
เป็ นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ ด ในวิชาเรขาคณิ ต และธรรมชาติศึกษา มารดาชื่อ เฮนรี่
เอทต้า เกรช สไมธ์ เป็ นธิ ดาของพลเรื อเอกดับบลิ ว .ที .สไมธ์ แห่ งราชนาวีองั กฤษ สมรสกับ
นางสาวโอลาฟ เซ็นต์แคลร์ เมื่อ บี.พี. อายุ 55 ปี
ชีวติ ในวัยเด็ก
เมื่ อ บี .พี . อายุ 11- 12 ปี ได้ เข้า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาชื่ อ โรสฮิ ล ล์
ในกรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาชื่อ ซาเตอร์เฮาส์ กรุ งลอนดอน
ได้ 2 ปี ต่อมาได้ยา้ ยไปอยูใ่ นชนบท ณ เมืองโกดาลมิง ในแคว้นเซอร์ เรย์ มีแม่น้ าไหลผ่าน และ
มีป่าใหญ่อยูต่ ิดบริ เวณโรงเรี ยน เขามักจะใช้เวลาว่างหลบเข้าไปใช้ชีวิตและศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ
โดยลาพัง
ชี วิตในวัยเด็ก บี.พี. ได้รับความรู ้ พิเศษจากนายพลเรื อเอกสไมธ์ ผูเ้ ป็ นตา เกี่ ยวกับ
การว่ายน้ า เล่นเสก็ต ขี่มา้ การวัดแดด และการดูดาว นอกจากนี้ เขายังชอบวาดภาพ ร้องเพลง
แสดงละคร มีความสนใจในธรรมชาติ ศึกษา ศึกษาชี วิตสัตว์ ต้นไม้ ตลอดจนความรู้เชิ งพราน
และในวันปิ ดภาคมักจะท่องเที่ยวพักแรมไปกับพี่ชายอีก 3 คน
ปี สุ ด ท้ายที่ เรี ย นอยู่ที่ ช าเตอร์ เฮาส์ บี .พี . ได้ไ ปสมัครสอบเข้าเรี ย นมหาวิท ยาลัย
ออกฟอร์ ด สองครั้ ง แต่ ส อบไม่ ไ ด้ ในปี พ.ศ. 2419 สอบเข้า โรงเรี ย นนายร้ อ ยแซนด์ เฮิ สต์
ได้ที่ 5 ได้รั บ การแต่ ง ตั้ง เป็ นร้ อ ยตรี ใ นกองทัพ บกของอัง กฤษ และได้ถู ก ส่ ง ไปประจ าการ
ที่ประเทศอินเดีย เมื่ออายุ 19 ปี
ชีวติ ในการรับราชการทหาร (พ.ศ.2419 – 2453)
บี .พี .รั บ ราชการทหารในประเทศอิ น เดี ย ประจ ากองทหารม้ า อุ ส ซาร์ ที่ 13
เป็ นเวลา 8 ปี โดยปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ด้ว ยความเข้ม แข็ ง และได้รั บ ยศร้ อ ยเอก เมื่ อ อายุ 26 ปี
ในระหว่างนี้มีเหตุการณ์ที่แสดงลักษณะพิเศษหลายอย่าง เช่น
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแทงหมูป่าบนหลังม้า โดยใช้หอกสั้นเมื่อ
พ.ศ. 2426
2. ขณะมียศเป็ นร้อยตรี ได้รับเงินเดือนน้อยมากเพียงปี ละ 120 ปอนด์ จึงดาเนิน
ชีวติ อย่างประหยัด คือ งดสู บบุหรี่ ดื่มสุ ราแต่นอ้ ย และหารายได้พิเศษ โดย
การเขียนเรื่ องและเขียนภาพลงหนังสื อพิมพ์
ชี วิ ต ราชการทหารของท่ า นส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ นประเทศอิ น เดี ย และแอฟริ ก า มี สิ่ ง ที่
ประทับใจที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสื อหลายครั้ง เช่น
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ครั้ งที่ 1 พ.ศ. 2431 ได้ ไ ปปราบชนเผ่ า ซู ลู ซึ่ งมี หั ว หน้ า ชื่ อ ดิ นิ ส ซู ลู
ในแอฟริ กา ได้สาเร็ จจากประสบการณ์น้ ีไดั้บความรู ้ซื่อต่อมาได้นามาใช้ในกิจการลูกเสื อ คือ
1. บทเพลงอินกอนยามา
2. สร้อยคอของดินิส ซูลู ทาด้วยไม้แกะเป็ นท่อนเล็ก ๆ ซึ่ งต่อมา บี.พี.ได้นามา
เป็ นบีด เครื่ องหมายวูดแบดจ์ สาหรับผูท้ ี่ผา่ นการอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ขั้นความรู ้ช้ นั สู ง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลต้า บี.พี.ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่วยฑูตทหาร ทาหน้าที่
เป็ นทหารสื บราชการลับ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2438 ทาการรบกับเผ่าอาชันติ ซึ่ งมีกษัตริ ยช์ ื่อว่า “คิงเปรมเปห์”
และได้รับชัยชนะในเหตุการณ์ครั้งนี้ บี.พี.ได้ประสบการณ์ต่อไปนี้
1. การบุกเบิก เช่น การโค่นต้นไม้ การทาสะพาน การสร้างค่ายพัก
2. ทดลองการแต่งกายของตนเอง ใช้หมวกปี กของโคบาล จนได้รับฉายาจากพวก
พื้นเมืองว่า “คันตะไค” แปลว่า “คนสวมหมวกปี กกว้าง”
3. ประเพณี การจับมือซ้าย จากการแสดงความเป็ นมิตรของคนพื้นเมือง
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซึ่ งเป็ นเผ่าหนึ่ งของซู ลู เดิมอยูใ่ นทรานสวาล
และถู ก พวกบัวร์ ขบั ไล่ จึ งอพยพไปอยู่ในมาติ บิ ลีแลนด์ (ปั จจุ บ นั เรี ยกโรดี เซี ย) พวกมาตาบิ ลี
ก่อการกบฏ รัฐบาลอังกฤษจึงสั่งกองทหารอังกฤษไปปราบ บี.พี.ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเข้มแข็ง
และได้รับประสบการณ์เรื่ องการสอดแนม โดยเฉพาะในการปฎิ บตั ิงานตอนกลางคืน เลยได้รั บ
ฉายาว่า “อิมบีซ่า” แปลว่า “หมาป่ าไม่เคยนอนหลับ”
ครั้ งที่ 5 พ.ศ. 2442 เหตุ ก ารณ์ ที่ เมื องมาฟอี คิง หลังจาก บี .พี .ได้ก ลับ จากการ
ปฏิ บ ตั ิ งานที่ อินเดี ย 2 ปี บี .พี .ได้รับ ค าสั่ งด่ วนให้ เดิ น ทางไปแอฟริ ก า เพื่ อหาทางป้ องกัน การ
รุ กรานของพวกบัวร์ (ชาวดัทช์ที่อพยพไปอยูใ่ นแอฟริ กาใต้) ในทรานสวาลและออเรนจ์ทรี สเตท
ซึ่ งจะตั้งตนเป็ นเอกราช บี.พี.ได้นากองทหารไปรักษาเมืองมาฟอีคิง ซึ่ งถูกล้อมโดยกองทหารบัวร์
ไว้ได้ 217 วัน จึงมีกองทัพใหญ่ยกไปช่วยและทาให้พวกบัวร์ ตอ้ งล่าถอยไป
ในการป้ องกันเมืองมาฟอีคิง บี.พี. ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเข้มแข็ง อดทน ร่ าเริ ง
ไม่ย่อท้อ ใช้สติปัญญาหาวิธีการแก้ปัญหา ทากลอุบายลวงข้าศึกให้เข้าใจผิด คิดว่ามีกาลังทหาร
มากมาย และมีการป้ องกันรักษาเมืองอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนใช้เด็กอาสาสมัครที่ได้รับการอบรม
แล้วปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ส่ งข่าว ปรากฏว่าทางานได้ผลดี ท าให้ บี .พี .มี ความประทับใจในตัวเด็กและ
เห็ นว่า ถ้าใช้เด็กให้ถูกทางแล้ว จะเกิ ดประโยชน์ แก่ ป ระเทศชาติ เป็ นอย่างมาก จึ งได้ริเริ่ มการ
ลูกเสื อในเวลาต่อมา จากเหตุการณ์ที่เมืองมาฟอีคิง ทาให้บี.พี. ได้รับฉายาว่า “ผูป้ ้ องกันมาฟอีคิง”
กาเนิดของการลูกเสื อ
บี .พี .เดิ นทางกลับ อังกฤษในฐานะวีรบุ รุษ และได้รับเกี ยรติ อย่างมาก เนื่ องจาก
ได้รับประสบการณ์จากเมืองมาฟอีคิง ซึ่งได้จดั ให้เด็ก ๆ มาช่วยเหลือในการรักษาเมือง เช่น
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ทาหน้าที่ เป็ นผูส้ ื่ อข่าวและสอดแนมของกองทัพ รั กษาความสงบภายในรั บ ใช้งานต่าง ๆ เช่ น
อยู่ย ามบนหอคอย ให้ สั ญ ญาณแก่ ป ระชาชนเมื่ อพวกบัวร์ โจมตี เด็ ก เหล่ า นี้ ท าหน้ าที่ ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายอย่างเข้มแข็ง ว่องไว ได้ผลดีไม่แพ้ผใู ้ หญ่ ดังนั้น บี.พี. จึงคิดตั้งขบวนการลูกเสื อขึ้น
จากประสบการณ์ของท่านเมื่ออยูท่ ี่อินเดีย อฟริ กา อยูก่ บั พวกซูลู และคนพื้นเมือง
เผ่า อื่ น ๆ ท าให้ บี .พี .ได้พ ัฒ นาความคิ ด มาเป็ น ขบวนการลู ก เสื อ อย่า งรอบคอบ โดยในปี
พ.ศ. 2450 บี.พี.ได้รวบรวมเด็ก 20 คน ให้ไปอยูท่ ี่เกาะบราวน์ซี ในช่องแคบอังกฤษ นับเป็ น
การพักแรมของลูกเสื อครั้งแรกของโลก
ในปี ต่ อ มากองลู ก เสื อได้ เ ริ่ มตั้ งขึ้ นอย่ า งจริ งจั ง เป็ น ครั้ งแรกใน อั ง กฤษ
และขยายตัวแพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว
ขบวนการลู ก เสื อได้ เจริ ญขึ้ นตามล าดั บ ท าให้ บี .พี . มองเห็ น การณ์ ไ กล
ลูกเสื อจะเป็ นงานสาคัญในชี วิต ซึ่ งจะทาประโยชน์ให้แก่ บา้ นเมื องได้มากโดยการอบรมเด็ก ๆ
รุ่ น หลัง ให้ เป็ นพลเมื อ งดี ข องชาติ บี .พี .จึ ง ลาออกจากราชการทหาร ชี วิ ต ตอนนี้ จึ ง เรี ย นว่ า
“ชีวติ ที่ 2” ซึ่ งเป็ นชีวติ ที่ให้บริ การแก่ลูกเสื อทัว่ โลก
พ.ศ. 2454 บี .พี .เดิ น ทางรอบโลก เพื่ อ พบลู ก เสื อประเทศต่ า ง ๆ เป็ นการ
ตั้งต้นของการลูกเสื อที่จะเสริ มความเป็ นพี่นอ้ งทัว่ โลก
พ.ศ. 2463 ลูกเสื อประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกพบกันที่กรุ งลอนดอน เพื่อร่ วมชุ มนุ ม
ลู ก เสื อ โลกครั้ งแรก ในการชุ ม นุ ม ครั้ งนี้ ลู ก เสื อ ทั้ง หลายได้พ ร้ อ มใจกัน ประกาศให้ บี .พี .
อยูใ่ นตาแหน่งประมุขคณะลูกเสื อโลก
เมื่ อ การลู ก เสื อ มี อ ายุค รบ 21 ปี ซึ่ งเป็ นการบรรลุ “นิ ติ ภ าวะ” ตามกฎหมาย
อัง กฤษ และมี ลู ก เสื อ ทัว่ โลกถึ ง 2 ล้านเศษ พระเจ้ายอร์ ช ที่ 5 ได้พ ระราชทานบรรดาศัก ดิ์
ให้ บี.พี. เป็ น บารอน ต่อจากนั้นกิจการลูกเสื อก็เจริ ญรุ ดหน้าโดยไม่หยุดยั้ง และได้มีการชุมนุ ม
ลูกเสื อโลกขึ้นอีหลายครั้ง นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีโอกาสจัดงานชุ มนุ มลูกเสื อโลกครั้งที่ 20
ในปี พ.ศ. 2546
วาระสุ ดท้ าย
เมื่ อ บี .พี . อายุ 80 ปี ก าลัง เริ่ ม ลดลง จึ ง กลับ ไปยู่ ที่ แ อฟริ ก าอี ก ครั้ งหนึ่ ง
เพื่ อ พั ก ผ่ อ นในช่ ว งสุ ดท้ า ยของชี วิ ต โดยพัก อยู่ ที่ เคนยา และถึ ง แก่ ก รรมที่ นั่ น เมื่ อ วัน ที่
8 มกราคม พ.ศ. 2484
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการจัดที่ 5 เรื่อง ประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
1. เล่าพระราชประวัติของประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
2. บอกพระราชกรณี ยกิจของประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ อย่างน้อย
2 ข้อ
3. บอกกาเนิดลูกเสื อไทยได้
เนือ้ หา
1. พระราชประวัติของประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
2. พระราชกรณี ยกิจของประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
4. การกาเนิดลูกเสื อไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ พระมงกุฎราลึก ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากาสนทนากับลูกเสื อเกี่ยวกับ
- พระราชประวัติ
- พระราชกรณี ยกิจ
- การกาเนิดลูกเสื อไทย
3.2 ช่วยกันสรุ ปและร้องเพลงวชิราวุธราลึก
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
2. ภาพพระราชกรณี ยกิจ
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตความสนใจ และการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. ซักถามพระราชประวัติพระราชกรณี ยกิจและการกาเนิดลูกเสื อไทย
บันทึกหลังการสอน……………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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พระราชประวัติสังเขป

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้า อยู่ หั ว ทรงเป็ นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ
พระจุ ล จอมเกล้าเจ้า อยู่หั ว และสมเด็ จพระศรี พ ชั ริ น ทราบรมราชิ นี น ารถ (สมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภา ผ่องศรี ) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 2423 ได้รับพระราชทานนามว่า
สมเด็ จ เจ้า ฟ้ าวชิ ราวุ ธ เมื่ อ ทรงพระเยาว์ไ ด้ศึ ก ษาวิ ช าหนั ง สื อ ไทยกับ พระยาศรี สุ น ทรโวหาร
พระชนมายุไ ด้ 13 พรรษา เสด็ จ ไปทรงศึ ก ษา ณ ประเทศอัง กฤษ ในสาขาประวัติ ศ าสตร์
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วรรณคดี ที่ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ ด และวิชาทหารบก
ที่โรงเรี ยนแซนด์เฮิสต์ รวม 9 ปี
พระได้เสด็จเถลิ งถวัลย์ราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่ อวันที่ 23 ตุลาคม
2453 ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ 31 พรรษา ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงประกอบพระราช
กรณี ยกิ จ ทานุ บารุ งประเทศชาติ ในด้านการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุ ข
การคมนาคม การศาสนา โดยเฉพาะในทางวรรณคดี ทรงพระราชนิ พนธ์ท้ งั ร้อยแก้ว ร้ อยกรอง
ประมาณ 200 เรื่ อง ด้วยพระปรี ชาสามารถของพระองค์ ประชาชนจึงถวายสมญานามพระองค์
ว่ า “พระมหาธี รราชเจ้ า ” ทรงอยู่ ใ นราชสมบั ติ เพี ย ง 16 ปี เสด็ จ สวรรคต เมื่ อ วัน ที่
25 พฤศจิ ก ายน 2468 พระชนมายุ 46 พรรษา แต่ เนื่ องด้วยพระราชกรณี ย กิ จของพระองค์
ท าให้ เกิ ดคุ ณ ประโยชน์ แก่ บ ้านเมื องอย่างใหญ่ ห ลวง รั ฐบาลกับ ประชาชนจึ ง ร่ วมใจกัน สร้ า ง
พระบรมรู ป ของพระองค์ ป ระดิ ษ ฐานไว้ที่ ส วนลุ ม พิ นี และคณะลู ก เสื อแห่ ง ชาติ ร่ ว มด้ ว ย
คณ ะลู กเสื อทั่ ว ราชอาณ าจั ก รได้ ส ร้ า งพ ระบรมรู ป ของพ ระองค์ ป ระดิ ษฐาน ไว้ ห น้ า
ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
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ในระยะที่มีการก่อตั้งลูกเสื อขึ้นในโลกนั้นประเทศไทยตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 สถานการณ์ของโลกในขณะนั้นกาลังทวีความคับขันอิทธิ พบ
ของวัฒนธรรมตะวันตกเริ่ มไหลเข้าสู่ เมืองไทย พร้ อมกับการแพร่ ระบาดของระบอบมหาชนรัฐ
และภัยของชาติ ไทยก็คือ การถูกรุ กเงี ยบ แต่ด้วยพระปรี ชาญาณของสมเด็จพระมหาธี รราชเจ้า
พระองค์ทรงเล็งเห็นการณ์ไกล จึงทรงมีพระราชดาริ วา่ การลูกเสื ออันสื บเนื่ องมาแต่งานปลุกชาติ
ทรงว่าตรงนั้น หากได้นามาปรั บปรุ งใช้ให้เหมาะสมกับเด็กไทยก็จะเป็ นคุ ณประโยชน์อนั ใหญ่
หลวงแก่ชาติบา้ นเมือง ทรงมัน่ พระราชฤทัยเป็ นอย่างยิ่ง พร้ อมทั้งทรงประกอบด้วยความกล้า
หาญฝ่ าอุปสรรคทั้งปวง เป็ นต้นว่าคาตาหนิ ติเตียนอันเกิดจากประชาชนที่ยงั ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
และกิ จการลูกเสื อดี พอ ทาให้มีอุปสรรคเกิ ดขึ้นมาก ที่ เห็ นได้ชดั ดังเช่ นผูป้ กครองเด็กโดยมาก
ไม่ใคร่ เต็มใจยินยอมให้เด็กของตนสมัครเข้าเป็ นลู กเสื อ โดยเข้าใจไปว่าการลู กเสื อก็คือการเป็ น
ทหารนั่น เอง ประกอบทั้งการลู ก เสื อต้องเป็ นการเสี ย สละด้วยความเต็ ม ใจ จึ ง เป็ นการล าบาก
อยู่ม ากในขั้น แรกพระองค์ไ ด้ดาเนิ น กุ ศ โลบาย โดยได้ท รงพระอุ ต สาหะจัดตั้ง “กองเสื อป่ า”
ขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 ทรงฝึ กพวกผูใ้ หญ่ (ส่ วนใหญ่เป็ นพวกข้าราชการ) เรี ยกว่า
พ่อเสื อ ด้วยพระองค์เอง โปรดเกล้าฯให้มีการซ้อมรบและฝึ กซ้อมกลยุทธ์ต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ
ทหารที่พระองค์ได้รับการอบรมมา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปลูกฝั งความนิ ยมให้ประชาชนชาวไทยรู ้ จกั
คุ ณ ค่ า แห่ ง การทหาร ด้วยทรงเล็ งเห็ น ว่า ประเทศจะด ารงคงอิ ส รภาพอยู่ไ ด้ ก็ ด้วยประชาชน
ทั้ง หลายรั ก ประเทศ ต่ อ มาก็ ไ ด้ ท รงพระราชด าริ ว่ า กองเสื อ ป่ าได้ต้ ัง ขึ้ นเป็ นหลัก ฐานแล้ ว
พอที่จะหวังได้วา่ จะเป็ นผลดี แต่ผทู ้ ี่จะเป็ นเสื อป่ านั้น ต้องนับว่าเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว ฝ่ ายเด็กชายที่ยงั อยู่
ในวัยเด็ ก ก็เป็ นผูท้ ี่ ส มควรได้รับ การฝึ กฝนทั้งในส่ วนร่ างกายและจิ ตใจให้มี ความรู ้ ท างเสื อป่ า
เพื่อว่าโตขึ้นจะได้รู้จกั หน้าที่ผูช้ ายไทยทุกคนควรประพฤติให้เป็ นประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมืองอัน
เป็ นบ้านเกิดเมืองนอนของตน และการฝึ กฝนปลุกใจให้คิดถูกเช่นนี้ ตอ้ งรี บฝึ กฝนเสี ยตั้งแต่ยงั เยาว์
เปรี ยบเหมือนไม้ที่ยงั อ่อน จะดัดเป็ นรู ปร่ างอย่างไรก็เป็ นไปได้โดยง่ายและงดงาม แต่ถา้ รอจนแก่
เสี ย แล้ว เมื่ อ จะดัด ก็ ต้อ งเข้าไฟและมัก จะหัก ได้ในขณะที่ ดัด ดังนี้ ฉัน ใดสั น ดานคนก็ ฉัน นั้น
เมื่อมีพระราชดาริ ดงั นี้แล้ว จึงโปรดเกล้าฯให้ต้ งั กองลูกเสื อขึ้นตามโรงเรี ยนและสถานที่อนั สมควร
และโปรดเกล้ า ฯ ให้ มี ก ารก าหน ดข้ อ บั ง คั บ ลั ก ษ ณ ะปกครองลู ก เสื อขึ้ นไว้ เมื่ อวัน ที่
1 กรกฎาคม 2454 พระราชประสงค์ที่คิดจัดให้มีลูกเสื อขึ้นนั้น ก็โดยปรารถนาที่จะให้เด็กไทยได้
ศึกษาและจดจาข้อสาคัญ3 ประการ คือ
1. ความจงรักภักดีต่อผูด้ ารงรัฐสี มาอาณาจักรโดยต้องตามนิติธรรมประเพณี
2. ความรักชาติบา้ นเมือง และนับถือศาสนา
3. ความสามัคคีในหมู่คณะ และไม่ทาลายซึ่ งกันและกัน
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ซึ่ งทั้ง 3 ประการนี้เป็ นรากฐานแห่งความมัน่ คงที่จะนาให้ชาติดารงอยูเ่ ป็ นไทยได้สมนาม
กองลูกเสื อของประเทศไทยที่ ต้ งั ขึ้ น นับได้เป็ นลาดับที่ 3 ของประเทศที่ มีการลูกเสื อ ในโลก
และกองลูกเสื อกองแรกตั้งขึ้ นที่ โรงเรี ยนมหาดเล็กหลวง (โรงเรี ยนวชิ ราวุธวิทยาลัยในปั จจุ บนั )
ลูกเสื อคนแรก คือ นายชัพน์ บุญนาค นักเรี ยนโรงเรี ยนมหาดเล็ กหลวง ซึ่ งถือว่า ได้แต่งลูกเสื อ
เป็ นคนแรก และเป็ นผูท้ ี่ได้กล่าวคาปฏิญาณของลูกเสื อเป็ นคนแรก โดยพระองค์ท่านได้มีพระราช
โองการว่า “อ้ายชัพน์ เอ็งเป็ นลูกเสื อแล้ว” ต่อมากิจการลูกเสื อก็ได้แพร่ หลายไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ
ในประเทศไทย ลูกเสื อคนแรกของไทย คือ นายชัพน์ บุญนาค
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการจัดที่ 6 เรื่อง วิวฒ
ั นาการของลูกเสื อโลกและลูกเสื อไทย จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ บอกวิวฒั นาการของลูกเสื อโลก และลูกเสื อไทยได้
เนือ้ หา
วิวฒั นาการของลูกเสื อโลกและลูกเสื อไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ลูกเสื อธีรราช ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงการกาเนิดลูกเสื อโลก ลูกเสื อไทย
3.2 ผูก้ ากับเล่าวิวฒั นาการของลูกเสื อโลก ลูกเสื อไทย
3.3 อภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสื อโลก ลูกเสื อไทย
3.4 สรุ ป
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนภูมิเพลง
2. แผนภูมิความเป็ นมาของลูกเสื อ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตความสนใจ และการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. การซักถาม
บันทึกหลังการสอน……………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………........................
….……………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………........................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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วิวฒ
ั นาการลูกเสื อโลก
ลอร์ ด เบเดล พาวเวลล์ (บี.พี.) เป็ นผูก้ ่อตั้งกิ จการลูกเสื อของโลกขึ้นเป็ นครั้งแรก
และได้รับคัดเลือกเป็ นประธานลูกเสื อทัว่ โลก เมื่อ พ.ศ. 2461
สาเหตุ ที่ บี . พี .คิ ด ตั้ ง กองลู ก เสื อขึ้ น เมื่ อ พ.ศ. 2442 บี .พี . ถู ก ส่ งไปรั ก ษา
เมื องมาฟอี คิง เมื องขึ้ นของอังกฤษในแอฟริ กาใต้ เนื่ องจากสงครามบัวร์ เมืองมาฟอีคิงถูกล้อม
นานถึง 217 วัน ในระหว่างนี้ บี.พี. ได้จดั กองทหารเด็ก ซึ่ งมีอายุต้ งั แต่ 9 ปี ขึ้นไป มีเด็กหนุ่มเป็ น
ผูบ้ งั คับ บัญชา มี เครื่ องแบบและได้รับการอบรมในการสื่ อสารกับรั ฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ของอังกฤษ เด็กเหล่ านี้ มีความสามารถและกล้าหาญมาก เขาได้รับเหรี ยญกล้าหาญในสงคราม
ครั้งนี้ดว้ ย
พ.ศ. 2447 ได้เขียนโครงการอบรมเด็ก ซึ่งมีหลักการคล้ายลูกเสื อ ให้เซอร์วลิ เลี่ยม สมิธ นาไป
ทดลองตั้งสมาคมเด็กขึ้นในสก๊อตแลนด์
พ.ศ. 2450 บี .พี .ถู ก ปลดเป็ นทหารกองหนุ น หลัง จากนั้น ท่ านได้น าเด็ ก 20 คน ไปอยู่ค่ า ย
พักแรมที่ เกาะบราวน์ ซี ซึ่ งอยู่ท างตอนใต้ของอังกฤษเป็ นเวลา 9 คืน และได้ประสบผลสาเร็ จ
ตามความมุ่งหมาย คือ
1. การจัดแบ่งเด็กเป็ นหมู่ๆ ละ 5 คน มีนายหมู่รับผิดชอบในเรื่ องความประพฤติ
และการปฏิ บ ัติใ นหมู่ ข องตน ปรากฎว่าได้ผ ลดี ม ากในทางปฏิ บ ัติ เด็ ก รู ้ จกั หน้ าที่ รับ ผิ ดชอบ
แสดงให้เห็นว่า ระบบหมู่เป็ นวิธีการที่ถูกต้องในการฝึ กอบรมเด็ก
2. เด็กทุ กคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวมี ฐานะใด ต่างชอบการอยู่ค่ายพักแรมและ
กิจกรรมกลางแจ้ง
3. วิธีที่ได้ผลที่สุดในการศึกษาวิชาลูกเสื อ คือ การปฏิบตั ิจริ งและโดยการเล่นเกม
พ.ศ. 2451 แต่ ง ต ารา ชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์ สาระส าคัญ ค าปฏิ ญ าณ และกฎ คติ รหั ส
การแสดงความเคารพ การจับมือ เครื่ องแบบ แนวการฝึ กอบรมลูกเสื อ
มีการชุมนุมตั้งลูกเสื ออังกฤษครั้งแรกที่คริ สตัลพาเลช ในกรุ งลอนดอน ในวันที่
4 กันยายน พ.ศ. 2452
ตั้งสานักงานลูกเสื อ และในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2452 จัดตั้งกรรมการบริ หาร
ลูกเสื อชุดแรก โดยมี บี.พี.เป็ นประธานกรรมการ
บี.พี. ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็ นเซอร์ เรี ยกชื่อเต็มว่า เซอร์ โรเบิร์ต เบเดน
พาวเวลล์
พ.ศ. 2453 มีการจัดตั้งกองลูกเสื อหญิง โดยมีแอกนิส น้องสาวของ บี.พี. เป็ นหัวหน้า
พ.ศ. 2454 ตั้งกองลูกเสื อสมุทร
พ.ศ. 2455 บี.พี.เดินทางรอบโลกเยีย่ มการลูกเสื อในประเทศต่าง ๆ
บี.พี.สมรสกับ มีสโอลาฟ เซนต์แคลร์ โซมส์ เมื่อ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2455
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พ.ศ. 2457 เกิดสงคราโลกครั้งแรก บี.พี.มอบลูกเสื อให้ทาหน้าที่ช่วยทหาร เช่นรักษาสะพาน
และสายโทรศัพท์ ทาหน้าที่ผสู ้ ื่ อข่าว ช่วยงานในโรงพยาบาล
พ.ศ. 2459 ตั้งกองลูกเสื อสารอง
พ.ศ. 2460 เลดี้ เบเดน พาวเวลล์ ได้รับเลือกให้เป็ นประมุขของกองลูกเสื อหญิง
พ.ศ. 2461 ตั้งกองลูกเสื อวิสามัญ
พ.ศ. 2462 ตั้งกิลเวลล์ปาร์ ค และเริ่ มดาเนินการอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อชั้นวูดแบดจ์
พ.ศ. 2463 ชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งแรกที่โอลิมเปี ย ในกรุ งลอนดอน ท่านได้รับการสถาปนาเป็ น
ประมุขลูกเสื อโลก ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมสมัชชาลูกเสื อโลก ทุก 2 ปี
และจัดตั้งสานักงานลูกเสื อนานาชาติข้ ึนที่กรุ งลอนดอน
พ.ศ. 2465 เขียนหนังสื อ Rovering to Success ซึ่ งเป็ นคู่มือสาหรับลูกเสื อวิสามัญ
พ.ศ. 2467 มีการชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งที่ 2 ณ เมือง เออเมนเดน ในประเทศเดนมาร์ก
พ.ศ. 2469 ตั้งกองลูกเสื อพิการ
พ.ศ. 2472 มีการชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งที่ 3 ณ อาร์โรว์ปาร์ค เมืองเบอร์เดนเฮค
ประเทศอังกฤษ พระเจ้ายอร์ชที่ 5 พระราชทานบรรดาศักดิ์ช้ นั บารอน เรี ยกชื่อ
เต็มว่า ลอร์ ด เบเดน พาวเวลล์ แห่งกิลเวลล์
พ.ศ. 2476 มีการชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งที่ 4 ณ เมืองเกอะเดอะเลอะ ประเทศฮังการี
พ.ศ. 2480 บี.พี. อายุ 80 ปี พระเจ้ายอร์ชที่ 6 พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
พ.ศ. 2481 บี.พี.ไปอยูท่ ี่เมืองไนเยอรี ประเทศเคนยา
พ.ศ. 2484 บี.พี. ถึงแก่อนิจกรรมเมื่ออายุได้ 83 ปี ณ บ้านพักเมืองไนเยอรี เมื่อ 8 มกราคม
พ.ศ. 2484
คาว่า SCOUT มาจาก
S ย่อมาจาก SINCERITY แปลว่า ความจริ งใจ
C ย่อมาจาก COURTESY แปลว่า ความสุ ภาพอ่อนโยน
O ย่อมาจาก OBEDIENCE แปลว่า การเชื่อฟัง
U ย่อมาจาก UNITY
แปลว่า ความเป็ นใจเดียวกัน
T ย่อมาจาก THRIFTY
แปลว่า ความมัธยัสถ์
องค์การลูกเสื อโลกเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2451 โดยอาศัยความคิดเห็นและ
หนังสื อ “การลูกเสื อสาหรับเด็กชาย”
1. สมัชชาลูกเสื อโลก
สมัชชาลูกเสื อโลก คือ ที่ประชุมของผูแ้ ทนคณะลูกเสื อต่าง ๆ ปัจจุบนั มีสมาชิก
อยู่ 151 ประเทศ เป็ นผูแ้ ทนของลูกเสื อประมาณ 250 ล้านคน ประเทศสมาชิกส่ งผูแ้ ทนเข้า
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ร่ วมประชุมได้ประเทศละ 6 คน เงื่อนไขการประชุม คือ การยอมรับและปฏิบตั ิตามจุดหมายและ
หลักการลูกเสื อโลกอย่างอิสระ และไม่เกี่ยวกับการเมือง
2. คณะกรรมการลูกเสื อโลก
คณะกรรมการลูกเสื อโลกประกอบด้วยบุคคล 12 คน จากสมาชิ ก 12 ประเทศ
เลื อกตั้งโดยที่ ป ระชุ ม สมัช ชาลู ก เสื อโลกอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 6 ปี และเลื อกตั้งกัน เองเป็ น
ประธานและรองประธานในการประชุ มสมัชชาลูก เสื อโลกทุ ก ๆ 3 ปี จะมี กรรมการพ้นจาก
ตาแหน่ง 4 คน และจะเลือกตั้งกรรมการลูกเสื อเข้าแทนที่โดยวิธีการลงคะแนนลับจากที่ประชุ ม
ใหญ่ ซ่ ึ งมี ผู ้แ ทนมาจาก 157 ประเทศ โดยปกติ ค ณะกรรมการลู ก เสื อ โลก จะมี ก ารประชุ ม
อย่างน้อยปี ละครั้ง ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
3. สานักงานลูกเสื อโลก
ส านัก งานลู ก เสื อ โลก ท าหน้ าที่ เป็ นส านัก งานเลขาธิ ก ารปฏิ บ ัติ ต ามค าสั่ ง
หรื อมติของสมัชชาลูกเสื อโลก และคณะกรรมการลูกเสื อโลก มีเลขาธิ การเป็ นหัวหน้าสานักงาน
และมีเจ้าหน้าที่อีกประมาณ 40 คน เป็ นผูช้ ่วย
พ.ศ. 2463 ตั้งขึ้นเป็ นครั้งแรกที่กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2501 ย้ายไปอยูเ่ มองออตตาวา ประเทศแคนาดา
พ.ศ. 2504 การประชุมสมัชชาครั้งที่ 18 ณ กรุ งลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
พ.ศ. 2511 ย้ายไปอยูท่ ี่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ จนถึงปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั มี
ส านั ก งานเขตอี ก 6 เขต คื อ องค์ ก ารลู ก เสื อโลก (WOSM : World Organization of the Scout
Movement)
ปั จจุบนั การลูกเสื อได้เจริ ญเติบโตและแพร่ ขยายไปทัว่ โลก ซึ่ งมีสมาชิ กกว่า 28 ล้าน
คน ใน 154 ประเทศ และเขตปกครอง อาณานิ คมแคว้นต่างๆ ทัว่ โลก มีองค์การลูกเสื อโลก (World
Organization of the Scout Movement) โดยสานักงานลูกเสื อโลก (World Scout Bureau) ซึ่ งตั้งอยู่ที่
กรุ งเจนี วา ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ทาหน้าที่เป็ นสานักงานเลขาธิ การฯ ผูด้ ูแลการดาเนินงานของ
ประเทศสมาชิ กให้พฒั นาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององค์การลูกเสื อโลก และตามมติ
ของที่ ประชุ มส มั ช ชาลู ก เสื อโลก (World Scout Conference) ซึ่ งจั ด ให้ มี ขึ้ น ใน ทุ ก ๆ 4 ปี
นอกจากสานักงานลูกเสื อโลก (World Scout Bureau) กรุ งเจนีวา แล้วยังมีสานักงาน
ลูกเสื อภาคพื้นอยูใ่ นภูมิภาคทัว่ โลกอีก 6 แห่ง ได้แก่
1. ภาคพื้ น ยุ โรป (Europe) - มี ป ระเทศสมาชิ ก 40 ประเทศ ส านัก งานใหญ่
ตั้ งอยู่ ที่ กรุ งเจนี วา ประเท ศส วิ ส เซ อร์ แลนด์ และกรุ งบ รั ส เซ ลส์
ประเทศเบลเยีย่ ม
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2. ภ า ค พื้ น ยู เร เชี ย (Eurasia) - มี ป ร ะ เท ศ ส ม า ชิ ก 7 ป ร ะ เท ศ
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่สาธารณรัฐยูเครน และสานักงานสาขา ที่กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
3. ภาคพื้ น อิ น เตอร์ อ เมริ กา (Interamerica) - มี ป ระเทศสมาชิ ก 32 ประเทศ
สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่กรุ งซานติเอโก ประเทศชิลี
4. ภาคพื้ น อาหรั บ (Arab) - มี ป ระเทศสมาชิ ก 17 ประเทศ ส านั ก งานใหญ่
ตั้งอยูท่ ี่กรุ งไคโร ประเทศอียปิ ต์
5. ภาคพื้ น อาฟริ ก า (Africa) - มี ป ระเทศสมาชิ ก 35 ประเทศส านั ก งานใหญ่
ตั้งอยูท่ ี่กรุ งไนโรบี ประเทศเคนยา
- สานักงานสาขา 1. ตั้งอยูท่ ี่กรุ งดาการ์ ประเทศเซเนกัล
- สานักงานสาขา 2. ตั้งอยูท่ ี่ กรุ งเคปทาวน์ ประเทศอาฟริ กาใต้
6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) - มีประเทศสมาชิก 23 ประเทศ (รวมทั้ง
ประเทศไทย) สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่กรุ งมนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
การประชุมสมัชชาลูกเสื อเขตเอเชีย - แปรซิ ฟิก ประชุมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 หลังจาก
นั้นได้มีการประชุมทุก 2 ปี และเปลี่ยนเป็ นทุก ๆ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2513
ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น Asia - Pacific Scout Conference
วิวฒ
ั นาการลูกเสื อไทย
วิวฒั นาการลูกเสื อไทย อาจแบ่งเป็ น 5 ยุค ดังนี้
1. ยุคก่ อตั้ง (พ.ศ. 2454 - 2468) รวม 14 ปี อยูใ่ นรัชการที่ 6
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาการเสื อป่ า
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาลู กเสื อไทย โดยตราข้อบังคับลัก ษณะปกครอง
ลู ก เสื อ และตั้งสภากรรมการกลางจัดการลู กเสื อแห่ งชาติ ข้ ึ น โดยพระองค์ท รงดารงตาแหน่ ง
สภานายก และหลังจากนั้นพระมหากษัตริ ยอ์ งต่อมา ทรงเป็ นสภานายกสภาลูกเสื อแห่ งชาติตลอด
มาจนถึงปี 2490 ในยุคนี้มีเหตุการณ์สาคัญ ๆ เช่น
พ.ศ. 2454 ตั้งลูกเสื อกองแรกขึ้นที่ โรงเรี ยนมหาดเล็กหลวง (โรงเรี ยนวชิราวุธในปั จจุบนั )
เป็ นกองลูกเสื อในพระองค์ เรี ยกว่า “กองลูกเสื อกรุ งเทพฯ ที่ 1”
พ.ศ. 2458 พระราชทานเหรี ยญราชนิยมให้แก่ลูกเสื อโท ฝ้ าย บุญเลี้ยง (ต่อมาเป็ นขุนวรศาสน์
ดรุ ณกิจ)
พ.ศ. 2459 ตั้ งโรงเรี ยนผู ้ ก ากั บ ลู ก เสื อในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ข้ ึ น ณ สโมส รเสื อป่ า
จังหวัดพระ
นคร หลักสู ตร 2 เดือน เปิ ดได้ 4 ปี ก็ลม้ เลิก
พ.ศ. 2463 ส่ งผูแ้ ทนลูกเสื อไทยไปชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งที่ 1 ณ กรุ งลอนดอน โดยมีนาย
สวัสดิ์ สุ มิตร เป็ นหัวหน้าคณะ
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พ.ศ. 2465 คณะลูกเสื อไทยสมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมัชชาลูกเสื อโลก เป็ นกลุ่มแรก
มีประเทศต่าง ๆ รวม 31 ประเทศ และถือว่าเป็ นสมาชิผรู ้ ิ เริ่ มจัดตั้งคณะลูกเสื อโลก
พ.ศ. 2467 ส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมการชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งที่ 2 โดยพระยาภรตราชา เป็ นหัวหน้า
คณะ
พ.ศ. 2468 การลูกเสื อไทยสู ญเสี ยพระผูพ้ ระราชทานกาเนิดลูกเสื อไทย รัชกาลที่ 6
2. ยุคส่ งเสริม (พ.ศ. 2468 - 2482) สมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคนี้แบ่ง
ออกเป็ น 2 ตอน คือ
(ก) ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 ยังทรงเป็ นสภานายกสภากรรมการ
กลางจัดการลูกเสื อแห่งชาติ
พ.ศ. 2470 มีการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุ งเทพฯ
พ.ศ. 2472 ส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งที่ 3 ณ ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2473 มีการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติครั้งที่ 2 พระรามราชนเวศน์ จังวัดเพชรบุรี
(ข) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 ก่อนสละราชสมบัติและรัชกาล
ที่ 8 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2475 - 2482)
พ.ศ. 2476 ตั้งกรมพลศึกษาขึ้นในกระทรวงศึกษาธิ การ โดยมีกองลูกเสื ออยูใ่ นกรมพลศึกษา
และส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมชุมนุมลูกเสื อโลกครั้งที่ 4 ประเทศฮังการี โดยมีนายอภัย
จันทวิมล เป็ นหัวหน้าคณะ
ประกาศใช้ตราประจาคณะลูกเสื อแห่งชาติ และกฎลูกเสื อ 10 ข้อ
เปิ ดการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อ ซึ่ งเรี ยกในทางราชการว่า “การฝึ กอบรมวิชา
พลศึกษา(ว่าด้วยลูกเสื อ)” ประจาปี 2478 เป็ นเวลา 1 เดือน
ประการตั้งการลูกเสื อสมุทรเสนา พ.ศ. 2479 ประกาศใช้หลักสู ตรเสนา และ
สมุทรเสนา
พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2479 กาหนดลักษณะธงประจากองคณะลูกเสื อแห่งชาติ และ
ธงประจากองลูกเสื อ
พ.ศ. 2482
พ.ร.บ.ลูกเสื อ ตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสื อแห่งชาติ จังหวัดลูกเสื อ
อาเภอลูกเสื อ และแบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 เหล่า คือ ลูกเสื อเสนา และลูกเสื อ
สมุทรเสนา
พ.ร.บ. ให้ ทรัพย์ สินกองเสื อป่ าเป็ นของคณะลูกเสื อแห่ งชาติ
3. ยุคประคับประครอง (พ.ศ. 2483 - 2489) ระยะนี้ลูกเสื อซบเซามาก เนื่องจากอยูใ่ นภาวะ
สงคราม
พ.ศ. 2488
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้ นสุ ด การลูกเสื อเริ่ มฟื้ นฟูทวั่ โลก รัชกาลที่ 8 เสด็จ
นิวตั สู่ พระนคร และถูกลอบปลงพระชนม์
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4. ยุคก้ าวหน้ า ( พ.ศ. 2489 - 2514) เริ่ มต้นรัชกาลที่ 9 แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ
(ก) ระยะเริ่ มก้าวหน้า (พ.ศ. 2489 - 2503)
พ.ศ. 2496
เริ่ มดาเนินการสร้างค่ายลูกเสื อวชิราวุธ ตาบลบางพระ อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2497
มีการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2500
ส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมชุมนุมลูกเสื อโลก ครั้งที่ 9 ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อเฉลิมฉลอง
อายุครบ 100 ปี ของลอร์ด เบเดน พาวเวลล์
พ.ศ. 2501
เปิ ดการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อสารอง ขั้นความรู ้เบื้องต้นเป็ นครั้งแรกใน
ประเทศไทย ตามหลักสู ตรกิลเวลล์ปาร์ ค
จัดตั้งกองลูกเสื อสารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิ งหาคม 2501
พ.ศ. 2503
เปิ ดการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อสารอง ขั้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ พระ
ตาหนักอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
ส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมประชุมสมัชชาลูกเสื อโลก ครั้งที่ 2 ณ ประเทศพม่า
(ข) ระยะก้าวหน้า (พ.ศ. 2504 - 2514)
พ.ศ. 2504
มีการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติครั้งที่ 4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลองที่
คณะลูกเสื อไทยมีอายุครบ 50 ปี
เปิ ดการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ รุ่ นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสื อ
วชิราวุธ และวางศิลาฤกษ์ศาลาวชิราวุธ
พ.ศ. 2505
พลเอกถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี เปิ ดค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
1 กรกฎาคม 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิ ดสาลาวชิราวุธ
พ.ศ. 2506
เปิ ดการฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสื อวิสามัญ ขั้นวูดแบดจ์ รุ่ นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสื อ
วชิราวุธ จัดตั้งกองลูกเสื อวิสามัญ วันที่ 18 มีนาคม 2506
พ.ศ. 2507
ประกาศใช้ พ.ร.บ.ลูกเสื อ พ.ศ. 2507
เปิ ดการฝึ กอบรมผูก้ ากับลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ขั้นวูดแบดจ์ ณ ค่ายลูกเสื อ
วชิราวุธ
พ.ศ. 2508
ประชุมสภาลูกเสื อแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ ศาลาสันติธรรม กรุ งเทพฯ
(ประชุมทุกปี )
จดทะเบียนลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่เหล่าสมุทรกองแรก ณ โรงเรี ยนสัตหี บ
มีการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติครั้งที่ 5 ณ ค่ายลุกเสื อวชิราวุธ
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พ.ศ. 2509

คณะลูกเสื อไทยบริ จาคเงินสร้างพุทธศาลา ณ กิลเวลล์ปาร์ ค
จดทะเบียนกองลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่กองแรก ณ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
พ.ศ. 2511
กิลเวลล์ปาร์ ค ถวายเครื่ องหมายวูดแบดจ์กิตติมศักดิ์แก่รัชกาลที่ 9
พ.ศ. 2512
มีชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
พ.ศ. 2514
มีชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติครั้งที่ 7 ณ ค่ายลุกเสื อวชิราวุธ
เปิ ดการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลุกเสื อ ขั้นผูใ้ ห้การฝึ กอบรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ ส่ งผูแ้ ทนคณะลูกเสื อไทยเข้าร่ วมการชุมนุมลูกเสื อโลก
ครั้งที่ 13 ณ ประเทศญี่ปุ่น
5. ยุคประชาชน (พ.ศ. 2514 - ปัจจุบนั )
เนื่องจากปี 2514 เป็ นปี ที่มีการฝึ กอบรมลูกเสื อชาวบ้านเป็ นครั้งแรก
พ.ศ. 2516
รับกิจการลูกเสื อชาวบ้านเป็ นส่ วนหนึ่งของคณะลุกเสื อแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิ การมีคาสั่งให้นาวิชาลูกเสื อเข้าอยูใ่ นหลักสู ตรโรงเรี ยน
รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิ ดการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ
ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
พ.ศ. 2518
ส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมการชุมนุมลูกเสื อโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทสเดนมาร์ค
ส่ งผูแ้ ทนไปร่ วมประชุมสมัชชาลูกเสื อโลก ครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ค
พ.ศ. 2519
มีการอบรมผูบ้ ริ หารงานลูกเสื ออาชีพ รุ่ นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
พ.ศ. 2520
มีการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
พ.ศ. 2521
ประกาศยกเลิกหลักสู ตรการฝึ กอบรมวิชาผูก้ ากับลูกเสื อสารองและสามัญ
ของกิลเวลล์ปาร์ค และใช้ของสานักงานลูกเสื อโลก เขตเอเชีย - แปซิฟิก
พ.ศ. 2524
มีงานชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติครั้งที่ 10 ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ เพื่อเฉลิม
ฉลองวันพระราชสมภพครบรอบ 100 ปี ของรัชกาลที่ 6
นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ได้รับคัดเลือกเป็ นกรรมการลูกเสื อโลก จากการ
ประชุมสมัชชาลูกเสื อโลก ครั้งที่ 28 ณ เมืองดาร์ การ์ ประเทศเซเนกัล
พ.ศ. 2528
มีการชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
พ.ศ. 2532
มีการชุมนุมลุกเสื อแห่งชาติครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ
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ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 7 เรื่อง การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้ าย
และคติพจน์ ของลูกเสื อสามัญ
จานวน 1 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์
1. แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
2. แสดงรหัส และบอกความหมายได้ถูกต้อง
3. บอกความหมายของคติพจน์ของลูกเสื อสามัญได้
เนือ้ หา
1. การทาความเคารพท่ามือเปล่า และท่ามีอาวุธ
2. การแสดงรหัส
3. การจับมือซ้าย
4. คติพจน์ของลูกเสื อ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ สวัสดี ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายพร้อมสาธิ ตการทาความเคารพ การแสดงรหัส แสดงการจับมือ
ซ้าย
3.2 ผูก้ ากับนาสนทนาเกี่ยวกับความหมายของคติพจน์ของลูกเสื อ
3.3 ร้องเพลง “ลูกเสื อจับมือ” พร้อมแสดงท่าประกอบเพลง
3.4 ผูก้ ากับและลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนภูมิการแสดงความเคารพ การแสดงรหัส และการจับมือ
2. ป้ ายคติพจน์ของลูกเสื อ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตความสนใจ และการปฏิบตั ิกิจกรรม
2. การซักถาม และการทดสอบ
บันทึกหลังการสอน………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………
.……………………………………………………………………………………............................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………….........………………………………………………

28
การแสดงความเคารพท่ามือเปล่า
1. วันทยหัตถ์
การฝึ กขั้นต้น คาบอก “วันทยหัตถ์ และ มือลง”
การปฏิบตั ิ ยกมือขวาขึ้นโดยเร็ วและแข็งแรง จัดนิ้วมืออย่างเดียวกับท่ารหัสของลูกเสื อ
โดยให้ปลายนิ้วชี้ แตะขอบล่างของหมวกค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวทางตาขวามือเหยียดตาม
แนวแขนขวาท่ อนล่ า ง นิ้ วเหยีย ดตรงและเรี ย งชิ ด ติ ดกัน ข้อมื อไม่ หัก เปิ ดฝ่ ามื อ ขึ้ น ประมาณ
30 องศา แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางข้าง อยู่ประมาณแนวไหล่เมื่ออยู่ในที่ แคบ ให้ลดศอกลง
ได้ตามความเหมาะสม ร่ างกายส่ วนอื่นต้องไม่เสี ยลักษณะท่าตรง เมื่ อได้ยินคาบอก “มือลง”
ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็ วและแข็งแรง (ท่าวันทยหัตถ์โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็ นท่าเคารพ
เมื่ออยูต่ ามลาพังนอกแถว)
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อเข้าแถวแสดงการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ (สวมหมวก)
ลูกเสื อจะสวมหมวกหรื อไม่สวมหมวก ให้ทาวันทยหัตถ์ได้ ถ้าไม่สวมหมวกให้ปลาย
นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา
การแสดงความเคารพท่าไม้ พลอง
2. ท่ าวันทยาวุธ - เรียบอาวุธ
การฝึ กขั้นต้น คาบอก “วันทยา – วุธ และ เรี ยบ – อาวุธ”
การปฏิ บ ั ติ ท่ า วัน ทยาวุ ธ เป็ นท่ า แสดงความเคารพ ใช้ ค าบอกว่ า “วัน ทยา – วุ ธ ”
ให้ลูกเสื อทาจังหวะเดียวโดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ศอกงอไปข้างหน้าให้ต้ งั ฉากกับลาตัว
ฝ่ ามือแบค่า รวบนิ้ วหัวแม่มือกับนิ้ วก้อยจรดกัน คงเหลื อนิ้ วชี้ นิ้ วกลาง และนิ้ วนาง เหยียดตรง
และชิดติดกัน ให้ขา้ งปลายนิ้วชี้แตะไม้พลอง หรื อไม้ง่ามในร่ องไหล่ขวา
เมื่ อ เลิ ก ท าความเคารพใช้ ค าบอก “เรี ย บ – อาวุธ ” ให้ ลู ก เสื อ ลดแขนซ้ า ยมาอยู่ที่ เดิ ม
โดยเร็ ว ถ้าผูร้ ับการเคารพมาทางขวา (ซ้าย) หรื อตรงหน้าจะบอกโดยกล่าวทิศทางที่ มาเสี ยก่อน
ก็ได้วา่ “ขวา (ซ้ายหรื อตรงหน้า) ระวัง – วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสื อทาวันทยาวุธพร้อมกับหันหน้า
ไปยังผูร้ ับการเคารพ ตาแลจับตาผูร้ ับการเคารพ หันศีรษะตามจนผูร้ ับการเคารพผ่านหน้าตนไป
แล้ว 2 ก้าว จึงหันกลับมาอยูใ่ นท่าตรง เมื่อผูร้ ับการเคารพพ้นแถวให้ผคู ้ วบคุ มแถวบอกเลิกทา
ความเคารพ
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การแสดงรหัส
รหัส แปลว่า เหตุลบั หรื อความลับ จะเป็ นแสดงด้วยกริ ยา ท่าทาง เสี ยง เครื่ องหมายใด
ๆ ก็ได้ซ่ ึ งเข้าใจกนเฉพาะพวกเดียวกัน

วิธีแสดงรหัสของลูกเสื อมี 2 แบบ คือ
ของอเมริ กา
1. ยืนอยูใ่ นท่าตรง
2. ยกแขนขวาเสมอไหล่ งอศอก ตั้งฉากกับต้นแขนหันฝ่ ามือไปข้างหน้า นิ้ วหัวแม่มือ
งอกดปลายนิ้ วก้อยไว้ ท าเป็ นรู ป วงกลม เหยียดนิ้ วชี้ นิ้ วกลาง นิ้ วนางตรงชี้ ข้ ึ น
ข้างบน
ของอังกฤษ และไทย ใช้ระบบนี้
1. ยืนอยูใ่ นท่าตรง
2. งอพับข้อศอกขวาขึ้ น แนบข้อศอกอยู่ข ้างตัว หันฝ่ ามื อออกเหยียดนิ้ วชี้ นิ้ วกลาง
นิ้ วนางตรงชี้ ขึ้ น ข้างบน เอนิ้ ว หัวแม่ มื องอกดปลายนิ้ วก้อยไว้ ท าเป็ นรู ป วงกลม
เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางตรงชี้ข้ ึนข้างบน
การแสดงรหัสของลูกเสื อเป็ นการแสดงเพื่อให้ทราบว่า
1. เป็ นการแสดงเพื่อความรับรู ้ และเข้าใจกันระหว่างพวก
2. เพื่อแสดงว่าเป็ นพวกเดียวกัน
3. หมายถึงคาปฏิญาณลูกเสื อ 3 ข้อ
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การใช้และโอกาสที่จะใช้รหัส
1. ใช้แสดงเมื่อลูกเสื อกล่าวคาปฏิญาณต่อผูก้ ากับในการเข้าประจากองและทบทวนคา
ปฏิญาณ
2. ใช้แสดงเมื่ อพบกับ ลู ก เสื อนานาชาติ แสดงว่าเป็ นพวกเดี ยวกัน (ผูแ้ สดงไม่ ได้แต่ ง
เครื่ องแบบก็แสดงได้เพื่อให้ฝ่ายแต่งเครื่ องแบบทราบ) เมื่อลูกเสื อแสดงรหัสต่อกันแล้ว
ต้องสัมผัสมือซ้ายกันด้วย เพื่อเตือนลูกเสื อว่า เป็ นพวกเดี ยวกันทัว่ โลก ซึ่ งมีอุดมคติ
หมัน่ ประพฤติ แต่ความดี เป็ นที่ พ่ ึงและเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ตลอดจน
สังคม ละเว้นความชัว่ ที่จะทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน อันเป็ นเหตุก่อความราคาญต่อสังคม
การจับมือซ้าย มี 2 แบบ
1. แบบอังกฤษจับกันแบบธรรมดาด้วยมือซ้าย
2. แบบอเมริ กนั ให้ใช้มือซ้ายจับเช่นเดี ยวกัน แต่ใช้นิ้วก้อยกับนิ้ วหัวแม่มือสอดเข้าหา
กัน นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง แนบประกบกัน

