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 โดย 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานลูกเสือเขตพืน้ทีก่ารศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  

     เอกสารหมายเลข  10 /2564 



            ค าน า  
 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่ งพัฒนาผู ้เรียนทุกคน                   
ซ่ึงเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้ งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึก                  
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา ตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั บนพื้นฐานความเช่ือ
ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                      
เป็นองค์ประกอบส าคญัหน่ึงท่ีจดัอยู่ในส่วนของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนปฏิบติั
กิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเองโดยเร่ิมตั้งแต่ศึกษา วเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติังาน และปรับปรุงการท างาน                           
โดยเนน้กระบวนการกลุ่ม  

 กอปรกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้มีการขับเคล่ือนการด าเนินงาน                  
ของกิจการลูกเสือและการจดักิจกรรมลูกเสือในรูปแบบต่างๆ อยา่งเขม้ขน้ เพราะกิจกรรมลูกเสือ                         
เป็นการสร้างความตระหนกั สร้างจิตส านึกและปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรม การรักษาระเบียบ
วนิยั มีจิตอาสา บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม 

 ส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้ตระหนกัถึงความส าคญั             
ของกิจกรรมน้ี จึงไดจ้ดัท าคู่มือการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเป็นแนวทาง              
การจดักิจกรรมท่ีเน้นให้ผูเ้รียน ได้ปฏิบัติจริงตามเน้ือหาของหลักสูตร และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า                       
คู่มือฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียน ผูบ้งัคบับญัชา และลูกเสือ-เนตรนารี 

 
 

 
      

                                                            กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
                ส านกังานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

               มิถุนายน  2564  
  

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
ลูกเสือตรี 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                 หนา้ 
ค าช้ีแจงการใช้แผนการเรียนรู้ 
หน่วยที ่ 1          
 เตรียมความพร้อม        1 
หน่วยที ่ 2-3           

ระเบียบแถว         4 
หน่วยที ่ 4 

ประวติั ลอร์ด เบเดน พาวเวลล์       11 
หน่วยที ่ 5 

พระราชประวติั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั    15 
หน่วยที ่ 6 

ววิฒันาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย      19 
หน่วยที ่7 
 การแสดงความเคารพ การแสดงรหสั      27 
หน่วยที ่8-10 
 ระเบียบแถว         31 
หน่วยที ่11-13 
 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั      44 
หน่วยที ่14-15 
 กิจกรรมกลางแจง้        51 
หน่วยที ่16 
 ระเบียบแถว(ทบทวน)        55 
หน่วยที ่17-19 
 กิจกรรมกลางแจง้        63 
  
  
           
       
 
 
 



หลกัสูตรลูกเสือสามัญ 
 
ลูกเสือตรี 
1. แสดงวา่มีความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 

1.1 ประวติัสังเขปของลอร์ด  เบเดน  พาวเวลล ์
1.2 พระราชประวติัสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
1.3 ววิฒันาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
1.4 การท าความเคารพ  การแสดงรหสั  การจบัมือซา้ย  และคติพจน์ของลูกเสือ 

2. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
      เขา้ใจและยอมรับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
3. กิจกรรมกลางแจง้ 
      มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานท่ี 
4. ระเบียบแถว 

ท่ามือเปล่า  ท่าถือไมพ้ลอง  การใชส้ัญญาณมือและสัญญาณนกหวดี 
การตั้งแถวและการเรียกแถว 

 
ลูกเสือโท 
1. การรู้จกัดูแลตนเอง 
2. การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
3. การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง  ๆ 
4. ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ 
5. งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
6. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
ลูกเสือเอก 
1. การพึ่งตนเอง 
2. การบริการ 
3. การผจญภยั 
4. วชิาการของลูกเสือ 
5. ระเบียบแถว 

 
 
 



เคร่ืองหมายวชิาพเิศษ  54  วชิา 
เรียนนอกเวลาหรือใช้วธีิบูรณาการเข้ากบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จุดประสงค์ 
                          เพื่อให้ผูเ้รียนมีพฒันาการทางกาย  สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี
มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญกา้วหน้า  ความสงบสุข และความมัน่คง
ของประเทศชาติ  จึงตอ้งปลูกฝังใหมี้คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
                          1.   มีความรู้   ความเขา้ใจ   และสามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์
ของลูกเสือสามญั 
                          2.   มีทกัษะการสังเกต   จดจ า  การใชมื้อ  การแกปั้ญหา  และทกัษะในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
                          3.   มีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี   เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น         
มีความเสียสละ  บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
                          4.   มีการพัฒนาตน เองอยู่ เสมอ    สร้างสรรค์งานฝี มือ   สนใจและพัฒนา                      
เร่ืองของธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ 
ช่วงช้ันที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่4)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 

สัปดาห์ หน่วย/เร่ือง จุดประสงค์ 
จ านวน 
(ช่ัวโมง) 

หมายเหตุ 

1 เตรียมความพร้อม 1. ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้
2. แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือสามญัได้

ถูกตอ้ง 
3. เขา้แถวและปฏิบติัตนในการเปิด

ประชุมกองได ้     
 

1  

2 ระเบียบแถว ปฏิบติัตนตามระเบียบแถวท่ามือ
เปล่าได ้

1  

3 ระเบียบแถว ปฏิบติัตนตามระเบียบแถวท่าถือไม้
พลองไดถู้กตอ้ง 

1  

4 ประวติัลอร์ดเบเดน 
พาวเวลล ์

เล่ าประวัติ  ประวัติลอร์ด   เบ เดน  
พาวเวลล ์ อยา่งยอ่ได ้

1  

5 พระราชประวติั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั 

1. เล่าพระราชประวติัของประวติั
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั 

2. บอกพระราชกรณียกิจของ
ประวติัของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้ฯ  อยา่งนอ้ย  2  ขอ้ 

3. บอกก าเนิดลูกเสือไทยได ้

1  

6 ววิฒันาการของลูกเสือโลก
และลูกเสือไทย 

บอกววิฒันาการของลูกเสือโลก   
และลูกเสือไทยได ้

1  

7 การแสดงความเคารพ             
การแสดงรหสั การจบัมือ
ซา้ย  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามญั   

1. แสดงความเคารพไดถู้กตอ้ง 
2. แสดงรหสั  และบอกความหมาย

ไดถู้กตอ้ง 
3. บอกความหมายของคติพจน์ของ

ลูกเสือสามญัได ้

1  

 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ  (ต่อ) 
ช่วงช้ันที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่4)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 

สัปดาห์ หน่วย/เร่ือง จุดประสงค ์
จ านวน 
(ชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

8 ระเบียบแถว ปฏิบติัตามสัญญาณมือและสัญญาณ
นกหวดีได ้

1  

9 ระเบียบแถว เขา้แถวรูปแถวต่าง ๆ  ตามสัญญาณมือได ้ 1  
10 ระเบียบแถว เขา้แถวรูปแถวต่าง ๆ  ตามสัญญาณมือได ้ 1  
11 ค าปฏิญาณและกฎของ

ลูกเสือสามญั 
1. บอกความหมายและปฏิบติัตาม

ค าปฏิญาณได ้
2. ท่องค าปฏิญาณของลูกเสือ

สามญัได ้
 

1  

12 ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสามญั 

1. บอกความหมายและปฏิบติั         
ตามกฎของลูกเสือได ้

2. ท่องกฎของลูกเสือสามญัได ้  
 

1  

13 ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือสามญั 

บอกและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสามญัได ้

1  

14 กิจกรรมกลางแจง้ ปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัหมู่ลูกเสือหรือ
กองลูกเสือนอกสถานท่ีได ้

1  

15 กิจกรรมกลางแจง้ ปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัหมู่ลูกเสือหรือ
กองลูกเสือนอกสถานท่ีได ้

1  

16 ระเบียบแถว(ทบทวน) ปฏิบติัตนตามระเบียบแถวได ้ 1  
       17 กิจกรรมกลางแจง้ 1. บอกวธีิใชมี้ดและขวานอยา่ง

เหมาะสมกบังานได ้
2. บอกวธีิเก็บรักษามีดและขวาน

ได ้

      1  

 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ  (ต่อ) 
ช่วงช้ันที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่4)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 

สัปดาห์ หน่วย/เร่ือง จุดประสงค ์
จ านวน 
(ชัว่โมง) 

หมายเหตุ 

18 กิจกรรมกลางแจง้ 1.    ผกูเง่ือนจากเชือกท่ีมีขนาดเดียวกนั
และบอกประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย  1  เง่ือน 
2.    ผกูเง่ือนจากเชือกท่ีมีขนาดต่างกนั
และบอกประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย  1  เง่ือน 
3.   ผกูเง่ือนดว้ยเชือกกบัวสัดุอยา่งใด
อยา่งหน่ึงและบอกประโยชน์ไดอ้ยา่ง
นอ้ย  1  เง่ือน    

1  

19 กิจกรรมกลางแจง้ 1. ผกูแน่นแบบต่าง ๆ  ไดถู้กตอ้ง
และมัน่คง 

2. บอกประโยชน์ของการผกูแน่น
แบบต่าง  ๆ  ได ้

1  

 
 
หมายเหตุ   ภาคเรียนท่ี  2     1.   พิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือสามญั  (หลงัจากสอบวชิาลูกเสือตรีแลว้ 
                                                   ควรจดัพิธีเขา้ประจ ากองลูกเสือ) 
                                             2.   จดักิจกรรมลูกเสือวชิาพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการสอน 
ลูกเสือตรี       18   ช่ัวโมง 
1. แสดงวา่มีความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ                                                          4   ชัว่โมง 

1.1  ประวติัสังเขปของลอร์ด  เบเดน  พาวเวลล ์
1.2  พระราชประวติัสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 
1.3  ววิฒันาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
1.4  การท าความเคารพ  การแสดงรหสั  การจบัมือซา้ย  และคติพจน์ของลูกเสือ 

2. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั                                                                   3   ชัว่โมง 
      เขา้ใจและยอมรับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
3. กิจกรรมกลางแจง้                                                                                                5  ชัว่โมง 
      มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานท่ี 
4. ระเบียบแถว                                                                                                         6  ชัว่โมง 

ท่ามือเปล่า  ท่าถือไมพ้ลอง  การใชส้ัญญาณมือและสัญญาณนกหวดี 
การตั้งแถวและการเรียกแถว 

ลูกเสือโท   18   ช่ัวโมง 
1. การรู้จกัดูแลตนเอง                                                                                               3   ชัว่โมง 
2. การช่วยเหลือผูอ่ื้น                                                                                                2  ชัว่โมง 
3. การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง  ๆ                                                                           3   ชัว่โมง   
4. ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ                                                                                       6   ชัว่โมง 
5. งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ                                                                                  2   ชัว่โมง 
6. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ                                                                              2   ชัว่โมง  
ลูกเสือเอก    18  ช่ัวโมง 
1. การพึ่งตนเอง                                                                                                        3  ชัว่โมง   
2. การบริการ                                                                                                            2   ชัว่โมง 
3. การผจญภยั                                                                                                           3   ชัว่โมง 
4. วชิาการของลูกเสือ                                                                                                7  ชัว่โมง 
5. ระเบียบแถว                                                                                                           3   ชัว่โมง   
เคร่ืองหมายวชิาพิเศษ  54  วชิา 
เรียนนอกเวลาหรือใชว้ธีิบูรณาการเขา้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                   ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  1   เร่ือง   เตรียมความพร้อม                    จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์       1.   ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้
2. แต่งเคร่ืองแบบลูกเสือสามญัไดถู้กตอ้ง 
3. เขา้แถวและปฏิบติัตนในการเปิดประชุมกองได ้     

เนือ้หา      
1. หมู่ลูกเสือสามญั 
2. การแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือสามญั 
3. พิธีเปิดประชุมกอง 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
1. แบ่งหมู่ลูกเสือสามญัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2. สนทนาถึงระบบหมู่  และการปฏิบติักิจกรรม 
3. อธิบายถึงการแต่งเคร่ืองแบบลูกเสือสามญั 
4. ซกัซอ้มพิธีเปิดประชุมกอง 

ส่ือการเรียนการสอน    1.   ภาพลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบครบ 
2.  แผนภูมิการเปิดประชุมกอง 

การวดัผลและประเมินผล   1.    การสังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม  
2. ซกัถามการแต่งเคร่ืองแบบ 

บันทกึหลงัการสอน…………………………………………………………………………………. 
….……………………………………………………………………………………........................ 
….……………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………........................ 
….……………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………….… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
….……………………………………………………………………………………........................ 
….……………………………………………………………………………………........................ 
 

 
 



2 

หลกัสูตรลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือตรี 
1. แสดงวา่มีความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 

1.1  ประวติัสังเขปของลอร์ด  เบเดน  พาวเวลล ์
1.2  พระราชประวติัสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 
1.3  ววิฒันาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
1.4  การท าความเคารพ  การแสดงรหสั  การจบัมือซา้ย  และคติพจน์ของลูกเสือ 

2.   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
      เขา้ใจและยอมรับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
3.   กิจกรรมกลางแจง้ 
      มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานท่ี 
4.   ระเบียบแถว 

ท่ามือเปล่า  ท่าถือไมพ้ลอง  การใชส้ัญญาณมือและสัญญาณนกหวดี 
การตั้งแถวและการเรียกแถว 

 

ธงรูปสัตว์และสีเคร่ืองหมายประจ าหมู่ลูกเสือสามัญ 
1.   หมู่จระเข ้ สีเขียวกบัสีน ้าตาล 
2.   หมู่คา้งคาว สีด ากบัสีน ้าเงินอ่อน 
3.   หมู่หมี สีน ้าตาลกบัสีด า 
4.   หมู่นกกระยาง สีเทากบัสีเขียว 
5.   หมู่เหยีย่วชวา สีน ้าเงินแก่กบัสีเขียว 
6.   หมู่ววักระทิง สีแดงกบัสีน ้าตาล 
7.   หมู่ววั สีแดง 
8.   หมู่แมว สีเทากบัสีน ้าตาล 
9.   หมู่งูเห่า สีส้มกบัสีด า 
10.  หมู่ไก่ สีแดงกบัสีน ้าตาล 
11.  หมู่นกกาน ้า สีด ากบัสีเทา 
12.  หมู่นกกาเหวา่ สีเทา 
13.  หมู่นกพิราบ สีเทากบัสีเขียว 
14.  หมู่นกอินทรี สีเขียวกบัสีด า 
15.  หมู่ชา้ง สีม่วงกบัสีขาว 
16.  หมู่สุนขัจ้ิงจอก สีเหลีองกบัสีเขียว 
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17.  หมู่นกกระตอ้ยตีวดิ สีส้มกบัสีเทา 
18.  หมู่เหยีย่ว สีชมพ ู
19.  หมู่นกกระสา สีเทา 
20.  หมู่มา้ สีด ากบัสีขาว 
21.  หมู่หมาใน สีเทากบัสีด า 
22.  หมู่นกกินปลา สีน ้าเงิน 
23.  หมู่สิงโต สีเหลืองกบัสีแดง 
24.  หมู่พงัพอน สีน ้าตาลกีบสีส้ม 
25.  หมู่นาก สีน ้าตาลกบัสีขาว 
26.  หมู่นกเคา้แมว สีน ้าเงินอ่อน 
27.  หมู่เสือเหลือง สีเหลือง 
28.  หมู่นกยงู สีเขียวกบัสีน ้าเงิน 
29.  หมู่นกกระทุง สีเทากบัสีม่วง 
30.  หมู่ไก่ฟ้า สีน ้าตาลกบัสีเหลือง 
31.  หมู่แกะ สีน ้าตาล 
32.  หมู่กา สีด า 
33.  หมู่แรด สีน ้าเงินแก่กบัสีส้ม 
34.  หมู่นกนางนวล สีน ้าเงินอ่อนกบัสีแดง 
35.  หมู่นกปากซ่อม สีน ้าเงินแก่กบัสีเลือดหมู 
36.  หมู่กระรอก สีส้มกบัสีน ้าตาล 
37.  หมู่กวาง สีม่วงกบัสีด า 
38.  หมู่หงส์ สีเทากบัสีเลือดหมู 
39.  หมู่เสือ สีด ากบัสีส้ม 
40.  หมู่หมาป่า สีเทากบัสีชมพ ู
41.  หมู่นกหวัขวาน สีแดงกบัสีขาว 
42.  หมู่นกเขา สีน ้าเงินกบัสีเทา 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                   ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  2   เร่ือง   ระเบียบแถว                            จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์   ปฏิบติัตนตามระเบียบแถวท่ามือเปล่าได ้
เนือ้หา     1.  ระเบียบแถว ท่ามือเปล่า 

1.1 ท่าตรง 
1.2 ท่าพกั 
1.3 ท่าหนัอยูก่บัท่ี 
1.4 ท่าเดิน  ท่าหยดุ 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
               2. เพลง   “ เกียรติศกัด์ิลูกเสือไทย ”       5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา      30  นาที 
     สอนระบบฐาน  อธิบาย  สาธิต  และปฏิบติั 

3.1 ฐานท่ี  1   ท่าตรง  ท่าพกั 
3.2 ฐานท่ี  2   ท่าหนัอยูก่บัท่ี 
3.3 ท่าเดิน  ท่าหยดุ 
 แยกปฏิบติัใหถู้กตอ้งโดยผูก้  ากบัช้ีแนะ 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )  10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  นกหวดี 
                                    2.   แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  และการปฏิบติัถูกตอ้งตามค าสั่ง    
                                                และสังเกตความพร้อมเพียง 
                                           2.  การทดสอบ  ปฏิบติัตามระเบียบแถวเป็นหมู่ 
บันทกึหลงัการสอน……………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบแถว 
การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า 
1. ท่าตรง 
ค าบอก         “แถว – ตรง” 
การปฏิบติั     ยืนใหส้้นเทา้ชิด  และอยูใ่นแนวเดียวกนั  ปลายเทา้แบะออกขา้งละเท่า  ๆ กนั  ห่างกนั
ประมาณ  1 คืบ  (ท ามุม   45  องศา)  เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน     ล าตัวยืดตรง อกผาย                  
ไหล่เสมอกัน  แขนทั้ งสองข้างห้อยอยู่ข้างล าตัวและเหยียดตรงพลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย                 
จนไหล่ตึงน้ิวมือเหยยีดและชิดกนั  น้ิวกลางติดขาตรงก่ึงกลาง  ประมาณแนวตะเขบ็กางเกง  เปิดฝ่า
มือเล็กนอ้ย  ล าคอยืดตรงไม่ยื่นคาง  ตาแลตรงไปขา้งหนา้ไดร้ะดบั  น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่า  
ๆ  กนั  และน่ิง 
หมายเหตุ    1.  ท่าตรงเป็นท่าเบ้ืองตน้  และเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืน  ๆ 
                    2. ใชเ้ป็นท่าส าหรับแสดงการเคารพไดท้่าหน่ึง 
2. ท่าพกั 

ก. พกัตามปกติ 
ค าบอก        “พกั” 
การปฏิบัติ      หย่อนเข่าขวาก่อน  ต่อไปจึงหย่อนและเคล่ือนไหวส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย และ
เปล่ียนเข่าพกัได้ตามสมควร  แต่เทา้ทั้งสองคงอยู่กบัท่ี  ห้ามพูดคุย   เม่ือได้ยินค าบอกว่า  “แถว”                
ให้ยืดตวัข้ึน  และจดัทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง  นอกจากเข่าขวา  คร้ันเม่ือไดย้ินค าบอกว่า  
“ตรง”  ใหก้ระตุกเข่าขวาโดยเร็ว  และแขง็แรง  กลบัไปอยูใ่นลกัษณะของท่าตรง 

ข. พกัตามระเบียบ 
ค าบอก           “ตามระเบียบ  -  พกั” 
การปฏิบติั   แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ   30  ซม.    (หรือประมาณเกือบคร่ึงกาวปกติ)   
อย่างแข็งแรงและองอาจ  พร้อมกับจับมือไขว้หลัง ให้หลังมือเข้าหาตัว   มือขวาทับมือซ้าย                  
หลังมือซ้ายแนบติดกับล าตัวในแนวก่ึงกลางหลัง  และอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย   ขาทั้ งสองตึง                  
น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่า  ๆ กนั  และน่ิง 
                       เม่ือไดย้นิค าวา่  “แถว  -  ตรง”   ใหช้กัเทา้ซา้ยชิดเทา้ขวาอยา่งแขง็แรง  พร้อมกบัมือ
ทั้งสองกลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดิม 

ค. พกัตามสบาย 
ค าบอก           “ตามสบาย – พกั” 
การปฏิบติั       หยอ่ยเข่าขวาก่อน  เช่นเดียวกบั  “พกั”  ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสบาย  และ
พดูจากนัได ้ แต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่จะนัง่ไม่ได ้
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 เม่ือไดย้นิค าวา่  “แถว – ตรง”  ใหป้ฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าพกัปกติ 
ช. พกันอกแถว 

ค าบอก           “พกัแถว” 
การปฏิบติั       ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทนัที  แต่ตอ้งอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นและไม่ท าเสียง
อึกทึก   เม่ือได้ยินค าบอกว่า    “แถว”    ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงท่ีเดิมโดยเร็วในรูปแถวเดิม                
และเม่ือจดั แถวเรียบร้อยแลว้ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกวา่จะมีค าสั่งต่อไป 
หมายเหตุ        ส าหรับท่าพกั 
 ท่ าพัก เป็นท่ าเป ล่ี ยน อิ ริยาบถจากท่ าตรง  เพื่ อผ่อยคลายความ เค ร่งเค รียด                
ตามโอกาสต่าง  ๆ  คือ 
 1.  พกัตามปกติ ใช้พกัในโอกาสระหว่างการฝึก – สอน  เพื่ออธิบาย  หรือแสดง
ตวัอยา่งแก่   ลูกเสือ 
 2.  พกัตามระเบียบ ใชพ้กัในโอกาสเก่ียวกบัพิธีการต่าง  ๆ    เช่นการตรวจพลสวน
สนาม  หรืออยูใ่นแถวกองเกียรติยศ  ฯลฯ 
 3.  พักตามสบ าย  ใช้พัก ใน โอกาส ท่ี ต้อ งรอ รับ ค าสั่ ง   เพื่ อป ฏิบั ติ ต่ อไป                     
เป็นระยะเวลาสั้น  ๆ  เช่น  เม่ือผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ 
 4.  พกันอกแถว   ใช้พกัในโอกาสท่ีต้องรอรับค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะ
เวลานาน ๆ 
หนัอยูก่บัท่ี 
1. ขวาหนั 
                    ค  าบอก  “ขวา – หนั” 
                    การปฏิบติั   ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
                   จงัหวะท่ี  1   เปิดปลายเท้าขวา  และยกส้นเท้าซ้าย  ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวา               
จนได้  90  องศา  หมุนเท้าทั้ งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซ่ึงเป็นหลักนั้ นติดอยู่กับพื้น  
น ้าหนกัตวัอยูท่ี่เทา้ขวา  ขาซา้ยเหยยีดตึง  บิดส้นเทา้ซา้ยออกขา้งนอกพอตึง 
                    จงัหวะท่ี  2  ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาในลกัษณะท่าตรงโดยเร็วและแขง็แรง 
2. ซา้ยหนั 
                     ค  าบอก  “ซา้ย – หนั” 
                     การปฏิบติั ท าเป็น 2 จงัหวะ อยา่งเดียวกบัท่าขวาหนัโดยเปล่ียนค าวา่ “ขวา” เป็น”ซา้ย” 
3. กลบัหลงัหนั 
                     ค  าบอก  “กลบัหลงั – หนั” 
                     การปฏิบติั  ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
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                      จงัหวะท่ี  1  ท  าเช่นเดียวกบัท่าขวาหนัจงัหวะท่ี  1  แต่หนัเลยไปจนกลบัหนา้เป็นหลงั  
ครบ  180  องศา  และใหป้ลายเทา้ซา้ยไปหยดุอยูข่า้งหลงัเฉียงซา้ยประมาณคร่ึงกา้ว  และในแนวส้น
เทา้ขวา 
                       จงัหวะท่ี  2    ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหนัจงัหวะท่ี  2 
ท่าเดิน – ท่าหยุด 
1. ท่าเดิน 
                       ค  าบอก   “หนา้ – เดิน” 
                       การปฏิบติั โนม้น ้าหนกัตวัไปขา้งหนา้  พร้อมกบักา้วเทา้ซา้ยออกเดินก่อน  ขาเหยยีด
ตรงปลายเทา้งุม้  ส้นเทา้สูงจากพื้นประมาณ  1  คืบ  เม่ือจะวางเทา้และกา้วเทา้ต่อไปใหโ้นม้น ้าหนกั
ตวัไปขา้งหนา้ ตบเตม็ฝ่าเทา้อยา่งแรง ทรงตวัและศีรษะอยูใ่นท่าตรง  แกวง่แขนตามธรรมดาเฉียงไป
ขา้งหนา้และขา้งหลงัพองาม  เม่ือแกวง่แขนไปขา้งหนา้ขอ้ศอกงอเล็กนอ้ย เม่ือแกวง่แขนไปขา้งหลงั
ใหแ้ขเหยยีดตรงตามธรรมชาติ  หนัหลงัมือออกนอกล าตวั  แบมือใหน้ิ้วมือเรียงชิดติดกนั 
                         ความยาวของกา้ว  40 -  60  เซนติเมตร  (นบัจากส้นเทา้ถึงส้นเทา้)  รักษาความยาว
ของกา้วใหค้งท่ี  อตัราความเร็วในการเดินนาทีละ  90 – 100  กา้ว 
2. ท่าหยดุ 
                         ค  าบอก   “แถว  -  หยดุ” 
                        การปฏิบัติ   ในขณะท่ีก าลังเดินตามปกติ  เม่ือได้ยินค าบอกว่า  “แถว – หยุด”               
ไม่วา่เทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงจะตกถึงพื้นก็ตาม   ให้ปฏิบติัเป็น  2  จงัหวะ  คือ  จงัหวะท่ี  1  กา้วเทา้ไป
อีก  1  กา้ว  จงัหวะท่ี  2  ชกัเทา้หลงัชิดเทา้หนา้ในลกัษณะท่าตรงอยา่งแขง็แรง 
หมายเหตุ   1)  ท่าหยดุโดยธรรมดา  ผูบ้อกแถวควรบอกใหต้กเทา้ขวา 
                   2)  เม่ือใช้ค  าบอกว่า  “แถว”   ลงเทา้ใดให้บอกค าว่า  “หยุด”  ลงเท้านั้นในก้าวต่อไป  
เช่น บอก  “แถว”  ลงเทา้ขวา  เม่ือกา้วเทา้ซ้ายต่อไป  และลงเทา้ขวาอีกเป็นคร้ังท่ี  2  จึงบอกค าว่า    
”หยดุ” 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                    ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  3   เร่ือง   ระเบียบแถว         (ต่อ)                     จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์   ปฏิบติัตนตามระเบียบแถวท่าถือไมพ้ลองไดถู้กตอ้ง 
เนือ้หา     ระเบียบแถวท่าถือไมพ้ลอง 

1. ท่าตรง  ท่าพกั 
2. ท่าวนัทยาวธุ  เรียบอาวธุ 
3. ท่าแบกอาวธุ  เรียบอาวธุ 
4. ท่าเดิน  ท่าหยดุ 
5. ท่าหนัอยูก่บัท่ี 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
              2. เพลง   “ งานส่ิงใด “        5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา      30  นาที 
 ใชว้ธีิสอนเป็นฐาน   ตอนแรกแบ่งเป็น  4  ฐาน  ๆ  ละ  5  นาที 

                        ฐานท่ี  1  ท่าตรง   ท่าพกั 
                        ฐานท่ี  2  ท่าวนัทยาวธุ  เรียบอาวธุ 
                        ฐานท่ี  3  ท่าแบกอาวธุ  เรียบอาวธุ 
                        ฐานท่ี  4   ท่าหนัอยูก่บัท่ี 
                        รวมกองฝึกท่าเดิน  ท่าหยดุ                                   10   นาที 
                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 

 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )  10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน    1. ไมพ้ลอง 
                                     2.   แผนภูมิเพลง 

3.  นกหวดี 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความพร้อมเพรียงและความเป็นระเบียบ  
                                           2.  การทดสอบ  ปฏิบติัตามระเบียบแถวท่าถือไมพ้ลอง 
บันทกึหลงัการสอน…………………………………………….…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
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ระเบียบแถว 

ท่าถือพลอง 
             1.   ท่าตรง – พกั  ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถือไมพ้ลอง  เหมือนกบัท่ามือเปล่า  ไมพ้ลองอยู่
ในท่าเรียบอาวธุ 
             ไมพ้ลองในท่าเรียบอาวุธ  คือลูกเสืออยูใ่นท่าตรง  ถือไมพ้ลองดว้ยมือขวา  ตน้ไมพ้ลองอยู่
ประมาณโคนน้ิวก้อยเท้าขวา  และชิดกับเท้าขวา  ไม้พลองอยู่ในระหว่างน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวช้ี  
น้ิวหัวแม่มือจบัไมพ้ลองชิดขา  น้ิวอ่ืนอีก  4  น้ิว  จบัไมพ้ลองเฉียงลงเบ้ืองล่าง  น้ิวเรียงชิดติดกนั  
ปลายไมพ้ลองอยูใ่นร่องไหล่ขวาล าไมพ้ลองตั้งตรงแนบตวั 
              ส าหรับพกัตามระเบียบ  เหมือนกบัท่ามือเปล่า  มือขวาท่ีถือไมพ้ลองให้เล่ือนข้ึนมาเสมอ
เอว  แลว้ผลกัไมพ้ลองไปขา้งหลงัเฉียงไปขา้งประมาณ  45  องศา  มือซา้ยไพล่หลงั  โดยมือแบตาม
ธรรมชาติ  น้ิวเรียงชิดติดกนั 
               2.  ท่าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ  ท่าวนัทยาวุธเป็นท่าแสดงความเคารพ    ใช้ค  าบอกว่า              
“วนัทยา – วุธ”  ให้ลูกเสือท าจงัหวะเดียวโดยยกแขนซ้ายข้ึนมาเสมอแนวไหล่ศอกงอไปขา้งหน้า           
ให้ตั้ งฉากกับล าตัว  ฝ่ามือแบค ่า  รวบน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวก้อยจรดกัน  คงเหลือน้ิวช้ี  น้ิวกลาง              
และน้ิวนาง  เหยยีดตรงและชิดติดกนั  ใหข้า้งปลายน้ิวช้ีแตะไมพ้ลอง  หรือไมง่้ามในร่องไหล่ขวา 
             เม่ือเลิกท าความเคารพใชค้  าบอก  “เรียบ – อาวธุ”   ใหลู้กเสือลดแขนซา้ยมาอยูท่ี่เดิมโดยเร็ว 
             ถา้ผูรั้บการเคารพมาทางขวา (ซ้าย)    หรือตรงหน้าจะบอกโดยกล่าวทิศทางท่ีมาเสียก่อนก็
ได้ว่า  “ขวา  (ซ้ายหรือตรงหน้า) ระวงั – วนัทยา – วุธ”   ให้ลูกเสือท าวนัทยาวุธ   มือซ้ายดนัไม้
พลองข้ึนไปอยูใ่นท่าแบกอาวธุดงัเดิม  พร้อมกบัหนัหนา้แลตรง  ลดแขนขวาลง  แขนแกวง่ต่อไปใน
ท่าเดินตามปกติ 
                3.   ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ  ท่าแบกอาวุธใช้ค  าบอกว่า  “แบก – อาวุธ”  ให้ลูกเสือ               
ท าเป็น  2  จงัหวะ  จงัหวะท่ี  1   ยกไมพ้ลองด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดล าตวัไปทางซ้าย ให้ตน้ไม้
พลองอยู่ในอุ้งมือซ้าย  ล าไม้พลองตั้ งอยู่ตรงร่องไหล่ซ้าย  มือขวาคงจับไม้พลองอยู่ท่ี เดิม                   
ศอกงอไปขา้งหน้าแนวเดียวกบัไหล่  จงัหวะท่ี  2   ดนัไมพ้ลองดว้ยมือซ้าย  พร้องกบัส่งไมพ้ลอง
ด้วยมือขวา  ให้ไม้พลองพาดข้ึนไปบนบ่าซ้าย  แขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดล าตวั ศอกซ้ายงอ                
หนา้แขนตั้งไดฉ้ากกบัล าตวั  ขณะเดียวกนัลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ว 
                  ข้อควรระวงั   ขณะท่ีลูกเสือท าท่าแบกอาวุธ  จงัหวะท่ี 2  ระวงัอยา่ให้ศีรษะเคล่ือนหลบ
ไมพ้ลอง  ทรงศีรษะให้คงท่ีเหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ  ให้แขนซ้ายอยู่ในลักษณะท่ีถูกตอ้งและ      
ไม่เคล่ือนไหว  ปลายไมพ้ลองจึงจะไดร้ะดบัและไม่เอียงไปมา 
                   เรียบอาวุธ   ใช้ค  าบอก  “เรียบ – อาวุธ”   ให้ลูกเสือท าเป็น 3  จังหวะ จังหวะท่ี  1                   
ยกมือขวาข้ึนจบัไมพ้ลอง  ศอกงอไปขา้งหนา้ในแนวเดียวกบัไหล่  พร้อมกบัเหยยีดแขนซา้ยโดย    
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ลดไมพ้ลองลงชิดกบัล าตวั  จงัหวะท่ี  2   น าไมพ้ลองด้วยมือขวามาไวข้า้งล าตวัในร่องไหล่ขวา  
(แขนซา้ยเหยยีดเกือบสุดระยะท่ีมือขวาจบัไมพ้ลองในท่าเรียบอาวธุ)   ขณะเดียวกนัยกมือซา้ยข้ึนกนั
ไมพ้ลองท่ีร่องไหล่ขวา  ศอกงอไปขา้งหนา้ในแนวเดียวกบัไหล่  จงัหวะท่ี  3   ลดแขนซ้ายลงอยูใ่น
ท่าเรียบอาวุธตามเดิม     (ในจงัหวะน้ีเหยียดแขนขวาลงสุดระยะท่ีมือขวาจบัไมพ้ลองอยูใ่นท่าเรียบ
อาวธุ  ตน้ไมพ้ลองอยูใ่นท่าเรียบอาวธุ  ตน้ไมพ้ลองจรดพื้น) 
                   ข้อสังเกต    ตอนเหยยีดแขนขวาจากจงัหวะท่ี  2  ลงสุดระยะท่ีมือขวาจบัไมพ้ลองในท่า
เรียบอาวธุในจงัหวะท่ี  3   จะรู้สึกวา่ตน้ไมพ้ลองจรดพื้น 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                   ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  4   เร่ือง   ประวตัิลอร์ดเบเดนพาวเวลล์              จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์   เล่าประวติั  ประวติัลอร์ดเบเดนพาวเวลล ์ อยา่งยอ่ได ้
เนือ้หา     
               ประวติั ประวติัลอร์ดเบเดนพาวเวลล ์
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
              2. เกม   “ ไหวพริบ ”           5  นาที 

    3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1  สนทนาเก่ียวกบัประวติั  B.P.  
3.2 ใหลู้กเสือเล่าหรืออภิปรายถึงบทบาทท่ีประทบัใจของ  B.P. เช่น 

ความกลา้หาญ  ,  ความเสียสละ 
3.3 สรุปประวติั  B.P. 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน   1. ภาพลอร์ด  เบเดน  พาวเวลล ์
2. ภาพการอยูค่่ายพกัแรมท่ีเกาะบราวน์ซี 
3. แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกตความสนใจการปฏิบติักิจกรรม  
                                           2.  การซกัถามประวติั  B.P. 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………........................ 
….……………………………………………………………………………………........................ 
….……………………………………………………………………………………........................ 
….……………………………………………………………………………………........................ 
….……………………………………………………………………………………........................ 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
….……………………………………………………………………………………........................ 
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ประวตัิสังเขปของลอร์ด  เบเดล  พาวเวลล์ 
ลอร์ด  เบเดล  พาวเวลล์ มีช่ือเต็มว่า โรเบิร์ต  สติเฟสัน  สไมธ์  เบเดล  พาวเวลล์  เรียกย่อ  ๆ ว่า       
บี.พี.  เกิดเม่ือวนัท่ี  22  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2400   ท่ีกรุงลอนดอน  บิดาช่ือ  เอช.จี.เบเดล  พาวเวลล ์ 
เป็นศาสตราจารยท่ี์มหาวิทยาลยัอ๊อกฟอร์ด  ในวชิาเรขาคณิต  และธรรมชาติศึกษา  มารดาช่ือ  เฮนร่ี  
เอทต้า  เกรช  สไมธ์  เป็นธิดาของพลเรือเอกดับบลิว .ที.สไมธ์  แห่งราชนาวีองักฤษ  สมรสกับ
นางสาวโอลาฟ  เซ็นตแ์คลร์  เม่ือ  บี.พ.ี  อาย ุ 55  ปี 
ชีวติในวยัเด็ก 
                     เม่ือ  บี .พี .  อายุ  11- 12  ปี  ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาช่ือ  โรสฮิลล ์             
ในกรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ   เขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาช่ือ  ซาเตอร์เฮาส์  กรุงลอนดอน
ได ้ 2  ปี   ต่อมาไดย้า้ยไปอยูใ่นชนบท  ณ  เมืองโกดาลมิง  ในแควน้เซอร์เรย ์ มีแม่น ้าไหลผา่น  และ
มีป่าใหญ่อยูติ่ดบริเวณโรงเรียน  เขามกัจะใชเ้วลาวา่งหลบเขา้ไปใชชี้วิตและศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติ
โดยล าพงั 
                     ชีวิตในวยัเด็ก  บี.พี.  ไดรั้บความรู้พิเศษจากนายพลเรือเอกสไมธ์  ผูเ้ป็นตา  เก่ียวกบั
การวา่ยน ้ า  เล่นเสก็ต  ข่ีมา้   การวดัแดด  และการดูดาว   นอกจากน้ีเขายงัชอบวาดภาพ   ร้องเพลง   
แสดงละคร   มีความสนใจในธรรมชาติศึกษา  ศึกษาชีวิตสัตว ์ ตน้ไม ้ ตลอดจนความรู้เชิงพราน  
และในวนัปิดภาคมกัจะท่องเท่ียวพกัแรมไปกบัพี่ชายอีก  3  คน 
                     ปีสุดท้ายท่ีเรียนอยู่ท่ีชาเตอร์  เฮาส์   บี.พี. ได้ไปสมัครสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัย               
ออกฟอร์ดสองคร้ัง  แต่สอบไม่ได้ ในปี พ.ศ. 2419  สอบเข้าโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิ  สต ์                    
ได้ท่ี   5  ได้รับการแต่งตั้ งเป็นร้อยตรีในกองทัพบกของอังกฤษ  และได้ถูกส่งไปประจ าการ                  
ท่ีประเทศอินเดีย  เม่ืออาย ุ 19  ปี   
ชีวติในการรับราชการทหาร  (พ.ศ.2419 – 2453) 
                      บี .พี .รับราชการทหารในประเทศอินเดีย  ประจ ากองทหารม้าอุสซาร์ท่ี   13                       
เป็นเวลา  8  ปี   โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง  และได้รับยศร้อยเอก  เม่ืออายุ  26  ปี                   
ในระหวา่งน้ีมีเหตุการณ์ท่ีแสดงลกัษณะพิเศษหลายอยา่ง  เช่น 

1. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการแข่งขนักีฬาแทงหมูป่าบนหลงัมา้  โดยใชห้อกสั้นเม่ือ  
พ.ศ.  2426 

2. ขณะมียศเป็นร้อยตรี   ไดรั้บเงินเดือนนอ้ยมากเพียงปีละ  120  ปอนด ์ จึงด าเนิน
ชีวติอยา่งประหยดั  คือ  งดสูบบุหร่ี  ด่ืมสุราแต่นอ้ย   และหารายไดพ้ิเศษ  โดย
การเขียนเร่ืองและเขียนภาพลงหนงัสือพิมพ ์

                       ชีวิตราชการทหารของท่านส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดียและแอฟริกา มีส่ิงท่ี
ประทบัใจท่ีเก่ียวกบักิจการลูกเสือหลายคร้ัง  เช่น 

 



13 
                       ค ร้ังท่ี   1   พ .ศ .  2431   ได้ไปปราบชนเผ่าซู ลู    ซ่ึ งมีหัวหน้ าช่ือ   ดิ นิส   ซู ลู                     
ในแอฟริกา  ไดส้ าเร็จจากประสบการณ์น้ีไดั้บความรู้ซ่ือต่อมาไดน้ ามาใชใ้นกิจการลูกเสือ  คือ 

1. บทเพลงอินกอนยามา 
                        2.    สร้อยคอของดินิส  ซูลู  ท าดว้ยไมแ้กะเป็นท่อนเล็ก  ๆ  ซ่ึงต่อมา  บี.พี.ไดน้ ามา
เป็นบีด  เคร่ืองหมายวดูแบดจ ์ ส าหรับผูท่ี้ผา่นการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  ขั้นความรู้ชั้นสูง     
                        คร้ังท่ี  2  พ.ศ.  2432  ท่ีเกาะมอลตา้  บี.พี.ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูช่้วยฑูตทหาร  ท าหนา้ท่ี
เป็นทหารสืบราชการลบั 
                        คร้ังท่ี  3  พ.ศ.  2438  ท  าการรบกบัเผา่อาชนัติ  ซ่ึงมีกษตัริยช่ื์อวา่  “คิงเปรมเปห์”  
และไดรั้บชยัชนะในเหตุการณ์คร้ังน้ี  บี.พี.ไดป้ระสบการณ์ต่อไปน้ี 
                         1.   การบุกเบิก   เช่น  การโค่นตน้ไม ้  การท าสะพาน  การสร้างค่ายพกั 

2. ทดลองการแต่งกายของตนเอง  ใชห้มวกปีกของโคบาล  จนไดรั้บฉายาจากพวก
พื้นเมืองวา่  “คนัตะไค”  แปลวา่  “คนสวมหมวกปีกกวา้ง” 