คติพจน์ของลูกเสื อ
คติพจน์ คือ ถ้อยคาอันเป็ นคติ ซึ่ งเป็ นความจริ ง อันเป็ นแบบอย่างที่ดี ลูกเสื อพึงรักษา
และนามาใช้เพื่อถือปฏิบตั ิ
คติพจน์ของลูกเสื อทัว่ ไป
“เสี ยชี พ อย่าเสี ยสั ตย์” หมายความว่า ให้ ลูก เสื อรั กษาความซื่ อสั ตย์ มี สั จจะยิ่งชี วิต
จะไม่ ล ะความสั ต ย์ ถึ ง แม้จ ะถู ก บี บ บัง คับ จนเป็ นอัน ตรายถึ ง ชี วิ ต ก็ ต าม ก็ ย่อ มไม่ เสี ย สั จ จะ
เพื่อเกียรติคุณคาปฏิญาณและคามัน่ สัญญาของลูกเสื อ
คติพจน์ของลูกเสื อสามัญ
“จงเตรี ยมพร้อม” หมายความว่า ลูกเสื อต้องเป็ นผูร้ อบคอบไม่ประมาท เตรี ยมพร้อม
อยูเ่ สมอที่จะปฏิ บตั ิ กิจอันเป็ นประโยชน์เพื่อช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น กิ จกรรมของลูกเสื อด้วยความห่ วงใย
โดยไม่ประมาทและผิดพลาดเสี ยหาย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการจัดที่ 8 เรื่อง ระเบียบแถว
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตามสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดได้
เนือ้ หา
1. สัญญาณมือ
2. สัญญาณนกหวีด
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ตั้งไม้พลอง ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด
การตั้งแถว และการเรี ยกแถว
3.2 ผูก้ ากับสาธิ ตแล้วให้ลูกเสื อปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
- ฝึ กระเบียบแถวตามสัญญาณมือ
- สัญญาณนกหวีด
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. นกหวีด
2. แผนภูมิสัญญาณนกหวีด
3. แผนภูมิแพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตความเป็ นระเบียบและความพร้อมเพรี ยง
2. การทดสอบ
บันทึกหลังการสอน………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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สั ญญาณมือ
การสั่งด้วยท่าสัญญาณ ให้ใช้ท่าสัญญาณแขนและมือในการฝึ กระเบียบแถวดังต่อไปนี้
1. เตรี ยม คอยฟังคาสั่ง หรื อหยุด เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะ มือแบห้านิ้วชิ ดกัน
หันฝ่ ามื อไปข้างหน้า ลูกเสื อหยุดการเคลื่ อนไหวหรื อกระทาการใด ๆ ทั้งสิ้ น นิ่ งคอยฟั งคาสั่ง
โดยหันหน้าไปยังผูบ้ งั คับบัญชา ถ้าอยูใ่ นแถวยืนอยูใ่ นท่าตรง
2. รวม หรื อ กลับมา เหยียดแขนขวา มือแบ หมุนเป็ นวงกลเหนือศีรษะจากซ้ายไปขวา
3. เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ทางขวา (ซ้าย) กึ่งขวา (ซ้าย) ไปทางหลัง ผูใ้ ห้สัญญาณหันหน้า
ไปยังทิศทางที่ตอ้ งการ ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ ฝ่ ามือแบไปข้างหน้าแล้วลดแขนลงข้างหน้าเสมอ
แนวบ่า
4. นอนลงหรื อเข้าที่กาบัง แขนขวาเหยียดตรงไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ ฝ่ ามือแบคว่าลด
แขนลงข้างหน้าแล้วกลับที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง
5. เร่ ง จัง หวะ หรื อ เร็ ว ขึ้ น แขนขวางอมื อ ก าเสมอบ่ า ชู ข้ ึ น ตรงเหนื อ ศี ร ษะแล้ว ลดลง
หลาย ๆ ครั้ง
6. การใช้สัญญาณมือเป็ นคาสั่งให้แถว “พัก” และ “ตรง”
กรณี จะให้สัญญาณมือเป็ นคาสัง่ ให้ “พัก” ผูเ้ รี ยกแถวทา 2 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 กามือขวา งอแขนตรงศอก ให้มือที่ กาอยู่ประมาณตรงหัวเข็มขัด หันฝ่ ามื อ
ที่กาเข้าหาเข้มขัด
จังหวะที่ 2 สลัดมือที่กาและหน้าแขนไปทางขวาเป็ นมุม 180 องศา ประมาณแนวเดียวกับ
เข็มขัด เป็ นสัญญาณให้ “พัก” ตามระเบียบ (ลูกเสื อทุกคนปฏิบตั ิเช่นเดียวกับท่าพักตามระเบียบ)
กรณี ที่จะให้สัญญาณมือเป็ นคาสัง่ ให้ “ตรง” ผูเ้ รี ยกแถวทา 2 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 กามือในลักษณะเหมือนกับเมื่อตอนสลัดแขน สั่ง “พัก” จังหวะ 2
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขน ให้กามือกลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด (จังหวะ 1 ของสัญญาณ
สั่ง “พัก”) ลูกเสื อทุกคนชิดเท้าซ้าย ลดแขนที่ไขว้หลังลงอยูใ่ นท่าตรง
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สั ญญาณนกหวีด
1. หวีดยาว 1 ครั้ง (
) ถ้าเคลื่อนที่ให้หยุด ถ้าหยุดอยูเ่ ตือน เตรี ยมตัวหรื อ
คอยฟังคาสั่ง
2. หวีดยาว 2 ครั้ง (
) เดินต่อไป เคลื่อนต่อไป ทางานต่อไป
3. หวีดสัน่ หนึ่งครั้ง หวีดยาวหนึ่งครั้ง สลับกันไป (
) เกิดเหตุ

(

4. หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไป
) เรี ยกนายหมู่มารับคาสั่ง
5. หวีดสั้นติดกันหลาย ๆ ครั้ง (
) ประชุม รวม

หมายเหตุ
เมื่อจะใช้สัญญาณ 2 – 5 ให้ใช้สัญญาณ 1 ทุกครั้ง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 9 เรื่อง ระเบียบแถว ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
เข้าแถวรู ปแถวต่าง ๆ ตามสัญญาณมือได้
เนือ้ หา
การตั้งแถวและการเรี ยกแถว
1. แถวหน้ากระดานเรี ยงเดี่ยว
2. แถวตอนหมู่
3. แถวหมู่หน้ากระดานปิ ด - เปิ ดระยะ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ เดิน ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต พร้อมฝึ กปฏิบตั ิการเข้าแถวตามสัญญาณมือ
- แถวหน้ากระดานเรี ยงเดี่ยว
- แถวตอนหมู่
- แถวหมู่หน้ากระดานปิ ด - เปิ ดระยะ
3.2 แยกฝึ กเป็ นหมู่โดยผูก้ ากับคอยชี้แนะ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. นกหวัด
2. แผนภูมิการตั้งแถว
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตความเป็ นระเบียบและความพร้อมเพรี ยง
2. การทดสอบ ปฏิบตั ิตามระเบียบแถวเป็ นหมู่
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การตั้งแถวและการเรียกแถว
สั ญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสื อ
การใช้สัญญาณมือเรี ยกแถวรู ปต่าง ๆ ในการฝึ กอบรมลูกเสื อตามแบบสากลของลูกเสื อ
ทุกประเภท ผูบ้ งั คับบัญชาที่จะเรี ยกแถวนั้นจะต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะสมเสี ยก่อน และยืนตรง
แล้วจึงเรี ยกและให้สัญญาณ (ลู กเสื อสารองใช้คาว่า “แพ็ค” ลู กเสื อสามัญ สามัญรุ นใหญ่ และ
วิสามัญ ใช้คาว่า “กอง”)
แถวหน้ ากระดานแถวเดี่ยว
ผูเ้ รี ยกยืนอยูใ่ นท่าตรง เหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล่ มือแบหันฝ่ ามือ
ไปข้างหน้า นิ้วมือเรี ยงชิดติดกัน
ให้ ลู ก เสื อเข้าแถวหน้ ากระดานแถวเดี่ ย ว แนวกึ่ งกลางของแถวอยู่ห่ า งจากผูเ้ รี ย ก
ประมาณ 6 ก้าว หันหน้าเข้าหาผูเ้ รี ยก

หน้ากระดานแถวเดี่ยว
กรณี หมู่ เดี ย ว ให้ น ายหมู่ ยื น แลตรงเป็ นหลั ก ทางขวา (ทางซ้ า ยมื อ ของผู ้ เรี ยก)
ลู ก หมู่ เข้า แถวเรี ย งตามล าดับ ทางซ้ า ยมื อ ของนายหมู่ เป็ นแถวหน้ า กระดาน จนถึ ง คนสุ ด ท้า ย
คือรองนายหมู่ ทุกคนยกเว้นนายหมู่ “จัดแถว” ให้แลขวา
การจัด ระยะเคี ย ง ถ้า “ปิ ดระยะ” ระยะเคี ย งของแถวหน้ากระดาน 1 ช่ ว งศอกคื อ
ให้ยกมือซ้ายทาบตะโพก นิ้วเหยียดชิ ดติดกัน นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับ
ลาตัว ผูเ้ รี ยกจะตรวจแถว แล้วสั่ ง “นิ่ ง” ลู กเสื อทุ กคนลดมื อลงพร้ อมกับ สะบัดหน้ามาอยู่ใน
ท่าตรงและนิ่ง
ถ้า “เปิ ดระยะ” ระยะเคี ย ง 1 ช่ ว งแขน คื อ ให้ ลู ก เสื อ ยกแขนซ้ ายขึ้ น คว่ าฝ่ ามื อ ให้
ปลายนิ้วมือซ้ายจรดไหล่ขวาของคนต่อไป
กรณี หลายหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวเข้าแถวหน้ากระดานเรี ยงตามลาดับจากด้านซ้ายมือ
ของผูเ้ รี ยกโดยให้แนวกึ่ งกลางของแถวอยู่ห่างจากผูเ้ รี ยก 6 ก้าว ระยะเคี ยงระหว่างหมู่เท่ากับ
ระยะเคียงระหว่างบุคคล
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แถวตอนหมู่
ผูเ้ รี ยกยืนอยูใ่ นท่าตรง เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า เสมอแนวไหล่ มือแบหันฝ่ า
มือเข้าหากัน
ในกรณี ห มู่ เดี ย วนายหมู่ ยืน ตรงเป็ นหลัก ข้างหน้าผูเ้ รี ย ก ห่ า งจากผูเ้ รี ย กประมาณ
6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อด้านหลังนายหมู่ ทุกคนยืนให้ตรงคอคนข้างหน้า ระยะต่อระหว่างบุคคล
1 ช่วงแขน

กรณี หลายหมู่ เรี ยกว่า “แถวตอนหมู่” เช่ นมี 5 หมู่ ให้หมู่ที่อยู่ตรงกึ่ งกลาง
คือ หมู่ที่ 3 ยืนเป็ นหลักตรงหน้าผูเ้ รี ยก ห่ าง จากผูเ้ รี ยกประมาณ 6 ก้าว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1
เข้าแถวอยู่ในแนวเดี ย วกัน ไปทางขวามื อผูเ้ รี ย ก ระยะเคี ย งระหว่างหมู่ ป ระมาณ 1 ช่ วงศอก
ส่ วนระยะต่อระหว่างบุคคลประมาณ 1 ช่วงแขน (ไม่ตอ้ งยกแขน)
แถวหมู่หน้ ากระดานปิ ดระยะ
ผูเ้ รี ยกอยู่ในท่าตรง ยกแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า งอศอกเป็ นมุ มฉากเสมอ
แนวไหล่ กามือเข้าหากัน
ให้ ลู ก เสื อหมู่ ที่ 1 เข้าแถวตรงหน้าผูเ้ รี ย ก ห่ างจากผูเ้ รี ยกประมาณ 6 ก้า ว
นายหมู่อยู่ทางซ้ายมือของผูเ้ รี ยก ลูกหมู่ยืนเรี ยงต่อจากซ้ายมือของนายหมู่เป็ นแถวหน้ากระดาน
ให้ตรงกึ่งกลางของหมู่ตรงหน้าผูเ้ รี ยก หมู่ต่อ ๆ ไปเข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรกตามลาดับ
ระยะต่อระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน ระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก
การจัด แถว ผู ้สั่ ง เรี ย ก “จัด แถว” ให้ ลู ก เสื อ ทุ ก คน (ยกเว้น คนสุ ดท้า ย)
ยกมือซ้ายทาบตะโพก นิ้วเหยียกชิดติดกัน นิ้วกลางอยูใ่ นแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลาตัว
ระยะต่อระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน (ไม่ตอ้ งยกแขน) และสะบัดหน้าไปทางขวา เมื่อผูเ้ รี ยก
แถวตรวจการจัดแถวแล้วสั่ง “นิ่ง” ลูกเสื อทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยูใ่ นท่าตรง
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แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ
แถวหมู่หน้ ากระดานเปิ ดระยะ
ผู ้เรี ยกยื น อยู่ ใ นท่ า ตรง ยกแขนทั้ งสองข้ า งไปข้ า งหน้ า งอศอกเป็ นมุ ม ฉาก
เสมอแนวไหล่ แบะข้อศอกออกเป็ นแนวเดียวกับไหล่ กามือหันไปข้างหน้า
ให้ ลู ก เสื อ ทุ ก คนเข้า แถวเช่ น เดี ย วกับ แถวหมู่ ห น้ ากระดานปิ ดระยะ แต่ ระยะต่ อ
ระหว่างหมู่ของทุกหมู่ ห่างกันหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน
การจัดแถว ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ แถวหมู่หน้ากระดานเปิ ดระยะ

แถวหน้ากระดานหมู่เปิ ดระยะ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 10 เรื่อง ระเบียบแถว ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
เข้าแถวรู ปแถวต่าง ๆ ตามสัญญาณมือได้
เนือ้ หา
การตั้งแถวและการเรี ยกแถว
1. แถวครึ่ งวงกลม
2. แถววงกลม(ผูเ้ รี ยกเป็ นจุดศูนย์กลาง)
3. แถววงกลม(ผูเ้ รี ยกเป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นรอบวง)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ มิตรสัมพันธ์”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต พร้อมฝึ กปฏิบตั ิการเข้าแถวตามสัญญาณมือ
- แถวครึ่ งวงกลม
- แถววงกลม(ผูเ้ รี ยกเป็ นจุดศูนย์กลาง)
- แถววงกลม(ผูเ้ รี ยกเป็ นส่ วนหนึ่งของเส้นรอบวง)
3.2 แยกฝึ กเป็ นหมู่โดยผูก้ ากับคอยชี้แนะ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. นกหวัด
2. แผนภูมิการตั้งแถว
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตความเป็ นระเบียบและความพร้อมเพรี ยง
2. การทดสอบ ปฏิบตั ิตามระเบียบแถวเป็ นหมู่
บันทึกหลังการสอน………..…………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………............................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การตั้งแถวและการเรียกแถว
สัญญาณมือในการเรี ยกแถวของลูกเสื อ
การใช้สัญญาณมือเรี ยกแถวรู ปต่าง ๆ ในการฝึ กอบรมลูกเสื อตามแบบสากลของลูกเสื อ
ทุกประเภท ผูบ้ งั คับบัญชาที่จะเรี ยกแถวนั้นจะต้องเลือกสถานที่ให้เหมาะสมเสี ยก่อน และยืนตรง
แล้วจึงเรี ยกและให้สัญญาณ (ลู กเสื อสารองใช้คาว่า “แพ็ค” ลู กเสื อสามัญ สามัญรุ นใหญ่ และ
วิสามัญ ใช้คาว่า “กอง”)
แถวรู ปครึ่งวงกลม
ผูเ้ รี ยกยืนอยูใ่ นท่าตรง แขนทั้งสองเหยียดตรงไปข้างหน้าให้เสมอระดับเอว ฝ่ ามือคว่า
ให้ขอ้ มือขวาทับข้อมือซ้าย แล้วโบกมือทั้งสองไปด้านข้างลาตัว 3 ครั้ง แขนทั้งสองต้องเหยียดตรง
ให้ น ายหมู่ ลู ก เสื อหมู่ แรกยืน อยู่ในแนวซ้ ายมื อของผูเ้ รี ยก หมู่ ที่ 2 และหมู่ ต่ อ ๆ
ไปอยู่ซ้ายมือของหมู่แรก รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายจะต้องอยูใ่ นแนวเดี ยวกับผูเ้ รี ยกและนายหมู่
ของหมู่แรกโดยให้ผเู ้ รี ยกเป็ นจุดศูนย์กลาง ระยะต่อระหว่างหมู่และระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก
การจัด แถว ให้ ลู ก เสื อทุ ก คน(ยกเว้น คนสุ ดท้ า ย) ยกมื อ ซ้ า ยขึ้ นทาบสะโพก
นิ้ วเหยียดชิ ดติ ดกัน นิ้ วกลางอยู่แนวตะเข็บกางเกง สะบัดหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่แรก)
เมื่ อ ผู ้เรี ย กตรวจการจัด แถวแล้ ว สั่ ง “นิ่ ง ” ลู ก เสื อ ทุ ก คนลดแขนลงพร้ อ มกับ สะบัด หน้ า มา
อยูใ่ นท่าตรง

แถวรู ปครึ่ งวงกลม
แถวรู ปวงกลม
1. แบบผูเ้ รี ยกยืนอยูท่ ี่จุดศูนย์กลาง
ผูเ้ รี ยกแถวยืนอยู่ในท่าตรง เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าอยู่ในระดับเอว
ฝ่ ามือทั้งสองแบคว่านิ้วเรี ยงชิ ดติดกัน ให้ขอ้ มือขวาทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลาตัวจากด้านหน้า
ไปประสานกั น ที่ ด้ า นหลั ง โดยแบฝ่ ามื อ ทั้ งสองหงายขึ้ น ให้ ฝ่ ามื อ ขวาทั บ ฝ่ ามื อ ซ้ า ย
(โบกผ่านลาตัว 3 ครั้ง)
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ให้ ลู ก เสื อหมู่ แ รกยื น ด้ า นซ้ า ยมื อ ของผู ้เรี ยก หมู่ ที่ 2 และหมู่ ต่ อ ๆ
ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลาดับ จนรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายไปจรดกับนายหมู่ของ
หมู่แรก ถือผูเ้ รี ยนเป็ นจุดศูนย์กลาง
การเข้าแถว ให้ ลู ก เสื อ ทุ ก คนยกมื อ ซ้ า ยขึ้ น ทาบสะโพก สะบัด หน้ าไป
ทางขวา (ยกเว้น นายหมู่ ห มู่ แ รก) เมื่ อ ผู ้เรี ยกตรวจการจัด แถวเรี ยบร้ อ ยแล้ ว สั่ ง “นิ่ ง ”
ลูกเสื อทุกคนลดแขนลงและสะบัดหน้ามาอยูใ่ นท่าตรง

แถวรู ปวงกลม
(ผูเ้ รี ยกแถวยืนอยูก่ ่ ึงกลางของวงกลม)
2. แบบผูเ้ รี ยกยืนอยูท่ ี่เส้นรอบวง
ผูเ้ รี ยกยืนอยู่ในท่าตรง เหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้า มื อขวากายกขึ้ น
ข้างบนหมุนเลยไปด้านหลังและหมุนกลับมาด้านหน้า ทาเช่นนี้ 3 ครั้ง
ให้ลูกเสื อหมู่แรกยืนชิ ดด้านซ้ายมือของผูเ้ รี ยก หมู่ที่ 1 และหมู่ต่อ ๆ ไป
อยู่ทางว้ายมือของหมู่แรกตามลาดับ จนรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายไปจรดขวามือของผูเ้ รี ยก ให้
ผูเ้ รี ยกอยูใ่ นเส้นรอบวงด้วย

แถวรู ปวงกลม
(ผูเ้ รี ยกแถวยืนอยูท่ ี่เส้นรอบวง)
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 11 เรื่อง คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกความหมายและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณได้
2. ท่อคาปฏิญาณของลูกเสื อสามัญได้
เนือ้ หา
คาปฏิญาณของลูกเสื อสามัญ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ลูกเสื อบาเพ็ญประโยชน์ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายความหมายของคาปฏิญาณของลูกเสื อ
3.2 ให้ลูกเสื อแสดงบทบาทสมมติ การปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณ โดยผูก้ ากับ
เป็ นผูก้ าหนดหัวข้อให้
3.3 ให้ลูกเสื อท่องจาและเขียนคาปฏิญาณ
3.4 ผูก้ ากับติดตามการปฏิบตั ิตนตามคาปฏิญาณและให้ลูกเสื อบันทึกรายงาน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน แผนภูมิคาปฏิญาณ
การวัดผลและประเมินผล 1. สังเกตความสนใจและการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. สังเกตการปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณหลังจากที่ได้เรี ยนไปแล้ว
3. ทดสอบการท่องคาปฏิญาณของลูกเสื อสามัญ
บันทึกหลังการสอน………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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คาปฏิญาณของลูกเสื อ
คาปฏิ ญาณของลูกเสื อไม่มีคาว่า “อย่า” หรื อ “ต้อง” คือไม่มีการห้ามหรื อบังคับ
แต่เป็ นคาปฏิญาณหรื อคามัน่ สัญญาของลูกเสื อ และผูบ้ งั คับบัญชาได้กล่าวรับรอง ด้วยเกียรติของ
ตนเองและด้ว ยความสมัค รใจ ส่ ว นกฎของลู ก เสื อ ได้ก าหนดไว้เป็ นกลาง เพื่ อ ให้ ลู ก เสื อ ได้
ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในชี วิตประจาวัน และโดยผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อจะต้องเคร่ งครัดในการปฏิ บตั ิ
ตามกฎของลูกเสื อเป็ นพิเศษ เพื่อบาเพ็ญตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสื อ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ ทาให้ลูกเสื อมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ รู ้จกั บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น มีระเบียบวินยั อยูใ่ นกรอบประเพณี อนั ดี
งาม และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความยุ่ง ยากใด ๆ ในบ้านเมื อ ง ดัง นั้น จึ ง อาจกล่ า วได้ว่า การลู ก เสื อ
เป็ นกาลังส่ วนหนึ่งในการสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศชาติ
ค าว่ า “ปฏิ ญ าณ” ตามพจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต สถาน แปลว่ า “การให้
คามัน่ โดยสุ จริ ต”
ลู ก เสื อจะต้ อ งส านึ ก ว่ า เขากล่ า วค าปฏิ ญ าณด้ ว ยความสมั ค รใจของเขาเอง
อนึ่ งเขาจะต้องเข้าใจด้วยว่า ผูจ้ ะเรี ยกว่า “คนจริ ง” เพื่อให้คนอื่นนับถื อและเชื่ อถื อได้น้ นั จะต้อง
รัก ษาคาพูด โดยเฉพาะที่ เป็ นคาปฏิ ญ าณหรื อค ามัน่ สั ญ ญาของตน กล่ าวคื อ ข้าสั ญญาว่าจะท า
อย่างไรแล้ว ต้องทาเหมือนปากพูดทุกอย่าง ดังนั้นคาปฏิญาณที่กล่าวว่า
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ
จากคาปฏิญาณข้อที่ 1 นั้น แสดงให้เห็นว่า ลูกเสื อมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
ก. หน้าที่ต่อชาติ
ชาติไทย คือ แผ่นดินและน่านน้ าที่รวมกันเรี ยกว่า “ประเทศไทย” ประกอบด้วย
ประชาชนพลเมืองที่รวมกันเรี ยกว่า “คนไทย”
ธงชาติ เป็ นเครื่ อ งหมายแทนชาติ ฉะนั้น ธงชาติ จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรแก่ ก ารเคารพ
เป็ นหน้าที่ของลูกเสื อทุกคน จะต้องแสดงความเคารพในโอกาสที่เชิญธงชาติข้ ึนสู่ ยอดเสา และเวลา
เชิญธงชาติลงจากยอดเสา
พิธีเชิ ญธงชาติข้ ึนสู่ ยอดเสาหรื อพิธีเชิ ญธงชาติลงจากยอดเสานี้ เป็ นพิธีสาคัญอย่าง
หนึ่ งของลูกเสื อ ซึ่ งจะต้องกระทาด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้เชิ ญธง
ชาติลง ควรถื อว่าเป็ นเกี ยรติที่ได้รับมอบหมายให้ทางานนี้ และจะต้องระมัดระวังไม่ให้ส่วนใด
ส่ วนหนึ่งของธงสัมผัสพื้นดินเป็ นอันขาด ลูกเสื อไม่ควรกระทาการใด ๆ ในอันที่จะนามาซึ่งความ
เสื่ อมเสี ยเกียรติของธงชาติ เช่น นาพื้นธงไปปูพ้นื เช็ดสิ่ งของหรื อเหยียบย่าและกองไว้แทบเท้า
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ธงชาติไทย เรี ยกว่า “ธงไตรรงค์” แปลว่า ธงสามสี ลูกเสื อควรจะทราบด้วยว่า แต่
ละสี มี ค วามหมายอย่ า งไร สั ญ ลัก ษณ์ อี ก อย่ า งหนึ่ งของธงชาติ คื อ เพลงชาติ ลู ก เสื อและ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อทุกคน จะต้องสามารถร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง
ข. หน้าที่ต่อศาสนา
ลู กเสื อจะนับถื อศาสนาใดๆก็ได้ เพราะทุ กศาสนาก็มีความมุ่งหมายอย่างเดี ยวกัน
คือสอนให้บุคคลเป็ นคนดี และทาใจให้ผอ่ งใสบริ สุทธิ์
ค. หน้าที่ต่อพระมหากษัตริ ย ์
ผูก้ ากับ ลู ก เสื อพึ งหาวิธี ก ารต่ าง ๆ ที่ จะท าให้ ลู ก เสื อสนใจพระราชกรณี กิ จของ
พระมหากษัตริ ย ์ โดยเน้นถึงเวลาที่พระองค์ทรงอุทิศให้แก่บา้ นเมือง และเสด็จพระราชดาเนิ นไป
ทรงเยีย่ มเยียนประชาชน ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทัว่ ราชอาณาจักร
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุขของชาติ เป็ นที่ ร่วมแห่ งความเคารพสักการะ
และความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ
ง. การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นเป็ นหลักสาคัญประการหนึ่ งของลูกเสื อ และเป็ นสิ่ งที่
ทาให้การลูกเสื อมีชื่อเสี ยง ได้รับการยกย่องจากประชาชนโดยทัว่ ไป
โอกาสที่ลูกเสื อจะบาเพ็ญประโยชน์น้ นั ควรเริ่ มจากสิ่ งที่ใกล้ตวั เด็กก่อน แล้วขยาย
ออกไปตามวัย และความสามารถของเด็ก กล่าวคือ
1. บ้านเมืองของลูกเสื อ ควรส่ งเสริ มให้เด็กทางานในบ้านหรื อบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
ครอบครัว เพื่อเป็ นการเพาะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก
2. โรงเรี ยนหรื อที่ต้ งั กองลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อควรส่ งเสริ มให้เด็กได้ทางาน
เป็ นประโยชน์ต่อเพื่อน ต่อห้องเรี ยน ต่อโรงเรี ยนให้มากที่สุด โดยสอนให้ลูกเสื อตระหนักว่า งาน
เป็ นสิ่ งที่มีเกียรติ งานเท่านั้นเป็ นเครื่ องวัดคุณค่าของคน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการจัดที่ 12 เรื่อง คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
1. บอกความหมายและปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อได้
2. ท่องกฎของลูกเสื อสามัญได้
เนือ้ หา
กฎของลูกเสื อสามัญ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ผูว้ เิ ศษ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายความหมายของกฎของลูกเสื อ
3.2 ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่อภิปรายรายการปฏิบตั ิตามกฎโดยผูก้ ากับกาหนดหัวข้อให้
แล้วนามารายงานหรื อแสดงบทบาทสมมติ
3.3 ให้ลูกเสื อท่องจากฎของลูกเสื อสามัญ
3.4 ผูก้ ากับติดตามการปฏิบตั ิตนตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ แล้วให้ลูกเสื อ
บันทึกรายงาน
3.5 ร้องเพลงกฎลูกเสื อ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนภูมิเพลงกฎลูกเสื อ
2. แผนภูมิกฎลูกเสื อ
การวัดผลและประเมินผล 1. สังเกตความสนใจและการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. สังเกตการปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อหลังจากที่ได้เรี ยน
ไปแล้ว
3. ทดสอบการท่องกฎของลูกเสื อสามัญ
บันทึกหลังการสอน…………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………............................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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กฎของลูกเสื อ
กฎของลูกเสื อมี 10 ข้อ ลูกเสื อจะต้องจาให้ได้ รู ้ความหมายและปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรจนเกิดเป็ นนิสัย
ประจาตัวมีดงั นี้
ข้อ 1 ลูกเสื อมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสื อมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และซื่ อตรงต่อผูม้ ี
พระคุณ
ข้อ 3 ลูกเสื อมีหน้าที่กระทาตนให้เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ข้อ 4 ลูกเสื อเป็ นมิตรของคนทุกคน และเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
ข้อ 5 ลูกเสื อเป็ นผูส้ ุ ภาพเรี ยบร้อย
ข้อ 6 ลูกเสื อมีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์
ข้อ 7 ลูกเสื อเชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8 ลูกเสื อมีใจร่ าเริ ง และไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก
ข้อ 9 ลูกเสื อเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสื อประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
กฎของลูกเสื อ 10 ข้อนี้ ได้ดดั แปลงมาจากกฎของลูกเสื อข้อ 10 ตามธรรมนูญของ
สมัชชาลูกเสื อโลกที่วา่ “ลูกเสื อเป็ นผูส้ ะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทา”
ข้อ 1 ลูกเสื อมีเกียรติเชื่อถือได้
ลูกเสื อที่แท้จริ งถือว่า เกียรติของเขาสาคัญกว่าสิ่ งใด เกียรติจึงเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
คนที่รู้จกั รักษาเกียรติเป็ นผูท้ ี่เชื่อถือได้เสมอ เขาจะไม่กระทาสิ่ งใด ๆ ที่เสี ยเกียรติ เช่น พูดเท็จกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของเขา และเขาจะทาตัวเป็ นที่นบั ถือของคนทัว่ ไป ในฐานะ
ที่เป็ นลูกเสื อท่านต้องไม่ยอมให้สิ่งยัว่ ยวนใจ ไม่ว่าจะลึกลับหรื อรุ นแรงเพียงใด มาชักจูงให้ท่าน
กระทาการใดๆ ที่ไม่สุจริ ตหรื อเป็ นสิ่ งที่น่าสงสัย ท่านจะไม่ละเมิดคามัน่ สัญญาเป็ นอันขาด
ข้อ 2 ลู ก เสื อ มี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย ์ และซื่ อ ตรง
ต่อผูม้ ีพระคุณ
ในฐานะที่เป็ นพลเมืองดี ท่านจะต้องระลึกไว้เสมอว่า ท่านเป็ นคนหนึ่งในคณะ
หรื อเป็ นอิฐก้อนหนึ่ งในกาแพงท่านต้องทาหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด และซื่ อตรงกับผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
กั บ ท่ า น เช่ น พ่ อ แม่ พี่ น้ อ ง ท่ า นจะต้ อ งไม่ ท าลายเกี ย รติ ข องท่ า นด้ ว ยการเล่ น ไม่ ซื่ อ
นอกจากนั้นท่านต้องไม่ทาให้ผทู ้ ี่ไว้วางใจท่านไม่วา่ ชายหรื อหญิงต้องผิดหวัง บรรพบุรุษของท่าน
ได้ท างานด้ว ยความแข็ ง แรง ด้ว ยความทรหด และตายด้ว ยความองอาจเพื่ อ รั ก ษาบ้านเมื อ ง
ไว้ให้ท่าน ขออย่าให้บรรพบุรุษของท่านมองมาจากสวรรค์ แลเห็ นท่านเที่ยวเตร่ เอามือใส่ กระเป๋ า
โดยไม่ได้ทาประโยชน์อะไรเพื่อบ้านเมืองเลย

46
ข้อ 3 ลูกเสื อมีหน้าที่กระทาตนให้เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ลูกเสื อจะพยายามให้ความเมตตากรุ ณา เพื่อบ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่อประชาชน
อยูเ่ สมอ ความคิดของเขามีว่าทุกคนต้องตาย แต่ท่านควรจะทาใจของท่านก่อนเวลาจากโลกนี้ ไป
ตามวิถีทางของธรรมชาติ ท่านควรจะทาความดีบา้ ง ฉะนั้นจงทาทันที เพราะท่านไม่รู้เลยว่าเมื่อใด
ท่านจะต้องล่วงลับไป
ข้อ 4 ลูกเสื อเป็ นมิตรของคนทุกคน และเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
ในฐานะที่เป็ นลูกเสื อ ท่านต้องยอมรับรู ้วา่ คนอื่นเป็ นเพื่อมนุ ษย์ และท่านต้อง
ไม่ รังเกี ยรติ ค วามแตกต่าง ในเรื่ องของความคิด วรรณะ ศาสนา หรื อชาติบ้านเมือง ท่ านต้อง
ขจัดอคติของท่าน และมองหาจุดดีของคนอื่น ส่ วนจุดชัว่ นั้นคนโง่ย่อมวิจารณ์ ได้ ถ้าท่านแสดง
ไมตรี จิตต่อคนชาติอื่นได้เช่นนี้ ก็นบั ว่าท่านได้ก่อให้เกิดสันติภาพ และไมตรี จิตระหว่างประเทศ
และมวลมนุษยชาติได้
ข้อ 5 ลูกเสื อเป็ นผูส้ ุ ภาพเรี ยบร้อย
ในฐานะที่ท่านเป็ นลูกเสื อ ท่าจะต้องสุ ภาพและคานึงถึงผูห้ ญิง คนแก่ เด็กและ
บุคคลทัว่ ไป แต่ยงิ่ กว่านั้นท่านจะต้องสุ ภาพต่อฝ่ ายตรงข้ามกับท่านด้วย รวมความว่าท่านจะต้อง
เป็ นสุ ภาพบุรุษ สุ ภาพบุรุษ คือ ผูป้ ฏิบตั ิตามกฎแห่งการบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสื อ
ข้อ 6 ลูกเสื อมีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์
สั ต ว์ ท้ ั งหลายมี ค วามรั ก และความหวงแหนชี วิ ต ของตนยิ่ ง กว่ า สิ่ งใด
ต่ า งก็ ดิ้ น รนต่ อ สู ้ เพื่ อ ให้ มี ชี วิ ต อยู่ ร อดปลอดภัย จากอัน ตราย ทุ ก ชี วิ ต ปรารถนาความสุ ข
ความรัก ความอบอุ่น และการช่ วยเหลื อเกื้ อกูล แต่เกลี ยดกลัวและหวาดระแวงต่อการล่ วงเกิ น
เบียดเบียน และการทาร้าย
ภารกิ จอันสาคัญของลูกเสื อ คือ การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นให้พน้ จากความทุกข์และ
การบริ การแก่ผอู ้ ื่นให้ได้รับความสุ ข ดังนั้น ลูกเสื อทุกคนควรจะเป็ นผูม้ ีความรักและความเมตตา
กรุ ณาต่อสัตว์ดว้ ย
ข้อ 7 ลูกเสื อเชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
ในฐานะที่เป็ นลูกเสื อ ท่านย่อมบังคับตนเองและเต็มใจเชื่ อฟั งคาสั่งของพ่อแม่
ครู อาจารย์ นายหมู่ และผูก้ ากับ ลู ก เสื อ โดยชอบด้วยเหตุ ผ ลไม่ มี ก ารโต้แย้ง ชุ มชนที่ มี วินัย
เป็ นชุ ม ชนที่ มี ค วามสุ ข แต่ วิ นั ย ต้อ งเกิ ด มาจากภายใน มิ ใ ช่ ถู ก บัง คับ จากภายนอก ดั ง นั้ น
ควรปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น จึงเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ามาก
ข้อ 8 ลูกเสื อมีใจร่ าเริ ง และไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก
ในฐานะที่ เป็ นลู ก เสื อ คนดื่ น ๆ จะคอยมองดู ท่ า นและคิ ด อยู่ เสมอว่ า
ท่านคงไม่หัวเสี ยและจะยืนหยัดต่อสู ้ดว้ ยความเข้มแข็ง และร่ าเริ งอดทนในเมื่อมีเหตุการณ์ ฉุกเฉิ น
เกิดขึ้น
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ข้อ 9 ลูกเสื อเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์
ในฐานะที่ท่านเป็ นลูกเสื อ ท่านจะมองไปข้างหน้าและจะไม่ยอมเสี ยเวลา หรื อ
เสี ยเงินสาหรับความสุ ข คาสาราญในปัจจุบนั แต่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อให้ได้บรรลุความสาเร็ จใน
หน้าที่ที่ท่านกระทา ทั้งนี้เพื่อว่าจะได้ไม่ตอ้ งเป็ นภาระแก่ผอู ้ ื่น แต่กลับจะเป็ นการช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
อีกด้วย
ข้อ 10 ลูกเสื อประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
ในฐานะที่ท่านเป็ นลูกเสื อ ท่านต้องมีใจสะอาด คิดแต่เรื่ องเป็ นมงคล สามารถ
ควบคุมสติและจิตใจของตนเอง ไม่ให้ฟุ้งซ่านในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส และของมึนเมาจน
เกินกว่าเหตุ ท่านต้องเป็ นตัวของตัวเอง และเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่นในทุกสิ่ งทุกอย่างที่ท่านคิด พูด
และกระทา โดยเฉพาะท่านควรมีสัมมาอาชีวะ คือ มีอาชีพสุ จริ ต เพื่อเป็ นความสุ ขของตนเองและ
สังคม
คติพจน์
ลูกเสื อทัว่ ไป
“เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์”
ลูกเสื อสารอง
“ทาดีที่สุด”
ลูกเสื อสามัญ
“จงเตรี ยมพร้อม”
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
“มองไกล”
ลูกเสื อวิสามัญ
“บริ การ”
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการจัดที่ 13 เรื่อง คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ (ต่ อ) จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
บอกและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญได้
เนือ้ หา
1. คาปฏิญาณของลูกเสื อสามัญ
2. กฎของลูกเสื อสามัญ
3. การวางแผนปฏิบตั ิงานเพื่อความเจริ ญก้าวหน้า
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ขี่มา้ วงกลม ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับทบทวนคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
3.2 ผูก้ ากับนัดหมายนายหมู่ลูกเสื อและนาวิธีวางแผนการปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณ
และกฎนอกเวลาเรี ยน
3.3 ให้นายหมู่ลูกเสื อปฏิบตั ิการเป็ นผูน้ าในการสนทนากับลูกเสื อในหมู่เป็ น
รายบุคคล
3.6 ให้นายหมู่ลูกเสื อเสนอรายงานผลการสนทนาต่อผูก้ ากับ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แบบแผนงาน
2. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. สังเกตความสนใจและการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ดูการปฏิบตั ิตนประจาวันในกองลูกเสื อ
3. ซักถาม
บันทึกหลังการสอน………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่ างบันทึกการสนทนาระหว่ างนายหมู่กบั สมาชิ กในหมู่
่ …………………………
1. ชื่อลูกเสื อ……………………………………………………หมู…
2. ประวัติส่วนตัว อายุ………..ปี อยูบ่ า้ นเลขที่……………ถนน……………………………..
หมู่ที่……………….ตาบล……………….อาเภอ…………จังหวัด…………………………
3. ความเจริ ญก้าวหน้าทางลูกเสื อของตน (ให้ใส่ เครื่ องหมาย / ลงใน 0 เฉพาะข้อที่เข้าใจเป็ นความ
จริ ง ปฏิบตั ิได้หรื อเคยปฏิบตั ิมาแล้ว เท่านั้น)
ก่อนมาเป็ นลุกเสื อสามัญ เคยเป็ นลูกเสื อสารองมาแล้ว
ประวัติของผูใ้ ห้กาเนิดลูกเสื อโลก
พระราชประวัติของพระราชทานกาเนิดลูกเสื อไทย
การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้ายของลูกเสื อ
คติพจน์ของลูกเสื อ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างน้อย 2 ครั้ง
ระเบียบแถมมือเปล่า ท่าถือพลอง สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด
เตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปอยูค่ ่ายพักแรมได้โดยไม่ตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลือ
บอกสถานที่สาคัญในท้องถิ่นให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
ทิศทั้ง 8 และการใช้เข็มทิศ
เดินทางไกลพร้อมกับเพื่อนลูกเสื อ ระยะทางไป – กลับ 10 กิโลเมตร
เครื่ องหมายจราจร และปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายจราจรได้
วิธีใช้เก็บรักษามีด และขวาน
ผูกเงื่อนประมง ผูกร่ น คนลาก อย่างหนึ่งอย่างใดได้ 1 เงื่อน
ผูกเงื่อนขัดสมาธิ ขัดสมาธิ 2 ชั้น อย่างหนึ่งอย่างใดได้ 1 เงื่อน
ผูกเงื่อนผูกซุ ง ตะกรุ ดเบ็ด ผูร้ ้ ัง กับวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใดได้ 1 เงื่อน
ผูกแน่น เช่น ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาทได้
ลักษณะและสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศในท้องถิ่น
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการทางานอดิเรก คือ
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..
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4. การปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลุกเสื อ
เมื่อได้รับมอบหมายงานได้กระทาจนสาเร็ จไม่เหลวไหล
ได้ปฏิบตั ิตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยอ์ ยูเ่ สมอ
ได้บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
นอกจากเพื่อนในกองแล้ว ลูกเสื อต่างกองต่างอาเภออีกอย่างน้อย 2 คน
ไม่เคยถูกผูบ้ งั คับบัญชาลงโทษเกี่ยวกับการประพฤติตนไม่เรี ยบร้อย
เคยช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับอันตรายอย่างน้อย 1 ครั้ง
ไม่เคยถูกลงโทษจากบิดามารดา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเนื่องจากไม่ทาตามคาสัง่
ไม่เคยหลีกงานที่ได้รับมอบหมายหรื อให้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้สะสมเงินจากน้ าพักน้ าแรงของตนเองฝากออมสิ นไว้แล้ว
เคยกระทาความผิดมาแล้วแต่ขณะนี้กลับประพฤติเป็ นคนดีและจะไม่ปฏิบตั ิในทาง
เสื่ อมเสี ยโดยเด็ดขาด
5. ควรวางแผนเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในอนาคตของตนเอง
เมื่อจบลูกเสื อโตรี แล้วจะเรี ยนวิชาลูกเสื อโทให้ได้หมดทุกวิชา
เมื่อสาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วจะสมัครชั้นมัธยมศึกษาและเลือกเรี ยนวิชา
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และวิสามัญต่อไป
เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วต้องการประกอบอาชีพ

ลงชื่อ……………………..ผูบ้ นั ทึก
นายหมู่
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
แผนการจัดที่ 14 เรื่อง กิจกรรมกลางแจ้ ง
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับหมู่ลูกเสื อหรื อกองลูกเสื อนอกสถานที่ได้
เนือ้ หา
การบริ การ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ บริ การ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายหลักการบริ การและการประชุมวางแผน
3.2 ให้ลูกเสื อวางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมบริ การ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ภาพการบริ การด้านต่าง ๆ
2. แผนภูมิสถานที่ที่ไปบริ การ
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ
2. ดูจากแผนการปฏิบตั ิงาน
บันทึกหลังการสอน…………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การบริการ
ลูกเสื อตรี ทุกคนจะต้องมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่หรื อกองลูกเสื อนอกสถานที่อย่าง
น้อย 1 ครั้ง
หลักบริ การ
1. ผูใ้ ห้บริ การต้องมีความพร้อมในด้านกาลัง เวลา และอื่น ๆ
2. ผูใ้ ห้บริ การต้องมีการเตรี ยมตัวเป็ นอย่างดี
3. ผูใ้ ห้บริ การต้องมีน้ าใจ
กิริยามารยาทของผูใ้ ห้บริ การ
1. ต้องสุ ภาพอ่อนน้อมทั้งกายและจิตใจ
2. มีใจเป็ นธรรม ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั ในการให้บริ การ
3. เป็ นผูท้ ี่รู้จกั กาล เวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อจะบริ การได้ถูกต้อง
4. เป็ นผูย้ มิ้ แย้มอยูเ่ สมอ ใจเย็น และเห็นใจผูอ้ ื่น
5. เป็ นผูย้ อมรับและปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 15 เรื่อง กิจกรรมกลางแจ้ ง (ต่ อ)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับหมู่ลูกเสื อหรื อกองลูกเสื อนอกสถานที่ได้
เนือ้ หา
การบริ การ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ แข่งหุ่น ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ลูกเสื อวางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมบริ การ
3.2 ผูก้ ากับนาลูกเสื อออกไปปฏิบตั ินอกโรงเรี ยนอย่างน้อย 1 ครั้ง
3.3 ให้ลูกเสื อบันทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมบริ การของหมู่เพื่อรายงานการบริ การ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนผังสถานที่ที่ไปบริ การ
2. แบบบันทึกการบริ การหรื อการบาเพ็ญประโยชน์
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ
2. ดูจากแผนการปฏิบตั ิงาน
3. ตรวจผลงาน บันทึกรายงานหลังจากให้บริ การแล้ว
บันทึกหลังการสอน…………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบบันทึกการบาเพ็ญประโยชน์
ลาดับที่ วัน เดือน ปี การบาเพ็ญประโยชน์และการช่วยเหลือผูอ้ ื่น ผูร้ ับรอง

หมายเหตุ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 16 เรื่อง ระเบียบแถว ( ทบทวน )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบแถวได้
เนือ้ หา 1. ระเบียบแถว ( การทบทวน )
1.1 ท่ามือเปล่า
1.2 ท่ามีอาวุธ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ไหวพริ บ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับให้ลูกเสื อทบทวนระเบียบแถว ท่ามือเปล่า ท่ามีอาวุธ
3.2 ให้นายหมู่ลูกเสื อฝึ กทบทวนลูกเสื อในหมู่ของตน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ………………………………..…………………… 5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )……………………10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ไม้พลอง
2. นกหวีด
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต และการปฏิบตั ิถูกต้องตามคาสั่ง
2. การทดสอบ ปฏิบตั ิตามระเบียบแถวเป็ นหมู่
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบแถว
ท่าตรง
คาบอก “แถว – ตรง”
การปฏิ บ ัติ ยืน ให้ ส้ น เท้า ชิ ด และอยู่ ใ นแนวเดี ย วกัน ปลายเท้า แบะออกข้า งละเท่ า ๆ กัน
ห่ างกันประมาณ 1 คืบ (ทามุม 45 องศา) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน ลาตัวยืดตรง อกผาย
ไหล่ เสมอกัน แขนทั้ง สองข้า งห้ อ ยอยู่ข ้า งล าตัวและเหยีย ดตรงพลิ ก ศอกไปข้างหน้ าเล็ ก น้ อ ย
จนไหล่ ตึ ง นิ้ ว มื อ เหยี ย ดและชิ ด กัน นิ้ ว กลางติ ด ขาตรงกึ่ ง กลาง ประมาณแนวตะเข็ บ กางเกง
เปิ ดฝ่ ามือเล็กน้อย ลาคอยืดตรงไม่ ยื่นคาง ตาแลตรงไปข้างหน้าได้ระดับ น้ าหนักตัวอยู่บ นเท้า
ทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง
หมายเหตุ 1. ท่าตรงเป็ นท่าเบื้องต้น และเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิท่าอื่น ๆ
2.ใช้เป็ นท่าสาหรับแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง
ท่าเคารพ
1. วันทยหัตถ์
การฝึ กขั้นต้น คาบอก “วันทยหัตถ์ และ มือลง”
การปฏิบตั ิ ยกมือขวาขึ้นโดยเร็ วและแข็งแรง จัดนิ้ วมืออย่างเดียวกับท่ารหัสของลูกเสื อ
โดยให้ปลายนิ้วชี้ แตะขอบล่างของหมวกค่อนไปข้างหน้าเล็กน้อยในแนวทางตาขวามือเหยียดตาม
แนวแขนขวาท่ อนล่ า ง นิ้ วเหยีย ดตรงและเรี ย งชิ ด ติ ดกัน ข้อมื อไม่ หัก เปิ ดฝ่ ามื อ ขึ้ น ประมาณ
30 องศา แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางข้าง อยู่ประมาณแนวไหล่เมื่ออยู่ในที่ แคบ ให้ลดศอกลง
ได้ตามความเหมาะสม ร่ างกายส่ วนอื่นต้องไม่เสี ยลักษณะท่าตรง เมื่ อได้ยินคาบอก “มือลง”
ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็ วและแข็งแรง (ท่าวันทยหัตถ์โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็ นท่าเคารพ
เมื่ออยูต่ ามลาพังนอกแถว)
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อเข้าแถวแสดงการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ (สวมหมวก)
ลูกเสื อจะสวมหมวกหรื อไม่สวมหมวกให้ทาวันทยหัตถ์ได้ ถ้าไม่สวมหมวกให้ปลายนิ้วชี้
แตะที่หางคิ้วขวา
เมื่อมีผรู้ ับการเคารพ
คาบอก “ทางขวา (ทางซ้าย ตรงหน้า) วันทยหัตถ์
การปฏิ บ ัติ สะบัด หน้ า ไปยัง ผูร้ ั บ การเคารพ พร้ อ มกับ ยกมื อ ท าวัน ทยหั ต ถ์ ก่ อ นถึ ง
ผูร้ ับการเคารพ 3 ก้าว ตามองจับผูร้ ับการเคารพและหันหน้าตามจนผูร้ ับการเคารพผ่านหน้าตนไป
แล้ว 2 ก้าว ให้สะบัดหน้ากลับ พร้ อมกับลดมื อลงเอง ถ้าผูร้ ับ การเคารพอยู่ตรงหน้าก็ปฏิ บ ตั ิ
โดยไม่ตอ้ งสะบัดหน้า
ในการฝึ กเมื่ อ ผู ้รั บ การเคารพเคลื่ อ นที่ ผ่ า นก็ ใ ห้ ส ะบัด หน้ า กลับ พร้ อ มกับ ลดมื อ ตาม
คาบอก “มือลง”
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“แลขวา แลซ้าย – ทา”
คาบอก “แลขวา (ซ้าย) – ทา”
การปฏิ บ ตั ิ สะบัดหน้าไปทางขวา(ซ้าย) ประมาณกึ่ ง ขวา(ซ้ าย) ก่ อนถึ ง ผูร้ ั บ การ
เคารพ 3 ก้าว ตามองจับผูร้ ับการเคารพและหันหน้าตามจนผูร้ ับการเคารพผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว
แล้วสะบัดหน้ากลับที่เดิม
ในการฝึ ก เมื่อผูร้ ับการเคารพเคลื่อนที่ผา่ น ก็สะบัดหน้ากลับที่เดิมตามคาบอกวา
“แล – ตรง”
ท่าพัก
พักตามปกติ
คาบอก “พัก”
การปฏิบตั ิ หย่อนเข่าขวาก่ อน ต่อไปจึงหย่อนและเคลื่ อนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย และ
เปลี่ ยนเข่าพักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยู่กบั ที่ ห้ามพูดคุ ย เมื่ อได้ยินคาบอกว่า “แถว”
ให้ยืดตัวขึ้น และจัดทุ กส่ วนของร่ างกายอยู่ในท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่ อได้ยินคาบอกว่า
“ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็ ว และแข็งแรง กลับไปอยูใ่ นลักษณะของท่าตรง
พักตามระเบียบ
คาบอก
“ตามระเบียบ - พัก”
การปฏิบตั ิ
แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม. (หรื อประมาณเกือบครึ่ งกาวปกติ)
อย่างแข็ง
แรงและองอาจ พร้ อมกับ จับมื อไขว้หลัง ให้หลังมื อเข้าหาตัว มือขวาทับมื อซ้าย
หลังมือซ้าย
แนบติ ดกับ ล าตัวในแนวกึ่ งกลางหลัง และอยู่ใต้เข็ม ขัดเล็ ก น้อย ขาทั้งสองตึ ง
น้ าหนักตัวอยู่
บนเท้าทั้งสองเท่า ๆ ก น และนิ่ง
เมื่อได้ยนิ คาว่า “แถว - ตรง” ให้ชกั เท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับมือ
ทั้งสองกลับ
ไปอยูใ่ นลักษณะท่าตรงตามเดิม
พักตามสบาย
คาบอก
“ตามสบาย – พัก”
การปฏิบตั ิ หย่อยเข่าขวาก่อน เช่นเดียวกับ “พัก” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างสบาย และ
พูดจากัน
ได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยูก่ บั ที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้นงั่ จะนัง่ ไม่ได้
เมื่อได้ยนิ คาว่า “แถว – ตรง” ให้ปฏิบตั ิอย่างเดียวกับท่าพักปกติ
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พักนอกแถว
คาบอก
“พักแถว”
การปฏิบตั ิ ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที แต่ตอ้ งอยู่บริ เวณใกล้เคียงนั้น และไม่ทาเสี ยง
อึกทึก เมื่อ
ได้ยินคาบอกว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเร็ ว ในรู ปแถวเดิม
และเมื่อจัด
แถวเรี ยบร้อยแล้วให้อยูใ่ นท่าตรงจนกว่าจะมีคาสั่งต่อไป
หมายเหตุ สาหรับท่าพัก
ท่าพักเป็ นท่าเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อยคลายความเคร่ งเครี ยดตามโอกาส
ต่าง ๆ คือ
1. พักตามปกติ ใช้พ กั ในโอกาสระหว่างการฝึ ก – สอน เพื่ ออธิ บาย หรื อแสดง
ตัวอย่างแก่ ลูกเสื อ
2. พักตามระเบียบ ใช้พกั ในโอกาสเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ เช่นการตรวจพลสวน
สนาม หรื ออยูใ่ นแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ
3. พักตามสบาย ใช้พกั ในโอกาสที่ตอ้ งรอรับคาสั่ง เพื่อปฏิบตั ิต่อไปเป็ นระยะเวลา
สั้น ๆ เช่น เมื่อผูค้ วบคุมแถวต้องไปรับคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น
4. พัก นอกแถว ใช้ พ ัก ในโอกาสที่ ต้อ งรอรั บ ค าสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ต่ อ ไปเป็ นระยะ
เวลานาน ๆ
ขวาหัน
คาบอก “ขวา – หัน”
การปฏิบตั ิ ทาเป็ น 2 จังหวะ คือ
จัง หวะที่ 1 เปิ ดปลายเท้า ขวา และยกส้ น เท้าซ้ าย ทัน ใดนั้น ให้ หัน ตัวไปทางขวา
จนได้ 90 องศา หมุ น เท้าทั้งสองไปโดยให้ ส้ น เท้าและปลายเท้าซึ่ งเป็ นหลัก นั้น ติ ด อยู่ก ับ พื้ น
น้ าหนักตัวอยูท่ ี่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง บิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกพอตึง
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิ ดเท้าขวาในลัก ษณะท่ าตรงโดยเร็ วและแข็งแรงซ้ายหัน
คาบอก “ซ้าย – หัน”
การปฏิ บ ัติ ท าเป็ น 2 จัง หวะ อย่า งเดี ย วกับ ท่ า ขวาหั น โดยเปลี่ ย นค าว่า “ขวา”
เป็ น ”ซ้าย”
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กลับหลังหัน
คาบอก “กลับหลัง – หัน”
การปฏิบตั ิ ทาเป็ น 2 จังหวะ คือ
จังหวะที่ 1 ทาเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 1 แต่หนั เลยไปจนกลับหน้าเป็ นหลัง
ครบ 180 องศา และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยูข่ า้ งหลังเฉี ยงซ้ายประมาณครึ่ งก้าว และในแนวส้น
เท้าขวา
จังหวะที่ 2 ทาเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 2
ท่าหันในเวลาเดิน
ขวาหัน
คาบอก “ขวา – หัน”
การปฏิบตั ิ ให้บอกคาว่า “ขวา” และ “หัน” เมื่อเท้าขวาจรดถึงพื้นในลาดับต่อ
กันปฏิบตั ิเป็ น 2 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 ก้า วเท้า ซ้ า ยยกไปข้า งหน้ า ในแนวปลายเท้า ขวาประมาณครึ่ งก้า ว
พร้ อมกับ บิ ดปลายเท้าให้ ไปทางกึ่ งขวาด้วย ขณะเดี ย วกัน ยกเท้าขวาและหมุ น ตัวด้วยสะโพก
โดยใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็ นหลักไปทางขวาจนได้ 90 องศา
จัง หวะที่ 2 ก้า วเท้า ขวาอกเดิ น ต่ อ ไปตามจัง หวะการเดิ น เดิ น ในทิ ศ ทางใหม่
โดยต่อเนื่อง
ซ้ ายหัน
คาบอก “ซ้าย – หัน”
การปฏิบตั ิ ใช้คาบอกว่า “ซ้าย - หัน” เมื่อเท้าซ้ายจรดถึงพื้น ในระดับติดต่อกัน
ปฏิบตั ิเป็ น 2 จังหวะ เช่นเดียวกับขวาหัน โดยเปลี่ยนคาว่า “ขวา” เป็ น “ซ้าย” เท่านั้น
หมายเหตุ
สาหรับท่าขวาและซ้ายหัน
1. ท่าขวาและซ้ายหัน เมื่อปฏิบตั ิเป็ นจังหวะต้องไม่หยุดชะงักและมือแกว่งตาม
จังหวะติดต่อเรื่ อยไป
2. ท่าทั้งสองนี้ใช้ในโอกาสที่ตอ้ งการเปลี่ยนทิศหรื อหน้าแถวระหว่างการเดิน
กลับหลังหัน
คาบอก “กลับหลัง – หัน”
การปฏิ บ ัติ ให้ บ อกค าว่ า “กลับ หลัง ” และ “หั น ” เมื่ อ เท้า ซ้ า ยจรดถึ ง พื้ น
ในลาดับติดต่อกันปฏิบตั ิเป็ น 3 จังหวะ ดังนี้
จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าว
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จังหวะที่ 2 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า เลี้ ยวขวา และตบลงกับพื้นด้วยปลายเท้า
ในแนวทางขวาของปลายเท้าขวาเล็กน้อย พอเท้าซ้ายตึง ทันใดนั้นยกส้นเท้าขวาและหมุนตัวด้วย
ตะโพกโดยใช้ป ลายเท้า ทั้งสองเป็ นหลัก ไปข้างหลังจนได้ 180 องศา ขณะหมุ น ตัวนิ้ วมื อทั้ง
2
ติดกับข้างขา
จังหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวาออกเดินพร้อมกับยกมือและแกว่งแขน
ซอยเท้า
คาบอก “ซอยเท้า – ทา”
การปฏิบตั ิ เมื่อหยุดอยูก่ บั ที่ ถ้าได้ยินคาบอกว่า “ซอยเท้า - ทา” ให้ยกเท้า
ขึ้ น ลงสลับ กันอยู่กบั ที่ ตามจังหวะการเดิ น ในครั้ งนั้น โดยยกเท้าซ้ ายขึ้ นก่ อน เท้าที่ ย กขึ้ น นั้น
ให้ พ้ื น รองเท้าสู งจากพื้ น ประมาณ 1 คื บ ลัก ษณะมื อและการแกว่งแขนคงเป็ นไปตามท่ าเดิ น
ในครั้งนั้นท่าถอดหมวกและสวมหมวก
ท่าถอดหมวกใช้คาบอก “ถอดหมวก” ทาเป็ นจังหวะเดียวให้ลูกเสื อนาพลอง
ในมือขวามาไว้ตรงหน้า ให้ตน้ ไม้พลองอยูต่ รงกลางระหว่างเท้าทั้ง 2 ไม้พลองส่ วนบนพิงแขนซ้าย
ด้านในซึ่ งงอตรงศอก แขนซ้ายท่อนบนชิ ดลาตัว หน้าแขนตั้งได้ฉากฝ่ ามือแบหงาย ขณะเดียวกัน
ใช้มือขวาถอดหมวกจากศี รษะเอามาวางไว้บนฝ่ ามื อซ้ายหน้าหมวกอยู่ทางขวา ให้หัวแม่มือซ้าย
อยู่ชิ ดขอบในหมวก นิ้ วทั้งสี่ ติดขอบหมวกด้านนอกหน้าหมวกหันไปข้างขวา แล้วลดแขนขวา
ให้อยูใ่ นท่าตรงตามเดิม
สวมหมวกให้ ใ ช้ ค าบอก “สวมหมวก” ให้ ลู ก เสื อ ใช้มื อ ขวาน าหมวก
ในมือซ้ายขึ้นสวม โดยใช้มือซ้ายช่วยด้วย โดยให้สายรัดท้ายทอยให้เรี ยบร้อย แล้วใช้มือขวาจับไม้
พลองที่พิงไว้กบั แขนซ้ายมาถือไว้ในท่าเรี ยบอาวุธตามเดิม
ข้อ ควรจ าท่ า ถอดหมวด - สวมหมวก ลู ก เสื อต้อ งท าด้ว ยความฉั บ ไว
เรี ยบร้อย ผลที่ได้จากท่านี้อยูท่ ี่การฝึ กบ่อย ๆ
ท่ า หั น และการเคลื่ อ นที่ ใ นเวลาถื อ ไม้พ ลอง ท่ า หั น ในเวลาถื อ ไม้พ ลอง
ใช้คาบอกและวิธี ป ฏิ บ ัติ เหมื อนอยู่ก ับ ที่ มื อเปล่ า ถ้าหัน ในขณะที่ ไ ม้พ ลองอยู่ใ นท่ าเรี ย บอาวุธ
เพื่อให้การหันสะดวกขณะหันยกไม้พลองในมือขวาให้พน้ พื้นเล็กน้อย เมื่อหันเสร็ จแล้วลดมือขวา
ลงให้ไม้พลองจรดพื้น
การเคลื่ อนที่ ในเวลาถื อไม้พ ลองเหมื อนกับ การเคลื่ อนที่ มือเปล่ าทั้งในการ
ใช้ค าบอกและวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ตามปกติ เมื่ อจะเคลื่ อนที่ ผูค้ วบคุ ม แถวต้องบอกให้แบกอาวุธเสี ยก่ อน
แล้วจึงสั่งให้เดิ นในท่าเดิ นแบกอาวุธอยู่ในแถวควบคุ ม เมื่ อจะทาความเคารพผูค้ วบคุ มแถวบอก
“แลขวา(ซ้าย) ทา” ให้ลูกเสื อหันหน้าไปยังผูร้ ับการเคารพ แขนแกว่งตามปกติและรักษาท่าแบก
อาวุธไว้คงเดิม เมื่อพ้นผูร้ ับการเคารพแล้วหันหน้าแลตรงเอง
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ถ้าลู กเสื ออยู่ในท่ าแบกอาวุธ เคลื่ อนที่ ไปตามลาพัง เมื่ อจะท าความเคารพ
ให้ลดไม้พลองลงจากท่าแบกอาวุธมาเป็ นท่าเรี ยบอาวุธ จังหวะที่ 1 เพียงมือขวาที่ยกขึ้นมาจับไม้
พลองในร่ องไหล่ ซ้ายนั้นให้จดั นิ้ วเหมื อนท่าหัสของลู กเสื อ ฝ่ ามื อแบคว่าให้ขา้ งปลายนิ้ วชี้ แตะ
ไม้พลอง ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดี ยวกับไหล่ หันหน้าไปยังผูร้ ับการเคารพที่ ยืนหรื อเดิ นอยู่
(สวนมาหรื อเดินไป) เมื่อผ่านผูร้ ับการเคารพไปแล้ว เลิกทาความเคารพโดยใช้มือซ้ายดันไม้พลอง
ขึ้นไปอยู่ในท่าแบกอาวุธดังเดิ ม พร้ อมกับหันหน้าแลตรงลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปในท่า
เดินตามปกติ
ท่ าแบกอาวุธ - เรียบอาวุธ
ท่าแบกอาวุธ ใช้คาบอก “แบก - อาวุธ” ให้ลูกเสื อทาเป็ น 2 จังหวะ จังหวะที่ 1
ยกไม้พลองด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉี ยดลาตัวไปข้างซ้าย ให้ตน้ ไม้พลองอยูใ่ นอุง้ มือซ้าย ลาไม้พลอง
ตั้งอยูต่ รงร่ องไหล่ซ้าย มือขวาคงจับไม้พลองอยูท่ ี่เดิม ศองอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ จังหวะ
ที่ 2 ดันไม้พลองด้วยมือซ้าย พร้อมกับส่ งไม้พลองด้วยมือขวา ให้ไม้พลองพาดขึ้นไปบนบ่าซ้าย
แขนซ้ายท่อนบนชิดลาตัว ศอกซ้ายงอหน้าแขนตั้งได้ฉากกับลาตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในท่า
ตรงโดยเร็ ว
ข้อควรระวัง ขณะที่ลูกเสื อทาท่าแบกอาวุธ จังหวะที่ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อน
หลบไม้พลองทรงศีรษะให้คงที่เหมือนอยูใ่ นท่าตรงเสมอ ให้แขนซ้ายอยูใ่ นลักษณะที่ถูกต้องและไม่
เคลื่อนไหว ปลายไม้พลองจึงจะได้ระดับและไม่เอียงไปมา
เรี ยบอาวุธ ใช้คาบอก “เรี ยบ – อาวุธ” ให้ลูกเสื อทาเป็ น 3 จังหวะ จังหวะที่ 1 ยก
มื อ ขวาขึ้ นจับ ไม้พ ลอง ศอกงอไปข้า งหน้ า ในแนวเดี ย วกับ ไหล่ พร้ อ มกับ เหยี ย ดแขนซ้ า ย
โดยลดไม้พลองลงชิ ดกับลาตัว จังหวะที่ 2 นาไม้พลองด้วยมือขวามาไว้ขา้ งลาตัวในร่ องไหล่ขวา
(แขนซ้ายเหยียดเกือบสุ ดระยะที่มือขวาจับไม้พลองในท่าเรี ยบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกัน
ไม้พลองที่ร่องไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ จังหวะที่ 3 ลดแขนซ้ายลงอยูใ่ น
ท่าเรี ยบอาวุธตามเดิ ม (ในจังหวะนี้ เหยียดแขนขวาลงสุ ดระยะที่มือขวาจับไม้พลองอยู่ในท่าเรี ยบ
อาวุธ ต้นไม้พลองอยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธ ต้นไม้พลองจรดพื้น)
ข้อสังเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะที่ 2 ลงสุ ดระยะที่มือขวาจับไม้พลองในท่า
เรี ยบอาวุธในจังหวะที่ 3 จะรู ้สึกว่าต้นไม้พลองจรดพื้น
รวมและขยายอาวุธ
ในแถวหน้ากระดาน ลูกเสื อรวมอาวุธเมื่ออยูใ่ นรู ปแถวหน้ากระดาน โดยแต่ละหมู่
รวมอาวุธไว้ขา้ งหน้ากองของตน
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เมื่อมี คาสั่งว่า “รวมอาวุธ ” ให้ลูกเสื อคนที่ 2 กับคนที่ 3 ก้าวออกมาข้างหน้า 1
ก้าว แล้วร้อยหู ไม้พลองเข้าด้วยกันหน้าหมู่ของตน ลูกเสื อคนที่ 4 เอาไม้พลองสอดลูกเสื ออื่น ๆ
นายหมู่พิงไม้พลองฝาก
นายหมู่ลูกเสื อหรื อรองนายหมู่ที่ปฏิบตั ิหน้าที่แทน พิงไม้พลองฝากเป็ นคนสุ ดท้าย
กับกระโจมของหมู่ตน
หมายเหตุ ในกรณี ที่กองจัดแถวหน้ากระดานตั้งแต่ 2 แถวขึ้นไป เมื่อจะสั่งรวมอาวุธ ขอให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของผูบ้ งั คับบัญชา ถ้าเห็นว่าที่ต้ งั กระโจมอาวุธแคบเกินไปอาจสัง่ ให้ขยายแถวที่ 2 ,3 ไป
ทางหลังเสี ยก่อนก็ได้ เมื่อรวมอาวุธแล้วก็เข้าประจาที่เดิม เมื่อมีคาบอก “ขยายอาวุธ” ลูกเสื อแต่ละ
หมู่ต่างนาไม้พลองออกจากกระโจมมาประจาที่ อยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธต่อไป
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 17 เรื่อง กิจกรรมกลางแจ้ ง