3. ประเพณีการจบัมือซา้ย   จากการแสดงความเป็นมิตรของคนพื้นเมือง 
                         คร้ังท่ี  4   พ.ศ.  2439  พวกมาตาบิลี  ซ่ึงเป็นเผา่หน่ึงของซูลู   เดิมอยูใ่นทรานสวาล  
และถูกพวกบวัร์ขบัไล่  จึงอพยพไปอยู่ในมาติบิลีแลนด์  (ปัจจุบนัเรียกโรดีเซีย)   พวกมาตาบิลี     
ก่อการกบฏ  รัฐบาลองักฤษจึงสั่งกองทหารองักฤษไปปราบ  บี.พี.ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แข็ง
และไดรั้บประสบการณ์เร่ืองการสอดแนม   โดยเฉพาะในการปฎิบติังานตอนกลางคืน  เลยไดรั้บ
ฉายาวา่  “อิมบีซ่า”  แปลวา่  “หมาป่าไม่เคยนอนหลบั” 
                          คร้ังท่ี  5  พ.ศ.  2442  เหตุการณ์ท่ีเมืองมาฟอีคิง  หลงัจาก  บี.พี.ได้กลบัจากการ
ปฏิบติังานท่ีอินเดีย  2  ปี  บี.พี.ได้รับค าสั่งด่วนให้เดินทางไปแอฟริกา  เพื่อหาทางป้องกนัการ
รุกรานของพวกบวัร์  (ชาวดทัช์ท่ีอพยพไปอยูใ่นแอฟริกาใต)้  ในทรานสวาลและออเรนจ์ทรีสเตท  
ซ่ึงจะตั้งตนเป็นเอกราช   บี.พี.ไดน้ ากองทหารไปรักษาเมืองมาฟอีคิง  ซ่ึงถูกลอ้มโดยกองทหารบวัร์
ไวไ้ด ้ 217  วนั  จึงมีกองทพัใหญ่ยกไปช่วยและท าใหพ้วกบวัร์ตอ้งล่าถอยไป 
                         ในการป้องกนัเมืองมาฟอีคิง  บี.พี.  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเขม้แขง็  อดทน  ร่าเริง  
ไม่ย่อทอ้  ใช้สติปัญญาหาวิธีการแกปั้ญหา  ท ากลอุบายลวงขา้ศึกให้เขา้ใจผิด  คิดว่ามีก าลงัทหาร
มากมาย  และมีการป้องกนัรักษาเมืองอยา่งเขม้แข็ง  ตลอดจนใชเ้ด็กอาสาสมคัรท่ีไดรั้บการอบรม
แล้วปฏิบติัหน้าท่ีส่งข่าว  ปรากฏว่าท างานได้ผลดี  ท าให้  บี.พี.มีความประทบัใจในตวัเด็กและ              
เห็นว่า   ถ้าใช้เด็กให้ถูกทางแล้ว  จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก  จึงได้ริเร่ิมการ
ลูกเสือในเวลาต่อมา  จากเหตุการณ์ท่ีเมืองมาฟอีคิง  ท าใหบี้.พี.  ไดรั้บฉายาวา่  “ผูป้้องกนัมาฟอีคิง” 
ก าเนิดของการลูกเสือ 
                          บี.พี.เดินทางกลับองักฤษในฐานะวีรบุรุษ  และได้รับเกียรติอย่างมาก  เน่ืองจาก
ไดรั้บประสบการณ์จากเมืองมาฟอีคิง  ซ่ึงไดจ้ดัใหเ้ด็ก  ๆ  มาช่วยเหลือในการรักษาเมือง  เช่น    
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 ท  าหน้าท่ีเป็นผูส่ื้อข่าวและสอดแนมของกองทพั  รักษาความสงบภายในรับใช้งานต่าง  ๆ  เช่น              
อยู่ยามบนหอคอย  ให้สัญญาณแก่ประชาชนเม่ือพวกบัวร์โจมตี  เด็กเหล่าน้ีท าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งเขม้แขง็ วอ่งไว  ไดผ้ลดีไม่แพผู้ใ้หญ่  ดงันั้น  บี.พี.  จึงคิดตั้งขบวนการลูกเสือข้ึน 
                          จากประสบการณ์ของท่านเม่ืออยูท่ี่อินเดีย อฟริกา   อยูก่บัพวกซูลู  และคนพื้นเมือง
เผ่าอ่ืน  ๆ  ท าให้  บี.พี .ได้พ ัฒนาความคิดมาเป็น  ขบวนการลูกเสืออย่างรอบคอบ  โดยในปี                
พ.ศ.  2450  บี.พี.ไดร้วบรวมเด็ก  20  คน  ใหไ้ปอยูท่ี่เกาะบราวน์ซี    ในช่องแคบองักฤษ  นบัเป็น 
การพกัแรมของลูกเสือคร้ังแรกของโลก 
                          ใน ปี ต่อมากองลูก เสื อได้ เร่ิมตั้ ง ข้ึนอย่างจ ริงจัง เป็นค ร้ังแรกในอังกฤษ                      
และขยายตวัแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว 
                           ขบวนการลูกเสือได้เจริญ ข้ึนตามล าดับ   ท าให้   บี .พี .  มองเห็นการณ์ไกล                 
ลูกเสือจะเป็นงานส าคญัในชีวิต  ซ่ึงจะท าประโยชน์ให้แก่บา้นเมืองไดม้ากโดยการอบรมเด็ก  ๆ      
รุ่นหลังให้เป็นพลเมืองดีของชาติ   บี.พี .จึงลาออกจากราชการทหาร  ชีวิตตอนน้ีจึงเรียนว่า                 
“ชีวติท่ี  2”  ซ่ึงเป็นชีวติท่ีใหบ้ริการแก่ลูกเสือทัว่โลก 
                          พ.ศ.  2454   บี .พี .เดินทางรอบโลก  เพื่อพบลูกเสือประเทศต่าง  ๆ  เป็นการ                
ตั้งตน้ของการลูกเสือท่ีจะเสริมความเป็นพี่นอ้งทัว่โลก 
                          พ.ศ.  2463   ลูกเสือประเทศต่าง  ๆ  ทัว่โลกพบกนัท่ีกรุงลอนดอน  เพื่อร่วมชุมนุม
ลูกเสือโลกคร้ังแรก  ในการชุมนุมคร้ังน้ี   ลูกเสือทั้ งหลายได้พร้อมใจกันประกาศให้  บี.พี .                
อยูใ่นต าแหน่งประมุขคณะลูกเสือโลก 
                          เม่ือการลูกเสือมีอายุครบ  21  ปี  ซ่ึงเป็นการบรรลุ  “นิติภาวะ”  ตามกฎหมาย
องักฤษ   และมีลูกเสือทั่วโลกถึง  2  ล้านเศษ  พระเจ้ายอร์ชท่ี  5  ได้พระราชทานบรรดาศักด์ิ               
ให ้    บี.พี.  เป็น  บารอน  ต่อจากนั้นกิจการลูกเสือก็เจริญรุดหนา้โดยไม่หยดุย ั้ง  และไดมี้การชุมนุม
ลูกเสือโลกข้ึนอีหลายคร้ัง นอกจากน้ีประเทศไทยไดมี้โอกาสจดังานชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  20    
ในปี  พ.ศ.  2546   
วาระสุดท้าย 
                          เม่ือ  บี .พี .  อายุ  80  ปี     ก าลังเร่ิมลดลง  จึงกลับไปยู่ท่ีแอฟริกาอีกคร้ังหน่ึง                
เพื่อพักผ่อนในช่วงสุดท้ายของชีวิต  โดยพักอยู่ ท่ี เคนยา  และถึงแก่กรรมท่ีนั่น   เม่ือว ัน ท่ี                        
8  มกราคม  พ.ศ.  2484 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                          ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  5   เร่ือง   ประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    
1. เล่าพระราชประวติัของประวติัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
2. บอกพระราชกรณียกิจของประวติัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ  อยา่งนอ้ย  

2  ขอ้ 
3. บอกก าเนิดลูกเสือไทยได ้

เนือ้หา      
1. พระราชประวติัของประวติัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
2. พระราชกรณียกิจของประวติัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
4. การก าเนิดลูกเสือไทย 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
              2. เพลง   “ พระมงกุฎร าลึก ”         5  นาที 
              3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 

3.1   ผูก้  าก าสนทนากบัลูกเสือเก่ียวกบั 
- พระราชประวติั 
- พระราชกรณียกิจ 
- การก าเนิดลูกเสือไทย 

3.2    ช่วยกนัสรุปและร้องเพลงวชิราวธุร าลึก 
               4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
               5.  พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน   1. พระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
                                   2.  ภาพพระราชกรณียกิจ 
                                   3.  แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกตความสนใจ  และการปฏิบติักิจกรรม  
                                            2.  ซกัถามพระราชประวติัพระราชกรณียกิจและการก าเนิดลูกเสือไทย 
บันทกึหลงัการสอน……………………………………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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พระราชประวตัิสังเขป 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ              
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระศรีพชัรินทราบรมราชินีนารถ (สมเด็จพระนางเจ้า                  
เสาวภา ผ่องศรี)  ทรงพระราชสมภพเม่ือวนัเสาร์ท่ี  1  มกราคม  2423   ไดรั้บพระราชทานนามว่า  
สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราวุธ  เม่ือทรงพระเยาว์ได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร  
พระชนมายุได้  13  พรรษา  เสด็จไปทรงศึกษา ณ  ประเทศอังกฤษ ในสาขาประวติัศาสตร์ 
รัฐศาสตร์   เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย   วรรณคดี    ท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด  และวิชาทหารบก                
ท่ีโรงเรียนแซนดเ์ฮิสต ์ รวม 9 ปี 
            พระได้เสด็จเถลิงถวลัยร์าชสมบติัต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ  เม่ือวนัท่ี  23  ตุลาคม  
2453   ขณะนั้นมีพระชนมายุได ้ 31  พรรษา   ตลอดรัชสมยัของพระองค์ไดท้รงประกอบพระราช
กรณียกิจ   ท านุบ ารุงประเทศชาติ   ในดา้นการปกครอง   การทหาร   การศึกษา   การสาธารณสุข   
การคมนาคม   การศาสนา   โดยเฉพาะในทางวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแกว้  ร้อยกรอง  
ประมาณ  200  เร่ือง   ดว้ยพระปรีชาสามารถของพระองค์   ประชาชนจึงถวายสมญานามพระองค์
ว่า  “พระมหาธีรราช เจ้า”   ทรงอยู่ในราชสมบัติ เพี ยง  16  ปี    เสด็จสวรรคต  เม่ือว ัน ท่ี                                 
25  พฤศจิกายน  2468   พระชนมายุ  46  พรรษา   แต่เน่ืองด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค ์               
ท  าให้เกิดคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง   รัฐบาลกับประชาชนจึงร่วมใจกันสร้าง               
พระบรมรูปของพระองค์ประดิษฐานไว้ท่ีสวนลุมพิ นี  และคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมด้วย                         
คณ ะลูก เสื อทั่ วราชอาณ าจักรได้ส ร้างพระบรม รูปของพระองค์ป ระ ดิษฐานไว้หน้ า                        
ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  อ าเภอศรีราชา  จงัหวดัชลบุรี 
 
 



17 
 
               ในระยะท่ีมีการก่อตั้งลูกเสือข้ึนในโลกนั้นประเทศไทยตรงกบัรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี  6   สถานการณ์ของโลกในขณะนั้นก าลงัทวีความคบัขนัอิทธิพบ
ของวฒันธรรมตะวนัตกเร่ิมไหลเขา้สู่เมืองไทย   พร้อมกบัการแพร่ระบาดของระบอบมหาชนรัฐ  
และภยัของชาติไทยก็คือ  การถูกรุกเงียบ    แต่ด้วยพระปรีชาญาณของสมเด็จพระมหาธีรราชเจา้
พระองคท์รงเล็งเห็นการณ์ไกล  จึงทรงมีพระราชด าริวา่   การลูกเสืออนัสืบเน่ืองมาแต่งานปลุกชาติ
ทรงว่าตรงนั้น   หากไดน้ ามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกบัเด็กไทยก็จะเป็นคุณประโยชน์อนัใหญ่
หลวงแก่ชาติบา้นเมือง    ทรงมัน่พระราชฤทยัเป็นอย่างยิ่ง   พร้อมทั้งทรงประกอบดว้ยความกล้า
หาญฝ่าอุปสรรคทั้งปวง   เป็นตน้วา่ค าต าหนิติเตียนอนัเกิดจากประชาชนท่ียงัไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์
และกิจการลูกเสือดีพอ    ท าให้มีอุปสรรคเกิดข้ึนมาก   ท่ีเห็นไดช้ดัดงัเช่นผูป้กครองเด็กโดยมาก            
ไม่ใคร่เต็มใจยินยอมให้เด็กของตนสมคัรเขา้เป็นลูกเสือ  โดยเขา้ใจไปว่าการลูกเสือก็คือการเป็น
ทหารนั่นเอง ประกอบทั้ งการลูกเสือต้องเป็นการเสียสละด้วยความเต็มใจ   จึงเป็นการล าบาก               
อยู่มากในขั้นแรกพระองค์ได้ด าเนินกุศโลบาย   โดยได้ทรงพระอุตสาหะจดัตั้ ง  “กองเสือป่า”                 
ข้ึนก่อนเม่ือวนัท่ี  1  พฤษภาคม  2454   ทรงฝึกพวกผูใ้หญ่ (ส่วนใหญ่เป็นพวกขา้ราชการ)  เรียกว่า  
พอ่เสือ   ดว้ยพระองคเ์อง   โปรดเกลา้ฯให้มีการซอ้มรบและฝึกซอ้มกลยทุธ์ต่าง ๆ ตามหลกัวชิาการ
ทหารท่ีพระองค์ไดรั้บการอบรมมา  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปลูกฝังความนิยมให้ประชาชนชาวไทยรู้จกั
คุณค่าแห่งการทหาร  ด้วยทรงเล็งเห็นว่า  ประเทศจะด ารงคงอิสรภาพอยู่ได้ ก็ด้วยประชาชน
ทั้ งหลายรักประเทศ ต่อมาก็ได้ทรงพระราชด าริว่า   กองเสือป่าได้ตั้ งข้ึนเป็นหลักฐานแล้ว                 
พอท่ีจะหวงัไดว้า่จะเป็นผลดี  แต่ผูท่ี้จะเป็นเสือป่านั้น  ตอ้งนบัวา่เป็นผูใ้หญ่แลว้  ฝ่ายเด็กชายท่ียงัอยู่
ในวยัเด็ก   ก็เป็นผูท่ี้สมควรได้รับการฝึกฝนทั้งในส่วนร่างกายและจิตใจให้มีความรู้ทางเสือป่า               
เพื่อว่าโตข้ึนจะไดรู้้จกัหน้าท่ีผูช้ายไทยทุกคนควรประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบา้นเมืองอนั
เป็นบา้นเกิดเมืองนอนของตน   และการฝึกฝนปลุกใจให้คิดถูกเช่นน้ีตอ้งรีบฝึกฝนเสียตั้งแต่ยงัเยาว ์ 
เปรียบเหมือนไมท่ี้ยงัอ่อน   จะดดัเป็นรูปร่างอยา่งไรก็เป็นไปไดโ้ดยง่ายและงดงาม   แต่ถา้รอจนแก่
เสียแล้ว  เม่ือจะดัดก็ต้องเข้าไฟและมักจะหักได้ในขณะท่ีดัด  ดังน้ีฉันใดสันดานคนก็ฉันนั้ น                 
เม่ือมีพระราชด าริดงัน้ีแลว้   จึงโปรดเกลา้ฯใหต้ั้งกองลูกเสือข้ึนตามโรงเรียนและสถานท่ีอนัสมควร   
และโปรด เกล้าฯ    ให้ มี ก ารก าหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูก เสื อ ข้ึนไว้เม่ื อว ัน ท่ี                              
1 กรกฎาคม  2454   พระราชประสงคท่ี์คิดจดัให้มีลูกเสือข้ึนนั้น ก็โดยปรารถนาท่ีจะให้เด็กไทยได้
ศึกษาและจดจ าขอ้ส าคญั3  ประการ   คือ 

1. ความจงรักภกัดีต่อผูด้  ารงรัฐสีมาอาณาจกัรโดยตอ้งตามนิติธรรมประเพณี 
2. ความรักชาติบา้นเมือง  และนบัถือศาสนา 
3. ความสามคัคีในหมู่คณะ   และไม่ท าลายซ่ึงกนัและกนั 
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               ซ่ึงทั้ง  3  ประการน้ีเป็นรากฐานแห่งความมัน่คงท่ีจะน าใหช้าติด ารงอยูเ่ป็นไทยไดส้มนาม 
กองลูกเสือของประเทศไทยท่ีตั้งข้ึน   นับได้เป็นล าดบัท่ี  3   ของประเทศท่ีมีการลูกเสือ ในโลก   
และกองลูกเสือกองแรกตั้งข้ึนท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยัในปัจจุบนั)   
ลูกเสือคนแรก  คือ  นายชพัน์   บุญนาค  นกัเรียนโรงเรียนมหาดเล็กหลวง  ซ่ึงถือว่า ไดแ้ต่งลูกเสือ
เป็นคนแรก   และเป็นผูท่ี้ไดก้ล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือเป็นคนแรก  โดยพระองคท์่านไดมี้พระราช
โองการวา่  “อา้ยชพัน์  เอ็งเป็นลูกเสือแลว้”   ต่อมากิจการลูกเสือก็ไดแ้พร่หลายไปยงัทอ้งถ่ินต่าง ๆ  
ในประเทศไทย  ลูกเสือคนแรกของไทย  คือ  นายชพัน์  บุญนาค 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                 ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  6   เร่ือง   ววิฒันาการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย     จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์   บอกววิฒันาการของลูกเสือโลก   และลูกเสือไทยได ้
เนือ้หา      
                    ววิฒันาการของลูกเสือโลกและลูกเสือไทย 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
              2. เพลง   “ ลูกเสือธีรราช ”         5  นาที 
        3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
                      3.1  ผูก้  ากบัสนทนาถึงการก าเนิดลูกเสือโลก  ลูกเสือไทย 

3.2 ผูก้  ากบัเล่าววิฒันาการของลูกเสือโลก  ลูกเสือไทย 
3.3 อภิปรายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกเสือโลก  ลูกเสือไทย 
3.4 สรุป 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน   1. แผนภูมิเพลง 
                                    2.  แผนภูมิความเป็นมาของลูกเสือ 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกตความสนใจ  และการปฏิบติักิจกรรม 
                                            2.  การซกัถาม 
บันทกึหลงัการสอน……………..…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
….……………………………………………………………………………………........................ 
….……………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………........................ 
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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ววิฒันาการลูกเสือโลก 
                        ลอร์ด  เบเดล  พาวเวลล์  (บี.พี.)   เป็นผูก่้อตั้งกิจการลูกเสือของโลกข้ึนเป็นคร้ังแรก  
และไดรั้บคดัเลือกเป็นประธานลูกเสือทัว่โลก  เม่ือ  พ.ศ. 2461 
                  สาเหตุ ท่ี   บี .พี .คิดตั้ งกองลูก เสือข้ึน   เม่ือ  พ .ศ. 2442  บี .พี . ถูกส่งไปรักษา                    
เมืองมาฟอีคิง  เมืองข้ึนขององักฤษในแอฟริกาใต ้ เน่ืองจากสงครามบวัร์ เมืองมาฟอีคิงถูกล้อม             
นานถึง  217  วนั ในระหวา่งน้ี  บี.พี. ไดจ้ดักองทหารเด็ก  ซ่ึงมีอายุตั้งแต่ 9  ปีข้ึนไป  มีเด็กหนุ่มเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา  มีเคร่ืองแบบและได้รับการอบรมในการส่ือสารกบัรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม             
ขององักฤษ  เด็กเหล่าน้ีมีความสามารถและกล้าหาญมาก  เขาได้รับเหรียญกล้าหาญในสงคราม                 
คร้ังน้ีดว้ย 
พ.ศ.  2447     ไดเ้ขียนโครงการอบรมเด็ก  ซ่ึงมีหลกัการคลา้ยลูกเสือ  ใหเ้ซอร์วลิเล่ียม สมิธ  น าไป           
                       ทดลองตั้งสมาคมเด็กข้ึนในสก๊อตแลนด ์
พ.ศ.  2450      บี.พี.ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน  หลังจากนั้นท่านได้น าเด็ก  20 คน  ไปอยู่ค่าย                       
พกัแรมท่ีเกาะบราวน์ซี  ซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ขององักฤษเป็นเวลา  9  คืน  และได้ประสบผลส าเร็จ           
ตามความมุ่งหมาย  คือ 
                       1.   การจดัแบ่งเด็กเป็นหมู่ๆ ละ  5  คน  มีนายหมู่รับผิดชอบในเร่ืองความประพฤติ  
และการปฏิบัติในหมู่ของตน   ปรากฎว่าได้ผลดีมากในทางปฏิบัติ  เด็กรู้จกัหน้าท่ีรับผิดชอบ             
แสดงใหเ้ห็นวา่  ระบบหมู่เป็นวธีิการท่ีถูกตอ้งในการฝึกอบรมเด็ก 
                       2.   เด็กทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวมีฐานะใด ต่างชอบการอยู่ค่ายพกัแรมและ
กิจกรรมกลางแจง้ 
                        3.   วธีิท่ีไดผ้ลท่ีสุดในการศึกษาวชิาลูกเสือ  คือ  การปฏิบติัจริงและโดยการเล่นเกม 
พ.ศ.   2451      แต่งต ารา  ช้ีแจงวตัถุประสงค์  สาระส าคัญ  ค าปฏิญาณ  และกฎ  คติ รหัส                    
           การแสดงความเคารพ  การจบัมือ  เคร่ืองแบบ  แนวการฝึกอบรมลูกเสือ 
                        มีการชุมนุมตั้งลูกเสือองักฤษคร้ังแรกท่ีคริสตลัพาเลช  ในกรุงลอนดอน ในวนัท่ี               
                        4  กนัยายน  พ.ศ. 2452 
                        ตั้งส านกังานลูกเสือ  และในวนัท่ี  10  ธนัวาคม  พ.ศ.  2452  จดัตั้งกรรมการบริหาร 
                        ลูกเสือชุดแรก   โดยมี  บี.พี.เป็นประธานกรรมการ 
                        บี.พี.  ไดรั้บพระราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นเซอร์  เรียกช่ือเตม็วา่  เซอร์  โรเบิร์ต  เบเดน   
                       พาวเวลล ์ 
พ.ศ.  2453      มีการจดัตั้งกองลูกเสือหญิง  โดยมีแอกนิส  นอ้งสาวของ  บี.พี.  เป็นหวัหนา้ 
พ.ศ.  2454      ตั้งกองลูกเสือสมุทร 
พ.ศ.  2455      บี.พี.เดินทางรอบโลกเยีย่มการลูกเสือในประเทศต่าง  ๆ 
                        บี.พี.สมรสกบั  มีสโอลาฟ  เซนตแ์คลร์  โซมส์  เม่ือ  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2455 
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พ.ศ.  2457      เกิดสงคราโลกคร้ังแรก  บี.พี.มอบลูกเสือใหท้  าหนา้ท่ีช่วยทหาร  เช่นรักษาสะพาน   
                       และสายโทรศพัท ์ ท าหนา้ท่ีผูส่ื้อข่าว  ช่วยงานในโรงพยาบาล 
พ.ศ.  2459      ตั้งกองลูกเสือส ารอง 
พ.ศ.  2460      เลด้ี  เบเดน  พาวเวลล ์ ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นประมุขของกองลูกเสือหญิง 
พ.ศ.  2461      ตั้งกองลูกเสือวสิามญั 
พ.ศ.  2462      ตั้งกิลเวลลป์าร์ค   และเร่ิมด าเนินการอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือชั้นวดูแบดจ ์
พ.ศ.  2463      ชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังแรกท่ีโอลิมเปีย  ในกรุงลอนดอน  ท่านไดรั้บการสถาปนาเป็น 
                        ประมุขลูกเสือโลก        ท่ีประชุมมีมติใหมี้การประชุมสมชัชาลูกเสือโลก  ทุก  2  ปี   
                        และจดัตั้งส านกังานลูกเสือนานาชาติข้ึนท่ีกรุงลอนดอน 
พ.ศ.  2465       เขียนหนงัสือ  Rovering  to  Success  ซ่ึงเป็นคู่มือส าหรับลูกเสือวสิามญั 
พ.ศ.  2467       มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  2  ณ เมือง เออเมนเดน ในประเทศเดนมาร์ก 
พ.ศ.  2469       ตั้งกองลูกเสือพิการ 
พ.ศ.  2472       มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  3  ณ  อาร์โรวป์าร์ค  เมืองเบอร์เดนเฮค   
                        ประเทศองักฤษ พระเจา้ยอร์ชท่ี  5  พระราชทานบรรดาศกัด์ิชั้น  บารอน   เรียกช่ือ 

          เตม็วา่  ลอร์ด  เบเดน  พาวเวลล ์ แห่งกิลเวลล ์
พ.ศ.  2476        มีการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  4  ณ  เมืองเกอะเดอะเลอะ  ประเทศฮงัการี 
พ.ศ.  2480        บี.พี.  อาย ุ 80  ปี  พระเจา้ยอร์ชท่ี  6  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ.  2481        บี.พี.ไปอยูท่ี่เมืองไนเยอรี  ประเทศเคนยา 
พ.ศ.  2484        บี.พี.  ถึงแก่อนิจกรรมเม่ืออายไุด ้ 83  ปี  ณ  บา้นพกัเมืองไนเยอรี    เม่ือ  8  มกราคม   
                          พ.ศ.  2484 
ค าวา่  SCOUT  มาจาก 
         S       ยอ่มาจาก    SINCERITY       แปลวา่     ความจริงใจ 
         C       ยอ่มาจาก    COURTESY      แปลวา่     ความสุภาพอ่อนโยน 
         O       ยอ่มาจาก    OBEDIENCE    แปลวา่     การเช่ือฟัง 
         U       ยอ่มาจาก    UNITY              แปลวา่     ความเป็นใจเดียวกนั 
         T       ยอ่มาจาก    THRIFTY          แปลวา่     ความมธัยสัถ ์
          องคก์ารลูกเสือโลกเกิดข้ึนในประเทศองักฤษเม่ือปี  พ.ศ.  2451   โดยอาศยัความคิดเห็นและ
หนงัสือ  “การลูกเสือส าหรับเด็กชาย” 

1. สมชัชาลูกเสือโลก 
                         สมชัชาลูกเสือโลก  คือ  ท่ีประชุมของผูแ้ทนคณะลูกเสือต่าง  ๆ  ปัจจุบนัมีสมาชิก
อยู ่ 151   ประเทศ    เป็นผูแ้ทนของลูกเสือประมาณ  250  ลา้นคน  ประเทศสมาชิกส่งผูแ้ทนเขา้ 
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ร่วมประชุมไดป้ระเทศละ  6  คน  เง่ือนไขการประชุม  คือ  การยอมรับและปฏิบติัตามจุดหมายและ
หลกัการลูกเสือโลกอยา่งอิสระ  และไม่เก่ียวกบัการเมือง    

2. คณะกรรมการลูกเสือโลก 
                          คณะกรรมการลูกเสือโลกประกอบดว้ยบุคคล  12  คน   จากสมาชิก  12  ประเทศ  
เลือกตั้งโดยท่ีประชุมสมชัชาลูกเสือโลกอยู่ในต าแหน่งคราวละ  6  ปี  และเลือกตั้ งกันเองเป็น
ประธานและรองประธานในการประชุมสมชัชาลูกเสือโลกทุก  ๆ  3  ปี   จะมีกรรมการพน้จาก
ต าแหน่ง  4  คน   และจะเลือกตั้งกรรมการลูกเสือเขา้แทนท่ีโดยวิธีการลงคะแนนลบัจากท่ีประชุม
ใหญ่ซ่ึงมีผู ้แทนมาจาก  157  ประเทศ   โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลก  จะมีการประชุม               
อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  ณ  เมืองเจนีวา  ประเทศสวติเซอร์แลนด ์

3. ส านกังานลูกเสือโลก 
                            ส านักงานลูกเสือโลก    ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขาธิการปฏิบัติตามค าสั่ง                
หรือมติของสมชัชาลูกเสือโลก  และคณะกรรมการลูกเสือโลก  มีเลขาธิการเป็นหวัหน้าส านกังาน
และมีเจา้หนา้ท่ีอีกประมาณ  40  คน  เป็นผูช่้วย 
             พ.ศ.  2463  ตั้งข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีกรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ 
             พ.ศ.  2501  ยา้ยไปอยูเ่มองออตตาวา   ประเทศแคนาดา 
             พ.ศ.  2504  การประชุมสมชัชาคร้ังท่ี  18  ณ  กรุงลิสบอน  ประเทศโปรตุเกส 
             พ.ศ.  2511  ยา้ยไปอยูท่ี่เมืองเจนีวา  ประเทศสวติเซอร์แลนด์  จนถึงปัจจุบนั  นอกจากน้ียงัมี
ส านักงานเขตอีก 6  เขต  คือ องค์การลูกเสือโลก  (WOSM : World Organization of the Scout 
Movement) 
                       ปัจจุบนั การลูกเสือไดเ้จริญเติบโตและแพร่ขยายไปทัว่โลก ซ่ึงมีสมาชิกกวา่ 28 ลา้น
คน ใน 154 ประเทศ และเขตปกครอง อาณานิคมแควน้ต่างๆ ทัว่โลก มีองคก์ารลูกเสือโลก (World 
Organization of the Scout Movement) โดยส านกังานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี
กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ท าหน้าท่ีเป็นส านกังานเลขาธิการฯ ผูดู้แลการด าเนินงานของ
ประเทศสมาชิกให้พฒันาไปตามกรอบนโยบายและแนวทางขององค์การลูกเสือโลก  และตามมติ
ของท่ี ประ ชุมสมัชชาลูก เสื อโลก  (World Scout Conference) ซ่ึ งจัด ให้ มี ข้ึน ใน ทุก  ๆ  4 ปี  
                       นอกจากส านกังานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) กรุงเจนีวา แลว้ยงัมีส านกังาน
ลูกเสือภาคพื้นอยูใ่นภูมิภาคทัว่โลกอีก 6 แห่ง ไดแ้ก่ 

1. ภาคพื้นยุโรป (Europe) - มีประเทศสมาชิก  40 ประเทศ ส านักงานใหญ่
ตั้ งอยู่ ท่ี ก รุง เจ นี วา  ประเทศสวิส เซอ ร์แลนด์  และก รุงบ รัส เซล ส์                    
ประเทศเบลเยีย่ม 
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                            2. ภ า ค พื้ น  ยู เ ร เ ชี ย  (Eurasia) - มี ป ร ะ เท ศ ส ม า ชิ ก  7 ป ร ะ เท ศ 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่สาธารณรัฐยเูครน และส านกังานสาขา ท่ีกรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย  
                            3. ภาคพื้ น อิน เตอร์อเม ริกา  (Interamerica) - มีประเทศสมาชิก  32 ประเทศ 
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงซานติเอโก ประเทศชิลี 
                            4. ภาคพื้ นอาหรับ  (Arab) - มีประเทศสมาชิก  17 ประเทศ ส านักงานใหญ่                
ตั้งอยูท่ี่กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์                           
   5. ภาคพื้นอาฟริกา (Africa) - มีประเทศสมาชิก  35 ประเทศส านักงานใหญ่              
ตั้งอยูท่ี่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา 
                              - ส านกังานสาขา 1. ตั้งอยูท่ี่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกลั 
                              - ส านกังานสาขา 2. ตั้งอยูท่ี่ กรุงเคปทาวน์ ประเทศอาฟริกาใต ้
                            6. ภาคพื้น เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) - มีประเทศสมาชิก 23 ประเทศ (รวมทั้ง 
ประเทศไทย)  ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
             การประชุมสมชัชาลูกเสือเขตเอเชีย  -  แปรซิฟิก   ประชุมคร้ังแรกเม่ือ  พ.ศ.  2501  หลงัจาก
นั้นไดมี้การประชุมทุก  2  ปี  และเปล่ียนเป็นทุก  ๆ  3  ปี  ในปี  พ.ศ.  2532  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2513  
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น  Asia  -  Pacific  Scout  Conference 
ววิฒันาการลูกเสือไทย 
ววิฒันาการลูกเสือไทย  อาจแบ่งเป็น  5  ยคุ  ดงัน้ี 
1.   ยุคก่อตั้ง  (พ.ศ.  2454  - 2468)   รวม  14  ปี  อยูใ่นรัชการท่ี  6 
 1 พฤษภาคม พ.ศ.  2454  ทรงสถาปนาการเสือป่า 
             1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2454   ทรงสถาปนาลูกเสือไทย  โดยตราขอ้บงัคบัลักษณะปกครอง
ลูกเสือ   และตั้งสภากรรมการกลางจดัการลูกเสือแห่งชาติข้ึน  โดยพระองค์ทรงด ารงต าแหน่ง
สภานายก  และหลงัจากนั้นพระมหากษตัริยอ์งต่อมา  ทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติตลอด
มาจนถึงปี  2490 ในยคุน้ีมีเหตุการณ์ส าคญั  ๆ  เช่น 
พ.ศ.   2454      ตั้งลูกเสือกองแรกข้ึนท่ี    โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  (โรงเรียนวชิราวธุในปัจจุบนั)   
                        เป็นกองลูกเสือในพระองค ์ เรียกวา่  “กองลูกเสือกรุงเทพฯ  ท่ี  1” 
พ.ศ.   2458      พระราชทานเหรียญราชนิยมใหแ้ก่ลูกเสือโท  ฝ้าย  บุญเล้ียง  (ต่อมาเป็นขนุวรศาสน์ 
                        ดรุณกิจ) 
พ.ศ.   2459   ตั้ งโรงเรียนผู ้ก  ากับ ลูก เสื อในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้ึน   ณ   สโมสรเสือป่ า                        
           จงัหวดัพระ 
                        นคร  หลกัสูตร  2  เดือน  เปิดได ้ 4  ปีก็ลม้เลิก 
พ.ศ.   2463      ส่งผูแ้ทนลูกเสือไทยไปชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  1  ณ  กรุงลอนดอน  โดยมีนาย 
                        สวสัด์ิ  สุมิตร  เป็นหวัหนา้คณะ  
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พ.ศ.   2465    คณะลูกเสือไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมชัชาลูกเสือโลก  เป็นกลุ่มแรก                               
มีประเทศต่าง  ๆ  รวม  31  ประเทศ  และถือวา่เป็นสมาชิผูริ้เร่ิมจดัตั้งคณะลูกเสือโลก 
พ.ศ.   2467      ส่งผูแ้ทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  2 โดยพระยาภรตราชา  เป็นหวัหนา้ 
                        คณะ 
พ.ศ.   2468      การลูกเสือไทยสูญเสียพระผูพ้ระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย  รัชกาลท่ี  6 
2.   ยุคส่งเสริม  (พ.ศ.  2468  -  2482)  สมยัรัชกาลท่ี  7  จนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี  2   ยคุน้ีแบ่ง
ออกเป็น  2  ตอน  คือ 

(ก) ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง  รัชกาลท่ี  7  ยงัทรงเป็นสภานายกสภากรรมการ
กลางจดัการลูกเสือแห่งชาติ 

พ.ศ.   2470       มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  1    ณ  พระราชอุทยานสราญรมย ์ กรุงเทพฯ 
พ.ศ.   2472       ส่งผูแ้ทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  3  ณ  ประเทศองักฤษ 
พ.ศ.   2473       มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  2   พระรามราชนเวศน์  จงัวดัเพชรบุรี 

(ข) ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง  รัชกาลท่ี  7  ก่อนสละราชสมบติัและรัชกาล
ท่ี  8  จนถึงสงครามโลกคร้ังท่ี  2  (พ.ศ.  2475  -  2482) 

พ.ศ.  2476        ตั้งกรมพลศึกษาข้ึนในกระทรวงศึกษาธิการ   โดยมีกองลูกเสืออยูใ่นกรมพลศึกษา   
                         และส่งผูแ้ทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกคร้ังท่ี  4  ประเทศฮงัการี  โดยมีนายอภยั 
                         จนัทวมิล  เป็นหวัหนา้คณะ 
                          ประกาศใชต้ราประจ าคณะลูกเสือแห่งชาติ  และกฎลูกเสือ  10  ขอ้ 
                           เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือ   ซ่ึงเรียกในทางราชการวา่  “การฝึกอบรมวชิา
พลศึกษา(วา่ดว้ยลูกเสือ)”  ประจ าปี  2478  เป็นเวลา  1  เดือน 
                           ประการตั้งการลูกเสือสมุทรเสนา  พ.ศ. 2479   ประกาศใชห้ลกัสูตรเสนา  และ
สมุทรเสนา 
                            พ.ร.บ. ธง  พ.ศ.  2479   ก าหนดลกัษณะธงประจ ากองคณะลูกเสือแห่งชาติ  และ
ธงประจ ากองลูกเสือ 
พ.ศ.  2482           พ.ร.บ.ลูกเสือ  ตั้งสภากรรมการกลางจดัการลูกเสือแห่งชาติ  จงัหวดัลูกเสือ    
                            อ  าเภอลูกเสือ    และแบ่งลูกเสือออกเป็น  2  เหล่า  คือ  ลูกเสือเสนา  และลูกเสือ 
                            สมุทรเสนา 
                           พ.ร.บ.  ให้ทรัพย์สินกองเสือป่าเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ      
3.  ยุคประคับประครอง  (พ.ศ.  2483   -  2489)    ระยะน้ีลูกเสือซบเซามาก  เน่ืองจากอยูใ่นภาวะ
สงคราม 
พ.ศ.  2488          สงครามโลกคร้ังท่ี   2     ส้ินสุด  การลูกเสือเร่ิมฟ้ืนฟูทัว่โลก  รัชกาลท่ี  8  เสด็จ 
                           นิวตัสู่พระนคร และถูกลอบปลงพระชนม ์
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4.  ยุคก้าวหน้า  (  พ.ศ.  2489 -  2514)  เร่ิมตน้รัชกาลท่ี  9  แบ่งออกเป็น  2  ระยะ  คือ 

(ก) ระยะเร่ิมกา้วหนา้  (พ.ศ.  2489  -  2503) 
พ.ศ.   2496          เร่ิมด าเนินการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ต าบลบางพระ  อ าเภอศรีราชา   
                            จงัหวดัชลบุรี 
พ.ศ.   2497           มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ   คร้ังท่ี  3  ณ  สนามกีฬาแห่งชาติ 
พ.ศ.   2500           ส่งผูแ้ทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก  คร้ังท่ี  9  ณ  ประเทศองักฤษ  เพื่อเฉลิมฉลอง 
                             อายคุรบ  100  ปี  ของลอร์ด  เบเดน  พาวเวลล ์
พ.ศ.  2501            เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  ขั้นความรู้เบ้ืองตน้เป็นคร้ังแรกใน 
                             ประเทศไทย  ตามหลกัสูตรกิลเวลลป์าร์ค 
                             จดัตั้งกองลูกเสือส ารองกองแรกข้ึนในประเทศไทย  5  สิงหาคม  2501 
พ.ศ.  2503            เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือส ารอง  ขั้นวดูแบดจ ์ คร้ังท่ี  1  ณ  พระ 
                             ต  าหนกัอ่างศิลา  จงัหวดัชลบุรี 
                             ส่งผูแ้ทนไปร่วมประชุมสมชัชาลูกเสือโลก  คร้ังท่ี  2  ณ  ประเทศพม่า 

(ข) ระยะกา้วหนา้  (พ.ศ.  2504  -  2514) 
พ.ศ.  2504             มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  4  ณ  สวนลุมพินี  พระนคร  เพื่อเฉลิมฉลองท่ี 
                              คณะลูกเสือไทยมีอายคุรบ  50  ปี 
                              เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือสามญั  ขั้นวดูแบดจ ์ รุ่นท่ี 1  ณ  ค่ายลูกเสือ 
                             วชิราวธุ  และวางศิลาฤกษศ์าลาวชิราวธุ 
พ.ศ.  2505            พลเอกถนอม  กิตติขจร  รองนายกรัฐมนตรี  เปิดค่ายลูกเสือวชิราวธุ   
                             1  กรกฎาคม   2505    รัชกาลท่ี  9 ทรงประกอบพิธีเปิดสาลาวชิราวธุ 
พ.ศ.  2506            เปิดการฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือวสิามญั  ขั้นวดูแบดจ ์ รุ่นท่ี  1  ณ  ค่ายลูกเสือ 
                            วชิราวธุ  จดัตั้งกองลูกเสือวสิามญั  วนัท่ี  18  มีนาคม  2506 
พ.ศ.  2507           ประกาศใช ้ พ.ร.บ.ลูกเสือ  พ.ศ.  2507   
                             เปิดการฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ขั้นวดูแบดจ ์ ณ  ค่ายลูกเสือ 
                             วชิราวธุ 
พ.ศ.   2508           ประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  1  ณ  ศาลาสันติธรรม   กรุงเทพฯ  
                             (ประชุมทุกปี) 
                             จดทะเบียนลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่เหล่าสมุทรกองแรก  ณ  โรงเรียนสัตหีบ 
                             มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี   5  ณ  ค่ายลุกเสือวชิราวธุ 
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พ.ศ.  2509            คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสร้างพุทธศาลา  ณ  กิลเวลลป์าร์ค 
                             จดทะเบียนกองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่กองแรก  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
พ.ศ.  2511            กิลเวลลป์าร์ค  ถวายเคร่ืองหมายวดูแบดจกิ์ตติมศกัด์ิแก่รัชกาลท่ี  9 
พ.ศ.   2512           มีชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  คร้ังท่ี  6  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ 
พ.ศ.  2514            มีชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  7   ณ  ค่ายลุกเสือวชิราวธุ 
                             เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลุกเสือ  ขั้นผูใ้หก้ารฝึกอบรมแห่งชาติ  คร้ังท่ี  1    
                             ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ  ส่งผูแ้ทนคณะลูกเสือไทยเขา้ร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก   

  คร้ังท่ี  13  ณ  ประเทศญ่ีปุ่น 
5.  ยุคประชาชน  (พ.ศ.  2514  -  ปัจจุบนั) 
                            เน่ืองจากปี  2514   เป็นปีท่ีมีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบา้นเป็นคร้ังแรก 
พ.ศ.  2516            รับกิจการลูกเสือชาวบา้นเป็นส่วนหน่ึงของคณะลุกเสือแห่งชาติ 
                              กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งใหน้ าวชิาลูกเสือเขา้อยูใ่นหลกัสูตรโรงเรียน 
                             รัชกาลท่ี 9  ทรงประกอบพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  คร้ังท่ี  8  ณ   
                              ค่ายลูกเสือวชิราวธุ 
พ.ศ.  2518             ส่งผูแ้ทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก  คร้ังท่ี  14  ณ  ประเทสเดนมาร์ค 
                              ส่งผูแ้ทนไปร่วมประชุมสมชัชาลูกเสือโลก  คร้ังท่ี  14  ณ  ประเทศเดนมาร์ค 
พ.ศ.  2519             มีการอบรมผูบ้ริหารงานลูกเสืออาชีพ  รุ่นท่ี 1  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ 
พ.ศ.  2520             มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ    คร้ังท่ี  9  ณ   ค่ายลูกเสือวชิราวธุ 
พ.ศ.  2521             ประกาศยกเลิกหลกัสูตรการฝึกอบรมวชิาผูก้  ากบัลูกเสือส ารองและสามญั 
                              ของกิลเวลลป์าร์ค  และใชข้องส านกังานลูกเสือโลก  เขตเอเชีย    -  แปซิฟิก 
 พ.ศ.  2524            มีงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  10  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ   เพื่อเฉลิม 
                              ฉลองวนัพระราชสมภพครบรอบ  100  ปี  ของรัชกาลท่ี  6 
                              นายแพทยบุ์ญสม  มาร์ติน   ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการลูกเสือโลก  จากการ 
                              ประชุมสมชัชาลูกเสือโลก  คร้ังท่ี  28  ณ  เมืองดาร์การ์  ประเทศเซเนกลั 
พ.ศ.  2528             มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  คร้ังท่ี  11  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ 
พ.ศ.   2532            มีการชุมนุมลุกเสือแห่งชาติคร้ังท่ี  12  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวธุ   
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                  ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  7   เร่ือง   การท าความเคารพ  การแสดงรหัส การจับมือซ้าย   

            และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ     จ านวน    1   ช่ัวโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงค์    

1. แสดงความเคารพไดถู้กตอ้ง 
2. แสดงรหสั  และบอกความหมายไดถู้กตอ้ง 
3. บอกความหมายของคติพจน์ของลูกเสือสามญัได ้

เนือ้หา      
1. การท าความเคารพท่ามือเปล่า  และท่ามีอาวธุ 
2. การแสดงรหสั 
3. การจบัมือซา้ย 
4. คติพจน์ของลูกเสือ 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
              2. เกม   “ สวสัดี ”         5  นาที 
              3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 

3.1   ผูก้  ากบัอธิบายพร้อมสาธิตการท าความเคารพ  การแสดงรหสั  แสดงการจบัมือ
ซา้ย 

3.2 ผูก้  ากบัน าสนทนาเก่ียวกบัความหมายของคติพจน์ของลูกเสือ 
3.3 ร้องเพลง  “ลูกเสือจบัมือ”  พร้อมแสดงท่าประกอบเพลง 
3.4  ผูก้  ากบัและลูกเสือร่วมกนัสรุปบทเรียน 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1. แผนภูมิการแสดงความเคารพ  การแสดงรหสั  และการจบัมือ 
                                    2.  ป้ายคติพจน์ของลูกเสือ 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกตความสนใจ  และการปฏิบติักิจกรรม  
                                            2.  การซกัถาม   และการทดสอบ   
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………….……………………………… 
…………………………………………………………….…………………………………………
.……………………………………………………………………………………............................
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………….........………………………………………………   
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การแสดงความเคารพท่ามือเปล่า 
1. วนัทยหัตถ์ 
               การฝึกขั้นตน้   ค  าบอก  “วนัทยหตัถ ์ และ  มือลง” 
               การปฏิบติั    ยกมือขวาข้ึนโดยเร็วและแขง็แรง   จดัน้ิวมืออยา่งเดียวกบัท่ารหสัของลูกเสือ   
โดยให้ปลายน้ิวช้ีแตะขอบล่างของหมวกค่อนไปขา้งหน้าเล็กน้อยในแนวทางตาขวามือเหยียดตาม
แนวแขนขวาท่อนล่าง  น้ิวเหยียดตรงและเรียงชิดติดกัน  ข้อมือไม่หัก  เปิดฝ่ามือข้ึนประมาณ               
30  องศา  แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขา้ง   อยู่ประมาณแนวไหล่เม่ืออยู่ในท่ีแคบ   ให้ลดศอกลง            
ได้ตามความเหมาะสม   ร่างกายส่วนอ่ืนตอ้งไม่เสียลกัษณะท่าตรง   เม่ือได้ยินค าบอก   “มือลง”    
ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง  (ท่าวนัทยหัตถ์โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็นท่าเคารพ
เม่ืออยูต่ามล าพงันอกแถว) 
             ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้แถวแสดงการเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ ์ (สวมหมวก) 
             ลูกเสือจะสวมหมวกหรือไม่สวมหมวก    ใหท้  าวนัทยหตัถไ์ด ้  ถา้ไม่สวมหมวกใหป้ลาย
น้ิวช้ีแตะท่ีหางคิ้วขวา 
การแสดงความเคารพท่าไม้พลอง 
2.   ท่าวนัทยาวุธ - เรียบอาวุธ          
              การฝึกขั้นตน้   ค  าบอก  “วนัทยา – วธุ  และ   เรียบ – อาวธุ” 
              การปฏิบัติ    ท่ าว ันทยาวุธเป็นท่าแสดงความเคารพ ใช้ค  าบอกว่า  “ว ันทยา – วุธ”                  
ให้ลูกเสือท าจงัหวะเดียวโดยยกแขนซ้ายข้ึนมาเสมอแนวไหล่ศอกงอไปขา้งหนา้ใหต้ั้งฉากกบัล าตวั  
ฝ่ามือแบค ่า   รวบน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวกอ้ยจรดกนั  คงเหลือน้ิวช้ี  น้ิวกลาง  และน้ิวนาง  เหยียดตรง
และชิดติดกนั   ใหข้า้งปลายน้ิวช้ีแตะไมพ้ลอง   หรือไมง่้ามในร่องไหล่ขวา 
             เม่ือเลิกท าความเคารพใช้ค  าบอก  “เรียบ – อาวุธ”   ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายมาอยู่ท่ี เดิม                  
โดยเร็ว  ถา้ผูรั้บการเคารพมาทางขวา (ซ้าย)    หรือตรงหน้าจะบอกโดยกล่าวทิศทางท่ีมาเสียก่อน             
ก็ไดว้า่  “ขวา  (ซ้ายหรือตรงหน้า) ระวงั – วนัทยา – วุธ”   ให้ลูกเสือท าวนัทยาวธุพร้อมกบัหนัหน้า
ไปยงัผูรั้บการเคารพ  ตาแลจบัตาผูรั้บการเคารพ   หันศีรษะตามจนผูรั้บการเคารพผ่านหน้าตนไป
แลว้  2  กา้ว    จึงหันกลบัมาอยูใ่นท่าตรง   เม่ือผูรั้บการเคารพพน้แถวให้ผูค้วบคุมแถวบอกเลิกท า
ความเคารพ 
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การแสดงรหัส 
               รหสั  แปลวา่ เหตุลบัหรือความลบั   จะเป็นแสดงดว้ยกริยา  ท่าทาง  เสียง   เคร่ืองหมายใด  
ๆ   ก็ไดซ่ึ้งเขา้ใจกนเฉพาะพวกเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิแสดงรหสัของลูกเสือมี  2  แบบ  คือ 
ของอเมริกา 