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ 1. บอกวิธีใช้มีดและขวานอย่างเหมาะสมกับงานได้
2. บอกวิธีเก็บรักษามีดและขวานได้
เนือ้ หา การใช้และเก็บรักษามีดและขวาน
- ชนิดของมีดและขวาน
- วิธีใช้และเก็บรักษามีดและขวาน
- ใช้มีดเหลาสมอบก และขวานตัด - ผ่าไม้เพื่อก่อไฟ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ขึ้นเขาลงห้วย ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
กลุ่มลูกเสื อเรี ยนตามฐานโดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิดงั นี้
ฐานที่ 1 วิธีใช้เก็บรักษามีดและขวาน
ฐานที่ 2 การพก นาพา และส่ งให้ผอู ้ ื่น
ฐานที่ 3 การใช้มีดเหลาสมอบก
ฐานที่ 4 การใช้ขวานตัดและผ่าไม้เพื่อก่อไฟ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. มีดและขวานชนิดต่าง ๆ
2. หินลับมีดและขวาน
3. ไม้สาหรับทาสมอบกและฟื น
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ
2. ดูการเข้าร่ วมกิจกรรม
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การใช้ และเก็บรักษามีดและขวาน
มีดและขวานเป็ นสิ่ งจาเป็ นยิ่งสาหรับลูกเสื อมาก ซึ่ งลูกเสื อต้องนาติดตัวไปในระหว่างเดิ น
ทางไกลและพักแรม มีดที่นาไปมัดเป็ นมีดพับ มีดพก มีดพกที่มีฝักสวมแขวนติดกับเข็มขัดข้าง
ขวามือ ก่อนแขวนหรื อติดเข็มตัด ต้องพับและเอามีดใส่ ฝักให้เรี ยบร้อย
การส่ งมีด ควรพับหรื อใส่ ฝักก่อนแล้วจึงส่ งให้เพื่อน ถ้ามีดไม่ได้สวมฝักให้จบั สันมีดแล้ว
ยืน่ ส่ งทางด้ามมีดให้เพื่อน เมื่อเพื่อนจับด้ามมีดแน่นแล้วจึงปล่อยมือ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันมิให้มีดบาด
มือผูส้ ่ ง (เมื่อผูร้ ับจับด้ามมีดหรื อขวานหมัน่ คงแล้วกล่าว “ขอบคุณ” ผูส้ ่ งปล่อยมือ)
มีด จาแนกได้ 2 ประเภท คือ
1. มีดเล็ก
ได้แก่มีดพกประจาตัว มีดที่ใช้ในการทาครัว
มีดพกประจาตัว เป็ นมีดใช้พกพาติดตัวอยูเ่ สมอในขณะอยูค่ ่ายพักแรม หรื อเดินทางไกล
ตัวมีดประกอบด้วยส่ วนใบมีดและด้าม มีดพกประจากายมีไว้เพื่อตัดเชือก ลิดกิ่งไม้ขนาดเล็ก หรื อ
อาจใช้ในการประกอบอาหาร การเก็บรักษาและซ่อมแซม ต้องหมัน่ ลับให้คมอยูเ่ สมอและชโลม
น้ ามันเพื่อป้ องกันสนิม หมัน่ ตรวจตราดูอย่าให้ใบมีดโยกคลอนหรื อด้ามมีดแตกหัก
มีดที่ใช้ในการทาครัว เป็ นมีดบางขนาดเล็กสาหรับการประกอบอา หาร อาจไม่จาเป็ น
ในการอยูค่ ่ายพักแรม เพราะอาจใช้มีดพกประจากายแทนก็ได้ วิธีการบารุ งรักษาเช่นเดียวกับมีดพก
ประจากาย
2. มีดใหญ่
ได้แก่ มีดโต้ มีดดายหญ้า มีดพร้าถาง เป็ นมีดที่มีความจาเป็ นในการอยูค่ ่ายพักแรมเป็ น
อย่างมาก มีส่วนประกอบ 2 ส่ วน คือ ส่ วนใบมีดและส่ วนด้าม ประโยชน์ใช้สอยคือ ใช้ตดั กิ่งไม้
ใหญ่ ผ่าฟื น ดายหญ้า ตัดกิ่ งไม้ที่เป็ นอุ ป สรรคในการเดิ นทาง การเก็ บรั กษาจะต้องลับ ให้ค ม
เช็ดให้แห้ง ทาน้ ามันทุกครั้งที่ใช้งานเสร็ จแล้ว การบารุ งรักษาและซ่ อมแซม ต้องหมัน่ ตรวจดูวา่
ด้ามมีดอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ดีหรื อไม่ ใบมีดโยกคลอนหรื อไม่ และถ้าใบมีดโยกคลอนไม่ควรใช้
เศษไม้ตอกลงไปในด้ามมีด จะทาให้ด้ามแตก ใบมีดหลุดจาดด้ามมีดได้ ควรเปลี่ ยนด้ามมีดเสี ย
ใหม่เพื่อความแข็งแรง วิธีใช้ควรให้ห่างจากผูอ้ ื่น และใช้งานด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท
หรื อคึกคะนอง
ขวาน แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ขวานไทย มีท้ งั ขวานใหญ่และของเล็ก
2. ขวานฝรั่ง มีท้ งั ขวานใหญ่และของเล็ก
ขวานเล็ก และขวานใหญ่ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนขวานและส่ วนด้าม
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ส่ วนต่าง ๆ ของขวาน

วิธีใช้มีดและขวาน
1. ไม่วางมีดหรื อขวานให้ทางคมหงายขึ้น
2. ไม่ใช้หนั่ ถาก ฟัน วัตถุที่แข็งเกินไปจนคมทื่อ ปิ่ น
3. ไม่ใช้กรี ดทาลายทรัพย์สินให้เสี ยหาย
4. ไม่นาไปลนไฟหรื อวางใกล้ไฟเกินควร
5. การส่ งมีด ให้จบั สันมีดหันคมออก ส่ งทางด้ามให้ผรู ้ ับ
6. การแบกหรื อถือมีด ขวานขนาดใหญ่ ให้หนั ด้านคมออกนอตัว
7. การส่ งขวานใหญ่ จับด้ามขวานให้ตวั ขวานห้อยลงคมขวานหันออกข้าง ๆ
8. ส่ งขวานขนาดเล็กให้จบั ที่ตวั ขวาน หันคมไปทางด้านหลัง ปล่อยด้ามขวานชี้ลง
การเก็บรักษาขวาน
1. ด้ามขวานหลวมเอาลิ่มขนาดต้องการแช่น้ าอุ่น ตอกสลักเข้าไปทาให้แน่น
2. ลับมีด ขวาน ให้คมเสมอ
3. มีดใช้แล้วเช็ดให้แห้ง หลอดน้ ามันเก็บเข้าที่
4. ขวานใช้แล้วเช็ดให้แห้ง ทามันมันกันสนิม ขวานใหญ่ควรลับเก็บไว้กบั ขอนไม้
การใช้มีดเหลาไม้ให้เป็ นสมอบก หรื อทาเครื่ องใช้อย่างอื่ น หรื อการใช้ลิดกิ่ งไม้ ผ่าไม้
เพื่อเตรี ยมการก่อกองไฟ ลู กเสื อต้องมี ความระมัดระวังและเรี ยนรู ้ การจับไม้ วางไม้ การจับถื อ
ขวานให้ถูกต้อง
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วิธีการใช้มีดหรื อขวานให้ถูกวิธี
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง กิจกรรมกลางแจ้ ง (ต่ อ)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ผูกเงื่อนจากเชือกที่มีขนาดเดียวกันและบอกประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
2. ผูกเงื่อนจากเชือกที่มีขนาดต่างกันและบอกประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
3. ผูกเงื่อนด้วยเชือกกับวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งและบอกประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
เนือ้ หา
1. การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกที่มีขนาดเดียวกัน
2. การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกที่มีขนาดต่างกัน
3. การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกกับวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ รถไฟด่วน ” .………… ..…..……….……… …… … ….. 5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา.........….…………………………..…………… 30 นาที
3.1 ลูกเสื อช่วยกันอภิปรายถึงประโยชน์ของเชือกในชีวติ ประจาวัน
3.2 ผูก้ ากับสรุ ปการใช้เงื่อนดังนี้
- การใช้เชือกที่มีขนาดเดียวกัน
- การใช้เชือกที่มีขนาดต่างกัน
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐานต่าง ๆ ดังนี้
ฐานที่ 1 เงื่อนประมง เงื่อนผูกร่ น และเงื่อนผูกคนลาก
ฐานที่ 2 เงื่อนขัดสมาธิ และเงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น
ฐานที่ 3 เงื่อนผูกซุ ง เงื่อนตะกรุ ดเบ็ด และเงื่อนผูกรั้ง
3.4 ผูก้ ากับสรุ ปการเรี ยนจากฐานโดยใช้เกมทดสอบปิ ดตาผูกเงื่อน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ…………………………………………..… 5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )……..…… 10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. เชือก
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ
2. ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน…………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................

ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
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การผูกเงื่อนโดยใช้ เชือกขนาดเดียวกัน
1. เงื่อนประมง
เป็ นเงื่อนที่ใช้สาหรับต่อเชื่อที่มีขนาดเดียวกัน ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอีกชื่อหนึ่งว่า
“เงื่อนหัวล้านชนกัน” นัน่ เอง
ประโยชน์ของเงื่อนประมง
1. ใช้ต่อเชื่อที่มีขนาดเดียวกัน
2. ใช้ต่อเชื่อที่มีขนาดเล็ก หรื อใช้ต่อสายเอ็นตกปลาซึ่ งชาวประมงนิยมใช้ทวั่ ไป
3. ใช้ต่อเชื่อที่มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ลากจูงเพราะสามารถรับกาลังลากได้ดี
4. ใช้ผกู คอขวดเพื่อเป็ นการถือหิ้ว
5. ใช้ผกู สายไฟเพื่อทากับระเบิด
วิธีผกู เงื่อนประมง
ขั้นที่ 1 ให้ปลายเชือกซ้อนกันดังรู ป

ขั้นที่ 2 ผูกปลายเชือก ก รอบตัวเชือก A ด้วยผูกขัดชั้นเดียวธรรมดา

ขั้นที่ 3 ผูกปลายเชือก ข รอบตัวเชือก B

ขั้นที่ 4 ดึงเส้นเชือก A , B ให้ปมเงื่อนเชือกเข้าไปชนกัน
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2. เงื่อนผูกร่ น
เป็ นเงื่อนผูกเพื่อทบเชือกส่ วนที่ชารุ ด
ประโยชน์
1. ใช้ผกู ร่ นทบเชือกที่ชารุ ดเล็กน้อย ซึ่ งถ้าใช้กาลังมาก ๆ อาจขาด เมื่อทบแล้วจะให้
กาลังเท่าเดิม
2. ใช้ทบเชือกที่ยาวมาก ๆ ให้ส้ นั ลงตามต้องการ
วิธีการผูกเงื่อนผูกร่ น
ขั้นที่ 1 ทบเชือกดังรู ป

ขั้นที่ 2 ทาส่ วนปลายเชือกให้เป็ นบ่วง

ขั้นที่ 3 ดึงบ่วง ก และ ข เข้าไปในห่วง ดึง A , B ให้ตึง

ขั้นที่ 4 ใช้ไม้ขดั เส้นเชือก A กับบ่วง ข , B กับบ่วง ก
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3. เงื่อนผูกคนลาก
ประโยชน์
1. ทาบวงคล้องไหล่เมื่อต้องการลากของหนัก ๆ
2. ใช้ผกู ลูกบันได
วิธีการผูก
ขั้นที่ 1 ใช้สองมือจับตรงกลางเชือกแล้วพลิกมือขวาจนเกิดบ่วง
โดยเชือกมือซ้าย A อยูด่ า้ นบน

ขั้นที่ 2 จับเชือกด้านซ้าย A อ้อมด้านใต้ (ด้านหลัง) ของบ่วง

ขั้นที่ 3 ดึงขอบบ่วงล่างลอดใต้เส้นเชือก

A
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ขั้นที่ 4 ดึงบ่วงล่าง (จากขั้นที่ 3) ข้ามขอบบ่วงบน ดึงและจัดเงื่อนให้เรี ยบร้อย

การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกต่างขนาดกัน
1. เงื่อนขัดสมาธิ
เป็ นเงื่อนต่อเชือกที่มีขนาดต่างกัน
ประโยชน์ ใช้ต่อเชื่อที่มีขนาดต่างกัน
วิธีการผูกเงื่อนขัดสมาธิ
ขั้นที่ 1 งอเชือกเส้นใหญ่ให้เป็ นบ่วง สอดปลายเชือกเส้นเล็กเข้าในบ่วงโดยสอดจากข้างล่าง

ขั้นที่ 2 ม้วนเชือกเส้นเล็กลงอ้อมด้านหลังเชือกเส้นใหญ่ท้ งั คู่

ขั้นที่ 3 จับปลายเชือกเส้นเล็กขึ้นไปลอดเส้นตัวเองเป็ นการขัดไว้ จัดเงื่อนให้แน่นและเรี ยบร้อย
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2. เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น
ใช้คล้องผูกกับสมอ ขอ หรื อบ่วง ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดต่างกันมาก หรื อต่อเชือกเปี ยก
น้ า เชือกไนล่อน
วิธีการผูก

การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกผูกวัสดุอื่น
1. เงื่อนผูกซุง
เงื่อนผูกซุงเป็ นเงื่อนที่ใช้สาหรับผูกสิ่ งของต่าง ๆ ให้แน่น เป็ นเงื่อนที่มีลกั ษณะพิเศษคือ
ผูกง่าย แก้ง่าย แต่เป็ นเงื่อนที่ยงิ่ ดึงยิง่ แน่น ยิง่ ดึงแรงมากเท่าไรก็จะยิง่ แน่นมากเท่านั้น
ประโยชน์ของเงื่อนผูกซุง
1. ใช้ผกู กับวัตถุที่เป็ นท่อนยาว ๆ เช่น ท่อนซุ ง เสา เป็ นต้น
2. ใช้ผกู สัตว์ เรื อ หรื อแพ ไว้กบั หลัก
3. ใช้ผกู หิ นแทนสมอเรื อ หรื อผูกหิ นแทนสมอบกก็ได้
4. ใช้เป็ นเงื่อนเริ่ มต้นในการผูกทแยง
ขั้นตอนการผูกเงือนผูกซุ ง
ขั้นที่ 1 สอดเชือกให้คล้องรอบต้นซุงหรื อเสา

ขั้นที่ 2 งอปลายเชือกคล้องตัวเชือก
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ขั้นที่ 3 พันปลายเชือกรอบเส้นตัวเอง 3 - 5 รอบ ดึงตัวเชือกให้เงื่อนแน่น

2. เงื่อนตะกรุ ดเบ็ด
เงื่อนตะกรุ ดเบ็ดนับเป็ นเงื่อนที่สาคัญของวิชาลูกเสื อ เพราะใช้ผกู เงื่อนอื่น ๆ อีกหลาย
เงื่อน เช่น เงื่อนผูกแน่น เงื่อนประกบ เงื่อนกากบาท
ประโยชน์ของเงื่อนตะกรุ ดเบ็ด
เป็ นเงื่อนที่ใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย เช่นผูกสิ่ งของต่าง ๆ ผูกเหล็ก ผูกรั้ว ผูกตอม่อ
ในการสร้างสะพาน ผูกรอกแขวน ผูกสมอเรื อ ผูกเบ็ด เป็ นต้น
วิธีผกู เงื่อนตะกรุ ดเบ็ด
ขั้นที่ 1 พันเชือกให้เป็ นบ่วงสลับกัน ดังรู ป

ขั้นที่ 2 เลื่อนบ่วงให้เข้าไปซ้อนจนทับกันเป็ นบ่วงเดียว
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ขั้นที่ 3 นาบ่วงจากขั้นที่ 2 สวมลงในเสาแล้วดึงปลายเชือกจัดเงื่อนให้แน่น

3. เงื่อนผูกรั้ง
ประโยชน์ของเงื่อนผูกรั้ง ใช้ผกู เสาเต็นท์ ผูกสัตว์ ผูกบ่วงต่าง ๆ สามารถเลื่อนเชือก
ให้หย่อนและตึงได้ ผูกห่วงต่าง ๆ เพราะเลื่อนเชือกให้หย่อนหรื อตึงได้
วิธีการผูกเงื่อนผูกรั้ง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 19 เรื่อง กิจกรรมกลางแจ้ ง (ต่ อ)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. ผูกแน่นแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องและมัน่ คง
2. บอกประโยชน์ของการผูกแน่นแบบต่าง ๆ ได้
เนือ้ หา
- การผูกแน่น ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาท
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ขึ้นเขาลงห้วย ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอภิปรายถึงประโยชน์ของการใช้เชือกในชีวติ ประจาวัน
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐาน โดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อปฏิบตั ิ
ดังนี้
ฐานที่ 1 การผูกประกบและประโยชน์
ฐานที่ 2 การผูกทแยงและประโยชน์
ฐานที่ 3 การผูกกากบาทและประโยชน์
3.3 เกมทดสอบ “การแข่งม้าโรมัน”
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ไม้พลอง เชือก
2. แผนภูมิการผูกแน่นแบบต่าง ๆ
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ
2. ซักถามและทดสอบ
บันทึกหลังการสอน……………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
.............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การผูกแน่ น
การผูกแน่น
เป็ นการผูกวัตถุให้ติดแน่นเข้าด้วยกันโดยใช้เชือกหรื อวัสดุอื่นหรื อวัสดุคล้าย
เชือก ซึ่ งมีประโยชน์ตอ่ ลูกเสื อเป็ นอย่างมาก ในการเข้าค่ายพักแรมหรื อการเดินทางไกล เป็ นต้น
การผูกแน่นมี 3 คือ
1. ผูกประกบ
2. ผูกทแยง
3. ผูกกากบาท
1. ผูกประกบ
ประโยชน์
1. ใช้ต่อไม้หลาย ๆ ท่อนเข้าด้วยกันให้ยาว
2. ใช้ผกู ต่อไม้ในการก่อสร้าง
3. ใช้ผกู ต่อพลองทาเสาธงลอย
วิธีการผูก
วิธีที่ 1 ผูกประกบ 2 ท่อน
ขั้นที่ 1 เอาไม้ที่จะต่อมาวางซ้อนขนานกันโดยให้ปลายที่จะต่อซ้อนกันราว 1 ใน 4
หรื อ 1 ใน 5 ของความยาวของไม้ จากนั้นเอาเชือกผูกเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่เสาต้นใดต้นหนึ่ง แล้ว
บิดปลายเชือกเข้ากับตัวเชือก (แต่งงาน) ใช้ลิ่มขนาดเท่าเส้นเชือกยัดระหว่างเสา “ตามรู ป” ใช้
เชือก 2 เส้น เวลาผูกจริ งผูกทีละเส้น
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ขั้นที่ 2
พันเชือกรอบไม้ท้ งั สองอันให้เชือกเรี ยงกันพันจานวนรอบจนกว้างเท่ากับ
ความกว้างของไม้ท้ งั สองอัน สอดเชือกเข้ากลางระหว่างไม้ท้ งั สอง ซึ่ งยังห่างกันอยูเ่ พราะมีลิ่มยัด
ไว้เพื่อเตรี ยมพันหักคอไก่

ขั้นที่ 3 หักคอไก่โดยสอดเชือกในระหว่างไม้พนั รอบเชือกที่พนั อยูเ่ ดิม ดึงลิ่มออก
รัดหักคอไก่ให้แน่น

ขั้นที่ 4 ผูกปลายเชือกด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดทีไม้คนละอันกับที่ข้ ึนต้น
วิธีที่ 2 ผูกประกบ 3 ท่อน
วิธีการผูก เริ่ มด้วยผูกตะกรุ ดเบ็ดที่ เสาต้นกลาง แต่งงานเชื อกแล้วพันรอบเสาทั้งสามให้เชื อก
เรี ยงกันจนกว้างเท่าความกว้างของเสาทั้งสามต้น หักคอไก่รัดจนแน่ น ลงท้ายด้วยผูกตะกรุ ดเบ็ด
ที่เสาต้นริ มเป็ นอันสาเร็ จ
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2. ผูกทแยง
ประโยชน์
1. ใช้ผกู นัง่ ร้านในการก่อสร้าง
2. ผูกไม้ค้ ายันเสาป้ องกันเสาล้ม
3. ใช้ผกู ตอม่อเสาสะพาน

วิธีผกู
ขั้นที่ 1 ใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งคล้องรอบไม้เสาทั้งสองต้น และผูกด้วยเงื่อนผูกซุ ง

ขั้นที่ 2 ดึงปลายเชือกลงทางขวา เพื่อให้เงื่อน
แน่น แล้วพันรอบเสาทั้งสอง 3 - 4 รอบ

ขั้นที่ 3 พันทแยงรอบเสาทั้งคู่ 3 รอบ
ขั้นที่ 4 หักคอไก่ 2 - 3 รอบ
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ขั้นที่ 5 ลงด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ด

3. ผูกกากบาท
ประโยชน์
1. ใช้ผกู นัง่ ร้านในการก่อสร้าง
2. ใช้ผกู ตอม่อเสาสะพาน
วิธีการผูก
ขั้นที่ 1 ผูกเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่หลักอันตั้ง (อันนอนก็ได้) แล้วแต่งงานปลายเชือกส่ วนที่เหลือให้
เข้ากันให้เรี ยบร้อย
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ขั้นที่ 2 อ้อมเชือกลอดใต้ไม้อนั นอนทางด้านขวา ดึงให้ตึงมือพาดข้ามอันตั้งด้านบน ลอดอันนอน
ด้า นซ้ า ยขึ้ น มาพาดข้า มอัน ตั้ง ด้า นล่ า ง ลอดอัน นอนด้านขวาเป็ นอัน ครบรอบพัน อย่า งนี้ สั ก
3 – 4 รอบ ดึงให้ตึงทุก ๆ รอบ

ขั้นที่ 3 หักคอไก่
หักคอไก่ คือการพันรอบอ้อมเงื่อนในขั้นที่ 2 เพื่อรัดเชือกให้ตึง จะได้ไม่รูดลง

ขั้นที่ 4 เมื่อหักคอไก่ได้ 2 - 3 รอบ และดึงเชือกให้ตึงแล้ว ให้จบลงด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่ไม้
อันนอนซึ่ งเป็ นคนละอันกับอันขึ้น
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หมายเหตุ การผูกกากบาทมีลาดับขั้นการผูกดังนี้
1. ขึ้นต้นด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่หลักต้นหนึ่ง
2. แต่งงานเชือกกับปลายเชือก
3. พันเชือกอ้อมหลักทั้งสอง
4. คักคอไก่เพื่อรัดเชือกให้แน่น
5. ลงท้ายด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่หลักคนละต้นกับข้อ 1

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ลูกเสื อโท

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจงการใช้ แผนการเรียนรู้
หน่ วยที่ 1
ปฐมนิเทศ
หน่ วยที่ 2
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
หน่ วยที่ 3-4
ระเบียบแถว
หน่ วยที่ 5-6
การช่วยเหลือ
หน่ วยที่ 7-9
การรู้จกั ดูแลตนเอง
หน่ วยที่ 10-12
การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
หน่ วยที่ 13-16
ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ
หน่ วยที่ 17
ระเบียบแถว (สวนสนาม)
หน่ วยที่ 18
งานอดิเรกและเรื่ องที่สนใจ

1
2
14
27
36
42
49
74
76

หลักสู ตรลูกเสื อสามัญ
ลูกเสื อตรี
แสดงว่ามีความรู ้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสื อ
ประวัติสังเขปของลอร์ด เบเดน พาวเวลล์
พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วิวฒั นาการของขบวนการลูกเสื อไทยและลูกเสื อโลก
การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย และคติพจน์ของลูกเสื อ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
เข้าใจและยอมรับคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
กิจกรรมกลางแจ้ง
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่หรื อกองลูกเสื อนอกสถานที่
ระเบียบแถว
ท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
การตั้งแถวและการเรี ยกแถว
ลูกเสื อโท
1. การรู้จกั ดูแลตนเอง
2. การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3. การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
4. ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ
5. งานอดิเรกและเรื่ องที่สนใจ
6. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
ลูกเสื อเอก
1. การพึ่งตนเอง
2. การบริ การ
3. การผจญภัย
4. วิชาการของลูกเสื อ
5. ระเบียบแถว

เครื่องหมายวิชาพิเศษ 54 วิชา
เรียนนอกเวลาหรือใช้ วธิ ีบูรณาการเข้ ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นาการทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็ นพลเมือง
ดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ความสงบสุ ข และความมัน่ คง
ของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสื อสามัญ
2. มี ท ัก ษะการสั งเกต จดจา การใช้มื อ การแก้ปั ญ หา และทัก ษะในการท างาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต มี ระเบี ย บวินัย มี ค วามสามัค คี เห็ น อกเห็ น ใจผูอ้ ื่ น
มีความเสี ยสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. มี ก ารพั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ สร้ า งสรรค์ ง านฝี มื อ สนใจและพั ฒ นา
เรื่ องของธรรมชาติ

กาหนดหน่ วยกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ช่ วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5) วิชาลูกเสื อโท ภาคเรียนที่ 1
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7

หน่วยการเรี ยนรู ้
การปฐมนิเทศ
- การจัดการเรี ยนการสอน
- การแต่งกาย
การรู้จกั ดูแลตนเอง
การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ
งานอดิเรกและเรื่ องที่สนใจ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
รวม

เวลา(ชัว่ โมง)
1

ภาคเรี ยนที่ 2 1. เรี ยนวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญ
2. จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสื อสามัญ
หมายเหตุ วิชาลูกเสื อโทใช้เวลาเรี ยนจานวน 18 ชัว่ โมง

3
2
3
6
2
2
19

หมายเหตุ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ช่ วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สั ปดาห์ ที่
1

เรื่อง
ปฐมนิเทศ

2

คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ

3

คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ

4

ระเบียบแถว

5

ระเบียบแถว

6

การช่วยเหลือผูอ้ ื่น

7

การช่วยเหลือผูอ้ ื่น (ต่อ)

จุดประสงค์
1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระบบหมู่ได้
2. ชี้แจงการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง
ๆ ได้
1. บอกและปฏิบตั ิตามคา
ปฏิญาณของกฎของลูกเสื อ
สามัญ
2. วางแผนในอนาคตได้
บอกและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณ
ของกฎของลูกเสื อสามัญ
ปฏิบตั ิตนท่ามือเปล่าและท่ามีไม้
พลองตามระเบียบแถวได้
จัดรู ปขบวนสวนสนามและปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนการสวนสนามได้
ถูกต้อง
1. แสดงวิธีปฐมพยาบาล
บาดแผลที่เกิดจากแมลงหรื อ
สัตว์มีพิษกัดต่อยได้
2. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือถูก
แดดเผา ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก
และเป็ นลมได้
1. บอกชื่อสถานที่สาคัญใน
ท้องถิ่นได้
2. ชี้แนะนาทางไปยังสถานที่
สาคัญในท้องถิ่นได้

จานวนชั่วโมง
1

1

1
1
1

1

1

หมายเหตุ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ (ต่ อ)
ช่ วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สั ปดาห์ ที่
8

9
10

11

12

13

เรื่อง
การรู้จกั ดูแลตนเอง

จุดประสงค์
1. แสดงวิธีบรรจุสิ่งของลงเครื่ อง
หลังได้
2. เตรี ยมเครื่ องปัจจุบนั พยาบาล
เป็ นส่ วนตัวสาหรับเดิน
ทางไกลได้
การรู้จกดูแลตนเอง (ต่อ)
ก่อไฟปรุ งเครื่ องดื่มร้อน และปรุ ง
อาหารง่าย ๆ นอกสถานที่ได้
การรู้จกดูแลตนเอง (ต่อ)
1. กางเต็นท์และเก็บเต็นท์ได้
2. อยูค่ ่ายพักแรมอย่างน้อย 1
คืนได้
การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 1. บอกชื่อทิศทั้ง 8 ได้ถูกต้อง
2. บอกวิธีใช้เข็มทิศได้
3. บอกเครื่ องหมายต่าง ๆ ใน
แผนที่ได้
4. หาทิศทางโดยใช้แผนที่และ
เข็มทิศได้
การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 1. เดินทางไกลไป - กลับ ตาม
(ต่อ)
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ได้
2. กฎและเครื่ องหมายจราจร
การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 1. เลือกศึกษาประเทศที่น่าสนใจ
(ต่อ)
ได้ 1 ประเทศ
2. บอกสิ่ งสาคัญของประเทศที่
น่าสนใจได้

จานวนชั่วโมง
1

1
1

1

1

1

หมายเหตุ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ (ต่ อ)
ช่ วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สั ปดาห์ ที่
14

เรื่อง
ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ

1.
2.

3.

15

ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ (ต่อ)

1.

2.

3.

16

ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ (ต่อ)

1.
2.

17

ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ (ต่อ)

1.
2.
3.

จุดประสงค์
บอกวิธีใช้มีดและขวานอย่าง
เหมาะสมกับงานได้
บอกวิธีเก็บรักษามีดและขวาน
ได้แสดงวิธีบรรจุสิ่งของลง
เครื่ องหลังได้
เตรี ยมเครื่ องปัจจุบนั พยาบาล
เป็ นส่ วนตัวสาหรับเดิน
ทางไกลได้
ผูกเงื่อนจากเชือกที่มีขนาด
เดียวกันและบอกประโยชน์ได้
อย่างน้อย 1 เงื่อน
ผูกเงื่อนจากเชือกที่มีขนาด
ต่างกันและบอกประโยชน์ได้
อย่างน้อย 1 เงื่อน
ผูกเงื่อนด้วยเชือกกับวัสดุอย่าง
ใดอย่างหนึ่งและบอก
ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
ผูกแน่นแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
และมัน่ คง
บอกประโยชน์ของการผูก
แน่นแบบต่าง ๆ ได้
บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในท้องถิ่น
ของตนได้
บอกทิศทางลม และชื่อลม
ประจาฤดูกาลที่พดั ผ่านได้
บอกลักษณะอากาศตาม
ฤดูกาลนั้น ๆ ได้

จานวนชั่วโมง
1

1

1

1

หมายเหตุ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ (ต่ อ)
ช่ วงชั้นที่ 2 (ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สั ปดาห์ ที่
18

เรื่อง
ระเบียบแถว

19

ระเบียบแถว

จุดประสงค์
เดินสวนสนามได้ถูกต้อง พร้อม
เพรี ยง
เดินสวนสนามได้ถูกต้อง พร้อม
เพรี ยง

จานวนชั่วโมง
1
1

หมายเหตุ

1
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระบบหมู่ได้
2. ชี้แจงการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เนือ้ หา
1. หมู่และระบบหมู่ลูกเสื อสามัญ
2. การปฏิบตั ิตนการเข้าร่ วมกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งหมู่ลูกเสื อสามัญตามข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
2. สนทนาถึงระบบหมู่ การปฏิบตั ิกิจกรรม
3. อธิ บายถึงการแต่งเครื่ องแบบและการเตรี ยมอุปกรณ์
สื่ อการเรียนการสอน ภาพลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ซักถามการแต่งเครื่ องแบบ
บันทึกหลังการสอน…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์

2
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 2 เรื่อง คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

1. บอกและปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณของกฎของลูกเสื อสามัญ
2. วางแผนในอนาคตได้
เนือ้ หา
1. คาปฏิญาณของลูกเสื อสามัญ
2. กฎของลูกเสื อสามัญ
3. การวางแผนปฏิบตั ิงานเพื่อความเจริ ญก้าวหน้า
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ กฎลูกเสื อ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับทบทวนคาปฏิญาณและกฎ
3.2 ผูก้ ากับนัดหมายนายหมู่ลูกเสื อและแนะนาการวางแผนการปฏิบตั ิตาม
คาปฏิญาณและกฎนอกเวลาเรี ยน
3.3 ให้นายหมู่สนทนากับลูกเสื อในหมู่ของตน
3.4 ให้นายหมู่ลูกเสื อเสนอผลงาน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แบบรายงาน
2. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. การซักถาม
บันทึกหลังการสอน………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
จุดประสงค์

3
ตัวอย่างบันทึกการสนทนาระหว่ างนายหมู่กบั สมาชิ กในหมู่
่ …………………………
1. ชื่อลูกเสื อ……………………………………………………หมู…
2. ประวัติส่วนตัว อายุ………..ปี อยูบ่ า้ นเลขที่……………ถนน……………………………..
หมู่ที่……………….ตาบล……………….อาเภอ…………จังหวัด…………………………
3. ความเจริ ญก้าวหน้าทางลูกเสื อของตน (ให้ใส่ เครื่ องหมาย / ลงใน 0 เฉพาะข้อที่เข้าใจเป็ น
ความจริ ง ปฏิบตั ิได้หรื อเคยปฏิบตั ิมาแล้ว เท่านั้น)
ก่อนมาเป็ นลุกเสื อสามัญ เคยเป็ นลูกเสื อสารองมาแล้ว
ประวัติของผูใ้ ห้กาเนิดลูกเสื อโลก
พระราชประวัติของพระราชทานกาเนิดลูกเสื อไทย
การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้ายของลูกเสื อ
คติพจน์ของลูกเสื อ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างน้อย 2 ครั้ง
ระเบียบแถมมือเปล่า ท่าถือพลอง สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด
เตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปอยูค่ ่ายพักแรมได้โดยไม่ตอ้ งมีผชู ้ ่วยเหลือ
บอกสถานที่สาคัญในท้องถิ่นให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
ทิศทั้ง 8 และการใช้เข็มทิศ
เดินทางไกลพร้อมกับเพื่อนลูกเสื อ ระยะทางไป – กลับ 10 กิโลเมตร
เครื่ องหมายจราจร และปฏิบตั ิตามเครื่ องหมายจราจรได้
วิธีใช้เก็บรักษามีด และขวาน
ผูกเงื่อนประมง ผูกร่ น คนลาก อย่างหนึ่งอย่างใดได้ 1 เงื่อน
ผูกเงื่อนขัดสมาธิ ขัดสมาธิ 2 ชั้น อย่างหนึ่งอย่างใดได้ 1 เงื่อน
ผูกเงื่อนผูกซุง ตะกรุ ดเบ็ด ผูร้ ้ ัง กับวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใดได้ 1 เงื่อน
ผูกแน่น เช่น ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาทได้
ลักษณะและสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศในท้องถิ่น
ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ดว้ ยการทางานอดิเรก คือ
1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..

4
4. การปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลุกเสื อ
เมื่อได้รับมอบหมายงานได้กระทาจนสาเร็ จไม่เหลวไหล
ได้ปฏิบตั ิตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยอ์ ยูเ่ สมอ
ได้บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
นอกจากเพื่อนในกองแล้ว ลูกเสื อต่างกองต่างอาเภออีกอย่างน้อย 2 คน
ไม่เคยถูกผูบ้ งั คับบัญชาลงโทษเกี่ยวกับการประพฤติตนไม่เรี ยบร้อย
เคยช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับอันตรายอย่างน้อย 1 ครั้ง
ไม่เคยถูกลงโทษจากบิดามารดา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาเนื่องจากไม่ทาตามคาสัง่
ไม่เคยหลีกงานที่ได้รับมอบหมายหรื อให้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้สะสมเงินจากน้ าพักน้ าแรงของตนเองฝากออมสิ นไว้แล้ว
เคยกระทาความผิดมาแล้วแต่ขณะนี้กลับประพฤติเป็ นคนดีและจะไม่ปฏิบตั ิในทาง
เสื่ อมเสี ยโดยเด็ดขาด
5. ควรวางแผนเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าในอนาคตของตนเอง
เมื่อจบลูกเสื อโตรี แล้วจะเรี ยนวิชาลูกเสื อโทให้ได้หมดทุกวิชา
เมื่อสาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วจะสมัครชั้นมัธยมศึกษาและเลือกเรี ยนวิชา
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ และวิสามัญต่อไป
เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วต้องการประกอบอาชีพ