1. ยนือยูใ่นท่าตรง 
2. ยกแขนขวาเสมอไหล่  งอศอก   ตั้งฉากกบัตน้แขนหันฝ่ามือไปขา้งหนา้  น้ิวหวัแม่มือ

งอกดปลายน้ิวก้อยไว ้  ท าเป็นรูปวงกลม  เหยียดน้ิวช้ี  น้ิวกลาง  น้ิวนางตรงช้ีข้ึน
ขา้งบน  

ขององักฤษ  และไทย   ใชร้ะบบน้ี 
1. ยนือยูใ่นท่าตรง 
2. งอพบัข้อศอกขวาข้ึน   แนบขอ้ศอกอยู่ข้างตวั   หันฝ่ามือออกเหยียดน้ิวช้ี  น้ิวกลาง  

น้ิวนางตรงช้ีข้ึนข้างบน  เอน้ิวหัวแม่มืองอกดปลายน้ิวก้อยไว ้  ท าเป็นรูปวงกลม  
เหยยีดน้ิวช้ี  น้ิวกลาง  น้ิวนางตรงช้ีข้ึนขา้งบน 

การแสดงรหสัของลูกเสือเป็นการแสดงเพื่อใหท้ราบวา่ 
1. เป็นการแสดงเพื่อความรับรู้  และเขา้ใจกนัระหวา่งพวก 
2. เพื่อแสดงวา่เป็นพวกเดียวกนั 
3. หมายถึงค าปฏิญาณลูกเสือ  3  ขอ้ 
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การใชแ้ละโอกาสท่ีจะใชร้หสั 
1. ใชแ้สดงเม่ือลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณต่อผูก้  ากบัในการเขา้ประจ ากองและทบทวนค า

ปฏิญาณ 
2. ใช้แสดงเม่ือพบกับลูกเสือนานาชาติ  แสดงว่าเป็นพวกเดียวกนั  (ผูแ้สดงไม่ได้แต่ง

เคร่ืองแบบก็แสดงไดเ้พื่อใหฝ่้ายแต่งเคร่ืองแบบทราบ)  เม่ือลูกเสือแสดงรหสัต่อกนัแลว้   
ตอ้งสัมผสัมือซ้ายกนัดว้ย  เพื่อเตือนลูกเสือวา่  เป็นพวกเดียวกนัทัว่โลก  ซ่ึงมีอุดมคติ  
หมัน่ประพฤติแต่ความดี   เป็นท่ีพึ่งและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  ตลอดจน
สังคม  ละเวน้ความชัว่ท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน  อนัเป็นเหตุก่อความร าคาญต่อสังคม 

การจบัมือซา้ย   มี  2  แบบ 
1. แบบองักฤษจบักนัแบบธรรมดาดว้ยมือซา้ย 
2. แบบอเมริกนัให้ใช้มือซ้ายจบัเช่นเดียวกนั   แต่ใช้น้ิวกอ้ยกบัน้ิวหัวแม่มือสอดเขา้หา

กนั  น้ิวช้ี  น้ิวกลาง  น้ิวนาง  แนบประกบกนั 
 
 
 
 
 
 
 
คติพจน์ของลูกเสือ 
                  คติพจน์  คือ  ถอ้ยค าอนัเป็นคติ  ซ่ึงเป็นความจริง   อนัเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ลูกเสือพึงรักษา
และน ามาใชเ้พื่อถือปฏิบติั 
 
คติพจน์ของลูกเสือทัว่ไป 
                  “เสียชีพอย่าเสียสัตย”์   หมายความว่า  ให้ลูกเสือรักษาความซ่ือสัตย ์ มีสัจจะยิ่งชีวิต               
จะไม่ละความสัตย์  ถึงแม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ตาม  ก็ย่อมไม่เสียสัจจะ                   
เพื่อเกียรติคุณค าปฏิญาณและค ามัน่สัญญาของลูกเสือ 
คติพจน์ของลูกเสือสามญั 
                 “จงเตรียมพร้อม”  หมายความว่า   ลูกเสือตอ้งเป็นผูร้อบคอบไม่ประมาท   เตรียมพร้อม
อยูเ่สมอท่ีจะปฏิบติักิจอนัเป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้น  กิจกรรมของลูกเสือดว้ยความห่วงใย  
โดยไม่ประมาทและผดิพลาดเสียหาย 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                    ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  8   เร่ือง   ระเบียบแถว                                      จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    
                    ปฏิบติัตามสัญญาณมือและสัญญาณนกหวีดได ้
เนือ้หา      

1. สัญญาณมือ 
2. สัญญาณนกหวดี  

กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )         10  นาที 
              2. เกม   “ ตั้งไมพ้ลอง ”           5  นาที 
              3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 

3.1  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการใชส้ัญญาณมือ  สัญญาณนกหวดี 
       การตั้งแถว  และการเรียกแถว 
3.2  ผูก้  ากบัสาธิตแลว้ใหลู้กเสือปฏิบติัเก่ียวกบั 

- ฝึกระเบียบแถวตามสัญญาณมือ 
- สัญญาณนกหวดี 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน   1. นกหวดี 
                                    2. แผนภูมิสัญญาณนกหวดี 
                                    3.  แผนภูมิแพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกตความเป็นระเบียบและความพร้อมเพรียง  
                                            2.  การทดสอบ   
บันทกึหลงัการสอน………………..………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………….…
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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สัญญาณมือ 
          การสั่งดว้ยท่าสัญญาณ   ใหใ้ชท้่าสัญญาณแขนและมือในการฝึกระเบียบแถวดงัต่อไปน้ี 
           1.   เตรียม    คอยฟังค าสั่ง  หรือหยุด   เหยียดแขนขวาข้ึนตรงเหนือศีรษะ  มือแบหา้น้ิวชิดกนั   
หันฝ่ามือไปขา้งหน้า  ลูกเสือหยุดการเคล่ือนไหวหรือกระท าการใด  ๆ  ทั้งส้ิน   น่ิงคอยฟังค าสั่ง    
โดยหนัหนา้ไปยงัผูบ้งัคบับญัชา   ถา้อยูใ่นแถวยนือยูใ่นท่าตรง 
           2.   รวม  หรือ  กลบัมา   เหยยีดแขนขวา  มือแบ  หมุนเป็นวงกลเหนือศีรษะจากซา้ยไปขวา 
           3.   เคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้  ทางขวา (ซ้าย)  ก่ึงขวา (ซ้าย)   ไปทางหลงั    ผูใ้ห้สัญญาณหนัหนา้
ไปยงัทิศทางท่ีตอ้งการ  ชูแขนขวาข้ึนเหนือศีรษะ  ฝ่ามือแบไปขา้งหนา้แลว้ลดแขนลงขา้งหนา้เสมอ
แนวบ่า 
           4.   นอนลงหรือเขา้ท่ีก าบงั  แขนขวาเหยยีดตรงไปขา้งหนา้เสมอแนวไหล่   ฝ่ามือแบคว  ่าลด
แขนลงขา้งหนา้แลว้กลบัท่ีเดิมหลาย  ๆ  คร้ัง 
            5.   เร่งจังหวะ  หรือเร็วข้ึน  แขนขวางอมือก าเสมอบ่าชูข้ึนตรงเหนือศีรษะแล้วลดลง                
หลาย  ๆ  คร้ัง 
           6.   การใชส้ัญญาณมือเป็นค าสั่งใหแ้ถว  “พกั”  และ  “ตรง” 
                  กรณีจะใหส้ัญญาณมือเป็นค าสั่งให ้ “พกั”  ผูเ้รียกแถวท า  2  จงัหวะ  ดงัน้ี 
           จงัหวะท่ี  1  ก ามือขวา   งอแขนตรงศอก   ให้มือท่ีก าอยู่ประมาณตรงหัวเข็มขดั  หันฝ่ามือ             
ท่ีก าเขา้หาเขม้ขดั 
           จงัหวะท่ี  2  สลดัมือท่ีก าและหนา้แขนไปทางขวาเป็นมุม  180  องศา   ประมาณแนวเดียวกบั
เขม็ขดั  เป็นสัญญาณให ้ “พกั”   ตามระเบียบ   (ลูกเสือทุกคนปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่าพกัตามระเบียบ) 
                  กรณีท่ีจะใหส้ัญญาณมือเป็นค าสั่งให ้ “ตรง”   ผูเ้รียกแถวท า  2  จงัหวะ  ดงัน้ี 
            จงัหวะท่ี  1  ก ามือในลกัษณะเหมือนกบัเม่ือตอนสลดัแขน  สั่ง  “พกั”  จงัหวะ  2 
            จงัหวะท่ี  2  กระตุกหน้าแขน  ให้ก ามือกลบัมาอยู่ตรงหัวเข็มขดั (จงัหวะ  1  ของสัญญาณ  
สั่ง  “พกั”)  ลูกเสือทุกคนชิดเทา้ซา้ย  ลดแขนท่ีไขวห้ลงัลงอยูใ่นท่าตรง 
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สัญญาณนกหวดี 
                     1.   หวดียาว  1   คร้ัง   (           )  ถา้เคล่ือนท่ีใหห้ยดุ   ถา้หยดุอยูเ่ตือน   เตรียมตวัหรือ
คอยฟังค าสั่ง 
                     2.   หวดียาว  2  คร้ัง    (                        )   เดินต่อไป  เคล่ือนต่อไป  ท างานต่อไป 
                     3.   หวดีสั่นหน่ึงคร้ัง  หวดียาวหน่ึงคร้ัง  สลบักนัไป (                                 )  เกิดเหตุ 
 
                     4.   หวดีสั้น  3  คร้ัง  หวดียาว  1  คร้ัง  ติดต่อกนัไป  
(                                                        )   เรียกนายหมู่มารับค าสั่ง 
                     5.    หวดีสั้นติดกนัหลาย  ๆ  คร้ัง  (                              )  ประชุม  รวม     
หมายเหตุ     
                      เม่ือจะใชส้ัญญาณ  2 – 5   ใหใ้ชส้ัญญาณ  1  ทุกคร้ัง 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                   ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  9   เร่ือง   ระเบียบแถว  ( ต่อ  )                         จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    
                  เขา้แถวรูปแถวต่าง  ๆ  ตามสัญญาณมือได ้
เนือ้หา      

การตั้งแถวและการเรียกแถว 
1. แถวหนา้กระดานเรียงเด่ียว 
2. แถวตอนหมู่ 
3. แถวหมู่หนา้กระดานปิด  -  เปิดระยะ 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
              2. เพลง   “ เดิน ”           5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1   ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต  พร้อมฝึกปฏิบติัการเขา้แถวตามสัญญาณมือ 

- แถวหนา้กระดานเรียงเด่ียว 
- แถวตอนหมู่ 
- แถวหมู่หนา้กระดานปิด  -  เปิดระยะ 

3.2   แยกฝึกเป็นหมู่โดยผูก้  ากบัคอยช้ีแนะ 
                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 

 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน   1. นกหวดั 
                                    2. แผนภูมิการตั้งแถว 
                                    3.  แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกตความเป็นระเบียบและความพร้อมเพรียง   
                                            2.  การทดสอบ  ปฏิบติัตามระเบียบแถวเป็นหมู่ 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การตั้งแถวและการเรียกแถว 
สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือ 
                   การใชส้ัญญาณมือเรียกแถวรูปต่าง  ๆ  ในการฝึกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือ
ทุกประเภท  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะเรียกแถวนั้นจะตอ้งเลือกสถานท่ีให้เหมาะสมเสียก่อน  และยืนตรง
แล้วจึงเรียกและให้สัญญาณ  (ลูกเสือส ารองใช้ค  าว่า  “แพ็ค”  ลูกเสือสามญั  สามญัรุนใหญ่ และ
วสิามญั  ใชค้  าวา่  “กอง”) 
แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
                     ผูเ้รียกยืนอยูใ่นท่าตรง  เหยียดแขนทั้งสองไปดา้นขา้งเสมอแนวไหล่  มือแบหนัฝ่ามือ
ไปขา้งหนา้  น้ิวมือเรียงชิดติดกนั 
                     ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเด่ียว  แนวก่ึงกลางของแถวอยู่ห่างจากผูเ้รียก
ประมาณ  6  กา้ว  หนัหนา้เขา้หาผูเ้รียก 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 หนา้กระดานแถวเด่ียว 
 
                กรณีหมู่ เดียว  ให้นายหมู่ ยืนแลตรงเป็นหลักทางขวา (ทางซ้ ายมือของผู ้เรียก)                     
ลูกหมู่เข้าแถวเรียงตามล าดับทางซ้ายมือของนายหมู่เป็นแถวหน้ากระดาน  จนถึงคนสุดท้าย               
คือรองนายหมู่  ทุกคนยกเวน้นายหมู่  “จดัแถว”  ใหแ้ลขวา 
                 การจัดระยะเคียง  ถ้า   “ปิดระยะ” ระยะเคียงของแถวหน้ากระดาน  1  ช่วงศอกคือ              
ให้ยกมือซ้ายทาบตะโพก น้ิวเหยียดชิดติดกนั  น้ิวกลางอยู่ในแนวตะเข็บกางเกง  แขนขวาแนบกบั
ล าตวั   ผูเ้รียกจะตรวจแถว  แล้วสั่ง  “น่ิง”  ลูกเสือทุกคนลดมือลงพร้อมกบัสะบดัหน้ามาอยู่ใน               
ท่าตรงและน่ิง 
                    ถ้า  “เปิดระยะ” ระยะเคียง 1 ช่วงแขน คือให้ลูกเสือยกแขนซ้ายข้ึน  คว  ่าฝ่ามือให ้            
ปลายน้ิวมือซา้ยจรดไหล่ขวาของคนต่อไป 
                    กรณีหลายหมู่ ให้แต่ละหมู่เขา้แถวเขา้แถวหนา้กระดานเรียงตามล าดบัจากดา้นซ้ายมือ
ของผูเ้รียกโดยให้แนวก่ึงกลางของแถวอยู่ห่างจากผูเ้รียก   6   ก้าว  ระยะเคียงระหว่างหมู่เท่ากบั
ระยะเคียงระหวา่งบุคคล 
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แถวตอนหมู่ 
                       ผูเ้รียกยนือยูใ่นท่าตรง   เหยยีดแขนทั้งสองไปขา้งหนา้  เสมอแนวไหล่   มือแบหนัฝ่า
มือเขา้หากนั 
                      ในกรณีหมู่เดียวนายหมู่ยืนตรงเป็นหลักข้างหน้าผูเ้รียก ห่างจากผูเ้รียกประมาณ            
6  กา้ว  ลูกหมู่เขา้แถวต่อดา้นหลงันายหมู่  ทุกคนยนืให้ตรงคอคนขา้งหนา้  ระยะต่อระหวา่งบุคคล  
1  ช่วงแขน 
 
 
 
 
 
 
 
                            กรณีหลายหมู่  เรียกว่า  “แถวตอนหมู่”   เช่นมี  5  หมู่   ให้หมู่ท่ีอยู่ตรงก่ึงกลาง  
คือ  หมู่ท่ี  3  ยืนเป็นหลกัตรงหน้าผูเ้รียก  ห่าง  จากผูเ้รียกประมาณ  6  กา้ว  หมู่ท่ี  2  และหมู่ท่ี  1 
เข้าแถวอยู่ในแนวเดียวกันไปทางขวามือผูเ้รียก    ระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ  1  ช่วงศอก               
ส่วนระยะต่อระหวา่งบุคคลประมาณ  1  ช่วงแขน  (ไม่ตอ้งยกแขน) 
แถวหมู่หน้ากระดานปิดระยะ 
                               ผูเ้รียกอยู่ในท่าตรง  ยกแขนทั้งสองขา้งไปขา้งหน้า  งอศอกเป็นมุมฉากเสมอ
แนวไหล่  ก ามือเขา้หากนั 
                                ให้ลูกเสือหมู่ท่ี  1  เข้าแถวตรงหน้าผูเ้รียก  ห่างจากผูเ้รียกประมาณ  6  ก้าว       
นายหมู่อยู่ทางซ้ายมือของผูเ้รียก     ลูกหมู่ยืนเรียงต่อจากซ้ายมือของนายหมู่เป็นแถวหน้ากระดาน
ใหต้รงก่ึงกลางของหมู่ตรงหนา้ผูเ้รียก  หมู่ต่อ  ๆ  ไปเขา้แถวหนา้กระดานขา้งหลงัหมู่แรกตามล าดบั  
ระยะต่อระหวา่งหมู่ประมาณ  1  ช่วงแขน  ระยะต่อระหวา่งบุคคล  1  ช่วงศอก 
                                 การจัดแถว  ผู ้สั่งเรียก  “จัดแถว”  ให้ลูกเสือทุกคน  (ยกเวน้คนสุดท้าย)                 
ยกมือซา้ยทาบตะโพก  น้ิวเหยยีกชิดติดกนั  น้ิวกลางอยูใ่นแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบกบัล าตวั  
ระยะต่อระหวา่งหมู่ประมาณ  1  ช่วงแขน  (ไม่ตอ้งยกแขน)  และสะบดัหนา้ไปทางขวา  เม่ือผูเ้รียก
แถวตรวจการจดัแถวแลว้สั่ง  “น่ิง”  ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบดัหนา้มาอยูใ่นท่าตรง 
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                                                   แถวหนา้กระดานหมู่ปิดระยะ 
 
แถวหมู่หน้ากระดานเปิดระยะ 
                      ผู ้เรียกยืนอยู่ในท่ าตรง  ยกแขนทั้ งสองข้างไปข้างหน้า  งอศอกเป็นมุมฉาก                  
เสมอแนวไหล่  แบะขอ้ศอกออกเป็นแนวเดียวกบัไหล่   ก ามือหนัไปขา้งหนา้ 
                      ให้ลูกเสือทุกคนเข้าแถวเช่นเดียวกับแถวหมู่หน้ากระดานปิดระยะ  แต่ระยะต่อ
ระหวา่งหมู่ของทุกหมู่  ห่างกนัหมู่ละประมาณ  3  ช่วงแขน 
                       การจดัแถว  ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั  แถวหมู่หนา้กระดานเปิดระยะ 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
                                                แถวหนา้กระดานหมู่เปิดระยะ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่  4        
แผนการจัดที ่  10   เร่ือง   ระเบียบแถว  ( ต่อ  )                      จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    
                  เขา้แถวรูปแถวต่าง  ๆ  ตามสัญญาณมือได ้
เนือ้หา      

การตั้งแถวและการเรียกแถว 
1. แถวคร่ึงวงกลม 
2. แถววงกลม(ผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง) 
3. แถววงกลม(ผูเ้รียกเป็นส่วนหน่ึงของเส้นรอบวง) 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
              2. เพลง   “ มิตรสัมพนัธ์”          5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1   ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต  พร้อมฝึกปฏิบติัการเขา้แถวตามสัญญาณมือ 

- แถวคร่ึงวงกลม 
- แถววงกลม(ผูเ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง) 
- แถววงกลม(ผูเ้รียกเป็นส่วนหน่ึงของเส้นรอบวง) 

3.2   แยกฝึกเป็นหมู่โดยผูก้  ากบัคอยช้ีแนะ 
                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 

 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน   1. นกหวดั 
                                    2. แผนภูมิการตั้งแถว 
                                    3.  แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกตความเป็นระเบียบและความพร้อมเพรียง   
                                            2.  การทดสอบ  ปฏิบติัตามระเบียบแถวเป็นหมู่ 
บันทกึหลงัการสอน………..………………………………………………………………………… 
……………………………………………….………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………............................
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การตั้งแถวและการเรียกแถว 
สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือ 
                   การใชส้ัญญาณมือเรียกแถวรูปต่าง  ๆ  ในการฝึกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือ
ทุกประเภท  ผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะเรียกแถวนั้นจะตอ้งเลือกสถานท่ีให้เหมาะสมเสียก่อน  และยืนตรง
แล้วจึงเรียกและให้สัญญาณ  (ลูกเสือส ารองใช้ค  าว่า  “แพ็ค”  ลูกเสือสามญั  สามญัรุนใหญ่ และ
วสิามญั  ใชค้  าวา่  “กอง”) 
แถวรูปคร่ึงวงกลม 
                    ผูเ้รียกยนือยูใ่นท่าตรง   แขนทั้งสองเหยยีดตรงไปขา้งหนา้ใหเ้สมอระดบัเอว  ฝ่ามือคว  ่า
ใหข้อ้มือขวาทบัขอ้มือซา้ย แลว้โบกมือทั้งสองไปดา้นขา้งล าตวั  3  คร้ัง  แขนทั้งสองตอ้งเหยยีดตรง 
                     ให้นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยืนอยู่ในแนวซ้ายมือของผูเ้รียก  หมู่ ท่ี  2  และหมู่ต่อ  ๆ                
ไปอยู่ซ้ายมือของหมู่แรก  รองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยจะตอ้งอยูใ่นแนวเดียวกบัผูเ้รียกและนายหมู่
ของหมู่แรกโดยใหผู้เ้รียกเป็นจุดศูนยก์ลาง  ระยะต่อระหวา่งหมู่และระหวา่งบุคคล  1  ช่วงศอก 
                       การจัดแถว  ให้ ลูกเสือทุกคน(ยกเว้นคนสุดท้าย)  ยกมือซ้ายข้ึนทาบสะโพก                     
น้ิวเหยียดชิดติดกนั  น้ิวกลางอยู่แนวตะเข็บกางเกง  สะบดัหน้าไปทางขวา  (ยกเวน้นายหมู่แรก)  
เม่ือผู ้เรียกตรวจการจัดแถวแล้วสั่ง  “น่ิง”   ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามา                      
อยูใ่นท่าตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  แถวรูปคร่ึงวงกลม 
แถวรูปวงกลม 

1. แบบผูเ้รียกยนือยูท่ี่จุดศูนยก์ลาง 
                                   ผูเ้รียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง    เหยียดแขนทั้งสองไปขา้งหน้าอยู่ในระดบัเอว  
ฝ่ามือทั้งสองแบคว  ่าน้ิวเรียงชิดติดกนั  ให้ขอ้มือขวาทบัขอ้มือซา้ย   แลว้โบกผา่นล าตวัจากดา้นหนา้
ไปประสานกัน ท่ีด้านหลัง  โดยแบ ฝ่ามือทั้ งสองหงาย ข้ึน   ให้ ฝ่ ามือขวาทับ ฝ่ามือซ้ าย                           
(โบกผา่นล าตวั  3  คร้ัง) 
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                                   ให้ ลูก เสือหมู่ แรกยืนด้านซ้ายมือของผู ้เรียก  หมู่ ท่ี   2  และหมู่ ต่อ  ๆ                      
ไปอยู่ทางดา้นซ้ายมือของหมู่แรกตามล าดบั  จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยไปจรดกบันายหมู่ของ
หมู่แรก  ถือผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลาง 
                                    การเข้าแถว   ให้ลูกเสือทุกคนยกมือซ้ายข้ึนทาบสะโพก  สะบัดหน้าไป
ทางขวา  (ยกเว้นนายหมู่หมู่ แรก)   เม่ือผู ้เรียกตรวจการจัดแถวเรียบ ร้อยแล้ว  สั่ ง  “น่ิง”                    
ลูกเสือทุกคนลดแขนลงและสะบดัหนา้มาอยูใ่นท่าตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            แถวรูปวงกลม 
                                                       (ผูเ้รียกแถวยนือยูก่ึ่งกลางของวงกลม) 

2. แบบผูเ้รียกยนือยูท่ี่เส้นรอบวง   
                                       ผูเ้รียกยืนอยู่ในท่าตรง   เหยียดแขนขวาตรงไปขา้งหน้า  มือขวาก ายกข้ึน
ขา้งบนหมุนเลยไปดา้นหลงัและหมุนกลบัมาดา้นหนา้  ท าเช่นน้ี  3  คร้ัง    
                                       ให้ลูกเสือหมู่แรกยืนชิดดา้นซ้ายมือของผูเ้รียก  หมู่ท่ี  1  และหมู่ต่อ  ๆ ไป
อยู่ทางวา้ยมือของหมู่แรกตามล าดบั  จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยไปจรดขวามือของผูเ้รียก ให้
ผูเ้รียกอยูใ่นเส้นรอบวงดว้ย 
 

 
                                                               แถวรูปวงกลม 
                                                 (ผูเ้รียกแถวยนือยูท่ี่เส้นรอบวง) 

 



41 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                          ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  11   เร่ือง   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ             จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    
1. บอกความหมายและปฏิบติัตามค าปฏิญาณได ้
2. ท่อค าปฏิญาณของลูกเสือสามญัได ้

เนือ้หา      
                 ค  าปฏิญาณของลูกเสือสามญั  
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
              2. เพลง   “ ลูกเสือบ าเพญ็ประโยชน์ ”        5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัอธิบายความหมายของค าปฏิญาณของลูกเสือ 
3.2 ใหลู้กเสือแสดงบทบาทสมมติ  การปฏิบติัตามค าปฏิญาณ  โดยผูก้  ากบั

เป็นผูก้  าหนดหวัขอ้ให ้
3.3 ใหลู้กเสือท่องจ าและเขียนค าปฏิญาณ 
3.4 ผูก้  ากบัติดตามการปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและใหลู้กเสือบนัทึกรายงาน 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน   แผนภูมิค าปฏิญาณ 
 
การวดัผลและประเมินผล   1.  สังเกตความสนใจและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                            2.  สังเกตการปฏิบติัตามค าปฏิญาณหลงัจากท่ีไดเ้รียนไปแลว้ 
                                      3.   ทดสอบการท่องค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั 
บันทกึหลงัการสอน………………………..…………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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 ค าปฏิญาณของลูกเสือ 
 ค าปฏิญาณของลูกเสือไม่มีค  าว่า  “อย่า”  หรือ  “ตอ้ง”  คือไม่มีการห้ามหรือบงัคบั  
แต่เป็นค าปฏิญาณหรือค ามัน่สัญญาของลูกเสือ  และผูบ้งัคบับญัชาไดก้ล่าวรับรอง  ดว้ยเกียรติของ
ตนเองและด้วยความสมัครใจ   ส่วนกฎของลูกเสือได้ก าหนดไวเ้ป็นกลาง  เพื่อให้ลูกเสือได ้              
ถือเป็นหลกัปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั  และโดยผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจะตอ้งเคร่งครัดในการปฏิบติั
ตามกฎของลูกเสือเป็นพิเศษ  เพื่อบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูกเสือ    
 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ท าให้ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์ รู้จกับ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  มีระเบียบวนิยั  อยูใ่นกรอบประเพณีอนัดี
งาม  และไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใด  ๆ  ในบ้านเมือง  ดังนั้ นจึงอาจกล่าวได้ว่า  การลูกเสือ                  
เป็นก าลงัส่วนหน่ึงในการสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประเทศชาติ 
 ค าว่า  “ปฏิญาณ”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน   แปลว่า  “การให ้               
ค  ามัน่โดยสุจริต” 
 ลูก เสือจะต้องส านึกว่า  เขากล่าวค าปฏิญาณด้วยความสมัครใจของเขาเอง                   
อน่ึงเขาจะตอ้งเขา้ใจดว้ยว่า  ผูจ้ะเรียกว่า  “คนจริง”  เพื่อให้คนอ่ืนนับถือและเช่ือถือไดน้ั้นจะตอ้ง
รักษาค าพูด  โดยเฉพาะท่ีเป็นค าปฏิญาณหรือค ามัน่สัญญาของตน  กล่าวคือ  ข้าสัญญาว่าจะท า
อยา่งไรแลว้  ตอ้งท าเหมือนปากพดูทุกอยา่ง  ดงันั้นค าปฏิญาณท่ีกล่าววา่ 
 ดว้ยเกียรติของขา้  ขา้สัญญาวา่ 
 ขอ้  1  ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
 ขอ้  2  ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
 ขอ้  3  ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 
 จากค าปฏิญาณขอ้ท่ี  1  นั้น  แสดงใหเ้ห็นวา่  ลูกเสือมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

ก. หนา้ท่ีต่อชาติ 
ชาติไทย  คือ  แผน่ดินและน่านน ้าท่ีรวมกนัเรียกวา่  “ประเทศไทย”    ประกอบดว้ย
ประชาชนพลเมืองท่ีรวมกนัเรียกวา่  “คนไทย” 

 ธงชาติ  เป็นเคร่ืองหมายแทนชาติ   ฉะนั้ นธงชาติจึงเป็นส่ิงท่ีควรแก่การเคารพ                  
เป็นหนา้ท่ีของลูกเสือทุกคน จะตอ้งแสดงความเคารพในโอกาสท่ีเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา  และเวลา
เชิญธงชาติลงจากยอดเสา 
 พิธีเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาหรือพิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสาน้ี  เป็นพิธีส าคญัอยา่ง
หน่ึงของลูกเสือ  ซ่ึงจะตอ้งกระท าดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้เชิญธง
ชาติลง  ควรถือว่าเป็นเกียรติท่ีได้รับมอบหมายให้ท างานน้ี  และจะตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ส่วนใด
ส่วนหน่ึงของธงสัมผสัพื้นดินเป็นอนัขาด  ลูกเสือไม่ควรกระท าการใด  ๆ  ในอนัท่ีจะน ามาซ่ึงความ
เส่ือมเสียเกียรติของธงชาติ  เช่น  น าพื้นธงไปปูพื้น   เช็ดส่ิงของหรือเหยยีบย  ่าและกองไวแ้ทบเทา้ 
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 ธงชาติไทย  เรียกวา่ “ธงไตรรงค”์  แปลวา่  ธงสามสี  ลูกเสือควรจะทราบดว้ยวา่  แต่
ละสีมีความหมายอย่างไร  สัญลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของธงชาติ   คือ  เพลงชาติ   ลูกเสือและ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคน  จะตอ้งสามารถร้องเพลงชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ข. หนา้ท่ีต่อศาสนา 
 ลูกเสือจะนับถือศาสนาใดๆก็ได้ เพราะทุกศาสนาก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน   
คือสอนใหบุ้คคลเป็นคนดี  และท าใจใหผ้อ่งใสบริสุทธ์ิ 

ค. หนา้ท่ีต่อพระมหากษตัริย ์
 ผูก้  ากับลูกเสือพึงหาวิธีการต่าง  ๆ  ท่ีจะท าให้ลูกเสือสนใจพระราชกรณีกิจของ
พระมหากษตัริย ์ โดยเนน้ถึงเวลาท่ีพระองค์ทรงอุทิศให้แก่บา้นเมือง  และเสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงเยีย่มเยยีนประชาชน  ในทอ้งถ่ินต่าง  ๆ  ทัว่ราชอาณาจกัร 
 พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขของชาติ  เป็นท่ีร่วมแห่งความเคารพสักการะ  
และความสามคัคีของคนไทยทั้งชาติ   

ง.  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเป็นหลกัส าคญัประการหน่ึงของลูกเสือ  และเป็นส่ิงท่ี
ท าใหก้ารลูกเสือมีช่ือเสียง  ไดรั้บการยกยอ่งจากประชาชนโดยทัว่ไป 
 โอกาสท่ีลูกเสือจะบ าเพญ็ประโยชน์นั้น  ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีใกลต้วัเด็กก่อน  แลว้ขยาย
ออกไปตามวยั  และความสามารถของเด็ก  กล่าวคือ 
 1.  บา้นเมืองของลูกเสือ  ควรส่งเสริมใหเ้ด็กท างานในบา้นหรือบ าเพญ็ประโยชน์ต่อ
ครอบครัว  เพื่อเป็นการเพาะนิสัยท่ีดีใหแ้ก่เด็ก 
 2.  โรงเรียนหรือท่ีตั้งกองลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรส่งเสริมให้เด็กไดท้  างาน
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน  ต่อหอ้งเรียน  ต่อโรงเรียนใหม้ากท่ีสุด โดยสอนใหลู้กเสือตระหนกัวา่   งาน
เป็นส่ิงท่ีมีเกียรติ  งานเท่านั้นเป็นเคร่ืองวดัคุณค่าของคน 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                  ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  12   เร่ือง   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ            จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    
1. บอกความหมายและปฏิบติัตามกฎของลูกเสือได ้
2. ท่องกฎของลูกเสือสามญัได ้  

เนือ้หา      
                    กฎของลูกเสือสามญั 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )      10  นาที 
              2. เกม   “ ผูว้เิศษ ”          5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา        30  นาที 
3.1  ผูก้  ากบัอธิบายความหมายของกฎของลูกเสือ 
3.2 ใหลู้กเสือแต่ละหมู่อภิปรายรายการปฏิบติัตามกฎโดยผูก้  ากบัก าหนดหวัขอ้ให้

แลว้น ามารายงานหรือแสดงบทบาทสมมติ 
3.3 ใหลู้กเสือท่องจ ากฎของลูกเสือสามญั 
3.4 ผูก้  ากบัติดตามการปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  แลว้ใหลู้กเสือ

บนัทึกรายงาน 
3.5 ร้องเพลงกฎลูกเสือ 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน   1. แผนภูมิเพลงกฎลูกเสือ 
               2. แผนภูมิกฎลูกเสือ     

การวดัผลและประเมินผล   1.  สังเกตความสนใจและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                            2. สังเกตการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือหลงัจากท่ีไดเ้รียน
ไปแลว้ 

                  3. ทดสอบการท่องกฎของลูกเสือสามญั 
บันทกึหลงัการสอน…………………..……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………............................
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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กฎของลูกเสือ 
กฎของลูกเสือมี  10  ขอ้  ลูกเสือจะตอ้งจ าใหไ้ด ้ รู้ความหมายและปฏิบติัเป็นกิจวตัรจนเกิดเป็นนิสัย
ประจ าตวัมีดงัน้ี 
 ขอ้  1  ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้
 ขอ้  2  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผูมี้
พระคุณ 
 ขอ้  3  ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 ขอ้  4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
 ขอ้  5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
 ขอ้  6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
 ขอ้  7  ลูกเสือเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ขอ้  8  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
 ขอ้  9  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
 ขอ้  10  ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา  ใจ 
 กฎของลูกเสือ  10  ขอ้น้ี  ไดด้ดัแปลงมาจากกฎของลูกเสือขอ้  10  ตามธรรมนูญของ
สมชัชาลูกเสือโลกท่ีวา่  “ลูกเสือเป็นผูส้ะอาดในทางความคิด  วาจา  และการกระท า” 
 ขอ้  1  ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้
  ลูกเสือท่ีแทจ้ริงถือวา่   เกียรติของเขาส าคญักวา่ส่ิงใด เกียรติจึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  
คนท่ีรู้จกัรักษาเกียรติเป็นผูท่ี้เช่ือถือไดเ้สมอ  เขาจะไม่กระท าส่ิงใด  ๆ  ท่ีเสียเกียรติ  เช่น  พูดเท็จกบั
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของเขา  และเขาจะท าตวัเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป ในฐานะ
ท่ีเป็นลูกเสือท่านตอ้งไม่ยอมให้ส่ิงย ัว่ยวนใจ  ไม่ว่าจะลึกลบัหรือรุนแรงเพียงใด  มาชกัจูงให้ท่าน
กระท าการใดๆ  ท่ีไม่สุจริตหรือเป็นส่ิงท่ีน่าสงสัย  ท่านจะไม่ละเมิดค ามัน่สัญญาเป็นอนัขาด 
 ข้อ  2  ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และซ่ือตรง              
ต่อผูมี้พระคุณ 
  ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดี  ท่านจะตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่  ท่านเป็นคนหน่ึงในคณะ  
หรือเป็นอิฐกอ้นหน่ึงในก าแพงท่านตอ้งท าหน้าท่ีของท่านให้ดีท่ีสุด  และซ่ือตรงกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง            
กับท่าน   เช่น   พ่อ   แม่   พี่   น้อง  ท่านจะต้องไม่ท าลายเกียรติของท่านด้วยการเล่นไม่ ซ่ือ  
นอกจากนั้นท่านตอ้งไม่ท าให้ผูท่ี้ไวว้างใจท่านไม่วา่ชายหรือหญิงตอ้งผิดหวงั  บรรพบุรุษของท่าน  
ได้ท างานด้วยความแข็งแรง   ด้วยความทรหด   และตายด้วยความองอาจเพื่อรักษาบ้านเมือง                   
ไวใ้ห้ท่าน  ขออยา่ให้บรรพบุรุษของท่านมองมาจากสวรรค์  แลเห็นท่านเท่ียวเตร่เอามือใส่กระเป๋า                
โดยไม่ไดท้  าประโยชน์อะไรเพื่อบา้นเมืองเลย 
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 ขอ้  3  ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
  ลูกเสือจะพยายามให้ความเมตตากรุณา   เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชน            
อยูเ่สมอ  ความคิดของเขามีว่าทุกคนตอ้งตาย  แต่ท่านควรจะท าใจของท่านก่อนเวลาจากโลกน้ีไป
ตามวถีิทางของธรรมชาติ  ท่านควรจะท าความดีบา้ง  ฉะนั้นจงท าทนัที  เพราะท่านไม่รู้เลยวา่เม่ือใด
ท่านจะตอ้งล่วงลบัไป  
 ขอ้  4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
  ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ  ท่านตอ้งยอมรับรู้วา่คนอ่ืนเป็นเพื่อมนุษย ์ และท่านตอ้ง
ไม่รังเกียรติความแตกต่าง  ในเร่ืองของความคิด  วรรณะ  ศาสนา  หรือชาติบ้านเมือง  ท่านตอ้ง            
ขจดัอคติของท่าน  และมองหาจุดดีของคนอ่ืน  ส่วนจุดชัว่นั้นคนโง่ย่อมวิจารณ์ได ้ ถา้ท่านแสดง
ไมตรีจิตต่อคนชาติอ่ืนไดเ้ช่นน้ี  ก็นบัวา่ท่านไดก่้อให้เกิดสันติภาพ  และไมตรีจิตระหวา่งประเทศ  
และมวลมนุษยชาติได ้
 ขอ้  5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ  ท่าจะตอ้งสุภาพและค านึงถึงผูห้ญิง  คนแก่  เด็กและ
บุคคลทัว่ไป  แต่ยิง่กวา่นั้นท่านจะตอ้งสุภาพต่อฝ่ายตรงขา้มกบัท่านดว้ย  รวมความวา่ท่านจะตอ้ง
เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพบุรุษ  คือ  ผูป้ฏิบติัตามกฎแห่งการบ าเพญ็ประโยชน์ของลูกเสือ 
 ขอ้  6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
  สัตว์ทั้ งหลายมีความ รักและความหวงแหนชีวิตของตนยิ่งกว่า ส่ิ งใด                        
ต่างก็ ด้ินรนต่อสู้   เพื่ อให้ มี ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากอันตราย   ทุกชีวิตปรารถนาความสุข                    
ความรัก  ความอบอุ่น  และการช่วยเหลือเก้ือกูล  แต่เกลียดกลวัและหวาดระแวงต่อการล่วงเกิน
เบียดเบียน  และการท าร้าย 
  ภารกิจอนัส าคญัของลูกเสือ  คือ  การช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความทุกข์และ
การบริการแก่ผูอ่ื้นให้ไดรั้บความสุข  ดงันั้น ลูกเสือทุกคนควรจะเป็นผูมี้ความรักและความเมตตา
กรุณาต่อสัตวด์ว้ย 
 ขอ้  7  ลูกเสือเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
  ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ ท่านยอ่มบงัคบัตนเองและเต็มใจเช่ือฟังค าสั่งของพ่อแม่  
ครู  อาจารย  ์ นายหมู่  และผูก้  ากับลูกเสือ  โดยชอบด้วยเหตุผลไม่มีการโต้แยง้  ชุมชนท่ีมีวินัย               
เป็นชุมชนท่ีมีความสุข   แต่วินัยต้องเกิดมาจากภายใน   มิใช่ถูกบังคับจากภายนอก   ดังนั้ น                
ควรปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น  จึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก 
 ขอ้  8  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
  ในฐานะท่ี เป็นลูกเสือ   คนด่ืน   ๆ   จะคอยมองดูท่านและคิดอยู่เสมอว่า                
ท่านคงไม่หัวเสียและจะยืนหยดัต่อสู้ดว้ยความเขม้แข็ง  และร่าเริงอดทนในเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เกิดข้ึน 
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 ขอ้  9  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ  ท่านจะมองไปขา้งหนา้และจะไม่ยอมเสียเวลา  หรือ
เสียเงินส าหรับความสุข  ค าส าราญในปัจจุบนั  แต่จะใชโ้อกาสนั้นเพื่อใหไ้ดบ้รรลุความส าเร็จใน
หนา้ท่ีท่ีท่านกระท า  ทั้งน้ีเพื่อวา่จะไดไ้ม่ตอ้งเป็นภาระแก่ผูอ่ื้น  แต่กลบัจะเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นได้
อีกดว้ย 
 ขอ้  10  ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา  ใจ 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ  ท่านตอ้งมีใจสะอาด  คิดแต่เร่ืองเป็นมงคล  สามารถ
ควบคุมสติและจิตใจของตนเอง  ไม่ใหฟุ้้งซ่านในรูป  รส  กล่ิน  เสียง  สัมผสั  และของมึนเมาจน
เกินกวา่เหตุ  ท่านตอ้งเป็นตวัของตวัเอง  และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้นในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท่านคิด  พดู  
และกระท า  โดยเฉพาะท่านควรมีสัมมาอาชีวะ  คือ  มีอาชีพสุจริต  เพื่อเป็นความสุขของตนเองและ
สังคม 
  คติพจน์ 
   ลูกเสือทัว่ไป                       “เสียชีพอยา่เสียสัตย”์ 
   ลูกเสือส ารอง “ท าดีท่ีสุด” 
   ลูกเสือสามญั “จงเตรียมพร้อม” 
   ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “มองไกล” 
   ลูกเสือวสิามญั “บริการ” 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                                    ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  13   เร่ือง   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ  (ต่อ)        จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    
บอกและปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัได ้

เนือ้หา      
1. ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั 
2. กฎของลูกเสือสามญั 
3. การวางแผนปฏิบติังานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
                 1.  พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
                 2.  เกม   “ ข่ีมา้วงกลม ”         5  นาที 

   3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัทบทวนค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
3.2 ผูก้  ากบันดัหมายนายหมู่ลูกเสือและน าวธีิวางแผนการปฏิบติัตามค าปฏิญาณ

และกฎนอกเวลาเรียน 
3.3 ใหน้ายหมู่ลูกเสือปฏิบติัการเป็นผูน้ าในการสนทนากบัลูกเสือในหมู่เป็น

รายบุคคล 
3.6 ใหน้ายหมู่ลูกเสือเสนอรายงานผลการสนทนาต่อผูก้  ากบั 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน   1. แบบแผนงาน 
               2. แผนภูมิเพลง     

การวดัผลและประเมินผล   1. สังเกตความสนใจและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                           2.  ดูการปฏิบติัตนประจ าวนัในกองลูกเสือ 
                                     3.   ซกัถาม 
บันทกึหลงัการสอน………………………..…………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างบันทกึการสนทนาระหว่างนายหมู่กบัสมาชิกในหมู่ 
1. ช่ือลูกเสือ……………………………………………………หมู่…………………………… 
2. ประวติัส่วนตวั  อาย…ุ……..ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี……………ถนน…………………………….. 