ลงชื่อ……………………..ผูบ้ นั ทึก
นายหมู่

5

คาปฏิญาณของลูกเสื อ
คาปฏิ ญ าณของลู ก เสื อไม่ มี ค าว่า “อย่า” หรื อ “ต้อง” คื อไม่ มี ก ารห้ามหรื อบังคับ
แต่เป็ นคาปฏิ ญาณหรื อคามัน่ สัญญาของลูกเสื อ และผูบ้ งั คับบัญชาได้กล่าวรับรองด้วยเกี ยรติของ
ตนเองและด้ ว ยความสมัค รใจ ส่ ว นกฎของลู ก เสื อได้ ก าหนดไว้เป็ นกลาง เพื่ อ ให้ ลู ก เสื อ
ได้ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน และโดยผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อจะต้องเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิ
ตามกฎของลูกเสื อเป็ นพิเศษ เพื่อบาเพ็ญตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสื อ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ ทาให้ลูกเสื อมีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ รู ้จกั บาเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น มีระเบียบวินยั อยูใ่ นกรอบประเพณี อนั ดี
งาม และไม่ก่อให้เกิดความยุง่ ยากใด ๆ ในบ้านเมือง ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ การลูกเสื อเป็ นกาลัง
ส่ วนหนึ่งในการสร้างความมัน่ คงให้แก่ประเทศชาติ
คาว่า “ปฏิญาณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน แปลว่า “การให้คามัน่
โดยสุ จริ ต”
ลูกเสื อจะต้องสานึ กว่า เขากล่าวคาปฏิ ญาณด้วยความสมัครใจของเขาเอง อนึ่ งเขา
จะต้องเข้าใจด้วยว่า ผูจ้ ะเรี ยกว่า “คนจริ ง” เพื่ อให้ค นอื่ นนับ ถื อและเชื่ อถื อได้น้ ันจะต้องรัก ษา
คาพูด โดยเฉพาะที่ เป็ นคาปฏิ ญาณหรื อคามัน่ สัญญาของตน กล่าวคือ ข้าสัญญาว่าจะทาอย่างไร
แล้ว ต้องทาเหมือนปากพูดทุกอย่าง ดังนั้นคาปฏิญาณที่กล่าวว่า
ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมื่อ
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อ
จากคาปฏิญาณข้อที่ 1 นั้น แสดงให้เห็นว่า ลูกเสื อมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
ก. หน้าที่ต่อชาติ
ชาติไทย คือ แผ่นดิ นและน่านน้ าที่รวมกันเรี ยกว่า “ประเทศไทย” ประกอบด้วย
ประชาชนพลเมืองที่รวมกันเรี ยกว่า “คนไทย”
ธงชาติ เป็ นเครื่ อ งหมายแทนชาติ ฉะนั้น ธงชาติ จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรแก่ ก ารเคารพ
เป็ นหน้ า ที่ ข องลู ก เสื อ ทุ ก คน จะต้อ งแสดงความเคารพในโอกาสที่ เชิ ญ ธงชาติ ข้ ึ น สู่ ย อดเสา
และเวลาเชิญธงชาติลงจากยอดเสา
พิธีเชิ ญธงชาติข้ ึนสู่ ยอดเสาหรื อพิธีเชิ ญธงชาติลงจากยอดเสานี้ เป็ นพิธีสาคัญอย่าง
หนึ่ งของลูกเสื อ ซึ่ งจะต้องกระทาด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้เชิ ญธง
ชาติลง ควรถือว่าเป็ นเกียรติที่ได้รับมอบหมายให้ทางานนี้ และจะต้องระมัดระวังไม่ให้ส่วนใด
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ส่ ว นหนึ่ งของธงสั ม ผัส พื้ น ดิ น เป็ นอัน ขาด ลู ก เสื อ ไม่ ค วรกระท าการใด ๆ ในอัน ที่ จ ะน ามา
ซึ่ งความเสื่ อมเสี ยเกี ยรติของธงชาติ เช่น นาพื้นธงไปปูพ้ืน เช็ดสิ่ งของหรื อเหยียบย่าและกองไว้
แทบเท้า
ธงชาติ ไทย เรี ยกว่า “ธงไตรรงค์” แปลว่า ธงสามสี ลู กเสื อควรจะทราบด้วยว่า
แต่ ล ะสี มี ค วามหมายอย่า งไร สั ญ ลัก ษณ์ อี ก อย่า งหนึ่ งของธงชาติ คื อ เพลงชาติ ลู ก เสื อ และ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อทุกคน จะต้องสามารถร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง
ข. หน้าที่ต่อศาสนา
ลูกเสื อจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได้ เพราะทุกศาสนาก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน
คือสอนให้บุคคลเป็ นคนดี และทาใจให้ผอ่ งใสบริ สุทธิ์
ค. หน้าที่ต่อพระมหากษัตริ ย ์
ผู ้ก ากับ ลู ก เสื อพึ ง หาวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ จ ะท าให้ ลู ก เสื อสนใจพระราชกรณี กิ จ
ของพระมหากษัตริ ย ์ โดยเน้นถึงเวลาที่พระองค์ทรงอุทิศให้แก่บา้ นเมือง และเสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงเยีย่ มเยียนประชาชน ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทัว่ ราชอาณาจักร
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุขของชาติ เป็ นที่ร่วมแห่งความเคารพสักการะ
และความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ
ง. การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นเป็ นหลักสาคัญประการหนึ่งของลูกเสื อ และเป็ นสิ่ งที่
ทาให้การลูกเสื อมีชื่อเสี ยง ได้รับการยกย่องจากประชาชนโดยทัว่ ไป
โอกาสที่ ลู ก เสื อจะบ าเพ็ ญ ประโยชน์ น้ ั น ควรเริ่ มจากสิ่ งที่ ใ กล้ ต ั ว เด็ ก ก่ อ น
แล้วขยายออกไปตามวัย และความสามารถของเด็ก กล่าวคือ
1. บ้านเมืองของลูกเสื อ ควรส่ งเสริ มให้เด็กทางานในบ้านหรื อบาเพ็ญประโยชน์
ต่อครอบครัว เพื่อเป็ นการเพาะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก
2. โรงเรี ยนหรื อที่ต้ งั กองลูกเสื อ ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อควรส่ งเสริ มให้เด็กได้ทางาน
เป็ นประโยชน์ต่อเพื่ อน ต่อห้องเรี ยน ต่ อโรงเรี ยนให้มากที่ สุ ด โดยสอนให้ลู กเสื อตระหนักว่า
งานเป็ นสิ่ งที่มีเกียรติ งานเท่านั้นเป็ นเครื่ องวัดคุณค่าของคน
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กฎของลูกเสื อ
กฎของลูกเสื อมี 10 ข้อ ลูกเสื อจะต้องจาให้ได้ รู้ความหมายและปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรจนเกิดเป็ นนิสัย
ประจาตัวมีดงั นี้
ข้อ 1 ลูกเสื อมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสื อมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และซื่ อตรงต่อผูม้ ี
พระคุณ
ข้อ 3 ลูกเสื อมีหน้าที่กระทาตนให้เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ข้อ 4 ลูกเสื อเป็ นมิตรของคนทุกคน และเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
ข้อ 5 ลูกเสื อเป็ นผูส้ ุ ภาพเรี ยบร้อย
ข้อ 6 ลูกเสื อมีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์
ข้อ 7 ลูกเสื อเชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8 ลูกเสื อมีใจร่ าเริ ง และไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก
ข้อ 9 ลูกเสื อเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสื อประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
กฎของลูกเสื อ 10 ข้อนี้ ได้ดดั แปลงมาจากกฎของลูกเสื อข้อ 10 ตามธรรมนูญของ
สมัชชาลูกเสื อโลกที่วา่ “ลูกเสื อเป็ นผูส้ ะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทา”
ข้อ 1 ลูกเสื อมีเกียรติเชื่อถือได้
ลู ก เสื อที่ แท้จริ งถื อว่า เกี ย รติ ข องเขาส าคัญ กว่าสิ่ งใด เกี ยรติ ขิ งเขาเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ คนที่รู้จกั รักษาเกียรติเป็ นผูท้ ี่เชื่ อถือได้เสมอ เขาจะไม่กระทาสิ่ งใด ๆ ที่เสี ยเกียรติ เช่น
พูดเท็จกับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของเขา และเขาจะทาตัวเป็ นที่นบั ถือของคนทัว่ ไป
ในฐานะที่เป็ นลูกเสื อท่านต้องไม่ยอมให้สิ่งยัว่ ยวนใจ ไม่วา่ จะลึกลับหรื อรุ นแรงเพียงใด มาชักจูง
ให้ท่านกระทาการใดๆ ที่ไม่สุจริ ตหรื อเป็ นสิ่ งที่น่าสงสัย ท่านจะไม่ละเมิดคามัน่ สัญญาเป็ นอันขาด
ข้อ 2 ลูกเสื อมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และซื่ อตรงต่อผูม้ ี
พระคุณ ในฐานะที่เป็ นพลเมืองดี ท่านจะต้องระลึกไว้เสมอว่า ท่านเป็ นคนหนึ่ งในคณะ หรื อเป็ น
อิฐก้อนหนึ่ งในกาแพงท่านต้องทาหน้าที่ ของท่านให้ดีที่สุด และซื่ อตรงกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ ท่าน
เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ท่านจะต้องไม่ทาลายเกียรติของท่านด้วยการเล่นไม่ซื่อ นอกจากนั้นท่านต้อง
ไม่ทาให้ผทู ้ ี่ไว้วางใจท่านไม่วา่ ชายหรื อหญิงต้องผิดหวัง บรรพบุรุษของท่าน ได้ทางานด้วยความ
แข็ง แรง ด้วยความทรหด และตายด้วยความองอาจเพื่ อรั ก ษาบ้า นเมื องไว้ใ ห้ ท่ า น ขออย่า ให้
บรรพบุ รุ ษ ของท่ า นมองมาจากสวรรค และเห็ น ท่ า นเที่ ย วเตร่ เอามื อ ใส่ ก ระเป๋ า โดยไม่ ไ ด้ท า
ประโยชน์อะไรเพื่อบ้านเมืองเลย
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ข้อ 3 ลูกเสื อมีหน้าที่กระทาตนให้เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ลูกเสื อจะพยายามให้ความเมตตากรุ ณา เพื่อบาเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนอยู่
เสมอ ความคิ ด ของเขามี ว่า ทุ ก คนต้อ งตาย แต่ ท่ านควรจะท าใจของท่ า นก่ อ นเวลาจากโลกนี้
ไปตามวิถีทางของธรรมชาติ ท่านควรจะทาความดี บา้ ง ฉะนั้นจงทาทันที เพราะท่านไม่รู้เลยว่า
เมื่อใดท่านจะต้องล่วงลับไป
ข้อ 4 ลูกเสื อเป็ นมิตรของคนทุกคน และเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
ในฐานะที่เป็ นลูกเสื อ ท่านต้องยอมรับรู ้วา่ คนอื่นเป็ นเพื่อมนุ ษย์ และท่านต้อง
ไม่ รังเกี ยรติ ความแตกต่ าง ในเรื่ องของความคิด วรรณะ ศาสนา หรื อชาติบา้ นเมือง ท่านต้อง
ขจัดอคติ ของท่าน และมองหาจุดดี ของคนอื่น ส่ วนจุดชั่วนั้นคนโง่ย่อมวิจารณ์ ได้ ถ้าท่านแสดง
ไมตรี จิตต่อคนชาติอื่นได้เช่ นนี้ ก็นบั ว่าท่านได้ก่อให้เกิดสันติภาพ และไมตรี จิตระหว่างประเทศ
และมวลมนุษยชาติได้
ข้อ 5 ลูกเสื อเป็ นผูส้ ุ ภาพเรี ยบร้อย
ในฐานะที่ ท่ า นเป็ นลู ก เสื อ ท่ า จะต้อ งสุ ภาพและค านึ ง ถึ ง ผู ้ห ญิ ง คนแก่
เด็กและบุคคลทัว่ ไป แต่ยิ่งกว่านั้นท่านจะต้องสุ ภาพต่อฝ่ ายตรงข้ามกับท่านด้วยรวมความว่าท่าน
จะต้องเป็ นสุ ภาพบุรุษ สุ ภาพบุรุษ คือ ผูป้ ฏิบตั ิตามกฎแห่งการบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสื อ
ข้อ 6 ลูกเสื อมีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์
สัตว์ท้ งั หลายมีความรักและความหวงแหนชีวติ ของตนยิง่ กว่าสิ่ งใด ต่างก็ดิ้นรน
ต่อสู ้ เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากอันตราย ทุกชี วิตปรารถนาความสุ ข ความรัก ความอบอุ่น
และการช่วยเหลือเกื้อกูล แต่เกลียดกลัวและหวาดระแวงต่อการล่วงเกินเบียดเบียน และการทาร้าย
ภารกิ จ อัน ส าคัญ ของลู ก เสื อ คื อ การช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ น ให้ พ ้น จากความทุ ก ข์
และการบริ การแก่ผูอ้ ื่นให้ได้รับความสุ ข ดังนั้น ลูกเสื อทุกคนควรจะเป็ นผูม้ ีความรักและความ
เมตตากรุ ณาต่อสัตว์ดว้ ย
ข้อ 7 ลูกเสื อเชื่อฟังคาสัง่ สอนของบิดามารดาและผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
ในฐานะที่เป็ นลูกเสื อ ท่านย่อมบังคับตนเองและเต็มใจเชื่ อฟั งคาสั่งของพ่อแม่
ครู อาจารย์ นายหมู่ และผูก้ ากับ ลู ก เสื อ โดยชอบด้วยเหตุ ผ ลไม่ มี ก ารโต้แย้ง ชุ มชนที่ มี วินัย
เป็ นชุ ม ชนที่ มี ค วามสุ ข แต่ วิ นั ย ต้อ งเกิ ด มาจากภายใน มิ ใ ช่ ถู ก บัง คับ จากภายนอก ดัง นั้ น
ควรปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่น จึงเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ามาก
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ข้อ 8 ลูกเสื อมีใจร่ าเริ ง และไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก
ในฐานะที่ เป็ นลู ก เสื อ คนดื่ น ๆ จะคอยมองดู ท่ า นและคิ ด อยู่ เสมอว่ า
ท่านคงไม่หัวเสี ยและจะยืนหยัดต่อสู ้ดว้ ยความเข้มแข็ง และร่ าเริ งอดทนในเมื่อมีเหตุการณ์ ฉุกเฉิ น
เกิดขึ้น
ข้อ 9 ลูกเสื อเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์
ในฐานะที่ ท่ านเป็ นลู ก เสื อ ท่ านจะมองไปข้างหน้ าและจะไม่ ย อมเสี ย เวลา
หรื อเสี ยเงินสาหรับความสุ ข คาสาราญในปั จจุบนั แต่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อให้ได้บรรลุความสาเร็ จ
ในหน้าที่ที่ท่านกระทา ทั้งนี้เพื่อว่าจะได้ไม่ตอ้ งเป็ นภาระแก่ผอู ้ ื่น แต่กลับจะเป็ นการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ได้อีกด้วย
ข้อ 10 ลูกเสื อประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
ในฐานะที่ ท่ า นเป็ นลู ก เสื อ ท่ า นต้ อ งมี ใ จสะอาด คิ ด แต่ เรื่ อ งเป็ นมงคล
สามารถควบคุ ม สติ แ ละจิ ต ใจของตนเอง ไม่ ใ ห้ ฟุ้ งซ่ า นในรู ป รส กลิ่ น เสี ยง สั ม ผัส และ
ของมึนเมาจนเกินกว่าเหตุ ท่านต้องเป็ นตัวของตัวเอง และเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่นในทุกสิ่ งทุกอย่าง
ที่ท่านคิด พูด และกระทา โดยเฉพาะท่านควรมีสัมมาอาชี วะ คือ มีอาชีพสุ จริ ต เพื่อเป็ นความสุ ข
ของตนเองและสังคม
คติพจน์
ลูกเสื อทัว่ ไป
“เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์”
ลูกเสื อสารอง
“ทาดีที่สุด”
ลูกเสื อสามัญ
“จงเตรี ยมพร้อม”
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
“มองไกล”
ลูกเสื อวิสามัญ
“บริ การ”
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 4 เรื่อง คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. บอกความหมายและปฏิบตั ิตามกฎของลูกเสื อได้
2. ท่องกฎของลูกเสื อสามัญได้
เนือ้ หา
กฎของลูกเสื อสามัญ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ผูว้ เิ ศษ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายความหมายของกฎของลูกเสื อ
3.2 ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่อภิปรายรายการปฏิบตั ิตามกฎโดยผูก้ ากับกาหนด
หัวข้อให้แล้วนามารายงานหรื อแสดงบทบาทสมมติ
3.3 ให้ลูกเสื อท่องจากฎของลูกเสื อสามัญ
3.4 ผูก้ ากับติดตามการปฏิบตั ิตนตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อแล้ว
ให้ลูกเสื อบันทึกรายงาน
3.5 ร้องเพลงกฎลูกเสื อ
4.เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนภูมิเพลงกฎลูกเสื อ
2. แผนภูมิกฎลูกเสื อ
การวัดผลและประเมินผล 1. สังเกตความสนใจและการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. สังเกตการปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อหลังจากที่
ได้เรี ยนไปแล้ว
3. ทดสอบการท่องกฎของลูกเสื อสามัญ
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บันทึกหลังการสอน…………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………............................
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
กฎของลูกเสื อ
กฎของลูกเสื อมี 10 ข้อ ลูกเสื อจะต้องจาให้ได้ รู ้ความหมายและปฏิบตั ิเป็ นกิจวัตรจนเกิดเป็ นนิสัย
ประจาตัวมีดงั นี้
ข้อ 1 ลูกเสื อมีเกียรติเชื่อถือได้
ข้อ 2 ลูกเสื อมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และซื่ อตรงต่อผูม้ ี
พระคุณ
ข้อ 3 ลูกเสื อมีหน้าที่กระทาตนให้เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ข้อ 4 ลูกเสื อเป็ นมิตรของคนทุกคน และเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
ข้อ 5 ลูกเสื อเป็ นผูส้ ุ ภาพเรี ยบร้อย
ข้อ 6 ลูกเสื อมีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์
ข้อ 7 ลูกเสื อเชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
ข้อ 8 ลูกเสื อมีใจร่ าเริ ง และไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก
ข้อ 9 ลูกเสื อเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์
ข้อ 10 ลูกเสื อประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
กฎของลูกเสื อ 10 ข้อนี้ ได้ดดั แปลงมาจากกฎของลูกเสื อข้อ 10 ตามธรรมนูญของ
สมัชชาลูกเสื อโลกที่วา่ “ลูกเสื อเป็ นผูส้ ะอาดในทางความคิด วาจา และการกระทา”
ข้อ 1 ลูกเสื อมีเกียรติเชื่อถือได้
ลู ก เสื อที่ แท้จริ งถื อว่า เกี ยรติ ข องเขาส าคัญ กว่าสิ่ งใด เกี ยรติ ข องเขาเป็ นสิ่ ง
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ คนที่ รู้จกั รัก ษาเกี ยรติ เป็ นผูท้ ี่ เชื่ อถื อได้เสมอ เขาจะไม่ ก ระท าสิ่ งใด ๆ ที่ เสี ยเกี ยรติ
เช่ น พู ด เท็ จกับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อ ผูอ้ ยู่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาของเขา และเขาจะท าตัวเป็ นที่ นับ ถื อ
ของคนทัว่ ไป ในฐานะที่ เป็ นลูกเสื อท่านต้องไม่ยอมให้สิ่งยัว่ ยวนใจ ไม่ว่าจะลึ กลับหรื อรุ นแรง
เพียงใด มาชักจูงให้ท่านกระทาการใดๆ ที่ไม่สุจริ ตหรื อเป็ นสิ่ งที่น่าสงสัย ท่านจะไม่ละเมิดคามัน่
สัญญาเป็ นอันขาด
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ข้อ 2 ลูกเสื อมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และซื่ อตรงต่อผูม้ ี
พระคุณ
ในฐานะที่ เป็ นพลเมื อ งดี ท่ า นจะต้อ งระลึ ก ไว้เสมอว่ า ท่ า นเป็ นคนหนึ่ ง
ในคณะ หรื อเป็ นอิฐก้อนหนึ่ งในกาแพงท่านต้องทาหน้าที่ ของท่านให้ดีที่สุด และซื่ อตรงกับผูท้ ี่
เกี่ ยวข้อง กับท่าน เช่ น พ่อ แม่ พี่ น้อง ท่านจะต้องไม่ทาลายเกี ยรติของท่านด้วยการเล่นไม่ซื่อ
นอกจากนั้นท่านต้องไม่ทาให้ผทู ้ ี่ไว้วางใจท่านไม่วา่ ชายหรื อหญิงต้องผิดหวัง บรรพบุรุษของท่าน
ได้ท างานด้ว ยความแข็ง แรง ด้ว ยความทรหด และตายด้ว ยความองอาจเพื่ อ รั ก ษาบ้านเมื อ ง
ไว้ให้ท่าน ขออย่าให้บรรพบุรุษของท่านมองมาจากสวรรค์ แลเห็ นท่านเที่ยวเตร่ เอามือใส่ กระเป๋ า
โดยไม่ได้ทาประโยชน์อะไรเพื่อบ้านเมืองเลย
ข้อ 3 ลูกเสื อมีหน้าที่กระทาตนให้เป็ นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ลูกเสื อจะพยายามให้ความเมตตากรุ ณา เพื่ อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชน
อยู่เสมอ ความคิ ดของเขามี ว่าทุ ก คนต้องตาย แต่ท่ านควรจะท าใจของท่ านก่ อนเวลาจากโลกนี้
ไปตามวิถีทางของธรรมชาติ ท่านควรจะทาความดี บา้ ง ฉะนั้นจงทาทันที เพราะท่านไม่รู้เลยว่า
เมื่อใดท่านจะต้องล่วงลับไป
ข้อ 4 ลูกเสื อเป็ นมิตรของคนทุกคน และเป็ นพี่นอ้ งกับลูกเสื ออื่นทัว่ โลก
ในฐานะที่เป็ นลูกเสื อ ท่านต้องยอมรับรู ้วา่ คนอื่นเป็ นเพื่อมนุ ษย์ และท่านต้อง
ไม่ รังเกี ยรติ ความแตกต่ าง ในเรื่ องของความคิด วรรณะ ศาสนา หรื อชาติบา้ นเมือง ท่านต้อง
ขจัดอคติ ของท่าน และมองหาจุดดี ของคนอื่น ส่ วนจุดชั่วนั้นคนโง่ย่อมวิจารณ์ ได้ ถ้าท่านแสดง
ไมตรี จิตต่อคนชาติอื่นได้เช่ นนี้ ก็นบั ว่าท่านได้ก่อให้เกิดสันติภาพ และไมตรี จิตระหว่างประเทศ
และมวลมนุษยชาติได้
ข้อ 5 ลูกเสื อเป็ นผูส้ ุ ภาพเรี ยบร้อย
ในฐานะที่ ท่านเป็ นลู ก เสื อ ท่ าจะต้องสุ ภาพและคานึ งถึ งผูห้ ญิ ง คนแก่ เด็ก
และบุ คคลทัว่ ไป แต่ยิ่งกว่านั้นท่ านจะต้องสุ ภาพต่อฝ่ ายตรงข้ามกับท่ านด้วย รวมความว่าท่าน
จะต้องเป็ นสุ ภาพบุรุษ สุ ภาพบุรุษ คือ ผูป้ ฏิบตั ิตามกฎแห่งการบาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสื อ
ข้อ 6 ลูกเสื อมีความเมตตากรุ ณาต่อสัตว์
สั ต ว์ ท้ ั งหลายมี ค วามรั ก และความหวงแหนชี วิ ต ของตนยิ่ ง กว่ า สิ่ งใด
ต่ า งก็ ดิ้ น รนต่ อ สู ้ เพื่ อ ให้ มี ชี วิ ต อยู่ ร อดปลอดภัย จากอัน ตราย ทุ ก ชี วิ ต ปรารถนาความสุ ข
ความรัก ความอบอุ่น และการช่ วยเหลื อเกื้ อกูล แต่เกลี ยดกลัวและหวาดระแวงต่อการล่ วงเกิ น
เบียดเบียน และการทาร้าย
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ภารกิ จอันสาคัญของลู กเสื อ คื อ การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นให้พน้ จากความทุ กข์และ
การบริ การแก่ผอู ้ ื่นให้ได้รับความสุ ข ดังนั้น ลูกเสื อทุกคนควรจะเป็ นผูม้ ีความรักและความเมตตา
กรุ ณาต่อสัตว์ดว้ ย
ข้อ 7 ลูกเสื อเชื่อฟังคาสัง่ สอนของบิดามารดาและผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพ
ในฐานะที่เป็ นลูกเสื อ ท่านย่อมบังคับตนเองและเต็มใจเชื่อฟังคาสั่งของพ่อแม่
ครู อาจารย์ นายหมู่ และผูก้ ากับลูกเสื อ โดยชอบด้วยเหตุผลไม่มีการโต้แย้ง ชุมชนที่มีวนิ ยั เป็ น
ชุมชนที่มีความสุ ข แต่วนิ ยั ต้องเกิดมาจากภายใน มิใช่ถูกบังคับจากภายนอก ดังนั้น ควรปฏิบตั ิตน
เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู้ ื่น จึงเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ามาก
ข้อ 8 ลูกเสื อมีใจร่ าเริ ง และไม่ยอ่ ท้อต่อความยากลาบาก
ในฐานะที่เป็ นลูกเสื อ คนดื่น ๆ จะคอยมองดูท่านและคิดอยูเ่ สมอว่า ท่านคง
ไม่หวั เสี ยและจะยืนหยัดต่อสู ้ดว้ ยความเข้มแข็ง และร่ าเริ งอดทนในเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้น
ข้อ 9 ลูกเสื อเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์
ในฐานะที่ท่านเป็ นลูกเสื อ ท่านจะมองไปข้างหน้าและจะไม่ยอมเสี ยเวลา หรื อ
เสี ยเงินสาหรับความสุ ข คาสาราญในปัจจุบนั แต่จะใช้โอกาสนั้นเพื่อให้ได้บรรลุความสาเร็ จใน
หน้าที่ที่ท่านกระทา ทั้งนี้เพื่อว่าจะได้ไม่ตอ้ งเป็ นภาระแก่ผอู ้ ื่น แต่กลับจะเป็ นการช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้
อีกด้วย
ข้อ 10 ลูกเสื อประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
ในฐานะที่ท่านเป็ นลูกเสื อ ท่านต้องมีใจสะอาด คิดแต่เรื่ องเป็ นมงคล สามารถ
ควบคุมสติและจิตใจของตนเอง ไม่ให้ฟุ้งซ่านในรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส และของมึนเมาจน
เกินกว่าเหตุ ท่านต้องเป็ นตัวของตัวเอง และเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่ผอู ้ ื่นในทุกสิ่ งทุกอย่างที่ท่านคิด พูด
และกระทา โดยเฉพาะท่านควรมีสัมมาอาชีวะ คือ มีอาชีพสุ จริ ต เพื่อเป็ นความสุ ขของตนเองและ
สังคม
คติพจน์
ลูกเสื อทัว่ ไป
“เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์”
ลูกเสื อสารอง
“ทาดีที่สุด”
ลูกเสื อสามัญ
“จงเตรี ยมพร้อม”
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่
“มองไกล”
ลูกเสื อวิสามัญ
“บริ การ”
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ ปฏิบตั ิตนท่ามือเปล่าและท่ามีไม้พลองตามระเบียบแถวได้
เนือ้ หา
1. ระเบียบแถวท่ามือเปล่า
2. ระเบียบแถวท่าถือไม้พลอง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ลูกเสื อธีรราช ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ทบทวนระเบียบแถวท่ามือเปล่า
3.2 ทบทวนระเบียบแถวท่าถือไม้พลอง
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. นกหวีด
2. ไม้พลอง
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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การฝึ กเป็ นบุคคลท่ ามือเปล่ า
1. ท่าตรง
คาบอก “แถว – ตรง”
การปฏิ บ ัติ ยืน ให้ ส้ น เท้า ชิ ด และอยู่ใ นแนวเดี ย วกัน ปลายเท้า แบะออกข้า งละเท่ า ๆ กัน
ห่ า งกัน ประมาณ 1 คื บ (ท ามุ ม 45 องศา) เข่ า เหยี ย ดตึ ง และบี บ เข้า หากัน ล าตัว ยืด ตรงอกผาย
ไหล่ เสมอกัน แขนทั้ง สองข้า งห้ อ ยอยู่ข ้า งล าตัวและเหยีย ดตรงพลิ ก ศอกไปข้า งหน้ าเล็ ก น้ อ ย
จนไหล่ ตึ ง นิ้ ว มื อ เหยีย ดและชิ ด กัน นิ้ ว กลางติ ด ขาตรงกึ่ ง กลาง ประมาณแนวตะเข็บ กางเกง
เปิ ดฝ่ ามือเล็กน้อย ลาคอยืดตรงไม่ยื่นคาง ตาแลตรงไปข้างหน้าได้ระดับ น้ าหนักตัวอยูบ่ นเท้าทั้ง
สองเท่า ๆ กัน และนิ่ง
หมายเหตุ 1. ท่าตรงเป็ นท่าเบื้องต้น และเป็ นรากฐานของการปฏิบตั ิท่าอื่น ๆ
2. ใช้เป็ นท่าสาหรับแสดงการเคารพได้ท่าหนึ่ง
2. ท่าพัก
ก. พักตามปกติ
คาบอก “พัก”
การปฏิ บ ัติ หย่ อ นเข่ า ขวาก่ อ น ต่ อ ไปจึ ง หย่อ นและเคลื่ อ นไหวส่ ว นต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย
และเปลี่ยนเข่าพักได้ตามสมควร แต่เท้าทั้งสองคงอยูก่ บั ที่ ห้ามพูดคุย เมื่อได้ยนิ คาบอกว่า “แถว”
ให้ยืดตัวขึ้น และจัดทุกส่ วนของร่ างกายอยู่ในท่าตรง นอกจากเข่าขวา ครั้นเมื่ อได้ยินคาบอกว่า
“ตรง” ให้กระตุกเข่าขวาโดยเร็ ว และแข็งแรง กลับไปอยูใ่ นลักษณะของท่าตรง
ข. พักตามระเบียบ
คาบอก
“ตามระเบียบ - พัก”
การปฏิ บ ตั ิ แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม. (หรื อประมาณเกื อบครึ่ งก้าวปกติ )
อย่า งแข็ ง แรงและองอาจ พร้ อ มกับ จับ มื อ ไขว้ห ลัง ให้ ห ลัง มื อ เข้า หาตัว มื อ ขวาทับ มื อ ซ้ า ย
หลัง มื อ ซ้ ายแนบติ ด กับ ล าตัวในแนวกึ่ ง กลางหลัง และอยู่ใ ต้เข็ ม ขัด เล็ ก น้อ ย ขาทั้งสองตึ ง
น้ าหนักตัวอยูบ่ นเท้าทั้งสองเท่า ๆ กัน และนิ่ง
เมื่อได้ยนิ คาว่า “แถว - ตรง” ให้ชกั เท้าซ้ายชิดเท้าขวาอย่างแข็งแรง พร้อมกับ
มือทั้งสองกลับ
ไปอยูใ่ นลักษณะท่าตรงตามเดิม
ค. พักตามสบาย
คาบอก
“ตามสบาย – พัก”
การปฏิบตั ิ หย่อยเข่าขวาก่อน เช่ นเดียวกับ “พัก” ต่อไปจึงเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างสบายและ
พูดจากันได้ แต่เท้าข้างหนึ่งต้องอยูก่ บั ที่ ถ้ามิได้รับอนุญาตให้นงั่ จะนัง่ ไม่ได้

16
เมื่อได้ยนิ คาว่า “แถว – ตรง” ให้ปฏิบตั ิอย่างเดียวกับท่าพักปกติ
ช. พักนอกแถว
คาบอก
“พักแถว”
การปฏิ บ ัติ ต่ า งคนต่ า งแยกออกจากแถวทัน ที แต่ ต้อ งอยู่บ ริ เวณใกล้เคี ย งนั้ น และไม่ ท า
เสี ยงอึ กทึก เมื่ อได้ยินคาบอกว่า “แถว” ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่ เดิ มโดยเร็ ว ในรู ปแถวเดิ ม
และเมื่อจัดแถวเรี ยบร้อยแล้วให้อยูใ่ นท่าตรงจนกว่าจะมีคาสั่งต่อไป
หมายเหตุ สาหรับท่าพัก
ท่าพักเป็ นท่าเปลี่ยนอิริยาบทจากท่าตรง เพื่อผ่อยคลายความเคร่ งเครี ยดตามโอกาส
ต่าง ๆ คือ
1. พัก ตามปกติ ใ ช้พ กั ในโอกาสระหว่างการฝึ ก – สอน เพื่ ออธิ บ าย หรื อแสดง
ตัวอย่างแก่ ลูกเสื อ
2. พั ก ตามระเบี ย บใช้ พ ัก ในโอกาสเกี่ ย วกั บ พิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การตรวจพล
สวนสนาม หรื ออยูใ่ นแถวกองเกียรติยศ ฯลฯ
3. พักตามสบาย ใช้พกั ในโอกาสที่ตอ้ งรอรับคาสั่ง เพื่อปฏิบตั ิต่อไปเป็ นระยะเวลา
สั้น ๆ เช่น เมื่อผูค้ วบคุมแถวต้องไปรับคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชา เป็ นต้น
4. พักนอกแถวใช้พกั ในโอกาสที่ตอ้ งรอรับคาสั่งเพื่อปฏิบตั ิต่อไปเป็ นระยะเวลานาน ๆ
หันอยู่กบั ที่
1. ขวาหัน
คาบอก “ขวา – หัน”
การปฏิบตั ิ ทาเป็ น 2 จังหวะ คือ
จัง หวะที่ 1 เปิ ดปลายเท้าขวา และยกส้ น เท้าซ้าย ทัน ใดนั้น ให้ หัน ตัวไปทางขวา
จนได้ 90 องศา หมุ น เท้าทั้ง สองไปโดยให้ ส้ น เท้าและปลายเท้าซึ่ งเป็ นหลัก นั้น ติ ดอยู่ก ับ พื้ น
น้ าหนักตัวอยูท่ ี่เท้าขวา ขาซ้ายเหยียดตึง บิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกพอตึง
จังหวะที่ 2 ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงโดยเร็ วและแข็งแรง
2. ซ้ ายหัน
คาบอก “ซ้าย – หัน”
การปฏิบตั ิ ทาเป็ น 2 จังหวะ อย่างเดียวกับท่าขวาหันโดยเปลี่ยนคาว่า “ขวา”
เป็ น ”ซ้าย”
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3. กลับหลังหัน
คาบอก “กลับหลัง – หัน”
การปฏิบตั ิ ทาเป็ น 2 จังหวะ คือ
จังหวะที่ 1 ทาเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 1 แต่หนั เลยไปจนกลับหน้าเป็ นหลัง
ครบ 180 องศา และให้ปลายเท้าซ้ายไปหยุดอยู่ขา้ งหลังเฉี ยงซ้ายประมาณครึ่ งก้าว และในแนว
ส้นเท้าขวา
จังหวะที่ 2 ทาเช่นเดียวกับท่าขวาหันจังหวะที่ 2
ท่าเดิน – ท่ าหยุด
1. ท่าเดิน
คาบอก “หน้า – เดิน”
การปฏิ บ ั ติ โ น้ ม น้ าหนั ก ตั ว ไปข้ า งหน้ า พร้ อ มกั บ ก้ า วเท้ า ซ้ า ยออกเดิ น ก่ อ น
ขาเหยียดตรงปลายเท้างุม้ ส้นเท้าสู งจากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไปให้
โน้มน้ าหนักตัวไปข้างหน้า ตบเต็มฝ่ าเท้าอย่างแรง ทรงตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง แกว่งแขนตาม
ธรรมดาเฉี ย งไปข้า งหน้า และข้า งหลัง พองาม เมื่ อ แกว่ ง แขนไปข้า งหน้ า ข้อ ศอกงอเล็ ก น้ อ ย
เมื่อแกว่งแขนไปข้างหลังให้แขเหยียดตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกลาตัว แบมือให้นิ้ว
มือเรี ยงชิดติดกัน
ความยาวของก้าว 40 - 60 เซนติเมตร (นับจากส้นเท้าถึงส้นเท้า) รักษาความยาว
ของก้าวให้คงที่ อัตราความเร็ วในการเดินนาทีละ 90 – 100 ก้าว
2. ท่ าหยุด
คาบอก “แถว - หยุด”
การปฏิบตั ิ ในขณะที่กาลังเดินตามปกติ เมื่อได้ยินคาบอกว่า “แถว – หยุด” ไม่ว่า
เท้าข้างใดข้างหนึ่ งจะตกถึ งพื้ นก็ตาม ให้ปฏิ บตั ิเป็ น 2 จังหวะ คือ จังหวะที่ 1 ก้าวเท้าไปอี ก
1 ก้าว จังหวะที่ 2 ชักเท้าหลังชิดเท้าหน้าในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรง
หมายเหตุ 1) ท่าหยุดโดยธรรมดา ผูบ้ อกแถวควรบอกให้ตกเท้าขวา
2) เมื่อใช้คาบอกว่า “แถว” ลงเท้าใดให้บอกคาว่า “หยุด” ลงเท้านั้นในก้าวต่อไป
เช่น บอก “แถว” ลงเท้าขวา เมื่อก้าวเท้าซ้ายต่อไป และลงเท้าขวาอีกเป็ นครั้งที่ 2 จึงบอกคา
ว่า ”หยุด”
ท่าถือพลอง
1. ท่าตรง – พัก ท่าตรงและท่าพักในเวลาถือไม้พลอง เหมือนกับท่ามือเปล่า ไม้พลองอยู่
ในท่าเรี ยบอาวุธ
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ไม้พลองในท่าเรี ยบอาวุธ คือลู กเสื ออยู่ในท่าตรง ถื อไม้พลองด้วยมือขวา ต้นไม้พลอง
อยู่ประมาณโคนนิ้ วก้อยเท้าขวา และชิ ดกับเท้าขวา ไม้พลองอยู่ในระหว่างนิ้ วหัวแม่มือกับนิ้ วชี้
นิ้ วหัวแม่มือจับไม้พลองชิ ดขา นิ้ วอื่นอี ก 4 นิ้ ว จับไม้พลองเฉี ยงลงเบื้องล่ าง นิ้ วเรี ยงชิ ดติดกัน
ปลายไม้พลองอยูใ่ นร่ องไหล่ขวาลาไม้พลองตั้งตรงแนบตัว
สาหรับพักตามระเบียบ เหมือนกับท่ามือเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองให้เลื่ อนขึ้นมาเสมอ
เอว แล้วผลักไม้พ ลองไปข้างหลังเฉี ยงไปข้างประมาณ 45 องศา มื อซ้ายไพล่ หลัง โดยมือแบ
ตามธรรมชาติ นิ้วเรี ยงชิดติดกัน
2. ท่ า วัน ทยาวุ ธ – เรี ย บอาวุ ธ ท่ า วัน ทยาวุธ เป็ นท่ า แสดงความเคารพ ใช้ค าบอกว่า
“วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสื อทาจังหวะเดี ยวโดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ศอกงอไปข้างหน้า
ให้ ต้ งั ฉากกับ ล าตัว ฝ่ ามื อแบค่ า รวบนิ้ วหัวแม่ มื อกับ นิ้ วก้อ ยจรดกัน คงเหลื อนิ้ วชี้ นิ้ วกลาง
และนิ้วนาง เหยียดตรงและชิดติดกัน ให้ขา้ งปลายนิ้วชี้แตะไม้พลอง หรื อไม้ง่ามในร่ องไหล่ขวา
เมื่อเลิกทาความเคารพใช้คาบอก “เรี ยบ – อาวุธ” ให้ลูกเสื อลดแขนซ้ายมาอยูท่ ี่เดิมโดยเร็ ว
ถ้ า ผู้รั บ การเคารพมาทางขวา (ซ้ า ย) หรื อตรงหน้ า จะบอกโดยกล่ า วทิ ศ ทางที่ ม า
เสี ยก่อน ก็ได้วา่ “ขวา (ซ้ายหรื อตรงหน้า) ระวัง – วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสื อทาวันทยาวุธ มือซ้าย
ดันไม้พลองขึ้นไปอยู่ในท่าแบกอาวุธดังเดิม พร้อมกับหันหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่ง
ต่อไปในท่าเดินตามปกติ
3. ท่าแบกอาวุธ – เรี ยบอาวุธ ท่าแบกอาวุธใช้คาบอกว่า “แบก – อาวุธ” ให้ลูกเสื อทา
เป็ น 2 จังหวะ จังหวะที่ 1 ยกไม้พ ลองด้วยมื อขวาผ่านหน้าเฉี ยดล าตัวไปทางซ้าย ให้ต้นไม้
พลองอยู่ ใ นอุ ้ง มื อ ซ้ า ย ล าไม้ พ ลองตั้ง อยู่ ต รงร่ อ งไหล่ ซ้ า ย มื อ ขวาคงจับ ไม้พ ลองอยู่ ที่ เดิ ม
ศอกงอไปข้างหน้าแนวเดียวกับไหล่ จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองด้วยมือซ้าย พร้องกับส่ งไม้พลอง
ด้วยมื อขวา ให้ไม้พลองพาดขึ้ นไปบนบ่ าซ้าย แขนซ้ายท่อนบนแนบชิ ดติ ดลาตัว ศอกซ้ายงอ
หน้าแขนตั้งได้ฉากกับลาตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ ว
ข้อควรระวัง ขณะที่ลูกเสื อทาท่าแบกอาวุธ จังหวะที่ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบ
ไม้พ ลอง ทรงศี รษะให้คงที่ เหมื อนอยู่ในท่ าตรงเสมอ ให้แขนซ้ายอยู่ในลัก ษณะที่ ถูก ต้องและ
ไม่เคลื่อนไหว ปลายไม้พลองจึงจะได้ระดับและไม่เอียงไปมา
เรี ยบอาวุธ ใช้คาบอก “เรี ยบ – อาวุธ” ให้ลูกเสื อทาเป็ น 3 จังหวะ จังหวะที่ 1 ยกมือ
ขวาขึ้ นจับ ไม้ พ ลอง ศอกงอไปข้ า งหน้ า ในแนวเดี ย วกั บ ไหล่ พร้ อ มกั บ เหยี ย ดแขนซ้ า ย
โดยลดไม้พลองลงชิดกับลาตัว จังหวะที่ 2 นาไม้พลองด้วยมือขวามาไว้ขา้ งลาตัวในร่ องไหล่ขวา
(แขนซ้ายเหยียดเกือบสุ ดระยะที่มือขวาจับไม้พลองในท่าเรี ยบอาวุธ) ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้น
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กันไม้พลองที่ร่องไหล่ขวา ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ จังหวะที่ 3 ลดแขนซ้ายลงอยู่
ในท่ า เรี ยบอาวุ ธ ตามเดิ ม (ในจัง หวะนี้ เหยี ย ดแขนขวาลงสุ ดระยะที่ มื อ ขวาจับ ไม้ พ ลอง
อยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธ ต้นไม้พลองอยูใ่ นท่าเรี ยบอาวุธ ต้นไม้พลองจรดพื้น)
ข้อ สั ง เกต ตอนเหยีย ดแขนขวาจากจังหวะที่ 2 ลงสุ ด ระยะที่ มื อ ขวาจับ ไม้พ ลอง
ในท่าเรี ยบอาวุธในจังหวะที่ 3 จะรู ้สึกว่าต้นไม้พลองจรดพื้น
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 4 เรื่อง ระเบียบแถว ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ จัดรู ปขบวนสวนสนามและปฏิบตั ิตามขั้นตอนการสวนสนามได้ถูกต้อง
เนือ้ หา การเดินสวนสนาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ วชิราวุธราลึก ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บาย และสาธิ ตการตั้งรู ปขบวน ในการเดินสวนสนาม
3.2 ฝึ กการเดินสวนสนาม
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนผังรู ปขบวนสวนสนาม
2. ธงประจากอง
3. ป้ ายชื่อโรงเรี ยน
4. ธงเขียว เหลือง แดง
5. พลอง
6. ไม้ถือของผูก้ ากับลูกเสื อ
7. นกหวีด
8. ดุริยางค์ ( ถ้ามี )
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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การสวนสนาม
1. การเดินสวนสนาม
1.1 การจัดรู ปขบวนสวนสนาม
- กองลูกเสื ออาจจัดแถวสวนสนามได้ดงั นี้
1.2 เป็ นแถวตอนเรี ยง 1 หรื อเป็ นแถวหน้ากระดานตอนหมู่ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสม
1.3 ถ้าลูกเสื อจังหวัดรวมกันสวนสนาม ให้จดั เดินเป็ นอาเภออาเภอไป เว้นระยะต่อระหว่าง
อาเภอ 10 ก้าว
ผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอหรื อผูแ้ ทนเป็ นผูบ้ อกแถวสวนสนามของอาเภอ และ
ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดหรื อผูแ้ ทนเป็ นผูบ้ อกแถวสวนสนามของจังหวัด
1.4 ในการสวนสนามให้เว้นระยะต่อดังนี้
- ระหว่างกองลูกเสื อ 5 ก้าว
- ระหว่างลูกเสื ออาเภอ 15 ก้าว
- ระหว่างลูกเสื อจังหวัด 15 ก้าว ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของภูมิประเทศ
1.5 เมื่อพร้อมแล้ว แตรเดี่ยวเป่ าให้สัญญาณ ผูบ้ งั คับขบวนสวนสนามสัง่ “เตรี ยมสวนสนาม”
แตรเดี่ยวเป่ าให้สัญญาณ “หน้าเดิน” ผูบ้ งั คับขบวนสวนสนามสั่ง “ขวา - หัน” “แบก – อาวุธ”
และ “เดินหน้า” แตรวงบรรเลงแล้วเดินขวนเคลื่อนที่ออกไป ลูกเสื อถือป้ ายยืนอยูต่ รงกึ่งกลางหน้า
ขบวน หลังลูกเสื อถือป้ าน 4 ก้าว เป็ นลูกเสื อถือธงหลังลูกเสื อถือธง 5 ก้าวเป็ นผูก้ ากับลู กเสื อ
หลัง ผูก้ ากับ ลู ก เสื อ 5 ก้าว เป็ นรองผูก้ ากับ ลู ก เสื อ ซึ่ งเป็ นผูบ้ ังคับ แถว และหลัง รองผูก้ ากับ
ลูกเสื อ 3 ก้าว เป็ นกองลูกเสื อ
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม หมู่แถวตอน

2. การทาความเคารพ
ก. เฉพาะผูถ้ ือธงการแสดงความเข้ารพในเวลาอยูก่ บั ที่ เมื่อมีคาบอกว่า “วันทยา – วุธ”
ให้ผเู ้ ชิ ญธงยกธงขึ้นในท่าเคารพ ครั้นแล้วให้เชิ ญผูเ้ ชิ ญธงทากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข้างหน้า
อย่างช้า ๆ ให้ ได้จงั หวะเช่ นเดี ย วกับ ขาลง และให้ ค นเชิ ญ ธงอยู่ในท่ านี้ จนกว่าจะมี ค าบอกว่า
“เรี ยบ - อาวุธ” จึงให้ลดธงลงแล้วจึงทากึ่งซ้ายหันอยูใ่ นท่าตรง
ข. ลูกเสื อ และผูก้ ากับทาความเคารพตามวิธีการของลูกเสื อ
การทาความเคารพในขณะเดิน
จัดสถานที่ให้ใช้ธงปั กเป็ นเครื่ องหมาย 3 ธง ธงแรก (ธงสี เหลือง) ห่ างจากจุดทาความ
เคารพ 20 ก้าว ธงที่ 2 (ธงสี เขี ย ว) ห่ างจากผูร้ ับ การเคารพ 10 ก้าว และธงที่ 3 (ธงสี แดง)
อยูถ่ ดั จากผูร้ ับการเคารพไปอีก 10 ก้าว ทาความเคารพดังนี้
2.1 เมื่อถึงธงที่ 1 รองผูก้ ากับจะบอกระวัง ทุกคนเริ่ มเตรี ยมตบเท้าแรง
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2.2 เมื่อถึงธงที่ 2 รองผูก้ ากับจะบอก “แลขวา – ทา” ให้ทุกคนทุกหมู่ ทาความเคารพ
โดยสะบัด หน้ า หั น ไปทางผู้รั บ ความเคารพ เว้น คนขวาสุ ดแลตรงมองไปข้า งหน้ า ทุ ก คน
ไม่แกว่งแขน (คนถือพลอง ไม้ง่ามแกว่งแขนตามปกติ)
2.3 เมื่ อถึ ง ธงที่ 3 หมู่ ใ ดถึ งก่ อนให้ ส ะบัด หน้ากลับ แลตรงและแกว่ง แขนตามปกติ
โดยไม่ตอ้ งออกคาสั่ง
หมายเหตุ การบอก “ระวัง ” หรื อ “แลขวา” ท า ค าว่ า “ระวัง ” และ “ท า” ควรรี บ บอก
เมื่อตบเท้าขวา
ขบวนสวนสนาม (ภายในอาเภอ)

หมายเหตุ : ระยะต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ขบวนสวนสนาม (ภายในจังหวัด)

หมายเหตุ 1) ระยะต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานที่และภูมิประเทศ
2) ธงลูกเสื อประจาจังหวัด ถ้าเชิญมาประจาแท่นรับการเคารพ(ด้านหน้าซ้ายมือของ
ประธาน) ห้ามใช้แสดงความเคารพผูเ้ ป็ นประธานเด็ดขาด(นอกจากสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์
เดียว)
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การเดินสวนสนาม
1. เมื่อจัดแถวพร้อมแล้ว ผูบ้ งั คับขบวนสวนสนามจะบอก “แบก – อาวุธ” และ “ซอย
เท้า” แถวลูกเสื อจะซอยเท้าจัดแถวรออยู่
2. ให้แถวและแตรเดี่ยวออกเดิน จนถึงกองลูกเสื อที่อยูห่ น้าสุ ด
3. ผูบ้ งั คับขบวนสวนสนามบอก “หน้าเดิน” ผูบ้ งั คับบัญชาและลูกเสื อทั้งหมดออกเดิน
ตามระยะที่จดั ไว้
ท่าเดินสวนสนาม
1. ผูก้ ากับบอก “สวนสนาม หน้า – เดิน” ให้ลูกเสื อเตะเท้าซ้ายออกไปก่อนอย่าง
แข็งแรง ขาตึง ปลายเท้างุม้ ยกสู งจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
2. ขณะเตะเท้า ให้แกว่งแขนตรงข้ามกับเท้าไปข้างหน้าตัดกับลาตัว ให้ฝ่ามือผ่าน
ประมาณกึ่งกลางลาตัว เสมอแนวเข็มขัด ห่างเข็มขัดประมาณ 1 ฝ่ ามือ แบนิ้วชิด
ติดกันตามธรรมชาติและแกว่งแขนเลยเฉี ยงไปทางด้านหลังพองาม งอศอกเล็กน้อย
3. เมื่ อ วางเท้า เต็ ม ฝ่ าเท้า และก้า วเท้า และก้าวเท้า ต่ อ ไป ขณะวางเท้า ก้า วไปข้างหน้ า
ให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยตบฝ่ าเท้าอย่างแข็งแรง ยืดตัวอย่างองอาจ
4. เตะเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้น ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับข้อ 2 - 3 ทาสลับเท้าซ้ายและขวา
เมื่อต้องการเปลี่ยนเท้าเดินสวนสนามเป็ นปกติให้ใช้คาบอกว่า “เดินตามปกติ”
การทาความเคารพขณะเดินสวนสนาม
การจัดสถานที่บริ เวณสวนสนามด้านหน้าผูเ้ ป็ นประธานในพิธีหรื อผูร้ ับการเคารพ จะมีธง
ปักเป็ นเครื่ องหมาย 3 ธง คือ
ธงที่ 1 (ธงสี เหลือง) ปั กห่างจากจุดทาความเคารพ 20 ก้าว
ธงที่ 2 (ธงสี เขียว) ปั กห่างจากจุดทาความเคารพ 10 ก้าว
ธงที่ 3 (ธงสี แดง) อยูถ่ ดั ผูร้ ับความเคารพไปอีก 10 ก้าว
การทาความเคารพในขณะเดินสวนสนาม จะปฏิบตั ิดงั นี้
1. เมื่อคนทางขวาของแถวเดินถึงธงแรก ผูบ้ อกแถวบอก “ระวัง” ลูกเสื อตบเท้าแข็งแรง
และอยูใ่ นระเบียบอย่างดีที่สุด
2. เมื่อใกล้ธงที่ 2 ให้ผบู ้ อกแถวบอกว่า “แลขวา – ทา” ผูบ้ อกวันทยาหัตถ์สะบัดหน้าแล
ขวา ตาจับผูร้ ับทาความเคารพส่ วนลูกเสื อสะบัดหน้าแลขวา ตาจับผูร้ ับการเคารพมือไม่แกว่งคน
ขวาสุ ดของแต่ละตับแลตรงรักษาแถวให้ตรงไว้
3. เมื่อพ้นธงที่ 3 สะบัดหน้าแลตรง เลิกทาความเคารพเองและแกว่งแขนตามปกติ
5. เมื่อธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ ธงคณะลูกเสื อจังหวัดผ่านมากับขบวนลูกเสื อสวนสนาม
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกคนที่อยูต่ รวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ
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การทาความเคารพของผูถ้ ือธงและถือป้ าย
ธงต่าง ๆ หมายถึงธงลูกเสื อแห่งชาติ ธงลูกเสื อประจาจังหวัด ธงประจากลุ่มหรื อกอง
ลูกเสื อ (เว้นธงระจาหมู่ลูกเสื อ)
กรณี ที่ 1 เวลาอยูก่ บั ที่
ให้ถือธงด้วยมือขวา โคนธงจรดกับพื้นประมาณโคนนิ้วขวา คันธงแนบกับลาตัวอยูใ่ น
ร่ องไหล่ขวา เวลาทาความเคารพ เมื่อเพลงสรรเสริ ญพระบารมีเริ่ มบรรเลงให้ผถู ้ ือธงทาความเคารพ
ด้วยท่าธงติดต่อกันไปดังนี้
1. เอามือซ้ายไปจับคันธงเหนือมือขวาและชิดมือขวา แล้วยกคันธงขึ้นด้วยมือซ้ายให้
เสมอแนวบ่า จนข้อศอกซ้ายตั้งได้มุมฉาก ขณะเดียวกันมือขวาก็จบั ที่โคนคันธงและเหยียดตรงแล้ว
ทากึงขวาหัน
2. ค่อย ๆ ลดปลายคันธงลงช้า ๆ ตามจังหวะเพลง จนคันธงขนานกับพื้น มือซ้ายอยู่
เสมอแนวบ่าห่างตัวพอสมควร มือขวาจับคันธงโรยลง แขนเหยียดตรงไปตามคันธง(เมื่อบรรเลง
ไปได้ครึ่ งของเพลง)
3. ครั้นแล้วให้ยกปลายคันธงขึ้นท่าเคารพช้า ๆ ให้ได้จงั หวะเช่นเดียวกับขาลงเมื่อเพลง
สรรเสริ ญพระบารมีจบ ก็ให้ลดธงลงในท่าตรงตามเดิม
4. แล้วให้ลดมือซ้ายกลับที่และทาขวาหันกลับที่เดิม
กรณี ที่ 2 เวลาเคลื่อนที่
ให้แบกธงด้วยบ่าขวา มือขวาจับด้ามธงห่างจากโคนธงพอสมควร ศอกขวาแนบลาตัว
ทามุม 90 องศากับลาตัว
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 5 เรื่อง การช่ วยเหลือผู้อนื่

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ 1. แสดงวิธีปฐมพยาบาลบาดแผลที่เกิดจากแมลงหรื อสัตว์มีพิษกัดต่อยได้
2. แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมือถูกแดดเผา ไฟลวก น้ าร้อนลวก และเป็ นลมได้
เนือ้ หา การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
1. การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงหรื อสัตว์มีพิษกัดต่อย
2. การปฐมพยาบาลเมือถูกแดดเผา ไฟลวก น้ าร้อนลวก และเป็ นลม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ เชื้อโรคติดต่อ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
- แบ่งกลุ่มเรี ยนเป็ นฐาน ให้ผกู ้ ากับอธิ บายและสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อปฏิบตั ิดงั นี้
ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลเมื่อแมลงมีพิษกัดต่อย
ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูและสุ นขั กัด
ฐานที่ 3 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแดดเผา ไฟลวก น้ าร้อนลวก
ฐานที่ 4 การปฐมพยาบาลเมื่อคนเป็ นลม
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน
อุปกรณ์ 1. ภาพแมลงและสัตว์ที่มีพิษ
2. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. การทดสอบ
3. ระบบหมู่
4. ความสาเร็ จของงาน
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล คือ การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผทู ้ ี่ได้รับบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ หรื อ
จากการเจ็บป่ วย เพื่อ
1. ช่วยชีวติ ผูป้ ่ วย
2. ช่วยมิให้ผปู ้ ่ วยต้องทุพพลภาพ
3. เพื่อให้หายเป็ นปกติได้โดยเร็ ว
หลักทัว่ ไปของการปฐมพยาบาล
1. อย่าตื่นเต้นตกใจ
2. ปฏิบตั ิการด้วยความรวดเร็ ว ว่องไว และละเอียดรอบครอบ
3. ปลอบใจผูป้ ่ วยให้สงบ ให้ความอบอุ่น นอนในท่าสบาย ไม่ขดั ต่อการ
ปฐมพยาบาล
4. ขยายเครื่ องแต่งกายให้หลวม เพื่อผูป้ ่ วยจะได้หายใจสะดวก
5. อย่าให้คนมามุงดู
6. รี บติ ดต่อแพทย์หรื อพยาบาลที่ อยู่ใกล้ที่สุด แล้วรี บนาส่ งสถานพยาบาล
โดยเร็ วที่สุด
7. พยายามอย่าให้ผปู ้ ่ วยทราบว่า ตนเองอาการสาหัส หรื ออย่าให้ผปู ้ ่ วยเห็ น
บาดแผลของตนเอง
8. พยายามปฐมพยาบาลต่อสิ่ งที่เป็ นอันตรายมากเสี ยก่อน เช่นการห้ามเลือด
ก่อนที่จะให้การปฐมพยาบาลกระดูกหักต่อไป
9. ถ้าผูไ้ ด้รับบาดเจ็บมีอาการอาเจียน ให้ผปู้ ่ วยนอนศีรษะต่า ตะแคงหน้าไป
ข้างใดข้างหนึ่ง เพื่อกันมิให้สิ่งที่อาเจียนเข้าไปในหลอดลม หรื อปอด
ข้อควรระวัง
อย่า ลืมช่วยผายปอดเมื่อจาเป็ น เช่น มีการหยุดหายใจ
อย่า ลืมเอาฟันปอมหรื อหมากฝรั่ง ฯลฯ ออกจากปากผูป้ ่ วยที่หมดสติ
อย่า ปล่อยให้เลือดไหลออก โดยไม่มีการห้ามเลือด
อย่า ลืมสังเกตอาการช็อกที่มีอยู่
อย่า ให้ผปู ้ ่ วยที่สลบและหมดสติดื่มน้ าหรื อกินยา
อย่า แตะต้องบาดแผลของผูป้ ่ วยด้วยมือที่ไม่สะอาด ปิ ดบาดแผลด้วยผ้า
สะอาดก่อนนาส่ งแพทย์
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อย่ า ท าให้ ผิ ว หนั ง ของผู้บ าดเจ็ บ พองไหม้ เพราะการวางกระเป๋ าน้ ร้ อ น
หรื อขวดน้ าร้อนโดยไม่ห่อหุ ม้ ก่อน
อย่า เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยที่กระดูกหัก หรื อสงสัยว่ากระดูกหัก โดยไม่ได้เข้าเฝื อก
ชัว่ คราวไว้เสี ยก่อน
อย่า เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยไม่จาเป็ น เพราะอาจทาให้อนั ตรายเพิ่มมากขึ้น
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย
1. วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา
1.1 ปล่อยให้เลือดออกจนเห็นว่าแผลสะอาดพอสมควรแล้วให้ใช้ยาฆ่าเชื้อ
โรค เช่น แอลกอฮอล์ 70 % หรื อทิงเจอร์ไอโอดีน ทารอบ ๆ บาดแผล
1.2 ปล่อยให้แห้งแล้วใส่ ยาแผลสด เช่น ยาแดง
2. วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหม้ หรือนา้ ร้ อนลวก
ก. แผลที่ถูกของร้อนลวกไม่แตก
1. ใช้ข้ ีผ้ งึ วาสลินบริ สุทธิ์ น้ ามันพืช ป้ ายแผล
2. ปิ ดด้วยผ้าก็ อส หรื อ ผ้าพัน แผล 2 ชั้น เพื่ อ ป้ องกัน มิ ใ ห้ ถู ก อากาศ
ภายนอก และเพื่ อช่ วยบรรเทาความเจ็บปวด หรื อปวดแสบปวด
ร้อน
3. ถ้ า ถู ก ลวกที มื อ ระหว่ า งที่ ห าเครื่ องช่ ว ยปฐมพยาบาลอยู่ น้ ั น
ให้เอามือไปแช่ในน้ าอุ่น เพื่อระงับความเจ็บปวด
4. ถ้าไม่มีข้ ึนผึ้ง เราอาจใช้ผงโซดาเชื้อขนมปั งผสมน้ าเหลว ๆ ทาบน
ผ้าก็อส หรื อผ้าบาง ๆ ปิ ดปากแผล
ข. แผลไฟไหม้เกรี ยมดา หนังและเนื้อพอง
1. ใช้ผา้ ก็อสจุ่มน้ าผสมกรดแทนนิค 5 %
2. ถ้าไม่มียาดังกล่าวให้ใช้ผา้ ก็อสที่ฆ่าเชื้ อโรค แล้วชุ บน้ าดี เกลื อหรื อ
โซดาเชื้อขนมปั งผสมน้ าก็ได้
3. ขณะแต่งบาดแผล ควรใช้ช้อนสะอาดหรื อถ้วยสะอาดฆ่าเชื้ อโนค
แล้วตักกรดผสมน้ ารดแผลจนกว่าแพทย์จะทาการรักษา
4. ถ้าหากคนไข้ก ระหายน้ า ให้ดื่ม เพี ย งเล็ ก น้อย อย่าดื่ ม น้ ามากนัก
และก็อย่าให้น้ าเย็นจัด
3. วิธีปฐมพยาบาลคนเป็ นลม
การเป็ นลมเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยชัว่ คราว สาเหตุเนื่องจากร่ างกาย
อ่อนเพลียควรปฐมพยาบาลดังนี้
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3.1 ให้ผปู ้ ่ วยนอนลงให้ศีรษะต่ ากว่าเท้า ถ้าคนเจ็บกาลังโงนเงนจะล้ม อย่า
ให้ลม้ เป็ นอันขาด
3.2 ให้ศีรษะของผูป้ ่ วยนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่ ง เพื่อป้ องกันไม่ให้ลิ้นตก
ลงไปปิ ดทางเดินหายใจ
3.3 ช่ วยคลายเข็มขัดหรื อเสื้ อผ้าของผูป้ ่ วยให้หลวม ๆ เพื่อจะได้หายใจได้
สะดวก
3.4 นาผูป้ ่ วยเข้าไปอยูใ่ นร่ ม หรื อในที่ที่มีกาบังแสงแดด
3.5 ถ้ามีเสมหะหรื อเศษอาหารติดอยู่มาก ให้เอามื อหรื อผ้าเช็ ดหน้าพันนิ้ ว
ล้วงเข้าไปให้เสมหะ หรื อเศษอาหารนั้นออกมาให้ได้
3.6 ดูอาการคนไข้ คนเป็ นลมธรรมดาจะฟื้ นภายใน 1 – 2 นาที ถ้าเป็ นลม
นานกว่า 5 นาทีข้ ึนไป ให้รีบนาส่ งแพทย์
3.7 ให้ดมยาเพื่อกระตุน้ ให้คนไข้รู้สึกตัว ห้ามรับประทานยาหรื อน้ าจนกว่า
จะรู้สึกตัว
4. วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยทีถ่ ูกงูกดั
4.1 ต้องตรวจดู รอยเขี้ ยวงู ที่ บ าดแผล ถ้าหากเป็ นงู พิ ษ กัด จะมี รอยเขี้ ยวที่
บาดแผลลึ ก อยู่ 2 รอย และบาดแผลจะมี ลกั ษณะเขี้ ยวช้ า ๆ ด้วยพิ ษ งู
ถ้าเป็ นงู ที่ ไม่ มี พิ ษ ขอบเขี้ ยวที่ บ าดแผลจะมี ล ัก ษณะแผลลึ ก เท่ า ๆ กัน
เป็ นลักษณะของฟันธรรมดา
4.2 ถ้ารู ้วา่ ถูกงูพิษกัด ให้ใช้เชือกรัดเหนือบาดแผล ห่างแผลประมาณ 4 – 5
ซม.ระหว่างบาดแผลกับหัวใจ ระวังอย่าให้แน่นเกินไปจะเกิดอาการบวม
4.3 พยายามบี บ โลหิ ตบริ เวณบาดแผลให้ออกมาก ๆ อาจจะใช้มี ดคม ๆ
กีดปากแผลให้กว้าง แล้วบีบโลหิ ตออกให้มากที่สุด การรี ดพิษงูอาจจะ
ใช้ป ากสะอาด ๆ ดู ด ที่ บ ริ เวณปากแผลก็ ไ ด้ ควรดู ด ติ ด ต่ อ กัน ทุ ก ๆ
ครึ่ งชัว่ โมง
4.4 ล้างบาดแผลด้วยด่างทับทิมแก่ ๆ หรื อใช้เกล็ดด่างทับทิมปิ ดแผล
4.5 ถ้าคนไข้มีอาการเป็ นลม ควรให้ดื่มกาแฟแก่ ๆ หรื อชาร้อน ๆ ห้ามดื่ม
สุ ราเป็ นอันขาด
4.6 รี บนาผูป้ ่ วยส่ งแพทย์ให้เร็ วที่สุด
5. วิธีปฐมพยาบาลแมลงกัดต่ อย
5.1 ต้องพยายามเอาเหล็กไนออกเสี ยก่อน ถ้าหากมีลูกกุญแจที่มีรูอยูต่ รงปลาย
ให้เอาปลายลูกกุญแจกดลงที่ตรงเหล็กไนฝังอยู่ เหล็กไนก็จะโผล่ข้ ึนมา ใช้ปากคีมคีบออกมา
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5.2 เมื่อเหล็กไนออกแล้ว ใช้สาลีชุบน้ ายาที่เป็ นด่างอ่อน ๆ เช่นแอมโมเนี ย
โซดาคาร์บอเนต น้ าปูนใส หรื อน้ าเกลือ ปิ ดแผลไว้
5.3 ถ้าหากมีอาการปวด ให้รับประทานยาแก้ปวด
5.4 ถ้าถู ก แมลงกัดหรื อต่ อยบริ เวณคอ หรื อใบหน้าจนบวม ท าให้ห ายใจ
ไม่สะดวก ควรรี บนาส่ งแพทย์ทาการรักษาโดยเร็ ว
6. วิธีปฐมพยาบาลแมงมุมกัด
6.1 ใช้เชือกรัดบริ เวณเหนือบาดแผล เพื่อป้ องกันมิให้พิษไหลเข้าสู่ หวั ใจ
6.2 ใช้ ป ากสะอาดดู ด บาดแผลแล้ ว บ้ว นพิ ษ ทิ้ ง หรื อ ใช้ มี ด กรี ด ปากแผล
ให้กว้าง แล้วบีบโลหิ ตออกเพื่อรี ดพิษแมงมุมออกก็ได้
6.3 ใช้เหล็กเผาไฟแล้วจี้ที่บาดแผล เพื่อทาลายพิษก็ได้
6.4 ทาแผลด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน
6.5 ถ้าบริ เวณแผลบวมมาก ใช้ถุงน้ าแข็งประคบอาการจะยุบเร็ วขึ้น
6.6 ถ้าชีพจรเดินเบา อาจใช้ยาบารุ งหัวใจก็ได้
7. วิธีปฐมพยาบาลผิวหนังถลอก
7.1 ใช้ยาฆ่าเชื้ ออ่อน ๆ ชะล้างแผลหรื อใช้แอลกอฮอล์ชุบสาลีเช็ดแผลให้
สะอาด อย่าใช้น้ าล้างแผล เพราะอาจทาให้เลือดไหลออกมาได้
7.2 ใช้ ย าทาแผลสดให้ ท ั่ว บริ เวณผิ ว หนั ง ที่ ถ ลอก อาจไม่ ต้อ งใช้ ผ ้า ปิ ด
บาดแผลก็ได้ ถ้าบาดแผลนั้นไม่อยูใ่ นตาแหน่งที่สกปรกหรื อถูกน้ าได้ง่าย
8. วิธีปฐมพยาบาลข้ อเท้าแพลง
ข้อเท้าแพลงเนื่ องจากข้อต่ าที่ ขอ้ เท้าเท้าเคลื่ อนออกจากกัน แล้วกลับเข้าที่เดิ ม
ความเจ็บปวดยังมีอยู่ เพราะกล้ามเนื้ อส่ วนนั้นถูกกระทบกระเทือนมากเกิ นไป การปฐมพยาบาล
ควรปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ใช้ค วามเย็น ประคบบริ เวณข้อ ต่ อ เพื่ อมิ ให้ โลหิ ต ตกภายในมากเกิ น ไป
จะเป็ นผลทาให้หายเร็ วยิง่ ขึ้น
2. ให้ อ วัย วะส่ ว นนั้น ได้อ ยู่นิ่ ง โดยใช้ ผ า้ Bandage พัน หรื อ จะให้ อ วัย วะ
ส่ วนนั้น อยูน่ ิ่ง ๆ ในท่าที่ผปู ้ ่ วยไม่บาดเจ็บ
3. เมื่อครบ 24 ชัว่ โมงแล้ว ให้ใช้น้ ามันนวดบริ เวณที่เจ็บปวดนั้น



32
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 6 เรื่อง การช่ วยเหลือผู้อนื่ (ต่ อ)
จุดประสงค์

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

1. บอกชื่อสถานที่สาคัญในท้องถิ่นได้
2. ชี้แนะนาทางไปยังสถานที่สาคัญในท้องถิ่นได้

เนือ้ หา
สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ แข่งขันเขียนชื่อสถานที่สาคัญ
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายถึงสถานที่สาคัญในท้องถิ่นเกี่ยวกับที่ต้ งั ระยะทางและการเดินทาง
3.2 ผูก้ ากับหรื อลูกเสื อรุ่ นพี่นาลูกเสื อไปสารวจสถานที่สาคัญในท้องถิ่นแล้วกลับมา
รายงาน
3.3 ผูก้ ากับและลูกเสื ออภิปรายสรุ ปถึงเส้นทางที่เดินทางไปสารวจสถานที่สาคัญ
เสนอแนะสถานที่ที่ลูกเสื อยังไม่ได้อภิปรายเพิ่มเติม
3.4 ให้ลูกเสื อช่วยกันทาแผนที่สถานที่สาคัญในท้องถิ่นไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม
(เพื่อสะดวกสาหรับผูม้ าขอรับความช่วยเหลือในการให้บริ การ)
3.5 ร้องเพลง “ลูกเสื อช่วยเหลือกัน”
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน
อุปกรณ์ 1. แผนที่
2. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน แผนที่สถานที่สาคัญในท้องถิ่น
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บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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สถานทีส่ าคัญในท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ในการใช้บริ การของสถานที่ต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ หรื อบริ เวณ
ใกล้เคียงได้อย่างถูกต้อง ควรจะมีการสารวจและการเยือนสถานที่ดงั ต่อไปนี้
1. สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น วัด มัสยิด คริ สตจักร ศาลเจ้า ฯลฯ
2. สถานที่ราชการ เช่น ที่ทาการเทศบาล ที่ทาการสภาตาบล สถานีอนามัย
สถานีรถไฟ สถานีตารวจ สถานีดบั เพลิง การประปา ไปรษณี ย ์ เรื อนจา ฯลฯ
3. สถานที่สาคัญต่าง ๆ เช่น สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
สถานที่ท่องเที่ยว
4. สถานที่บริ การอื่น ๆ เช่น ท่าเรื อ สถานที่จอดรถโดยสาร ท่าอากาศยาน
5. ที่พกั อาศัยบุคคลสาคัญของท้องถิ่น เช่น บ้านพักกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น บ้านพัก
หัวหน้าสถานีอนามัย
สิ่ งที่ลูกเสื อจะต้องสังเกต จดจา เพื่อประโยชน์ในการชี้แนะและนาทางไปยังสถานที่
สาคัญในท้องถิ่นประกอบด้วย
1. ชื่อสถานที่
2. ตรอง/ถนน ตาบล เขต/อาเภอ จังหวัด
3. ชื่อผูร้ ับผิดสอบสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์
4. รายละเอียดลักษณะสถานที่ ให้บอกรายละเอียดว่าเป็ นสถานที่ทาอะไร เช่น
สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น อาคาร สานักงาน
5. ความส าคัญ ของสถานที่ ให้ บ อกรายละเอี ย ดว่า ส าคัญ ในทางใด ให้ บ ริ ก าร
อะไรบ้าง
6. ประวัติพ้นื บ้าน เช่น นิทาน ตานาน เพลงพื้นบ้านเกี่ยวกับสถานที่น้ นั ๆ หรื อเล่า
ด้วยจะดีมาก
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ตัวอย่างแบบรายงานการสารวจ
ชื่อสถานที่ …………………………ตั้งอยูท่ ี่ ตรอก/ถนน……………………………
ตาบล……………อาเภอ……………………..จังหวัด…………………………………………….
ชื่อผูร้ ับผิดชอบสถานที่…………………………………………โทรศัพท์……………………….
ลักษณะสถานที่………………………….การเดินทางจากจุดที่กาหนดให้ระยะทาง
…………กิโลเมตร อยูท่ างทิศ……………เดินทางโดย………….ใช้เวลาเดินทางประมาณ……
ชัว่ โมง………..นาที สถานที่หรื อสิ่ งที่อยูใ่ กล้เคียงก่อนถึง…………………………………..
ความสาคัญของสถานที่ รายละเอียดในการให้บริ การทางใดบ้าง………………..
……………………………………………………….