หมู่ท่ี……………….ต าบล……………….อ าเภอ…………จงัหวดั………………………… 
3. ความเจริญกา้วหนา้ทางลูกเสือของตน  (ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย / ลงใน 0  เฉพาะขอ้ท่ีเขา้ใจเป็นความ

จริง  ปฏิบติัไดห้รือเคยปฏิบติัมาแลว้  เท่านั้น) 
                  ก่อนมาเป็นลุกเสือสามญั  เคยเป็นลูกเสือส ารองมาแลว้ 
                  ประวติัของผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก 
                  พระราชประวติัของพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
                  การท าความเคารพ  การแสดงรหสั   การจบัมือซา้ยของลูกเสือ 
                  คติพจน์ของลูกเสือ 
                  ค  าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
                  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งนอ้ย  2  คร้ัง 
                  ระเบียบแถมมือเปล่า  ท่าถือพลอง  สัญญาณมือ   และสัญญาณนกหวดี 
                  เตรียมอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ไปอยูค่่ายพกัแรมไดโ้ดยไม่ตอ้งมีผูช่้วยเหลือ 
                  บอกสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
                  ทิศทั้ง  8  และการใชเ้ขม็ทิศ 
                  เดินทางไกลพร้อมกบัเพื่อนลูกเสือ  ระยะทางไป – กลบั  10  กิโลเมตร 
                  เคร่ืองหมายจราจร  และปฏิบติัตามเคร่ืองหมายจราจรได ้
                  วธีิใชเ้ก็บรักษามีด  และขวาน 
                  ผกูเง่ือนประมง  ผกูร่น  คนลาก  อยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ 1  เง่ือน 
                  ผกูเง่ือนขดัสมาธิ   ขดัสมาธิ  2  ชั้น   อยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ 1  เง่ือน 
                  ผกูเง่ือนผกูซุง  ตะกรุดเบด็  ผูร้ั้ง  กบัวสัดุอยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ 1  เง่ือน 
                  ผกูแน่น  เช่น  ผกูประกบ  ผกูทแยง  ผกูกากบาทได ้
                  ลกัษณะและสัญญาณเก่ียวกบักาลอากาศในทอ้งถ่ิน 
                  ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการท างานอดิเรก  คือ 
                   1………………………………….. 
                   2………………………………….. 
                   3………………………………….. 
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4. การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลุกเสือ 
                  เม่ือไดรั้บมอบหมายงานไดก้ระท าจนส าเร็จไม่เหลวไหล 
                  ไดป้ฏิบติัตนแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริยอ์ยูเ่สมอ 
                   ไดบ้  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งนอ้ยวนัละ  1  คร้ัง 
                   นอกจากเพื่อนในกองแลว้  ลูกเสือต่างกองต่างอ าเภออีกอยา่งนอ้ย  2  คน 
                   ไม่เคยถูกผูบ้งัคบับญัชาลงโทษเก่ียวกบัการประพฤติตนไม่เรียบร้อย 
                   เคยช่วยเหลือสัตวท่ี์ไดรั้บอนัตรายอยา่งนอ้ย  1  คร้ัง 
                   ไม่เคยถูกลงโทษจากบิดามารดา  หรือผูบ้งัคบับญัชาเน่ืองจากไม่ท าตามค าสั่ง 
                   ไม่เคยหลีกงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือใหท้ างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
                   ไดส้ะสมเงินจากน ้าพกัน ้าแรงของตนเองฝากออมสินไวแ้ลว้ 
                   เคยกระท าความผดิมาแลว้แต่ขณะน้ีกลบัประพฤติเป็นคนดีและจะไม่ปฏิบติัในทาง
เส่ือมเสียโดยเด็ดขาด   
5. ควรวางแผนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในอนาคตของตนเอง 
                    เม่ือจบลูกเสือโตรีแลว้จะเรียนวชิาลูกเสือโทใหไ้ดห้มดทุกวชิา 
                    เม่ือส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาแลว้จะสมคัรชั้นมธัยมศึกษาและเลือกเรียนวชิา
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และวสิามญัต่อไป 
                    เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ตอ้งการประกอบอาชีพ 
 
 
 
                                                                    ลงช่ือ……………………..ผูบ้นัทึก 
                                                                                          นายหมู่ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                               ช้ันประถมศึกษาปีที ่  4        
แผนการจัดที ่  14   เร่ือง    กจิกรรมกลางแจ้ง                         จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์     
                  ปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัหมู่ลูกเสือหรือกองลูกเสือนอกสถานท่ีได ้
เนือ้หา      
                  การบริการ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
              2. เพลง   “ บริการ ”           5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา        30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัอธิบายหลกัการบริการและการประชุมวางแผน 
3.2 ใหลู้กเสือวางแผนการปฏิบติักิจกรรมบริการ 

               4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  ภาพการบริการดา้นต่าง  ๆ 
2.  แผนภูมิสถานท่ีท่ีไปบริการ 
3.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจ 
                                           2.  ดูจากแผนการปฏิบติังาน 
บันทกึหลงัการสอน…………………………………………..………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การบริการ 
                    ลูกเสือตรีทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานท่ีอยา่ง
นอ้ย  1  คร้ัง 
หลกับริการ 
                      1.   ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความพร้อมในดา้นก าลงั  เวลา   และอ่ืน  ๆ 
                      2.   ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีการเตรียมตวัเป็นอยา่งดี 
                      3.   ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีน ้าใจ 
กิริยามารยาทของผูใ้หบ้ริการ 

1. ตอ้งสุภาพอ่อนนอ้มทั้งกายและจิตใจ 
2. มีใจเป็นธรรม  ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงัในการใหบ้ริการ 
3. เป็นผูท่ี้รู้จกักาล  เวลา  สถานท่ี  และบุคคล  เพื่อจะบริการไดถู้กตอ้ง 
4. เป็นผูย้ิม้แยม้อยูเ่สมอ   ใจเยน็   และเห็นใจผูอ่ื้น 
5. เป็นผูย้อมรับและปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                            ช้ันประถมศึกษาปีที ่  4        
แผนการจัดที ่  15   เร่ือง    กจิกรรมกลางแจ้ง (ต่อ)              จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์     
                  ปฏิบติักิจกรรมร่วมกบัหมู่ลูกเสือหรือกองลูกเสือนอกสถานท่ีได ้
เนือ้หา      
                  การบริการ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
              2. เกม   “ แข่งหุ่น ”         5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา         30  นาที 
3.1 ลูกเสือวางแผนการปฏิบติักิจกรรมบริการ 
3.2 ผูก้  ากบัน าลูกเสือออกไปปฏิบติันอกโรงเรียนอยา่งนอ้ย  1  คร้ัง 
3.3 ใหลู้กเสือบนัทึกผลการปฏิบติักิจกรรมบริการของหมู่เพื่อรายงานการบริการ 

               4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  แผนผงัสถานท่ีท่ีไปบริการ 
2.  แบบบนัทึกการบริการหรือการบ าเพญ็ประโยชน์ 
 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจ 
                                           2.  ดูจากแผนการปฏิบติังาน 
                                           3.  ตรวจผลงาน  บนัทึกรายงานหลงัจากใหบ้ริการแลว้   
บันทกึหลงัการสอน…………………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบนัทึกการบ าเพญ็ประโยชน์ 
 
ล าดบัท่ี วนั  เดือน ปี การบ าเพญ็ประโยชน์และการช่วยเหลือผูอ่ื้น ผูรั้บรอง หมายเหตุ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                              ช้ันประถมศึกษาปีที ่  4        
แผนการจัดที ่  16   เร่ือง   ระเบียบแถว  ( ทบทวน  )             จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    
                 ปฏิบติัตนตามระเบียบแถวได ้
เนือ้หา     1.  ระเบียบแถว  ( การทบทวน )  

1.1 ท่ามือเปล่า 
1.2 ท่ามีอาวธุ 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
               2. เกม   “ ไหวพริบ ”           5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1  ผูก้  ากบัใหลู้กเสือทบทวนระเบียบแถว  ท่ามือเปล่า  ท่ามีอาวธุ 
3.2  ใหน้ายหมู่ลูกเสือฝึกทบทวนลูกเสือในหมู่ของตน 

               4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ………………………………..……………………  5  นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )……………………10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน   1. ไมพ้ลอง 
                2.   นกหวดี 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  และการปฏิบติัถูกตอ้งตามค าสั่ง  
                                           2.  การทดสอบ  ปฏิบติัตามระเบียบแถวเป็นหมู่ 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบแถว 
ท่าตรง 
ค าบอก        “แถว – ตรง” 
การปฏิบัติ     ยืนให้ส้นเท้าชิด   และอยู่ในแนวเดียวกัน   ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่า ๆ  กัน                  
ห่างกนัประมาณ     1   คืบ (ท ามุม  45  องศา)  เข่าเหยียดตึงและบีบเขา้หากนั  ล าตวัยืดตรง  อกผาย   
ไหล่เสมอกัน  แขนทั้ งสองข้างห้อยอยู่ข้างล าตัวและเหยียดตรงพลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย                 
จนไหล่ตึงน้ิวมือเหยียดและชิดกัน  น้ิวกลางติดขาตรงก่ึงกลาง  ประมาณแนวตะเข็บกางเกง                  
เปิดฝ่ามือเล็กน้อย  ล าคอยืดตรงไม่ยื่นคาง  ตาแลตรงไปขา้งหน้าได้ระดบั  น ้ าหนักตวัอยู่บนเท้า            
ทั้งสองเท่า ๆ กนั  และน่ิง 
หมายเหตุ    1.  ท่าตรงเป็นท่าเบ้ืองตน้  และเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืน  ๆ 
                    2.ใชเ้ป็นท่าส าหรับแสดงการเคารพไดท้่าหน่ึง 
ท่าเคารพ 
1. วนัทยหตัถ ์
               การฝึกขั้นตน้   ค  าบอก  “วนัทยหตัถ ์ และ  มือลง” 
               การปฏิบติั ยกมือขวาข้ึนโดยเร็วและแข็งแรง   จดัน้ิวมืออย่างเดียวกบัท่ารหัสของลูกเสือ   
โดยให้ปลายน้ิวช้ีแตะขอบล่างของหมวกค่อนไปขา้งหน้าเล็กน้อยในแนวทางตาขวามือเหยียดตาม
แนวแขนขวาท่อนล่าง  น้ิวเหยียดตรงและเรียงชิดติดกัน  ข้อมือไม่หัก  เปิดฝ่ามือข้ึนประมาณ             
30  องศา  แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขา้ง   อยู่ประมาณแนวไหล่เม่ืออยู่ในท่ีแคบ   ให้ลดศอกลง           
ได้ตามความเหมาะสม   ร่างกายส่วนอ่ืนตอ้งไม่เสียลกัษณะท่าตรง   เม่ือได้ยินค าบอก   “มือลง”     
ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง  (ท่าวนัทยหัตถ์โดยปกติต่อจากท่าตรงเป็นท่าเคารพ
เม่ืออยูต่ามล าพงันอกแถว) 
             ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือเขา้แถวแสดงการเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ ์ (สวมหมวก) 
             ลูกเสือจะสวมหมวกหรือไม่สวมหมวกใหท้ าวนัทยหตัถไ์ด ้ ถา้ไม่สวมหมวกใหป้ลายน้ิวช้ี
แตะท่ีหางคิ้วขวา 
              เม่ือมีผูรั้บการเคารพ 
              ค  าบอก   “ทางขวา (ทางซา้ย  ตรงหนา้)  วนัทยหตัถ์ 
              การปฏิบัติ  สะบัดหน้าไปยงัผูรั้บการเคารพ  พร้อมกับยกมือท าวนัทยหัตถ์  ก่อนถึง                 
ผูรั้บการเคารพ  3  กา้ว   ตามองจบัผูรั้บการเคารพและหนัหนา้ตามจนผูรั้บการเคารพผา่นหนา้ตนไป
แล้ว  2  ก้าว    ให้สะบดัหน้ากลบัพร้อมกบัลดมือลงเอง    ถ้าผูรั้บการเคารพอยู่ตรงหน้าก็ปฏิบติั            
โดยไม่ตอ้งสะบดัหนา้ 
               ในการฝึกเม่ือผู ้รับการเคารพเคล่ือนท่ีผ่านก็ให้สะบัดหน้ากลับพร้อมกับลดมือตาม                  
ค  าบอก  “มือลง” 
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                     “แลขวา  แลซา้ย – ท า” 
                     ค  าบอก  “แลขวา  (ซา้ย) – ท า” 
                     การปฏิบติั   สะบดัหน้าไปทางขวา(ซ้าย)  ประมาณก่ึงขวา(ซ้าย)  ก่อนถึงผูรั้บการ
เคารพ  3  กา้ว   ตามองจบัผูรั้บการเคารพและหนัหนา้ตามจนผูรั้บการเคารพผา่นพน้ไปแลว้  2  กา้ว  
แลว้สะบดัหนา้กลบัท่ีเดิม 
                      ในการฝึก  เม่ือผูรั้บการเคารพเคล่ือนท่ีผา่น  ก็สะบดัหนา้กลบัท่ีเดิมตามค าบอกวา  
“แล – ตรง” 
ท่าพกั 

พกัตามปกติ 
ค าบอก        “พกั” 
การปฏิบติั      หย่อนเข่าขวาก่อน  ต่อไปจึงหย่อนและเคล่ือนไหวส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย  และ
เปล่ียนเข่าพกัได้ตามสมควร  แต่เทา้ทั้งสองคงอยู่กบัท่ี  ห้ามพูดคุย   เม่ือได้ยินค าบอกว่า  “แถว”                 
ให้ยืดตวัข้ึน  และจดัทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง  นอกจากเข่าขวา  คร้ันเม่ือไดย้ินค าบอกว่า  
“ตรง”  ใหก้ระตุกเข่าขวาโดยเร็ว  และแขง็แรง  กลบัไปอยูใ่นลกัษณะของท่าตรง 

พกัตามระเบียบ 
ค าบอก           “ตามระเบียบ  -  พกั” 
การปฏิบติั       แยกเทา้ซา้ยออกไปทางซา้ยประมาณ  30  ซม.    (หรือประมาณเกือบคร่ึงกาวปกติ)   
อยา่งแขง็ 
                       แรงและองอาจ  พร้อมกบัจบัมือไขวห้ลงั  ให้หลงัมือเขา้หาตวั  มือขวาทบัมือซ้าย    
หลงัมือซา้ย 
                       แนบติดกับล าตวัในแนวก่ึงกลางหลัง     และอยู่ใต้เข็มขดัเล็กน้อย   ขาทั้งสองตึง  
น ้าหนกัตวัอยู ่
                       บนเทา้ทั้งสองเท่า  ๆ ก น  และน่ิง 
                       เม่ือไดย้นิค าวา่  “แถว  -  ตรง”   ใหช้กัเทา้ซา้ยชิดเทา้ขวาอยา่งแขง็แรง  พร้อมกบัมือ
ทั้งสองกลบั 
                       ไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดิม 

พกัตามสบาย 
ค าบอก           “ตามสบาย – พกั” 
การปฏิบติั       หยอ่ยเข่าขวาก่อน  เช่นเดียวกบั  “พกั”  ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสบาย  และ
พดูจากนั 
                       ได ้ แต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่จะนัง่ไม่ได ้
 เม่ือไดย้นิค าวา่  “แถว – ตรง”  ใหป้ฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าพกัปกติ 
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พกันอกแถว 
ค าบอก           “พกัแถว” 
การปฏิบติั       ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทนัที  แต่ตอ้งอยู่บริเวณใกลเ้คียงนั้น     และไม่ท าเสียง
อึกทึก   เม่ือ 
                       ไดย้ินค าบอกว่า    “แถว”    ให้รีบกลบัมาเขา้แถวตรงท่ีเดิมโดยเร็ว     ในรูปแถวเดิม   
และเม่ือจดั 
                        แถวเรียบร้อยแลว้ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกวา่จะมีค าสั่งต่อไป 
หมายเหตุ        ส าหรับท่าพกั 
 ท่าพกัเป็นท่าเปล่ียนอิริยาบถจากท่าตรง   เพื่อผอ่ยคลายความเคร่งเครียดตามโอกาส
ต่าง  ๆ  คือ 
 1.  พกัตามปกติ  ใช้พกัในโอกาสระหว่างการฝึก – สอน  เพื่ออธิบาย  หรือแสดง
ตวัอยา่งแก่   ลูกเสือ 
 2.  พกัตามระเบียบ ใชพ้กัในโอกาสเก่ียวกบัพิธีการต่าง  ๆ    เช่นการตรวจพลสวน
สนาม  หรืออยูใ่นแถวกองเกียรติยศ  ฯลฯ 
 3.  พกัตามสบาย ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่ง  เพื่อปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลา
สั้น  ๆ  เช่น  เม่ือผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ 
            4.  พักนอกแถว ใช้พักในโอกาสท่ีต้องรอรับค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะ
เวลานาน ๆ 
ขวาหัน 
                  ค  าบอก  “ขวา – หนั” 
                  การปฏิบติั   ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
                   จงัหวะท่ี  1   เปิดปลายเท้าขวา  และยกส้นเท้าซ้าย  ทันใดนั้นให้หันตัวไปทางขวา                 
จนได้  90  องศา  หมุนเท้าทั้ งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซ่ึงเป็นหลักนั้ นติดอยู่กับพื้น  
น ้าหนกัตวัอยูท่ี่เทา้ขวา  ขาซา้ยเหยยีดตึง  บิดส้นเทา้ซา้ยออกขา้งนอกพอตึง 
                    จงัหวะท่ี  2  ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลกัษณะท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรงซ้ายหัน             
ค  าบอก  “ซา้ย – หนั” 
                     การปฏิบัติ   ท าเป็น  2  จังหวะ  อย่างเดียวกับท่าขวาหันโดยเปล่ียนค าว่า  “ขวา”                
เป็น    ”ซา้ย” 
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กลบัหลงัหัน 
                     ค  าบอก  “กลบัหลงั – หนั” 
                     การปฏิบติั  ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
                      จงัหวะท่ี  1  ท  าเช่นเดียวกบัท่าขวาหนัจงัหวะท่ี  1  แต่หนัเลยไปจนกลบัหนา้เป็นหลงั  
ครบ  180  องศา  และใหป้ลายเทา้ซ้ายไปหยดุอยูข่า้งหลงัเฉียงซา้ยประมาณคร่ึงกา้ว  และในแนวส้น
เทา้ขวา 
                       จงัหวะท่ี  2    ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหนัจงัหวะท่ี  2 
ท่าหนัในเวลาเดิน 
ขวาหัน   
                        ค  าบอก   “ขวา – หนั” 
                        การปฏิบติั    ใหบ้อกค าวา่  “ขวา”  และ  “หนั”    เม่ือเทา้ขวาจรดถึงพื้นในล าดบัต่อ
กนัปฏิบติัเป็น  2  จงัหวะ   ดงัน้ี 
                        จงัหวะท่ี   1   ก้าวเท้าซ้ายยกไปข้างหน้าในแนวปลายเท้าขวาประมาณคร่ึงก้าว  
พร้อมกับบิดปลายเท้าให้ไปทางก่ึงขวาด้วย   ขณะเดียวกันยกเท้าขวาและหมุนตวัด้วยสะโพก             
โดยใชป้ลายเทา้ทั้งสองเป็นหลกัไปทางขวาจนได ้ 90  องศา 
                         จังหวะท่ี  2   ก้าวเท้าขวาอกเดินต่อไปตามจังหวะการเดินเดินในทิศทางใหม่                 
โดยต่อเน่ือง 
ซ้ายหัน 
                          ค  าบอก   “ซา้ย – หนั” 
                          การปฏิบติั   ใชค้  าบอกวา่  “ซา้ย  -  หนั”   เม่ือเทา้ซา้ยจรดถึงพื้น  ในระดบัติดต่อกนั
ปฏิบติัเป็น  2  จงัหวะ  เช่นเดียวกบัขวาหนั   โดยเปล่ียนค าวา่  “ขวา”  เป็น  “ซา้ย”  เท่านั้น 
หมายเหตุ   
                            ส าหรับท่าขวาและซา้ยหนั 

1. ท่าขวาและซา้ยหนั   เม่ือปฏิบติัเป็นจงัหวะตอ้งไม่หยดุชะงกัและมือแกวง่ตาม
จงัหวะติดต่อเร่ือยไป 

2. ท่าทั้งสองน้ีใชใ้นโอกาสท่ีตอ้งการเปล่ียนทิศหรือหนา้แถวระหวา่งการเดิน 
กลบัหลงัหนั 
                             ค  าบอก   “กลบัหลงั – หนั” 
                             การปฏิบัติ  ให้บอกค าว่า  “กลับหลัง”  และ  “หัน”  เม่ือเท้าซ้ายจรดถึงพื้น          
ในล าดบัติดต่อกนัปฏิบติัเป็น  3  จงัหวะ  ดงัน้ี 
                             จงัหวะท่ี  1   กา้วเทา้ขวาไปขา้งหนา้  1  กา้ว 
 



60 
 

                              จงัหวะท่ี  2  ก้าวเทา้ซ้ายไปขา้งหน้า  เล้ียวขวา  และตบลงกบัพื้นด้วยปลายเทา้ 
ในแนวทางขวาของปลายเทา้ขวาเล็กน้อย  พอเทา้ซ้ายตึง  ทนัใดนั้นยกส้นเทา้ขวาและหมุนตวัดว้ย
ตะโพกโดยใช้ปลายเท้าทั้ งสองเป็นหลักไปข้างหลังจนได้  180  องศา  ขณะหมุนตัวน้ิวมือทั้ ง           
2             ติดกบัขา้งขา 

                                จงัหวะท่ี  3  กา้วเทา้ขวาออกเดินพร้อมกบัยกมือและแกวง่แขน 
ซอยเท้า 
                                  ค  าบอก   “ซอยเทา้ – ท า” 
                                  การปฏิบติั   เม่ือหยุดอยูก่บัท่ี  ถา้ไดย้ินค าบอกวา่  “ซอยเทา้  -  ท า”  ให้ยกเทา้
ข้ึนลงสลับกันอยู่กบัท่ี  ตามจงัหวะการเดินในคร้ังนั้น  โดยยกเท้าซ้ายข้ึนก่อน  เท้าท่ียกข้ึนนั้น                
ให้พื้นรองเท้าสูงจากพื้นประมาณ  1  คืบ   ลักษณะมือและการแกว่งแขนคงเป็นไปตามท่าเดิน          
ในคร้ังนั้นท่าถอดหมวกและสวมหมวก 
                                  ท่าถอดหมวกใชค้  าบอก  “ถอดหมวก”  ท าเป็นจงัหวะเดียวให้ลูกเสือน าพลอง
ในมือขวามาไวต้รงหนา้  ให้ตน้ไมพ้ลองอยูต่รงกลางระหวา่งเทา้ทั้ง 2  ไมพ้ลองส่วนบนพิงแขนซา้ย
ดา้นในซ่ึงงอตรงศอก  แขนซ้ายท่อนบนชิดล าตวั  หนา้แขนตั้งไดฉ้ากฝ่ามือแบหงาย  ขณะเดียวกนั
ใช้มือขวาถอดหมวกจากศีรษะเอามาวางไวบ้นฝ่ามือซ้ายหน้าหมวกอยู่ทางขวา  ให้หัวแม่มือซ้าย            
อยู่ชิดขอบในหมวก  น้ิวทั้งส่ีติดขอบหมวกด้านนอกหน้าหมวกหันไปขา้งขวา แล้วลดแขนขวา            
ใหอ้ยูใ่นท่าตรงตามเดิม 
                                   สวมหมวกให้ใช้ค  าบอก  “สวมหมวก”   ให้ลูกเสือใช้มือขวาน าหมวก                 
ในมือซา้ยข้ึนสวม  โดยใชมื้อซา้ยช่วยดว้ย  โดยให้สายรัดทา้ยทอยให้เรียบร้อย  แลว้ใชมื้อขวาจบัไม้
พลองท่ีพิงไวก้บัแขนซา้ยมาถือไวใ้นท่าเรียบอาวธุตามเดิม 
                                   ข้อควรจ าท่าถอดหมวด  -  สวมหมวก ลูกเสือต้องท าด้วยความฉับไว  
เรียบร้อย   ผลท่ีไดจ้ากท่าน้ีอยูท่ี่การฝึกบ่อย  ๆ   
                                   ท่าหันและการเคล่ือนท่ีในเวลาถือไม้พลอง  ท่าหันในเวลาถือไม้พลอง              
ใช้ค  าบอกและวิธีปฏิบัติเหมือนอยู่กับท่ีมือเปล่า  ถ้าหันในขณะท่ีไม้พลองอยู่ในท่าเรียบอาวุธ  
เพื่อให้การหนัสะดวกขณะหนัยกไมพ้ลองในมือขวาใหพ้น้พื้นเล็กนอ้ย  เม่ือหนัเสร็จแลว้ลดมือขวา
ลงใหไ้มพ้ลองจรดพื้น 
                                   การเคล่ือนท่ีในเวลาถือไมพ้ลองเหมือนกบัการเคล่ือนท่ีมือเปล่าทั้งในการ            
ใช้ค  าบอกและวิธีปฏิบติั  ตามปกติเม่ือจะเคล่ือนท่ีผูค้วบคุมแถวต้องบอกให้แบกอาวุธเสียก่อน                
แล้วจึงสั่งให้เดินในท่าเดินแบกอาวุธอยู่ในแถวควบคุม  เม่ือจะท าความเคารพผูค้วบคุมแถวบอก  
“แลขวา(ซ้าย) ท า”  ให้ลูกเสือหันหน้าไปยงัผูรั้บการเคารพ  แขนแกว่งตามปกติและรักษาท่าแบก
อาวธุไวค้งเดิม  เม่ือพน้ผูรั้บการเคารพแลว้หนัหนา้แลตรงเอง 
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                                   ถา้ลูกเสืออยู่ในท่าแบกอาวุธ  เคล่ือนท่ีไปตามล าพงั  เม่ือจะท าความเคารพ                
ให้ลดไมพ้ลองลงจากท่าแบกอาวุธมาเป็นท่าเรียบอาวุธ   จงัหวะท่ี  1  เพียงมือขวาท่ียกข้ึนมาจบัไม้
พลองในร่องไหล่ซ้ายนั้นให้จดัน้ิวเหมือนท่าหัสของลูกเสือ  ฝ่ามือแบคว  ่าให้ขา้งปลายน้ิวช้ีแตะ    
ไมพ้ลอง  ศอกงอไปขา้งหน้าในแนวเดียวกบัไหล่  หันหน้าไปยงัผูรั้บการเคารพท่ียืนหรือเดินอยู่
(สวนมาหรือเดินไป)  เม่ือผา่นผูรั้บการเคารพไปแลว้  เลิกท าความเคารพโดยใชมื้อซ้ายดนัไมพ้ลอง
ข้ึนไปอยู่ในท่าแบกอาวุธดงัเดิม   พร้อมกบัหันหน้าแลตรงลดแขนขวาลง  แขนแกว่งต่อไปในท่า
เดินตามปกติ 
ท่าแบกอาวุธ  -  เรียบอาวุธ 
                        ท่าแบกอาวุธ  ใชค้  าบอก   “แบก  -  อาวุธ”  ให้ลูกเสือท าเป็น  2  จงัหวะ   จงัหวะท่ี 1  
ยกไมพ้ลองดว้ยมือขวาผา่นหนา้เฉียดล าตวัไปขา้งซ้าย  ใหต้น้ไมพ้ลองอยูใ่นอุง้มือซา้ย  ล าไมพ้ลอง
ตั้งอยูต่รงร่องไหล่ซ้าย   มือขวาคงจบัไมพ้ลองอยูท่ี่เดิม  ศองอไปขา้งหนา้แนวเดียวกบัไหล่  จงัหวะ
ท่ี  2  ดนัไมพ้ลองดว้ยมือซ้าย  พร้อมกบัส่งไมพ้ลองดว้ยมือขวา   ให้ไมพ้ลองพาดข้ึนไปบนบ่าซ้าย
แขนซา้ยท่อนบนชิดล าตวั  ศอกซา้ยงอหนา้แขนตั้งไดฉ้ากกบัล าตวั  ขณะเดียวกนัลดมือขวาลงในท่า
ตรงโดยเร็ว 
                       ขอ้ควรระวงั   ขณะท่ีลูกเสือท าท่าแบกอาวธุ จงัหวะท่ี  2 ระวงัอยา่ใหศี้รษะเคล่ือน
หลบไมพ้ลองทรงศีรษะใหค้งท่ีเหมือนอยูใ่นท่าตรงเสมอ ใหแ้ขนซา้ยอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งและไม่
เคล่ือนไหว  ปลายไมพ้ลองจึงจะไดร้ะดบัและไม่เอียงไปมา 
                   เรียบอาวุธ   ใช้ค  าบอก  “เรียบ – อาวุธ”   ให้ลูกเสือท าเป็น 3  จงัหวะ   จงัหวะท่ี  1  ยก
มือขวาข้ึนจับไม้พลอง  ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่  พร้อมกับเหยียดแขนซ้าย                   
โดยลดไมพ้ลองลงชิดกบัล าตวั  จงัหวะท่ี  2   น าไมพ้ลองดว้ยมือขวามาไวข้า้งล าตวัในร่องไหล่ขวา  
(แขนซา้ยเหยยีดเกือบสุดระยะท่ีมือขวาจบัไมพ้ลองในท่าเรียบอาวธุ)   ขณะเดียวกนัยกมือซา้ยข้ึนกนั
ไมพ้ลองท่ีร่องไหล่ขวา  ศอกงอไปขา้งหนา้ในแนวเดียวกบัไหล่  จงัหวะท่ี  3   ลดแขนซ้ายลงอยูใ่น
ท่าเรียบอาวุธตามเดิม (ในจงัหวะน้ีเหยียดแขนขวาลงสุดระยะท่ีมือขวาจบัไมพ้ลองอยู่ในท่าเรียบ
อาวธุ  ตน้ไมพ้ลองอยูใ่นท่าเรียบอาวธุ  ตน้ไมพ้ลองจรดพื้น) 
                   ขอ้สังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจงัหวะท่ี  2   ลงสุดระยะท่ีมือขวาจบัไมพ้ลองในท่า
เรียบอาวธุในจงัหวะท่ี  3  จะรู้สึกวา่ตน้ไมพ้ลองจรดพื้น 
รวมและขยายอาวุธ 
                     ในแถวหนา้กระดาน  ลูกเสือรวมอาวธุเม่ืออยูใ่นรูปแถวหนา้กระดาน  โดยแต่ละหมู่
รวมอาวธุไวข้า้งหนา้กองของตน 
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                       เม่ือมีค าสั่งว่า  “รวมอาวุธ”   ให้ลูกเสือคนท่ี 2  กบัคนท่ี  3  กา้วออกมาขา้งหน้า   1  
กา้ว  แลว้ร้อยหูไมพ้ลองเขา้ดว้ยกนัหน้าหมู่ของตน  ลูกเสือคนท่ี  4  เอาไมพ้ลองสอดลูกเสืออ่ืน ๆ  
นายหมู่พิงไมพ้ลองฝาก 
                        นายหมู่ลูกเสือหรือรองนายหมู่ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีแทน  พิงไมพ้ลองฝากเป็นคนสุดทา้ย
กบักระโจมของหมู่ตน 

หมายเหตุ   ในกรณีท่ีกองจดัแถวหนา้กระดานตั้งแต่  2  แถวข้ึนไป  เม่ือจะสั่งรวมอาวธุ  ขอใหอ้ยูใ่น
ดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชา  ถา้เห็นวา่ท่ีตั้งกระโจมอาวธุแคบเกินไปอาจสั่งใหข้ยายแถวท่ี  2 ,3 ไป
ทางหลงัเสียก่อนก็ได ้ เม่ือรวมอาวธุแลว้ก็เขา้ประจ าท่ีเดิม  เม่ือมีค าบอก  “ขยายอาวธุ”  ลูกเสือแต่ละ
หมู่ต่างน าไมพ้ลองออกจากกระโจมมาประจ าท่ี  อยูใ่นท่าเรียบอาวธุต่อไป 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                           ช้ันประถมศึกษาปีที ่  4        
แผนการจัดที ่  17   เร่ือง    กจิกรรมกลางแจ้ง                      จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    1.  บอกวธีิใชมี้ดและขวานอยา่งเหมาะสมกบังานได ้
                       2.  บอกวธีิเก็บรักษามีดและขวานได ้
เนือ้หา     การใชแ้ละเก็บรักษามีดและขวาน 
               -  ชนิดของมีดและขวาน 
               -  วธีิใชแ้ละเก็บรักษามีดและขวาน 
               -  ใชมี้ดเหลาสมอบก  และขวานตดั - ผา่ไมเ้พื่อก่อไฟ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
                  1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )   10  นาที 
                  2. เกม   “ ข้ึนเขาลงหว้ย ”           5  นาที 

   3.  สอนตามเน้ือหา          30  นาที 
กลุ่มลูกเสือเรียนตามฐานโดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต  แลว้ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติัดงัน้ี 

ฐานท่ี  1  วธีิใชเ้ก็บรักษามีดและขวาน 
ฐานท่ี  2  การพก  น าพา  และส่งใหผู้อ่ื้น 
ฐานท่ี  3  การใชมี้ดเหลาสมอบก 
ฐานท่ี  4  การใชข้วานตดัและผา่ไมเ้พื่อก่อไฟ 

  4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  มีดและขวานชนิดต่าง ๆ 
2.  หินลบัมีดและขวาน 
3.  ไมส้ าหรับท าสมอบกและฟืน 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจ 
                                           2.  ดูการเขา้ร่วมกิจกรรม 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การใช้และเกบ็รักษามีดและขวาน 
          มีดและขวานเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งส าหรับลูกเสือมาก   ซ่ึงลูกเสือตอ้งน าติดตวัไปในระหวา่งเดิน
ทางไกลและพกัแรม   มีดท่ีน าไปมดัเป็นมีดพบั  มีดพก  มีดพกท่ีมีฝักสวมแขวนติดกบัเข็มขดัขา้ง
ขวามือ  ก่อนแขวนหรือติดเขม็ตดั  ตอ้งพบัและเอามีดใส่ฝักใหเ้รียบร้อย 
           การส่งมีด   ควรพบัหรือใส่ฝักก่อนแลว้จึงส่งให้เพื่อน  ถา้มีดไม่ไดส้วมฝักให้จบัสันมีดแลว้
ยืน่ส่งทางดา้มมีดให้เพื่อน  เม่ือเพื่อนจบัดา้มมีดแน่นแลว้จึงปล่อยมือ  ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้มีดบาด
มือผูส่้ง  (เม่ือผูรั้บจบัดา้มมีดหรือขวานหมัน่คงแลว้กล่าว  “ขอบคุณ”  ผูส่้งปล่อยมือ) 
มีด  จ  าแนกได ้ 2  ประเภท  คือ   
1. มีดเล็ก 
                 ไดแ้ก่มีดพกประจ าตวั  มีดท่ีใชใ้นการท าครัว 
                  มีดพกประจ าตวั  เป็นมีดใชพ้กพาติดตวัอยูเ่สมอในขณะอยูค่่ายพกัแรม  หรือเดินทางไกล  
ตวัมีดประกอบดว้ยส่วนใบมีดและดา้ม  มีดพกประจ ากายมีไวเ้พื่อตดัเชือก  ลิดก่ิงไมข้นาดเล็ก  หรือ
อาจใชใ้นการประกอบอาหาร  การเก็บรักษาและซ่อมแซม  ตอ้งหมัน่ลบัใหค้มอยูเ่สมอและชโลม
น ้ามนัเพื่อป้องกนัสนิม  หมัน่ตรวจตราดูอยา่ใหใ้บมีดโยกคลอนหรือดา้มมีดแตกหกั 
                  มีดท่ีใชใ้นการท าครัว  เป็นมีดบางขนาดเล็กส าหรับการประกอบอา  หาร  อาจไม่จ  าเป็น
ในการอยูค่่ายพกัแรม  เพราะอาจใชมี้ดพกประจ ากายแทนก็ได ้ วธีิการบ ารุงรักษาเช่นเดียวกบัมีดพก
ประจ ากาย 
2.   มีดใหญ่     
                  ไดแ้ก่  มีดโต ้ มีดดายหญา้  มีดพร้าถาง  เป็นมีดท่ีมีความจ าเป็นในการอยูค่่ายพกัแรมเป็น
อยา่งมาก  มีส่วนประกอบ  2  ส่วน  คือ  ส่วนใบมีดและส่วนดา้ม  ประโยชน์ใชส้อยคือ  ใชต้ดัก่ิงไม้
ใหญ่   ผ่าฟืน   ดายหญ้า  ตดัก่ิงไม้ท่ีเป็นอุปสรรคในการเดินทาง  การเก็บรักษาจะตอ้งลบัให้คม   
เช็ดให้แห้ง  ทาน ้ ามนัทุกคร้ังท่ีใชง้านเสร็จแลว้  การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    ตอ้งหมัน่ตรวจดูวา่
ดา้มมีดอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ดีหรือไม่   ใบมีดโยกคลอนหรือไม่  และถา้ใบมีดโยกคลอนไม่ควรใช้
เศษไมต้อกลงไปในดา้มมีด  จะท าให้ด้ามแตก  ใบมีดหลุดจาดดา้มมีดได ้ ควรเปล่ียนดา้มมีดเสีย
ใหม่เพื่อความแข็งแรง  วิธีใช้ควรให้ห่างจากผูอ่ื้น  และใช้งานดว้ยความระมดัระวงั  ไม่ประมาท
หรือคึกคะนอง 
ขวาน   แบ่งออกเป็น  2  ชนิด   คือ 
1. ขวานไทย  มีทั้งขวานใหญ่และของเล็ก 
2. ขวานฝร่ัง   มีทั้งขวานใหญ่และของเล็ก 
ขวานเล็ก  และขวานใหญ่  ประกอบดว้ย  2  ส่วน  คือ  ส่วนขวานและส่วนดา้ม 
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ส่วนต่าง  ๆ  ของขวาน 
 

 
 
วธีิใชมี้ดและขวาน 

1. ไม่วางมีดหรือขวานใหท้างคมหงายข้ึน 
2. ไม่ใชห้ัน่  ถาก  ฟัน  วตัถุท่ีแขง็เกินไปจนคมท่ือ  ป่ิน 
3. ไม่ใชก้รีดท าลายทรัพยสิ์นใหเ้สียหาย 
4. ไม่น าไปลนไฟหรือวางใกลไ้ฟเกินควร 
5. การส่งมีด  ใหจ้บัสันมีดหนัคมออก  ส่งทางดา้มใหผู้รั้บ 
6. การแบกหรือถือมีด  ขวานขนาดใหญ่  ใหห้นัดา้นคมออกนอตวั 
7. การส่งขวานใหญ่  จบัดา้มขวานใหต้วัขวานหอ้ยลงคมขวานหนัออกขา้ง  ๆ 
8. ส่งขวานขนาดเล็กใหจ้บัท่ีตวัขวาน  หนัคมไปทางดา้นหลงั  ปล่อยดา้มขวานช้ีลง 

 
การเก็บรักษาขวาน 

1. ดา้มขวานหลวมเอาล่ิมขนาดตอ้งการแช่น ้าอุ่น  ตอกสลกัเขา้ไปท าใหแ้น่น 
2. ลบัมีด  ขวาน  ใหค้มเสมอ 
3. มีดใชแ้ลว้เช็ดใหแ้หง้  หลอดน ้ามนัเก็บเขา้ท่ี 
4. ขวานใชแ้ลว้เช็ดใหแ้หง้  ทามนัมนักนัสนิม  ขวานใหญ่ควรลบัเก็บไวก้บัขอนไม ้

             การใช้มีดเหลาไมใ้ห้เป็นสมอบก  หรือท าเคร่ืองใช้อย่างอ่ืน  หรือการใช้ลิดก่ิงไม ้ ผ่าไม ้  
เพื่อเตรียมการก่อกองไฟ  ลูกเสือตอ้งมีความระมดัระวงัและเรียนรู้การจบัไม ้ วางไม ้ การจบัถือ
ขวานใหถู้กตอ้ง 
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วธีิการใชมี้ดหรือขวานใหถู้กวธีิ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                ช้ันประถมศึกษาปีที ่  4        
แผนการจัดที ่  18   เร่ือง    กจิกรรมกลางแจ้ง  (ต่อ)                จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์     
                  1.  ผกูเง่ือนจากเชือกท่ีมีขนาดเดียวกนัและบอกประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย  1  เง่ือน 
                  2.  ผกูเง่ือนจากเชือกท่ีมีขนาดต่างกนัและบอกประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย  1  เง่ือน 
                  3.   ผกูเง่ือนดว้ยเชือกกบัวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึงและบอกประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย  1  เง่ือน    
เนือ้หา      

1. การผกูเง่ือนโดยใชเ้ชือกท่ีมีขนาดเดียวกนั 
2. การผกูเง่ือนโดยใชเ้ชือกท่ีมีขนาดต่างกนั 
3. การผกูเง่ือนโดยใชเ้ชือกกบัวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
              2. เกม   “ รถไฟด่วน ”  .………… ..…..……….……… …… … …..  5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา.........….…………………………..……………   30  นาที 
3.1 ลูกเสือช่วยกนัอภิปรายถึงประโยชน์ของเชือกในชีวติประจ าวนั 
3.2 ผูก้  ากบัสรุปการใชเ้ง่ือนดงัน้ี 

- การใชเ้ชือกท่ีมีขนาดเดียวกนั 
- การใชเ้ชือกท่ีมีขนาดต่างกนั 

3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานต่าง  ๆ  ดงัน้ี 
ฐานท่ี  1  เง่ือนประมง  เง่ือนผกูร่น  และเง่ือนผกูคนลาก 
ฐานท่ี  2   เง่ือนขดัสมาธิ  และเง่ือนขดัสมาธิ  2  ชั้น 
ฐานท่ี  3   เง่ือนผกูซุง  เง่ือนตะกรุดเบด็  และเง่ือนผกูร้ัง 

          3.4    ผูก้  ากบัสรุปการเรียนจากฐานโดยใชเ้กมทดสอบปิดตาผกูเง่ือน 
                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ…………………………………………..…  5  นาที 

  5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )……..……  10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน    1.  เชือก 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจ 
                                            2.  ทดสอบ 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................. 



ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
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การผูกเง่ือนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกนั 
1. เง่ือนประมง 
                     เป็นเง่ือนท่ีใชส้ าหรับต่อเช่ือท่ีมีขนาดเดียวกนั  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอีกช่ือหน่ึงวา่ 
 “เง่ือนหวัลา้นชนกนั”  นัน่เอง 
ประโยชน์ของเง่ือนประมง 

1. ใชต่้อเช่ือท่ีมีขนาดเดียวกนั 
2. ใชต่้อเช่ือท่ีมีขนาดเล็ก  หรือใชต่้อสายเอน็ตกปลาซ่ึงชาวประมงนิยมใชท้ัว่ไป 
3. ใชต่้อเช่ือท่ีมีขนาดใหญ่  เพื่อใชล้ากจูงเพราะสามารถรับก าลงัลากไดดี้ 
4. ใชผ้กูคอขวดเพื่อเป็นการถือห้ิว 
5. ใชผ้กูสายไฟเพื่อท ากบัระเบิด 

วธีิผกูเง่ือนประมง 
ขั้นท่ี  1  ใหป้ลายเชือกซอ้นกนัดงัรูป 

 
ขั้นท่ี  2   ผกูปลายเชือก  ก    รอบตวัเชือก  A   ดว้ยผกูขดัชั้นเดียวธรรมดา 

 
ขั้นท่ี  3    ผกูปลายเชือก  ข   รอบตวัเชือก  B 

 
 
ขั้นท่ี  4   ดึงเส้นเชือก  A ,  B  ใหป้มเง่ือนเชือกเขา้ไปชนกนั 
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2. เง่ือนผกูร่น 
                 เป็นเง่ือนผกูเพื่อทบเชือกส่วนท่ีช ารุด 
ประโยชน์    

1. ใชผ้กูร่นทบเชือกท่ีช ารุดเล็กนอ้ย  ซ่ึงถา้ใชก้ าลงัมาก  ๆ อาจขาด  เม่ือทบแลว้จะให้
ก าลงัเท่าเดิม 

2. ใชท้บเชือกท่ียาวมาก  ๆ  ใหส้ั้นลงตามตอ้งการ 
วธีิการผกูเง่ือนผกูร่น 
ขั้นท่ี  1   ทบเชือกดงัรูป 

 
ขั้นท่ี  2   ท  าส่วนปลายเชือกใหเ้ป็นบ่วง 
 

 
ขั้นท่ี  3   ดึงบ่วง  ก   และ  ข     เขา้ไปในห่วง  ดึง   A  ,   B   ใหตึ้ง 
 

 
ขั้นท่ี  4   ใชไ้มข้ดัเส้นเชือก  A  กบับ่วง  ข ,  B   กบับ่วง  ก 
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3. เง่ือนผกูคนลาก 
ประโยชน ์

1. ท าบวงคลอ้งไหล่เม่ือตอ้งการลากของหนกั  ๆ 
2. ใชผ้กูลูกบนัได 

วธีิการผกู 
ขั้นท่ี  1   ใชส้องมือจบัตรงกลางเชือกแลว้พลิกมือขวาจนเกิดบ่วง   
                โดยเชือกมือซา้ย   A  อยูด่า้นบน 
 
 
ขั้นท่ี  2    จบัเชือกดา้นซา้ย  A  ออ้มดา้นใต ้ (ดา้นหลงั)  ของบ่วง 
 
 
                                                                     ขั้นท่ี  3   ดึงขอบบ่วงล่างลอดใตเ้ส้นเชือก   A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
ขั้นท่ี  4    ดึงบ่วงล่าง (จากขั้นท่ี  3)  ขา้มขอบบ่วงบน  ดึงและจดัเง่ือนใหเ้รียบร้อย 

การผกูเง่ือนโดยใชเ้ชือกต่างขนาดกนั 
1. เง่ือนขดัสมาธิ 
                เป็นเง่ือนต่อเชือกท่ีมีขนาดต่างกนั 
ประโยชน์    ใชต่้อเช่ือท่ีมีขนาดต่างกนั 
วธีิการผกูเง่ือนขดัสมาธิ 
ขั้นท่ี  1   งอเชือกเส้นใหญ่ใหเ้ป็นบ่วง  สอดปลายเชือกเส้นเล็กเขา้ในบ่วงโดยสอดจากขา้งล่าง 

 
ขั้นท่ี  2   มว้นเชือกเส้นเล็กลงออ้มดา้นหลงัเชือกเส้นใหญ่ทั้งคู่ 

 
ขั้นท่ี  3   จบัปลายเชือกเส้นเล็กข้ึนไปลอดเส้นตวัเองเป็นการขดัไว ้ จดัเง่ือนใหแ้น่นและเรียบร้อย 
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2. เง่ือนขดัสมาธิ  2  ชั้น 
                  ใชค้ลอ้งผกูกบัสมอ  ขอ   หรือบ่วง   ใชต่้อเชือกท่ีมีขนาดต่างกนัมาก  หรือต่อเชือกเปียก
น ้า  เชือกไนล่อน 
วธีิการผกู 

การผกูเง่ือนโดยใชเ้ชือกผกูวสัดุอ่ืน 
1. เง่ือนผกูซุง 
            เง่ือนผกูซุงเป็นเง่ือนท่ีใชส้ าหรับผกูส่ิงของต่าง  ๆ  ใหแ้น่น  เป็นเง่ือนท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ  
ผกูง่าย  แกง่้าย   แต่เป็นเง่ือนท่ียิง่ดึงยิง่แน่น ยิง่ดึงแรงมากเท่าไรก็จะยิง่แน่นมากเท่านั้น 
ประโยชน์ของเง่ือนผกูซุง 
                1.   ใชผ้กูกบัวตัถุท่ีเป็นท่อนยาว  ๆ  เช่น  ท่อนซุง  เสา  เป็นตน้ 
                2.   ใชผ้กูสัตว ์ เรือ  หรือแพ  ไวก้บัหลกั 
                3.   ใชผ้กูหินแทนสมอเรือ  หรือผกูหินแทนสมอบกก็ได ้
                4.   ใชเ้ป็นเง่ือนเร่ิมตน้ในการผกูทแยง 
ขั้นตอนการผกูเงือนผกูซุง 
 
ขั้นท่ี  1   สอดเชือกใหค้ลอ้งรอบตน้ซุงหรือเสา 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี  2   งอปลายเชือกคลอ้งตวัเชือก 
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ขั้นท่ี  3   พนัปลายเชือกรอบเส้นตวัเอง   3  -  5  รอบ  ดึงตวัเชือกใหเ้ง่ือนแน่น 
 

 
2. เง่ือนตะกรุดเบด็ 
                   เง่ือนตะกรุดเบด็นบัเป็นเง่ือนท่ีส าคญัของวชิาลูกเสือ  เพราะใชผ้กูเง่ือนอ่ืน  ๆ   อีกหลาย
เง่ือน  เช่น  เง่ือนผกูแน่น   เง่ือนประกบ  เง่ือนกากบาท   
ประโยชน์ของเง่ือนตะกรุดเบด็ 
                  เป็นเง่ือนท่ีใชใ้นงานต่าง  ๆ  มากมาย   เช่นผกูส่ิงของต่าง  ๆ  ผกูเหล็ก   ผกูร้ัว  ผกูตอม่อ
ในการสร้างสะพาน   ผกูรอกแขวน   ผกูสมอเรือ   ผกูเบด็  เป็นตน้   
วธีิผกูเง่ือนตะกรุดเบด็ 
ขั้นท่ี  1    พนัเชือกใหเ้ป็นบ่วงสลบักนั   ดงัรูป 

 
ขั้นท่ี  2    เล่ือนบ่วงใหเ้ขา้ไปซอ้นจนทบักนัเป็นบ่วงเดียว 
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ขั้นท่ี  3   น าบ่วงจากขั้นท่ี  2  สวมลงในเสาแลว้ดึงปลายเชือกจดัเง่ือนใหแ้น่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เง่ือนผกูร้ัง 
                 ประโยชน์ของเง่ือนผกูร้ัง   ใชผ้กูเสาเตน็ท ์  ผกูสัตว ์ ผกูบ่วงต่าง  ๆ  สามารถเล่ือนเชือก
ใหห้ยอ่นและตึงได ้ ผกูห่วงต่าง  ๆ  เพราะเล่ือนเชือกใหห้ยอ่นหรือตึงได ้
วธีิการผกูเง่ือนผกูร้ัง 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                   ช้ันประถมศึกษาปีที่   4        
แผนการจัดที ่  19   เร่ือง    กจิกรรมกลางแจ้ง  (ต่อ)               จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์     
                  1.  ผกูแน่นแบบต่าง  ๆ  ไดถู้กตอ้งและมัน่คง 
                  2.  บอกประโยชน์ของการผกูแน่นแบบต่าง  ๆ  ได ้
เนือ้หา      
               -  การผกูแน่น  ผกูประกบ  ผกูทแยง  ผกูกากบาท 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
              2. เกม   “ ข้ึนเขาลงหว้ย ”          5  นาที 
              3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 

3.1 ผูก้  ากบัอภิปรายถึงประโยชน์ของการใชเ้ชือกในชีวติประจ าวนั 
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต  แลว้ใหลู้กเสือปฏิบติั  

ดงัน้ี 
ฐานท่ี  1  การผกูประกบและประโยชน์ 
ฐานท่ี  2  การผกูทแยงและประโยชน์ 
ฐานท่ี  3  การผกูกากบาทและประโยชน์ 

         3.3   เกมทดสอบ  “การแข่งมา้โรมนั” 
               4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 

 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน    1.  ไมพ้ลอง   เชือก 
                                     2.   แผนภูมิการผกูแน่นแบบต่าง  ๆ  
                                     3.   แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล    1.  การสังเกต  ความสนใจ 
                                            2.  ซกัถามและทดสอบ 
บันทกึหลงัการสอน……………………………………..……………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….................................
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การผูกแน่น 
       การผกูแน่น   เป็นการผกูวตัถุใหติ้ดแน่นเขา้ดว้ยกนัโดยใชเ้ชือกหรือวสัดุอ่ืนหรือวสัดุคลา้ย
เชือก  ซ่ึงมีประโยชน์ต่อลูกเสือเป็นอยา่งมาก   ในการเขา้ค่ายพกัแรมหรือการเดินทางไกล  เป็นตน้  
การผกูแน่นมี 3  คือ 

1. ผกูประกบ 
2. ผกูทแยง 
3. ผกูกากบาท 

1. ผกูประกบ 
                 ประโยชน ์

1. ใชต่้อไมห้ลาย  ๆ  ท่อนเขา้ดว้ยกนัใหย้าว 
2. ใชผ้กูต่อไมใ้นการก่อสร้าง 
3. ใชผ้กูต่อพลองท าเสาธงลอย 

วธีิการผกู 
             วธีิท่ี  1    ผกูประกบ  2  ท่อน 
              ขั้นท่ี  1   เอาไมท่ี้จะต่อมาวางซอ้นขนานกนัโดยใหป้ลายท่ีจะต่อซอ้นกนัราว  1   ใน  4  
หรือ  1  ใน 5   ของความยาวของไม ้ จากนั้นเอาเชือกผกูเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีเสาตน้ใดตน้หน่ึง  แลว้
บิดปลายเชือกเขา้กบัตวัเชือก  (แต่งงาน)  ใชล่ิ้มขนาดเท่าเส้นเชือกยดัระหวา่งเสา  “ตามรูป”  ใช้
เชือก  2  เส้น เวลาผกูจริงผกูทีละเส้น 
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                  ขั้นท่ี  2     พนัเชือกรอบไมท้ั้งสองอนัใหเ้ชือกเรียงกนัพนัจ านวนรอบจนกวา้งเท่ากบั
ความกวา้งของไมท้ั้งสองอนั   สอดเชือกเขา้กลางระหวา่งไมท้ั้งสอง  ซ่ึงยงัห่างกนัอยูเ่พราะมีล่ิมยดั
ไวเ้พื่อเตรียมพนัหกัคอไก่ 
 

 
                      ขั้นท่ี  3   หกัคอไก่โดยสอดเชือกในระหวา่งไมพ้นัรอบเชือกท่ีพนัอยูเ่ดิม   ดึงล่ิมออก  
รัดหกัคอไก่ใหแ้น่น 

 
                   ขั้นท่ี  4   ผกูปลายเชือกดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ทีไมค้นละอนักบัท่ีข้ึนตน้ 
 
วธีิท่ี  2    ผกูประกบ  3  ท่อน 
วิธีการผูก      เร่ิมด้วยผูกตะกรุดเบ็ดท่ีเสาตน้กลาง  แต่งงานเชือกแล้วพนัรอบเสาทั้งสามให้เชือก
เรียงกนัจนกวา้งเท่าความกวา้งของเสาทั้งสามตน้  หักคอไก่รัดจนแน่น  ลงทา้ยดว้ยผูกตะกรุดเบ็ด          
ท่ีเสาตน้ริมเป็นอนัส าเร็จ       
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2. ผกูทแยง 
                  ประโยชน ์

1. ใชผ้กูนัง่ร้านในการก่อสร้าง 
2. ผกูไมค้  ้ายนัเสาป้องกนัเสาลม้ 
3. ใชผ้กูตอม่อเสาสะพาน 

 
 
วธีิผกู 
ขั้นท่ี  1   ใชป้ลายเชือกดา้นหน่ึงคลอ้งรอบไมเ้สาทั้งสองตน้  และผกูดว้ยเง่ือนผกูซุง 
 
 
                                                                               
 
                                                                         ขั้นท่ี  2   ดึงปลายเชือกลงทางขวา  เพื่อใหเ้ง่ือน 
                                                                                         แน่น  แลว้พนัรอบเสาทั้งสอง  3  -  4  รอบ 

 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี  3   พนัทแยงรอบเสาทั้งคู่  3  รอบ     
                                                                                               ขั้นท่ี  4   หกัคอไก่   2  -   3  รอบ     
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ขั้นท่ี   5   ลงดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ 

 
 
 
 
3. ผกูกากบาท 
ประโยชน ์

1. ใชผ้กูนัง่ร้านในการก่อสร้าง 
2. ใชผ้กูตอม่อเสาสะพาน 

 
วธีิการผกู 
ขั้นท่ี  1   ผกูเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีหลกัอนัตั้ง (อนันอนก็ได)้   แลว้แต่งงานปลายเชือกส่วนท่ีเหลือให้
เขา้กนัใหเ้รียบร้อย 
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ขั้นท่ี  2   ออ้มเชือกลอดใตไ้มอ้นันอนทางดา้นขวา  ดึงใหตึ้งมือพาดขา้มอนัตั้งดา้นบน  ลอดอนันอน
ด้านซ้ายข้ึนมาพาดข้ามอันตั้ งด้านล่าง  ลอดอันนอนด้านขวาเป็นอันครบรอบพันอย่างน้ีสัก                   
3 – 4  รอบ  ดึงใหตึ้งทุก  ๆ  รอบ 

 
 
ขั้นท่ี  3   หกัคอไก่   
               หกัคอไก่  คือการพนัรอบออ้มเง่ือนในขั้นท่ี   2    เพื่อรัดเชือกใหตึ้ง  จะไดไ้ม่รูดลง 
 

 
ขั้นท่ี  4    เม่ือหกัคอไก่ได ้ 2 -  3  รอบ  และดึงเชือกใหตึ้งแลว้    ใหจ้บลงดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีไม้
อนันอนซ่ึงเป็นคนละอนักบัอนัข้ึน 
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หมายเหตุ   การผกูกากบาทมีล าดบัขั้นการผกูดงัน้ี 

1. ข้ึนตน้ดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีหลกัตน้หน่ึง 
2. แต่งงานเชือกกบัปลายเชือก 
3. พนัเชือกออ้มหลกัทั้งสอง 
4. คกัคอไก่เพื่อรัดเชือกใหแ้น่น 
5. ลงทา้ยดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีหลกัคนละตน้กบัขอ้  1 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่5 
ลูกเสือโท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                 หนา้ 
ค าช้ีแจงการใช้แผนการเรียนรู้ 

หน่วยที ่ 1          
 ปฐมนิเทศ         1 
หน่วยที ่ 2 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั      2 
หน่วยที ่ 3-4           

ระเบียบแถว         14 
หน่วยที ่ 5-6 

การช่วยเหลือ         27 
หน่วยที ่7-9 
 การรู้จกัดูแลตนเอง        36 
หน่วยที ่10-12 
 การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ        42 
หน่วยที ่13-16 
 ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ        49 
หน่วยที ่17 
 ระเบียบแถว (สวนสนาม)        74 
 หน่วยที ่  18    
งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ                       76 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือตรี 
แสดงวา่มีความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 

ประวติัสังเขปของลอร์ด  เบเดน  พาวเวลล ์
พระราชประวติัสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
ววิฒันาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
การท าความเคารพ  การแสดงรหสั  การจบัมือซา้ย  และคติพจน์ของลูกเสือ 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
      เขา้ใจและยอมรับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
กิจกรรมกลางแจง้ 
      มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานท่ี 
ระเบียบแถว 

ท่ามือเปล่า  ท่าถือไมพ้ลอง  การใชส้ัญญาณมือและสัญญาณนกหวดี 
การตั้งแถวและการเรียกแถว 

ลูกเสือโท 
1. การรู้จกัดูแลตนเอง 
2. การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
3. การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง  ๆ 
4. ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ 
5. งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
6. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
ลูกเสือเอก 
1. การพึ่งตนเอง 
2. การบริการ 
3. การผจญภยั 
4. วชิาการของลูกเสือ 
5. ระเบียบแถว 
 
 
 
 
 



เคร่ืองหมายวชิาพเิศษ  54  วชิา 
เรียนนอกเวลาหรือใช้วธีิบูรณาการเข้ากบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
จุดประสงค์ 
  เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางกาย   สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม ใหเ้ป็นพลเมือง
ดีมีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรคส์ังคมให้มีความเจริญกา้วหนา้  ความสงบสุข  และความมัน่คง
ของประเทศชาติ  จึงตอ้งปลูกฝังใหมี้คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
                          1.   มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามญั 
                          2.   มีทักษะการสังเกต จดจ า การใช้มือ การแก้ปัญหา และทกัษะในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
                          3.   มีความซ่ือสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี   เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น                  
มีความเสียสละ  บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
                          4.   มีการพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ    สร้างสรรค์งานฝีมือ   สนใจและพัฒนา                     
เร่ืองของธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดหน่วยกจิกรรมลูกเสือสามัญ 
ช่วงช้ันที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่5)    วชิาลูกเสือโท  ภาคเรียนที ่1 

 
ล าดบัท่ี หน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชัว่โมง) หมายเหตุ 

1 การปฐมนิเทศ 
- การจดัการเรียนการสอน 
- การแต่งกาย 

1  

2 การรู้จกัดูแลตนเอง 3  
3 การช่วยเหลือผูอ่ื้น 2  
4 การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง  ๆ 3  
5 ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ 6  
6 งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 2  
7 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 2  

รวม 19  
 
ภาคเรียนท่ี  2     1.    เรียนวชิาพิเศษลูกเสือสามญั 
                          2.    จดักิจกรรมการเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือสามญั 
หมายเหตุ    วชิาลูกเสือโทใชเ้วลาเรียนจ านวน   18   ชัว่โมง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ 
ช่วงช้ันที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่5)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 

สัปดาห์ที ่ เร่ือง จุดประสงค์ จ านวนช่ัวโมง หมายเหตุ 
1 ปฐมนิเทศ 1. ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้

2. ช้ีแจงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ได ้

1  

2 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 1. บอกและปฏิบติัตามค า
ปฏิญาณของกฎของลูกเสือ
สามญั 

2. วางแผนในอนาคตได ้

1  

3 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ บอกและปฏิบติัตามค าปฏิญาณ
ของกฎของลูกเสือสามญั 

1  

4 ระเบียบแถว ปฏิบติัตนท่ามือเปล่าและท่ามีไม้
พลองตามระเบียบแถวได ้

1  

5 ระเบียบแถว จดัรูปขบวนสวนสนามและปฏิบติั
ตามขั้นตอนการสวนสนามได้
ถูกตอ้ง 

1  

6 การช่วยเหลือผูอ่ื้น 1. แสดงวธีิปฐมพยาบาล
บาดแผลท่ีเกิดจากแมลงหรือ
สัตวมี์พิษกดัต่อยได ้

2. แสดงวธีิปฐมพยาบาลเมือถูก
แดดเผา  ไฟไหม ้ น ้าร้อนลวก  
และเป็นลมได ้

1  

7 การช่วยเหลือผูอ่ื้น (ต่อ) 1. บอกช่ือสถานท่ีส าคญัใน
ทอ้งถ่ินได ้

2. ช้ีแนะน าทางไปยงัสถานท่ี
ส าคญัในทอ้งถ่ินได ้

1  

 
 
 

 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ (ต่อ) 
ช่วงช้ันที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่5)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 
 

สัปดาห์ที ่ เร่ือง จุดประสงค์ จ านวนช่ัวโมง หมายเหตุ 
8 การรู้จกัดูแลตนเอง 1. แสดงวธีิบรรจุส่ิงของลงเคร่ือง

หลงัได ้
2. เตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล

เป็นส่วนตวัส าหรับเดิน
ทางไกลได ้

1  

9 การรู้จกดูแลตนเอง  (ต่อ) ก่อไฟปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน  และปรุง
อาหารง่าย ๆ นอกสถานท่ีได ้

1  

10 การรู้จกดูแลตนเอง  (ต่อ) 1. กางเตน็ทแ์ละเก็บเตน็ทไ์ด ้
2. อยูค่่ายพกัแรมอยา่งนอ้ย   1   

คืนได ้

1  

11 การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 1. บอกช่ือทิศทั้ง  8  ไดถู้กตอ้ง 
2. บอกวธีิใชเ้ขม็ทิศได ้
3. บอกเคร่ืองหมายต่าง ๆ ใน

แผนท่ีได ้
4. หาทิศทางโดยใชแ้ผนท่ีและ

เขม็ทิศได ้

1  

12 การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง  ๆ 
(ต่อ) 

1. เดินทางไกลไป  -  กลบั  ตาม
ระยะทาง  10  กิโลเมตร  ได ้

2. กฎและเคร่ืองหมายจราจร 

1  

13 การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง  ๆ  
(ต่อ) 

1.   เลือกศึกษาประเทศท่ีน่าสนใจ
ได ้  1   ประเทศ 
2.   บอกส่ิงส าคญัของประเทศท่ี
น่าสนใจได ้

1  

 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ (ต่อ) 
ช่วงช้ันที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่5)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 
 

สัปดาห์ที ่ เร่ือง จุดประสงค์ จ านวนช่ัวโมง หมายเหตุ 
14 ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ 1. บอกวธีิใชมี้ดและขวานอยา่ง

เหมาะสมกบังานได ้
2. บอกวธีิเก็บรักษามีดและขวาน

ไดแ้สดงวธีิบรรจุส่ิงของลง
เคร่ืองหลงัได ้

3. เตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล
เป็นส่วนตวัส าหรับเดิน
ทางไกลได ้

1  

15 ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ (ต่อ) 1. ผกูเง่ือนจากเชือกท่ีมีขนาด
เดียวกนัและบอกประโยชน์ได้
อยา่งนอ้ย  1  เง่ือน 

2. ผกูเง่ือนจากเชือกท่ีมีขนาด
ต่างกนัและบอกประโยชน์ได้
อยา่งนอ้ย  1  เง่ือน 

3. ผกูเง่ือนดว้ยเชือกกบัวสัดุอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงและบอก
ประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เง่ือน 

1  

16 ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ  (ต่อ) 1. ผกูแน่นแบบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง
และมัน่คง 

2. บอกประโยชน์ของการผกู
แน่นแบบต่าง ๆ ได ้

1  

17 ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ  (ต่อ) 1. บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน
ของตนได ้

2. บอกทิศทางลม  และช่ือลม
ประจ าฤดูกาลท่ีพดัผา่นได ้

3. บอกลกัษณะอากาศตาม
ฤดูกาลนั้น ๆ ได ้

1  

 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ (ต่อ) 
ช่วงช้ันที ่2  (ช้ันประถมศึกษาปีที ่5)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 

สัปดาห์ที ่ เร่ือง จุดประสงค์ จ านวนช่ัวโมง หมายเหตุ 
18 ระเบียบแถว เดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  พร้อม

เพรียง 
1  

19 ระเบียบแถว เดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  พร้อม
เพรียง 

1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



1 
แผนการจัดกจิกรรมลกูเสือสามัญ              ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        
แผนการจัดที ่  1   เร่ือง   ปฐมนิเทศ                             จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    1.  ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้
                      2.  ช้ีแจงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้  
เนือ้หา            1.  หมู่และระบบหมู่ลูกเสือสามญั 
                2.  การปฏิบติัตนการเขา้ร่วมกิจกรรม 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1.  แบ่งหมู่ลูกเสือสามญัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
               2.  สนทนาถึงระบบหมู่  การปฏิบติักิจกรรม 
               3.  อธิบายถึงการแต่งเคร่ืองแบบและการเตรียมอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอน    ภาพลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบ 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                           2.  ซกัถามการแต่งเคร่ืองแบบ 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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 แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                              ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        
แผนการจัดที ่  2   เร่ือง   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ              จ านวน   1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์     1.  บอกและปฏิบติัตามค าปฏิญาณของกฎของลูกเสือสามญั 
                       2.  วางแผนในอนาคตได ้
เนือ้หา     1.  ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั 
               2.  กฎของลูกเสือสามญั 
               3.  การวางแผนปฏิบติังานเพื่อความเจริญกา้วหนา้ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
                1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )      10  นาที 
                2. เพลง   “ กฎลูกเสือ ”          5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา      30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัทบทวนค าปฏิญาณและกฎ 
3.2 ผูก้  ากบันดัหมายนายหมู่ลูกเสือและแนะน าการวางแผนการปฏิบติัตาม

ค าปฏิญาณและกฎนอกเวลาเรียน 
3.3 ใหน้ายหมู่สนทนากบัลูกเสือในหมู่ของตน 
3.4 ใหน้ายหมู่ลูกเสือเสนอผลงาน  

4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
  5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )  10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  แบบรายงาน 
2.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล    1.  การสังเกต                     
                                            2.  การซกัถาม 
บันทกึหลงัการสอน…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 



3 
ตัวอย่างบันทกึการสนทนาระหว่างนายหมู่กบัสมาชิกในหมู่ 

 
1. ช่ือลูกเสือ……………………………………………………หมู…่………………………… 
2. ประวติัส่วนตวั  อาย…ุ……..ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี……………ถนน…………………………….. 

หมู่ท่ี……………….ต าบล……………….อ าเภอ…………จงัหวดั………………………… 
3. ความเจริญกา้วหนา้ทางลูกเสือของตน  (ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย / ลงใน 0  เฉพาะขอ้ท่ีเขา้ใจเป็น

ความจริง  ปฏิบติัไดห้รือเคยปฏิบติัมาแลว้  เท่านั้น) 
                  ก่อนมาเป็นลุกเสือสามญั  เคยเป็นลูกเสือส ารองมาแลว้ 
                  ประวติัของผูใ้หก้  าเนิดลูกเสือโลก 
                  พระราชประวติัของพระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
                  การท าความเคารพ  การแสดงรหสั   การจบัมือซา้ยของลูกเสือ 
                  คติพจน์ของลูกเสือ 
                  ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
                  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งนอ้ย  2  คร้ัง 
                  ระเบียบแถมมือเปล่า  ท่าถือพลอง  สัญญาณมือ   และสัญญาณนกหวดี 
                  เตรียมอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ไปอยูค่่ายพกัแรมไดโ้ดยไม่ตอ้งมีผูช่้วยเหลือ 
                  บอกสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินใหผู้อ่ื้นเขา้ใจได ้
                  ทิศทั้ง  8  และการใชเ้ขม็ทิศ 
                  เดินทางไกลพร้อมกบัเพื่อนลูกเสือ  ระยะทางไป – กลบั  10  กิโลเมตร 
                  เคร่ืองหมายจราจร  และปฏิบติัตามเคร่ืองหมายจราจรได ้
                  วธีิใชเ้ก็บรักษามีด  และขวาน 
                  ผกูเง่ือนประมง  ผกูร่น  คนลาก  อยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ 1  เง่ือน 
                  ผกูเง่ือนขดัสมาธิ   ขดัสมาธิ  2  ชั้น   อยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ 1  เง่ือน 
                  ผกูเง่ือนผกูซุง  ตะกรุดเบด็  ผูร้ั้ง  กบัวสัดุอยา่งหน่ึงอยา่งใดได ้ 1  เง่ือน 
                  ผกูแน่น  เช่น  ผกูประกบ  ผกูทแยง  ผกูกากบาทได ้
                  ลกัษณะและสัญญาณเก่ียวกบักาลอากาศในทอ้งถ่ิน 
                  ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการท างานอดิเรก  คือ 
                   1………………………………….. 
                   2………………………………….. 
                   3………………………………….. 
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4. การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลุกเสือ 
                  เม่ือไดรั้บมอบหมายงานไดก้ระท าจนส าเร็จไม่เหลวไหล 
                  ไดป้ฏิบติัตนแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริยอ์ยูเ่สมอ 
                   ไดบ้  าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งนอ้ยวนัละ  1  คร้ัง 
                   นอกจากเพื่อนในกองแลว้  ลูกเสือต่างกองต่างอ าเภออีกอยา่งนอ้ย  2  คน 
                   ไม่เคยถูกผูบ้งัคบับญัชาลงโทษเก่ียวกบัการประพฤติตนไม่เรียบร้อย 
                   เคยช่วยเหลือสัตวท่ี์ไดรั้บอนัตรายอยา่งนอ้ย  1  คร้ัง 
                   ไม่เคยถูกลงโทษจากบิดามารดา  หรือผูบ้งัคบับญัชาเน่ืองจากไม่ท าตามค าสั่ง 
                   ไม่เคยหลีกงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรือใหท้ างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
                   ไดส้ะสมเงินจากน ้าพกัน ้าแรงของตนเองฝากออมสินไวแ้ลว้ 
                   เคยกระท าความผดิมาแลว้แต่ขณะน้ีกลบัประพฤติเป็นคนดีและจะไม่ปฏิบติัในทาง
เส่ือมเสียโดยเด็ดขาด   
5. ควรวางแผนเพื่อความเจริญกา้วหนา้ในอนาคตของตนเอง 
                    เม่ือจบลูกเสือโตรีแลว้จะเรียนวชิาลูกเสือโทใหไ้ดห้มดทุกวชิา 
                    เม่ือส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาแลว้จะสมคัรชั้นมธัยมศึกษาและเลือกเรียนวชิา
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  และวสิามญัต่อไป 
                    เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ตอ้งการประกอบอาชีพ 
 
 
 
                                                                    ลงช่ือ……………………..ผูบ้นัทึก 
                                                                                          นายหมู่ 
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ค าปฏญิาณของลูกเสือ 
 
 ค าปฏิญาณของลูกเสือไม่มีค  าว่า “อย่า” หรือ “ต้อง”  คือไม่มีการห้ามหรือบังคบั         
แต่เป็นค าปฏิญาณหรือค ามัน่สัญญาของลูกเสือ และผูบ้งัคบับญัชาได้กล่าวรับรองดว้ยเกียรติของ
ตนเองและด้วยความสมัครใจ   ส่วนกฎของลูกเสือได้ก าหนดไว้เป็นกลาง  เพื่อให้ ลูกเสือ                     
ไดถื้อเป็นหลกัปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั  และโดยผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือจะตอ้งเคร่งครัดในการปฏิบติั
ตามกฎของลูกเสือเป็นพิเศษ  เพื่อบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ลูกเสือ    
 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  ท าให้ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์ รู้จกับ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น  มีระเบียบวนิยั  อยูใ่นกรอบประเพณีอนัดี
งาม  และไม่ก่อให้เกิดความยุง่ยากใด ๆ ในบา้นเมือง  ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่การลูกเสือเป็นก าลงั
ส่วนหน่ึงในการสร้างความมัน่คงใหแ้ก่ประเทศชาติ 
 ค าวา่  “ปฏิญาณ”  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน แปลวา่ “การใหค้  ามัน่   
โดยสุจริต” 
 ลูกเสือจะตอ้งส านึกว่า  เขากล่าวค าปฏิญาณดว้ยความสมคัรใจของเขาเอง  อน่ึงเขา
จะต้องเขา้ใจด้วยว่า  ผูจ้ะเรียกว่า  “คนจริง”  เพื่อให้คนอ่ืนนับถือและเช่ือถือได้นั้นจะต้องรักษา
ค าพูด  โดยเฉพาะท่ีเป็นค าปฏิญาณหรือค ามัน่สัญญาของตน  กล่าวคือ  ขา้สัญญาว่าจะท าอยา่งไร
แลว้  ตอ้งท าเหมือนปากพดูทุกอยา่ง  ดงันั้นค าปฏิญาณท่ีกล่าววา่ 
 ดว้ยเกียรติของขา้  ขา้สัญญาวา่ 
 ขอ้  1  ขา้จะจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
 ขอ้  2  ขา้จะช่วยเหลือผูอ่ื้นทุกเม่ือ 
 ขอ้  3  ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ 
 จากค าปฏิญาณขอ้ท่ี  1  นั้น  แสดงใหเ้ห็นวา่  ลูกเสือมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

ก. หนา้ท่ีต่อชาติ 
ชาติไทย  คือ  แผน่ดินและน่านน ้ าท่ีรวมกนัเรียกวา่  “ประเทศไทย”    ประกอบดว้ย
ประชาชนพลเมืองท่ีรวมกนัเรียกวา่  “คนไทย” 

 ธงชาติ  เป็นเคร่ืองหมายแทนชาติ   ฉะนั้ นธงชาติจึงเป็นส่ิงท่ีควรแก่การเคารพ               
เป็นหน้าท่ีของลูกเสือทุกคน   จะต้องแสดงความเคารพในโอกาสท่ีเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสา                
และเวลาเชิญธงชาติลงจากยอดเสา 
 พิธีเชิญธงชาติข้ึนสู่ยอดเสาหรือพิธีเชิญธงชาติลงจากยอดเสาน้ี  เป็นพิธีส าคญัอย่าง
หน่ึงของลูกเสือ  ซ่ึงจะตอ้งกระท าด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้เชิญธง
ชาติลง  ควรถือวา่เป็นเกียรติท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ างานน้ี  และจะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหส่้วนใด 
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ส่วนหน่ึงของธงสัมผสัพื้นดินเป็นอันขาด  ลูกเสือไม่ควรกระท าการใด  ๆ  ในอันท่ีจะน ามา                   
ซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติของธงชาติ  เช่น  น าพื้นธงไปปูพื้น   เช็ดส่ิงของหรือเหยียบย  ่าและกองไว้
แทบเทา้ 
 ธงชาติไทย  เรียกว่า “ธงไตรรงค์”  แปลว่า  ธงสามสี  ลูกเสือควรจะทราบด้วยว่า               
แต่ละสีมีความหมายอย่างไร สัญลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของธงชาติ  คือ  เพลงชาติ  ลูกเสือและ
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือทุกคน  จะตอ้งสามารถร้องเพลงชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ข. หนา้ท่ีต่อศาสนา 
 ลูกเสือจะนบัถือศาสนาใด  ๆ  ก็ได ้  เพราะทุกศาสนาก็มีความมุ่งหมายอยา่งเดียวกนั  
คือสอนใหบุ้คคลเป็นคนดี  และท าใจใหผ้อ่งใสบริสุทธ์ิ 

ค. หนา้ท่ีต่อพระมหากษตัริย ์
 ผู ้ก  ากับลูกเสือพึงหาวิธีการต่าง  ๆ   ท่ีจะท าให้ ลูกเสือสนใจพระราชกรณีกิจ             
ของพระมหากษตัริย ์ โดยเนน้ถึงเวลาท่ีพระองคท์รงอุทิศให้แก่บา้นเมือง  และเสด็จพระราชด าเนิน
ไปทรงเยีย่มเยยีนประชาชน  ในทอ้งถ่ินต่าง  ๆ  ทัว่ราชอาณาจกัร 
 พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขของชาติ  เป็นท่ีร่วมแห่งความเคารพสักการะ  
และความสามคัคีของคนไทยทั้งชาติ   

ง.  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเป็นหลกัส าคญัประการหน่ึงของลูกเสือ  และเป็นส่ิงท่ี
ท าใหก้ารลูกเสือมีช่ือเสียง  ไดรั้บการยกยอ่งจากประชาชนโดยทัว่ไป 
 โอกาสท่ี ลูกเสือจะบ าเพ็ญประโยชน์นั้ น   ควรเร่ิมจากส่ิงท่ีใกล้ตัวเด็กก่อน                  
แลว้ขยายออกไปตามวยั  และความสามารถของเด็ก  กล่าวคือ 
 1.  บา้นเมืองของลูกเสือ  ควรส่งเสริมให้เด็กท างานในบา้นหรือบ าเพ็ญประโยชน์           
ต่อครอบครัว  เพื่อเป็นการเพาะนิสัยท่ีดีใหแ้ก่เด็ก 
 2.  โรงเรียนหรือท่ีตั้งกองลูกเสือ  ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือควรส่งเสริมให้เด็กไดท้  างาน
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน  ต่อห้องเรียน  ต่อโรงเรียนให้มากท่ีสุด  โดยสอนให้ลูกเสือตระหนักว่า   
งานเป็นส่ิงท่ีมีเกียรติ  งานเท่านั้นเป็นเคร่ืองวดัคุณค่าของคน 
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กฎของลูกเสือ 

 
กฎของลูกเสือมี  10  ขอ้  ลูกเสือจะตอ้งจ าใหไ้ด ้ รู้ความหมายและปฏิบติัเป็นกิจวตัรจนเกิดเป็นนิสัย
ประจ าตวัมีดงัน้ี 
 ขอ้  1  ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้
 ขอ้  2  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผูมี้
พระคุณ 
 ขอ้  3  ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 ขอ้  4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
 ขอ้  5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
 ขอ้  6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
 ขอ้  7  ลูกเสือเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ขอ้  8  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
 ขอ้  9  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
 ขอ้  10  ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา  ใจ 
 กฎของลูกเสือ  10  ขอ้น้ี  ไดด้ดัแปลงมาจากกฎของลูกเสือขอ้  10  ตามธรรมนูญของ
สมชัชาลูกเสือโลกท่ีวา่  “ลูกเสือเป็นผูส้ะอาดในทางความคิด  วาจา  และการกระท า” 
 ขอ้  1  ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้
  ลูกเสือท่ีแท้จริงถือว่า   เกียรติของเขาส าคัญกว่าส่ิงใด  เกียรติขิงเขาเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ  คนท่ีรู้จกัรักษาเกียรติเป็นผูท่ี้เช่ือถือไดเ้สมอ  เขาจะไม่กระท าส่ิงใด  ๆ  ท่ีเสียเกียรติ  เช่น  
พดูเทจ็กบัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาของเขา  และเขาจะท าตวัเป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ไป  
ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือท่านตอ้งไม่ยอมให้ส่ิงย ัว่ยวนใจ  ไม่วา่จะลึกลบัหรือรุนแรงเพียงใด  มาชกัจูง
ใหท้่านกระท าการใดๆ  ท่ีไม่สุจริตหรือเป็นส่ิงท่ีน่าสงสัย  ท่านจะไม่ละเมิดค ามัน่สัญญาเป็นอนัขาด 
 ขอ้  2  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผูมี้
พระคุณ ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดี  ท่านจะตอ้งระลึกไวเ้สมอวา่  ท่านเป็นคนหน่ึงในคณะ หรือเป็น
อิฐกอ้นหน่ึงในก าแพงท่านตอ้งท าหน้าท่ีของท่านให้ดีท่ีสุด  และซ่ือตรงกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัท่าน  
เช่น  พอ่  แม่  พี่  นอ้ง  ท่านจะตอ้งไม่ท าลายเกียรติของท่านดว้ยการเล่นไม่ซ่ือ นอกจากนั้นท่านตอ้ง
ไม่ท าให้ผูท่ี้ไวว้างใจท่านไม่วา่ชายหรือหญิงตอ้งผิดหวงั  บรรพบุรุษของท่าน ไดท้  างานดว้ยความ
แข็งแรง  ด้วยความทรหด   และตายด้วยความองอาจเพื่อรักษาบ้านเมืองไวใ้ห้ท่าน ขออย่าให ้            
บรรพบุรุษของท่านมองมาจากสวรรค และเห็นท่านเท่ียวเตร่เอามือใส่กระเป๋า โดยไม่ได้ท า
ประโยชน์อะไรเพื่อบา้นเมืองเลย 
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 ขอ้  3  ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
  ลูกเสือจะพยายามให้ความเมตตากรุณา  เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนอยู่
เสมอ  ความคิดของเขามีว่าทุกคนต้องตาย  แต่ท่านควรจะท าใจของท่านก่อนเวลาจากโลกน้ี                  
ไปตามวิถีทางของธรรมชาติ  ท่านควรจะท าความดีบา้ง  ฉะนั้นจงท าทนัที  เพราะท่านไม่รู้เลยว่า
เม่ือใดท่านจะตอ้งล่วงลบัไป  
 ขอ้  4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
  ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ  ท่านตอ้งยอมรับรู้วา่คนอ่ืนเป็นเพื่อมนุษย ์ และท่านตอ้ง
ไม่รังเกียรติความแตกต่าง  ในเร่ืองของความคิด  วรรณะ  ศาสนา  หรือชาติบา้นเมือง  ท่านตอ้ง            
ขจดัอคติของท่าน  และมองหาจุดดีของคนอ่ืน  ส่วนจุดชั่วนั้นคนโง่ย่อมวิจารณ์ได ้ ถา้ท่านแสดง
ไมตรีจิตต่อคนชาติอ่ืนไดเ้ช่นน้ี  ก็นบัวา่ท่านไดก่้อให้เกิดสันติภาพ  และไมตรีจิตระหวา่งประเทศ  
และมวลมนุษยชาติได ้
 ขอ้  5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ   ท่าจะต้องสุภาพและค านึงถึงผู ้หญิง  คนแก่                       
เด็กและบุคคลทัว่ไป  แต่ยิ่งกว่านั้นท่านจะตอ้งสุภาพต่อฝ่ายตรงขา้มกบัท่านดว้ยรวมความว่าท่าน                 
จะตอ้งเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพบุรุษ  คือ  ผูป้ฏิบติัตามกฎแห่งการบ าเพญ็ประโยชน์ของลูกเสือ 
 ขอ้  6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
  สัตวท์ั้งหลายมีความรักและความหวงแหนชีวติของตนยิง่กวา่ส่ิงใด ต่างก็ด้ินรน
ต่อสู้  เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภยัจากอนัตราย ทุกชีวิตปรารถนาความสุข ความรัก ความอบอุ่น  
และการช่วยเหลือเก้ือกลู  แต่เกลียดกลวัและหวาดระแวงต่อการล่วงเกินเบียดเบียน  และการท าร้าย 
  ภารกิจอันส าคัญของลูกเสือ  คือ  การช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พ้นจากความทุกข ์             
และการบริการแก่ผูอ่ื้นให้ไดรั้บความสุข  ดงันั้น  ลูกเสือทุกคนควรจะเป็นผูมี้ความรักและความ
เมตตากรุณาต่อสัตวด์ว้ย 
 ขอ้  7  ลูกเสือเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
  ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ  ท่านยอ่มบงัคบัตนเองและเต็มใจเช่ือฟังค าสั่งของพ่อแม่  
ครู  อาจารย์  นายหมู่  และผูก้  ากับลูกเสือ  โดยชอบด้วยเหตุผลไม่มีการโต้แยง้  ชุมชนท่ีมีวินัย              
เป็นชุมชนท่ีมีความสุข   แต่วินัยต้องเกิดมาจากภายใน   มิใช่ถูกบังคับจากภายนอก   ดังนั้ น                    
ควรปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น  จึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก 
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 ขอ้  8  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
  ในฐานะท่ี เป็นลูกเสือ   คนด่ืน   ๆ   จะคอยมองดูท่านและคิดอยู่เสมอว่า                      
ท่านคงไม่หัวเสียและจะยืนหยดัต่อสู้ดว้ยความเขม้แข็ง  และร่าเริงอดทนในเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เกิดข้ึน 
 ขอ้  9  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ  ท่านจะมองไปข้างหน้าและจะไม่ยอมเสียเวลา   
หรือเสียเงินส าหรับความสุข  ค าส าราญในปัจจุบนั  แต่จะใชโ้อกาสนั้นเพื่อให้ไดบ้รรลุความส าเร็จ
ในหนา้ท่ีท่ีท่านกระท า  ทั้งน้ีเพื่อวา่จะไดไ้ม่ตอ้งเป็นภาระแก่ผูอ่ื้น  แต่กลบัจะเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอี้กดว้ย 
 ขอ้  10  ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา  ใจ 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ   ท่านต้องมีใจสะอาด   คิดแต่เร่ืองเป็นมงคล      
สามารถควบคุมสติและจิตใจของตนเอง  ไม่ให้ ฟุ้งซ่านในรูป  รส  กล่ิน  เสียง  สัมผัส   และ                  
ของมึนเมาจนเกินกวา่เหตุ  ท่านตอ้งเป็นตวัของตวัเอง  และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้นในทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีท่านคิด  พูด  และกระท า  โดยเฉพาะท่านควรมีสัมมาอาชีวะ  คือ  มีอาชีพสุจริต  เพื่อเป็นความสุข
ของตนเองและสังคม 
  คติพจน์ 
   ลูกเสือทัว่ไป                       “เสียชีพอยา่เสียสัตย”์ 
   ลูกเสือส ารอง “ท าดีท่ีสุด” 
   ลูกเสือสามญั “จงเตรียมพร้อม” 
   ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “มองไกล” 
   ลูกเสือวสิามญั “บริการ” 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                  ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        

แผนการจัดที ่  4   เร่ือง   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ            จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    

1. บอกความหมายและปฏิบติัตามกฎของลูกเสือได ้
2.  ท่องกฎของลูกเสือสามญัได ้  

เนือ้หา      
                    กฎของลูกเสือสามญั 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1.  พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
              2.  เกม   “ ผูว้เิศษ ”         5  นาที 

  3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
   3.1    ผูก้  ากบัอธิบายความหมายของกฎของลูกเสือ 

3.2 ใหลู้กเสือแต่ละหมู่อภิปรายรายการปฏิบติัตามกฎโดยผูก้  ากบัก าหนด
หวัขอ้ใหแ้ลว้น ามารายงานหรือแสดงบทบาทสมมติ 

3.3   ใหลู้กเสือท่องจ ากฎของลูกเสือสามญั 
3.4   ผูก้  ากบัติดตามการปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือแลว้ 
        ใหลู้กเสือบนัทึกรายงาน 
 
3.5   ร้องเพลงกฎลูกเสือ 

                 4.เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )  10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  แผนภูมิเพลงกฎลูกเสือ 
                2. แผนภูมิกฎลูกเสือ     

การวดัผลและประเมินผล  1.  สังเกตความสนใจและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                         2. สังเกตการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือหลงัจากท่ี            
                                               ไดเ้รียนไปแลว้ 

                 3. ทดสอบการท่องกฎของลูกเสือสามญั 
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บันทกึหลงัการสอน…………………..……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………............................
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 