ลงชื่อ………………………………………..ผูร้ ายงาน
วันที่ …..เดือน……………พ.ศ………….
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดที่ 7 เรื่อง การรู้ จักดูแลตนเอง
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ 1. แสดงวิธีบรรจุส่ิ งของลงเครื่ องหลังได้
2. เตรี ยมเครื่ องปั จจุบนั พยาบาลเป็ นส่ วนตัวสาหรับเดินทางไกลได้
เนือ้ หา 1. การบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ลงในเครื่ องหลังสาหรับการไปอยูค่ ่ายพักแรม
2. การเตรี ยมเครื่ องปั จจุบนั พยาบาลเป็ นส่ วนตัวสาหรับการเดินทางไกล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ หนูกบั แมว ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 กากับและลูกเสื อร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเครื่ องใช้ที่จาเป็ นในการอยูค่ ่ายพักแรม
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตการบรรจุเครื่ องหลัง
3.3 ผูก้ ากับอธิ บานถึงความสาคัญของเครื่ องปั จจุบนั พยาบาล และสิ่ งที่ควรเตรี ยม
3.4 ให้แต่ละหมู่ไปทาบัญชีรายชื่อตามรายการต่อไปนี้ แล้วนามารายงาน
- เครื่ องใช้ส่วนตัว
- เครื่ องปัจจุบนั พยาบาล
3.5 ให้ลูกเสื อเล่นเกมทดสอบ “ เกมเก็บของลงเครื่ องหลัง ”
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. เครื่ องหลัง
2. เครื่ องปัจจุบนั พยาบาล
3. เครื่ องใช้ที่จะนาไปอยูค่ ่ายพักแรม
4. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต การรายงานผลงาน
2. การทดสอบ - แสดงวิธีเก็บของลงเครื่ องหลัง
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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การบรรจุสิ่งของลงในเครื่องหลัง
เครื่ องหลัง (ย่าม) ในการเดินทางไกลระยะสั้น ๆ ใช้เวลาไม่นาม ลูกเสื ออาจไม่ตอ้ งเตรี ยม
อาหารไปรับ ประทาน ถ้าไปไกลและใช้เวลานานถึ งครึ่ งวันก็จะต้องเตรี ยมอาหารสาเร็ จรู ป ไป
รับ ประทาน เช่ น ข้าวห่ อ ข้าวต้ม มัด หรื ออาหารห่ ออย่างอื่ น ในกรณี เช่ นนี้ ลูกเสื อจะต้องมี
เครื่ องหลัง (ย่าม) เพื่อใส่ อาหารสาเร็ จรู ปและสิ่ งของจาเป็ นอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมีกระติกน้ าที่
สะอาดไปรับประทานด้วย
ในการเดินทางไกลขั้นต่อไป ลูกเสื อจะต้องนาภาชนะหุงต้มและอาหารสด อาหารแห้งไป
ประกอบอาหารรับประทานเอง
หลักในการบรรจุเครื่ องหลัง
1. ของที่จะใช้ทีหลังควรจัดลงก่อน เช่น ผ้าห่ม เสื้ อลาลอง ถุงเท้า ฯลฯ
2. ของที่จะใช้ก่อนควรจัดลงบรรจุทีหลัง ของประเภทเครื่ องครัว เป็ นต้น
3. เสื้ อกันฝน กล่องยา ไฟฉาย ควรเอาไว้หลังสุ ด จะได้อยูข่ า้ งบนเวลาใช้จะได้หยิบ
ออกใช้ได้ง่าย
การเตรี ยมเครื่ องปั จจุบนั พยาบาลส่ วนตัวสาหรับการเดินทางไกล
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมเดินทางไกล บางครั้งลูกเสื ออาจเกิดอาการเจ็บป่ วยหรื อไม่สบาย
ดังนั้น ควรเตรี ยมเครื่ องปั จจุบนั พยาบาลส่ วนตัวไปด้วย ดังนี้
1. ยาประเภทต่าง ๆ เช่น ยาลม ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ปวดท้อง ฯลฯ
2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเช่น ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซ สาลี ฯลฯ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 8 เรื่อง การรู้ จักดูแลตนเอง ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่ วโมง

จุดประสงค์ ก่อไฟปรุ งเครื่ องดื่มร้อน และปรุ งอาหารง่าย ๆ นอกสถานที่ได้
เนือ้ หา การรู้จกั ดูแลตนเอง ( ต่อ )
- การก่อไฟ
- การปรุ งเครื่ องดื่มร้อน
- การปรุ งอาหารอย่างง่าย ๆ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. สอนตามหลักสู ตร
35 นาที
2.1 ผูก้ ากับอธิ บายถึง สาธิ ตวิธีก่อไฟ ปรุ งเครื่ องดื่มร้อน และปรุ งอาหารอย่างง่าย ๆ
2.2 ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ไปฝึ กในเวลาที่กาหนดให้ แล้วรายงาน
3. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
4. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ถ่าน ฟื น เชื้อฟื น ไม้ขีด เตาประดิษฐ์
2. อุปกรณ์ปรุ งเครื่ องดื่มร้อน
3. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
4. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ตรวจผลงาน การก่อไฟ ปรุ งเครื่ องดื่มร้อน และปรุ งอาหารอย่างง่าย ๆ
นอกสถานที่
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดที่ 9 เรื่อง การรู้ จักดูแลตนเอง ( ต่ อ )
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ 1. กางเต็นท์และเก็บเต็นท์ได้
2. อยูค่ ่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืนได้
เนือ้ หา การรู้จกั ดูแลตนเอง
1. การกางเต็นท์สาหรับพักแรมในการเดินทางไกล
2. การอยูค่ ่ายพักแรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ สิ บทาง ”
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
3.1 แบ่งลูกเสื อเรี ยนตามฐาน โดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตแล้วให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
ฐานที่ 1 การกางเต็นท์ และเก็บเต็นท์
ฐานที่ 2 การเลือกสถานที่ในการกางเต็นท์และอยูค่ ่ายพักแรมและปฏิบตั ิตน
เฉพาะอยูค่ ่ายพักแรม
3.2 เพลง “ ค่ายพักแรม ”
3.3 ผูก้ ากับนัดลูกเสื อให้มาอยูค่ ่าย
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. เต็นท์ชนิดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ ( ถ้าไม่มีเต็นท์หลายชนิดใช้เต็นท์เพียง
ชนิดเดียวก็ได้ )
2. รู ปภาพเต็นท์ชนิดต่าง ๆ
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. การทดสอบ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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เต็นท์
เต็นท์มีอยูห่ ลายชนิ ดทั้งที่นอนได้คนเดียวหรื อมากกว่าขึ้นไป มีชื่อเรี ยกต่าง ๆ กันไป เช่น
เต็นท์กระแบะ เต็นท์กระโจม หรื อเต็นท์ชาวค่าย เป็ นต้น สิ่ งสาคัญในการเลื อกเต็นท์เพื่อไปอยู่
ค่ายพักแรมนั้น เต็นท์จะต้องมีน้ าหนักเบา ไม่หนักจนเกินไป เหมาะที่จะนาไปกับตัวเองหรื อหมู่
ลูกเสื อของตนเองได้
อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับประกอบเต็นท์
1. เสาหลักอาจทาด้วยโลหะหรื อไม้ก็ได้มีความสู งพอประมาณตามลักษณะของเต็นท์
2. สมอบก ทาด้วยไม้หรื อโลหะยาวประมาณ 1 ฟุต มีประมาณ 8 - 10 ตัว หรื อ
มากกว่าก็ได้ตามลักษณะของเต็นท์
3. เชือกร้อยหูเต็นท์ เป็ นเชือกยาวขนาด 1 - ½ ฟุต สาหรับร้อยหูเต็นท์ผกู ติดกับสมอ
บก
4. เชือกดึงเสาหลัก เป็ นเชือกขนาดยาวประมาณ 3 เมตร สาหรับผูกกับยอดเสาหลัก
แล้วดึงผูกกับสมอบก
การเลือกสถานที่กางเต็นท์
1. เป็ นทุ่งราบโปร่ ง มีหญ้าขึ้นเขียวขจี ลาดเอียงบ้างเล็กน้อย
2. อยูไ่ ม่ไกลแหล่งน้ า
3. ไม่เป็ นแอ่ง หรื อลุ่มน้ า หรื อหุบเขา ที่น้ าขังหรื ออาจท่วมถึง
4. ไม่อยูใ่ ต้ตน้ ไม้ใหญ่ เพราะอาจเกิดอันตรายเวลาเกิดพายุและอากาศไม่ดีในตอน
กลางคืน
5. พื้นต้องราบเรี ยบ ไม่ขรุ ขระหรื อมีสิ่งแหลมคม อันอาจจะก่อให้เกิดอันตราย
วิธีกางเต็นท์
1. ถ้าเป็ นฤดูหนาวหรื อฤดูฝน ให้หนั ด้านหลังของเต็นท์ให้กบั ทิศทางลม ถ้าเป็ นฤดู
ร้อนให้ประตูเต็นท์สู่ทิศทางลม
2. ตั้งเสาหลักทั้งสองขึ้น
3. ใช้เชือกผูกเสาหลัก แล้วดึงเชือกขึงผูกกับสมอบกให้ตึง
4. ตอกสมอบกที่มุมเต็นท์ท้ งั สี่
6. ใช้เชือกร้อยหูเต็นท์ผกู ดึงกับสมอบกให้ชายเต็นท์ตึง
การปฏิบตั ิขณะอยูค่ ่ายพักแรม
1. ปลดเครื่ องหลังออกวางเป็ นหมู่
2. แบ่งหน้าที่แก่หมู่เพื่อสร้างค่ายพัก
3. ปรับที่สร้างค่ายพัก
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4.
5.
6.
7.
8.

นาของส่ วนตัวเข้าที่พกั เป็ นหมู่
นายหมู่จดั แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม
จัดทาอุปกรณ์ภายในค่ายพักแรม
รักษากฎของค่ายอย่างเคร่ งครัด
จงเป็ นมิตรที่ดีแก่ชาวบ้าน โดยเชิญเจ้าหน้าที่มาชมการแสดงและบาเพ็ญประโยชน์
ให้แก่เขา
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดที่ 10 เรื่อง การเดินทางไปยังสถานทีต่ ่ าง ๆ
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ 1. บอกชื่อทิศทั้ง 8 ได้ถูกต้อง
2. บอกวิธีใช้เข็มทิศได้
3. บอกเครื่ องหมายต่าง ๆ ในแผนที่ได้
4. หาทิศทางโดยใช้แผนที่และเข็มทิศได้
เนือ้ หา 1. ทิศและการใช้เข็มทิศ
2. มาตราส่ วนและเครื่ องหมายบนแผนที่
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ทิศ”
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
3.1 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐานโดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตแล้วฝึ กลูกเสื อปฏิบตั ิ
ฐานที่ 1 การใช้เข็มทิศ การวางแผนที่ให้ถูกทิศทาง
ฐานที่ 2 มาตราส่ วน เครื่ องหมาย และเส้นทางที่กาหนดบนแผนที่
3.2 ผูก้ ากับสรุ ปแล้วให้ลูกเสื อจดบันทึก
3.3 เกมทดสอบ “ ทิศ ”
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. เข็มทิศ
2. แผนภูมิทิศทั้ง 8 ทิศ
3. แผนภูมิแสดงเครื่ องหมายบนแผนที่
4. แผนที่
5. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ และการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การทดสอบ หาทิศทางโดยใช้แผนที่และเข็มทิศ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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ทิศ
ทิศ 8 ทิศ อาจบอกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ บอกเป็ นทิศและบอกเป็ นองศา เช่น
1. ทิศเหนือ
0 องศา(หรื อ 360 องศา) อุดร
=N
2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
45 องศา
อีสาน = NE
3. ทิศตะวันออก
90 องศา
บูรพา = E
4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้
135 องศา
อาคเนย์ = SE
5. ทิศใต้
180 องศา
ทักษิณ = S
6. ทิศตะวันตกเฉียงใต้
225 องศา
หรดี
= SW
7. ทิศตะวันตก
270 องศา
ประจิม = W
8. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
315 องศา
พายัพ = NW
การใช้เข็มทิศ
1. ให้วางเข็มทิศในแนวราบให้นิ่ง
2. ค่อย ๆ หมุนกรอบ ให้ N ตรงกับปลายเข็มทิศ
3. จะได้ทิศทั้ง 8 ตามต้องการ
การวางแผนที่ให้ถูกทิศทาง
ในการใช้แผนที่จะให้ประโยชน์มากน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้สามารถวางแผนที่ให้
ถูกทิศทางและสามารถหาตาแหน่งของตนเองได้ในแผนที่
ตามปกติดา้ นบนของแผนที่จะเป็ นทิศเหนือ ฉะนั้น เมื่อวางเข็มทิศลงบนแผนที่แล้ว
จะต้องหันแผนที่ให้ดา้ นบนตรงกับทิศเหนือ แม่เหล็ก (Magnetic North) หรื อถ้าในแผนที่มีเส้น
Magnetic North Lime ก็จงหันแผนที่ให้ตรงกับทิศเหนือในเข็มทิศ ก็เป็ นอันวาแผนที่อยูใ่ น
ตาแหน่งที่ถูกทิศทางแล้ว
มาตราส่ วน (Scale)
คือ อัตราส่ วนระหว่างระยะในแผนที่กบั ระยะทางในภูมิประเทศ เราสามารถคานวณ
หรื อวัดระยะทาง โดยใช้สูตร
มาตราส่ วน = ระยะในแผนที่
ระยะในภูมิประเทศ
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ชนิดของมาตราส่ วนมี 3 ชนิด1คือ
1. มาตราเศษส่ วน เช่น 50,000 หรื อ 1:50,000 /หมายความว่า หนึ่งหน่วยของระยะ แผนที่
จะเท่ากับ 50,000 ซม.
2. มาตราส่ วนคาพูด จะบอกเป็ นตัวอักษรเป็ นภาษาพู เช่น 1 นิ้ว ต่อ 1 ไมล์ หรื อ 1 นิ้ว ต่อ
1 กิโลเมตร เป็ นต้น
3. มาตราส่ วนเป็ นบรรทัด จะพิมพ์ไว้ ณ ที่ขอบด้านล่างของแผนที่ ถ้าผูใ้ ช้แผนที่ตอ้ งการทราบ
ว่าระยะในแผนที่ระหว่าง 2 ตาบล หรื อ 2 จุด มีความยาวเท่าไรในภูมิประเทศ เราก็ใช้มาตรส่ วน
เส้นบรรทัดวัดระยะในแผนที่ จะทราบระยะจริ งในภูมิประเทศได้เลย โดยไม่ตอ้ งคานวณที่มาตรา
ส่ วน เส้นบรรทัดจะมีหน่วยแสดงไว้เป็ นไมล์ เมตร หลา หรื อไมล์ทะเล

45
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดที่ 11 เรื่อง การเดินทางไปยังสถานทีต่ ่ าง ๆ (ต่ อ ) จานวน 1 ชั่ วโมง
จุดประสงค์ 1. เดินทางไกลไป - กลับ ตามระยะทาง 10 กิโลเมตร ได้
2. กฎและเครื่ องหมายจราจร
เนือ้ หา 1. การเดินทางไกล
2. กฎและเครื่ องหมายจราจร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ขึ้นเขาลงห้วย”
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับลูกเสื อและลูกเสื ออภิปรายตามหัวข้อ ต่อไปนี้
- ประโยชน์ของการเดินทางไกล
- การปฏิบตั ิตนในการเดินทางไกล
- กฎและเครื่ องหมายจราจร
- การปฏิบตั ิตามกฎจราจร
3.2 เพลง “ ข้ามถนน ” และทาท่าประกอบเพลง
3.3 ร้องเพลง “ เดินทางไกล ”
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แบบรายงานการเดินทางไกล
2. ภาพเครื่ องหมายจราจร
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ และการให้ความร่ วมมือ
2. ตรวจผลงาน รายงานเดินทางไกล
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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การเดินทางไกล
ในการเดินทางไกลนั้น ควรคานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ควรเลือกเส้นทางที่ผา่ นภูมิประเทศที่แปลก ๆ เร้าความอยากรู้อยากเห็น เพื่อให้ลูกเสื อ
ได้ใช้ความสังเกตจดจาลักษณะภูมิประเทศที่ผา่ นไป และลงบันทึกหัวข้อสาคัญไว้เป็ น
รายงานโดยละเอียด
2. การเดินทางไกลไม่ควรนาลูกเสื อไปตามถนนหนทางในเมือง หรื อผ่านชุมชน อย่าง
น้อยควรมีภูมิประเทศเป็ นป่ าเขา ทุ่งนา หากไม่ขลุกขลักนัก ลูกเสื อควรมีแผนที่ติดตัว
ไปด้วย และเดินตามแผนที่น้ นั โดยใช้เข็มทิศช่วย
3. รายงานที่กล่าวนั้น กล่าวถึงลักษณะภูมิประเทศ 2 ข้างทาง อาชีพพลเมือง ที่ต้ งั ค่าย
พักแรมสภาพถนนหนทาง ต้นไม้ นก และสัตว์ที่พบเห็น และบันทึกภารกิจที่ทาใน
วันหนึ่ง ๆ ซึ่งควรทาแผนที่สังเขปประกอบไว้ดว้ ย
4. การเดินทางไกลพักแรมอย่างน้อยปี หนึ่งควรมีการเดินทางไกล 1 ครั้ง หรื อ 2 ครั้ง
(สาหรับพักแรมใหญ่ ส่ วนการสอบต้องเป็ นไปตามกาหนด)
ประโยชน์ของการเดินทางไกล
1. ฝึ กความอดทน ความรอบคอบ และความไม่ประมท
2. รู้จกั ตระเตรี ยมการ และสิ่ งจาเป็ นในการเดินทางไกล
3. เป็ นคนมีความสังเกตดี
4. มีความระมัดระวังตัวต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยไม่ประมาท
5. มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน เพราะอยูร่ ่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
6. ได้ใช้ชีวติ กลางแจ้ง
7. รู ้จกั ช่วยตนเอง เช่น รู้จกั ประกอบอาหาร ทาที่พกั ฯลฯ
การปฏิบตั ิตนในการเดินทางไกล
1. เดินตามระบบหมู่ และรักษาระเบียบวินยั โดยเคร่ งครัด
2. เมื่อเดินบนถนน จงเดินให้ถูกต้องตามกฎของการจราจร
3. ไม่แวะดื่มเครื่ องดื่ม หรื อซื้ อขนมรับประทาน และห้ามขึ้นรถโดยสารทุกชนิด
4. ทาตัวเป็ นมิตรที่ดีของคนทุกคน เพื่อเผยแพร่ เกียรติคุณของการลูกเสื อ และบาเพ็ญตน
ให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
5. มีความสามัคคีภายในหมู่ของตน และเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน
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6. รู้จกั อนุรักษ์ธรรมชาติ
7. ขณะเดินทางไม่ทาให้ผอู ้ ื่นได้รับความเดือดร้อนหรื อเสี ยหาย
8. ไม่ทาลายทรัพย์สินของผูอ้ ื่น หรื อของทางราชการ
กฎและเครื่ องหมายจราจร
1. สัญญาณไฟฟ้ า
ไฟแดง ให้รถทุกคันหยุดที่หลังแนวเส้นหยุด
ไฟเหลือง ให้รถทุกคันเตรี ยมหยุดที่หลังแนวเส้นหยุด
ให้รถทุกคันเตรี ยมผ่านไปได้
ไฟเขียว ให้รถทุกคันผ่านไปได้
2. สัญญาณมือ เมื่อต้องการให้รถหยุด มี 2 ท่า คือ
2.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ตารวจจราจร) ยืนและเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไป
เสมอระดับไหล่ และตั้งฝ่ ามือขึ้น ผูข้ บั ขี่ซ่ ึ งขับรถมาทางด้านที่เหยียดแขนทั้ง
สองข้างของพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งหยุดรถ
2.2 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยนื และแยกแขนท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้ง
ฝ่ ามือขึ้น ส่ วนแขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงขับรถมา
ทางด้านหน้าและด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งหยุดรถ
ความปลอดภัยบนท้องถนน
1. การเดินถนน
1.1 อย่าหยอกล้อกันกลางถนน
1.2 ควรเดินบนทางเท้า ถ้าไม่มี ควรเดินชิดขอบถนนด้านขวา
1.3 การเดินในเวลาค่าคืนไม่ควรสวมเสื อดา
2. การข้ามถนน
2.1 ต้องข้ามในที่มีทางข้าม (ทางม้าลาย) ถ้าทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรควรข้าม
ขณะที่มีสัญญาณไฟแดงให้รถหยุด
2.2 ถ้าถนนไม่มีทางม้าลาย ควรยืนขอบทางเท้าก่อน ดูทางด้านขวามือ ล้วมอง
ทางด้านซ้ายมือ แล้วมองทางด้านขวามืออีกครั้ง เมื่อแน่ใจไม่มีรถในระยะใกล้
แล้วจึงข้ามถึงกึงกลางถนน ให้มองซ้ายอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ
2.3 อย่าเหม่อหรื อชักช้าขณะข้ามถนน
2.4 ข้ามถนนเวลามีฝนตกต้องระมัดระวังมากขึ้น เพราะผูข้ บั ขี่อาจมอไม่เห็น และ
หยุดรถได้ยาก
2.5 ถ้ามีรถจอดอยูต่ อ้ งมองให้แน่ใจก่อน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 12 เรื่อง การเดินทางไปยังสถานทีต่ ่ าง ๆ (ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ 1. เลือกศึกษาประเทศที่น่าสนใจได้ 1 ประเทศ
2. บอกสิ่ งสาคัญของประเทศที่น่าสนใจได้
เนือ้ หา ศึกษาเรื่ องราวและสิ่ งสาคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับต่างประเทศ 1 ประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ขี่มา้ วงกลม ”
5 นาที
3. สอนตามหลักสู ตร
30 นาที
3.1 ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่เลือกศึกษาเรื่ องราวและสิ่ งสาคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับต่างประเทศ
หมู่ละ 1 ประเทศ
3.2 ให้ตวั แทนของหมู่รายงานตามเวลาที่กาหนด
3.3 ผูก้ ากับสรุ ปบทเรี ยนโดยใช้สื่อการเรี ยนการสอน ประกอบ
3.4 ร้องเพลง “ เกียรติคุณลูกเสื อไทย ”
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ใบงาน
2. แผนที่โลกหรื อแผนที่ประเทศเพื่อนบ้าน
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ
2. ตรวจผลงาน
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดที่ 13 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ 1. บอกวิธีใช้มีดและขวานอย่างเหมาะสมกับงานได้
2. บอกวิธีเก็บรักษามีดและขวานได้
เนือ้ หา การใช้และเก็บรักษามีดและขวาน
- ชนิดของมีดและขวาน
- วิธีใช้และเก็บรักษามีดและขวาน
- ใช้มีดเหลาสมอบก และขวานตัด - ผ่าไม้เพื่อก่อไฟ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ขึ้นเขาลงห้วย ”
5 นาที
3. สอนตามเอหา
30 นาที
กลุ่มลูกเสื อเรี ยนตามฐานโดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิดงั นี้
ฐานที่ 1 วิธีใช้เก็บรักษามีดและขวาน
ฐานที่ 2 การพก นาพา และส่ งให้ผอู ้ ื่น
ฐานที่ 3 การใช้มีดเหลาสมอบก
ฐานที่ 4 การใช้ขวานตัดและผ่าไม้เพื่อก่อไฟ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. มีดและขวานชนิดต่าง ๆ
2. หินลับมีดและขวาน
3. ไม้สาหรับทาสมอบกและฟื น
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ
2. ดูการเข้าร่ วมกิจกรรม
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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การใช้ ขวานและเลือ่ ย
ขวานนับว่าเป็ นเครื่ องมือที่เป็ นอันตรายมาก แม้ว่าจะต้องใช้มากในการตัดต้นไม้
ทอนไม้ หรื อริ ดกิ่ งไม้ก็ตามส่ วนเลื่ อยที่ใช้ในการตัดไม้น้ นั ก็ไม่ใช่เลื่อยที่ใช้สาดับเลื่อยไม้แปรรู ป
เช่ นเลื่ อยลัน ดา เลื่ อยยก (หรื อเรี ย กว่าเลื่ อยที่ ใช้ตามบ้าน) เลื่ อยที่ ใช้ในการตัดไม้ก็ จะเป็ นเลื่ อ ย
ขนาดใหญ่ ที่อาจใช้คนเดียวหรื อหลายคนก็ได้
1. ขวานที่เหมาะกับการใช้งาน ควรหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ขวานมีหลายชนิด
ดังนี้
1.1 ขวานไทย ทาด้วยเหล็กหน้าตรง ด้ามคมบางหน้ากว้างประมาณ 2 นิ้ว
ครึ่ ง หรื อประมาณ 3 นิ้ ว สันหนาประมาณ 2 นิ้ ว - 2 นิ้ วครึ่ ง ตรงกลางมี ช่องสาหรับใส่ ด้าม
ซึ่ งท าด้ ว ยไม้เนื้ อ แข็ ง ความโตของด้ า มพอก าได้ ถ นั ด มื อ มี 2 ขนาด คื อ ขวานขนาดเล็ ก
ยาวประมาณ 12 - 14 นิ้ว ส่ วนขนาดใหญ่จะยาวประมาณ 2 ฟุตครึ่ ง
1.2 ขวานฝรั่ง ทาด้วยเหล็กกล้า ดามคมบางหน้าขวานกว้างประมาณ 4 นิ้ ว
ครึ่ ง สั น ขวานกว้า งหน้ า ประมาณ 2 นิ้ ว ครึ่ ง มี ช่ อ งเป็ นวงรี ส าหรั บ ใส่ ด้า มเป็ นไม้เนื้ อ แข็ ง
ด้ามกลมรี และงอเล็กน้อย ปลายด้ามกว้างกว่าตอนใกล้คมขวาน ทั้งนี้ เพื่อให้เข้ากับอุ ง้ มื อพอดี
มี น้ าหนักประมาณ 1 กิ โลกรั ม มี ท้ งั ขนาดเล็ก คื อยาวประมาณ 12 - 14 นิ้ ว และขนาดใหญ่
ยาวประมาณ 2 ฟุตครึ่ ง
ประโยชน์ของขวานทั้ง 2 ชนิด มีดงั นี้
1. ความขวานใช้ฟัน ผ่า ตัด ทอน ริ ดกิ่ง โค่นต้นไม้
2. สันขวาน ใช้ตอก ทุบ
1.3 ขวานโยน เป็ นขวานที่ นิ ย มใช้ใ นหมู่ ก รรมการท าไม้ข องภาคกลาง
มี ห น้ า ขวานกว้า งประมาณ 4 นิ้ ว โคนขวานเป็ นรู จึ ง ท าให้ ดู รู ป ร่ า งคล้า ยเสี ย ม มี หั ว ขวาน
เป็ นไม้เนื้ อ แข็ ง มี รูก ลมทางข้างขนาดเส้ น ผ่ าศู น ย์ก ลางประมาณ 1 นิ้ ว ส าหรั บ ใส่ ด้า มตั้ง ฉาก
กั บ ขวาน เนื่ องจากด้ า มของขวานขนิ ดนี้ เล็ ก จึ ง ก าได้ แ น่ น ประกอบกั บ ขวานมี 2 ชั้ น
จึงทาให้สามารถปิ ดหน้าขวานให้กินเนื้อไม้ได้ตามความต้องการนิยมใช้ถากไม้ หรื อเสาต่าง ๆ
1.4 ขวานนกกะไน เป็ นที่ นิ ยมใช้ก ัน มากส าหรั บ กรรมการในภาคเหนื อ
เป็ นขวานซึ่ งท าในประเทศไทย มี หน้าขวานกว้างประมาณ 2 นิ้ ว ยาวประมาณ 8 - 10 นิ้ ว
สันขวานหน้าประมาณ 1 นิ้วครึ่ ง รู ปขวานโค้งน้อย ๆ เนื่องจากหน้าขวานเล็ก และตัวขวานยาว
จึงทาให้มีน้ าหนักดี ในการเจาะไม้และเข้าเนื้ อไม้เล็ก นอกจากนี้ ยงั มีประโยชน์ในการเจาะจมูกซุ ง
สาหรับร้อยโซ่ ให้ชา้ งชักลากอีกด้วย
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2. เลื่อย เลื่อยที่ใช้ในการตัดไม้นิยมใช้ 2 ชนิด ดังนี้
2.1 เลื่อยยมบาล เป็ นเลื่อยแบบใช้ 2 คน มีฟันเลื่อยแบบสามเหลี่ยมตลอด
ความยาวของเลื่อยมีต้ งั แต่ขนาด 4 ฟุต - 8 ฟุต
2.2 เลื่อยคันศร เป็ นเลื่อยที่นิยมใช้ตดั ไม้ของทวีปยุโรป เช่น สวีเดน ขนาดที่
เหมาะในการโค่นต้นไม้ คือ ใบเลื่อยยาว 39 นิ้ว มีช่องระหว่างใบเลื่อยกับคัน ประมาณ 10 นิ้ว
ใช้โค่นต้นไม้ขนาดเล็ก ๆ ได้ดีและประหยัด เพราะใช้คนเพียงคนเดียว
การโค่นต้นไม้ ตัดไม้ ริ ดกิ่งไม้
การโค่ น ต้น ไม้ ก่ อ นโค่ น ต้น ไม้ต้อ งริ ด กิ่ ง ทั้ง หมดที่ แ กะกะออกเสี ย ก่ อ น และ
เริ่ มต้นด้วย
1. การบากหน้าให้ต่าที่สุดเท่าที่จะทาได้ลึกประมาณ 1/3 ของต้นไม้
2. ต่อไป ลัดหลังด้วยเลื่อยให้ได้ระดับและตั้งฉากกับต้นไม้ และเลื่อยเข้าไปให้สูง
กว่าบากหน้าประมาณ 2 - 4 เซนติเมตร
3. ให้เหลือแกนกลางไว้ระหว่างการบากหน้า และรอยลัดหลัง ประมาณ 2 - 4 นิ้ว
แกนนี้จะช่วยยึดลาต้นไว้ ไม่ให้ลม้ ไปทางอื่น และทาให้ไม่แตกหรื อฉี กขาดง่าย
การตัดไม้ การตัดลาต้นออกเป็ นท่อน ๆ ควรตัดจากด้านหนึ่งให้ถึงตรงกลางให้รอย
บากกว้างประมาณครึ่ งหนึ่งของความหน้าของต้นไม้ แล้วพลิกต้นไม้กลับ ทารอยบากในทานอง
เดี ยวกันจากอี กด้านหนึ่ ง จนไม้ท้ งั สองท่ อนหลุ ดออกจากกัน ก่ อนตัดต้องหาไม้หรื อสิ่ งอื่ น ๆ
มาเป็ นฐานค้ ายันเสี ยก่อน
การริ ด กิ่ ง ไม้ ต้อ งตัด กิ่ ง ไม้ข นาดต่ า ง ๆ ออกให้ เหลื อ แต่ ล าต้น ซึ่ งต้อ งริ ด กิ่ ง
จากโคนไม้ไปหายอด ริ ดกิ่งไม้ทีละกิ่งจากเบื้องล่างให้ใกล้กบั ลาต้นเท่าที่จะทาได้
ข้อควรระวังในการใช้ขวานและเลื่อย
1. ให้ผูด้ ู อยู่ห่างออกไปเป็ น 2 เท่าของระยะจากช่ วงแขนถึ งหน้าขวาน (ประมาณ
2 - 4 เมตร) ตามขนาดของขวาน
2. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางการทางาน
3. อย่าเหวีย่ งขวานตามสบาย ต้องดูวา่ ไม้ที่จะตัดนั้นมีไม้รองรับอย่างมัน่ คงหรื อไม่
4. อย่าให้คมขวานและฟันเลื่อยกระทบกับดิน หิน หรื อโลหะอื่น ๆ
5. จงพักผ่อนเมื่อรู ้สึกเหนื่อยและเก็บขวานไว้กบั ท่อนไม้ ส่ วนเลื่อยอย่าทิ้งค้างไว้ที่ไม้
6. อย่าใช้ขวานที่หนักเกินไป
7. อย่าพยายามเพิ่มกาลังแรงในขณะที่ฟันหรื อเลื่อยไม้
8. อย่าฟันไม้ตรง ๆ จงฟันเฉียง
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การดูแลรักษาและซ่อมแซมขวานเลื่อย
1. เมื่อใช้แล้ว ก่อนเก็บต้องเช็ดถูให้สะอาดทุกครั้ง
2. ทาด้วยน้ ามันพืชหรื อน้ ามันหล่อลื่น เพื่อป้ องกันสนิม
3. อาจจะเก็บให้มิดชิดในกล่องเครื่ องมือ หรื อเอาคมขวานสับไว้ที่ขอนไม้
ส่ วนเลื่อยแขวนไว้ในห้องเก็บ
4. เมื่อด้ามหักหรื อแตกร้าว หรื อนอตหลวม ต้องรี บซ่อมแซมทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้
จะเกิดอันตรายมากขณะที่นาออกใช้
5. ลับคมขวานและคัดคลองเลื่อยอยูเ่ สมอ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดที่ 14 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ ( ต่ อ )
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ 1. ผูกเงื่อนจากเชือกที่มีขนาดเดียวกันและบอกประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
2. ผูกเงื่อนจากเชือกที่มีขนาดต่างกันและบอกประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
3. ผูกเงื่อนด้วยเชือกกับวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งและบอกประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เงื่อน
เนือ้ หา 1. การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกที่มีขนาดเดียวกัน
2. การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกที่มีขนาดต่างกัน
3. การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกกับวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ รถไฟด่วน ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ลูกเสื อช่วยกันอภิปรายถึงประโยชน์ของเชือกในชีวติ ประจาวัน
3.2 ผูก้ ากับสรุ ปการใช้เงื่อนดังนี้
- การใช้เชือกที่มีขนาดเดียวกัน
- การใช้เชือกกับวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐานต่าง ๆ ดังนี้
ฐานที่ 1 เงื่อนที่ใช้เชือกขนาดเดียวกันประกอบด้วยเงื่อนประมง เงื่อนผูกร่ น
และเงื่อนผูกคนลาก
ฐานที่ 2 เงื่อนที่ใช้เชือกที่มีขนาดต่างกัน ประกอบด้วยเงื่อนขัดสมาธิ และเงื่อน
ขัดสมาธิ 2 ชั้น
ฐานที่ 3 ใช้เชือกผูกกับวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบด้วยเงื่อนผูกซุ ง เงื่อน
ตะกรุ ดเบ็ด และเงื่อนผูกรั้ง
3.4 ผูก้ ากับลูกเสื อทบทวนสรุ ปผลการเรี ยนจากฐาน
3.5 เกมทดสอบปิ ดตาผูกเงื่อน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. เชือก
2. แผนภูมิเงื่อน
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การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ
2. ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….…
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การผูกเงื่อนโดยใช้ เชื อกขนาดเดียวกัน
1. เงื่อนประมง
เป็ นเงื่อนที่ใช้สาหรับต่อเชื่อที่มีขนาดเดียวกัน ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันอีกชื่อหนึ่งว่า
“เงื่อนหัวล้านชนกัน” นัน่ เอง
ประโยชน์ของเงื่อนประมง
1. ใช้ต่อเชื่อที่มีขนาดเดียวกัน
2. ใช้ต่อเชื่อที่มีขนาดเล็ก หรื อใช้ต่อสายเอ็นตกปลาซึ่ งชาวประมงนิยมใช้ทวั่ ไป
3. ใช้ต่อเชื่อที่มีขนาดใหญ่ เพื่อใช้ลากจูงเพราะสามารถรับกาลังลากได้ดี
4. ใช้ผกู คอขวดเพื่อเป็ นการถือหิ้ว
5. ใช้ผกู สายไฟเพื่อทากับระเบิด
วิธีผกู เงื่อนประมง
ขั้นที่ 1 ให้ปลายเชือกซ้อนกันดังรู ป

ขั้นที่ 2 ผูกปลายเชือก ก รอบตัวเชือก A ด้วยผูกขัดชั้นเดียวธรรมดา

ขั้นที่ 3 ผูกปลายเชือก ข รอบตัวเชือก B
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ขั้นที่ 4 ดึงเส้นเชือก A , B ให้ปมเงื่อนเชือกเข้าไปชนกัน
2. เงื่อนผูกร่ น
เป็ นเงื่อนผูกเพื่อทบเชือกส่ วนที่ชารุ ด
ประโยชน์
1. ใช้ผกู ร่ นทบเชือกที่ชารุ ดเล็กน้อย ซึ่ งถ้าใช้กาลังมาก ๆ อาจขาด เมื่อทบแล้วจะให้
กาลังเท่าเดิม
2. ใช้ทบเชือกที่ยาวมาก ๆ ให้ส้ นั ลงตามต้องการ
วิธีการผูกเงื่อนผูกร่ น
ขั้นที่ 1 ทบเชือกดังรู ป

ขั้นที่ 2 ทาส่ วนปลายเชือกให้เป็ นบ่วง

ขั้นที่ 3 ดึงบ่วง ก และ ข เข้าไปในห่วง ดึง A , B ให้ตึง

ขั้นที่ 4 ใช้ไม้ขดั เส้นเชือก A กับบ่วง ข , B กับบ่วง ก
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3. เงื่อนผูกคนลาก
ประโยชน์
1. ทาบวงคล้องไหล่เมื่อต้องการลากของหนัก ๆ
2. ใช้ผกู ลูกบันได
วิธีการผูก
ขั้นที่ 1 ใช้สองมือจับตรงกลางเชือกแล้วพลิกมือขวาจนเกิดบ่วง
โดยเชือกมือซ้าย A อยูด่ า้ นบน

ขั้นที่ 2 จับเชือกด้านซ้าย A อ้อมด้านใต้ (ด้านหลัง) ของบ่วง

ขั้นที่ 3 ดึงขอบบ่วงล่างลอดใต้เส้นเชือก

ขั้นที่ 4 ดึงบ่วงล่าง (จากขั้นที่ 3) ข้ามขอบบ่วงบน ดึงและจัดเงื่อนให้เรี ยบร้อย

A
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การผูกเงื่อนโดยใช้ เชือกต่ างขนาดกัน
1. เงื่อนขัดสมาธิ
เป็ นเงื่อนต่อเชือกที่มีขนาดต่างกัน
ประโยชน์ ใช้ต่อเชื่อที่มีขนาดต่างกัน
วิธีการผูกเงื่อนขัดสมาธิ
ขั้นที่ 1 งอเชือกเส้นใหญ่ให้เป็ นบ่วง สอดปลายเชือกเส้นเล็กเข้าในบ่วงโดยสอดจากข้างล่าง

ขั้นที่ 2 ม้วนเชือกเส้นเล็กลงอ้อมด้านหลังเชือกเส้นใหญ่ท้ งั คู่

ขั้นที่ 3 จับปลายเชือกเส้นเล็กขึ้นไปลอดเส้นตัวเองเป็ นการขัดไว้ จัดเงื่อนให้แน่นและเรี ยบร้อย
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2. เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น
ใช้คล้องผูกกับสมอ ขอ หรื อบ่วง ใช้ต่อเชือกที่มีขนาดต่างกันมาก หรื อต่อเชือกเปี ยก
น้ า เชือกไนล่อน
วิธีการผูก

การผูกเงื่อนโดยใช้ เชื อกผูกวัสดุอนื่
1. เงื่อนผูกซุง
เงื่อนผูกซุ งเป็ นเงื่อนที่ใช้สาหรับผูกสิ่ งของต่าง ๆ ให้แน่น เป็ นเงื่อนที่มีลกั ษณะพิเศษคือ
ผูกง่าย แก้ง่าย แต่เป็ นเงื่อนที่ยงิ่ ดึงยิง่ แน่น ยิง่ ดึงแรงมากเท่าไรก็จะยิง่ แน่นมากเท่านั้น
ประโยชน์ของเงื่อนผูกซุง
1. ใช้ผกู กับวัตถุที่เป็ นท่อนยาว ๆ เช่น ท่อนซุ ง เสา เป็ นต้น
2. ใช้ผกู สัตว์ เรื อ หรื อแพ ไว้กบั หลัก
3. ใช้ผกู หินแทนสมอเรื อ หรื อผูกหิ นแทนสมอบกก็ได้
4. ใช้เป็ นเงื่อนเริ่ มต้นในการผูกทแยง
ขั้นตอนการผูกเงือนผูกซุ ง
ขั้นที่ 1 สอดเชือกให้คล้องรอบต้นซุงหรื อเสา

ขั้นที่ 2 งอปลายเชือกคล้องตัวเชือก
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ขั้นที่ 3 พันปลายเชือกรอบเส้นตัวเอง 3 - 5 รอบ ดึงตัวเชือกให้เงื่อนแน่น

2. เงื่อนตะกรุ ดเบ็ด
เงื่อนตะกรุ ดเบ็ดนับเป็ นเงื่อนที่สาคัญของวิชาลูกเสื อ เพราะใช้ผกู เงื่อนอื่น ๆ อีกหลาย
เงื่อน เช่น เงื่อนผูกแน่น เงื่อนประกบ เงื่อนกากบาท
ประโยชน์ของเงื่อนตะกรุ ดเบ็ด
เป็ นเงื่อนที่ใช้ในงานต่าง ๆ มากมาย เช่นผูกสิ่ งของต่าง ๆ ผูกเหล็ก ผูกรั้ว ผูกตอม่อ
ในการสร้างสะพาน ผูกรอกแขวน ผูกสมอเรื อ ผูกเบ็ด เป็ นต้น
วิธีผกู เงื่อนตะกรุ ดเบ็ด
ขั้นที่ 1 พันเชือกให้เป็ นบ่วงสลับกัน ดังรู ป

ขั้นที่ 2 เลื่อนบ่วงให้เข้าไปซ้อนจนทับกันเป็ นบ่วงเดียว
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ขั้นที่ 3 นาบ่วงจากขั้นที่ 2 สวมลงในเสาแล้วดึงปลายเชือกจัดเงื่อนให้แน่น

3. เงื่อนผูกรั้ง
ประโยชน์ของเงื่อนผูกรั้ง ใช้ผกู เสาเต็นท์ ผูกสัตว์ ผูกบ่วงต่าง ๆ สามารถเลื่อนเชือก
ให้หย่อนและตึงได้ ผูกห่วงต่าง ๆ เพราะเลื่อนเชือกให้หย่อนหรื อตึงได้
วิธีการผูกเงื่อนผูกรั้ง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 15 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ 1. ผูกแน่นแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องและมัน่ คง
2. บอกประโยชน์ของการผูกแน่นแบบต่าง ๆ ได้
เนือ้ หา การผูกแน่น ผูกประกบ ผูกทะแยง ผูกกากบาท
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. สอนตามหลักสู ตร
35 นาที
2.1 ผูก้ ากับลูกเสื ออภิปรายถึงประโยชน์ของการใช้เชือกในชีวติ ประจาวัน
2.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐาน โดยผูก้ ากับอภิปรายและสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อปฏิบตั ิ ดังนี้
ฐานที่ 1 การผูกประกบและประโยชน์
ฐานที่ 2 การผูกทะแยงและประโยชน์
ฐานที่ 3 การผูกกากบาทและประโยชน์
2.3 เกมทดสอบ “ การแข่งม้าโรมัน ”
3. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
4. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ไม้พลอง เชือก
2. แผนภูมิข้ นั ตอนการผูกแน่นแบบต่าง ๆ
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกตความสนใจ การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม บอกประโยชน์ของการผูกแน่นแบบต่าง ๆ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การผูกแน่ น
การผูกแน่น เป็ นการผูกวัตถุให้ติดแน่นเข้าด้วยกันโดยใช้เชือกหรื อวัสดุอื่นหรื อวัสดุคล้าย
เชือก ซึ่ งมีประโยชน์ต่อลูกเสื อเป็ นอย่างมาก ในการเข้าค่ายพักแรมหรื อการเดินทางไกล เป็ นต้น
การผูกแน่นมี 3 คือ
1. ผูกประกบ
2. ผูกทแยง
3. ผูกกากบาท
1. ผูกประกบ
ประโยชน์
1. ใช้ต่อไม้หลาย ๆ ท่อนเข้าด้วยกันให้ยาว
2. ใช้ผกู ต่อไม้ในการก่อสร้าง
3. ใช้ผกู ต่อพลองทาเสาธงลอย
วิธีการผูก
วิธีที่ 1 ผูกประกบ 2 ท่อน
ขั้นที่ 1 เอาไม้ที่จะต่อมาวางซ้อนขนานกันโดยให้ปลายที่จะต่อซ้อนกันราว 1 ใน 4
หรื อ 1 ใน 5 ของความยาวของไม้ จากนั้นเอาเชือกผูกเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่เสาต้นใดต้นหนึ่ง แล้ว
บิดปลายเชือกเข้ากับตัวเชือก (แต่งงาน) ใช้ลิ่มขนาดเท่าเส้นเชือกยัดระหว่างเสา “ตามรู ป” ใช้
เชือก 2 เส้น เวลาผูกจริ งผูกทีละเส้น
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ขั้นที่ 2 พันเชือกรอบไม้ท้ งั สองอันให้เชือกเรี ยงกันพันจานวนรอบจนกว้างเท่ากับ
ความกว้างของไม้ท้ งั สองอัน สอดเชือกเข้ากลางระหว่างไม้ท้ งั สอง ซึ่ งยังห่างกันอยูเ่ พราะมีลิ่มยัด
ไว้เพื่อเตรี ยมพันหักคอไก่

ขั้นที่ 3 หักคอไก่โดยสอดเชือกในระหว่างไม้พนั รอบเชือกที่พนั อยูเ่ ดิม ดึงลิ่มออก
รัดหักคอไก่ให้แน่น

ขั้นที่ 4 ผูกปลายเชือกด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดทีไม้คนละอันกับที่ข้ ึนต้น
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วิธีที่ 2 ผูกประกบ 3 ท่อน
วิธีการผูก เริ่ มด้วยผูกตะกรุ ดเบ็ดที่เสาต้นกลาง แต่งงานเชือกแล้วพันรอบเสาทั้งสามให้เชือก
เรี ยงกันจนกว้างเท่าความกว้างของเสาทั้งสามต้น หักคอไก่รัดจนแน่น ลงท้ายด้วยผูกตะกรุ ดเบ็ดที่
เสาต้นริ มเป็ นอันสาเร็ จ
2. ผูกทแยง
ประโยชน์
1. ใช้ผกู นัง่ ร้านในการก่อสร้าง
2. ผูกไม้ค้ ายันเสาป้ องกันเสาล้ม
3. ใช้ผกู ตอม่อเสาสะพาน
วิธีผกู
ขั้นที่ 1 ใช้ปลายเชือกด้านหนึ่งคล้องรอบไม้เสาทั้งสองต้น และผูกด้วยเงื่อนผูกซุง

ขั้นที่ 2 ดึงปลายเชือกลงทางขวา เพื่อให้เงื่อน
แน่น แล้วพันรอบเสาทั้งสอง 3 - 4 รอบ

ขั้นที่ 3 พันทแยงรอบเสาทั้งคู่ 3 รอบ
ขั้นที่ 4 หักคอไก่ 2 - 3 รอบ
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ขั้นที่ 5 ลงด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ด

3. ผูกกากบาท
ประโยชน์
1. ใช้ผกู นัง่ ร้านในการก่อสร้าง
2. ใช้ผกู ตอม่อเสาสะพาน
วิธีการผูก
ขั้นที่ 1 ผูกเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่หลักอันตั้ง (อันนอนก็ได้) แล้วแต่งงานปลายเชือกส่ วนที่เหลือให้
เข้ากันให้เรี ยบร้อย
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ขั้นที่ 2 อ้อมเชือกลอดใต้ไม้อนั นอนทางด้านขวา ดึงให้ตึงมือพาดข้ามอันตั้งด้านบน ลอดอัน
นอนด้านซ้ายขึ้นมาพาดข้ามอันตั้งด้านล่าง ลอดอันนอนด้านขวาเป็ นอันครบรอบ พันอย่างนี้สัก 3
– 4 รอบ ดึงให้ตึงทุก ๆ รอบ

ขั้นที่ 3 หักคอไก่
หักคอไก่ คือการพันรอบอ้อมเงื่อนในขั้นที่ 2 เพื่อรัดเชือกให้ตึง จะได้ไม่รูดลง

ขั้นที่ 4 เมื่อหักคอไก่ได้ 2 - 3 รอบ และดึงเชือกให้ตึงแล้ว ให้จบลงด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่ไม้
อันนอนซึ่ งเป็ นคนละอันกับอันขึ้น
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หมายเหตุ การผูกกากบาทมีลาดับขั้นการผูกดังนี้
1. ขึ้นต้นด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่หลักต้นหนึ่ง
2. แต่งงานเชือกกับปลายเชือก
3. พันเชือกอ้อมหลักทั้งสอง
4. คักคอไก่เพื่อรัดเชือกให้แน่น
5. ลงท้ายด้วยเงื่อนตะกรุ ดเบ็ดที่หลักคนละต้นกับข้อ 1