 
กฎของลูกเสือ 
กฎของลูกเสือมี  10  ขอ้  ลูกเสือจะตอ้งจ าใหไ้ด ้ รู้ความหมายและปฏิบติัเป็นกิจวตัรจนเกิดเป็นนิสัย
ประจ าตวัมีดงัน้ี 
 ขอ้  1  ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้
 ขอ้  2  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผูมี้
พระคุณ 
 ขอ้  3  ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 ขอ้  4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
 ขอ้  5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
 ขอ้  6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
 ขอ้  7  ลูกเสือเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ขอ้  8  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
 ขอ้  9  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
 ขอ้  10  ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา  ใจ 
 กฎของลูกเสือ  10  ขอ้น้ี  ไดด้ดัแปลงมาจากกฎของลูกเสือขอ้  10  ตามธรรมนูญของ
สมชัชาลูกเสือโลกท่ีวา่  “ลูกเสือเป็นผูส้ะอาดในทางความคิด  วาจา  และการกระท า” 
 ขอ้  1  ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได ้
  ลูกเสือท่ีแท้จริงถือว่า  เกียรติของเขาส าคญักว่าส่ิงใด  เกียรติของเขาเป็นส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ  คนท่ีรู้จกัรักษาเกียรติเป็นผูท่ี้เช่ือถือได้เสมอ  เขาจะไม่กระท าส่ิงใด  ๆ  ท่ีเสียเกียรติ                 
เช่น  พูดเท็จกับผูบ้ ังคับบัญชาหรือผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา  และเขาจะท าตัวเป็นท่ีนับถือ                
ของคนทัว่ไป  ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือท่านตอ้งไม่ยอมให้ส่ิงย ัว่ยวนใจ  ไม่ว่าจะลึกลบัหรือรุนแรง
เพียงใด มาชกัจูงให้ท่านกระท าการใดๆ  ท่ีไม่สุจริตหรือเป็นส่ิงท่ีน่าสงสัย  ท่านจะไม่ละเมิดค ามัน่
สัญญาเป็นอนัขาด 
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 ขอ้  2  ลูกเสือมีความจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ และซ่ือตรงต่อผูมี้
พระคุณ 
  ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดี  ท่านจะต้องระลึกไวเ้สมอว่า  ท่านเป็นคนหน่ึง                
ในคณะ  หรือเป็นอิฐก้อนหน่ึงในก าแพงท่านตอ้งท าหน้าท่ีของท่านให้ดีท่ีสุด  และซ่ือตรงกบัผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง กบัท่าน  เช่น  พ่อ  แม่  พี่  น้อง  ท่านจะตอ้งไม่ท าลายเกียรติของท่านดว้ยการเล่นไม่ซ่ือ 
นอกจากนั้นท่านตอ้งไม่ท าให้ผูท่ี้ไวว้างใจท่านไม่วา่ชายหรือหญิงตอ้งผิดหวงั  บรรพบุรุษของท่าน 
ได้ท างานด้วยความแข็งแรง   ด้วยความทรหด   และตายด้วยความองอาจเพื่อรักษาบ้านเมือง                    
ไวใ้ห้ท่าน ขออยา่ให้บรรพบุรุษของท่านมองมาจากสวรรค์  แลเห็นท่านเท่ียวเตร่เอามือใส่กระเป๋า
โดยไม่ไดท้  าประโยชน์อะไรเพื่อบา้นเมืองเลย 
 ขอ้  3  ลูกเสือมีหนา้ท่ีกระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 
  ลูกเสือจะพยายามให้ความเมตตากรุณา   เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชน             
อยู่เสมอ  ความคิดของเขามีว่าทุกคนตอ้งตาย  แต่ท่านควรจะท าใจของท่านก่อนเวลาจากโลกน้ี             
ไปตามวิถีทางของธรรมชาติ  ท่านควรจะท าความดีบา้ง  ฉะนั้นจงท าทนัที  เพราะท่านไม่รู้เลยว่า
เม่ือใดท่านจะตอ้งล่วงลบัไป  
 ขอ้  4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน  และเป็นพี่นอ้งกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 
  ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ  ท่านตอ้งยอมรับรู้วา่คนอ่ืนเป็นเพื่อมนุษย ์ และท่านตอ้ง
ไม่รังเกียรติความแตกต่าง  ในเร่ืองของความคิด  วรรณะ  ศาสนา  หรือชาติบา้นเมือง  ท่านตอ้ง              
ขจดัอคติของท่าน  และมองหาจุดดีของคนอ่ืน  ส่วนจุดชั่วนั้นคนโง่ย่อมวิจารณ์ได ้ ถา้ท่านแสดง               
ไมตรีจิตต่อคนชาติอ่ืนไดเ้ช่นน้ี  ก็นบัวา่ท่านไดก่้อให้เกิดสันติภาพ  และไมตรีจิตระหวา่งประเทศ  
และมวลมนุษยชาติได ้
 ขอ้  5  ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบร้อย 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ  ท่าจะต้องสุภาพและค านึงถึงผูห้ญิง  คนแก่  เด็ก  
และบุคคลทัว่ไป  แต่ยิ่งกว่านั้นท่านจะตอ้งสุภาพต่อฝ่ายตรงขา้มกับท่านด้วย  รวมความว่าท่าน
จะตอ้งเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพบุรุษ  คือ  ผูป้ฏิบติัตามกฎแห่งการบ าเพญ็ประโยชน์ของลูกเสือ 
 ขอ้  6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว ์
  สัตว์ทั้ งหลายมีความรักและความหวงแหนชีวิตของตนยิ่งกว่าส่ิ งใด                        
ต่างก็    ด้ินรนต่อสู้   เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากอันตราย  ทุกชีวิตปรารถนาความสุข                  
ความรัก  ความอบอุ่น  และการช่วยเหลือเก้ือกูล  แต่เกลียดกลวัและหวาดระแวงต่อการล่วงเกิน
เบียดเบียน  และการท าร้าย 
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  ภารกิจอนัส าคญัของลูกเสือ คือ การช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความทุกข์และ
การบริการแก่ผูอ่ื้นให้ไดรั้บความสุข  ดงันั้น  ลูกเสือทุกคนควรจะเป็นผูมี้ความรักและความเมตตา
กรุณาต่อสัตวด์ว้ย 
 ขอ้  7  ลูกเสือเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
  ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ  ท่านยอ่มบงัคบัตนเองและเตม็ใจเช่ือฟังค าสั่งของพอ่แม่  
ครู  อาจารย ์  นายหมู ่  และผูก้  ากบัลูกเสือ  โดยชอบดว้ยเหตุผลไม่มีการโตแ้ยง้  ชุมชนท่ีมีวนิยัเป็น
ชุมชนท่ีมีความสุข  แต่วนิยัตอ้งเกิดมาจากภายใน  มิใช่ถูกบงัคบัจากภายนอก  ดงันั้น  ควรปฏิบติัตน
เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้น  จึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก 
 ขอ้  8  ลูกเสือมีใจร่าเริง  และไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
  ในฐานะท่ีเป็นลูกเสือ  คนด่ืน  ๆ  จะคอยมองดูท่านและคิดอยูเ่สมอวา่  ท่านคง
ไม่หวัเสียและจะยนืหยดัต่อสู้ดว้ยความเขม้แขง็  และร่าเริงอดทนในเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน 
 ขอ้  9  ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ  ท่านจะมองไปขา้งหนา้และจะไม่ยอมเสียเวลา  หรือ
เสียเงินส าหรับความสุข  ค าส าราญในปัจจุบนั  แต่จะใชโ้อกาสนั้นเพื่อใหไ้ดบ้รรลุความส าเร็จใน
หนา้ท่ีท่ีท่านกระท า  ทั้งน้ีเพื่อวา่จะไดไ้ม่ตอ้งเป็นภาระแก่ผูอ่ื้น  แต่กลบัจะเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นได้
อีกดว้ย 
 ขอ้  10  ลูกเสือประพฤติชอบดว้ยกาย  วาจา  ใจ 
  ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสือ  ท่านตอ้งมีใจสะอาด  คิดแต่เร่ืองเป็นมงคล  สามารถ
ควบคุมสติและจิตใจของตนเอง  ไม่ใหฟุ้้งซ่านในรูป  รส  กล่ิน  เสียง  สัมผสั  และของมึนเมาจน
เกินกวา่เหตุ  ท่านตอ้งเป็นตวัของตวัเอง  และเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่ผูอ่ื้นในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท่านคิด  พดู  
และกระท า  โดยเฉพาะท่านควรมีสัมมาอาชีวะ  คือ  มีอาชีพสุจริต  เพื่อเป็นความสุขของตนเองและ
สังคม 
  คติพจน์ 
   ลูกเสือทัว่ไป                       “เสียชีพอยา่เสียสัตย”์ 
   ลูกเสือส ารอง “ท าดีท่ีสุด” 
   ลูกเสือสามญั “จงเตรียมพร้อม” 
   ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “มองไกล” 
   ลูกเสือวสิามญั “บริการ” 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                     ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        
แผนการจัดที ่  3   เร่ือง   ระเบียบแถว             จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    ปฏิบติัตนท่ามือเปล่าและท่ามีไมพ้ลองตามระเบียบแถวได ้
เนือ้หา     1.  ระเบียบแถวท่ามือเปล่า 
                2.  ระเบียบแถวท่าถือไมพ้ลอง 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
                1.  พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )   10  นาที 
                2.  เพลง   “ ลูกเสือธีรราช  ”         5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ทบทวนระเบียบแถวท่ามือเปล่า 
3.2 ทบทวนระเบียบแถวท่าถือไมพ้ลอง 

       4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
       5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  นกหวดี 
                                     2.  ไมพ้ลอง 
                                     3.  แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  ฝึกปฏิบติั 
บันทกึหลงัการสอน………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
 
 

 



15 
การฝึกเป็นบุคคลท่ามือเปล่า 

1. ท่าตรง 
ค าบอก        “แถว – ตรง” 
การปฏิบัติ     ยืนให้ส้นเท้าชิด   และอยู่ในแนวเดียวกัน   ปลายเท้าแบะออกข้างละเท่า  ๆ กัน                     
ห่างกันประมาณ  1 คืบ  (ท ามุม 45 องศา) เข่าเหยียดตึงและบีบเข้าหากัน   ล าตัวยืดตรงอกผาย                 
ไหล่เสมอกัน  แขนทั้ งสองข้างห้อยอยู่ข้างล าตัวและเหยียดตรงพลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย              
จนไหล่ตึงน้ิวมือเหยียดและชิดกัน   น้ิวกลางติดขาตรงก่ึงกลาง  ประมาณแนวตะเข็บกางเกง              
เปิดฝ่ามือเล็กน้อย  ล าคอยืดตรงไม่ยื่นคาง  ตาแลตรงไปขา้งหน้าไดร้ะดบั  น ้ าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้ง
สองเทา่  ๆ  กนั  และน่ิง 
หมายเหตุ    1.  ท่าตรงเป็นท่าเบ้ืองตน้  และเป็นรากฐานของการปฏิบติัท่าอ่ืน  ๆ 
                    2. ใชเ้ป็นท่าส าหรับแสดงการเคารพไดท้่าหน่ึง 
2. ท่าพกั 

ก. พกัตามปกติ 
ค าบอก        “พกั” 
การปฏิบัติ      หย่อนเข่าขวาก่อน   ต่อไปจึงหย่อนและเคล่ือนไหวส่วนต่าง  ๆ   ของร่างกาย                
และเปล่ียนเข่าพกัไดต้ามสมควร  แต่เทา้ทั้งสองคงอยูก่บัท่ี  หา้มพดูคุย   เม่ือไดย้นิค าบอกวา่  “แถว”    
ให้ยืดตวัข้ึน  และจดัทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าตรง  นอกจากเข่าขวา  คร้ันเม่ือไดย้ินค าบอกว่า  
“ตรง”  ใหก้ระตุกเข่าขวาโดยเร็ว  และแขง็แรง  กลบัไปอยูใ่นลกัษณะของท่าตรง 

ข. พกัตามระเบียบ 
ค าบอก           “ตามระเบียบ  -  พกั” 
การปฏิบติั       แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ  30 ซม. (หรือประมาณเกือบคร่ึงก้าวปกติ)   
อย่างแข็งแรงและองอาจ  พร้อมกับจับมือไขวห้ลัง  ให้หลังมือเข้าหาตัว   มือขวาทับมือซ้าย                  
หลังมือซ้ายแนบติดกับล าตัวในแนวก่ึงกลางหลัง     และอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย   ขาทั้ งสองตึง  
น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทั้งสองเท่า  ๆ กนั  และน่ิง 
                       เม่ือไดย้นิค าวา่  “แถว  -  ตรง” ใหช้กัเทา้ซา้ยชิดเทา้ขวาอยา่งแขง็แรง พร้อมกบั             
มือทั้งสองกลบั 
                       ไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดิม 

ค. พกัตามสบาย 
ค าบอก           “ตามสบาย – พกั” 
การปฏิบติั       หยอ่ยเข่าขวาก่อน  เช่นเดียวกบั  “พกั”  ต่อไปจึงเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งสบายและ
พดูจากนัได ้ แต่เทา้ขา้งหน่ึงตอ้งอยูก่บัท่ี  ถา้มิไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่จะนัง่ไม่ได ้
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 เม่ือไดย้นิค าวา่  “แถว – ตรง”  ใหป้ฏิบติัอยา่งเดียวกบัท่าพกัปกติ 
ช. พกันอกแถว 

ค าบอก           “พกัแถว” 
การปฏิบัติ       ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทันที   แต่ต้องอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้ น  และไม่ท า                  
เสียงอึกทึก   เม่ือได้ยินค าบอกว่า  “แถว” ให้รีบกลบัมาเขา้แถวตรงท่ีเดิมโดยเร็ว  ในรูปแถวเดิม        
และเม่ือจดัแถวเรียบร้อยแลว้ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกวา่จะมีค าสั่งต่อไป 
หมายเหตุ        ส าหรับท่าพกั 
 ท่าพกัเป็นท่าเปล่ียนอิริยาบทจากท่าตรง เพื่อผอ่ยคลายความเคร่งเครียดตามโอกาส
ต่าง  ๆ  คือ 
 1.  พกัตามปกติใช้พกัในโอกาสระหว่างการฝึก – สอน  เพื่ออธิบาย  หรือแสดง
ตวัอยา่งแก่   ลูกเสือ 
 2.  พักตามระเบียบใช้พักในโอกาสเก่ียวกับพิ ธีการต่างๆ   เช่นการตรวจพล              
สวนสนาม  หรืออยูใ่นแถวกองเกียรติยศ  ฯลฯ 
 3.  พกัตามสบาย ใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่ง  เพื่อปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลา
สั้น  ๆ  เช่น  เม่ือผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา  เป็นตน้ 
 4.  พกันอกแถวใชพ้กัในโอกาสท่ีตอ้งรอรับค าสั่งเพื่อปฏิบติัต่อไปเป็นระยะเวลานาน  ๆ 
หันอยู่กบัที ่
1. ขวาหัน 
                  ค าบอก  “ขวา – หนั” 
                  การปฏิบติั   ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
                   จงัหวะท่ี  1   เปิดปลายเท้าขวา  และยกส้นเท้าซ้าย  ทนัใดนั้นให้หันตวัไปทางขวา                   
จนได้  90  องศา  หมุนเท้าทั้ งสองไปโดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซ่ึงเป็นหลักนั้นติดอยู่กับพื้น  
น ้าหนกัตวัอยูท่ี่เทา้ขวา  ขาซา้ยเหยยีดตึง  บิดส้นเทา้ซา้ยออกขา้งนอกพอตึง 
                    จงัหวะท่ี  2  ชกัเทา้ซา้ยมาชิดเทา้ขวาในลกัษณะท่าตรงโดยเร็วและแขง็แรง 
2. ซ้ายหัน 
                     ค าบอก  “ซา้ย – หนั” 
                     การปฏิบติั   ท าเป็น  2  จงัหวะ  อยา่งเดียวกบัท่าขวาหนัโดยเปล่ียนค าวา่  “ขวา”   
เป็น    ”ซา้ย” 
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3. กลบัหลงัหัน 
                     ค าบอก  “กลบัหลงั – หนั” 
                     การปฏิบติั  ท าเป็น  2  จงัหวะ  คือ 
                      จงัหวะท่ี  1  ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหนัจงัหวะท่ี  1  แต่หนัเลยไปจนกลบัหนา้เป็นหลงั  
ครบ  180  องศา  และให้ปลายเทา้ซ้ายไปหยุดอยู่ขา้งหลงัเฉียงซ้ายประมาณคร่ึงกา้ว  และในแนว  
ส้นเทา้ขวา 
                       จงัหวะท่ี  2    ท าเช่นเดียวกบัท่าขวาหนัจงัหวะท่ี  2 
ท่าเดิน – ท่าหยุด 
1. ท่าเดิน 
                       ค าบอก   “หนา้ – เดิน” 
                       การปฏิบัติโน้มน ้ าหนักตัวไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าซ้ ายออกเดินก่อน                   
ขาเหยียดตรงปลายเทา้งุม้  ส้นเทา้สูงจากพื้นประมาณ  1  คืบ  เม่ือจะวางเทา้และกา้วเทา้ต่อไปให้
โนม้น ้ าหนกัตวัไปขา้งหนา้  ตบเต็มฝ่าเทา้อยา่งแรง  ทรงตวัและศีรษะอยู่ในท่าตรง  แกวง่แขนตาม
ธรรมดาเฉียงไปข้างหน้าและข้างหลังพองาม   เม่ือแกว่งแขนไปข้างหน้าข้อศอกงอเล็กน้อย                  
เม่ือแกว่งแขนไปขา้งหลงัให้แขเหยียดตรงตามธรรมชาติ  หันหลงัมือออกนอกล าตวั  แบมือให้น้ิว
มือเรียงชิดติดกนั 
                         ความยาวของกา้ว  40 -  60  เซนติเมตร  (นบัจากส้นเทา้ถึงส้นเทา้)  รักษาความยาว
ของกา้วใหค้งท่ี  อตัราความเร็วในการเดินนาทีละ  90 – 100  กา้ว 
2. ท่าหยุด 
                       ค าบอก   “แถว  -  หยดุ” 
                       การปฏิบติั   ในขณะท่ีก าลงัเดินตามปกติ  เม่ือไดย้ินค าบอกว่า  “แถว – หยุด”  ไม่ว่า
เทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงจะตกถึงพื้นก็ตาม   ให้ปฏิบติัเป็น  2  จงัหวะ  คือ  จงัหวะท่ี  1  ก้าวเทา้ไปอีก               
1  กา้ว  จงัหวะท่ี  2  ชกัเทา้หลงัชิดเทา้หนา้ในลกัษณะท่าตรงอยา่งแขง็แรง 
หมายเหตุ   1)  ท่าหยดุโดยธรรมดา  ผูบ้อกแถวควรบอกใหต้กเทา้ขวา 
                   2)  เม่ือใชค้  าบอกวา่  “แถว”   ลงเทา้ใดใหบ้อกค าวา่  “หยดุ”  ลงเทา้นั้นในกา้วต่อไป  
เช่น บอก  “แถว”  ลงเทา้ขวา  เม่ือกา้วเทา้ซา้ยต่อไป  และลงเทา้ขวาอีกเป็นคร้ังท่ี  2  จึงบอกค า
วา่    ”หยดุ” 
ท่าถือพลอง 
             1.   ท่าตรง – พกั  ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถือไมพ้ลอง  เหมือนกบัท่ามือเปล่า  ไมพ้ลองอยู่
ในท่าเรียบอาวธุ 
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             ไมพ้ลองในท่าเรียบอาวุธ  คือลูกเสืออยู่ในท่าตรง  ถือไมพ้ลองดว้ยมือขวา  ตน้ไมพ้ลอง           
อยู่ประมาณโคนน้ิวกอ้ยเทา้ขวา  และชิดกบัเทา้ขวา  ไมพ้ลองอยู่ในระหว่างน้ิวหัวแม่มือกบัน้ิวช้ี  
น้ิวหัวแม่มือจบัไมพ้ลองชิดขา  น้ิวอ่ืนอีก  4  น้ิว  จบัไมพ้ลองเฉียงลงเบ้ืองล่าง  น้ิวเรียงชิดติดกนั  
ปลายไมพ้ลองอยูใ่นร่องไหล่ขวาล าไมพ้ลองตั้งตรงแนบตวั 
              ส าหรับพกัตามระเบียบ  เหมือนกบัท่ามือเปล่า  มือขวาท่ีถือไมพ้ลองให้เล่ือนข้ึนมาเสมอ
เอว  แล้วผลกัไมพ้ลองไปขา้งหลงัเฉียงไปขา้งประมาณ   45  องศา  มือซ้ายไพล่หลงั  โดยมือแบ           
ตามธรรมชาติ  น้ิวเรียงชิดติดกนั 
               2.  ท่าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ   ท่าวนัทยาวุธเป็นท่าแสดงความเคารพ  ใช้ค  าบอกว่า                 
“วนัทยา – วุธ”  ให้ลูกเสือท าจงัหวะเดียวโดยยกแขนซ้ายข้ึนมาเสมอแนวไหล่ศอกงอไปขา้งหน้า             
ให้ตั้ งฉากกับล าตวั  ฝ่ามือแบค ่า   รวบน้ิวหัวแม่มือกับน้ิวก้อยจรดกัน  คงเหลือน้ิวช้ี  น้ิวกลาง                  
และน้ิวนาง  เหยยีดตรงและชิดติดกนั   ใหข้า้งปลายน้ิวช้ีแตะไมพ้ลอง   หรือไมง่้ามในร่องไหล่ขวา 
             เม่ือเลิกท าความเคารพใชค้  าบอก  “เรียบ – อาวธุ”   ใหลู้กเสือลดแขนซา้ยมาอยูท่ี่เดิมโดยเร็ว 
             ถ้าผู ้รับการเคารพมาทางขวา  (ซ้าย)    หรือตรงหน้าจะบอกโดยกล่าวทิศทางท่ีมา                   
เสียก่อน ก็ไดว้า่  “ขวา  (ซ้ายหรือตรงหน้า) ระวงั – วนัทยา – วุธ”  ให้ลูกเสือท าวนัทยาวุธ มือซ้าย
ดนัไมพ้ลองข้ึนไปอยู่ในท่าแบกอาวุธดงัเดิม  พร้อมกบัหนัหน้าแลตรง  ลดแขนขวาลง  แขนแกว่ง
ต่อไปในท่าเดินตามปกติ 
                3.   ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ  ท่าแบกอาวุธใช้ค  าบอกว่า  “แบก – อาวุธ”  ให้ลูกเสือท า
เป็น  2  จงัหวะ  จงัหวะท่ี  1   ยกไม้พลองด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดล าตวัไปทางซ้าย  ให้ต้นไม้
พลองอยู่ในอุ้งมือซ้าย  ล าไม้พลองตั้ งอยู่ตรงร่องไหล่ซ้าย  มือขวาคงจับไม้พลองอยู่ท่ี เดิม                   
ศอกงอไปขา้งหน้าแนวเดียวกบัไหล่  จงัหวะท่ี  2   ดนัไมพ้ลองดว้ยมือซ้าย  พร้องกบัส่งไมพ้ลอง
ด้วยมือขวา  ให้ไม้พลองพาดข้ึนไปบนบ่าซ้าย  แขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดล าตวั   ศอกซ้ายงอ  
หนา้แขนตั้งไดฉ้ากกบัล าตวั  ขณะเดียวกนัลดมือขวาลงในท่าตรงโดยเร็ว 
                  ขอ้ควรระวงั   ขณะท่ีลูกเสือท าท่าแบกอาวุธ  จงัหวะท่ี 2  ระวงัอยา่ให้ศีรษะเคล่ือนหลบ
ไมพ้ลอง  ทรงศีรษะให้คงท่ีเหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ  ให้แขนซ้ายอยู่ในลักษณะท่ีถูกตอ้งและ            
ไม่เคล่ือนไหว  ปลายไมพ้ลองจึงจะไดร้ะดบัและไม่เอียงไปมา 
                  เรียบอาวธุ   ใชค้  าบอก  “เรียบ – อาวธุ”   ใหลู้กเสือท าเป็น 3  จงัหวะ   จงัหวะท่ี  1 ยกมือ 
ขวาข้ึนจับไม้พลอง   ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่   พร้อมกับ เหยียดแขนซ้าย                         
โดยลดไมพ้ลองลงชิดกบัล าตวั  จงัหวะท่ี  2   น าไมพ้ลองดว้ยมือขวามาไวข้า้งล าตวัในร่องไหล่ขวา  
(แขนซา้ยเหยยีดเกือบสุดระยะท่ีมือขวาจบัไมพ้ลองในท่าเรียบอาวธุ)   ขณะเดียวกนัยกมือซา้ยข้ึน 
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กนัไมพ้ลองท่ีร่องไหล่ขวา  ศอกงอไปขา้งหนา้ในแนวเดียวกบัไหล่  จงัหวะท่ี  3   ลดแขนซา้ยลงอยู่
ในท่ าเรียบอาวุธตามเดิม   (ในจังหวะน้ี เหยียดแขนขวาลงสุดระยะท่ี มือขวาจับไม้พลอง                        
อยูใ่นท่าเรียบอาวธุ  ตน้ไมพ้ลองอยูใ่นท่าเรียบอาวธุ  ตน้ไมพ้ลองจรดพื้น) 
                   ข้อสังเกต  ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะท่ี   2   ลงสุดระยะท่ีมือขวาจับไม้พลอง             
ในท่าเรียบอาวธุในจงัหวะท่ี  3  จะรู้สึกวา่ตน้ไมพ้ลองจรดพื้น 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  4   เร่ือง   ระเบียบแถว  ( ต่อ )                          จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    จดัรูปขบวนสวนสนามและปฏิบติัตามขั้นตอนการสวนสนามไดถู้กตอ้ง 
เนือ้หา    การเดินสวนสนาม 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )      10  นาที 
               2. เพลง   “ วชิราวธุร าลึก ”         5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1   ผูก้  ากบัอธิบาย  และสาธิตการตั้งรูปขบวน  ในการเดินสวนสนาม 
3.2  ฝึกการเดินสวนสนาม 

4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  แผนผงัรูปขบวนสวนสนาม 
2.  ธงประจ ากอง 
3.  ป้ายช่ือโรงเรียน 
4.  ธงเขียว  เหลือง  แดง 
5.  พลอง 
6.  ไมถื้อของผูก้  ากบัลูกเสือ 
7.  นกหวดี 
8.  ดุริยางค ์ ( ถา้มี ) 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                            2.  ฝึกปฏิบติั 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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การสวนสนาม 

 
1. การเดินสวนสนาม 

1.1 การจดัรูปขบวนสวนสนาม 
-    กองลูกเสืออาจจดัแถวสวนสนามไดด้งัน้ี 

1.2 เป็นแถวตอนเรียง  1  หรือเป็นแถวหนา้กระดานตอนหมู่  ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสม 
1.3 ถา้ลูกเสือจงัหวดัรวมกนัสวนสนาม  ใหจ้ดัเดินเป็นอ าเภออ าเภอไป  เวน้ระยะต่อระหวา่ง

อ าเภอ  10  กา้ว 
               ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอหรือผูแ้ทนเป็นผูบ้อกแถวสวนสนามของอ าเภอ  และ
ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัหรือผูแ้ทนเป็นผูบ้อกแถวสวนสนามของจงัหวดั 

1.4 ในการสวนสนามใหเ้วน้ระยะต่อดงัน้ี 
- ระหวา่งกองลูกเสือ  5  กา้ว 
- ระหวา่งลูกเสืออ าเภอ  15  กา้ว 
- ระหวา่งลูกเสือจงัหวดั  15  กา้ว  ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสมของภูมิประเทศ 

1.5 เม่ือพร้อมแลว้  แตรเด่ียวเป่าใหส้ัญญาณ  ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามสั่ง  “เตรียมสวนสนาม”    
แตรเด่ียวเป่าให้สัญญาณ  “หนา้เดิน”   ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามสั่ง  “ขวา  -  หนั”   “แบก – อาวุธ”  
และ “เดินหนา้”    แตรวงบรรเลงแลว้เดินขวนเคล่ือนท่ีออกไป ลูกเสือถือป้ายยนือยูต่รงก่ึงกลางหนา้
ขบวน  หลงัลูกเสือถือป้าน  4  กา้ว  เป็นลูกเสือถือธงหลงัลูกเสือถือธง  5  กา้วเป็นผูก้  ากบัลูกเสือ  
หลังผูก้  ากับลูกเสือ  5  ก้าว  เป็นรองผูก้  ากับลูกเสือ  ซ่ึงเป็นผูบ้ ังคบัแถว  และหลังรองผูก้  ากับ             
ลูกเสือ  3  กา้ว  เป็นกองลูกเสือ 
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ตวัอยา่งแถวสวนสนาม   หมู่แถวตอน 

 
 

2. การท าความเคารพ 
                 ก.   เฉพาะผูถื้อธงการแสดงความเขา้รพในเวลาอยูก่บัท่ี   เม่ือมีค าบอกวา่  “วนัทยา – วธุ”  
ให้ผูเ้ชิญธงยกธงข้ึนในท่าเคารพ  คร้ันแลว้ให้เชิญผูเ้ชิญธงท าก่ึงขวาหนั  ลดปลายคนัธงลงขา้งหนา้
อย่างช้า  ๆ  ให้ได้จงัหวะเช่นเดียวกับขาลง  และให้คนเชิญธงอยู่ในท่าน้ีจนกว่าจะมีค าบอกว่า  
“เรียบ  -  อาวธุ”  จึงใหล้ดธงลงแลว้จึงท าก่ึงซา้ยหนัอยูใ่นท่าตรง 

ข. ลูกเสือ  และผูก้  ากบัท าความเคารพตามวธีิการของลูกเสือ 
                การท าความเคารพในขณะเดิน 
                จดัสถานท่ีให้ใช้ธงปักเป็นเคร่ืองหมาย  3  ธง  ธงแรก (ธงสีเหลือง)  ห่างจากจุดท าความ
เคารพ  20  ก้าว   ธงท่ี  2 (ธงสีเขียว)  ห่างจากผูรั้บการเคารพ   10  ก้าว   และธงท่ี  3  (ธงสีแดง)              
อยูถ่ดัจากผูรั้บการเคารพไปอีก  10  กา้ว  ท าความเคารพดงัน้ี 
                 2.1   เม่ือถึงธงท่ี  1  รองผูก้  ากบัจะบอกระวงั   ทุกคนเร่ิมเตรียมตบเทา้แรง 
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                 2.2   เม่ือถึงธงท่ี  2  รองผูก้  ากบัจะบอก  “แลขวา – ท า”   ให้ทุกคนทุกหมู่  ท าความเคารพ
โดยสะบัดหน้าหันไปทางผู ้รับความเคารพ   เว ้นคนขวาสุดแลตรงมองไปข้างหน้า   ทุกคน                
ไม่แกวง่แขน (คนถือพลอง  ไมง่้ามแกวง่แขนตามปกติ) 
                2.3   เม่ือถึงธงท่ี  3   หมู่ใดถึงก่อนให้สะบัดหน้ากลับแลตรงและแกว่งแขนตามปกติ           
โดยไม่ตอ้งออกค าสั่ง 
หมายเหตุ   การบอก  “ระวงั”  หรือ  “แลขวา”  ท า  ค  าว่า  “ระวงั”  และ  “ท า”  ควรรีบบอก               
เม่ือตบเทา้ขวา 

 
ขบวนสวนสนาม  (ภายในอ าเภอ) 

 

 
หมายเหตุ    :  ระยะต่ออาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ขบวนสวนสนาม  (ภายในจงัหวดั) 

 
 

หมายเหตุ  1)   ระยะต่ออาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานท่ีและภูมิประเทศ 
                 2)   ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั  ถา้เชิญมาประจ าแท่นรับการเคารพ(ดา้นหนา้ซา้ยมือของ
ประธาน)  หา้มใชแ้สดงความเคารพผูเ้ป็นประธานเด็ดขาด(นอกจากสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระองค์
เดียว) 
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การเดินสวนสนาม 
             1.   เม่ือจดัแถวพร้อมแลว้   ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามจะบอก   “แบก – อาวธุ”  และ  “ซอย
เทา้”   แถวลูกเสือจะซอยเทา้จดัแถวรออยู ่
             2.   ใหแ้ถวและแตรเด่ียวออกเดิน  จนถึงกองลูกเสือท่ีอยูห่นา้สุด 
             3.   ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามบอก  “หนา้เดิน”   ผูบ้งัคบับญัชาและลูกเสือทั้งหมดออกเดิน
ตามระยะท่ีจดัไว ้
ท่าเดินสวนสนาม 

1. ผูก้  ากบับอก  “สวนสนาม  หนา้ – เดิน”  ใหลู้กเสือเตะเทา้ซา้ยออกไปก่อนอยา่ง
แขง็แรง  ขาตึง  ปลายเทา้งุม้ยกสูงจากพื้นดินประมาณ  1  คืบ 

2. ขณะเตะเทา้  ใหแ้กวง่แขนตรงขา้มกบัเทา้ไปขา้งหนา้ตดักบัล าตวั  ใหฝ่้ามือผา่น
ประมาณก่ึงกลางล าตวั  เสมอแนวเขม็ขดั  ห่างเขม็ขดัประมาณ  1  ฝ่ามือ  แบน้ิวชิด
ติดกนัตามธรรมชาติและแกวง่แขนเลยเฉียงไปทางดา้นหลงัพองาม  งอศอกเล็กนอ้ย 

3. เม่ือวางเท้าเต็มฝ่าเท้าและก้าวเท้าและก้าวเท้าต่อไป  ขณะวางเท้าก้าวไปข้างหน้า              
ใหโ้นม้ตวัไปขา้งหนา้เล็กนอ้ยตบฝ่าเทา้อยา่งแขง็แรง  ยดืตวัอยา่งองอาจ 

4. เตะเทา้อีกขา้งหน่ึงข้ึน  ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้  2  -  3   ท าสลบัเทา้ซา้ยและขวา 
เม่ือตอ้งการเปล่ียนเทา้เดินสวนสนามเป็นปกติใหใ้ชค้  าบอกวา่  “เดินตามปกติ”   

การท าความเคารพขณะเดินสวนสนาม 
               การจดัสถานท่ีบริเวณสวนสนามดา้นหนา้ผูเ้ป็นประธานในพิธีหรือผูรั้บการเคารพ  จะมีธง
ปักเป็นเคร่ืองหมาย  3  ธง  คือ 
              ธงท่ี  1   (ธงสีเหลือง)  ปักห่างจากจุดท าความเคารพ  20  กา้ว 
              ธงท่ี  2   (ธงสีเขียว)  ปักห่างจากจุดท าความเคารพ  10  กา้ว 
              ธงท่ี  3   (ธงสีแดง)  อยูถ่ดัผูรั้บความเคารพไปอีก  10  กา้ว 
การท าความเคารพในขณะเดินสวนสนาม  จะปฏิบติัดงัน้ี 
              1.   เม่ือคนทางขวาของแถวเดินถึงธงแรก   ผูบ้อกแถวบอก  “ระวงั”  ลูกเสือตบเทา้แขง็แรง
และอยูใ่นระเบียบอยา่งดีท่ีสุด 
              2.   เม่ือใกลธ้งท่ี  2   ใหผู้บ้อกแถวบอกวา่  “แลขวา – ท า”  ผูบ้อกวนัทยาหตัถส์ะบดัหนา้แล
ขวา  ตาจบัผูรั้บท าความเคารพส่วนลูกเสือสะบดัหนา้แลขวา  ตาจบัผูรั้บการเคารพมือไม่แกวง่คน
ขวาสุดของแต่ละตบัแลตรงรักษาแถวใหต้รงไว ้
              3.   เม่ือพน้ธงท่ี  3   สะบดัหนา้แลตรง  เลิกท าความเคารพเองและแกวง่แขนตามปกติ 

5. เม่ือธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ธงคณะลูกเสือจงัหวดัผา่นมากบัขบวนลูกเสือสวนสนาม
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนท่ีอยูต่รวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ 
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การท าความเคารพของผูถื้อธงและถือป้าย 
                ธงต่าง  ๆ  หมายถึงธงลูกเสือแห่งชาติ   ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั  ธงประจ ากลุ่มหรือกอง
ลูกเสือ  (เวน้ธงระจ าหมู่ลูกเสือ) 
                 กรณีท่ี  1   เวลาอยูก่บัท่ี 
                 ใหถื้อธงดว้ยมือขวา   โคนธงจรดกบัพื้นประมาณโคนน้ิวขวา  คนัธงแนบกบัล าตวัอยูใ่น
ร่องไหล่ขวา  เวลาท าความเคารพ เม่ือเพลงสรรเสริญพระบารมีเร่ิมบรรเลงใหผู้ถื้อธงท าความเคารพ
ดว้ยท่าธงติดต่อกนัไปดงัน้ี 
                  1.   เอามือซา้ยไปจบัคนัธงเหนือมือขวาและชิดมือขวา   แลว้ยกคนัธงข้ึนดว้ยมือซา้ยให้
เสมอแนวบ่า  จนขอ้ศอกซา้ยตั้งไดมุ้มฉาก  ขณะเดียวกนัมือขวาก็จบัท่ีโคนคนัธงและเหยยีดตรงแลว้
ท ากึงขวาหนั 
                  2.   ค่อย  ๆ  ลดปลายคนัธงลงชา้  ๆ  ตามจงัหวะเพลง  จนคนัธงขนานกบัพื้น  มือซา้ยอยู่
เสมอแนวบ่าห่างตวัพอสมควร  มือขวาจบัคนัธงโรยลง   แขนเหยยีดตรงไปตามคนัธง(เม่ือบรรเลง
ไปไดค้ร่ึงของเพลง) 
                 3.   คร้ันแลว้ใหย้กปลายคนัธงข้ึนท่าเคารพชา้  ๆ  ใหไ้ดจ้งัหวะเช่นเดียวกบัขาลงเม่ือเพลง
สรรเสริญพระบารมีจบ  ก็ใหล้ดธงลงในท่าตรงตามเดิม 
                 4.   แลว้ใหล้ดมือซา้ยกลบัท่ีและท าขวาหนักลบัท่ีเดิม 
                  กรณีท่ี  2   เวลาเคล่ือนท่ี 
                  ใหแ้บกธงดว้ยบ่าขวา  มือขวาจบัดา้มธงห่างจากโคนธงพอสมควร  ศอกขวาแนบล าตวั  
ท ามุม  90  องศากบัล าตวั     
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                         ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  5   เร่ือง   การช่วยเหลอืผู้อืน่                                  จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    1.   แสดงวธีิปฐมพยาบาลบาดแผลท่ีเกิดจากแมลงหรือสัตวมี์พิษกดัต่อยได ้
                       2.   แสดงวธีิปฐมพยาบาลเมือถูกแดดเผา  ไฟลวก  น ้าร้อนลวก  และเป็นลมได ้
เนือ้หา    การช่วยเหลือผูอ่ื้น  

1. การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแมลงหรือสัตวมี์พิษกดัต่อย 
2. การปฐมพยาบาลเมือถูกแดดเผา  ไฟลวก  น ้าร้อนลวก  และเป็นลม 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
               2. เกม   “ เช้ือโรคติดต่อ ”          5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
-   แบ่งกลุ่มเรียนเป็นฐาน   ใหผู้ก้  ากบัอธิบายและสาธิต  แลว้ใหลู้กเสือปฏิบติัดงัน้ี 

        ฐานท่ี  1   การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงมีพิษกดัต่อย 
                     ฐานท่ี  2   การปฐมพยาบาลเม่ือถูกงูและสุนขักดั 
                     ฐานท่ี  3   การปฐมพยาบาลเม่ือถูกแดดเผา  ไฟลวก  น ้าร้อนลวก 
                     ฐานท่ี  4   การปฐมพยาบาลเม่ือคนเป็นลม 

 4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     
                                   อุปกรณ์    1.  ภาพแมลงและสัตวท่ี์มีพิษ 

2.  แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล    1.  การสังเกต                  

   2.  การทดสอบ 
 3. ระบบหมู่ 
4.   ความส าเร็จของงาน 

 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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การปฐมพยาบาล 

 
 การปฐมพยาบาล  คือ  การช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ  หรือ
จากการเจบ็ป่วย  เพื่อ 

1.  ช่วยชีวติผูป่้วย 
2.  ช่วยมิใหผู้ป่้วยตอ้งทุพพลภาพ 
3.  เพื่อใหห้ายเป็นปกติไดโ้ดยเร็ว 

  หลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาล 
1.    อยา่ต่ืนเตน้ตกใจ 
2.    ปฏิบติัการดว้ยความรวดเร็ว  วอ่งไว  และละเอียดรอบครอบ 
3.    ปลอบใจผูป่้วยใหส้งบ  ใหค้วามอบอุ่น  นอนในท่าสบาย  ไม่ขดัต่อการ
ปฐมพยาบาล 
4.  ขยายเคร่ืองแต่งกายใหห้ลวม  เพื่อผูป่้วยจะไดห้ายใจสะดวก 
5.  อยา่ใหค้นมามุงดู   
6.  รีบติดต่อแพทยห์รือพยาบาลท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด  แลว้รีบน าส่งสถานพยาบาล

โดยเร็วท่ีสุด 
7. พยายามอยา่ให้ผูป่้วยทราบวา่  ตนเองอาการสาหัส  หรืออยา่ให้ผูป่้วยเห็น

บาดแผลของตนเอง 
8. พยายามปฐมพยาบาลต่อส่ิงท่ีเป็นอนัตรายมากเสียก่อน  เช่นการห้ามเลือด

ก่อนท่ีจะใหก้ารปฐมพยาบาลกระดูกหกัต่อไป 
9. ถา้ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บมีอาการอาเจียน ให้ผูป่้วยนอนศีรษะต ่า ตะแคงหน้าไป

ขา้งใดขา้งหน่ึง  เพื่อกนัมิใหส่ิ้งท่ีอาเจียนเขา้ไปในหลอดลม  หรือปอด 
ขอ้ควรระวงั 
  อยา่  ลืมช่วยผายปอดเม่ือจ าเป็น  เช่น  มีการหยดุหายใจ 
  อยา่  ลืมเอาฟันปอมหรือหมากฝร่ัง  ฯลฯ  ออกจากปากผูป่้วยท่ีหมดสติ 
  อยา่  ปล่อยใหเ้ลือดไหลออก  โดยไม่มีการหา้มเลือด 
  อยา่  ลืมสังเกตอาการช็อกท่ีมีอยู ่
  อยา่  ใหผู้ป่้วยท่ีสลบและหมดสติด่ืมน ้าหรือกินยา 
  อยา่   แตะตอ้งบาดแผลของผูป่้วยดว้ยมือท่ีไม่สะอาด  ปิดบาดแผลดว้ยผา้ 
                                          สะอาดก่อนน าส่งแพทย ์
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                                อย่า  ท าให้ผิวหนังของผู ้บาดเจ็บพองไหม้ เพราะการวางกระเป๋าน้ ร้อน                
หรือขวดน ้าร้อนโดยไม่ห่อหุม้ก่อน 
  อยา่  เคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีกระดูกหกั  หรือสงสัยวา่กระดูกหกั โดยไม่ไดเ้ขา้เฝือก 
ชัว่คราวไวเ้สียก่อน 
  อยา่  เคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยไม่จ  าเป็น  เพราะอาจท าใหอ้นัตรายเพิ่มมากข้ึน 
วธีิการปฐมพยาบาลผู้ป่วย 

1. วธีิปฐมพยาบาลบาดแผลธรรมดา 
1.1 ปล่อยใหเ้ลือดออกจนเห็นวา่แผลสะอาดพอสมควรแลว้ใหใ้ชย้าฆ่าเช้ือ

โรค เช่น  แอลกอฮอล ์ 70  % หรือทิงเจอร์ไอโอดีน  ทารอบ  ๆ  บาดแผล 
1.2 ปล่อยใหแ้หง้แลว้ใส่ยาแผลสด  เช่น  ยาแดง 

2. วธีิปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟไหม้หรือน า้ร้อนลวก 
ก. แผลท่ีถูกของร้อนลวกไม่แตก 

1. ใชข้ี้ผึ้ง  วาสลินบริสุทธ์ิ  น ้ามนัพืช  ป้ายแผล 
2. ปิดด้วยผา้ก็อส หรือผา้พนัแผล  2 ชั้น เพื่อป้องกันมิให้ถูกอากาศ

ภายนอก  และเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวด  หรือปวดแสบปวด
ร้อน 

3. ถ้าถูกลวกทีมือ   ระหว่างท่ีหาเค ร่ืองช่วยปฐมพยาบาลอยู่นั้ น               
ใหเ้อามือไปแช่ในน ้าอุ่น  เพื่อระงบัความเจบ็ปวด 

4. ถา้ไม่มีข้ึนผึ้ง  เราอาจใชผ้งโซดาเช้ือขนมปังผสมน ้าเหลว  ๆ  ทาบน
ผา้ก็อส  หรือผา้บาง  ๆ  ปิดปากแผล 

ข. แผลไฟไหมเ้กรียมด า  หนงัและเน้ือพอง 
1. ใชผ้า้ก็อสจุ่มน ้าผสมกรดแทนนิค  5  % 
2. ถา้ไม่มียาดงักล่าวให้ใช้ผา้ก็อสท่ีฆ่าเช้ือโรค แลว้ชุบน ้ าดีเกลือหรือ

โซดาเช้ือขนมปังผสมน ้าก็ได ้
3. ขณะแต่งบาดแผล ควรใช้ช้อนสะอาดหรือถ้วยสะอาดฆ่าเช้ือโนค

แลว้ตกักรดผสมน ้ารดแผลจนกวา่แพทยจ์ะท าการรักษา 
4. ถ้าหากคนไข้กระหายน ้ า ให้ด่ืมเพียงเล็กน้อย  อย่าด่ืมน ้ ามากนัก  

และก็อยา่ใหน้ ้าเยน็จดั 
3. วธีิปฐมพยาบาลคนเป็นลม 

                              การเป็นลมเน่ืองมาจากเลือดไปเล้ียงสมองนอ้ยชัว่คราว  สาเหตุเน่ืองจากร่างกาย
อ่อนเพลียควรปฐมพยาบาลดงัน้ี 
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3.1 ให้ผูป่้วยนอนลงให้ศีรษะต ่ากวา่เทา้  ถา้คนเจ็บก าลงัโงนเงนจะลม้  อย่า