69
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 16 เรื่อง ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ 1. บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนได้
2. บอกทิศทางลม และชื่อลมประจาฤดูกาลที่พดั ผ่านได้
3. บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาลนั้น ๆ ได้
เนือ้ หา กาลอากาศ
1. การเกิดฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย
2. สัญญาณหรื อสาเหตุที่ทาให้ลกั ษณะอากาศเปลี่ยนแปลง
3. ลมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ลูกเสื อลอดถ้ า ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับลูกเสื อสนทนาถึงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายเกี่ยวกับเครื่ องมือที่ใช้บอกสัญญาณเกี่ยวกับอากาศ เช่น
เทอร์โมมิเตอร์ ไฮโดรมิเตอร์ และบารอมิเตอร์
3.3 ให้ลูกเสื อดาเนินการอภิปรายกลุ่ม ตามหัวข้อต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
กลุ่มที่ 2 ลักษณะอากาศในแต่ละฤดูกาล
กลุ่มที่ 3 ลมบก และลมทะเล ประจาฤดูกาล
3.4 เพลง “ ลมบก ลมทะเล ”
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ภาพเครื่ องมือที่ใช้บอกสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ เช่น เทอร์โมมิเตอร์
ไฮโดรมิเตอร์ และบารอมิเตอร์
2. แผนภูมิเพลง “ ลมบก ลมทะเล ”
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การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
1.1 ความสนใจ
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม
2.1 บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตน
2.2 บอกทิศทาง และชื่อลมประจาฤดูกาลที่พดั ผ่าน
2.3 บอกลักษณะอากาศตามฤดูกาล
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กาลอากาศ
กาลอากาศ
ประเทศไทยตั้งอยูใ่ นเขตร้อนมีมหาสมุทรและทะเลล้อมรอบบางส่ วน ทาให้อุณหภูมิ
และความกดอากาศบนพื้นน้ าและแผ่นดินแตกต่างกันมากจึงเกิดการเคลื่อนที่ของลมมรสุ มต่าง ๆ
ประเทศไทยแบ่งฤดูกาลออกเป็ น 3 ฤดู คือ
1. ฤดูฝน จะเกิดเป็ นฤดูที่ลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้พดั เข้าสู่ ประเทศไทย เริ่ มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ประมาณ 5 เดือน ฝนตกชุกในเดือนสิ งหาคม - กันยายน
2. ฤดูหนาว จะเป็ นฤดูที่ลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือเข้าสู่ ประเทศไทยเริ่ มตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ประมาณ 3 เดือน อากาศโดยทัว่ ไปไม่หนาวเย็นมากนัก ยกเว้น
ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ นที่สูง จะมีอากาศหนาวเป็ นบางครั้งบางคราว
3. ฤดูร้อน เป็ นฤดูที่มีกระแสลมจากทะเลจีนใต้เริ่ มพัดเข้าสู่ ประเทศไทยจากทิศใต้
และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับแสงอาทิตย์เลื่อนตรงกับประเทศไทยมากขึ้นเริ่ มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ประมาณ 3 เดือน ทาให้มีอากาศร้อนอบอ้าวมาก โดยเฉพาะเดือน
เมษายนจะร้อนที่สุด เพราะอุณหภูมิข้ ึนสู งที่สุด
สัญญาณหรื อสาเหตุที่ทาให้อากาศเปลี่ยนแปลง
1. กระแสลมและฝน กระแสลม คือ การเคลื่อนไหวของอากาศที่ลอ้ มรอบตัวเรา
เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศบนพื้นโลกในที่ต่าง ๆ ไม่เท่ากัน บริ เวณใดได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์
มาก อากาศจะขยายตัวลอยสู งขึ้น อากาศจากที่อื่นซึ่ งมีความกดดันสู งกว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่
ซึ่ งเราเรี ยกอากาศเคลื่อนที่วา่ “กระแสลม” อากาศจะเคลื่อนที่จากที่มีความกดดันสู ง ไปสู่ ที่มีความ
กดดันต่าเสมอ และถ้ากระแสลมเคลื่อนที่ผา่ นทะเลหรื อมหาสมุทร ก็จะนาความชื้น ละอองไอน้ า
ไปด้วย เมื่อกระทบกับอากาศเย็นก็จะกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าตกลงมาเป็ นฝน
สาหรับประเทศไทยในแต่ละปี จะมีระยะฝนตกตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ภาคเหนือ ประมาณ 6 – 8 เดือน
1.2 ภาคใต้ ประมาณ 8 - 11 เดือน
1.3 ภาคตะวันออก ประมาณ 8 - 11 เดือน
1.4 ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 - 6 เดือน
1.5 ภาคกลาง ประมาณ 5 - 7 เดือน
2. ความกดดันอากาศ คือสภาวะที่อากาศมีไอน้ าแตกร่ างกัน กล่าวคือ เมื่อใดที่
อากาศมีไอน้ ามาก ความกดดันจะต่าลง และอาจจะเป็ นเหตุให้เกิดลมหรื อพายุ แต่ถา้ ในอากาศมี
ไอน้ าน้อย ความกดดันของอากาศจะสู ง ซึ่งทาให้อากาศปลอดโปร่ ง
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3. อุณหภูมิ หมายถึง ระดับความร้อน อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและความเปลี่ยนแปลนี้เองทาให้เกิดกระแสลม น้ าค้าง เมฆ หมอก ฝน พายุ ฯลฯ
เครื่ องมือที่ใช้วดั อุณหภูมิเรี ยกว่า “เทอร์โมมิเตอร์ ”
4. ความชื้นแห้งของอากาศ อากาศชื้นไม่ได้หมายความว่า อากาศมีไอน้ ามาก แต่
หมายถึงว่าอากาศจะสามารถรับไอน้ าที่ระเหยขึ้นไปได้อีกเพียงเล็กน้อย วันไหนอากาศแห้ง อากาศ
จะสามารถรับไอน้ าที่ระเหยขึ้นไปได้อีกเป็ นจานวนมาก
ลมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
1. ลมมรสุ ม คือ ลมที่เกิดจากความกดดันของอากาศเหนื อพื้นดินกับพื้นมหาสมุทร
แตกต่างกันในฤดูร้อน ลมนี้ พดั จากมหาสมุ ทรเข้าสู่ พ้ืนดิ น ทาให้เกิ ดฝนตก
และนาความชุ่มชื้ นสู่ แผ่นดิน ในฤดูหนาวลมนี้ พดั จากพื้นดินไปสู่ มหาสมุทร
นาความแห้งแล้งและความหนาวมาสู่ แผ่นดิน
2. ลมบกลมทะเล มี 2 ชนิด คือ ลมบกและลมทะเล
ลมบก เกิดในเวลากลางคืน เป็ นลมที่พดั จากฝั่งสู่ ทะเล เพราะเวลากลางคืน
พื้นดินคายความร้อนได้เร็ วกว่าพื้นน้ า จึงทาให้อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดิน
ต่ากว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน้ า ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงสู ง
กว่าพื้นน้ า อากาศจึงเคลื่อนที่จากฝั่งสู่ ทะเล กลางวันแผ่นดินร้อนกว่าน้ า
ความกดดันของอากาศบนพื้นดินจึงต่ากว่า ความกดดันของอากาศบนพื้นน้ า
อากาศจึงเคลื่อนที่จากทะเลเข้าสู่ ฝั่ง
3. ลมประจาถิ่น คือ ลมที่พดั ขึ้นเฉพาะแห่งตามภูมิภาคต่าง ๆ เกิดขึ้นเนื่องจาก
ความกดดันของอากาศในภูมิภาคนั้น ๆ แตกต่างกัน ลมประจาถิ่นในประเทศ
ไทย คือ “ลมว่าว” ซึ่ งพัดอยูร่ ะหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน เนื่องจากความ
กดดันอากาศในอ่าวไทยกับภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือแตกต่างกัน ลมจึงพัดจาก
อ่าวไทยไปสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเหตุ ในเรื่ องนี้อาจสอนได้หลายวิธี เช่น
ฐานที่ 1 ฤดูกาลต่าง ๆ
ฐานที่ 2 สัญญาณและสาเหตุให้อากาศเปลี่ยนแปลง
ฐานที่ 3 ลมต่าง ๆ ที่เกิดในประเทศไทย
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การจัดทาสถิติกาลอากาศประจาวัน
การทาสถิ ติกาลอากาศประจาวันนั้น ลู กเสื อสามารถจัดทาขึ้ นได้อย่างง่าย ๆ โดยการ
สังเกตสภาพอากาศและวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์ โมมิเตอร์ แล้วจดบันทึกไว้ เราควรท าการสังเกต
ในตอนเช้าและตอนบ่ายของทุ ก ๆ วันต่อเนื่ องกัน เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน เมื่อครบ
กาหนดแล้ว ให้ลูกเสื อนาสถิ ติกาลอากาศประจาวันที่ จดบันทึกไว้มาพิจารณาดู จะพบว่าสภาพ
อากาศและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งจะทาให้เราเข้าใจถึงสภาพอากาศโดยทัว่ ๆ ไปของท้องถิ่น
ได้เป็ นอย่างดี
ตัวอย่างตารางสถิติกาลอากาศประจาวัน
วันที่_________เดือน_________________พ.ศ.___________
เวลา
เช้า
บ่าย

อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
15
20

สภาพอากาศ
หมอกมาก
สว่าง

หมายเหตุ

ผูบ้ นั ทึก________________________
การสารวจสถานที่สาคัญ
การส ารวจ คื อ การค้น หาหรื อค้น พบสถานที่ หนึ่ ง เราควรออกไปศึ ก ษาให้เข้าใจ
และรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ เพื่อจะทาให้ทราบถึงประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของ
สถานที่ ตลอดจนทราบถึ ง หน้ า ที่ ก ารบริ ก ารของสถานที่ ต่ า ง ๆ ในท้อ งถิ่ น ที่ อ าศัย อยู่ซ่ ึ งจะ
ท าให้ เราสามารถติ ดต่ อขอรั บ บริ ก ารจากสถานที่ น้ ัน ๆ ได้ และแนะน าผูอ้ ื่ น ให้ม าใช้บริ ก าร
ได้อย่างถูกต้อง
ส ถ าน ที่ ต่ างๆ ใน ท้ อ งถิ่ น ที่ เราไป ท าก ารส ารว จ เช่ น วั ด โบ ราณ ส ถ าน
สถานี อนามัย ที่ ว่าการอาเภอ สถานี ตารวจ สถานที่ ท่องเที่ ยว สถานี ขนส่ ง เป็ นต้น เมื่อลูกเสื อ
ไปทาการสารวจต้องบันทึก สังเกต และเขียนรายงานผลการสารวจสถานที่ โดยสอบถามข้อมูล
ของสถานที่ต่าง ๆ จากผูร้ ู ้หรื อผูเ้ ป็ นเจ้าของสถานที่น้ นั ๆ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แผนการจัดที่ 17 เรื่อง ระเบียบแถว (สวนสนาม)
จานวน 1 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์ เดินสวนสนามได้ถูกต้อง พร้อมเพรี ยง
เนือ้ หา การเดินสวนสนาม ( ต่อ )
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ เกียรติศกั ดิ์ลูกเสื อไทย ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับฝึ กการเดินท่าแบกอาวุธ ( เดิน - หยุด )
3.2 ให้นายหมู่แยกฝึ กหมู่ของตนเพื่อความพร้อมเพรี ยง ผูก้ ากับคอยแนะนา
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ธงประจากอง
2. ธงเขียว เหลือง แดง
3. พลอง
4. ป้ ายชื่อโรงเรี ยน
5. ดุริยางค์หรื อนกหวีด
6. ไม่ถือของผูก้ ากับ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ผลการปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง ระเบียบแถว (สวนสนาม) ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ เดินสวนสนามได้ถูกต้อง พร้อมเพรี ยง
เนือ้ หา การเดินสวนสนาม ( ต่อ )
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ลูกเสื ออดทน ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับจัดรู ปขบวนสวนสนาม
3.2 ฝึ กการเดินสวนสนาม
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ธงประจากอง
2. ธงเขียว เหลือง แดง
3. พลอง
4. ป้ ายชื่อโรงเรี ยน
5. ดุริยางค์หรื อนกหวีด
6. ไม่ถือของผูก้ ากับ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ผลการปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………...….…
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง งานอดิเรกและเรื่องทีส่ นใจ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ เลือกทางานอดิเรกที่ตนถนัดและสนใจอย่างน้อย 2 อย่างได้
เนือ้ หา งานอดิเรกและเรื่ องที่สนใจ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ครอบครัวสัตว์ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 อภิปรายซักถามความหมายงานอดิเรกและประเภทของงานอดิเรก
3.2ให้ลูกเสื อเล่าเกี่ยวกับงานอดิเรกที่ตนได้ทาอยูท่ ี่บา้ นและที่โรงเรี ยน
3.3ให้ลูกเสื อเลือกงานอดิเรกที่ตนสนใจ แล้วรายงาน
3.4ร้องเพลงลูกเสื อบาเพ็ญตน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ตัวอย่างงานอดิเรก เช่น สมุดสะสมแสตมป์ ฯลฯ
2. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ตรวจผลงาน
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………...….…
………………………………………………………………………………………………………
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งานอดิเรกทีน่ ่ าสนใจ
ผูก้ ากับลูกเสื อนาเข้าสู่ บทเรี ยน โดยถามว่า “งานอดิเรกมีอะไรบ้าง และให้แต่ละคน
บอกงานอดิเรกที่ตนเองสนใจ พร้อมกับบอกประโยชน์ (ตัวอย่างเท่านั้นอาจจะเพิ่มได้ตามความ
สนใจของลูกเสื อ) เช่น
1. การทาสวนครัว
2. การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
3. การสะสมแสตมป์
4. การประดิษฐ์เครื่ องรับวิทยุ
5. การแกะสลักและการปั้ น
6. การเลี้ยงสัตว์
ฯลฯ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 19 เรื่อง งานอดิเรกและเรื่องทีส่ นใจ (ต่ อ)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ เลือกทางานอดิเรกที่ตนถนัดและสนใจอย่างน้อย 2 อย่างได้
เนือ้ หา งานอดิเรกและเรื่ องที่สนใจ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ อย่าเกียจคร้าน ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 อภิปรายซักถามความหมายงานอดิเรกและประเภทของงานอดิเรก
3.2 ให้ลูกเสื อเล่าเกี่ยวกับงานอดิเรกที่ตนได้ทาอยูท่ ี่บา้ นและที่โรงเรี ยน
3.3 ให้ลูกเสื อเลือกงานอดิเรกที่ตนสนใจ แล้วรายงาน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ตัวอย่างงานอดิเรก เช่น สมุดสะสมแสตมป์ ฯลฯ
2. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ตรวจผลงาน
บันทึกหลังการสอน…………………….…………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….…………

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ลูกเสื อเอก

สารบัญ
หน้า
คาชี้แจงการใช้ แผนการเรียนรู้
หน่ วยที่ 1
ปฐมนิเทศ
หน่ วยที่ 2-3
ระเบียบแถว
หน่ วยที่ 4-5
การบริ การ
หน่ วยที่ 6-8
การพึ่งตนเอง
หน่ วยที่ 9-11
การผจญภัย
หน่ วยที่ 12
การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ
หน่ วยที่ 13-19
วิชาการลูกเสื อ

1
2
10
22
27
37
41

หลักสู ตรลูกเสื อสามัญ
ลูกเสื อตรี
แสดงว่ามีความรู ้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสื อ
ประวัติสังเขปของลอร์ด เบเดน พาวเวลล์
พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
วิวฒั นาการของขบวนการลูกเสื อไทยและลูกเสื อโลก
การทาความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย และคติพจน์ของลูกเสื อ
คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
เข้าใจและยอมรับคาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อสามัญ
กิจกรรมกลางแจ้ง
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่หรื อกองลูกเสื อนอกสถานที่
ระเบียบแถว
ท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
การตั้งแถวและการเรี ยกแถว
ลูกเสื อโท
1. การรู้จกั ดูแลตนเอง
2. การช่วยเหลือผูอ้ ื่น
3. การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
4. ทักษะในทางวิชาลูกเสื อ
5. งานอดิเรกและเรื่ องที่สนใจ
6. คาปฏิญาณและกฎของลูกเสื อ
ลูกเสื อเอก
1. การพึ่งตนเอง
2. การบริ การ
3. การผจญภัย
4. วิชาการของลูกเสื อ
5. ระเบียบแถว

เครื่องหมายวิชาพิเศษ 54 วิชา
เรียนนอกเวลาหรือใช้ วธิ ีบูรณาการเข้ ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีพฒั นาการทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็ นพลเมือง
ดีมีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริ ญก้าวหน้า ความสงบสุ ข และความมัน่ คง
ของประเทศชาติ จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั ิตามคาปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ
ลูกเสื อสามัญ
2. มีทกั ษะการสังเกต จดจา การใช้มือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต มี ระเบี ย บวินัย มี ค วามสามัค คี เห็ น อกเห็ น ใจผูอ้ ื่ น
มีความเสี ยสละ บาเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. มี ก ารพัฒ นาตนเองอยู่ เสมอ สร้ า งสรรค์ ง านฝี มื อ สนใจและพัฒ นาเรื่ อ ง
ของธรรมชาติ

กาหนดหน่ วยกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6) วิชาลูกเสื อเอก ภาคเรียนที่ 1
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6

หน่วยการเรี ยนรู ้
การปฐมนิเทศ
- การจัดการเรี ยนการสอน
- การแต่งกาย
6. การพึ่งตนเอง
การบริ การ
การผจญภัย
วิชาการของลูกเสื อ
ระเบียบแถว
รวม

เวลา(ชัว่ โมง)
1

ภาคเรี ยนที่ 2 1. เรี ยนวิชาพิเศษลูกเสื อสามัญ
2. จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสื อสามัญ
หมายเหตุ วิชาลูกเสื อเอกใช้เวลาเรี ยนจานวน 18 ชัว่ โมง

3
2
3
7
3
19

หมายเหตุ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์ที่
1

เรื่ อง
ปฐมนิเทศ

2

ระเบียบแถว

3

ระเบียบแถว

4

บริ การ

5

การบริ การ (ต่อ)

6

การพึ่งตนเอง

7

การพึ่งตนเอง (ต่อ)

8

การพึ่งตนเอง (ต่อ)

จุดประสงค์
1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระบบหมู่ได้
2. ชี้แจงการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง
ๆ ได้
เดินสวนสนามได้ถูกต้อง พร้อม
เพรี ยง
เดินสวนสนามได้ถูกต้อง พร้อม
เพรี ยง
1. ปฐมพยาบาลผูท้ ี่ประสบ
อุบตั ิเหตุเลือดออกภายนอกได้
2. ปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยมีอาการ
ช็อคได้
1. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยได้ถูกวิธีและ
ปลอดภัย
2. บอกวิธีขอความช่วยเหลือใน
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
บอกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้ง
ค่ายพักแรมได้
สามารถปรุ งอาหาร 2 อย่าง
สาหรับคนสองคนได้
บอกวิธีใช้ ดูแล รักษาและ
ระมัดระวังอันตรายจากการใช้
ตะเกียง เตา และเครื่ องใช้
ไฟฟ้ าได้

จานวนชัว่ โมง
1

1
1
1

1

1
1
1

หมายเหตุ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ (ต่ อ)
(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์ที่
9

เรื่ อง
การผจญภัย

10

การผจญภัย (ต่อ)

11

การผจญภัย (ต่อ)

12

การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ

จุดประสงค์
1. อธิ บายระบบ เส้นชั้นความสู ง
ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
ได้
2. บอกและอ่านตาแหน่งพิกดั
กริ ดในแผนที่ได้
3. บอกส่ วนประกอบและวิธีใช้
เข็มทิศได้
4. แสดงวิธีหาทิศโดยใช้เข็มทิศ
ในที่กลางแจ้งได้
1. เตรี ยมอุปกรณ์สาหรับใช้เดิน
ทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรมได้
2. เดินทางไกลด้วยเท้าหรื อโดย
ทางเรื อ ด้วยความสามารถ
ของตนเองไม่นอ้ ยกว่า 10
กิโลเมตร หรื อโดยรถจักรยาน
เป็ นระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 20
กิโลเมตร และบันทึกรายงาน
การเดินทางโดยย่อได้
สารวจตาบลหรื อหมู่บา้ นใน
ท้องถิ่น เมื่อกลับมาแล้วรายงาน
ด้วยวาจาได้
1. ผูกเชือกพันหลักได้
2. ไต่เชือกได้ถูกวิธีการ

จานวนชัว่ โมง
1

1

1

1

หมายเหตุ

กาหนดการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ (ต่ อ)
(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6) วิชาลูกเสื อตรี ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์ที่
13

เรื่ อง
วิชาการลูกเสื อ

14

วิชาการลูกเสื อ (ต่อ)

15

วิชาการลูกเสื อ (ต่อ)

16

วิชาการลูกเสื อ (ต่อ)

17

วิชาการลูกเสื อ (ต่อ)

18

วิชาการลูกเสื อ (ต่อ)

19

วิชาการลูกเสื อ (ต่อ)

จุดประสงค์
ทาโครงการบุกเบิก 1 โครงการ
โดยการผูกเงื่อนได้อย่างน้อย 2
วิธี หรื อใช้รอกประกอบเชือกได้
ทาโครงการบุกเบิก 1 โครงการ
โดยการผูกเงื่อนได้อย่างน้อย 2
วิธี หรื อใช้รอกประกอบเชือกได้
แสดงวิธีผกู เงื่อนสาหรับช่วยชีวติ
คนได้
1. แสดงวิธีผกู เงื่อนบ่วงสายธนู
3 ชั้น ได้
2. แสดงวิธีผกู เงื่อนบ่วงสายธนู
พันหลักได้
3. แสดงวิธีผกู เงื่อนเก้าอี้ได้
แสดงวิธีผกู เงื่อนสาหรับช่วยชีวติ
คนได้อย่างน้อย 3 เงื่อน
1. บอกวิธีใช้ขวานและเลื่อยอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสมกับงาน
ได้
2. บอกวิธีเก็บรักษาขวานและ
เลื่อย
1. ให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2. สังเกตและจดจาลักษณะต่าง ๆ
ของสิ่ งมีชีวติ ได้

จานวนชัว่ โมง
1

1

1
1

1
1

1

หมายเหตุ

1
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 1 เรื่อง ปฐมนิเทศ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

1. ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นระบบหมู่ได้
2. ชี้แจงการเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เนือ้ หา
1. หมู่และระบบหมู่ลูกเสื อสามัญ
2. การปฏิบตั ิตนการเข้าร่ วมกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งหมู่ลูกเสื อสามัญตามข้อบังคับคณะลูกเสื อแห่งชาติ
2. สนทนาถึงระบบหมู่ การปฏิบตั ิกิจกรรม
3. อธิ บายถึงการแต่งเครื่ องแบบและการเตรี ยมอุปกรณ์
สื่ อการเรียนการสอน ภาพลูกเสื อแต่งเครื่ องแบบ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจการเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ซักถามการแต่งเครื่ องแบบ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์

2
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 2 เรื่อง ระเบียบแถว
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ เดินสวนสนามได้ถูกต้อง พร้อมเพรี ยง
เนือ้ หา การเดินสวนสนาม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ลูกเสื ออดทน ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับจัดรู ปขบวนสวนสนาม
3.2 ฝึ กการเดินสวนสนาม
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ธงประจากอง
2. ธงเขียว เหลือง แดง
3. พลอง
4. ป้ ายชื่อโรงเรี ยน
5. ดุริยางค์หรื อนกหวีด
6. ไม่ถือของผูก้ ากับ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ผลการปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
การสวนสนาม
1. การเดินสวนสนาม
1.1 การจัดรู ปขบวนสวนสนาม
- กองลูกเสื ออาจจัดแถวสวนสนามได้ดงั นี้
1.2 เป็ นแถวตอนเรี ยง 1 หรื อเป็ นแถวหน้ากระดานตอนหมู่ ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสม
1.3 ถ้าลูกเสื อจังหวัดรวมกันสวนสนาม ให้จดั เดินเป็ นอาเภออาเภอไป เว้นระยะต่อระหว่าง
อาเภอ 10 ก้าว
ผูอ้ านวยการลูกเสื ออาเภอหรื อผูแ้ ทนเป็ นผูบ้ อกแถวสวนสนามของอาเภอ และ
ผูอ้ านวยการลูกเสื อจังหวัดหรื อผูแ้ ทนเป็ นผูบ้ อกแถวสวนสนามของจังหวัด
1.4 ในการสวนสนามให้เว้นระยะต่อดังนี้
- ระหว่างกองลูกเสื อ 5 ก้าว
- ระหว่างลูกเสื ออาเภอ 15 ก้าว
- ระหว่างลูกเสื อจังหวัด 15 ก้าว ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของภูมิประเทศ
1.5 เมื่อพร้อมแล้ว แตรเดี่ยวเป่ าให้สัญญาณ ผูบ้ งั คับขบวนสวนสนามสั่ง “เตรี ยมสวนสนาม”
แตรเดี่ ย วเป่ าให้ สั ญ ญาณ “หน้ าเดิ น ” ผู ้บ ัง คับ ขบวนสวนสนามสั่ ง “ขวา - หั น ”
“แบก – อาวุธ” และ “เดินหน้า” แตรวงบรรเลงแล้วเดินขวนเคลื่อนที่ออกไป ลูกเสื อถือ
ป้ ายยืน อยู่ตรงกึ่ ง กลางหน้าขบวน หลังลู ก เสื อถื อป้ าน 4 ก้าว เป็ นลู ก เสื อถื อ ธงหลัง
ลูกเสื อถือธง 5 ก้าวเป็ นผูก้ ากับลูกเสื อ หลังผูก้ ากับลูกเสื อ 5 ก้าว เป็ นรองผูก้ ากับลูกเสื อ
ซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับแถว และหลังรองผูก้ ากับลูกเสื อ 3 ก้าว เป็ นกองลูกเสื อ
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ตัวอย่างแถวสวนสนาม หมู่แถวตอน

2. การทาความเคารพ
ก. เฉพาะผูถ้ ือธงการแสดงความเข้ารพในเวลาอยูก่ บั ที่ เมื่อมีคาบอกว่า “วันทยา – วุธ”
ให้ผเู ้ ชิญธงยกธงขึ้นในท่าเคารพ ครั้นแล้วให้เชิญผูเ้ ชิญธงทากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข้างหน้า
อย่างช้า ๆ ให้ได้จงั หวะเช่นเดียวกับขาลง และให้คนเชิญธงอยูใ่ นท่านี้จนกว่าจะมีคาบอกว่า
“เรี ยบ - อาวุธ” จึงให้ลดธงลงแล้วจึงทากึ่งซ้ายหันอยูใ่ นท่าตรง
ข. ลูกเสื อ และผูก้ ากับทาความเคารพตามวิธีการของลูกเสื อ
การทาความเคารพในขณะเดิน
จัดสถานที่ให้ใช้ธงปักเป็ นเครื่ องหมาย 3 ธง ธงแรก (ธงสี เหลือง) ห่างจากจุดทาความ
เคารพ 20 ก้าว ธงที่ 2 (ธงสี เขียว) ห่างจากผูร้ ับการเคารพ 10 ก้าว และธงที่ 3 (ธงสี แดง) อยู่
ถัดจากผูร้ ับการเคารพไปอีก 10 ก้าว ทาความเคารพดังนี้
2.1 เมื่อถึงธงที่ 1 รองผูก้ ากับจะบอกระวัง ทุกคนเริ่ มเตรี ยมตบเท้าแรง
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2.2 เมื่อถึงธงที่ 2 รองผูก้ ากับจะบอก “แลขวา – ทา” ให้ทุกคนทุกหมู่ ทาความเคารพ
โดยสะบัดหน้าหันไปทางผูร้ ับความเคารพ เว้นคนขวาสุ ดแลตรงมองไปข้างหน้า ทุกคนไม่แกว่ง
แขน (คนถือพลอง ไม้ง่ามแกว่งแขนตามปกติ)
2.3 เมื่อถึงธงที่ 3 หมู่ใดถึงก่อนให้สะบัดหน้ากลับแลตรงและแกว่งแขนตามปกติโดย
ไม่ตอ้ งออกคาสั่ง
หมายเหตุ การบอก “ระวัง” หรื อ “แลขวา” ท า ค าว่า “ระวัง” และ “ท า” ควรรี บบอกเมื่ อ
ตบเท้าขวา
ขบวนสวนสนาม (ภายในอาเภอ)

หมายเหตุ : ระยะต่ออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6
ขบวนสวนสนาม (ภายในจังหวัด)

หมายเหตุ 1) ระยะต่ อ อาจเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสมของสถานที่ แ ละภู มิ ป ระเทศ
2) ธงลู ก เสื อ ประจาจัง หวัด ถ้าเชิ ญ มาประจ าแท่ น รั บ การเคารพ(ด้านหน้าซ้ายมื อ
ของประธาน) ห้ามใช้แสดงความเคารพผูเ้ ป็ นประธานเด็ด ขาด(นอกจากสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว
พระองค์เดียว)
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การเดินสวนสนาม
1. เมื่อจัดแถวพร้อมแล้ว ผูบ้ งั คับขบวนสวนสนามจะบอก “แบก – อาวุธ” และ “ซอย
เท้า” แถวลูกเสื อจะซอยเท้าจัดแถวรออยู่
2. ให้แถวและแตรเดี่ยวออกเดิน จนถึงกองลูกเสื อที่อยูห่ น้าสุ ด
3. ผูบ้ งั คับขบวนสวนสนามบอก “หน้าเดิน” ผูบ้ งั คับบัญชาและลูกเสื อทั้งหมดออกเดิน
ตามระยะที่จดั ไว้
ท่าเดินสวนสนาม
1. ผูก้ ากับ บอก “สวนสนาม หน้ า – เดิ น ” ให้ ลู ก เสื อ เตะเท้า ซ้ า ยออกไปก่ อ นอย่า ง
แข็งแรง ขาตึง ปลายเท้างุม้ ยกสู งจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
2. ขณะเตะเท้า ให้ แ กว่ง แขนตรงข้า มกับ เท้า ไปข้า งหน้ าตัด กับ ล าตัว ให้ ฝ่ ามื อ ผ่า น
ประมาณกึ่ งกลางลาตัว เสมอแนวเข็มขัด ห่ างเข็มขัดประมาณ 1 ฝ่ ามือ แบนิ้ วชิ ด
ติดกันตามธรรมชาติและแกว่งแขนเลยเฉี ยงไปทางด้านหลังพองาม งอศอกเล็กน้อย
3. เมื่ อ วางเท้า เต็ ม ฝ่ าเท้า และก้า วเท้า และก้าวเท้า ต่ อ ไป ขณะวางเท้า ก้า วไปข้างหน้ า
ให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยตบฝ่ าเท้าอย่างแข็งแรง ยืดตัวอย่างองอาจ
4. เตะเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้น ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับข้อ 2 - 3 ทาสลับเท้าซ้ายและขวา
เมื่อต้องการเปลี่ยนเท้าเดินสวนสนามเป็ นปกติให้ใช้คาบอกว่า “เดินตามปกติ”
การทาความเคารพขณะเดินสวนสนาม
การจัด สถานที่ บ ริ เวณสวนสนามด้านหน้ าผู้เป็ นประธานในพิ ธี ห รื อ ผูร้ ั บ การเคารพ
จะมีธงปักเป็ นเครื่ องหมาย 3 ธง คือ
ธงที่ 1 (ธงสี เหลือง) ปั กห่างจากจุดทาความเคารพ 20 ก้าว
ธงที่ 2 (ธงสี เขียว) ปั กห่างจากจุดทาความเคารพ 10 ก้าว
ธงที่ 3 (ธงสี แดง) อยูถ่ ดั ผูร้ ับความเคารพไปอีก 10 ก้าว
การทาความเคารพในขณะเดินสวนสนาม จะปฏิบตั ิดงั นี้
1. เมื่อคนทางขวาของแถวเดินถึงธงแรก ผูบ้ อกแถวบอก “ระวัง” ลูกเสื อตบเท้าแข็งแรง
และอยูใ่ นระเบียบอย่างดีที่สุด
2. เมื่อใกล้ธงที่ 2 ให้ผบู ้ อกแถวบอกว่า “แลขวา – ทา” ผูบ้ อกวันทยาหัตถ์สะบัดหน้าแล
ขวา ตาจับผูร้ ับทาความเคารพส่ วนลูกเสื อสะบัดหน้าแลขวา ตาจับผูร้ ับการเคารพมือไม่แกว่งคน
ขวาสุ ดของแต่ละตับแลตรงรักษาแถวให้ตรงไว้
3. เมื่อพ้นธงที่ 3 สะบัดหน้าแลตรง เลิกทาความเคารพเองและแกว่งแขนตามปกติ
4. เมื่อธงคณะลูกเสื อแห่งชาติ ธงคณะลูกเสื อจังหวัดผ่านมากับขบวนลูกเสื อสวนสนาม
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทุกคนที่อยูต่ รวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ
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การทาความเคารพของผูถ้ ือธงและถือป้ าย
ธงต่าง ๆ หมายถึงธงลูกเสื อแห่งชาติ ธงลูกเสื อประจาจังหวัด ธงประจากลุ่มหรื อกอง
ลูกเสื อ (เว้นธงระจาหมู่ลูกเสื อ)
กรณี ที่ 1 เวลาอยูก่ บั ที่
ให้ถือธงด้วยมือขวา โคนธงจรดกับพื้นประมาณโคนนิ้วขวา คันธงแนบกับลาตัวอยูใ่ น
ร่ องไหล่ขวา เวลาทาความเคารพ เมื่อเพลงสรรเสริ ญพระบารมีเริ่ มบรรเลงให้ผถู้ ือธงทาความเคารพ
ด้วยท่าธงติดต่อกันไปดังนี้
1. เอามือซ้ายไปจับคันธงเหนือมือขวาและชิดมือขวา แล้วยกคันธงขึ้นด้วยมือซ้ายให้
เสมอแนวบ่า จนข้อศอกซ้ายตั้งได้มุมฉาก ขณะเดียวกันมือขวาก็จบั ที่โคนคันธงและเหยียดตรงแล้ว
ทากึงขวาหัน
2. ค่อย ๆ ลดปลายคันธงลงช้า ๆ ตามจังหวะเพลง จนคันธงขนานกับพื้น มือซ้ายอยู่
เสมอแนวบ่าห่างตัวพอสมควร มือขวาจับคันธงโรยลง แขนเหยียดตรงไปตามคันธง(เมื่อบรรเลง
ไปได้ครึ่ งของเพลง)
3. ครั้นแล้วให้ยกปลายคันธงขึ้นท่าเคารพช้า ๆ ให้ได้จงั หวะเช่นเดียวกับขาลงเมื่อเพลง
สรรเสริ ญพระบารมีจบ ก็ให้ลดธงลงในท่าตรงตามเดิม
4. แล้วให้ลดมือซ้ายกลับที่และทาขวาหันกลับที่เดิม
กรณี ที่ 2 เวลาเคลื่อนที่
ให้แบกธงด้วยบ่าขวา มือขวาจับด้ามธงห่างจากโคนธงพอสมควร ศอกขวาแนบลาตัว
ทามุม 90 องศากับลาตัว
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 3 เรื่อง ระเบียบแถว ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ เดินสวนสนามได้ถูกต้อง พร้อมเพรี ยง
เนือ้ หา การเดินสวนสนาม ( ต่อ )
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ เกียรติศกั ดิ์ลูกเสื อไทย ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับฝึ กการเดินท่าแบกอาวุธ ( เดิน - หยุด )
3.2 ให้นายหมู่แยกฝึ กหมู่ของตนเพื่อความพร้อมเพรี ยง ผูก้ ากับคอยแนะนา
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ธงประจากอง
2. ธงเขียว เหลือง แดง
3. พลอง
4. ป้ ายชื่อโรงเรี ยน
5. ดุริยางค์หรื อนกหวีด
6. ไม่ถือของผูก้ ากับ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ผลการปฏิบตั ิ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 4 เรื่อง การบริการ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

1. ปฐมพยาบาลผูท้ ี่ประสบอุบตั ิเหตุเลือดออกภายนอกได้
2. ปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยมีอาการช็อคได้
เนือ้ หา
1. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกภายนอก
2. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีอาการช็อค
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ หมาป่ า ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงการเกิดอุบตั ิเหตุ
3.2 แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 กลุ่ม เรี ยนโดยผูก้ ากับอธิ บาย สาธิตและให้ลูกเสื อ
ปฏิบตั ิในเรื่ อง
3.2.1 วิธีการปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกภายนอก
3.2.2 วิธีปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีอาการช็อค
3.3ให้ใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 10 นาที แล้วหมุนกลุ่มกันเรี ยน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น สาลี ผ้าพันแผล ยาฆ่าเชื้อโรค
2.ภาพการปฐมพยาบาล
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2.การซักถาม
3.ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์
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การปฐมพยาบาล
1. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกภายนอก
1.1 แผลถลอก ชะล้างบาดแผลด้วยน้ าสบู่และน้ าสะอาด ใช้ยาฆ่าเชื้อทาแผลและปิ ดแผลด้วย
ผ้าสะอาด
1.2 แผลลึก แผลชนิดนี้เลือดออกมาก ฉะนั้นต้องห้ามเลือดก่อน โดยใช้ผา้ กดลงบนแผลจน
เลือดลดและพันแผลไว้ในการปฐมพยาบาลอย่าพยายามเช็ดเอาเลือดก้อนออกมากขึ้นและเกิด
แผลติดเชื้อได้ง่าย
1.3 บาดแผลต่าง ๆ ให้ฉีดยาป้ องกันบาดทะยักทุกราย
2. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีอาการช๊อก
2.1 ให้ผปู้ ่ วยนอนราบ ไม่หนุนหมอน
2.2 ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจ หรื อหายใจไม่สะดวกให้ทาทางเดินทางหายใจให้สะอาด และผาย
ปอด
2.3 ถ้ามีปาดแผลต้องห้ามเลือด
2.4 ทาบาดแผลต่าง ๆ ให้อยูน่ ิ่ง เช่น เข้าเฝื อกชัว่ คราว เพื่อบริ เวณนั้นจะได้ไม่เจ็บปวดมาก
หรื อมีเลือดออกมากขึ้น
2.5 รักษาตามอาการ ถ้าหนาวห่มผ้า ถ้าปวดให้ยาแก้ปวดให้ยากระตุน้ หรื อดมแอมโมเนียหอม
หมายเหตุ การนอนศีรษะต่า เช่น ยกปลายเตียงให้สูงกว่าหัวเตียง 20 - 30 เซนติเมตร
ให้ผลดีภายใน 30 นาทีแรกเท่านั้น ถานานกว่า 30 นาที ผลที่ได้สู่นอนราบไม่ได้
การผายปอด
การผายปอด เป็ นวิธีการที่ปฏิบตั ิเพื่อให้ปอดได้รับออกซิ เจนได้เพียงพอและเพื่อป้ องกัน
มิให้ความพิการแก่สมองและอวัยวะสาคัญอื่น ๆ เนื่องจากขาดออกซิเจน
ถ้าหายใจหยุดนาน 10 นาที ผูป้ ่ วยจะต้องตายแน่นอน แต่บางคนตายเมื่อหยุดหายใจ
เพียง 2 นาทีเท่านั้น ฉะนั้นในคนที่หยุดหายใจ การผายปอดจึงมีค่ายิง่
วิธีการ
1. จัดท่าผูป้ ่ วย เพื่อให้ลมเข้าปอดได้สะดวก ถ้าสงสัยว่ามีเศษอาหาร หรื อสิ่ งแปลกปลอม
อยูใ่ นปาก ให้ใช้นิ้วมือของผูป้ ฐมพยาบาลล้วงออกมาก่อน
2. การผายปอด การผายปอดมีหลายวิธี เช่น วิธีปากต่อปาก ปากต่อจมูก วิธีของเซฟ
เฟอร์ วิธีของซิลเวสเตอร์ โอเกอร์ นิลสัน เป็ นต้น
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ปัจจุบนั การผายปอดด้วยวิธี “ปากต่อปาก” ได้รับความเชื่อถือและพิสูจน์แล้วว่าเป็ นวิธี
ที่ได้ผลดีที่สุดสาหรับการปฐมพยาบาลรี บด่วน
แต่ตอ้ งทราบวิธีอื่นด้วย เพราะบางครั้งวิธีปากต่อปากไม่อาจทาได้เช่น กรณี มีบาดแผล
บริ เวณใบหน้า ปากกราน เป็ นต้น
ก . วิ ธี ป าก ต่ อ ป าก (Mouth to Mouth) ห รื อป าก ต่ อ จมู ก (Mouth to nose)
ให้คนไข้นอนหงาย ยกต้นคอผูป้ ่ วยจัดศีรษะผูป้ ่ วยให้อยูใ่ นท่าแหงนพร้อมกับจัดคางยกขึ้น ผูป้ ฐม
พยาบาลสู ดหายใจเข้าลึกและกดริ มฝี ปากของผูพ้ ยาบาลซึ่ งอ้าอยู่ ลงบนปากผูป้ ่ วย ซึ่งจับให้อา้ (ควร
ใช้ผา้ ก๊อสหรื อผ้าเช็ดหน้าบาง ๆ วางบนปากผูป้ ่ วยก็ได้ถา้ มี) โดยให้ปาดทั้งสองคนแนบกันสนิ ท
หรื อปากผูพ้ ยาบาลกับ จมู กผูป้ ่ วย แล้วผูพ้ ยาบาลเป่ าลมทั้งหมดเข้าไปในปากหรื อในจมูกผูป้ ่ วย
ซึ่ งจะเห็นหน้าอกของผูป้ ่ วยกระเพื่อมขึ้นแล้วป่ วยให้ผปู ้ ่ วยหายในออกเอง
ขณะที่เป่ าลมเข้าไป ถ้าผูพ้ ยาบาลรู ้สึกว่า ไม่สามารถเป่ าลมเข้าไปในปอดผูป้ ่ วย
ได้ให้จบั ผูป้ ่ วยนอนตะแคงตบที่หลังของผูป้ ่ วย (ระหว่างสบักหรื อไหล่ท้ งั สอง) ค่อนข้างแรงหลาย
ๆ ครั้ง เผือ่ ว่าจะมีอะไรมาอุดทางเดินหายใจ จะได้หลุดออกแล้วผูพ้ ยาบาลเริ่ มผายปอดต่อไป
การเป่ าลมเข้า ปาก ผู้พ ยาบาลควรใช้ มื อ อี ก ข้า งบี บ จมู ก ผู้ป่ วยไว้ หรื อถ้ า
ใช้วธิ ี การปากต่อจมูกก็พยายามปิ ดปากผูป้ ่ วยไว้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ลมรั่วออกมาทางรู จมูกหรื อทางปาก
ถ้ า ในเด็ ก เล็ ก ผู ้ ป ฐมพยาบาลอาจกดปากครอบลงบนทั้ งปากและจมู ก
ของเด็กได้ ส าหรั บผูใ้ หญ่ การท าแต่ ละครั้งนานราว 5 นาที คือเป่ าปากให้ผูป้ ่ วยหายใจเข้าราว
2.5 วินาที และให้ผูป้ ่ วยหายใจออก พร้ อมกับที่ผูป้ ฐมพยาบาลเงยหน้าขึ้นสู ดอากาศหายใจเข้า
นานราว 2.5 วิน าที ซึ่ งจะท าให้ผ ายปอดได้น าที ล ะ 12 ครั้ ง แต่ ล ะครั้ งควรจะได้ล มเข้า ไป
ประมาณ 1,000 ซี .ซี ส าหรั บ เด็ก ควรให้ผายปอดได้ป ระมาณ นาที ล ะ 20 ครั้ ง (ปกติ ผูใ้ หญ่
หายใจนาทีละ 20 ครั้ง แต่การผายปอดทาได้เพียงนาทีละ 12 ครั้ง เพราะแต่ละครั้งผูป้ ฐมพยาบาล
เป่ าลมเข้าไปมากกว่าที่คนธรรมดาหายใจ)
ในเด็ ก การเป่ าลมเข้า นี้ บางครั้ งท าให้ ล มเข้า ไปอยู่ ใ นกระเพาะอาหารมาก
เราอาจช่วยได้โดยกดบริ เวณลิ้มปี่ เพื่อไล่ลมออก
ข. วิธี ข องโฮลเกอร์ – นิ ล สั น (Holger - Neilsen) หรื อ Arm Lift Back Pressure
method เป็ นวิธี ที่ ไ ด้ผ ลดี รองลงมาจากวิธี ป ากต่ อปาก ให้คนไข้น อนคว่า มื อทั้งสองข้างรอง
ใต้ห น้า ผาก ระวังอย่าให้ มี อะไรอุ ด ทางเดิ น หายใจผูพ้ ยาบาลอยู่เหนื อ ศี รษะผูป้ ่ วยหัน หน้าไป
ทางเท้า ผู้ป่ วย คุ ก เข่ า ขาข้า งหนึ่ งและวางเท้ า ข้า งหนึ่ งใกล้ ศี ร ษะผู ้ป่ วย มื อ ทั้ง สองข้า งของ
ผู ้พ ยาบาลวางลงบนหลัง ส่ ว นบนของผู ้ป่ วย (เพื่ อ สะดวกในการท า อาจใช้ วิ ธี นั บ 1 ถึ ง 8 )
โน้มน้ าหนักของผูพ้ ยาบาลลงบนมือทั้งสองข้าง จะทาให้มีแรงดันบนหลังผูป้ ่ วย จากบนลงล่างซึ่ ง
ใช้เวลาราว 2.5 วินาที เป็ นการหายใจออก (นับจังหวะ 1 – 2 – 3)
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จากนั้น ผูพ้ ยาบาลยกมื อขึ้ น และเลื่ อนมาจับ ที่ แขนทั้งสองข้างของผูป้ ่ วยเหนื อ
ข้อศอก (จังหวะนับ 4) แล้วดึงแขนทั้งสองข้างไปด้านบน ยกให้สูงขึ้น ซึ่ งกินเวลาราว 2.5 วินาที
ซึ่ งเป็ นท่าผูป้ ่ วยหายใจเข้าจังหวะนับ ( 5 – 6 – 7) จากนั้นก็ปล่อยแขนทั้งสองให้กลับมาที่เดิ มอี ก
(จังหวะนับ 8 ) ทาเช่นนี้สลับกันไปเรื่ อย ๆ
ค. วิธีของแชฟเฟอร์ (SCHAFERS) ผูป้ ่ วยอยูใ่ นท่านอนคว่า ศีรษะเอียงไปข้างใดข้าง
หนึ่งให้มือทั้งสองข้างอยูใ่ นท่าสบาย
เมื่อจัดเสื้ อผ้าของผูป้ ่ วยให้หลวมแล้ว ผูพ้ ยาบาลนัง่ คุกเข่าลงข้าง ๆ ตัวผูป้ ่ วยข้าง
ใดก็ได้หนั หน้าไปทางศีรษะผูป้ ่ วย แบมือทั้งสองวางบนชายโครงทั้งสองข้างของผูป้ ่ วย
แล้วพยายามโน้มตัวไปข้างหน้า ให้น้ าหนักลงบนมือทั้งสองข้าง เพื่อไล่อากาศใน
ปอดและหลอดลมออกเป็ นการหายใจออก
เมื่อผูพ้ ยาบาลเอียงตัวกลับ ทรวงอกของผูป้ ่ วยจะขยายตัวออกให้อากาศผ่านเข้าไป
ในปอด เป็ นการหายใจเข้า ทาสลับเช่นนี้เรื่ อย ๆ ในผูใ้ หญ่ทาให้ได้ประมาณนาทีละ 12 ครั้ง
ง. วิธีของซิ ลเวสเตอร์ (SILVESTER) ผูป้ ่ วยอยูใ่ นท่านอนหงาย ปลดเสื้ อผ้าให้หลวม
ใช้ผา้ หรื อหมอนสอดเข้าใต้ไหล่เพื่อให้ศีรษะแหงขึ้น จับใบหน้าผูป้ ่ วยให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ ง
ผูพ้ ยาบาลคุกเข่าเหนือศีรษะและหันหน้าไปทางด้านเท้าของผูป้ ่ วย จับข้อศอกของผูป้ ่ วยให้งอพับ
จับ ข้ อ มื อ ที่ ง อพับ ทั้ งสองข้ า งนี้ กดลงบนชายโครงทั้ งสองข้ า งของผู้ป่ วย
ในขณะที่ ก ดให้ ผูพ้ ยาบาลโน้มตัวลงและทิ้ งน้ าหนัก ตัวตามลงไปด้วย ท่ านี้ เป็ นวิธี ท าให้ ผูป้ ่ วย
หายใจออกเมื่อยกข้อมื อผูป้ ่ วยขึ้ น พร้ อมกับผูพ้ ยาบาลเอนตัวกลับ จะเป็ นท่าที่ ผปู ้ ่ วยหายใจเข้า
ให้ทาสลับกันเช่นนี้เรื่ อย ๆ ไป
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 5 เรื่อง การบริการ ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

1. เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยได้ถูกวิธีและปลอดภัย
2. บอกวิธีขอความช่วยเหลือในกรณี เกิดอุบตั ิเหตุ
เนือ้ หา
1. การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
2. การขอความช่วยเหลือ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ไก่ ”
5 นาที
3.สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 สนทนาและร่ วมกันอภิปรายถึงวิธีการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อออกเป็ น 2 กลุ่มเรี ยนเป็ นฐานโดยมีผกู ้ ากับอธิ บาย สาธิต แล้ว
ให้ลูกเสื อปฏิบตั ิตาม ดังนี้
ฐานที่ 1 การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย
ฐานที่ 2 การช่วยเหลือ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อ การเรี ยนการสอน อุ ป กรณ์ ก ารเคลื่ อนย้ายขึ้ น อยู่ก ับ อุ ป กรณ์ ที่ เลื อ กช่ วยเหลื อ เช่ น เก้า อี้
เสื่ อ เสื้ อ กางเกง เข็มขัด ไม้พลอง ฯลฯ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์
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การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย

การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยในสถานที่ที่เกิดอุบตั ิเหตุน้ นั อาจทาได้หลายวิธี แล้วแต่จานวน
ของผูป้ ่ วยและผูป้ ฐมพยาบาล และเครื่ องมือที่มีในขณะนั้น
การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยมีผชู ้ ่วยเหลือเพียงคนเดียว
การเคลื่อนย้ายด้วยคน ๆ เดียว สามารถจะทาได้หลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับ
ผูป้ ่ วยที่ ไม่มีบาดแผลตามร่ างกาย เช่ น ผูป้ ่ วยหมดความรู ้ สึกเนื่ องจากจมน้ า ขาดอากาศบริ สุทธิ์
เป็ นลม ข้อเท้าแพลง อาจเลือกใช้วธิ ีที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1. วิธีพยุงเดิน
เหมาะสาหรับคนไข้ที่ขาข้างหนึ่งได้รับบาดเจ็บ เช่น ข้อเท้าเคล็ด
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2. วิธีแบก
วิธีน้ ีเหมาะสาหรับการช่วยเหลือผูห้ มดสติออกจากบริ เวณไฟไหม้ที่ตอ้ งผ่านขั้นบันได
ผูช้ ่วยเหลือจะต้องมีมือว่างสาหรับยึดเกาะทางที่ผา่ นไป
3. วิธีอุม้ ทาบหลัง
ใช้สาหรับผูป้ ่ วยที่หมดสติ ในขณะที่คนไข้นอนหรื อนั่ง ผูพ้ ยาบาลหันหลังจับแขน
ทั้งสองของผูป้ ่ วยคล่ อมไหล่ ผูพ้ ยาบาลและดึ งมื อทั้งสองของผูป้ ่ วยที่ อยู่ด้านหน้าของผูพ้ ยาบาล
ให้ต่าลงมากที่สุด ผูป้ ฐมพยาบาลเดินโดยหลังโค้งมาทางหน้าเล็กน้อย
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4. วิธีกอดและทาบด้านหลัง
วิธีน้ ีใช้สาหรับผูบ้ าดเจ็บที่มีอาการไม่รุนแรง ห้ามใช้สาหรับผูบ้ าดเจ็บที่ได้รับอันตราย
เกี่ยวกับสมองหรื ออวัยวะภายใน

5. วิธีกอดและทาบด้านหน้า
เป็ นวิธี ที่ ดีวิธี ห นึ่ งส าหรั บ ผูช้ ่ วยเหลื อเพี ย งคนเดี ย วที่ ช่ วยเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยที่ รู้สึ ก ตัว
โดยมีมือทั้งสองวางไว้สาหรับไต่ หรื อเกาะบันได หรื อเปิ ดประตู หากมีปัญหาระหว่างลงบันได
ผูช้ ่วยเหลืออาจพักผูป้ ่ วยไว้กบั บันไดจนกว่าจะมีผมู ้ าช่วยเหลือต่อไป
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6. วิธีอุม้
ใช้สาหรับผูบ้ าดเจ็บเล็กน้อยอาจเนื่ องจากไม่สบาย หรื อเป็ นลม หรื อใช้สาหรับผูป้ ่ วยที่
ข้อเท้าแพลง หรื อมีบาดเจ็บบนฝ่ าเท้า เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่เล็กกว่าผูช้ ่วยเหลือ

7. วิธีลากด้วยผ้ารองใต้ตวั ผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุวธิ ีลากผูบ้ าดเจ็บ
วิธีน้ ีสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายออกจากตึกที่กาลังมีไฟไหม้ เป็ นวิธีที่ใช้สาหรับผูป้ ระสบ
อุ บ ัติ เหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ หรื อ หมดสติ และพื้ น ที่ เรี ย บ โดยใช้ผ ้า ปู ที่ น อน
หรื อผ้าห่ม ผ้าม่าน รองใต้ตวั ผูบ้ ากเจ็บแล้วลากสิ่ งรองตัวผูบ้ าดเจ็บไปตามพื้น
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8. วิธีลากผูป้ ระสบอุบตั ิเหตุวธิ ี ลากผูบ้ าดเจ็บโดยไม่มีผา้ รองใต้ตวั
วิธีน้ ีสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายออกจากตึกที่กาลังมีไฟไหม้ เป็ นวิธีที่ใช้สาหรับผูป้ ระสบ
อุ บ ัติ เหตุ ที่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ผูพ้ ยาบาลไม่ ส ามารถยืน ได้ ให้ ผู ก ข้อ มื อ ทั้ง สอง
ของผูบ้ าดเจ็บ และผูพ้ ยาบาลสอดศีรษะให้ขอ้ มือทั้งสองของผูป้ ่ วยอยูบ่ นคอผูพ้ ยาบาล ผูพ้ ยาบาล
อาจยกศีรษะผูป้ ่ วยให้สูงขึ้นมาก หรื อน้อยได้โดยการยกไหล่และคอขึ้นลง

9. วิธีลากลงจากที่ลาดชัน
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การเลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บโดยมีผชู ้ ่วยเหลือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
1. วิธีอุม้ แบบนัง่

2. วิธีทาที่นงั่ ด้วย 4 มือ
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3.
4.
5.
6.