ใหล้ม้เป็นอนัขาด 
3.2 ให้ศีรษะของผูป่้วยนอนตะแคงขา้งใดขา้งหน่ึง  เพื่อป้องกนัไม่ให้ล้ินตก

ลงไปปิดทางเดินหายใจ 
3.3 ช่วยคลายเข็มขดัหรือเส้ือผา้ของผูป่้วยให้หลวม  ๆ  เพื่อจะไดห้ายใจได้

สะดวก 
3.4 น าผูป่้วยเขา้ไปอยูใ่นร่ม  หรือในท่ีท่ีมีก าบงัแสงแดด 
3.5 ถา้มีเสมหะหรือเศษอาหารติดอยู่มาก  ให้เอามือหรือผา้เช็ดหน้าพนัน้ิว

ลว้งเขา้ไปใหเ้สมหะ  หรือเศษอาหารนั้นออกมาใหไ้ด ้
3.6 ดูอาการคนไข ้ คนเป็นลมธรรมดาจะฟ้ืนภายใน  1 – 2 นาที  ถา้เป็นลม

นานกวา่  5  นาทีข้ึนไป  ใหรี้บน าส่งแพทย ์
3.7 ให้ดมยาเพื่อกระตุน้ให้คนไขรู้้สึกตวั  ห้ามรับประทานยาหรือน ้ าจนกว่า

จะรู้สึกตวั 
4. วธีิปฐมพยาบาลผู้ป่วยทีถู่กงูกดั 

4.1 ตอ้งตรวจดูรอยเข้ียวงูท่ีบาดแผล  ถ้าหากเป็นงูพิษกัด  จะมีรอยเข้ียวท่ี
บาดแผลลึกอยู่ 2 รอย  และบาดแผลจะมีลกัษณะเข้ียวช ้ า ๆ  ด้วยพิษงู    
ถ้าเป็นงูท่ีไม่มีพิษขอบเข้ียวท่ีบาดแผลจะมีลักษณะแผลลึกเท่า ๆ กัน  
เป็นลกัษณะของฟันธรรมดา 

4.2 ถา้รู้วา่ถูกงูพิษกดั  ใหใ้ชเ้ชือกรัดเหนือบาดแผล  ห่างแผลประมาณ  4 – 5  
ซม.ระหวา่งบาดแผลกบัหวัใจ  ระวงัอยา่ใหแ้น่นเกินไปจะเกิดอาการบวม 

4.3 พยายามบีบโลหิตบริเวณบาดแผลให้ออกมาก   ๆ  อาจจะใช้มีดคม  ๆ   
กีดปากแผลให้กวา้ง  แลว้บีบโลหิตออกให้มากท่ีสุด  การรีดพิษงูอาจจะ
ใช้ปากสะอาด ๆ ดูดท่ีบริเวณปากแผลก็ได้  ควรดูดติดต่อกันทุก  ๆ             
คร่ึงชัว่โมง 

4.4 ลา้งบาดแผลดว้ยด่างทบัทิมแก่  ๆ  หรือใชเ้กล็ดด่างทบัทิมปิดแผล 
4.5 ถา้คนไขมี้อาการเป็นลม  ควรใหด่ื้มกาแฟแก่  ๆ  หรือชาร้อน  ๆ  หา้มด่ืม

สุราเป็นอนัขาด 
4.6 รีบน าผูป่้วยส่งแพทยใ์หเ้ร็วท่ีสุด 

5. วธีิปฐมพยาบาลแมลงกดัต่อย 
        5.1  ตอ้งพยายามเอาเหล็กไนออกเสียก่อน   ถา้หากมีลูกกุญแจท่ีมีรูอยูต่รงปลาย  
ใหเ้อาปลายลูกกุญแจกดลงท่ีตรงเหล็กไนฝังอยู ่ เหล็กไนก็จะโผล่ข้ึนมา  ใชป้ากคีมคีบออกมา 
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5.2 เม่ือเหล็กไนออกแลว้  ใชส้ าลีชุบน ้ ายาท่ีเป็นด่างอ่อน  ๆ  เช่นแอมโมเนีย  

โซดาคาร์บอเนต  น ้าปูนใส  หรือน ้าเกลือ  ปิดแผลไว ้
5.3 ถา้หากมีอาการปวด  ใหรั้บประทานยาแกป้วด 
5.4 ถ้าถูกแมลงกัดหรือต่อยบริเวณคอ  หรือใบหน้าจนบวม  ท าให้หายใจ              

ไม่สะดวก  ควรรีบน าส่งแพทยท์  าการรักษาโดยเร็ว 
6. วธีิปฐมพยาบาลแมงมุมกดั 

6.1 ใชเ้ชือกรัดบริเวณเหนือบาดแผล  เพื่อป้องกนัมิใหพ้ิษไหลเขา้สู่หวัใจ 
6.2 ใช้ปากสะอาดดูดบาดแผลแล้วบ้วนพิษทิ้งหรือใช้มีดกรีดปากแผล           

ใหก้วา้ง แลว้บีบโลหิตออกเพื่อรีดพิษแมงมุมออกก็ได ้
6.3 ใชเ้หล็กเผาไฟแลว้จ้ีท่ีบาดแผล  เพื่อท าลายพิษก็ได ้
6.4 ทาแผลดว้ยทิงเจอร์ไอโอดีน 
6.5 ถา้บริเวณแผลบวมมาก  ใชถุ้งน ้าแขง็ประคบอาการจะยบุเร็วข้ึน 
6.6 ถา้ชีพจรเดินเบา  อาจใชย้าบ ารุงหวัใจก็ได ้

7. วธีิปฐมพยาบาลผวิหนังถลอก 
7.1 ใช้ยาฆ่าเช้ืออ่อน ๆ  ชะล้างแผลหรือใช้แอลกอฮอล์ชุบส าลีเช็ดแผลให้

สะอาด  อยา่ใชน้ ้าลา้งแผล  เพราะอาจท าใหเ้ลือดไหลออกมาได ้
7.2 ใช้ยาทาแผลสดให้ทั่วบริเวณผิวหนังท่ีถลอก   อาจไม่ต้องใช้ผ ้าปิด

บาดแผลก็ได ้ถา้บาดแผลนั้นไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีสกปรกหรือถูกน ้าไดง่้าย 
8. วธีิปฐมพยาบาลข้อเท้าแพลง 

                               ขอ้เท้าแพลงเน่ืองจากขอ้ต ่าท่ีขอ้เท้าเทา้เคล่ือนออกจากกนั แล้วกลบัเขา้ท่ีเดิม
ความเจ็บปวดยงัมีอยู่  เพราะกลา้มเน้ือส่วนนั้นถูกกระทบกระเทือนมากเกินไป การปฐมพยาบาล
ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ใช้ความเย็นประคบบริเวณข้อต่อ เพื่อมิให้โลหิตตกภายในมากเกินไป             
จะเป็นผลท าใหห้ายเร็วยิง่ข้ึน 

2. ให้อวยัวะส่วนนั้ นได้อยู่น่ิงโดยใช้ผา้ Bandage  พัน  หรือจะให้อวยัวะ            
ส่วนนั้น อยูน่ิ่ง ๆ ในท่าท่ีผูป่้วยไม่บาดเจบ็ 

3. เม่ือครบ  24  ชัว่โมงแลว้  ใหใ้ชน้ ้ามนันวดบริเวณท่ีเจบ็ปวดนั้น 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                       ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  6   เร่ือง   การช่วยเหลอืผู้อืน่  (ต่อ)                        จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์      1.   บอกช่ือสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินได ้
                         2.   ช้ีแนะน าทางไปยงัสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินได ้
เนือ้หา     

สถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
               2. เกม   “ แข่งขนัเขียนช่ือสถานท่ีส าคญั       5  นาที 

3. สอนตามหลกัสูตร       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัอธิบายถึงสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัท่ีตั้ง  ระยะทางและการเดินทาง 
3.2 ผูก้  ากบัหรือลูกเสือรุ่นพี่น าลูกเสือไปส ารวจสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินแลว้กลบัมา

รายงาน 
3.3 ผูก้  ากบัและลูกเสืออภิปรายสรุปถึงเส้นทางท่ีเดินทางไปส ารวจสถานท่ีส าคญั  

เสนอแนะสถานท่ีท่ีลูกเสือยงัไม่ไดอ้ภิปรายเพิ่มเติม 
3.4 ใหลู้กเสือช่วยกนัท าแผนท่ีสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินไวใ้นสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

(เพื่อสะดวกส าหรับผูม้าขอรับความช่วยเหลือในการใหบ้ริการ) 
3.5 ร้องเพลง  “ลูกเสือช่วยเหลือกนั” 

4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     
                                   อุปกรณ์    1.  แผนท่ี 

2.  แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต   

1.1 ความสนใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม                

2.  ตรวจผลงาน  แผนท่ีสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน 
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บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
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สถานทีส่ าคัญในท้องถิ่น 
                 เพื่อประโยชน์ในการใชบ้ริการของสถานท่ีต่าง  ๆ  ในทอ้งถ่ินท่ีเราอาศยัอยู ่  หรือบริเวณ
ใกลเ้คียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ควรจะมีการส ารวจและการเยอืนสถานท่ีดงัต่อไปน้ี 
                   1.   สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนา  เช่น  วดั   มสัยดิ   คริสตจกัร  ศาลเจา้  ฯลฯ 
                   2.   สถานท่ีราชการ  เช่น    ท่ีท าการเทศบาล   ท่ีท าการสภาต าบล   สถานีอนามยั    
สถานีรถไฟ   สถานีต ารวจ   สถานีดบัเพลิง   การประปา   ไปรษณีย ์  เรือนจ า  ฯลฯ 
                    3.  สถานท่ีส าคญัต่าง  ๆ  เช่น  สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์   โบราณสถาน   
สถานท่ีท่องเท่ียว 
                   4.   สถานท่ีบริการอ่ืน  ๆ  เช่น  ท่าเรือ  สถานท่ีจอดรถโดยสาร  ท่าอากาศยาน 
                   5.   ท่ีพกัอาศยับุคคลส าคญัของทอ้งถ่ิน  เช่น  บา้นพกัก านนั   ผูใ้หญ่บา้น  บา้นพกั
หวัหนา้สถานีอนามยั   
                   ส่ิงท่ีลูกเสือจะตอ้งสังเกต   จดจ า   เพื่อประโยชน์ในการช้ีแนะและน าทางไปยงัสถานท่ี
ส าคญัในทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

1. ช่ือสถานท่ี 
2. ตรอง/ถนน  ต าบล  เขต/อ าเภอ   จงัหวดั 
3. ช่ือผูรั้บผดิสอบสถานท่ี  หมายเลขโทรศพัท ์
4. รายละเอียดลกัษณะสถานท่ี  ใหบ้อกรายละเอียดวา่เป็นสถานท่ีท าอะไร  เช่น  

สวนสาธารณะ  สนามเด็กเล่น  อาคาร  ส านกังาน      
5. ความส าคัญของสถานท่ี  ให้บอกรายละเอียดว่า  ส าคัญในทางใด   ให้บริการ

อะไรบา้ง 
6. ประวติัพื้นบา้น  เช่น  นิทาน  ต านาน  เพลงพื้นบา้นเก่ียวกบัสถานท่ีนั้น  ๆ  หรือเล่า

ดว้ยจะดีมาก 
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ตวัอยา่งแบบรายงานการส ารวจ 

 
                    ช่ือสถานท่ี  …………………………ตั้งอยูท่ี่  ตรอก/ถนน…………………………… 
ต าบล……………อ าเภอ……………………..จงัหวดั……………………………………………. 
ช่ือผูรั้บผดิชอบสถานท่ี…………………………………………โทรศพัท…์……………………. 
                      ลกัษณะสถานท่ี………………………….การเดินทางจากจุดท่ีก าหนดใหร้ะยะทาง 
…………กิโลเมตร   อยูท่างทิศ……………เดินทางโดย………….ใชเ้วลาเดินทางประมาณ…… 
ชัว่โมง………..นาที   สถานท่ีหรือส่ิงท่ีอยูใ่กลเ้คียงก่อนถึง………………………………….. 
                    ความส าคญัของสถานท่ี  รายละเอียดในการใหบ้ริการทางใดบา้ง……………….. 
………………………………………………………. 
 
 
                                     ลงช่ือ………………………………………..ผูร้ายงาน 
                                           วนัท่ี   …..เดือน……………พ.ศ………….   
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  7   เร่ือง   การรู้จักดูแลตนเอง                           จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์   1.  แสดงวธีิบรรจุส่ิงของลงเคร่ืองหลงัได ้
2.  เตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลเป็นส่วนตวัส าหรับเดินทางไกลได ้

เนือ้หา      1.  การบรรจุส่ิงของต่าง ๆ ลงในเคร่ืองหลงัส าหรับการไปอยูค่่ายพกัแรม 
                 2.  การเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลเป็นส่วนตวัส าหรับการเดินทางไกล 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
               2. เกม   “  หนูกบัแมว   ”          5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1  ก ากบัและลูกเสือร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในการอยูค่่ายพกัแรม 
3.2  ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการบรรจุเคร่ืองหลงั 
3.3  ผูก้  ากบัอธิบานถึงความส าคญัของเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล  และส่ิงท่ีควรเตรียม 
3.4  ใหแ้ต่ละหมู่ไปท าบญัชีรายช่ือตามรายการต่อไปน้ี  แลว้น ามารายงาน 
       -  เคร่ืองใชส่้วนตวั 
       -  เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล 
3.5 ใหลู้กเสือเล่นเกมทดสอบ  “ เกมเก็บของลงเคร่ืองหลงั ” 

                 4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
  5.  พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  เคร่ืองหลงั 
2.  เคร่ืองปัจจุบนัพยาบาล 
3.  เคร่ืองใชท่ี้จะน าไปอยูค่่ายพกัแรม 
4.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต   การรายงานผลงาน 
                                           2.  การทดสอบ -  แสดงวธีิเก็บของลงเคร่ืองหลงั 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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การบรรจุส่ิงของลงในเคร่ืองหลงั 
 
           เคร่ืองหลงั  (ยา่ม)   ในการเดินทางไกลระยะสั้น  ๆ  ใชเ้วลาไม่นาม  ลูกเสืออาจไม่ตอ้งเตรียม
อาหารไปรับประทาน    ถ้าไปไกลและใช้เวลานานถึงคร่ึงวนัก็จะตอ้งเตรียมอาหารส าเร็จรูปไป
รับประทาน   เช่น  ขา้วห่อ   ขา้วตม้มดั   หรืออาหารห่ออย่างอ่ืน   ในกรณีเช่นน้ีลูกเสือจะตอ้งมี
เคร่ืองหลงั  (ย่าม)   เพื่อใส่อาหารส าเร็จรูปและส่ิงของจ าเป็นอ่ืน  ๆ  นอกจากน้ีควรมีกระติกน ้ าท่ี
สะอาดไปรับประทานดว้ย 
             ในการเดินทางไกลขั้นต่อไป   ลูกเสือจะตอ้งน าภาชนะหุงตม้และอาหารสด  อาหารแหง้ไป
ประกอบอาหารรับประทานเอง 
หลกัในการบรรจุเคร่ืองหลงั 

1. ของท่ีจะใชที้หลงัควรจดัลงก่อน  เช่น  ผา้ห่ม  เส้ือล าลอง  ถุงเทา้  ฯลฯ 
2. ของท่ีจะใชก่้อนควรจดัลงบรรจุทีหลงั  ของประเภทเคร่ืองครัว  เป็นตน้ 
3. เส้ือกนัฝน  กล่องยา  ไฟฉาย  ควรเอาไวห้ลงัสุด  จะไดอ้ยูข่า้งบนเวลาใชจ้ะไดห้ยบิ

ออกใชไ้ดง่้าย 
การเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลส่วนตวัส าหรับการเดินทางไกล 
               ในการปฏิบติักิจกรรมเดินทางไกล   บางคร้ังลูกเสืออาจเกิดอาการเจบ็ป่วยหรือไม่สบาย  
ดงันั้น  ควรเตรียมเคร่ืองปัจจุบนัพยาบาลส่วนตวัไปดว้ย  ดงัน้ี 
                 1.   ยาประเภทต่าง  ๆ  เช่น  ยาลม  ยาแกป้วดลดไข ้  ยาแกป้วดทอ้ง  ฯลฯ 
                 2.   อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเช่น  ผา้พนัแผล  ผา้ก๊อซ   ส าลี  ฯลฯ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  8   เร่ือง   การรู้จักดูแลตนเอง   ( ต่อ )                จ านวน   1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์   ก่อไฟปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน  และปรุงอาหารง่าย ๆ นอกสถานท่ีได ้
เนือ้หา      การรู้จกัดูแลตนเอง ( ต่อ ) 
                -  การก่อไฟ 
                -  การปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน 
                -  การปรุงอาหารอยา่งง่าย ๆ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )         10  นาที 
              2. สอนตามหลกัสูตร       35  นาที 

2.1 ผูก้  ากบัอธิบายถึง  สาธิตวธีิก่อไฟ  ปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน  และปรุงอาหารอยา่งง่าย ๆ 
2.2 ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ไปฝึกในเวลาท่ีก าหนดให ้ แลว้รายงาน 

              3.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
4. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.   ถ่าน  ฟืน  เช้ือฟืน  ไมขี้ด  เตาประดิษฐ ์
2.  อุปกรณ์ปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน 
3.  อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
4.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต   
2.  ตรวจผลงาน  การก่อไฟ  ปรุงเคร่ืองด่ืมร้อน และปรุงอาหารอยา่งง่าย ๆ   
     นอกสถานท่ี 

 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  9   เร่ือง   การรู้จักดูแลตนเอง  ( ต่อ )                 จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์   1.  กางเตน็ทแ์ละเก็บเตน็ทไ์ด ้
2.  อยูค่่ายพกัแรมอยา่งนอ้ย   1   คืนได ้

เนือ้หา      การรู้จกัดูแลตนเอง 
1.  การกางเตน็ทส์ าหรับพกัแรมในการเดินทางไกล 
2.  การอยูค่่ายพกัแรม 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
                       1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
                       2. เกม   “ สิบทาง  ”          5  นาที 

          3. สอนตามหลกัสูตร      30  นาที 
3.1 แบ่งลูกเสือเรียนตามฐาน โดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตแลว้ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติั 

ฐานท่ี   1   การกางเตน็ท ์ และเก็บเตน็ท ์
ฐานท่ี   2   การเลือกสถานท่ีในการกางเตน็ทแ์ละอยูค่่ายพกัแรมและปฏิบติัตน 

                              เฉพาะอยูค่่ายพกัแรม 
3.2 เพลง “ ค่ายพกัแรม ” 
3.3 ผูก้  ากบันดัลูกเสือใหม้าอยูค่่าย 

                       4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
                       5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )  10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน    1.   เตน็ทช์นิดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ ( ถา้ไม่มีเตน็ทห์ลายชนิดใชเ้ตน็ทเ์พียง
ชนิดเดียวก็ได ้) 
                                     2.  รูปภาพเตน็ทช์นิดต่าง ๆ 
                                     3.  แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต   
                                            2.  การทดสอบ 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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เต็นท์ 

            เต็นทมี์อยูห่ลายชนิดทั้งท่ีนอนไดค้นเดียวหรือมากกวา่ข้ึนไป  มีช่ือเรียกต่าง  ๆ  กนัไป  เช่น  
เต็นท์กระแบะ  เต็นทก์ระโจม  หรือเต็นท์ชาวค่าย   เป็นตน้   ส่ิงส าคญัในการเลือกเต็นท์เพื่อไปอยู่
ค่ายพกัแรมนั้น   เต็นท์จะตอ้งมีน ้ าหนกัเบา  ไม่หนกัจนเกินไป  เหมาะท่ีจะน าไปกบัตวัเองหรือหมู่
ลูกเสือของตนเองได ้
            อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับประกอบเตน็ท ์

1. เสาหลกัอาจท าดว้ยโลหะหรือไมก้็ไดมี้ความสูงพอประมาณตามลกัษณะของเตน็ท ์
2. สมอบก  ท าดว้ยไมห้รือโลหะยาวประมาณ  1  ฟุต  มีประมาณ  8  -  10   ตวั  หรือ

มากกวา่ก็ไดต้ามลกัษณะของเตน็ท ์
3. เชือกร้อยหูเตน็ท ์ เป็นเชือกยาวขนาด  1  -  ½  ฟุต  ส าหรับร้อยหูเตน็ทผ์กูติดกบัสมอ

บก 
4. เชือกดึงเสาหลกั  เป็นเชือกขนาดยาวประมาณ  3  เมตร  ส าหรับผกูกบัยอดเสาหลกั

แลว้ดึงผกูกบัสมอบก 
การเลือกสถานท่ีกางเตน็ท ์

1. เป็นทุ่งราบโปร่ง  มีหญา้ข้ึนเขียวขจี  ลาดเอียงบา้งเล็กนอ้ย 
2. อยูไ่ม่ไกลแหล่งน ้า 
3. ไม่เป็นแอ่ง  หรือลุ่มน ้า   หรือหุบเขา  ท่ีน ้าขงัหรืออาจท่วมถึง 
4. ไม่อยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่  เพราะอาจเกิดอนัตรายเวลาเกิดพายแุละอากาศไม่ดีในตอน

กลางคืน 
5. พื้นตอ้งราบเรียบ  ไม่ขรุขระหรือมีส่ิงแหลมคม  อนัอาจจะก่อใหเ้กิดอนัตราย 

วธีิกางเตน็ท ์
                  1.   ถา้เป็นฤดูหนาวหรือฤดูฝน   ใหห้นัดา้นหลงัของเตน็ทใ์หก้บัทิศทางลม  ถา้เป็นฤดู
ร้อนใหป้ระตูเตน็ทสู่์ทิศทางลม 
                  2.   ตั้งเสาหลกัทั้งสองข้ึน 
                  3.   ใชเ้ชือกผกูเสาหลกั  แลว้ดึงเชือกขึงผกูกบัสมอบกใหตึ้ง 
                  4.   ตอกสมอบกท่ีมุมเตน็ทท์ั้งส่ี 

6. ใชเ้ชือกร้อยหูเตน็ทผ์กูดึงกบัสมอบกใหช้ายเตน็ทตึ์ง 
การปฏิบติัขณะอยูค่่ายพกัแรม 

1. ปลดเคร่ืองหลงัออกวางเป็นหมู่ 
2. แบ่งหนา้ท่ีแก่หมู่เพื่อสร้างค่ายพกั 
3. ปรับท่ีสร้างค่ายพกั 
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4. น าของส่วนตวัเขา้ท่ีพกัเป็นหมู่ 
5. นายหมู่จดัแบ่งหนา้ท่ีตามความเหมาะสม 
6. จดัท าอุปกรณ์ภายในค่ายพกัแรม 
7. รักษากฎของค่ายอยา่งเคร่งครัด 
8. จงเป็นมิตรท่ีดีแก่ชาวบา้น  โดยเชิญเจา้หนา้ท่ีมาชมการแสดงและบ าเพญ็ประโยชน์

ใหแ้ก่เขา 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                        ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  10   เร่ือง   การเดินทางไปยงัสถานทีต่่าง ๆ           จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์   1.  บอกช่ือทิศทั้ง  8  ไดถู้กตอ้ง 
2.  บอกวธีิใชเ้ขม็ทิศได ้
3.  บอกเคร่ืองหมายต่าง ๆ ในแผนท่ีได ้
4.  หาทิศทางโดยใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศได ้

เนือ้หา     1.  ทิศและการใชเ้ขม็ทิศ 
               2.  มาตราส่วนและเคร่ืองหมายบนแผนท่ี 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )         10  นาที 
               2. เพลง   “ ทิศ”           5  นาที 

3.  สอนตามหลกัสูตร       30  นาที 
3.1  แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานโดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตแลว้ฝึกลูกเสือปฏิบติั 

  ฐานท่ี   1   การใชเ้ขม็ทิศ  การวางแผนท่ีใหถู้กทิศทาง 
  ฐานท่ี   2   มาตราส่วน  เคร่ืองหมาย  และเส้นทางท่ีก าหนดบนแผนท่ี  
3.2  ผูก้  ากบัสรุปแลว้ใหลู้กเสือจดบนัทึก 
3.3  เกมทดสอบ  “ ทิศ ” 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  เขม็ทิศ 
2.  แผนภูมิทิศทั้ง   8   ทิศ 
3.  แผนภูมิแสดงเคร่ืองหมายบนแผนท่ี 
4.  แผนท่ี 
5.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต ความสนใจ และการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                           2.  การทดสอบ  หาทิศทางโดยใชแ้ผนท่ีและเขม็ทิศ 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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ทศิ 
    ทิศ   8  ทิศ   อาจบอกไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  คือ  บอกเป็นทิศและบอกเป็นองศา  เช่น 
1.   ทิศเหนือ 0   องศา(หรือ  360  องศา) อุดร    =  N 
2.   ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 45  องศา อีสาน = NE 
3.   ทิศตะวนัออก 90  องศา บูรพา = E 
4.   ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้                   135  องศา อาคเนย ์ = SE 
5.   ทิศใต ้                                            180  องศา ทกัษิณ = S 
6.   ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้                      225  องศา หรดี = SW 
7.   ทิศตะวนัตก                                   270  องศา ประจิม =  W 
8.   ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ                  315  องศา  พายพั  = NW 
 
การใชเ้ขม็ทิศ 
1. ใหว้างเขม็ทิศในแนวราบใหน่ิ้ง 
2. ค่อย  ๆ  หมุนกรอบ  ให ้ N  ตรงกบัปลายเขม็ทิศ 
3. จะไดทิ้ศทั้ง  8  ตามตอ้งการ 
 
การวางแผนท่ีใหถู้กทิศทาง 
                ในการใชแ้ผนท่ีจะใหป้ระโยชน์มากนอ้ยเพียงไรนั้น  ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชส้ามารถวางแผนท่ีให้
ถูกทิศทางและสามารถหาต าแหน่งของตนเองไดใ้นแผนท่ี 
                ตามปกติดา้นบนของแผนท่ีจะเป็นทิศเหนือ  ฉะนั้น  เม่ือวางเขม็ทิศลงบนแผนท่ีแลว้
จะตอ้งหนัแผนท่ีใหด้า้นบนตรงกบัทิศเหนือ  แม่เหล็ก (Magnetic  North)   หรือถา้ในแผนท่ีมีเส้น 
Magnetic  North  Lime   ก็จงหนัแผนท่ีใหต้รงกบัทิศเหนือในเขม็ทิศ   ก็เป็นอนัวาแผนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งท่ีถูกทิศทางแลว้ 
 
มาตราส่วน  (Scale) 
                    คือ   อตัราส่วนระหวา่งระยะในแผนท่ีกบัระยะทางในภูมิประเทศ   เราสามารถค านวณ
หรือวดัระยะทาง  โดยใชสู้ตร 
                                           มาตราส่วน  =       ระยะในแผนท่ี  
          ระยะในภูมิประเทศ 
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ชนิดของมาตราส่วนมี  3  ชนิด  คือ 
1.   มาตราเศษส่วน  เช่น                     หรือ  1:50,000 /หมายความวา่  หน่ึงหน่วยของระยะ  แผนท่ี
จะเท่ากบั  50,000  ซม. 
2.   มาตราส่วนค าพดู    จะบอกเป็นตวัอกัษรเป็นภาษาพู  เช่น  1  น้ิว  ต่อ  1  ไมล ์  หรือ  1  น้ิว ต่อ  
1   กิโลเมตร  เป็นตน้ 
3.   มาตราส่วนเป็นบรรทดั   จะพิมพไ์ว ้ ณ  ท่ีขอบดา้นล่างของแผนท่ี  ถา้ผูใ้ชแ้ผนท่ีตอ้งการทราบ
วา่ระยะในแผนท่ีระหวา่ง  2  ต าบล  หรือ  2  จุด  มีความยาวเท่าไรในภูมิประเทศ  เราก็ใชม้าตรส่วน
เส้นบรรทดัวดัระยะในแผนท่ี  จะทราบระยะจริงในภูมิประเทศไดเ้ลย  โดยไม่ตอ้งค านวณท่ีมาตรา
ส่วน  เส้นบรรทดัจะมีหน่วยแสดงไวเ้ป็นไมล ์ เมตร  หลา  หรือไมลท์ะเล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

000,50

1



45 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                             ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        
แผนการจัดที ่  11   เร่ือง   การเดินทางไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  (ต่อ )       จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์   1.  เดินทางไกลไป  -  กลบั  ตามระยะทาง  10  กิโลเมตร  ได ้
2.  กฎและเคร่ืองหมายจราจร 

เนือ้หา     1.  การเดินทางไกล 
               2.  กฎและเคร่ืองหมายจราจร 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
               2. เกม   “ ข้ึนเขาลงหว้ย”          5  นาที 

3.  สอนตามหลกัสูตร       30  นาที 
3.1  ผูก้  ากบัลูกเสือและลูกเสืออภิปรายตามหวัขอ้ ต่อไปน้ี 
 -  ประโยชน์ของการเดินทางไกล   
 -  การปฏิบติัตนในการเดินทางไกล 
 -  กฎและเคร่ืองหมายจราจร 
 -  การปฏิบติัตามกฎจราจร 
3.2  เพลง  “ ขา้มถนน ”  และท าท่าประกอบเพลง 
3.3  ร้องเพลง   “  เดินทางไกล ” 

                 4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  แบบรายงานการเดินทางไกล 
2.  ภาพเคร่ืองหมายจราจร 
3.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต ความสนใจ และการใหค้วามร่วมมือ 
                                           2.  ตรวจผลงาน  รายงานเดินทางไกล 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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การเดินทางไกล 

 
            ในการเดินทางไกลนั้น   ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. ควรเลือกเส้นทางท่ีผา่นภูมิประเทศท่ีแปลก  ๆ  เร้าความอยากรู้อยากเห็น  เพื่อใหลู้กเสือ
ไดใ้ชค้วามสังเกตจดจ าลกัษณะภูมิประเทศท่ีผา่นไป   และลงบนัทึกหวัขอ้ส าคญัไวเ้ป็น
รายงานโดยละเอียด 

2. การเดินทางไกลไม่ควรน าลูกเสือไปตามถนนหนทางในเมือง  หรือผา่นชุมชน   อยา่ง
นอ้ยควรมีภูมิประเทศเป็นป่าเขา  ทุ่งนา  หากไม่ขลุกขลกันกั  ลูกเสือควรมีแผนท่ีติดตวั
ไปดว้ย  และเดินตามแผนท่ีนั้นโดยใชเ้ขม็ทิศช่วย 

3. รายงานท่ีกล่าวนั้น  กล่าวถึงลกัษณะภูมิประเทศ  2  ขา้งทาง   อาชีพพลเมือง  ท่ีตั้งค่าย
พกัแรมสภาพถนนหนทาง  ตน้ไม ้ นก   และสัตวท่ี์พบเห็น   และบนัทึกภารกิจท่ีท าใน
วนัหน่ึง  ๆ  ซ่ึงควรท าแผนท่ีสังเขปประกอบไวด้ว้ย 

4. การเดินทางไกลพกัแรมอยา่งนอ้ยปีหน่ึงควรมีการเดินทางไกล  1  คร้ัง  หรือ  2  คร้ัง
(ส าหรับพกัแรมใหญ่  ส่วนการสอบตอ้งเป็นไปตามก าหนด) 

 
ประโยชน์ของการเดินทางไกล 
              1.    ฝึกความอดทน   ความรอบคอบ   และความไม่ประมท 
              2.    รู้จกัตระเตรียมการ  และส่ิงจ าเป็นในการเดินทางไกล 
              3.    เป็นคนมีความสังเกตดี     
              4.    มีความระมดัระวงัตวัต่ออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนโดยไม่ประมาท 
              5.    มีความสามคัคี  ช่วยเหลือกนั  เพราะอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
              6.     ไดใ้ชชี้วติกลางแจง้ 
              7.      รู้จกัช่วยตนเอง  เช่น  รู้จกัประกอบอาหาร  ท าท่ีพกั  ฯลฯ 
 
การปฏิบติัตนในการเดินทางไกล 

1. เดินตามระบบหมู่  และรักษาระเบียบวนิยัโดยเคร่งครัด 
2. เม่ือเดินบนถนน  จงเดินใหถู้กตอ้งตามกฎของการจราจร 
3. ไม่แวะด่ืมเคร่ืองด่ืม  หรือซ้ือขนมรับประทาน  และหา้มข้ึนรถโดยสารทุกชนิด 
4. ท าตวัเป็นมิตรท่ีดีของคนทุกคน  เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของการลูกเสือ  และบ าเพญ็ตน

ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
5. มีความสามคัคีภายในหมู่ของตน  และเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั 
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6. รู้จกัอนุรักษธ์รรมชาติ 
7. ขณะเดินทางไม่ท าใหผู้อ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
8. ไม่ท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น  หรือของทางราชการ 

กฎและเคร่ืองหมายจราจร 
              1.   สัญญาณไฟฟ้า 
                    ไฟแดง       ใหร้ถทุกคนัหยดุท่ีหลงัแนวเส้นหยดุ 
                    ไฟเหลือง    ใหร้ถทุกคนัเตรียมหยดุท่ีหลงัแนวเส้นหยดุ 
                                       ใหร้ถทุกคนัเตรียมผา่นไปได ้
                     ไฟเขียว      ใหร้ถทุกคนัผา่นไปได ้
              2.   สัญญาณมือ   เม่ือตอ้งการใหร้ถหยดุ   มี  2  ท่า  คือ 

2.1 เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ี  (ต ารวจจราจร)   ยนืและเหยยีดแขนทั้งสองขา้งออกไป
เสมอระดบัไหล่  และตั้งฝ่ามือข้ึน  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถมาทางดา้นท่ีเหยยีดแขนทั้ง
สองขา้งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งหยดุรถ 

2.2 เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ียนื  และแยกแขนท่อนล่างตั้งฉากกบัแขนท่อนบนและตั้ง
ฝ่ามือข้ึน    ส่วนแขนซา้ยเหยยีดออกไปเสมอระดบัไหล่  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถมา
ทางดา้นหนา้และดา้นหลงัของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งหยดุรถ 

ความปลอดภยับนทอ้งถนน 
1. การเดินถนน 

1.1 อยา่หยอกลอ้กนักลางถนน 
1.2 ควรเดินบนทางเทา้  ถา้ไม่มี  ควรเดินชิดขอบถนนดา้นขวา 
1.3 การเดินในเวลาค ่าคืนไม่ควรสวมเสือด า 

2. การขา้มถนน         
2.1 ตอ้งขา้มในท่ีมีทางขา้ม (ทางมา้ลาย)   ถา้ทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจรควรขา้ม

ขณะท่ีมีสัญญาณไฟแดงใหร้ถหยดุ 
2.2 ถา้ถนนไม่มีทางมา้ลาย   ควรยนืขอบทางเทา้ก่อน  ดูทางดา้นขวามือ  ลว้มอง

ทางดา้นซา้ยมือ  แลว้มองทางดา้นขวามืออีกคร้ัง  เม่ือแน่ใจไม่มีรถในระยะใกล้
แลว้จึงขา้มถึงกึงกลางถนน  ใหม้องซา้ยอีกคร้ังเพื่อความแน่ใจ 

2.3 อยา่เหม่อหรือชกัชา้ขณะขา้มถนน 
2.4 ขา้มถนนเวลามีฝนตกตอ้งระมดัระวงัมากข้ึน   เพราะผูข้บัข่ีอาจมอไม่เห็น  และ

หยดุรถไดย้าก 
2.5 ถา้มีรถจอดอยูต่อ้งมองใหแ้น่ใจก่อน 



48 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                              ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        
แผนการจัดที ่  12   เร่ือง   การเดินทางไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  (ต่อ )       จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์   1.  เลือกศึกษาประเทศท่ีน่าสนใจได ้  1   ประเทศ 

2.  บอกส่ิงส าคญัของประเทศท่ีน่าสนใจได ้
เนือ้หา     ศึกษาเร่ืองราวและส่ิงส าคญัท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัต่างประเทศ    1   ประเทศ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
         2. เกม   “ ข่ีมา้วงกลม ”          5  นาที 

3.  สอนตามหลกัสูตร       30  นาที 
3.1  ใหลู้กเสือแต่ละหมู่เลือกศึกษาเร่ืองราวและส่ิงส าคญัท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัต่างประเทศ    
  หมู่ละ   1   ประเทศ 
3.2  ใหต้วัแทนของหมู่รายงานตามเวลาท่ีก าหนด 
3.3 ผูก้  ากบัสรุปบทเรียนโดยใชส่ื้อการเรียนการสอน ประกอบ 
3.4  ร้องเพลง   “  เกียรติคุณลูกเสือไทย ” 

                4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  ใบงาน 
2.  แผนท่ีโลกหรือแผนท่ีประเทศเพื่อนบา้น 
3.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต ความสนใจ  
                                           2.  ตรวจผลงาน   
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  13   เร่ือง    ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ              จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    1.  บอกวธีิใชมี้ดและขวานอยา่งเหมาะสมกบังานได ้
                  2.  บอกวธีิเก็บรักษามีดและขวานได ้
เนือ้หา     การใชแ้ละเก็บรักษามีดและขวาน 
               -  ชนิดของมีดและขวาน 
               -  วธีิใชแ้ละเก็บรักษามีดและขวาน 
               -  ใชมี้ดเหลาสมอบก  และขวานตดั - ผา่ไมเ้พื่อก่อไฟ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )         10  นาที 
              2. เกม   “ ข้ึนเขาลงหว้ย ”          5  นาที 

3.  สอนตามเอหา       30  นาที 
     กลุ่มลูกเสือเรียนตามฐานโดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต  แลว้ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติัดงัน้ี 

ฐานท่ี  1  วธีิใชเ้ก็บรักษามีดและขวาน 
ฐานท่ี  2  การพก  น าพา  และส่งใหผู้อ่ื้น 
ฐานท่ี  3  การใชมี้ดเหลาสมอบก 
ฐานท่ี  4  การใชข้วานตดัและผา่ไมเ้พื่อก่อไฟ 

4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  มีดและขวานชนิดต่าง ๆ 
2.  หินลบัมีดและขวาน 
3.  ไมส้ าหรับท าสมอบกและฟืน 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจ 
                                           2.  ดูการเขา้ร่วมกิจกรรม 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
…………………………………………………………………………………………………….… 
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การใช้ขวานและเลือ่ย 
                         ขวานนับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นอนัตรายมาก  แมว้่าจะตอ้งใช้มากในการตดัตน้ไม ้  
ทอนไม ้ หรือริดก่ิงไมก้็ตามส่วนเล่ือยท่ีใชใ้นการตดัไมน้ั้น ก็ไม่ใช่เล่ือยท่ีใชส้ าดบัเล่ือยไมแ้ปรรูป  
เช่นเล่ือยลันดา เล่ือยยก (หรือเรียกว่าเล่ือยท่ีใช้ตามบ้าน)  เล่ือยท่ีใช้ในการตดัไม้ก็จะเป็นเล่ือย            
ขนาดใหญ่  ท่ีอาจใชค้นเดียวหรือหลายคนก็ได ้
                         1.   ขวานท่ีเหมาะกบัการใชง้าน  ควรหนกัประมาณ  1  กิโลกรัม  ขวานมีหลายชนิด  
ดงัน้ี 
                                 1.1     ขวานไทย   ท าดว้ยเหล็กหนา้ตรง   ดา้มคมบางหนา้กวา้งประมาณ  2  น้ิว
คร่ึง  หรือประมาณ  3  น้ิว  สันหนาประมาณ  2  น้ิว  -  2  น้ิวคร่ึง  ตรงกลางมีช่องส าหรับใส่ด้าม  
ซ่ึงท าด้วยไม้เน้ือแข็ง  ความโตของด้ามพอก าได้ถนัดมือ   มี   2  ขนาด คือ   ขวานขนาดเล็ก             
ยาวประมาณ  12  -  14  น้ิว  ส่วนขนาดใหญ่จะยาวประมาณ  2  ฟุตคร่ึง 
                                1.2  ขวานฝร่ัง   ท าดว้ยเหล็กกลา้  ดามคมบางหน้าขวานกวา้งประมาณ  4  น้ิว
คร่ึง  สันขวานกว้างหน้าประมาณ   2  น้ิวคร่ึง  มีช่องเป็นวงรีส าหรับใส่ด้ามเป็นไม้เน้ือแข็ง                   
ด้ามกลมรีและงอเล็กน้อย   ปลายด้ามกวา้งกว่าตอนใกล้คมขวาน  ทั้งน้ีเพื่อให้เขา้กบัอุง้มือพอดี            
มีน ้ าหนักประมาณ  1 กิโลกรัม  มีทั้ งขนาดเล็ก  คือยาวประมาณ  12  -  14  น้ิว  และขนาดใหญ่             
ยาวประมาณ  2  ฟุตคร่ึง 
                        ประโยชน์ของขวานทั้ง  2  ชนิด  มีดงัน้ี 
                         1.    ความขวานใชฟั้น   ผา่  ตดั   ทอน   ริดก่ิง    โค่นตน้ไม ้
                         2.    สันขวาน   ใชต้อก  ทุบ 
                                 1.3     ขวานโยน   เป็นขวานท่ีนิยมใช้ในหมู่กรรมการท าไม้ของภาคกลาง              
มีหน้าขวานกว้างประมาณ  4 น้ิว โคนขวานเป็นรู    จึงท าให้ดูรูปร่างคล้ายเสียม  มีหัวขวาน                 
เป็นไม้เน้ือแข็งมีรูกลมทางข้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  1 น้ิว  ส าหรับใส่ด้ามตั้ งฉาก             
กับขวาน    เน่ืองจากด้ามของขวานขนิดน้ี เล็ก  จึงก าได้แน่น  ประกอบกับขวานมี   2 ชั้ น                     
จึงท าใหส้ามารถปิดหนา้ขวานใหกิ้นเน้ือไมไ้ดต้ามความตอ้งการนิยมใชถ้ากไม ้ หรือเสาต่าง  ๆ 
                                1.4     ขวานนกกะไน   เป็นท่ีนิยมใช้กันมากส าหรับกรรมการในภาคเหนือ  
เป็นขวานซ่ึงท าในประเทศไทย   มีหน้าขวานกวา้งประมาณ   2  น้ิว   ยาวประมาณ  8  -  10  น้ิว             
สันขวานหนา้ประมาณ  1  น้ิวคร่ึง   รูปขวานโคง้นอ้ย  ๆ  เน่ืองจากหนา้ขวานเล็ก  และตวัขวานยาว   
จึงท าให้มีน ้ าหนกัดีในการเจาะไมแ้ละเขา้เน้ือไมเ้ล็ก  นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในการเจาะจมูกซุง  
ส าหรับร้อยโซ่   ใหช้า้งชกัลากอีกดว้ย 
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                        2.   เล่ือย   เล่ือยท่ีใชใ้นการตดัไมนิ้ยมใช ้ 2  ชนิด  ดงัน้ี 
                               2.1   เล่ือยยมบาล  เป็นเล่ือยแบบใช ้ 2  คน  มีฟันเล่ือยแบบสามเหล่ียมตลอด  
ความยาวของเล่ือยมีตั้งแต่ขนาด  4  ฟุต -  8  ฟุต 
                               2.2   เล่ือยคนัศร    เป็นเล่ือยท่ีนิยมใชต้ดัไมข้องทวปียุโรป  เช่น  สวเีดน  ขนาดท่ี
เหมาะในการโค่นตน้ไม ้ คือ  ใบเล่ือยยาว  39  น้ิว   มีช่องระหวา่งใบเล่ือยกบัคนั  ประมาณ  10  น้ิว   
ใชโ้ค่นตน้ไมข้นาดเล็ก  ๆ  ไดดี้และประหยดั  เพราะใชค้นเพียงคนเดียว 
การโค่นตน้ไม ้ ตดัไม ้  ริดก่ิงไม ้
                     การโค่นต้นไม้   ก่อนโค่นต้นไม้ต้องริดก่ิงทั้ งหมดท่ีแกะกะออกเสียก่อน   และ             
เร่ิมตน้ดว้ย 
                     1.   การบากหนา้ใหต้ ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดลึ้กประมาณ  1/3   ของตน้ไม ้
                     2.   ต่อไป   ลดัหลงัดว้ยเล่ือยใหไ้ดร้ะดบัและตั้งฉากกบัตน้ไม ้ และเล่ือยเขา้ไปใหสู้ง
กวา่บากหนา้ประมาณ  2  -  4   เซนติเมตร          
                     3.   ใหเ้หลือแกนกลางไวร้ะหวา่งการบากหนา้  และรอยลดัหลงั  ประมาณ  2  -  4  น้ิว  
แกนน้ีจะช่วยยดึล าตน้ไว ้  ไม่ใหล้ม้ไปทางอ่ืน  และท าใหไ้ม่แตกหรือฉีกขาดง่าย 
                     การตดัไม ้   การตดัล าตน้ออกเป็นท่อน  ๆ  ควรตดัจากดา้นหน่ึงให้ถึงตรงกลางให้รอย
บากกวา้งประมาณคร่ึงหน่ึงของความหนา้ของตน้ไม้   แลว้พลิกตน้ไมก้ลบั    ท ารอยบากในท านอง
เดียวกนัจากอีกด้านหน่ึง  จนไม้ทั้งสองท่อนหลุดออกจากกนั   ก่อนตดัตอ้งหาไม้หรือส่ิงอ่ืน  ๆ                 
มาเป็นฐานค ้ายนัเสียก่อน 
                    การริดก่ิงไม้  ต้องตัดก่ิงไม้ขนาดต่าง  ๆ   ออกให้เหลือแต่ล าต้น    ซ่ึงต้องริดก่ิง                
จากโคนไมไ้ปหายอด  ริดก่ิงไมที้ละก่ิงจากเบ้ืองล่างใหใ้กลก้บัล าตน้เท่าท่ีจะท าได ้
                    ขอ้ควรระวงัในการใชข้วานและเล่ือย 