วิธีอุม้ พยุงแขนและขา
วิธีอุม้ คนละด้าน
วิธีอุม้ เคียงสองคน
วิธีอุม้ เคียงสามคนวิธีอุม้ คนละด้านสามคน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 6 เรื่อง การพึง่ ตนเอง

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ บอกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งค่ายพักแรมได้
เนือ้ หา 1. การอยูค่ ่ายพักแรม
2. การเลือกที่ต้ งั ค่ายพักแรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ วิง่ เปรี้ ยววงกลม ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตการเลือกสถานที่ต้ งั ค่ายพักแรม
3.2 ให้ลูกเสื อรู ้จกั พิจารณาเลือกสถานที่ต้ งั ค่ายพักแรมและพักค้างคืน ในที่พกั แรม
ชัว่ คราวนั้น
3.3 เพลง “ ค่ายพักแรม ”
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน อุปกรณ์ในการอยูค่ ่ายพักแรม ( ภาคผนวก )
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต - ความสนใจและความตั้งใจ - การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การสัมภาษณ์ - บอกสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งค่ายพักแรม
3. การทดสอบ - สร้างที่พกั แรมชัว่ คราว
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การเลือกทีต่ ้งั ค่ ายพักแรม
ข้อสังเกตในการเลือกสถานที่ต้ งั ค่ายพักแรม
1. เลือกบริ เวณที่ต้ งั
2. ดูวา่ เป็ นที่หวงห้ามการตั้งค่ายพักลูกเสื อหรื อเปล่า ให้นายหมู่เป็ นผูต้ รวจตรา
3. จะตั้งค่ายในที่สาหรับค่ายลูกเสื อหรื อในท้องนา ทาหนังสื อขออนุญาตใช้ค่ายลุกเสื อ
4. ไปดูสถานที่เสี ยก่อนเพื่อเลือกที่ต้ งั ค่าย ดูวา่ จะหาความสะดวกได้อย่างไรบ้าง เพราะ
บางอย่างไม่ได้กาหนดไว้ในแผนที่ บางอย่างในที่แห่งนั้นก็มีไม่ได้
การเลือกที่ต้ งั ค่าย ปัจจัยสาคัญคืออะไรบ้าง
1. มีแหล่งน้ าใช้
2. มีฟ้ื นสาหรับก่อไปหุ งต้ม (หรื อเพื่อการอื่น) ดูแผนที่ประกอบ
3. ควรเป็ นที่ราบ แห้งสนิท มีที่กาบังลม ตรวจดูความสู งต่าของพื้นดินจากแผนที่
4. เป็ นที่เหมาะและกว้างขวางพอสาหรับทากิจกรรม
5. สะดวกแก่การสัญจร ควรมีพาหนะของหมู่เพื่อบรรทุกสัมภาระ ถนนหรื อทางเรี ยบ
นับว่าจาเป็ น
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 7 เรื่อง การพึง่ ตนเอง ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ สามารถปรุ งอาหาร 2 อย่าง สาหรับคนสองคนได้
เนือ้ หา 1. การปรุ งอาหารแบบชาวป่ า
2. การสร้างที่พกั แรมชัว่ คราว
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ เรื อกรรเชียง ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ตวิธีปรุ งอาหารแบบชาวบ้าน โดยสอนเป็ นฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 ปิ้ ง ย่าง
ฐานที่ 2 อบ ทอด
ฐานที่ 3 เผา กลิ้ง
3.2 ผูก้ ากับอธิ บาย สาธิ ตวิธีสร้างที่พกั แรมชัว่ คราว แล้วให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. อุปกรณ์ในการปรุ งอาหาร เนื้อ ปลา ไข่ ฯลฯ
2.ไม้ขีดไฟ มีดผ่าฝื น
3.แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจและความตั้งใจ การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ทดสอบ - ให้ปรุ งอาหารแบบชาวบ้าน
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การปรุ งอาหารแบบชาวป่ าและสร้ างทีพ่ กั แรม
1. การปรุ งอาหารแบบชาวป่ า
ในการปรุ งอาหารแบบชาวป่ า มีอยูห่ ลายวิธี เช่น
- ปิ้ ง
- ย่าง
- อบ
- ทอด
- เผา
1.1 การปิ้ ง ย่าง อาจใช้ไม้ทาตะขอแหลมปลาย เพื่อใช้เสี ยบหรื อใช้ในรู ปส้อมแหลมที่ปลาย
ใช้เสี ยบ แล้วปิ้ งหรื อย่าง
1.2 การเผาปลา อาจใช้ดินโคลน ดินเหนียวพอกปลาแล้วนาไปเผาไฟ
1.3 การอบ เราใช้ใบกระหล่าห่อสัก 2 – 3 ใบ ใช้เชือกมัดแล้วเอาไปตั้งอังไว้ใกล้ ๆ ไฟ
1.4 การทอดไฟบนแผ่นหิ น ทาโดยเราก่อไฟที่แผ่นหิ นประมาณ ½ ชัว่ โมง แล้วนาไฟออก
ทาความสะอาดหิน แล้วลงมือทอดไข่ได้เลย

2. การสร้างค่ายพักแรมชัว่ คราว
อาจอาศัยไม้พลองหรื อไม้ป่าเท่าที่หาได้ โดยอาศัยธรรมชาติ คือต้นไม้เข้าช่วย โดยทาเป็ น
รู ปหน้าจัว่ แล้วใช้ผา้ พลาสติกหรื อผ้าใบก็ได้คลุมแล้วมัดให้เรี ยบร้อย ใช้เป็ นที่นอนได้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 8 เรื่อง การพึง่ ตนเอง ( ต่ อ )

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ บอกวิธีใช้ ดูแล รักษาและระมัดระวังอันตรายจากการใช้ตะเกียง เตา และเครื่ องใช้
ไฟฟ้ าได้
เนือ้ หา 1. การใช้ตะเกียง เตา และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ
2. การดูแล รักษา และระมัดระวังอันตรายจากการใช้ตะเกียง เตาและเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ วิง่ อลวน ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
- ผูก้ ากับนาอภิปรายและสาธิ ตวิธีใช้ การดูแลรักษาและการป้ องกันอันตรายจากการใช้
ตะเกียง เตา และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ เช่น พัดลม เตารี ด เตาไฟฟ้ า ตูเ้ ย็น วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นต้น
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เตาไฟฟ้ า ตะเกียง พัดลม วิทยุ โทรทัศน์ เตารี ด
ตูเ้ ย็น ฯลฯ
2. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถามเกี่ยวกับวิธีใช้ ดูแลรักษาระมัดระวังอันตราย
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 9 เรื่อง การผจญภัย
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ 1. อธิบายระบบ เส้นชั้นความสู งในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารได้
2. บอกและอ่านตาแหน่งพิกดั กริ ดในแผนที่ได้
3. บอกส่ วนประกอบและวิธีใช้เข็มทิศได้
4. แสดงวิธีหาทิศโดยใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้งได้
เนือ้ หา แผนที่และเข็มทิศ
1. การใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้งและการหาทิศ
2. ระบบ เส้นชั้นความสู ง
3. ระบบพิกดั กริ ดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ริ มโบ้ลูกเสื อ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายเส้นชั้นความสู งและวิธีการหาตาแหน่งที่ต้ งั โดยอาศัยระบบพิกดั
กริ ดในแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐานโดยมีผกู ้ ากับอธิ บาย สาธิต
ฐานที่ 1 การหาตาแหน่งพิกดั กริ ด
ฐานที่ 2 การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ
3.3 ผูก้ ากับและลูกเสื อช่วยกันสรุ ป
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนที่ทหาร - เข็มทิศ
2. แผนภูมิระบบชั้นความสู งและวิธีอ่านตาแหน่งพิกดั กริ ด
3. แผนภูมิส่วนประกอบ วิธีใช้เก็บรักษาเข็มทิศ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ซักถามเกี่ยวกับระบบเส้นชั้นความสู งในแผนที่และส่ วนประกอบ
ของเข็มทิศ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
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การอ่านพิกดั
เส้นแสดงเส้นชั้นความสู ง (CONTOUR LINE) คือเส้นความสู ง จุดทุกจุดที่เส้น
ชั้นความสู งจากระดับน้ าทะเลจะมีตวั เลขบอกความสู งกากับไว้ (เป็ นฟุต) ในแผนที่เส้นความสู งจะ
ใช้สีน้ าตาล

หลักในการหาพิกดั ตารางในแผนที่ คือ ต้องอ่านไปทางขวาและขึ้นข้างบน
(READ RIGKT UP)
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สมมติวา่ ต้องการหาพิกดั A จะหาได้ดงั นี้
1. ดูตารางที่เป็ นกรอบกั้นจุด A
2. อ่านเส้นพิกดั ไปขวานัน่ คือ อ่านตัวเลขที่กากับเส้นอื่นจากซ้ายไปขวา A หน้าจุด A
คือเส้น 81 หลังจุด A คือเส้น 82 แบ่งช่ อง 81 - 82 ออกเป็ น 10 ช่ อง เท่า ๆ
กัน จุด A ห่างจากเส้น 81 เป็ นระยะห่าง 3 ช่อง ดังนั้นก็อ่านได้วา่ 813
3. อ่านเส้นพิกดั ขึ้นบน นัน่ คืออ่านตัวเลขเส้นนอนจากล่างขึ้นบนคือ 52 ต่อไปดูวา่ จุด
A อยูเ่ หนือเส้น 52 มากน้อยเพียงใด แบ่งช่อง 52 - 53 เป็ น 10 ช่อง เท่า ๆ กัน
จุด A ห่างจากเส้น 52 เป็ นระยะห่าง 5 ช่อง ดังนั้นก็อ่าน ได้วา่ 525
4. นาตัวเลข 2 ชุดในข้อ 2 และ 3 มาเรี ยงต่อกัน จะได้ “813525” ตัวเลขนี้ คือพิกดั
ของจุด A ที่ตอ้ งการ
5. ฝึ กหาพิกดั B และ C ว่าอยูพ่ ิกดั ใด คาตอบ ( B = 835535 C = 823510)
เข็มทิศ
หมายถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการหาแนวทิศเหนือ (ทิศเหนือแม่เหล็ก) เข็มทิศที่นิยมใช้ใน
วงการลูกเสื อ คือ เข็มทิศซิลวา ของสวีเดน เป็ นเข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์ รวมอยูด่ ว้ ยกัน ใช้
ง่ายและสะดวก

เข็มทิศซิ ลวามีส่วนประกอบดังนี้
1. แผ่นฐาน เป็ นวัตถุโปร่ งใส
2. ที่ขอบมีมาตราส่ วนเป็ นนิ้ว และ เซนติเมตร
3. มีลูกศรชี้ทิศทางมราจะไป
4. เลนซ์ขยาย
5. ตลั บ เข็ ม ทิ ศ เป็ นวงกลมหมุ น ได้ บนกรอบหน้ า ปั ดของเข็ ม ทิ ศ และเป็ น
360 องศา
6. ปลายเข็มทิศเป็ นแม่เหล็กสี แดง จะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
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7. ตาแหน่งสาหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม อยูต่ รงปลายลูกศรชี้ทิศทาง
การใช้เข็มทิศซิลวา
8. กรณี ที่ทราบค่าหรื อบอกมุมอะซี มุทมาให้ และจะต้องการรู ้วา่ จะต้องเดินทางไป
ทิศทางใด (สมมติวา่ บอกมุมอะซี มุทมาให้ 60 องศา)
1. ถือเข็มทิศไว้บนฝ่ ามือในแนวราบ โดยไท้แม่เหล็กแกว่งไปมาได้อิสระ
2. หมุนกรอบหน้าปัทม์ของเข็มทิศให้เลข 60 องศา อยูต่ รงปลายศรชี้
3. จงหันเหตัวเข็มทิศทั้งฐาน จนกว่าเข็มแม่เหล็กแถวชี้ตรงอักษร N
4. เมื่อลูกศรชี้ทิศทางไปทางทิศใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น (การเดินทางไปตาม
ทิศทางที่ลูกศรแถวชี้น้ นั ให้มองหาจุดเด่น เช่น ต้นไม้ ก้อนหิ น โปสถ์ ฯลฯ
เป็ นหลักแล้วเดินไปยังสิ่ งนั้น)

9. กรณี ที่จะหาค่าของมุมอะซิ มุท จากตาบลที่เราอยู่ ไปยังตาบลที่เราจะเดินทางไป
1. ถือเข็มทิศบนฝ่ ามือในแนวระดับ
2. หันลูกศรชี้ทิศทาง ไปยังจุดที่เราจะเดินทางไป
3. หมุนกรอบหน้าปั ทม์เข็มทิศไปจนกว่าอักษร N จะอยูจ่ ะอยูต่ รงปลายเข็ม
แม่เหล็ก
4. ตัวเลขบนกรอบหน้าปัทม์ที่ปลายศรแดง คือค่ามุมที่เราต้องการทราบ
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ข้อควรระวังในการเก็บรักษาเข็มทิศ
1. จับถือด้วยความระมัดระวัง เหราะหน้าปั ทม์และเข็มบอบบางอ่อนไหวง่าย
2. อย่าให้ตก แรงกระเทือนทาให้เสี ยหายได้
3. ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งที่เป็ นแม่เหล็กหรื อวงจรไฟฟ้ า
4. อย่าให้เปี ยกน้ าจะเกิดสนิม
5. อย่าให้ใกล้ความร้อนจะบิดงอ
การเล่นเกมหาทิศ
อุปกรณ์ เข็มทิศ กระดาษแข็ง ฝาขวดน้ าอัดลม
ผูเ้ ล่ นเข้าแถวตอนลึ ก ตามจานวนหมู่ ขี ดเส้ น จากหมู่ ห่ างออกไปประมาณ 8 เมตร
นาเข็ม ทิศวางไว้ กระดาษเข็มที่เส้นตามทิศ 8 ทิศ ฝาขวดน้ าอัดลมเขี ยนตัวเลขเป็ นมุ มต่าง ๆ
8 มุ ม (45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315 และ 0 องศา) เมื่ อ ได้ ยิ น สั ญ ญาณเริ่ ม
ให้นายหมู่หันทิ ศให้ตรงทิ ศเหนื อแล้วล้วงฝาขวดน้ าอัดลมอันหนึ่ งให้ตรงมุ มตามองศาที่ กาหนด
แล้ววิง่ กลับที่ไปสัมผัสมือคนที่ 2 คนที่สองหยิบฝาน้ าอัดลม 1 อัน ดูจานวนองศาแล้ววางไว้ตาม
มุมที่กาหนด เสร็ จแล้ววิ่งไปสัมผัสมือคนที่ 3 ทาไปต่อจนครบ 8 ทิศ (ถ้าผูเ้ ล่นไม่ครบ 8 คน
ให้เล่นซ้ าคนแรกใหม่)
การตัดสิ น หมู่ใดถูกต้องมากที่สุดชนะ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 10 เรื่อง การผจญภัย ( ต่ อ )
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ 1. เตรี ยมอุปกรณ์สาหรับใช้เดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรมได้
2. เดิ นทางไกลด้วยเท้าหรื อโดยทางเรื อ ด้วยความสามารถของตนเองไม่น้อยกว่า
10 กิ โลเมตร หรื อโดยรถจัก รยานเป็ นระยะทางไม่ น้อยกว่า 20 กิ โลเมตร และ
บันทึก
รายงานการเดินทางโดยย่อได้
เนือ้ หา การเดินทางไกล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ จับข้ามแม่น้ า ”
5 นาที
3.สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับนาอภิปรายถึงการเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับใช้เดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรม
3.2 ผูก้ ากับ จัด ให้ ลู ก เสื อ เดิ น ทางไกลด้ว ยเท้าหรื อ โดยทางเรื อ ด้ว ยความสามารถ
ของตนเองเป็ นระยะทางไม่ น้ อ ยกว่า 10 กิ โ ลเมตร หรื อ โดยรถจัก รยานเป็ น
ระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กิ โลเมตร และบันทึ กรายงานการเดิ นทางโดยย่อ ทั้งนี้
ให้จดั เป็ นโครงการในวันหยุด
3.3 เพลง John Brown
4.เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. อุปกรณ์สาหรับเดินทางไกล
2. แบบรายงานการเดินทางไกล
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. รายงานการเดินทางไกล
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การเตรี ยมอุปกรณ์สาหรับใช้เดินทางไกลและอยูค่ ่ายพักแรม
เครื่ องใช้ประจาตัว
ลูกเสื อจะต้องเตรี ยมการต่าง ๆ ให้เรี ยบร้ อยในตอนเย็นก่ อนออกเดิ นทางในวันรุ่ งขึ้ น
หรื อก่อนกาหนดการเคลื่อนที่ ให้เรี ยบร้อย และควรเตรี ยมเฉพาะสิ่ งที่จาเป็ นจริ ง ๆ เท่านั้น ดังนี้
1. กระติกน้ า ล้างให้สะอาดใส่ น้ าให้เต็มก่อนออกเดินทางเล็กน้อย
2. ตรวจดูเครื่ องใช้ประจาตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า สบู่ แปรงสี ฟัน เข็มเย็บผ้า ด้ายเย็บผ้า
เข็มกลัดซ่ อนปลาย เชือกผูกเงื่อน เสื้ อผ้า กางเกง ผ้าขาวม้า มีด ผ้าปูที่นอน ขัน
ล้างหน้า รองเท้าแตะ
3. เครื่ องแบบและเครื่ องหมายประกอบเครื่ องแบบ
4. ไฟฉาย ช้อนส้อม จานข้าว
5. ยาประจาตัวและยาปฐมพยาบาลแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ
6. ตรวจดูเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่จะนาไปให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้
7. ตรวจดูความเรี ยบร้อยของเครื่ องสนามและหี บห่อต่าง ๆ อย่าให้เป็ นอุปสรรคต่อการ
เดินทาง
8. ตรวจดูรองเท้า รองเท้าให้ใส่ ได้สบาย สภาพดี ไม่ควรใช้รองเท้าใหม่จะกัดเท้า หาก
จาเป็ นควรทาน้ ามัน
9. เข็มทิศ แผนที่ สมุดบันทึกการเดินทาง ดินสอ
10. ผ้าห่มนอน เต็นท์ที่นอน
11. หน้าฝนควรมีเสื้ อกันฝน
12. เชือกสาหรับผูกมัดของเล็ก ๆ น้อย ๆ
13. กล้องถ่ายรู ป (ถ้ามี)
14. ไม้พลอง
เครื่ องใช้ประจาหมู่
เครื่ องใช้ประจาหมู่ตอ้ งเป็ นไปตามความจาเป็ นและต้องแบ่งกันรับภาระในการจัดหา
และการนาพาไป สิ่ งจาเป็ นมีดงั นี้
1. ตะเกียง
2. เครื่ องครัวที่จาเป็ น เช่น หม้อข้าว กระทะ หม้อแกง เป็ นต้น
3. อาหารแห้ง
4. ขวานเล็ก มีดโต้ พลัว่ สนาม มีดทาครัว
5.

34
6. กระดาษชาระ
7. กระเป๋ ายาประจาหมู่
8. ถังตักน้ า (ทาด้วยผ้าใบ)
9. ไม้ขีดไฟ
10. กะละมัง(อ่าง)
11. ที่เปิ ดกระป๋ อง
12. ยาขัดรองเท้า ยาขัดโลหะ
13. ธงหมู่
เครื่ องใช้ในการฝึ ก
ขึ้ น อยู่ก ับ ว่า จะฝึ กเรื่ องอะไร มี โ ปรแกรมอย่า งไร จะต้อ งน าเครื่ อ งใช้อ ะไรบ้างไป
ประกอบการฝึ กอบรม เช่น เชือกทาบุกเบิก รอก ไม้ทาสะพาน หอคอย ฯลฯ
การเตรี ยมรายการอาหาร
แต่ ล ะหมู่ จะต้อ งเตรี ย มรายการอาหารล่ ว งหน้ า คื อ จะต้อ งรั บ ประทานอาหารเช้า
กลางวัน เย็น จานวนกี่ม้ือซึ่ งเรื่ องนี้ ลูกเสื อควรจะฝึ กการหุ งข้าว ฝึ กการประกอบอาหารก่อนไปอยู่
ค่ายพักแรม อาหารที่รับประทานควรเป็ นอาหารที่ปรุ งง่าย ๆ แบบชาวบ้านชาวป่ าและต้องถูกหลัก
โภชนาการตามสมควร สาหรับอาหารสด อาหารแห้ง ที่จะทาไป ควรมีน้ าหักเบา กินเนื้อที่นอ้ ย
การเดินทางไกล
คาแนะนาในการเดินทางไกล (ขั้นเตรี ยมตัว)
1. ไปเมื่อไร
- การเดินทางไกลของลูกเสื อควรไปในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรื อวันหยุดโรงเรี ยน
2. ไปทาอะไร
- ไปเพื่อเรี ยนวิชาลูกเสื อให้สมบูรณ์ข้ ึน จากการเรี ยนรู้ทฤษฎีแล้ว เช่น การสารวจทาแผนที่
ก่อกองไฟ และการบันทึกการเดินทาง ฯลฯ
3. ไปที่หน
- ไปตามเส้นทางและสถานที่ที่ตกลงร่ วมกันกับผูก้ ากับ ที่ที่ไปควรจะเป็ นสถานที่ที่มี
ธรรมชาติสวยงาม หรื อร่ มรื่ นน่าพักอาศัย เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้ว สามารถประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ตามโปรแกรมได้
4. ไปอย่างไร
- การไปต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และตระเตรี ยมสิ่ งของให้พอเพียงต่อการพักแรม
เช่น การติดต่อขออนุญาตสถานที่ ไปพร้อมกับแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ

35
หลักการเขียนรายงาน
1. รายงานควรตั้งต้นด้วยสถานที่รายงาน วัน เดือน ปี จากไหน ถึงไหน ระยะทางเท่าไร
วัน เดือน ปี
รายการ
25 ม.ค. 2549
ให้บนั ทึกจากจุดเริ่ มต้นถึง
26 09.00 – 12.00 น. จุดปลายทาง

ระยะทาง

หมายเหตุ

กลับ 10 กม.

2. มีแผนที่สังเขปประกอบการรายงานตัว
3. บอกการประกอบอาหารเองอย่างน้อย 2 มื้อ คือ หุ งข้าวและทากับข้าว (ไม่ใช่อาหาร
กระป๋ อง) ชี้แจงว่าใช้เครื่ องปรุ งอะไรบ้าง
4. ใช้ภาษารัดกุม ง่าย ๆ สั้น ๆ ให้ได้ใจความ
5. ต้องลงชื่อบอกหมู่ กอง และให้นายหมู่ลงนามกากับด้วย
6. ส่ งรายงานทันทีเมื่อเสร็ จสิ้ นกิจกรรม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 11 เรื่อง การผจญภัย (ต่ อ)
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ สารวจตาบลหรื อหมู่บา้ นในท้องถิ่น เมื่อกลับมาแล้วรายงานด้วยวาจาได้
เนือ้ หา เข้าร่ วมกับลูกเสื ออีกคนหนึ่งจากกองลูกเสื อของตนหรื อกองลูกเสื อในท้องถิ่น เพื่อสารวจ
ตาบล หรื อหมู่บา้ นในท้องถิ่น เมื่อกลับมาแล้วให้รายงานด้วยวาจาว่าได้ทาอะไร เห็นอะไร พบกับ
ใคร และมีอะไรบ้างที่ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับชีวติ ในท้องถิ่น
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ยามค่า ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงปฏิบตั ิกิจกรรมการเดินทางสารวจตาบล หรื อหมู่บา้ นในท้องถิ่น
3.2 แจกใบงานให้ลูกเสื อปฏิบตั ิตามคาสั่ง
3.3 รายงานผลการเดินทางสารวจ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ใบงาน
2. อุปกรณ์การเดินทางสารวจ
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. รายงานผลการเดินทางสารวจ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 12 เรื่อง การเดินทางไปยังสถานทีต่ ่ างๆ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

1. ผูกเชือกพันหลักได้
2. ไต่เชือกได้ถูกวิธีการ
เนือ้ หา
1. การผูกเชือกพันหลัก
2. การไต่เชือก
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ มาร่ วมใจ ”
5 นาที
3.สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงการปฏิบตั ิกิจกรรม
- การผูกเชือกพันหลัก
- การไต่เชือก
3.2 ให้ลูกเสื อปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าวตามลาดับ
3.3 ผูก้ ากับและลูกเสื อร่ วมกันสรุ ปผลการปฏิบตั ิ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ…………………………………………..…………… 5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )……..………………10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. เชือกขนาด  3”
2. กระสอบ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ความสาเร็ จ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
จุดประสงค์
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การผูกเชื อกพันหลักและการไต่ เชื อก
การผูกเชื อกพันหลักและการไต่เชื อก ถื อว่าเป็ นการผจญภัยอย่างหนึ่ งที่ให้ความ
ตื่นเต้นช่ วยเสริ มสร้างทักษะ และยังช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้ลูกเสื อเป็ นอย่างดี แต่ก่อนที่เรา
จะปฏิบตั ิกิจกรรมนี้ ควรจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับวิธีการผูกเชือกพันหลักและการไต่เชือกให้เข้าใจอย่าง
ดีเสี ยก่อน เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
1. การผูกเชือกพันหลัก
การผูกเชือกพันหลัก เพื่อจะนาไปใช้ในการผจญภัยด้วยการไต่เชื อก ซึ่ งลูกเสื อควรไต่
ข้ามเส้นเชือกได้อย่างน้อย 9 เมตร ได้อย่างปลอดภัย การผูกเชือกพันหลักมีหลักการปฏิบตั ิดงั นี้
1.1 ต้องมีความเข้าใจในระบบการผูกเชือกพันหลักให้แน่น โดยใช้เงื่อนผูกแน่นต่าง ๆ
ที่ลูกเสื อได้เคยเรี ยนมาแล้ว
1.2 ควรใช้เชือกป่ านมนิลาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้ว ในปัจจุบนั จะ
ใช้เชือกไยสังเคราะห์(ชาวบ้านเรี ยกว่าเชือกใยยักษ์) โดยเมื่อลูกเสื อนามาผูกแล้วจะ
ให้ความมัน่ คงแข็งแรง และจับยึดได้ถนัดมือ ซึ่ งจะทาให้เราสามารถไต่ขา้ มเชือกได้
อย่างปลอดภัย
1.3 เลือกหลักที่ผกู ยึดให้มนั่ คงและแข็งแรง เช่น ผูกขึงระหว่างต้นไม้ที่แข็งแรง 2 ต้น
เป็ นต้น
1.4 ควรผูกเชือกให้ตึงและมีระดับความลาดเอียงพอสมควร เพื่อลูกเสื อจะได้ไต่ลงตาม
เส้นเชือกจากที่สูงไปสู่ ที่ต่ากว่าซึ่ งอยูอ่ ีกข้างหนึ่งได้โดยสะดวก
2. การไต่เชือก
การไต่เชื อกเป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ วงการลู กเสื อนิ ยมปฏิ บตั ิ กนั เพราะเป็ นการผจญภัยที่
ช่ วยให้อวัยวะของร่ างกายทางานสั มพันธ์ กนั ด้วยการที่ เราจะต้องพยายามถ่ วงดุ ล น้ าหนักของ
ร่ างกายให้สามารถทรงตัวอยู่บนเส้ นเชื อกได้ โดยไม่ให้พลาดตกลงมาและการไต่เชื อกนี้ ยงั เป็ น
กิ จกรรมสร้ างความสนุ กสนาน ความตื่นเต้น นอกจากนี้ ยงั ช่ วยเสริ ม สร้ างประสบการณ์ ให้กบั
ลูกเสื ออีกด้วย
ถึงแม้นว่าเราจะผูกเชื อกพันหลักได้อย่างมัน่ คงและแข็งแรงแล้วลูกเสื อยังจะต้องรู ้จกั กับ
วิธ๊การไต่เชื อกที่ ถูกต้อง เพราะจะช่ วยให้เราไต่เส้ นเชื อกได้อย่างคล่องแคล่ วและไม่ทาให้หลุ ด
หรื อตกจากเส้นเชือก จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น
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วิธีไต่เชือก
การไต่เชือกนิยมใช้ปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไปมี 2 วิธี ดังนี้ คือ
วิธีที่ 1 ไต่ใต้เส้นเชือก

ลูกเสื อสามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้ลูกเสื อหันหลังให้กบั ปลายเชื อกด้านที่ เราจะข้ามไป จากนั้นให้จบั
เส้นเชื อกด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่น แล้วใช้กาลังมือและกาลังแขนดึงตัวขึ้นไปให้อยูใ่ นแนวดึงกับ
เส้นเชือกก่อน
ขั้นตอนที่ 2 โน้มลาตัวให้ข้ ึนไปในแนวขนานกับเส้ นเชื อกพร้ อมกับใช้เท้าทั้งสอง
ข้างเกี่ ยวเส้นเชื อก แล้วจึงไขว้เท้าทั้งสองเข้าด้วยกัน และพยายามอย่าให้เท้าหยุดจากกัน เพื่อเป็ น
การยึดเส้นเชือกไว้ไม่ให้ตวั เราหลุดตกจากเส้นเชือกอีกทั้งยังช่วยในการทรงตัวให้สมดุล ดังในภาพ
ขั้นตอนที่ 3 ไต่บนเส้นเชื อกโดยค่อย ๆ สาวมือไปจับเส้นเชื อก แล้วใช้กาลังมือและ
กาลังแขนดึงน้ าหนักตัวให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่ อย ๆ
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อไต่ถึงฝั่งตรงกันข้ามแล้ว ให้ใช้เท้าทั้งสองข้างเกี่ยวกับเส้นเชื อกเอาไว้
แล้วค่อย ๆ พลิกลาตัวให้ลงมาอยูใ่ ต้เส้นเชื อก จากนั้นค่อย ๆ ปล่อยเท้าทีละข้างลงมาพร้อมกับ
หย่อนตัวลงมาสู่ พ้นื ดิน ซึ่ งจะทาให้เราไต่เชือกถึงยังจุดมุ่งหมายได้อย่างปลอดภัย
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วิธีที่ 2 ไต่บนเส้นเชือก

ลูกเสื อสามารถปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้หันหน้าไปยังฝั่ งตรงข้ามที่ เราจะไต่ไป แล้วค่อย ๆ โน้มตัวขึ้ นไป
คร่ อมอยูบ่ นเส้นเชือก พร้อมกับใช้มือยึดจับเส้นเชือกไว้
ขั้นตอนที่ 2 ค่อย ๆ เอนตัวให้นอนราบไปทับบนเส้นเชือกแล้วยกเท้าข้างใดข้างหนึ่ง
มาพาดเกี่ ยวกับ เส้ นเชื อกเอาไว้ ส่ วนขาอี ก ข้างหนึ่ งให้เหยียดและปล่ อยให้ห้อยลงมา เพื่ อถ่ วง
น้ าหนักให้สมดุลและทาให้เราสามารถทรงตัวอยูบ่ นเส้นเชือกได้ (ดังภาพ)
ขั้น ตอนที่ 3 ไต่ บ นเส้ น เชื อ กให้ เคลื่ อนที่ ล งตามเส้ น เชื อก จากที่ สู งไปสู่ ที่ ต่ ากว่า
ซึ่ งอยูอ่ ีกข้างหนึ่ ง โดยใช้มือที่ยึดจับเส้นเชื อกไต่ให้แน่น แล้วดึงด้วยกาลังมือและแขน พร้อม ๆ
กับ พยายามดัน ส่ วนล าตัวให้เคลื่ อนที่ ไ ปข้างหน้าเรื่ อ ย ๆ จนกระทัง่ ถึ งยัง ฝั่ ง ตรงกัน ข้ามอย่า ง
ปลอดภัย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 13 เรื่อง วิชาการลูกเสื อ
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ ทาโครงการบุกเบิก 1 โครงการ โดยการผูกเงื่อนได้อย่างน้อย 2 วิธี หรื อใช้รอก
ประกอบเชือกได้
เนือ้ หา 1. การบุกเบิก
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการบุกเบิก
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ในหมู่ลูกเสื อ ”
5 นาที
3.สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับอธิ บายประเภทของเงื่อนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบุกเบิก
3.2 ลูกเสื อฝึ กทักษะการผูกเงื่อน
3.3 ผูก้ ากับให้ลูกเสื อดูโมเดล งานบุกเบิกและร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการผูกเงื่อน
ที่ใช้ เชือกใช้ขนาด จานวนของอุปกรณ์และโครงร่ าง
3.4 ผูก้ ากับมอบงานบุกเบิกให้ลูกเสื อ 1 โครงการ เป็ นงานกลุ่มจัดทาโมเดล
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน หุ่นจาลองหรื อภาพงานบุกเบิกครบจานวนหมู่
อุปกรณ์ 1. ไม้ขนาด 8” x 12” ( จานวนแผ่นครบหมู่ )
2. เชือกขนาดเล็ก (ด้าย 80 %)
3. ไม้ไผ่หรื อไม้จริ ง
4. กาว
5. ลวดขนาดเล็ก
ผูก้ ากับต้องจัดอุปกรณ์เป็ นชุด ๆ แยกตามประเภทของงานบุกเบิกให้ครบหมู่
การวัดผลและประเมินผล 1. ตรวจผลงาน
2. ดูความร่ วมมือ
3. ระบบหมู่
4. ความสาเร็ จของงาน
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…
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งานบุกเบิก
งานบุกเบิก
งานบุกเบิกเป็ นงานที่ส่งเสริ มลูกเสื อทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ การ
ฝี มือ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ลูกเสื อที่จะสร้างงานบุกเบิกจาเป็ นจะต้องมีความรู้เรื่ องเงื่อน
เชือกผูกแน่นเป็ นพื้นฐานสาคัญ
งานบุกเบิกที่อาจสอนและให้ลูกเสื อจัดสร้างได้มีหลายประเภท เช่น
1. หอคอยเสารวม (Monopole Tower)

1. ไม้  3 นิ้ว ยาว 5 เมตร 3 ต้น
2. ไม้  1.2 นิ้ว ยาว 6 เมตร 1 ต้น (ตัวค้ ายาว)
3. ไม้  1.2 นิ้ว ยาว 3 เมตร 1 ต้น (ตัวค้ าขวาง)
4. ไม้  1.2 นิ้ว ยาว 2 เมตร 1 ต้น (ตัวค้ าสั้น)
5. ไม้  1.5 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร 4 ท่อน (ห้างบน)
6. ไม้  1.5 นิ้ว ยาว 1.2 เมตร 2 ท่อน (ห้างบน)
7. ไม้  1.80 นิ้ว ยาว 1.80 เมตร 2 ท่อน (เสาต่อตัว)
8. ไม้  1 นิ้ว ยาว 0.80 เมตร 10 ท่อน
9. ไม้  1 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร 15 ท่อน (ลูกบันได)
10. เชือกผูกแน่น 3 ลูก ๆ ละ 5 กิโลกรัม
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2. หอคอยปิ รามิด (Pyramid Tower)

1. ไม้  4 นิ้ว ยาว 5 เมตร 3 ท่อน
2. ไม้  3 นิ้ว ยาว 4.50 เมตร 3 ท่อน
3. ไม้  2 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร 3 ท่อน
4. ไม้  2 นิ้ว ยาว 1.60 เมตร 3 ท่อน
5. ไม้  2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร 3 ท่อน
6. ไม้  1 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร 2 ท่อน
7. ไม้  1 นิ้ว ยาว 1.20 เมตร 2 ท่อน
8. ไม้  1 นิ้ว ยาว 1 เมตร 2 ท่อน
9. ไม้  1 นิ้ว ยาว 0.60 เมตร 2 ท่อน
10. ไม้  1 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร 2 ท่อน
11. ไม้  2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร 3 ท่อน
12. ลูกบันได 1 นิ้ว 0.50 เมตร 15 ท่อน
13. เชือก 1 นิ้ว 10 เมตร 2 เส้น
14. เชือกผูแ้ น่น 4.5 เมตร 27 เส้น
15. เชือกปอ 1 ลูก
16. สมอบก 2 ตัว

44
3. หอคอย 2 เสา (The Stilt Tower)

1. ไม้  4 นิ้ว ยาว 6 เมตร 2 ท่อน
2. ไม้  2 นิ้ว ยาว 4 เมตร 2 ท่อน
3. ไม้  2 นิ้ว ยาว 2 เมตร 12 ท่อน
4. ไม้  2 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร 4 ท่อน
5. ไม้ฟาก  1 นิ้ว ยาว 2 เมตร 10 ท่อน
6. เชือก 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร 2 เส้น
7. เชือก 0.5 นิ้ว ยาว 15 เมตร 1 เส้น
8. เชือกผูกแน่น ยาว 4.50 เมตร 28 เม้น
9. เชือกผูกแน่นยาว 6 เมตร 4 เส้น
10. สมอบก 2 ตัว
11. เชือกปอ 1 ลูก
12. ลูกบันได  1 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร 10 ท่อน
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4. สะพานลิงบนต้นไป (The Lofted Bridge To Tree)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เชือกขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 15 เมตร 1 เส้น
เชือกขนาด 2 นิ้ว ยาว 15 เมตร 2 เส้น
เชือกขนาด 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร 4 เส้น
เชือกทาบันไดขนาด 2 นิ้ว ยาว 15 เมตร 4 เส้น
เชือกผูกแน่นขนาด ยาว 3 เมตร 20 เส้น
ลูกบันได  1 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร 20 ท่อน
กระสอบเก่า ๆ 6 ใบ
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5. สะพานชาวป่ า (The Bushman s Bridge)

1. เชือกขนาด 2 นิ้ว ยาว 30 เมตร 1 เส้น
2. เชือกขนาด 1 นิ้ว ยาว 45 เมตร 1 เส้น
3.เชือกผูกแน่น 1 ลูก
4. ไม้  1.5 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร 12 ท่อน
5. ไม้ตะขอ 24 อัน
6. กระสอบเก่า 4 ใบ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 14 เรื่อง วิชาการลูกเสื อ ( ต่ อ )
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ ทาโครงการบุกเบิก 1 โครงการ โดยการผูกเงื่อนได้อย่างน้อย 2 วิธี หรื อใช้รอก
ประกอบเชือกได้
เนือ้ หา
1. การบุกเบิก
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการบุกเบิก
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ นักโทษแหกคุก ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 นา Model บุกเบิกที่ผกู ้ ากับมอบหมายให้ลูกเสื อทา มาทาต่อให้เสร็ จ
3.2 สรุ ปอภิปราย รายงานผลงานการปฏิบตั ิโครงการบุกเบิกที่ได้จดั ทา
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. เชือกเล็ก
2. หุ่นจาลองหรื อภาพงานบุกเบิก
3. แผ่นไม้ขนาด 8” x 12”
4. ลวดขนาดเล็ก
5. ตะปูเข็ม
6. กาว
7. ไม้ไผ่หรื อกิ่งไม้ให้เหมาะสมกับงาน
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ตรวจผลงาน
หมายเหตุ การปฏิบตั ิจริ งในการสร้างงานบุกเบิกให้ใช้นอกเวลา
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 15 เรื่อง วิชาการลูกเสื อ (ต่ อ)
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ แสดงวิธีผกู เงื่อนสาหรับช่วยชีวติ คนได้
เนือ้ หา เงื่อน
1. เงื่อนบ่วงสายธนู
2. เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ แข่งขันเรื อบก ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงเหตุการณ์อนั ตรายที่เกิดขึ้น และอาจมีคนต้องการความช่วยเหลือ
เช่น ตกน้ า ตกเหว
3.2 ร่ วมกันอภิปรายถึงการช่วยเหลือที่อาจทาได้โดยการใช้เชือกและเงื่อนต่าง ๆ
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนผูกเงื่อนตามฐานโดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต แล้วให้ลูกเสื อ
ฝึ กปฏิบตั ิ
ฐานที่ 1 เงื่อนบ่วงสายธนู
ฐานที่ 2 เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น
3.4 ทดสอบการผูกเงื่อน
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนภูมิเงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น
2. เชือก
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การผูกเงื่อน
เงื่อนบ่วงสายธนู
เป็ นเงื่อนที่ใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันเพราะไม่หลุดหรื อเลื่อนได้ง่าย มี
ความสัมพันธ์กบั เงื่อนขัดสมาธิ
ประโยชน์ของเงื่อนบ่วงสายธนู
1. ใช้ในการผูกเชือกเพื่อทาบ่วงคล้องวัตถุต่าง ๆ
2. ใช้ผกู สัตว์ไว้กบั หลักหรื อต้นไม้ สัตว์สามารถเดินรอบหลักโดยเชือกไม่พนั หรื อรัด
คอสัตว์จนเกินไป
3. ใช้แทนเงื่อนเก้าอี้ สาหรับให้คนนัง่ หย่อยลงในที่ต่าหรื อยกขึ้นไปที่สูง
4. ใช้คล้องคันธนู
5. ผูกเรื อกับหลักเมื่อเวลาน้ าขึ้นหรื อลงก็ไม่มีปัญหาเพราะบ่วงจะเลื่อนขึ้นลงได้

บ่วงสายธนู 2 ชั้น
ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับเงื่อนเก้าอี้ สามารถเลื่อนบ่วงได้ตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้และมีความแน่นหนาเพราะบ่วงมีถึง 2 ชั้น
ประโยชน์ของเงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น
ในการช่วยเหลือคนไข้ที่หมดสติ ให้วดั ตัวของคนไข้กางแขนของคนไข้ออกทั้ง 2 ข้าง
วางเงื่อนไว้ที่ราวนมซ้าย เลื่อนบ่วงแรกไปถึงปลายนิ้วกลางซ้ายของคนไข้ บ่วงนี้จะมีขนาดพอดีที่
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จะใช้คล้องจากหลังผ่านรักแร้ 2 ข้าง เลื่อนบ่วงที่ 2 ไปถึงปลายนิ้วกลางข้างขวาของคนไข้ บ่วง
นี้จะมีขนาดพอดีที่จะคล้องที่ขาพับทั้ง 2 ข้าง
ประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ การช่วยเหลือคนขึ้นจากที่ต่าและช่วยคนลงจากที่สูง เช่น
ช่วยคนที่ติดไฟไหม้อยูบ่ นอาคารสู ง ๆ
ใช้คล้องกับเหล็ก เสา และต้นไม้ จะทาให้แข็งแรง ทนทาน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 16 เรื่อง วิชาการลูกเสื อ ( ต่ อ )
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์
1. แสดงวิธีผกู เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น ได้
2. แสดงวิธีผกู เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลักได้
3. แสดงวิธีผกู เงื่อนเก้าอี้ได้
เนือ้ หา
1. เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น และบ่วงสายธนูพนั หลัก
2. เงื่อนเก้าอี้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ วิบาก ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงเหตุการณ์อนั ตรายที่เกิดขึ้น และอาจมีคนต้องการ
ความช่วยเหลือ เช่น ตกน้ า ตกเหว การตกจากที่สูง
3.2 ร่ วมกันอภิปรายถึงการช่วยเหลือที่อาจทาได้โดยการใช้เชือกและเงื่อน
ต่าง ๆ
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนผูกเงื่อนตามฐานโดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต
ฐานที่ 1 เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น
ฐานที่ 2 เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก
ฐานที่ 3 เงื่อนเก้าอี้
3.4 เกมทดสอบ
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนภูมิเงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก เงื่อนเก้าอี้
2. เชือก
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ทดสอบ
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
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การผูกเงื่อน
เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น
ทบเชือกโดยให้ปลายเชือกอยูด่ ว้ ยกันเพื่อให้แข็งแรง แน่นหนาและตวัดเชือกให้เป็ นบ่วง
เพื่อประโยชน์ในการคล้อง
ประโยชน์ของเงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชั้น
1. ใช้ผกู ขอเหล็กได้ทีละหลายขอ เพื่อเกี่ยวและยกสิ่ งของหรื อหย่อนลงในที่ต่าง ๆ
2. ใช้กบั ปั้ นจัน่ ยกสิ่ งของ
3. ใช้แทนเงื่อนเก้าอี้ได้

เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก
เป็ นบ่วงที่ใช้เพื่อประโยชน์ในงานต่าง ๆ เช่น คล้องสัตว์ คล้องเรื อ เป็ นต้น
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เงื่อนเก้าอี้
ประโยชน์ของเงื่อนเก้าอี้ ใช้เป็ นเงื่อนกูภ้ ยั ช่วยคนติดอยูบ่ นอาคาร หรื อต้นไม้ โดย
หย่อนลงสู่ พ้นื หรื อช่วยลากขึ้นจากบ่อ ใช้เช่นเดียวกับบ่วงสายธนู
วิธีผกู
ขั้นที่ 1 ทาเชือกเป็ นบ่วงสลับกัน คล้ายขั้นแรกของเงื่อนตะกรุ ดเบ็ด

ขั้นที่ 2 ผลักให้บ่วงไปซ้อนกัน

ขั้นที่ 3 ดึงขอบบ่วง 1 ข้าม ขอบ 2 ลอด (ดึงพร้อม ๆ กัน)
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ขั้นที่ 4 ขดปลายเชือกให้เป็ นบ่วง A , B เพื่อจะได้บ่วง 1 เข้าในบ่วง A และบ่วง 2 เข้าใน
บ่วง B เพื่อล็อคไม่ให้เงื่อนรู ดได้

ขั้นที่ 5 เมื่อสอดบ่วง 1 เข้าในบ่วง A และบ่วง 2 เขาไปในบ่วง B (พลิกดูที่บ่วง A,B ถ้า
ถูกต้องจะเป็ นเงื่อนตะกรุ ดเบ็ด)

เมื่อจะใช้ก็สอดเท้าเข้าไปในบ่วง 1 ใช้ผา้ รองตรงขาพับ บ่วง 2 สวมลงทางศีรษะลงไป คล้อง
รักแร้ ปลาย X , Y ดึงไว้ค่อย ๆ โรยเชือกลงหรื อดึงขึ้น
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 17 เรื่อง วิชาการลูกเสื อ ( ต่ อ )
จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์ แสดงวิธีผกู เงื่อนสาหรับช่วยชีวติ คนได้อย่างน้อย 3 เงื่อน
เนือ้ หา
การผูกเงื่อน ( ทบทวน )
1. เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น และ 3 ชั้น
2. เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก
3. เงื่อนเก้าอี้
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ ซิบแซบ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงเหตุการณ์อนั ตรายที่เกิดขึ้น และอาจมีคนต้องการ
ความช่วยเหลือ เช่น ตกน้ า ตกเหว การตกจากที่สูง
3.2 ร่ วมกันอภิปรายถึงการช่วยเหลือที่อาจทาได้โดยการใช้เชือกและเงื่อน
ต่าง ๆ
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนผูกเงื่อนตามฐานโดยดูแผนภูมิเงื่อนแล้วฝึ กปฏิบตั ิ
ฐานที่ 1 เงื่อนบ่วงสายธนู
ฐานที่ 2 เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น และ 3 ชั้น
ฐานที่ 3 เงื่อนบ่วงสายธนูพนั หลัก
ฐานที่ 4 เงื่อนเก้าอี้
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. แผนภูมิเงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนบ่วงสายธนู 2 ชั้น และ 3 ชั้น เงื่อน
บ่วงสายธนูพนั หลัก เงื่อนเก้าอี้
2. เชือก
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต
2. ตรวจผลงาน
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
แผนการจัดที่ 18 เรื่อง วิชาการลูกเสื อ (ต่ อ)

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ 1. บอกวิธีใช้ขวานและเลื่อยอย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับงานได้
2. บอกวิธีเก็บรักษาขวานและเลื่อย
เนือ้ หา 1. การใช้ขวานและเลื่อย
2. การเก็บรักษาขวานและเลื่อย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เพลง “ ป่ าดงพงพี ”
5 นาที
3.สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงส่ วนประกอบของขวานและเลื่อย
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสื อเรี ยนตามฐานโดยผูก้ ากับอธิ บายและสาธิ ต ดังนี้
ฐานที่ 1 การใช้ขวานและเลื่อยโค่นต้นไม้ ริ ดกิ่งไม้
ฐานที่ 2 การเก็บรักษาขวานและเลื่อย
3.3 ให้ลูกเสื อฝึ กปฏิบตั ิ โดยผูก้ ากับดูแลอย่างใกล้ชิด
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน 1. ขวานและเลื่อยแบบต่าง ๆ
2. น้ ามันพืชและน้ ามันหล่อลื่น
3. แผนภูมิเพลง
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. การซักถาม บอกวิธีใช้และเก็บรักษาขวานและเลื่อย
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การใช้ ขวานและเลือ่ ย
ขวานนับว่าเป็ นเครื่ องมือที่ เป็ นอันตรายมาก แม้วา่ จะต้องใช้มากในการตัดต้นไม้
ทอนไม้ หรื อริ ดกิ่งไม้ก็ตาม ส่ วนเลื่อยที่ใช้ในการตัดไม้น้ นั ก็ไม่ใช่เลื่อยที่ใช้สาดับเลื่อยไม้แปล
รู ป เช่นเลื่อยลันดา เลื่อยยก (หรื อเรี ยกว่าเลื่อยที่ใช้ตามบ้าน) เลื่อยที่ใช้ในการตัดไม้ก็จะเป็ นเลื่อย
ขนาดใหญ่ ที่อาจใช้คนเดียวหรื อหลายคนก็ได้
1. ขวาน ที่เหมาะกับการใช้งาน ควรหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ขวานมีหลาย
ชนิด ดังนี้
1.1 ขวานไทย ทาด้วยเหล็กหน้าตรง ด้ามคมบางหน้ากว้างประมาณ 2 นิ้ว
ครึ่ ง หรื อประมาณ 3 นิ้ว สันหนาประมาณ 2 นิ้ว - 2 นิ้วครึ่ ง ตรงกลางมีช่องสาหรับใส่ ดา้ มซึ่ ง
ทาด้วยไม้เนื้ อแข็ง ความโตของด้ามพอกาได้ถนัดมื อ มี 2 ขนาด คือ ขวานขนาดเล็ก ยาว
ประมาณ 12 - 14 นิ้ว ส่ วนขนาดใหญ่จะยาวประมาณ 2 ฟุตครึ่ ง
1.2 ขวานฝรั่ง ทาด้วยเหล็กกล้า ดามคมบางหน้าขวานกว้างประมาณ 4 นิ้ว
ครึ่ ง สันขวานกว้างหน้าประมาณ 2 นิ้วครึ่ ง มีช่องเป็ นวงรี สาหรับใส่ ดา้ มเป็ นไม้เนื้อแข็ง ด้ามกลม
รี และงอเล็กน้อย ปลายด้ามกว้างกว่าตอนใกล้คมขวาน ทั้งนี้ เพื่อให้เข้ากับอุง้ มือพอดี มีน้ าหนัก
ประมาณ 1 กิ โลกรั ม มี ท้ ัง ขนาดเล็ ก คื อ ยาวประมาณ 12 - 14 นิ้ ว และขนาดใหญ่ ย าว
ประมาณ 2 ฟุตครึ่ ง
ประโยชน์ของขวานทั้ง 2 ชนิด มีดงั นี้
1. ความขวานใช้ฟัน ผ่า ตัด ทอน ริ ดกิ่ง โค่นต้นไม้
2. สันขวาน ใช้ตอก ทุบ
1.3 ขวานโยน เป็ นขวานที่นิยมใช้ในหมู่
กรรมการทาไม้ของภาคกลาง มีหน้าขวานกว้างประมาณ 4 นิ้ว
โคนขวานเป็ นรู จึงทาให้ดูรูปร่ างคล้ายเสี ยม มีหวั ขวานเป็ นไม้เนื้อแข็ง
มีรูกลมทางข้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว สาหรับใส่ ดา้ ม
ตั้งฉากกับขวาน เนื่องจากด้ามของขวานขนิดนี้เล็ก จึงกาได้แน่น
ประกอบกับขวานมี 2 ชั้น จึงทาให้สามารถปิ ดหน้าขวานให้กิน
เนื้อไม้ได้ตามความต้องการนิยมใช้ถากไม้ หรื อเสาต่าง ๆ
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1.4 ขวานนกกะไน เป็ นที่ นิ ย มใช้ ก ั น มากส าหรั บ กรรมการในภาคเหนื อ
เป็ นขวานซึ่ งท าในประเทศไทย มี หน้าขวานกว้างประมาณ 2 นิ้ ว ยาวประมาณ 8 - 10 นิ้ ว
สันขวานหน้าประมาณ 1 นิ้วครึ่ ง รู ปขวานโค้งน้อย ๆ เนื่องจากหน้าขวานเล็ก และตัวขวานยาว
จึงทาให้มีน้ าหนักดี ในการเจาะไม้และเข้าเนื้ อไม้เล็ก นอกจากนี้ ยงั มีประโยชน์ในการเจาะจมูกซุ ง
สาหรับร้อยโซ่ ให้ชา้ งชักลากอีกด้วย

ขวานนกกะไน
2. เลื่อย เลื่อยที่ใช้ในการตัดไม้นิยมใช้ 2 ชนิด ดังนี้
2.1 เลื่อยยมบาล เป็ นเลื่อยแบบใช้ 2 คน มีฟันเลื่อยแบบสามเหลี่ยมตลอด
ความยาวของเลื่อยมีต้ งั แต่ขนาด 4 ฟุต - 8 ฟุต
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2.2 เลื่อยคันศร เป็ นเลื่อยที่นิยมใช้ตดั ไม้ของทวีปยุโรป เช่น สวีเดน ขนาดที่
เหมาะในการโค่นต้นไม้ คือ ใบเลื่อยยาว 39 นิ้ว มีช่องระหว่างใบเลื่อยกับคัน ประมาณ 10 นิ้ว
ใช้โค่นต้นไม้ขนาดเล็ก ๆ ได้ดีและประหยัด เพราะใช้คนเพียงคนเดียว
การโค่นต้นไม้ ตัดไม้ ริ ดกิ่งไม้

การโค่ น ต้ น ไม้ ก่ อ นโค่ น ต้ น ไม้ ต้ อ งริ ดกิ่ งทั้ งห มดที่ แกะกะออกเสี ยก่ อ น
และเริ่ มต้นด้วย
1. การบากหน้าให้ต่าที่สุดเท่าที่จะทาได้ลึกประมาณ 1/3 ของต้นไม้
2. ต่อไป ลัดหลังด้วยเลื่อยให้ได้ระดับและตั้งฉากกับต้นไม้ และเลื่อยเข้าไปให้สูง
กว่าบากหน้าประมาณ 2 - 4 เซนติเมตร
3. ให้เหลือแกนกลางไว้ระหว่างการบากหน้า และรอยลัดหลัง ประมาณ 2 - 4 นิ้ว
แกนนี้จะช่วยยึดลาต้นไว้ ไม่ให้ลม้ ไปทางอื่น และทาให้ไม่แตกหรื อฉี กขาดง่าย
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การตัดไม้ การตัดลาต้นออกเป็ นท่อน ๆ ควรตัดจากด้านหนึ่งให้ถึงตรงกลางให้รอยบาก
กว้างประมาณครึ่ งหนึ่ งของความหน้าของต้นไม้ แล้วพลิ ก ต้นไม้ก ลับ ทารอยบากในท านอง
เดี ยวกันจากอี กด้านหนึ่ ง จนไม้ท้ งั สองท่ อนหลุ ดออกจากกัน ก่ อนตัดต้องหาไม้หรื อสิ่ งอื่ น ๆ
มาเป็ นฐานค้ ายันเสี ยก่อน

การริ ดกิ่งไม้ ต้องตัดกิ่งไม้ขนาดต่าง ๆ ออกให้เหลือแต่ลาต้น ซึ่ งต้องริ ดกิ่งจากโคน
ไม้ไปหายอด ริ ดกิ่งไม้ทีละกิ่งจากเบื้องล่างให้ใกล้กบั ลาต้นเท่าที่จะทาได้

ข้อควรระวังในการใช้ขวานและเลื่อย
1. ให้ ผู ้ ดู อยู่ ห่ างออก ไป เป็ น 2 เท่ าของระยะจาก ช่ วงแขน ถึ งห น้ า ขวาน
(ประมาณ 2 - 4 เมตร) ตามขนาดของขวาน
2. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางการทางาน
3. อย่าเหวีย่ งขวานตามสบาย ต้องดูวา่ ไม้ที่จะตัดนั้นมีไม้รองรับอย่างมัน่ คงหรื อไม่
4. อย่าให้คมขวานและฟันเลื่อยกระทบกับดิน หิน หรื อโลหะอื่น ๆ
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5. จงพักผ่อนเมื่อรู ้สึกเหนื่อยและเก็บขวานไว้กบั ท่อนไม้ ส่ วนเลื่อยอย่าทิ้งค้างไว้ที่ไม้
6. อย่าใช้ขวานที่หนักเกินไป
7. อย่าพยายามเพิม่ กาลังแรงในขณะที่ฟันหรื อเลื่อยไม้
8. อย่าฟันไม้ตรง ๆ จงฟันเฉียง
การดูแลรักษาและซ่อมแซมขวานเลื่อย
1. เมื่อใช้แล้ว ก่อนเก็บต้องเช็ดถูให้สะอาดทุกครั้ง
2. ทาด้วยน้ ามันพืชหรื อน้ ามันหล่อลื่น เพื่อป้ องกันสนิม
3. อาจจะเก็บให้มิดชิดในกล่องเครื่ องมือ หรื อเอาคมขวานสับไว้ที่ขอนไม้ ส่ วนเลื่อย
แขวนไว้ในห้องเก็บ
4. เมื่อด้ามหักหรื อแตกร้าว หรื อนอตหลวม ต้องรี บซ่อมแซมทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้
จะเกิดอันตรายมากขณะที่นาออกใช้
5. ลับคมขวานและคัดคลองเลื่อยอยูเ่ สมอ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสื อสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
แผนการจัดที่ 19 เรื่อง วิชาการลูกเสื อ ( ต่ อ )
จานวน 1 ชั่วโมง
…………………………………………………………………………………………………….
จุดประสงค์ 1. ให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. สังเกตและจดจาลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวติ ได้
เนือ้ หา การจัดทาอนุทินธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์หรื อพืช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พิธีเปิ ด ( ธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก )
10 นาที
2. เกม “ หาคู่ ”
5 นาที
3. สอนตามเนื้อหา
30 นาที
3.1 ผูก้ ากับสนทนาถึงงานอดิเรกและเรื่ องที่น่าสนใจโดยให้ลูกเสื อดูภาพหรื อตัวอย่าง
ประกอบ
3.2 ผูก้ ากับอธิ บายขั้นตอนรายละเอียดวิธีทางานให้เลือกปฏิบตั ิหมู่ละอย่าง
3.3 ให้ลูกเสื อรายงานแล้วร่ วมกันแสดงความคิดเห็น
3.4 ผูก้ ากับสรุ ป และร้องเพลง ชมไพร
4. เล่าเรื่ องสั้นที่เป็ นคติ
5 นาที
5. พิธีปิด ( นัดหมาย ตรวจเครื่ องแต่งกาย ธงลง เลิก )
10 นาที
สื่ อการเรียนการสอน ตัวอย่างผลการจัดทาอนุทินธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์และพืชชนิดต่าง ๆ
การวัดผลและประเมินผล 1. การสังเกต ความสนใจ การเข้าร่ วมกิจกรรม
2. ตรวจผลงาน ดูผลการจัดทาอนุทินธรรมชาติของแต่ละหมู่
บันทึกหลังการสอน…………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้ อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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การจัดทาอนุทนิ ธรรมชาติเกีย่ วกับสั ตว์ หรือพืช
การจัดทาอนุทินธรรมชาติ คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ น
ธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรามาเก็บสะสมไว้ อันเป็ นงานที่น่าสนใจอย่างหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้ลูกเสื อได้
รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการหัดสังเกตจดจาลักษณะต่าง ๆ ของสิ่ งมีชีวิตที่จะช่วยให้
เราเรี ยนรู ้และเข้าในธรรมชาติมากยิง่ ขึ้น
ลู ก เสื อ สามารถจัด ท าอนุ ทิ น ธรรมชาติ ไ ด้ง่ า ย ๆ และควรเลื อ กรวบรวมข้อ มู ล
เกี่ ย วกับ สิ่ ง มี ชี วิต ที่ น่ าสนใจเกี่ ย วกับ สั ต ว์ป ระเภทต่ าง ๆ เช่ น นก แมลง สั ตว์เลี้ ย ง เป็ นต้น
หรื ออาจจะทาการเก็บตัวอย่างพืชชนิ ดต่าง ๆ ควรเลือกเก็บจากส่ วนประกอบของพืช เช่ น ใบไม้
ดอกไม้ เป็ นต้น โดยนามาเก็บสะสมไว้
การจัดทาอนุทินเกี่ยวกับชีวติ สัตว์ จะประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อนก แมลง หรื อสัตว์เลี้ยง
2. ลักษณะนิสัยทัว่ ๆ ไปของนก แมลง หรื อสัตว์เลี้ยง
3. ถิ่นกาเนิดหรื อถิ่นที่อยูอ่ าศัย
4. ประโยชน์และโทษที่มีต่อเรา
การสะสมตัวอย่างพืชโดยเก็บจากใบไม้และดอกไม้ จะประกอบด้วยหัวข้อสาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อพันธุ์พืช
2. ลักษณะทัว่ ๆ ไป (ไม้เถา ไม้ลม้ ลุก หรื อไม้ยนื ต้น)
3. ประเภทของพืช (ใบเลี้ยงเดี่ยวหรื อใบเลี้ยงคู่)
4. การปลูก การขยายพันธุ์ และการบารุ งรักษา
5. ประโยชน์และโทษที่มีต่อเรา

ภาคผนวก

เพลงลูกเสื อ
(ลูกเสื อตรี)
เพลงมาร่ วมใจ
เราทุกคนจงมาร่ วมใจ
ไม่วา่ อยูไ่ หนหัวใจเราผูกสัมพันธ์
อย่างไรสู ้ทนเรายิม้ ให้กนั
เพื่อให้งานสาคัญลุล่วงดังปอง ลา……
เมื่อจากไปหัวใจคนึง
ให้คิดถึงราพึงครั้งอยูใ่ กล้กนั
จากกันเพียงร่ างกายแต่ดวงใจยึดมัน่
ความผูกพันฉันเธอนั้นอย่ารู ้คลาย ลา……..
=======================
เพลงป่ าดงพงพี
ป่ าดงพงพีของไทยเรานี้มีเกินพอ อย่ามัวรี รอขอเชิ ญช่วยกันขมันขมี ถิ่นไทยนี้แดนสุ ขสันต์
หลากพันธุ์ไม้งามสดสี ตื่นเถิดเรายามเช้ามุ่งงานทันที จอบและเสี ยยมของเราก็มีสินทรัพย์ทวีดว้ ยกสิ กรรม
(ซ้ า)
ป่ าดงพงพีของไทยเราอุดมครัน อยูใ่ นไพรวันรักดินถิ่นไทยใจหรรษา แหล่งธารน้ าซ่าน
หลัง่ ไหลหว่างไพรนี้งามหนักหนา ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคุณค่า หมัน่ ขยันทุกวันเวลา สิ นทรัพย์ได้มา
ด้วยกสิ กรรม (ซ้ า)
======================
เพลงยามค่า
ฟ้ ามืดมัวลมเย็นพัดโชยกระหนา
ฝนก็ตกพราพราฟ้ ามืดค่ามัวไป
ใจคิดถึงเมื่อครั้งมาพักแรมในป่ าแสนจะสุ ขใจ
ฟ้ ามืดค่าทีไรพอเบิกบานใจฝนกระหน่าลงมา
เสื อเผ่าไทยร่ วมใจมานอนดงป่ า
แม้เหน็ดเหนื่อยกายาเราสุ ขอุราเกินใคร
ถึงหนักเอาเบาสู ้สามัคคีมีอยูแ่ สนจะสุ ขใจ
ฟ้ ามืดค่าทีไรเล่นรอบกองไฟแสนสนุกเฮฮา
========================
เพลง ลูกเสื อจับมือ
ลูกเสื อเขาไม่จบั มือขวา
ยืน่ ซ้ายมาจับมือกันมัน่
มือขวาใช้เคารพกัน ( ซ้ า )
ยืน่ ซ้ายออกมาพลันจับมือๆ
จับมือนั้นหมายถึงมิตร
เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ
ยิม้ ด้วยเวลาจับมือ ( ซ้ า )
เพราะพวกเราคือลูกเสื อด้วยกัน
========================

เพลงกฎลูกเสื อ
น้ าค้างพรมลมเย็นในยามดึก
คะนึงนึกกฎลูกเสื อเพื่อปรุ งสมอง
หนึ่งมีเกียรติ สองจงรักภักดีปอง
สามประคองหน้าที่ สี่ มิตรคน
ห้าสุ ภาพไม่งนั งก หกเมตตา
เจ็ดเชื่อฟัง แปดเริ งร่ าอย่าสับสน
เก้าเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์ไม่อบั จน
สิ บกายตนประพฤติชอบวาจาใจ
========================
เพลง “ลมบก ลมทะเล”
ลมบก ลมทะเล
อากาศถ่ายเทผลัดกันผลัดกัน
ลมทะเลนั้นพัดกลางวัน
ลมบกนั้นพัดยามค่าคืน
เกิดลมเพราะความร้อนเย็น
เป็ นเวรกันทุกวันทุกคืน
ลมพาน้ ามาเป็ นคลื่น
หัวใจเต็มตื้นอยากอยูท่ ะเล
========================
เพลงลูกเสื อบาเพ็ญตน
เรามาบาเพ็ญตนให้คนได้เห็น ว่าพวกเราเป็ นลูกเสื อที่ดี ( ซ้ า )
จะอยูไ่ หนน้ าใจมีไมตรี
มีแต่สามัคคีทุกคน
สร้างศรัทธารักไว้ในใจตน
สร้างกุศลเอาบุญเถิดหนา
========================
เพลงข้ ามถนน
อย่าเหม่อมอง
ต้องดูขา้ งหน้า
อีกซ้ายและขวา
เมื่อจะข้ามถนน
หากยวดยานหลาย
ก็ตอ้ งอดใจทน
อย่าตัดหน้ารถยนต์
ทุกๆ คนจงระวังเอย
มง แซะ มง แซะ
แซะ มง ตลุ่ม ตุม้ มง
========================

เพลงเดินทางไกล
เดินทางไกล ทาให้เราเปรมปรี ด์ ิ
เหน็ดเหนื่ อยไม่มี สามัคคียนื นาน
เราจะไปแห่งใด ดวงจิตดวงใจสดใสเบิกบาน
อายุยนื นานด้วยการเดินทางไกล
เมื่อเราเดินพาเพลิดเพลินดวงใจ
ทุกข์ยากปานใด เราก็ไม่ระอา
ต่างก็มีความสุ ข ปลดเปลื้องความทุกข์สนุกเฮฮา เราร่ วมกันมาจงพร้อมหน้าสามัคคี
========================
เพลงเกียรติคุณลูกเสื อไทย
เกียรติคุณลูกเสื อไทยแพร่ ไปทัว่ สากล ลูกเสื อไทยทุกคนต้องรักษา
มุ่งทาดียนื ยันตามคามัน่ สัญญา
ด้วยศรัทธาสามัคคีมีน้ าใจ
( สร้ อย )มาเถอะมาเรามา ช้าอยูไ่ ย ลูกเสื อไทยมาเร็ วไวก้าวเดินไปที่หมายข้างหน้า ( 2 ครั้ง )
อยูก่ นั คนละกองก็เป็ นพี่นอ้ งกัน
มีความรู ้สู้งานไม่หวัน่ ไหว
มีวนิ ยั ใจเย็นเป็ นมิตรคนทัว่ ไป
อยูแ่ ห่งใดสุ ขสนุกทุกเวลา ( สร้อย 2 ครั้ง )
========================
เพลงลูกเสื อช่ วยกัน ( พม่ าราขวาน )
เราเป็ นลูกเสื อต้องช่วยเหลือกันและกัน
ทางานอะไรต้องเข้าไปช่วยกัน
เพื่อความสัมพันธ์ น้ าใจไมตรี
อย่าทาเมินเฉยนิ่งอยูเ่ ลยไม่ดี
ต้องช่วยกันซี พี่นอ้ งลูกเสื อช่วยกัน
=======================
เพลงค่ ายพักแรม
วันนี้รื่นเริ ง สาราญสุ ขสันต์อุรา พวกเราได้มา มาอยูค่ ่ายพักแรม
เราร้องเรารา ยามเมื่อมาพักแรม
สบายคล้ายคืนจันทร์ แจ่ม พักแรม สุ ขสันต์อุรา
========================
John Brown
John Brown whisky bottle number ninety – one ( 3 times )
We are marching home.
Glory Glory Glory Glory ( 3 times )
We are marching home.
=======================

(สร้ อย ) รื่นรมย์ชมพรรณไม้ ในป่ า
นกร่ าร้ องก้องมาแต่ ไกล
1. โน่นไม้ยาง นัน่ ไม้ยงู
นัน่ ไม้สัก ราคาแพง
2. โน่นนกยาง นัน่ นกยูง
นัน่ เสี ยงไก่ขนั น่าฟัง
3. โน่นเสื อดา นัน่ เสื อดาว
ช้าตัวใหญ่ ยืนส่ ายหัว

เพลงเพลินชมไพร
เมื่อได้ มาชมแล้วเพลินใจ
เสี ยงกอไผ่เสี ยดกอดังคล้ายเสี ยงเพลง
ลิบลิ่วแลสู งเคียงข้างไม้แดง
แลเห็นชะนี โหนห้อยต่องแต่งหลายตัว( สร้อย )
กาเหว่าบินสู ง ร้องกู่เสี ยงดัง
นกเขาคืนรัง ขุนทองร้องสั่งคู่คอย ( สร้อย )
ยืนแยกเขี้ยวขาวชายป่ าน่ากลัว
แลล้วนน่ากลัว ฉันยืนตัวสั่นหวัน่ ใจ ( สร้อย )
=======================

เกมลูกเสื อ
(ลูกเสื อโท)
เกมการแข่ งเรือบก
1. ให้ลูกเสื อเข้าแถวตอนเป็ นหมู่ ๆ แต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน 1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่หรื อแถวนัง่ เอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กาหนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กัน โดยไม่ให้มือหลุด
จากเอว หรื อขาด แถวใดถึงเส้นที่กาหนดก่อนเป็ นผูช้ นะ
อุปกรณ์ ปูนขาวโรยเส้น หรื อใช้ไม้พลองวางในเส้นที่กาหนด
======================
เกมวิบาก
ผูเ้ ล่นเข้าแถวหน้ากระดาน 2 แถว หันหน้าไปทางเดียวกัน ยืนอยูท่ ี่เส้นซึ่ งห่างเส้นชัย 10
เมตร ผูเ้ ล่นแถวหลังยกขาวขวาขึ้นให้ผเู ้ ล่นที่อยูข่ า้ งหน้าจับขาไว้ มือทั้งสองของผูเ้ ล่นแถวหลังจับบ่าของผู ้
เล่นคนหน้าไว้ เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ มเล่นให้ผเู ้ ล่นทุกคู่วงิ่ ไปข้างหน้าตรงไปยังเส้นชัย
การตัดสิ น ผูเ้ ล่นทุกคู่ตอ้ งไม่แยกจากกันและต้องวิง่ ในลักษณะสามขา คู่ใดล้มให้เริ่ มวิง่ ใหม่
ตรงจุดที่ลม้ คูท่ ี่ถึงเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
===================
เกม “สวัสดี”
วิธีที่ 1 แบ่งลูกเสื อออกเป็ นหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ยนื เป็ นแถวตอนลึก หันหน้าไป
ทางผูก้ ากับ เมื่อเริ่ มเล่นให้คนที่ 1 ของแต่ละหมู่กลับหลังหัน พบกับคนที่ 2 แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดี” ทา
ความเคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อทากับคนที่ 1 แล้ว ก็กลับหลังหันมาพบกับคนที่ 3 แล้วกล่าวคาว่า
“สวัสดี” ทาความเคารพและจับมือกัน ทาไปเช่นนี้จนหมดแถวหมู่ใดเสร็ จก่อนหมู่น้ นั ชนะ
วิธีที่ 2 ให้ลูกเสื อเข้าแถวเป็ นวงกลม หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสื อคนหนึ่งเป็ นคนเริ่ มต้น
วิง่ รอบวงกลมด้านนอกไปแตะหลังผูท้ ี่ยนื เป็ นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิง่ สวนทิศทางกับ
คนแรก เมื่อวิง่ ไปพบกันที่ใดให้ทาวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคาว่า “สวัสดี” ดังๆ แล้วปล่อย
มือชิงกันวิง่ เข้าที่ ผูใ้ ดเข้าที่ไม่ได้เป็ นผูเ้ ริ่ มต้นใหม่
===================

เกมผู้วเิ ศษ
เลือกลูกเสื อออกมา 3 – 4 คน สมมติวา่ เป็ นผูว้ ิเศษ เมื่อแตะถูกผูใ้ ดแล้ว คนนั้นจะต้องกลายเป็ นหิ น
ยืนอยูก่ บั ที่ สาหรับคนอื่นๆ ต้องพยายามหนีในเขตที่กาหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้
การตัดสิ น
1. เมื่อหมดเวลาผูท้ ี่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็ นหินเป็ นผูช้ นะ
2. การเล่นควรแบ่งเป็ นหมู่ หมู่ใดเหลือผูเ้ ล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็ นทีมชนะ
========================
เกม “ขี่ม้าวงกลม”
อุปกรณ์ 1. สนาม 2. นกหวีดหรื อสัญญาณอื่น
วิธีเล่น
1. จัดผูเ้ ล่นนัง่ เป็ นหมู่ เป็ นรู ปวงกลมทุกคนหันหน้าไปตามเข็มนาฬิกา
2. เมื่อสัญญาณเริ่ ม ให้รองนายหมู่วงิ่ ไปหานายหมู่แล้วกระโดดขี่หลังนายหมู่ นายหมู่แบกวิง่ วนไป
ตามเข็มนาฬิการอบวงกลม 1 รอบจนถึงที่เดิม ( ที่นายหมู่ )
3. รองนายหมู่ลงจากหลังนายหมู่ แล้วทาหน้าที่แบกคนต่อไป ( คนที่อยูห่ ลังนายหมู่ ) วิง่ วนไป 1
รอบ แล้วนามาส่ งที่เดิม รองนายหมู่นงั่ แทนคนที่ 2
4. คนที่ 3 ทาหน้าที่แบกคนที่ 4 หมุนเวียนกันไปตามลาดับจนหมด
5. ผูก้ ากับตรวจความเรี ยบร้อยประกาศผล
========================
เกมแข่ งหุ่น
วิธีเล่น
ที่สนามมีเส้นเริ่ มและเส้นชัย ห่างกัน 30 เมตร ผูเ้ ล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่ ม เลือกผูเ้ ล่นคนหนึ่ง
เป็ นผูน้ า หลับตาพร้อมกันนับ 1 - 8 ผูเ้ ล่นทุกคนวิง่ ไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผูน้ านับถึง 8 จะลืมตาขึ้นผู ้
เล่นทุกคนจะต้องหยุดวิง่ และอยูใ่ นลักษณะนั้นคล้ายหุ่น ถ้าผูน้ าเห็นผูเ้ ล่นคนใดขยับตัว ผูเ้ ล่นคนนั้น
ต้องออกจากการแข่งขัน ผูน้ าหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผูเ้ ล่นก็วงิ่ ต่อไป ทาเช่นนี้ จนกระทัง่ ผูเ้ ล่น
ถึงเส้นชัย
การตัดสิ น ผูท้ ี่วงิ่ ถึงเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
========================

เกมไหวพริบ
แบ่งผูเ้ ล่นอกเป็ น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน ผูเ้ ล่นทั้งสองทีมเข้าแถวเป็ นวงกลม แล้วจะยืนหรื อนัง่ ก็ได้ ผู้
เล่นแต่ละคนของแต่ละทีมจะมีเบอร์ ของตัวเอง ดังนั้นผูเ้ ล่นทั้งสองทีมจะมีเบอร์ เหมือนกัน นาลูก
วอลเลย์บอลวางไว้ตรงกลางวงกลม การเล่นก็โดยให้ผนู ้ าเรี ยกหมายเลขหนึ่งขึ้นมา ผูเ้ ล่นที่มีหมายเลข
ประจาตัวของแต่ละทีมรี บวิง่ มาแย่งลูกบอลตรงกลางสนาม เมื่อผูใ้ ดแย่งลูกบอลได้จากจุดที่แย่ง ก็ให้ปา
ลูกบอลไปยังผูท้ ี่แย่งลูกบอลไม่ได้ ผูเ้ ล่นที่จะถูกปาต้องหลบให้ดีอยูใ่ นวงกลม
การตัดสิ น
1. ใช้เวลา 3 นาที
2. ทีมใดแย่งลูกบอลได้มากครั้งที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ
อุปกรณ์ ลูกวอลเลย์บอล 1 ลูก
========================
เกมรถไฟด่ วน
แบ่งลูกเสื อเป็ นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรี ยงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสื อคนข้างหน้า เริ่ ม
เล่น ให้ทุกคนวิง่ ไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรี ยงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิง่ ไปจน
คนสุ ดท้ายผ่านเส้นชัย
การตัดสิ น หมู่ใดผ่านเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
========================
เกมลูกเสื อลอดถา้
ให้ลูกเสื อเข้าแถวตอนเป็ นหมู่ๆ ไปยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร และยืนแยกขา พอให้สัญญาณเริ่ ม
เล่น ให้คนหลังสุ ดคลานลอดขาคนหน้า และคนที่ 2 – 3 ฯลฯ คลานลอดขาตามไปเลยทีเดียว ไม่ตอ้ งคอย
ให้คนหลังไปยืนหน้าคนหน้าสุ ด และให้ลอดตามไปเรื่ อยๆ จนครบ 3 รอบ
การตัดสิ น หมู่ใดเสร็ จก่อนและนัง่ ลง หมู่น้ นั เป็ นผูช้ นะ
========================

เกมครอบครัวสั ตว์
อุปกรณ์ กระดาษเขียนชื่อสัตว์ ให้ครบจานวนผูเ้ ล่น
นากระดาษเขียนชื่อสัตว์เป็ นครอบครัว เช่น ครอบครัวที่ 1 เป็ นครอบครัวเสื อ เขียนพ่อเสื อ แม่เสื อ
ลูกชายเสื อ ลูกสาวเสื อ ให้เขียนครอบครัวสัตว์จนครบจานวนผูเ้ ล่น แล้วนากระดาษมาคละกันให้ผเู ้ ล่นแต่
ละคนจับ เมื่อผูเ้ ล่นแต่ละคนจับได้อะไรห้ามบอกผูเ้ ล่นคนอื่นๆ
ผูก้ ากับให้สัญญาณเล่น ให้ผเู ้ ล่นทุกคนออกเสี ยงสัตว์ตามที่ตนเองจับฉลากได้ เพื่อหาครอบครัว
ตัวเอง ครอบครัวที่รวมกันได้ครบ ให้รวมกลุ่มกันแล้วนัง่ ลง
การตัดสิ น ครอบครัวที่นงั่ ได้ถูกต้องและเสร็ จก่อนเป็ นทีมชนะ
========================
เกมขึน้ เขาลงห้ วย
ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก ระยะระหว่างหมู่ 3 ก้าว ระยะต่อ 5 ก้าว ให้คนสุ ดท้ายรองนายหมู่
ยืนตรง คนต่อมายืนก้มหลัง คนถัดไปยืนแยกขา ( สลับเรื่ อยๆ ไปจนถึงหัวแถว )
เมื่อสัญญาณเริ่ ม ให้รอนายหมู่เป็ นผูว้ งิ่ ข้ามคนที่อยูข่ า้ งหน้า แล้วมุดคนที่อยูถ่ ดั ไป เมื่อไปถึงหัว
แถว ก็ยกมือขึ้นให้สัญญาณ คนท้ายแถวจะเป็ นผูว้ งิ่ จะมุดหรื อกระโดดก่อนสุ ดแต่คนที่ยนื อยูข่ า้ งหน้าจะยืน
ในท่าใด
การตัดสิ น หมู่ใดหมดก่อน และนัง่ ลงก่อนจะชนะ
========================
เกมแข่ งขันเขียนชื่อสถานที่ที่สาคัญ
1. แจกกระดาษให้หมู่ละ 1 แผ่น
2. ให้ลูกเสื อแต่ละคนเขียนชื่ อสถานที่บริ การสาธารณะ สถานที่น่าสนใจหรื อสาคัญ และสถานที่
ราชการ ที่ลูกเสื อรู ้จกั อย่างน้อยคนละ 1 ชื่อ ลงในกระดาษ นายหมู่รวบรวมส่ งให้เสร็ จภายใน
3 นาที
3. ตรวจคาตอบ ชื่อละ 1 คะแนน ซ้ ากันไม่นบั คะแนน นาคะแนนรวมแต่ละหมู่ไปเขียนใส่
กระดาษแผนภูมิแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศ
========================
เกมสิ บทิศ
แบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ นทีมหรื อหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน เข้าแถวตอนเรี ยงหนึ่งที่เส้นเริ่ ม เมื่อได้รับ
สัญญาณให้ผเู ้ ล่นคนแรกวิง่ ไปแตะที่จุดตกลงกันไว้ โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิง่ กลับมาแตะคน
ที่ 2 ก็จะวิง่ ไปแตะที่จุดนั้นอีก แต่วธิ ี การไปต้องแตกต่างกันกับคนแรก แล้วกลับมาแตะคนที่ 3
ให้ทาต่อไปเรื่ อย ๆ จนครบทุกคน

ยกตัวอย่าง คนที่ 1 วิง่ ไป คนที่ 2 จะวิง่ ไปไม่ได้ตอ้ งทาอย่างอื่น เช่น กระโดดหรื อคลาน
คนที่ 3,4,5,6, ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน
การตัดสิ น ทีมใดทาครบหมดก่อน โดยเคลื่อนไหวไม่ซ้ าแบบกัน เป็ นทีมชนะ
========================
เกมจับข้ ามแม่ นา้
ขีดเส้นขนาน 2 เส้น บนพื้นสนามห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร เส้น 2 เส้นนี้
เปรี ยบเสมือนสายน้ า แต่ละด้านของเส้นขนาน 2 เส้นนี้ ขีดเส้นอีก 1 เส้น ขนานกัน ห่างกัน
ประมาณ 5 เมตร ซึ่ งเปรี ยบเสมือนฝั่งน้ า แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน หันหน้าเข้าหา
กัน ยืนเหยียบเส้นแม่น้ า เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ มแข่งขัน ลูกเสื อแต่ละข้างต้องพยายามดึงและจับ
ลูกเสื อฝ่ ายตรงข้ามให้ได้พร้อมทั้งลากขึ้นมาไว้บนฝั่งแม่น้ าของตนเอง ผูท้ ี่ถูกจับไว้บนฝั่งตรงข้าม
สามารถจะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ ายของตนเอง โดยที่ฝ่ายของตนเองว่ายน้ า ( วิง่ ) ข้ามฝั่งมาดึง
ลูกเสื ออีกฝ่ ายหนึ่งก็ตอ้ งป้ องกันไว้ และพยายามจับฝ่ ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด
========================
เกมนาทาง
ให้ลูกเสื อคนหนึ่งปิ ดตาไว้แล้วนาของที่เตรี ยมไว้ไปซ่อนยังจุดๆ หนึ่ง ต่อจากนั้นให้คนที่ปิดตานั้น
เปิ ดตาและออกค้นหาว่าของนั้นซ่อนอยูท่ ี่ไหน ลูกเสื อคนอื่นจะบอกทิศทางของสิ่ งของนั้นได้โดยพูดว่า
เพียงว่า ซ้าย ขวา หน้า หลัง ของสิ่ งของนั้นให้กบั ผูค้ น้ หา
การตัดสิ น ผูค้ น้ หาจะต้องเดินไปตามทิศทางที่ลูกเสื อบอกจนกว่าจะค้นพบสิ่ งของนั้นแล้ว ก็เปลี่ยนคนอื่น
เข้ามาหาของบ้าง
========================
เกมหาคู่
1. ให้ลูกเสื อเป็ นวงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วจาไว้วา่ คู่ของตนคือใคร
2. ให้วงกลมทั้งสองทาขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง ( เปิ ดเพลงวิทยุหรื อให้ลูกเสื อ
ร้องเพลงง่ายๆ ตามที่ผกู ้ ากับกาหนด )
3. เมื่อผูก้ ากับเป่ านกหวีด ให้ลูกเสื อเข้าหาคู่ของตนเอง เมื่อเจอแล้วให้นบั มือนัง่ ลงคู่ที่หาคู่ได้ชา้
ที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน เสร็ จแล้วเริ่ มใหม่
4. คู่ที่เหลือเป็ นคู่สุดท้ายจะเป็ นผูช้ นะ
========================

เกมซิบ – แซบ
ทุกคนนัง่ เป็ นวงกลม มีลูกเสื อคนหนึ่งอยูต่ รงกลาง ลูกเสื อที่อยูใ่ นวงกลมต้องพยายามจาชื่อ
นามสกุล ของผูท้ ี่อยูท่ างขวาและซ้ายมือให้ได้ ผูท้ ี่อยูต่ รงกลางจะเดินไปรอบๆ วงกลม แล้วชี้มือไปยัง
ลูกเสื อคนหนึ่งแล้วพูดว่า “ซิบ” พร้อมกับนับ “1 – 2 – 3 -4 – 5” ผูท้ ี่ถูกชี้ตอ้ งบอกชื่ อ นามสกุล ของผูท้ ี่อยู่
ทางซ้ายมือ ถ้าพูดว่า “แซบ”
พร้อมกับนับ “1 – 2 – 3 -4 – 5” ผูท้ ี่ถูกชี้ตอ้ งบอกชื่ อ นามสกุล ของผูท้ ี่
อยูท่ างขวามือ
การตัดสิ น
1. ลูกเสื อที่ถูกชี้จะต้องบอกชื่ อ นามสกุลให้ครบก่อนนับถึง 5
2. ถ้าบอกผิด หรื อบอกซ้ า หรื อนึกไม่ออก ต้องเปลี่ยนมาอยูก่ ลางวงกลมคอยเป็ นผูช้ ้ ีต่อไป
========================
เกมนักโทษแหกคุก
แบ่งลูกเสื อเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่งเป็ นนักโทษที่หลบหนี อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นตารวจ ขีดวงกลมทาเป็ น
คุก เริ่ มเล่นตารวจไล่จบั นักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝ้ า นักโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนได้โดยฉุ ดออกจาก
วงกลม การเล่นผลัดกัน ใครจับนักโทษได้มากกว่ากันเป็ นฝ่ ายชนะ ตามกาหนดเวลา
========================
เกมหมาป่ า
1. เลือกผูเ้ ล่นคนหนึ่งเป็ นหมาป่ า
2. ขีดวงกลมล้อมรอบหมาป่ า
3. ขีดวงกลม ซึ่ งเป็ นเขตปลอดภัยอีกแห่งหนึ่งอยูห่ ่างจากวงกลมวงแรกประมาณ 5 เมตร ให้ผู้
เล่นคนอื่นๆ ยืนอยูร่ อบๆ วงกลม
4. ผูเ้ ล่นถามหมาป่ าว่า พร้อมแล้วหรื อยัง หมาป่ าจะตอบว่ายัง เพิ่งตื่นนอน กาลังแปรงฟันแล้ว
หมาป่ าก็ทาท่าแปรงฟัน แล้วถามหมาป่ าว่าพร้อมแล้วหรื อยัง หมาป่ าตอบว่ายัง กาลังอาน้ า แล้ว
ทาท่าอาบน้ า หมาป่ าจะหลอกว่าทาโน่นทานี่ จนผูถ้ ามเผลอจึงตอบว่าพร้อมแล้ว หมาป่ าก็วงิ่
ออกจากวงกลม วิง่ ไล่ผเู ้ ล่น ผูเ้ ล่นต้องวิง่ หนี เข้าที่ปลอดภัยทันที
การตัดสิ น ผูเ้ ล่นที่วงิ่ กลับเข้าที่เขตปลอดภัยไม่ทนั ถูกหมาป่ าจับได้จะต้องออกมาเป็ นหมาป่ าแทน
========================

เกมวิง่ อลวน
ลูกเสื อทุกคนนัง่ เป็ นวงกลมมือกอดอก แต่ละคนห่างกัน 1 ช่วงแขน เลือกลูกเสื อออกมาสองคน
คนหนึ่งเป็ นคนไล่ อีกคนหนึ่งเป็ นคนหนี เริ่ มการเล่น คนไล่ตอ้ งวิง่ ไล่จบั คนหนีให้ได้ การหนี จะอยูภ่ ายใน
วงกลมหรื อวิง่ หลบหลีกในระหว่างผูท้ ี่นงั่ อยู่ เมื่อไม่ตอ้ งการหนีให้วงิ่ ไปนัง่ ข้างหน้าผูท้ ี่นงั่ อยูร่ อบวงกลม
คนใดคนหนึ่ง ผูท้ ี่ถูกคนหนีนงั่ ข้างหน้าจะกลายเป็ นผูไ้ ล่ทนั ที คนไล่เดิมจะกลายเป็ นคนหนีต่อไป
การตัดสิ น ลูกเสื อที่เป็ นคนหนีคนใด ถูกจับได้ตอ้ งออกจากการแข่งขัน เลือกลูกเสื อคนใหม่ข้ ึนมาแทนคน
หนีต่อไป
========================

เพลงลูกเสื อ
(ลูกเสื อเอก)
เพลงมาร่ วมใจ
เราทุกคนจงมาร่ วมใจ
ไม่วา่ อยูไ่ หนหัวใจเราผูกสัมพันธ์
อย่างไรสู ้ทนเรายิม้ ให้กนั
เพื่อให้งานสาคัญลุล่วงดังปอง ลา……
เมื่อจากไปหัวใจคนึง
ให้คิดถึงราพึงครั้งอยูใ่ กล้กนั
จากกันเพียงร่ างกายแต่ดวงใจยึดมัน่
ความผูกพันฉันเธอนั้นอย่ารู ้คลาย ลา……..
=======================
เพลงป่ าดงพงพี
ป่ าดงพงพีของไทยเรานี้มีเกินพอ อย่ามัวรี รอขอเชิญช่วยกันขมันขมี ถิ่นไทยนี้แดนสุ ขสันต์
หลากพันธุ์ไม้งามสดสี ตื่นเถิดเรายามเช้ามุ่งงานทันที จอบและเสี ยยมของเราก็มีสินทรัพย์ทวีดว้ ยกสิ กรรม
(ซ้ า)
ป่ าดงพงพีของไทยเราอุดมครัน อยูใ่ นไพรวันรักดินถิ่นไทยใจหรรษา แหล่งธารน้ าซ่าน
หลัง่ ไหลหว่างไพรนี้งามหนักหนา ถิ่นแดนทองเรานี้ควรปองคุณค่า หมัน่ ขยันทุกวันเวลา สิ นทรัพย์ได้มา
ด้วยกสิ กรรม (ซ้ า)
======================
เพลงยามค่า
ฟ้ ามืดมัวลมเย็นพัดโชยกระหนา
ฝนก็ตกพราพราฟ้ ามืดค่ามัวไป
ใจคิดถึงเมื่อครั้งมาพักแรมในป่ าแสนจะสุ ขใจ
ฟ้ ามืดค่าทีไรพอเบิกบานใจฝนกระหน่าลงมา
เสื อเผ่าไทยร่ วมใจมานอนดงป่ า
แม้เหน็ดเหนื่อยกายาเราสุ ขอุราเกินใคร
ถึงหนักเอาเบาสู ้สามัคคีมีอยูแ่ สนจะสุ ขใจ
ฟ้ ามืดค่าทีไรเล่นรอบกองไฟแสนสนุกเฮฮา
========================
เพลง ลูกเสื อจับมือ
ลูกเสื อเขาไม่จบั มือขวา
ยืน่ ซ้ายมาจับมือกันมัน่
มือขวาใช้เคารพกัน ( ซ้ า )
ยืน่ ซ้ายออกมาพลันจับมือๆ
จับมือนั้นหมายถึงมิตร
เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ
ยิม้ ด้วยเวลาจับมือ ( ซ้ า )
เพราะพวกเราคือลูกเสื อด้วยกัน
========================

เพลงกฎลูกเสื อ
น้ าค้างพรมลมเย็นในยามดึก
คะนึงนึกกฎลูกเสื อเพื่อปรุ งสมอง
หนึ่งมีเกียรติ สองจงรักภักดีปอง
สามประคองหน้าที่ สี่ มิตรคน
ห้าสุ ภาพไม่งนั งก หกเมตตา
เจ็ดเชื่อฟัง แปดเริ งร่ าอย่าสับสน
เก้าเป็ นผูม้ ธั ยัสถ์ไม่อบั จน
สิ บกายตนประพฤติชอบวาจาใจ
========================
เพลง “ลมบก ลมทะเล”
ลมบก ลมทะเล
อากาศถ่ายเทผลัดกันผลัดกัน
ลมทะเลนั้นพัดกลางวัน
ลมบกนั้นพัดยามค่าคืน
เกิดลมเพราะความร้อนเย็น
เป็ นเวรกันทุกวันทุกคืน
ลมพาน้ ามาเป็ นคลื่น
หัวใจเต็มตื้นอยากอยูท่ ะเล
========================
เพลงลูกเสื อบาเพ็ญตน
เรามาบาเพ็ญตนให้คนได้เห็น ว่าพวกเราเป็ นลูกเสื อที่ดี ( ซ้ า )
จะอยูไ่ หนน้ าใจมีไมตรี
มีแต่สามัคคีทุกคน
สร้างศรัทธารักไว้ในใจตน
สร้างกุศลเอาบุญเถิดหนา
========================
เพลงข้ ามถนน
อย่าเหม่อมอง
ต้องดูขา้ งหน้า
อีกซ้ายและขวา
เมื่อจะข้ามถนน
หากยวดยานหลาย
ก็ตอ้ งอดใจทน
อย่าตัดหน้ารถยนต์
ทุกๆ คนจงระวังเอย
มง แซะ มง แซะ
แซะ มง ตลุ่ม ตุม้ มง
========================

เพลงเดินทางไกล
เดินทางไกล ทาให้เราเปรมปรี ด์ ิ
เหน็ดเหนื่ อยไม่มี สามัคคียนื นาน
เราจะไปแห่งใด ดวงจิตดวงใจสดใสเบิกบาน
อายุยนื นานด้วยการเดินทางไกล
เมื่อเราเดินพาเพลิดเพลินดวงใจ
ทุกข์ยากปานใด เราก็ไม่ระอา
ต่างก็มีความสุ ข ปลดเปลื้องความทุกข์สนุกเฮฮา เราร่ วมกันมาจงพร้อมหน้าสามัคคี
========================
เพลงเกียรติคุณลูกเสื อไทย
เกียรติคุณลูกเสื อไทยแพร่ ไปทัว่ สากล ลูกเสื อไทยทุกคนต้องรักษา
มุ่งทาดียนื ยันตามคามัน่ สัญญา
ด้วยศรัทธาสามัคคีมีน้ าใจ
( สร้ อย )มาเถอะมาเรามา ช้าอยูไ่ ย ลูกเสื อไทยมาเร็ วไวก้าวเดินไปที่หมายข้างหน้า ( 2 ครั้ง )
อยูก่ นั คนละกองก็เป็ นพี่นอ้ งกัน
มีความรู้สู้งานไม่หวัน่ ไหว
มีวนิ ยั ใจเย็นเป็ นมิตรคนทัว่ ไป
อยูแ่ ห่งใดสุ ขสนุกทุกเวลา ( สร้อย 2 ครั้ง )
========================
เพลงลูกเสื อช่ วยกัน ( พม่ าราขวาน )
เราเป็ นลูกเสื อต้องช่วยเหลือกันและกัน
ทางานอะไรต้องเข้าไปช่วยกัน
เพื่อความสัมพันธ์ น้ าใจไมตรี
อย่าทาเมินเฉยนิ่งอยูเ่ ลยไม่ดี
ต้องช่วยกันซี พี่นอ้ งลูกเสื อช่วยกัน
=======================
เพลงค่ ายพักแรม
วันนี้รื่นเริ ง สาราญสุ ขสันต์อุรา พวกเราได้มา มาอยูค่ ่ายพักแรม
เราร้องเรารา ยามเมื่อมาพักแรม
สบายคล้ายคืนจันทร์ แจ่ม พักแรม สุ ขสันต์อุรา
========================
John Brown
John Brown whisky bottle number ninety – one ( 3 times )
We are marching home.
Glory Glory Glory Glory ( 3 times )
We are marching home.
=======================

เกมลูกเสื อ
(ลูกเสื อเอก)
เกมการแข่ งเรือบก
1. ให้ลูกเสื อเข้าแถวตอนเป็ นหมู่ ๆ แต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน 1 ช่วงแขน
4. ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่หรื อแถวนัง่ เอามือจับเอวคนข้างหน้า
5. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กาหนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กัน โดยไม่ให้มือหลุด
จากเอว หรื อขาด แถวใดถึงเส้นที่กาหนดก่อนเป็ นผูช้ นะ
อุปกรณ์ ปูนขาวโรยเส้น หรื อใช้ไม้พลองวางในเส้นที่กาหนด
======================
เกมวิบาก
ผูเ้ ล่นเข้าแถวหน้ากระดาน 2 แถว หันหน้าไปทางเดียวกัน ยืนอยูท่ ี่เส้นซึ่ งห่างเส้นชัย 10
เมตร ผูเ้ ล่นแถวหลังยกขาวขวาขึ้นให้ผเู ้ ล่นที่อยูข่ า้ งหน้าจับขาไว้ มือทั้งสองของผูเ้ ล่นแถวหลังจับบ่าของผู ้
เล่นคนหน้าไว้ เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ มเล่นให้ผเู ้ ล่นทุกคู่วงิ่ ไปข้างหน้าตรงไปยังเส้นชัย
การตัดสิ น ผูเ้ ล่นทุกคู่ตอ้ งไม่แยกจากกันและต้องวิง่ ในลักษณะสามขา คู่ใดล้มให้เริ่ มวิง่ ใหม่
ตรงจุดที่ลม้ คู่ที่ถึงเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
===================
เกม “สวัสดี”
วิธีที่ 1 แบ่งลูกเสื อออกเป็ นหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน ให้ลูกเสื อแต่ละหมู่ยนื เป็ นแถวตอนลึก หันหน้าไป
ทางผูก้ ากับ เมื่อเริ่ มเล่นให้คนที่ 1 ของแต่ละหมู่กลับหลังหัน พบกับคนที่ 2 แล้วกล่าวคาว่า “สวัสดี” ทา
ความเคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อทากับคนที่ 1 แล้ว ก็กลับหลังหันมาพบกับคนที่ 3 แล้วกล่าวคาว่า
“สวัสดี” ทาความเคารพและจับมือกัน ทาไปเช่นนี้จนหมดแถวหมู่ใดเสร็ จก่อนหมู่น้ นั ชนะ
วิธีที่ 2 ให้ลูกเสื อเข้าแถวเป็ นวงกลม หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสื อคนหนึ่งเป็ นคนเริ่ มต้น
วิง่ รอบวงกลมด้านนอกไปแตะหลังผูท้ ี่ยนื เป็ นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิง่ สวนทิศทางกับ
คนแรก เมื่อวิง่ ไปพบกันที่ใดให้ทาวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคาว่า “สวัสดี” ดังๆ แล้วปล่อย
มือชิงกันวิง่ เข้าที่ ผูใ้ ดเข้าที่ไม่ได้เป็ นผูเ้ ริ่ มต้นใหม่
===================

เกมผู้วเิ ศษ
เลือกลูกเสื อออกมา 3 – 4 คน สมมติวา่ เป็ นผูว้ ิเศษ เมื่อแตะถูกผูใ้ ดแล้ว คนนั้นจะต้องกลายเป็ นหิ น
ยืนอยูก่ บั ที่ สาหรับคนอื่นๆ ต้องพยายามหนีในเขตที่กาหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้
การตัดสิ น
3. เมื่อหมดเวลาผูท้ ี่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็ นหิ นเป็ นผูช้ นะ
4. การเล่นควรแบ่งเป็ นหมู่ หมู่ใดเหลือผูเ้ ล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็ นทีมชนะ
========================
เกม “ขี่ม้าวงกลม”
อุปกรณ์ 1. สนาม 2. นกหวีดหรื อสัญญาณอื่น
วิธีเล่น
6. จัดผูเ้ ล่นนัง่ เป็ นหมู่ เป็ นรู ปวงกลมทุกคนหันหน้าไปตามเข็มนาฬิกา
7. เมื่อสัญญาณเริ่ ม ให้รองนายหมู่วงิ่ ไปหานายหมู่แล้วกระโดดขี่หลังนายหมู่ นายหมู่แบกวิง่ วนไป
ตามเข็มนาฬิการอบวงกลม 1 รอบจนถึงที่เดิม ( ที่นายหมู่ )
8. รองนายหมู่ลงจากหลังนายหมู่ แล้วทาหน้าที่แบกคนต่อไป ( คนที่อยูห่ ลังนายหมู่ ) วิง่ วนไป 1
รอบ แล้วนามาส่ งที่เดิม รองนายหมู่นงั่ แทนคนที่ 2
9. คนที่ 3 ทาหน้าที่แบกคนที่ 4 หมุนเวียนกันไปตามลาดับจนหมด
10. ผูก้ ากับตรวจความเรี ยบร้อยประกาศผล
========================
เกมแข่ งหุ่น
วิธีเล่น
ที่สนามมีเส้นเริ่ มและเส้นชัย ห่างกัน 30 เมตร ผูเ้ ล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่ ม เลือกผูเ้ ล่นคนหนึ่ง
เป็ นผูน้ า หลับตาพร้อมกันนับ 1 - 8 ผูเ้ ล่นทุกคนวิง่ ไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผูน้ านับถึง 8 จะลืมตาขึ้นผู ้
เล่นทุกคนจะต้องหยุดวิง่ และอยูใ่ นลักษณะนั้นคล้ายหุ่น ถ้าผูน้ าเห็นผูเ้ ล่นคนใดขยับตัว ผูเ้ ล่นคนนั้น
ต้องออกจากการแข่งขัน ผูน้ าหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผูเ้ ล่นก็วงิ่ ต่อไป ทาเช่นนี้ จนกระทัง่ ผูเ้ ล่น
ถึงเส้นชัย
การตัดสิ น ผูท้ ี่วงิ่ ถึงเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
========================

เกมไหวพริบ
แบ่งผูเ้ ล่นอกเป็ น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน ผูเ้ ล่นทั้งสองทีมเข้าแถวเป็ นวงกลม แล้วจะยืนหรื อนัง่ ก็ได้ ผู้
เล่นแต่ละคนของแต่ละทีมจะมีเบอร์ ของตัวเอง ดังนั้นผูเ้ ล่นทั้งสองทีมจะมีเบอร์ เหมือนกัน นาลูก
วอลเลย์บอลวางไว้ตรงกลางวงกลม การเล่นก็โดยให้ผนู ้ าเรี ยกหมายเลขหนึ่งขึ้นมา ผูเ้ ล่นที่มีหมายเลข
ประจาตัวของแต่ละทีมรี บวิง่ มาแย่งลูกบอลตรงกลางสนาม เมื่อผูใ้ ดแย่งลูกบอลได้จากจุดที่แย่ง ก็ให้ปา
ลูกบอลไปยังผูท้ ี่แย่งลูกบอลไม่ได้ ผูเ้ ล่นที่จะถูกปาต้องหลบให้ดีอยูใ่ นวงกลม
การตัดสิ น
3. ใช้เวลา 3 นาที
4. ทีมใดแย่งลูกบอลได้มากครั้งที่สุดเป็ นฝ่ ายชนะ
อุปกรณ์ ลูกวอลเลย์บอล 1 ลูก
========================
เกมรถไฟด่ วน
แบ่งลูกเสื อเป็ นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรี ยงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสื อคนข้างหน้า เริ่ ม
เล่น ให้ทุกคนวิง่ ไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรี ยงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิง่ ไปจน
คนสุ ดท้ายผ่านเส้นชัย
การตัดสิ น หมู่ใดผ่านเส้นชัยก่อนเป็ นผูช้ นะ
========================
เกมลูกเสื อลอดถา้
ให้ลูกเสื อเข้าแถวตอนเป็ นหมู่ๆ ไปยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร และยืนแยกขา พอให้สัญญาณเริ่ ม
เล่น ให้คนหลังสุ ดคลานลอดขาคนหน้า และคนที่ 2 – 3 ฯลฯ คลานลอดขาตามไปเลยทีเดียว ไม่ตอ้ งคอย
ให้คนหลังไปยืนหน้าคนหน้าสุ ด และให้ลอดตามไปเรื่ อยๆ จนครบ 3 รอบ
การตัดสิ น หมู่ใดเสร็ จก่อนและนัง่ ลง หมู่น้ นั เป็ นผูช้ นะ
========================
เกมครอบครัวสั ตว์
อุปกรณ์ กระดาษเขียนชื่อสัตว์ ให้ครบจานวนผูเ้ ล่น
นากระดาษเขียนชื่อสัตว์เป็ นครอบครัว เช่น ครอบครัวที่ 1 เป็ นครอบครัวเสื อ เขียนพ่อเสื อ แม่เสื อ
ลูกชายเสื อ ลูกสาวเสื อ ให้เขียนครอบครัวสัตว์จนครบจานวนผูเ้ ล่น แล้วนากระดาษมาคละกันให้ผเู ้ ล่นแต่
ละคนจับ เมื่อผูเ้ ล่นแต่ละคนจับได้อะไรห้ามบอกผูเ้ ล่นคนอื่นๆ
ผูก้ ากับให้สัญญาณเล่น ให้ผเู ้ ล่นทุกคนออกเสี ยงสัตว์ตามที่ตนเองจับฉลากได้ เพื่อหาครอบครัว
ตัวเอง ครอบครัวที่รวมกันได้ครบ ให้รวมกลุ่มกันแล้วนัง่ ลง
การตัดสิ น ครอบครัวที่นงั่ ได้ถูกต้องและเสร็ จก่อนเป็ นทีมชนะ

เกมขึน้ เขาลงห้ วย
ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก ระยะระหว่างหมู่ 3 ก้าว ระยะต่อ 5 ก้าว ให้คนสุ ดท้ายรองนายหมู่
ยืนตรง คนต่อมายืนก้มหลัง คนถัดไปยืนแยกขา ( สลับเรื่ อยๆ ไปจนถึงหัวแถว )
เมื่อสัญญาณเริ่ ม ให้รอนายหมู่เป็ นผูว้ งิ่ ข้ามคนที่อยูข่ า้ งหน้า แล้วมุดคนที่อยูถ่ ดั ไป เมื่อไปถึงหัว
แถว ก็ยกมือขึ้นให้สัญญาณ คนท้ายแถวจะเป็ นผูว้ งิ่ จะมุดหรื อกระโดดก่อนสุ ดแต่คนที่ยนื อยูข่ า้ งหน้าจะยืน
ในท่าใด
การตัดสิ น หมู่ใดหมดก่อน และนัง่ ลงก่อนจะชนะ
========================
เกมแข่ งขันเขียนชื่อสถานที่ที่สาคัญ
4. แจกกระดาษให้หมู่ละ 1 แผ่น
5. ให้ลูกเสื อแต่ละคนเขียนชื่ อสถานที่บริ การสาธารณะ สถานที่น่าสนใจหรื อสาคัญ และสถานที่
ราชการ ที่ลูกเสื อรู ้จกั อย่างน้อยคนละ 1 ชื่อ ลงในกระดาษ นายหมู่รวบรวมส่ งให้เสร็ จภายใน
3 นาที
6. ตรวจคาตอบ ชื่อละ 1 คะแนน ซ้ ากันไม่นบั คะแนน นาคะแนนรวมแต่ละหมู่ไปเขียนใส่
กระดาษแผนภูมิแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศ
========================
เกมสิ บทิศ
แบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ นทีมหรื อหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน เข้าแถวตอนเรี ยงหนึ่งที่เส้นเริ่ ม เมื่อได้รับ
สัญญาณให้ผเู ้ ล่นคนแรกวิง่ ไปแตะที่จุดตกลงกันไว้ โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิง่ กลับมาแตะคน
ที่ 2 ก็จะวิง่ ไปแตะที่จุดนั้นอีก แต่วธิ ี การไปต้องแตกต่างกันกับคนแรก แล้วกลับมาแตะคนที่ 3
ให้ทาต่อไปเรื่ อย ๆ จนครบทุกคน
ยกตัวอย่าง คนที่ 1 วิง่ ไป คนที่ 2 จะวิง่ ไปไม่ได้ตอ้ งทาอย่างอื่น เช่น กระโดดหรื อคลาน
คนที่ 3,4,5,6, ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน
การตัดสิ น ทีมใดทาครบหมดก่อน โดยเคลื่อนไหวไม่ซ้ าแบบกัน เป็ นทีมชนะ
========================

เกมจับข้ ามแม่ นา้
ขีดเส้นขนาน 2 เส้น บนพื้นสนามห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร เส้น 2 เส้นนี้
เปรี ยบเสมือนสายน้ า แต่ละด้านของเส้นขนาน 2 เส้นนี้ ขีดเส้นอีก 1 เส้น ขนานกัน ห่างกัน
ประมาณ 5 เมตร ซึ่ งเปรี ยบเสมือนฝั่งน้ า แบ่งลูกเสื อออกเป็ น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน หันหน้าเข้าหา
กัน ยืนเหยียบเส้นแม่น้ า เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ มแข่งขัน ลูกเสื อแต่ละข้างต้องพยายามดึงและจับ
ลูกเสื อฝ่ ายตรงข้ามให้ได้พร้อมทั้งลากขึ้นมาไว้บนฝั่งแม่น้ าของตนเอง ผูท้ ี่ถูกจับไว้บนฝั่งตรงข้าม
สามารถจะได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ ายของตนเอง โดยที่ฝ่ายของตนเองว่ายน้ า ( วิง่ ) ข้ามฝั่งมาดึง
ลูกเสื ออีกฝ่ ายหนึ่งก็ตอ้ งป้ องกันไว้ และพยายามจับฝ่ ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด
========================
เกมนาทาง
ให้ลูกเสื อคนหนึ่งปิ ดตาไว้แล้วนาของที่เตรี ยมไว้ไปซ่อนยังจุดๆ หนึ่ง ต่อจากนั้นให้คนที่ปิดตานั้น
เปิ ดตาและออกค้นหาว่าของนั้นซ่อนอยูท่ ี่ไหน ลูกเสื อคนอื่นจะบอกทิศทางของสิ่ งของนั้นได้โดยพูดว่า
เพียงว่า ซ้าย ขวา หน้า หลัง ของสิ่ งของนั้นให้กบั ผูค้ น้ หา
การตัดสิ น ผูค้ น้ หาจะต้องเดินไปตามทิศทางที่ลูกเสื อบอกจนกว่าจะค้นพบสิ่ งของนั้นแล้ว ก็เปลี่ยนคนอื่น
เข้ามาหาของบ้าง
========================
เกมหาคู่
5. ให้ลูกเสื อเป็ นวงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วจาไว้วา่ คู่ของตนคือใคร
6. ให้วงกลมทั้งสองทาขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง ( เปิ ดเพลงวิทยุหรื อให้ลูกเสื อ
ร้องเพลงง่ายๆ ตามที่ผกู ้ ากับกาหนด )
7. เมื่อผูก้ ากับเป่ านกหวีด ให้ลูกเสื อเข้าหาคู่ของตนเอง เมื่อเจอแล้วให้นบั มือนัง่ ลงคู่ที่หาคู่ได้ชา้
ที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน เสร็ จแล้วเริ่ มใหม่
8. คู่ที่เหลือเป็ นคู่สุดท้ายจะเป็ นผูช้ นะ
========================

เพลงเพลินชมไพร
(สร้อย ) รื่ นรมย์ชมพรรณไม้ในป่ า
เมื่อได้มาชมแล้วเพลินใจ
นกร่ าร้องก้องมาแต่ไกล
เสี ยงกอไผ่เสี ยดกอดังคล้ายเสี ยงเพลง
1. โน่นไม้ยาง นัน่ ไม้ยงู
ลิบลิ่วแลสู งเคียงข้างไม้แดง
นัน่ ไม้สัก ราคาแพง
แลเห็นชะนี โหนห้อยต่องแต่งหลายตัว ( สร้อย )
2. โน่นนกยาง นัน่ นกยูง
กาเหว่าบินสู ง ร้องกู่เสี ยงดัง
นัน่ เสี ยงไก่ขนั น่าฟัง
นกเขาคืนรัง ขุนทองร้องสั่งคู่คอย
( สร้อย )
3. โน่นเสื อดา นัน่ เสื อดาว
ยืนแยกเขี้ยวขาวชายป่ าน่ากลัว
ช้าตัวใหญ่ ยืนส่ ายหัว
แลล้วนน่ากลัว ฉันยืนตัวสั่นหวัน่ ใจ
( สร้อย )
========================
เกมซิบ – แซบ
ทุกคนนัง่ เป็ นวงกลม มีลูกเสื อคนหนึ่งอยูต่ รงกลาง ลูกเสื อที่อยูใ่ นวงกลมต้องพยายามจาชื่อ
นามสกุล ของผูท้ ี่อยูท่ างขวาและซ้ายมือให้ได้ ผูท้ ี่อยูต่ รงกลางจะเดินไปรอบๆ วงกลม แล้วชี้มือไปยัง
ลูกเสื อคนหนึ่งแล้วพูดว่า “ซิบ” พร้อมกับนับ “1 – 2 – 3 -4 – 5” ผูท้ ี่ถูกชี้ตอ้ งบอกชื่ อ นามสกุล ของผูท้ ี่อยู่
ทางซ้ายมือ ถ้าพูดว่า “แซบ”
พร้อมกับนับ “1 – 2 – 3 -4 – 5” ผูท้ ี่ถูกชี้ตอ้ งบอกชื่ อ นามสกุล ของผูท้ ี่
อยูท่ างขวามือ
การตัดสิ น
3. ลูกเสื อที่ถูกชี้จะต้องบอกชื่ อ นามสกุลให้ครบก่อนนับถึง 5
4. ถ้าบอกผิด หรื อบอกซ้ า หรื อนึกไม่ออก ต้องเปลี่ยนมาอยูก่ ลางวงกลมคอยเป็ นผูช้ ้ ีต่อไป
========================
เกมนักโทษแหกคุก
แบ่งลูกเสื อเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่งเป็ นนักโทษที่หลบหนี อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นตารวจ ขีดวงกลมทาเป็ น
คุก เริ่ มเล่นตารวจไล่จบั นักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝ้ า นักโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนได้โดยฉุ ดออกจาก
วงกลม การเล่นผลัดกัน ใครจับนักโทษได้มากกว่ากันเป็ นฝ่ ายชนะ ตามกาหนดเวลา
========================

เกมหมาป่ า
5. เลือกผูเ้ ล่นคนหนึ่งเป็ นหมาป่ า
6. ขีดวงกลมล้อมรอบหมาป่ า
7. ขีดวงกลม ซึ่ งเป็ นเขตปลอดภัยอีกแห่งหนึ่งอยูห่ ่างจากวงกลมวงแรกประมาณ 5 เมตร ให้ผู้
เล่นคนอื่นๆ ยืนอยูร่ อบๆ วงกลม
8. ผูเ้ ล่นถามหมาป่ าว่า พร้อมแล้วหรื อยัง หมาป่ าจะตอบว่ายัง เพิง่ ตื่นนอน กาลังแปรงฟั นแล้ว
หมาป่ าก็ทาท่าแปรงฟัน แล้วถามหมาป่ าว่าพร้อมแล้วหรื อยัง หมาป่ าตอบว่ายัง กาลังอาน้ า แล้ว
ทาท่าอาบน้ า หมาป่ าจะหลอกว่าทาโน่นทานี่ จนผูถ้ ามเผลอจึงตอบว่าพร้อมแล้ว หมาป่ าก็วงิ่
ออกจากวงกลม วิง่ ไล่ผเู ้ ล่น ผูเ้ ล่นต้องวิง่ หนี เข้าที่ปลอดภัยทันที
การตัดสิ น ผูเ้ ล่นที่วงิ่ กลับเข้าที่เขตปลอดภัยไม่ทนั ถูกหมาป่ าจับได้จะต้องออกมาเป็ นหมาป่ าแทน
========================
เกมวิง่ อลวน
ลูกเสื อทุกคนนัง่ เป็ นวงกลมมือกอดอก แต่ละคนห่างกัน 1 ช่วงแขน เลือกลูกเสื อออกมาสองคน
คนหนึ่งเป็ นคนไล่ อีกคนหนึ่งเป็ นคนหนี เริ่ มการเล่น คนไล่ตอ้ งวิง่ ไล่จบั คนหนีให้ได้ การหนี จะอยูภ่ ายใน
วงกลมหรื อวิง่ หลบหลีกในระหว่างผูท้ ี่นงั่ อยู่ เมื่อไม่ตอ้ งการหนีให้วงิ่ ไปนัง่ ข้างหน้าผูท้ ี่นงั่ อยูร่ อบวงกลม
คนใดคนหนึ่ง ผูท้ ี่ถูกคนหนีนงั่ ข้างหน้าจะกลายเป็ นผูไ้ ล่ทนั ที คนไล่เดิมจะกลายเป็ นคนหนีต่อไป
การตัดสิ น ลูกเสื อที่เป็ นคนหนีคนใด ถูกจับได้ตอ้ งออกจากการแข่งขัน เลือกลูกเสื อคนใหม่ข้ ึนมาแทนคน
หนีต่อไป
========================
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เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิ การ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ ผังมโนทัศน์ กลุ่ มกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ ก าร แนวทางการจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
กรมวิ ช าการ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คู่ มื อ การจัด กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เรี ย น หลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544
สโมสรลูกเสื อธนบุรี คู่มือลูกเสื อ-เนตรนารี สารอง สามัญ สามัญรุ่ นใหญ่ และวิสามัญ