1. ให้ผูดู้อยู่ห่างออกไปเป็น  2  เท่าของระยะจากช่วงแขนถึงหน้าขวาน  (ประมาณ             
2  -  4  เมตร)  ตามขนาดของขวาน 

2. อยา่ใหมี้ส่ิงกีดขวางการท างาน 
3. อยา่เหวีย่งขวานตามสบาย   ตอ้งดูวา่ไมท่ี้จะตดันั้นมีไมร้องรับอยา่งมัน่คงหรือไม่ 
4. อยา่ใหค้มขวานและฟันเล่ือยกระทบกบัดิน  หิน  หรือโลหะอ่ืน  ๆ 
5. จงพกัผอ่นเม่ือรู้สึกเหน่ือยและเก็บขวานไวก้บัท่อนไม ้ ส่วนเล่ือยอยา่ทิ้งคา้งไวท่ี้ไม ้
6. อยา่ใชข้วานท่ีหนกัเกินไป 
7. อยา่พยายามเพิ่มก าลงัแรงในขณะท่ีฟันหรือเล่ือยไม ้
8. อยา่ฟันไมต้รง  ๆ  จงฟันเฉียง 
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การดูแลรักษาและซ่อมแซมขวานเล่ือย 
1.   เม่ือใชแ้ลว้   ก่อนเก็บตอ้งเช็ดถูใหส้ะอาดทุกคร้ัง 
2.   ทาดว้ยน ้ามนัพืชหรือน ้ามนัหล่อล่ืน  เพื่อป้องกนัสนิม 
3.   อาจจะเก็บใหมิ้ดชิดในกล่องเคร่ืองมือ หรือเอาคมขวานสับไวท่ี้ขอนไม ้

ส่วนเล่ือยแขวนไวใ้นหอ้งเก็บ 
                    4.   เม่ือดา้มหกัหรือแตกร้าว   หรือนอตหลวม  ตอ้งรีบซ่อมแซมทนัที  อยา่ปล่อยทิ้งไว้
จะเกิดอนัตรายมากขณะท่ีน าออกใช ้
                    5.   ลบัคมขวานและคดัคลองเล่ือยอยูเ่สมอ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                           ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  14   เร่ือง    ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ   ( ต่อ )             จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์      1.  ผกูเง่ือนจากเชือกท่ีมีขนาดเดียวกนัและบอกประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย  1  เง่ือน 
 2.   ผกูเง่ือนจากเชือกท่ีมีขนาดต่างกนัและบอกประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย  1  เง่ือน 
 3.   ผกูเง่ือนดว้ยเชือกกบัวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึงและบอกประโยชน์ไดอ้ยา่งนอ้ย 1 เง่ือน 

เนือ้หา     1.  การผกูเง่ือนโดยใชเ้ชือกท่ีมีขนาดเดียวกนั 
2.  การผกูเง่ือนโดยใชเ้ชือกท่ีมีขนาดต่างกนั 
3.  การผกูเง่ือนโดยใชเ้ชือกกบัวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1.  พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
              2.   เกม   “ รถไฟด่วน   ”          5  นาที 

3.  สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ลูกเสือช่วยกนัอภิปรายถึงประโยชน์ของเชือกในชีวติประจ าวนั 
3.2 ผูก้  ากบัสรุปการใชเ้ง่ือนดงัน้ี 

      -  การใชเ้ชือกท่ีมีขนาดเดียวกนั  
         -   การใชเ้ชือกกบัวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ฐานท่ี  1  เง่ือนท่ีใชเ้ชือกขนาดเดียวกนัประกอบดว้ยเง่ือนประมง  เง่ือนผกูร่น   
                      และเง่ือนผกูคนลาก 
   ฐานท่ี  2  เง่ือนท่ีใชเ้ชือกท่ีมีขนาดต่างกนั  ประกอบดว้ยเง่ือนขดัสมาธิ  และเง่ือน 
                      ขดัสมาธิ  2   ชั้น 
    ฐานท่ี  3  ใชเ้ชือกผกูกบัวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึงประกอบดว้ยเง่ือนผกูซุง  เง่ือน 
                      ตะกรุดเบด็  และเง่ือนผกูร้ัง 

3.4  ผูก้  ากบัลูกเสือทบทวนสรุปผลการเรียนจากฐาน 
3.5  เกมทดสอบปิดตาผกูเง่ือน 

 4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  เชือก 
                                     2.  แผนภูมิเง่ือน 
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การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจ 
                                           2.  ทดสอบ 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
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การผูกเง่ือนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกนั 

 

1. เง่ือนประมง 
                     เป็นเง่ือนท่ีใชส้ าหรับต่อเช่ือท่ีมีขนาดเดียวกนั  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอีกช่ือหน่ึงวา่ 
 “เง่ือนหวัลา้นชนกนั”  นัน่เอง 
ประโยชน์ของเง่ือนประมง 

1. ใชต่้อเช่ือท่ีมีขนาดเดียวกนั 
2. ใชต่้อเช่ือท่ีมีขนาดเล็ก  หรือใชต่้อสายเอน็ตกปลาซ่ึงชาวประมงนิยมใชท้ัว่ไป 
3. ใชต่้อเช่ือท่ีมีขนาดใหญ่  เพื่อใชล้ากจูงเพราะสามารถรับก าลงัลากไดดี้ 
4. ใชผ้กูคอขวดเพื่อเป็นการถือห้ิว 
5. ใชผ้กูสายไฟเพื่อท ากบัระเบิด 

วธีิผกูเง่ือนประมง 
ขั้นท่ี  1  ใหป้ลายเชือกซอ้นกนัดงัรูป 

 
ขั้นท่ี  2   ผกูปลายเชือก  ก    รอบตวัเชือก  A   ดว้ยผกูขดัชั้นเดียวธรรมดา 

 
ขั้นท่ี  3    ผกูปลายเชือก  ข   รอบตวัเชือก  B 
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ขั้นท่ี  4   ดึงเส้นเชือก  A ,  B  ใหป้มเง่ือนเชือกเขา้ไปชนกนั 
2. เง่ือนผกูร่น 
                 เป็นเง่ือนผกูเพื่อทบเชือกส่วนท่ีช ารุด 
ประโยชน ์   

1. ใชผ้กูร่นทบเชือกท่ีช ารุดเล็กนอ้ย  ซ่ึงถา้ใชก้  าลงัมาก  ๆ อาจขาด  เม่ือทบแลว้จะให้
ก าลงัเท่าเดิม 

2. ใชท้บเชือกท่ียาวมาก  ๆ  ใหส้ั้นลงตามตอ้งการ 
วธีิการผกูเง่ือนผกูร่น 
ขั้นท่ี  1   ทบเชือกดงัรูป 

 
ขั้นท่ี  2   ท าส่วนปลายเชือกใหเ้ป็นบ่วง 
 

 
ขั้นท่ี  3   ดึงบ่วง  ก   และ  ข     เขา้ไปในห่วง  ดึง   A  ,   B   ใหตึ้ง 
 

 
ขั้นท่ี  4   ใชไ้มข้ดัเส้นเชือก  A  กบับ่วง  ข ,  B   กบับว่ง  ก 
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3. เง่ือนผกูคนลาก 
ประโยชน ์

1. ท าบวงคลอ้งไหล่เม่ือตอ้งการลากของหนกั  ๆ 
2. ใชผ้กูลูกบนัได 

วธีิการผกู 
ขั้นท่ี  1   ใชส้องมือจบัตรงกลางเชือกแลว้พลิกมือขวาจนเกิดบ่วง   
                โดยเชือกมือซา้ย   A  อยูด่า้นบน 
 
 
ขั้นท่ี  2    จบัเชือกดา้นซา้ย  A  ออ้มดา้นใต ้ (ดา้นหลงั)  ของบ่วง 
 
 
                                                                     ขั้นท่ี  3   ดึงขอบบ่วงล่างลอดใตเ้ส้นเชือก   A 

 
 
ขั้นท่ี  4    ดึงบ่วงล่าง (จากขั้นท่ี  3)  ขา้มขอบบ่วงบน  ดึงและจดัเง่ือนใหเ้รียบร้อย 
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การผูกเง่ือนโดยใช้เชือกต่างขนาดกนั 
1. เง่ือนขดัสมาธิ 
                เป็นเง่ือนต่อเชือกท่ีมีขนาดต่างกนั 
ประโยชน ์   ใชต่้อเช่ือท่ีมีขนาดต่างกนั 
วธีิการผกูเง่ือนขดัสมาธิ 
ขั้นท่ี  1   งอเชือกเส้นใหญ่ใหเ้ป็นบ่วง  สอดปลายเชือกเส้นเล็กเขา้ในบ่วงโดยสอดจากขา้งล่าง 

 
ขั้นท่ี  2   มว้นเชือกเส้นเล็กลงออ้มดา้นหลงัเชือกเส้นใหญ่ทั้งคู่ 

 
 
ขั้นท่ี  3   จบัปลายเชือกเส้นเล็กข้ึนไปลอดเส้นตวัเองเป็นการขดัไว ้ จดัเง่ือนใหแ้น่นและเรียบร้อย 
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2. เง่ือนขดัสมาธิ  2  ชั้น 
                  ใชค้ลอ้งผกูกบัสมอ  ขอ   หรือบ่วง   ใชต่้อเชือกท่ีมีขนาดต่างกนัมาก  หรือต่อเชือกเปียก
น ้า  เชือกไนล่อน 
วธีิการผกู 

การผูกเง่ือนโดยใช้เชือกผูกวสัดุอืน่ 
1. เง่ือนผกูซุง 
            เง่ือนผกูซุงเป็นเง่ือนท่ีใชส้ าหรับผกูส่ิงของต่าง  ๆ  ใหแ้น่น  เป็นเง่ือนท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ  
ผกูง่าย  แกง่้าย   แต่เป็นเง่ือนท่ียิง่ดึงยิง่แน่น ยิง่ดึงแรงมากเท่าไรก็จะยิง่แน่นมากเท่านั้น 
ประโยชน์ของเง่ือนผกูซุง 
                1.   ใชผ้กูกบัวตัถุท่ีเป็นท่อนยาว  ๆ  เช่น  ท่อนซุง  เสา  เป็นตน้ 
                2.   ใชผ้กูสัตว ์ เรือ  หรือแพ  ไวก้บัหลกั 
                3.   ใชผ้กูหินแทนสมอเรือ  หรือผกูหินแทนสมอบกก็ได ้
                4.   ใชเ้ป็นเง่ือนเร่ิมตน้ในการผกูทแยง 
ขั้นตอนการผกูเงือนผกูซุง 
 
ขั้นท่ี  1   สอดเชือกใหค้ลอ้งรอบตน้ซุงหรือเสา 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี  2   งอปลายเชือกคลอ้งตวัเชือก 
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ขั้นท่ี  3   พนัปลายเชือกรอบเส้นตวัเอง   3  -  5  รอบ  ดึงตวัเชือกใหเ้ง่ือนแน่น 

 
2. เง่ือนตะกรุดเบด็ 
                   เง่ือนตะกรุดเบด็นบัเป็นเง่ือนท่ีส าคญัของวชิาลูกเสือ  เพราะใชผ้กูเง่ือนอ่ืน  ๆ   อีกหลาย
เง่ือน  เช่น  เง่ือนผกูแน่น   เง่ือนประกบ  เง่ือนกากบาท   
ประโยชน์ของเง่ือนตะกรุดเบด็ 
                  เป็นเง่ือนท่ีใชใ้นงานต่าง  ๆ  มากมาย   เช่นผกูส่ิงของต่าง  ๆ  ผกูเหล็ก   ผกูร้ัว  ผกูตอม่อ
ในการสร้างสะพาน   ผกูรอกแขวน   ผกูสมอเรือ   ผกูเบด็  เป็นตน้   
วธีิผกูเง่ือนตะกรุดเบด็ 
ขั้นท่ี  1    พนัเชือกใหเ้ป็นบ่วงสลบักนั   ดงัรูป 

 
ขั้นท่ี  2    เล่ือนบ่วงใหเ้ขา้ไปซอ้นจนทบักนัเป็นบ่วงเดียว 
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ขั้นท่ี  3   น าบ่วงจากขั้นท่ี  2  สวมลงในเสาแลว้ดึงปลายเชือกจดัเง่ือนใหแ้น่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เง่ือนผกูร้ัง 
                 ประโยชน์ของเง่ือนผกูร้ัง   ใชผ้กูเสาเตน็ท ์  ผกูสัตว ์ ผกูบ่วงต่าง  ๆ  สามารถเล่ือนเชือก
ใหห้ยอ่นและตึงได ้ ผกูห่วงต่าง  ๆ  เพราะเล่ือนเชือกใหห้ยอ่นหรือตึงได ้
วธีิการผกูเง่ือนผกูร้ัง 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                           ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  15   เร่ือง    ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ   ( ต่อ )             จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    1.  ผกูแน่นแบบต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งและมัน่คง 

2.  บอกประโยชน์ของการผกูแน่นแบบต่าง ๆ ได ้
เนือ้หา    การผกูแน่น   ผกูประกบ   ผกูทะแยง   ผกูกากบาท 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )         10  นาที 
              2. สอนตามหลกัสูตร       35  นาที 

2.1 ผูก้  ากบัลูกเสืออภิปรายถึงประโยชน์ของการใชเ้ชือกในชีวติประจ าวนั 
2.2 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐาน  โดยผูก้  ากบัอภิปรายและสาธิต  แลว้ใหลู้กเสือปฏิบติั ดงัน้ี 
   ฐานท่ี  1  การผกูประกบและประโยชน์ 
   ฐานท่ี  2  การผกูทะแยงและประโยชน์ 

        ฐานท่ี  3  การผกูกากบาทและประโยชน์ 
      2.3  เกมทดสอบ  “ การแข่งมา้โรมนั ” 
3.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
4.  พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  ไมพ้ลอง   เชือก 
2.   แผนภูมิขั้นตอนการผกูแน่นแบบต่าง ๆ 
3. แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกตความสนใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                           2.   การซกัถาม  บอกประโยชน์ของการผกูแน่นแบบต่าง ๆ 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………….………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………   
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การผูกแน่น 

       การผกูแน่น   เป็นการผกูวตัถุใหติ้ดแน่นเขา้ดว้ยกนัโดยใชเ้ชือกหรือวสัดุอ่ืนหรือวสัดุคลา้ย
เชือก  ซ่ึงมีประโยชน์ต่อลูกเสือเป็นอยา่งมาก   ในการเขา้ค่ายพกัแรมหรือการเดินทางไกล  เป็นตน้  
การผกูแน่นมี 3  คือ 

1. ผกูประกบ 
2. ผกูทแยง 
3. ผกูกากบาท 

1. ผกูประกบ 
                 ประโยชน ์

1. ใชต่้อไมห้ลาย  ๆ  ท่อนเขา้ดว้ยกนัใหย้าว 
2. ใชผ้กูต่อไมใ้นการก่อสร้าง 
3. ใชผ้กูต่อพลองท าเสาธงลอย 

วธีิการผกู 
             วธีิท่ี  1    ผกูประกบ  2  ท่อน 
              ขั้นท่ี  1   เอาไมท่ี้จะต่อมาวางซอ้นขนานกนัโดยใหป้ลายท่ีจะต่อซอ้นกนัราว  1   ใน  4  
หรือ  1  ใน 5   ของความยาวของไม ้ จากนั้นเอาเชือกผกูเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีเสาตน้ใดตน้หน่ึง  แลว้
บิดปลายเชือกเขา้กบัตวัเชือก  (แต่งงาน)  ใชล่ิ้มขนาดเท่าเส้นเชือกยดัระหวา่งเสา  “ตามรูป”  ใช้
เชือก  2  เส้น เวลาผกูจริงผกูทีละเส้น 
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                     ขั้นท่ี  2     พนัเชือกรอบไมท้ั้งสองอนัใหเ้ชือกเรียงกนัพนัจ านวนรอบจนกวา้งเท่ากบั
ความกวา้งของไมท้ั้งสองอนั   สอดเชือกเขา้กลางระหวา่งไมท้ั้งสอง  ซ่ึงยงัห่างกนัอยูเ่พราะมีล่ิมยดั
ไวเ้พื่อเตรียมพนัหกัคอไก่ 
 

 
                      ขั้นท่ี  3   หกัคอไก่โดยสอดเชือกในระหวา่งไมพ้นัรอบเชือกท่ีพนัอยูเ่ดิม   ดึงล่ิมออก  
รัดหกัคอไก่ใหแ้น่น 

 
                   ขั้นท่ี  4   ผกูปลายเชือกดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ทีไมค้นละอนักบัท่ีข้ึนตน้ 
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วธีิท่ี  2    ผกูประกบ  3  ท่อน 
วธีิการผกู      เร่ิมดว้ยผกูตะกรุดเบด็ท่ีเสาตน้กลาง  แต่งงานเชือกแลว้พนัรอบเสาทั้งสามใหเ้ชือก
เรียงกนัจนกวา้งเท่าความกวา้งของเสาทั้งสามตน้  หกัคอไก่รัดจนแน่น  ลงทา้ยดว้ยผกูตะกรุดเบด็ท่ี
เสาตน้ริมเป็นอนัส าเร็จ       
2. ผกูทแยง 
                  ประโยชน ์

1. ใชผ้กูนัง่ร้านในการก่อสร้าง 
2. ผกูไมค้  ้ายนัเสาป้องกนัเสาลม้ 
3. ใชผ้กูตอม่อเสาสะพาน 

วธีิผกู 
ขั้นท่ี  1   ใชป้ลายเชือกดา้นหน่ึงคลอ้งรอบไมเ้สาทั้งสองตน้  และผกูดว้ยเง่ือนผกูซุง 
 
 
                                                                               
 
                                                                         ขั้นท่ี  2   ดึงปลายเชือกลงทางขวา  เพื่อใหเ้ง่ือน 
                                                                                         แน่น  แลว้พนัรอบเสาทั้งสอง  3  -  4  รอบ 

 
 
 
 
 
 
ขั้นท่ี  3   พนัทแยงรอบเสาทั้งคู่  3  รอบ     
                                                                                               ขั้นท่ี  4   หกัคอไก่   2  -   3  รอบ     
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 ขั้นท่ี   5   ลงดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ 

 
 
3. ผกูกากบาท 
ประโยชน ์

1. ใชผ้กูนัง่ร้านในการก่อสร้าง 
2. ใชผ้กูตอม่อเสาสะพาน 

 
วธีิการผกู 
ขั้นท่ี  1   ผกูเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีหลกัอนัตั้ง (อนันอนก็ได)้   แลว้แต่งงานปลายเชือกส่วนท่ีเหลือให้
เขา้กนัใหเ้รียบร้อย 
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ขั้นท่ี  2    ออ้มเชือกลอดใตไ้มอ้นันอนทางดา้นขวา  ดึงใหตึ้งมือพาดขา้มอนัตั้งดา้นบน   ลอดอนั
นอนดา้นซา้ยข้ึนมาพาดขา้มอนัตั้งดา้นล่าง  ลอดอนันอนดา้นขวาเป็นอนัครบรอบ  พนัอยา่งน้ีสัก  3 
– 4  รอบ  ดึงใหตึ้งทุก  ๆ  รอบ 

 
ขั้นท่ี  3   หกัคอไก่   
               หกัคอไก่  คือการพนัรอบออ้มเง่ือนในขั้นท่ี   2    เพื่อรัดเชือกใหตึ้ง  จะไดไ้ม่รูดลง 
 

 
ขั้นท่ี  4    เม่ือหกัคอไก่ได ้ 2 -  3  รอบ  และดึงเชือกใหตึ้งแลว้    ใหจ้บลงดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีไม้
อนันอนซ่ึงเป็นคนละอนักบัอนัข้ึน 
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หมายเหตุ   การผกูกากบาทมีล าดบัขั้นการผกูดงัน้ี 
1. ข้ึนตน้ดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีหลกัตน้หน่ึง 
2. แต่งงานเชือกกบัปลายเชือก 
3. พนัเชือกออ้มหลกัทั้งสอง 
4. คกัคอไก่เพื่อรัดเชือกใหแ้น่น 
5. ลงทา้ยดว้ยเง่ือนตะกรุดเบด็ท่ีหลกัคนละตน้กบัขอ้  1 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                           ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  16   เร่ือง    ทกัษะในทางวชิาลกูเสือ   ( ต่อ )             จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์     1.  บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินของตนได ้

2.   บอกทิศทางลม  และช่ือลมประจ าฤดูกาลท่ีพดัผา่นได ้
3.   บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาลนั้น ๆ ได ้

เนือ้หา    กาลอากาศ 
1.  การเกิดฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศไทย 
2.  สัญญาณหรือสาเหตุท่ีท าใหล้กัษณะอากาศเปล่ียนแปลง 
3.  ลมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
1.  พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
2.  เกม   “ ลูกเสือลอดถ ้า ”        5  นาที 

               3.  สอนตามเน้ือหา         30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัลูกเสือสนทนาถึงลกัษณะอากาศท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล 
3.2 ผูก้  ากบัอธิบายเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกสัญญาณเก่ียวกบัอากาศ  เช่น  

เทอร์โมมิเตอร์   ไฮโดรมิเตอร์  และบารอมิเตอร์ 
3.3 ใหลู้กเสือด าเนินการอภิปรายกลุ่ม  ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
   กลุ่มท่ี   1   ฤดูร้อน   ฤดูฝน   ฤดูหนาว 

กลุ่มท่ี   2   ลกัษณะอากาศในแต่ละฤดูกาล 
   กลุ่มท่ี   3   ลมบก  และลมทะเล  ประจ าฤดูกาล 

       3.4 เพลง “ ลมบก  ลมทะเล ” 
4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  ภาพเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกสัญญาณเก่ียวกบักาลอากาศ เช่น  เทอร์โมมิเตอร์   
                                       ไฮโดรมิเตอร์  และบารอมิเตอร์ 

2.  แผนภูมิเพลง  “ ลมบก  ลมทะเล ” 
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การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต 
1.1 ความสนใจ 
1.2 การเขา้ร่วมกิจกรรม 

             2. การซกัถาม   
2.1 บอกฤดูกาลต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินของตน 
2.2 บอกทิศทาง  และช่ือลมประจ าฤดูกาลท่ีพดัผา่น 
2.3 บอกลกัษณะอากาศตามฤดูกาล 

 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………..…….…….… 
…………………………………………………………………………………………….………… 
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กาลอากาศ 

กาลอากาศ 
                   ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อนมีมหาสมุทรและทะเลลอ้มรอบบางส่วน  ท าใหอุ้ณหภูมิ
และความกดอากาศบนพื้นน ้าและแผน่ดินแตกต่างกนัมากจึงเกิดการเคล่ือนท่ีของลมมรสุมต่าง  ๆ   
                    ประเทศไทยแบ่งฤดูกาลออกเป็น  3  ฤดู  คือ 
                    1.  ฤดูฝน   จะเกิดเป็นฤดูท่ีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัเขา้สู่ประเทศไทย  เร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม  - ตุลาคม  ประมาณ  5  เดือน  ฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม  -  กนัยายน 
                    2.  ฤดูหนาว   จะเป็นฤดูท่ีลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเขา้สู่ประเทศไทยเร่ิมตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน  -   กุมภาพนัธ์  ประมาณ  3  เดือน  อากาศโดยทัว่ไปไม่หนาวเยน็มากนกั  ยกเวน้
ทางภาคเหนือ  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเป็นท่ีสูง  จะมีอากาศหนาวเป็นบางคร้ังบางคราว 
                     3.   ฤดูร้อน   เป็นฤดูท่ีมีกระแสลมจากทะเลจีนใตเ้ร่ิมพดัเขา้สู่ประเทศไทยจากทิศใต้
และทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ประกอบกบัแสงอาทิตยเ์ล่ือนตรงกบัประเทศไทยมากข้ึนเร่ิมตั้งแต่เดือน
กุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม  ประมาณ  3  เดือน   ท าใหมี้อากาศร้อนอบอา้วมาก  โดยเฉพาะเดือน
เมษายนจะร้อนท่ีสุด  เพราะอุณหภูมิข้ึนสูงท่ีสุด 
สัญญาณหรือสาเหตุท่ีท าใหอ้ากาศเปล่ียนแปลง 
                      1.   กระแสลมและฝน   กระแสลม  คือ     การเคล่ือนไหวของอากาศท่ีลอ้มรอบตวัเรา  
เกิดข้ึนเน่ืองจากอากาศบนพื้นโลกในท่ีต่าง  ๆ  ไม่เท่ากนั  บริเวณใดไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย์
มาก  อากาศจะขยายตวัลอยสูงข้ึน  อากาศจากท่ีอ่ืนซ่ึงมีความกดดนัสูงกวา่จะเคล่ือนตวัเขา้มาแทนท่ี  
ซ่ึงเราเรียกอากาศเคล่ือนท่ีวา่  “กระแสลม”  อากาศจะเคล่ือนท่ีจากท่ีมีความกดดนัสูง  ไปสู่ท่ีมีความ
กดดนัต ่าเสมอ  และถา้กระแสลมเคล่ือนท่ีผา่นทะเลหรือมหาสมุทร  ก็จะน าความช้ืน  ละอองไอน ้า
ไปดว้ย    เม่ือกระทบกบัอากาศเยน็ก็จะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าตกลงมาเป็นฝน 
 
ส าหรับประเทศไทยในแต่ละปีจะมีระยะฝนตกตามภูมิภาคต่าง  ๆ  ดงัน้ี 

1.1 ภาคเหนือ     ประมาณ  6 – 8  เดือน 
1.2 ภาคใต ้    ประมาณ  8  -  11 เดือน 
1.3 ภาคตะวนัออก  ประมาณ  8 -  11  เดือน 
1.4 ภาคตะวนัอกเฉียงเหนือ  ประมาณ     4  -  6 เดือน 
1.5 ภาคกลาง  ประมาณ   5  -  7   เดือน                    

                       2.    ความกดดนัอากาศ   คือสภาวะท่ีอากาศมีไอน ้าแตกร่างกนั   กล่าวคือ  เม่ือใดท่ี
อากาศมีไอน ้ามาก   ความกดดนัจะต ่าลง   และอาจจะเป็นเหตุใหเ้กิดลมหรือพาย ุ  แต่ถา้ในอากาศมี
ไอน ้านอ้ย   ความกดดนัของอากาศจะสูง   ซ่ึงท าใหอ้ากาศปลอดโปร่ง 
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                        3.    อุณหภูมิ   หมายถึง   ระดบัความร้อน  อุณหภูมิของอากาศเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและความเปล่ียนแปลน้ีเองท าใหเ้กิดกระแสลม   น ้าคา้ง   เมฆ   หมอก   ฝน   พาย ุ   ฯลฯ   
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัอุณหภูมิเรียกวา่  “เทอร์โมมิเตอร์” 
                        4.   ความช้ืนแหง้ของอากาศ   อากาศช้ืนไม่ไดห้มายความวา่  อากาศมีไอน ้ามาก  แต่
หมายถึงวา่อากาศจะสามารถรับไอน ้าท่ีระเหยข้ึนไปไดอี้กเพียงเล็กนอ้ย  วนัไหนอากาศแหง้  อากาศ
จะสามารถรับไอน ้าท่ีระเหยข้ึนไปไดอี้กเป็นจ านวนมาก 
 
ลมต่าง  ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

1. ลมมรสุม คือ ลมท่ีเกิดจากความกดดนัของอากาศเหนือพื้นดินกบัพื้นมหาสมุทร
แตกต่างกนัในฤดูร้อน   ลมน้ีพดัจากมหาสมุทรเขา้สู่พื้นดิน   ท าให้เกิดฝนตก
และน าความชุ่มช้ืนสู่แผน่ดิน     ในฤดูหนาวลมน้ีพดัจากพื้นดินไปสู่มหาสมุทร   
น าความแหง้แลง้และความหนาวมาสู่แผน่ดิน   

 
2. ลมบกลมทะเล    มี  2  ชนิด  คือ  ลมบกและลมทะเล 

ลมบก   เกิดในเวลากลางคืน    เป็นลมท่ีพดัจากฝ่ังสู่ทะเล   เพราะเวลากลางคืน
พื้นดินคายความร้อนไดเ้ร็วกวา่พื้นน ้า จึงท าใหอุ้ณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดิน
ต ่ากวา่อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นน ้า   ความกดดนัของอากาศบนพื้นดินจึงสูง
กวา่พื้นน ้า   อากาศจึงเคล่ือนท่ีจากฝ่ังสู่ทะเล  กลางวนัแผน่ดินร้อนกวา่น ้า   
ความกดดนัของอากาศบนพื้นดินจึงต ่ากวา่    ความกดดนัของอากาศบนพื้นน ้า
อากาศจึงเคล่ือนท่ีจากทะเลเขา้สู่ฝ่ัง 
 

3. ลมประจ าถ่ิน   คือ   ลมท่ีพดัข้ึนเฉพาะแห่งตามภูมิภาคต่าง  ๆ  เกิดข้ึนเน่ืองจาก
ความกดดนัของอากาศในภูมิภาคนั้น  ๆ  แตกต่างกนั  ลมประจ าถ่ินในประเทศ
ไทย  คือ  “ลมวา่ว”  ซ่ึงพดัอยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคม  -  เมษายน    เน่ืองจากความ
กดดนัอากาศในอ่าวไทยกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแตกต่างกนั   ลมจึงพดัจาก
อ่าวไทยไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หมายเหตุ    ในเร่ืองน้ีอาจสอนไดห้ลายวธีิ  เช่น 
                     ฐานท่ี  1    ฤดูกาลต่าง  ๆ 
                     ฐานท่ี  2    สัญญาณและสาเหตุใหอ้ากาศเปล่ียนแปลง 
                     ฐานท่ี  3     ลมต่าง  ๆ  ท่ีเกิดในประเทศไทย 
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การจดัท าสถิติกาลอากาศประจ าวนั 
                 การท าสถิติกาลอากาศประจ าวนันั้น  ลูกเสือสามารถจดัท าข้ึนไดอ้ย่างง่าย  ๆ โดยการ
สังเกตสภาพอากาศและวดัอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์    แล้วจดบนัทึกไว ้ เราควรท าการสังเกต            
ในตอนเช้าและตอนบ่ายของทุก  ๆ  วนัต่อเน่ืองกนั   เป็นระยะเวลาอย่างน้อย   2  เดือน  เม่ือครบ
ก าหนดแล้ว  ให้ลูกเสือน าสถิติกาลอากาศประจ าวนัท่ีจดบนัทึกไวม้าพิจารณาดู   จะพบว่าสภาพ
อากาศและอุณหภูมิเปล่ียนแปลงไป   ซ่ึงจะท าใหเ้ราเขา้ใจถึงสภาพอากาศโดยทัว่  ๆ  ไปของทอ้งถ่ิน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ตวัอยา่งตารางสถิติกาลอากาศประจ าวนั 
วนัท่ี_________เดือน_________________พ.ศ.___________ 

 
เวลา อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) สภาพอากาศ หมายเหตุ 
เชา้ 
บ่าย 

15 
20 

หมอกมาก 
สวา่ง 

 

 
 
                                                                   ผูบ้นัทึก________________________ 
การส ารวจสถานท่ีส าคญั 
                  การส ารวจ   คือ  การค้นหาหรือค้นพบสถานท่ีหน่ึง   เราควรออกไปศึกษาให้เข้าใจ   
และรวบรวมรายละเอียดต่าง  ๆ  ไว ้   เพื่อจะท าใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมาและความส าคญัของ
สถานท่ี   ตลอดจนทราบถึงหน้าท่ีการบริการของสถานท่ีต่าง  ๆ  ในท้องถ่ินท่ีอาศัยอยู่ซ่ึงจะ                   
ท  าให้เราสามารถติดต่อขอรับบริการจากสถานท่ีนั้น  ๆ  ได้   และแนะน าผูอ่ื้นให้มาใช้บริการ              
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                  ส ถ าน ท่ี ต่ างๆ  ใน ท้ อ ง ถ่ิ น ท่ี เร าไป ท าก ารส ารว จ   เช่ น  วัด  โบ ราณ ส ถ าน                       
สถานีอนามยั   ท่ีว่าการอ าเภอ  สถานีต ารวจ  สถานท่ีท่องเท่ียว  สถานีขนส่ง  เป็นตน้ เม่ือลูกเสือ             
ไปท าการส ารวจตอ้งบนัทึก  สังเกต  และเขียนรายงานผลการส ารวจสถานท่ี  โดยสอบถามขอ้มูล
ของสถานท่ีต่าง  ๆ  จากผูรู้้หรือผูเ้ป็นเจา้ของสถานท่ีนั้น  ๆ   
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                     ช้ันประถมศึกษาปีที ่  5        
แผนการจัดที ่  17   เร่ือง   ระเบียบแถว  (สวนสนาม)                                       จ านวน    1   ช่ัวโมง 
…………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงค์   เดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  พร้อมเพรียง 
เนือ้หา    การเดินสวนสนาม  ( ต่อ ) 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
               2. เพลง   “ เกียรติศกัด์ิลูกเสือไทย ”         5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัฝึกการเดินท่าแบกอาวธุ  ( เดิน - หยดุ ) 
3.2 ใหน้ายหมู่แยกฝึกหมู่ของตนเพื่อความพร้อมเพรียง  ผูก้  ากบัคอยแนะน า 

 4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
 

ส่ือการเรียนการสอน    1.  ธงประจ ากอง 
2.  ธงเขียว  เหลือง  แดง 
3.  พลอง 
4.  ป้ายช่ือโรงเรียน 
5.  ดุริยางคห์รือนกหวดี 
6.  ไม่ถือของผูก้  ากบั 

การวดัผลและประเมินผล    1.  การสังเกต                     
                                            2.  ผลการปฏิบติั 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………….……   
………………………………………………………………………………………………….…… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………….………   
 
 



75 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                      ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        
แผนการจัดที ่  18   เร่ือง   ระเบียบแถว (สวนสนาม)  ( ต่อ )                           จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์   เดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  พร้อมเพรียง 
เนือ้หา    การเดินสวนสนาม  ( ต่อ ) 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
              2. เพลง   “ ลูกเสืออดทน ”          5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัจดัรูปขบวนสวนสนาม 
3.2 ฝึกการเดินสวนสนาม 

4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  ธงประจ ากอง 
2.  ธงเขียว  เหลือง  แดง 
3.  พลอง 
4.  ป้ายช่ือโรงเรียน 
5.  ดุริยางคห์รือนกหวดี 
6.  ไม่ถือของผูก้  ากบั 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  ผลการปฏิบติั 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………...….… 
………………………………………………………………………………………………………   
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                       ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        
แผนการจัดที ่  18   เร่ือง   งานอดิเรกและเร่ืองทีส่นใจ                 จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    เลือกท างานอดิเรกท่ีตนถนดัและสนใจอยา่งนอ้ย  2  อยา่งได ้
เนือ้หา    งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1.   พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
               2.   เกม   “ ครอบครัวสัตว ์”          5  นาที 

3.   สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
  3.1 อภิปรายซกัถามความหมายงานอดิเรกและประเภทของงานอดิเรก 
  3.2ใหลู้กเสือเล่าเก่ียวกบังานอดิเรกท่ีตนไดท้  าอยูท่ี่บา้นและท่ีโรงเรียน 
 3.3ใหลู้กเสือเลือกงานอดิเรกท่ีตนสนใจ  แลว้รายงาน 
 3.4ร้องเพลงลูกเสือบ าเพญ็ตน 

4.   เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
               5.  พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน    1.   ตวัอยา่งงานอดิเรก  เช่น  สมุดสะสมแสตมป์  ฯลฯ 

2.   แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  ตรวจผลงาน 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………...….… 
………………………………………………………………………………………………………   
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งานอดิเรกทีน่่าสนใจ 

 
                   ผูก้  ากบัลูกเสือน าเขา้สู่บทเรียน โดยถามวา่   “งานอดิเรกมีอะไรบา้ง  และใหแ้ต่ละคน
บอกงานอดิเรกท่ีตนเองสนใจ   พร้อมกบับอกประโยชน์  (ตวัอยา่งเท่านั้นอาจจะเพิ่มไดต้ามความ
สนใจของลูกเสือ)  เช่น 

1. การท าสวนครัว 
2. การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั 
3. การสะสมแสตมป์ 
4. การประดิษฐเ์คร่ืองรับวทิยุ 
5. การแกะสลกัและการป้ัน 
6. การเล้ียงสัตว ์

ฯลฯ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                       ช้ันประถมศึกษาปีที่   5        
แผนการจัดที ่  19   เร่ือง  งานอดิเรกและเร่ืองทีส่นใจ  (ต่อ)               จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    เลือกท างานอดิเรกท่ีตนถนดัและสนใจอยา่งนอ้ย  2  อยา่งได ้
เนือ้หา    งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1.   พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
               2.   เพลง   “ อยา่เกียจคร้าน ”          5  นาที 

3.   สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1  อภิปรายซกัถามความหมายงานอดิเรกและประเภทของงานอดิเรก 
3.2  ใหลู้กเสือเล่าเก่ียวกบังานอดิเรกท่ีตนไดท้  าอยูท่ี่บา้นและท่ีโรงเรียน 
3.3 ใหลู้กเสือเลือกงานอดิเรกท่ีตนสนใจ  แลว้รายงาน 

4.   เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
               5.  พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน    1.   ตวัอยา่งงานอดิเรก  เช่น  สมุดสะสมแสตมป์  ฯลฯ 

2.   แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  ตรวจผลงาน 
บันทกึหลงัการสอน…………………….…………………………………………………….………  
………………………………………………………………………………………………….……   
……………………………………………………………………………………………….……… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………….…………   
  
  

 
       
 
 



 
 
 

 
 
 
  

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
ลูกเสือเอก 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 หนา้ 
ค าช้ีแจงการใช้แผนการเรียนรู้ 

หน่วยที ่ 1          
 ปฐมนิเทศ         1 
หน่วยที ่ 2-3 

ระเบียบแถว         2 
หน่วยที ่ 4-5           

การบริการ         10 
หน่วยที ่ 6-8 

การพึ่งตนเอง         22 
หน่วยที ่9-11 
 การผจญภยั         27 
หน่วยที ่12 
 การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ        37 
หน่วยที ่13-19 
 วชิาการลูกเสือ         41 
  
  
 

   
  
           
       
 
 
 
 
 
  
 



หลกัสูตรลูกเสือสามัญ  
ลูกเสือตรี 
แสดงวา่มีความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 

ประวติัสังเขปของลอร์ด  เบเดน  พาวเวลล ์
พระราชประวติัสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
ววิฒันาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
การท าความเคารพ  การแสดงรหสั  การจบัมือซา้ย  และคติพจน์ของลูกเสือ 

ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
      เขา้ใจและยอมรับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
กิจกรรมกลางแจง้ 
      มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานท่ี 
ระเบียบแถว 

ท่ามือเปล่า  ท่าถือไมพ้ลอง  การใชส้ัญญาณมือและสัญญาณนกหวดี 
การตั้งแถวและการเรียกแถว 

ลูกเสือโท 
1. การรู้จกัดูแลตนเอง 
2. การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
3. การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง  ๆ 
4. ทกัษะในทางวชิาลูกเสือ 
5. งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
6. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

ลูกเสือเอก 
1. การพึ่งตนเอง 
2. การบริการ 
3. การผจญภยั 
4. วชิาการของลูกเสือ 
5. ระเบียบแถว 

 
 
 
 
 



เคร่ืองหมายวชิาพเิศษ  54  วชิา 
เรียนนอกเวลาหรือใช้วธีิบูรณาการเข้ากบักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์ 
                          เพื่อใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางกาย   สติปัญญา  จิตใจ  และศีลธรรม  ใหเ้ป็นพลเมือง
ดีมีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรคส์ังคมให้มีความเจริญกา้วหนา้  ความสงบสุข  และความมัน่คง
ของประเทศชาติ  จึงตอ้งปลูกฝังใหมี้คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
                          1.   มีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถปฏิบติัตามค าปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์ของ
ลูกเสือสามญั 
                          2.   มีทกัษะการสังเกต  จดจ า  การใช้มือ  การแกปั้ญหา  และทกัษะในการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 
                          3.   มีความซ่ือสัตย์สุจริต   มีระเบียบวินัย   มีความสามัคคี   เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น              
มีความเสียสละ  บ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
                          4.   มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  สร้างสรรค์งานฝีมือ   สนใจและพัฒนาเร่ือง               
ของธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดหน่วยกจิกรรมลูกเสือสามัญ 
 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่6)  วชิาลูกเสือเอก  ภาคเรียนที ่1 

 
ล าดบัท่ี หน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชัว่โมง) หมายเหตุ 

1 การปฐมนิเทศ 
- การจดัการเรียนการสอน 
- การแต่งกาย 

1  

2 6. การพึ่งตนเอง 3  
3 การบริการ 2  
4 การผจญภยั 3  
5 วชิาการของลูกเสือ 7  
6 ระเบียบแถว 3  

รวม 19  

 
 

ภาคเรียนท่ี  2     1.    เรียนวชิาพิเศษลูกเสือสามญั 
                          2.    จดักิจกรรมการเดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือสามญั 
หมายเหตุ    วชิาลูกเสือเอกใชเ้วลาเรียนจ านวน   18   ชัว่โมง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ 
 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่6)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 
 

สัปดาห์ท่ี เร่ือง จุดประสงค ์ จ านวนชัว่โมง หมายเหตุ 
1 ปฐมนิเทศ 1. ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้

2. ช้ีแจงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ได ้

1  

2 ระเบียบแถว เดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  พร้อม
เพรียง 

1  

3 ระเบียบแถว เดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  พร้อม
เพรียง 

1  

4 บริการ 1. ปฐมพยาบาลผูท่ี้ประสบ
อุบติัเหตุเลือดออกภายนอกได ้

2. ปฐมพยาบาลผูป่้วยมีอาการ
ช็อคได ้

1  

5 การบริการ  (ต่อ) 1. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดถู้กวธีิและ
ปลอดภยั 

2. บอกวธีิขอความช่วยเหลือใน
กรณีเกิดอุบติัเหตุ 

1  

6 การพึ่งตนเอง บอกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้ง
ค่ายพกัแรมได ้

1  

7 การพึ่งตนเอง  (ต่อ) สามารถปรุงอาหาร  2   อยา่ง  
ส าหรับคนสองคนได ้

1  

8 การพึ่งตนเอง  (ต่อ) บอกวธีิใช ้ ดูแล  รักษาและ
ระมดัระวงัอนัตรายจากการใช้
ตะเกียง  เตา  และเคร่ืองใช ้
                     ไฟฟ้าได ้

1  

 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ (ต่อ) 
 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่6)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 
 

สัปดาห์ท่ี เร่ือง จุดประสงค ์ จ านวนชัว่โมง หมายเหตุ 
9 การผจญภยั 1. อธิบายระบบ  เส้นชั้นความสูง

ในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร
ได ้

2. บอกและอ่านต าแหน่งพิกดั  
กริดในแผนท่ีได ้

3. บอกส่วนประกอบและวธีิใช้
เขม็ทิศได ้

4. แสดงวธีิหาทิศโดยใชเ้ขม็ทิศ
ในท่ีกลางแจง้ได ้

1  

10 การผจญภยั (ต่อ) 1. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดิน
ทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได ้

2. เดินทางไกลดว้ยเทา้หรือโดย
ทางเรือ  ดว้ยความสามารถ
ของตนเองไม่นอ้ยกวา่  10  
กิโลเมตร  หรือโดยรถจกัรยาน
เป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่  20  
กิโลเมตร  และบนัทึกรายงาน
การเดินทางโดยยอ่ได ้

1  

11 การผจญภยั  (ต่อ) ส ารวจต าบลหรือหมู่บา้นใน
ทอ้งถ่ิน  เม่ือกลบัมาแลว้รายงาน
ดว้ยวาจาได ้

1  

12 การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 1. ผกูเชือกพนัหลกัได ้
2. ไต่เชือกไดถู้กวธีิการ 

1  

 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ (ต่อ) 
 (ช้ันประถมศึกษาปีที ่6)  วชิาลูกเสือตรี  ภาคเรียนที ่1 

 
 

สัปดาห์ท่ี เร่ือง จุดประสงค ์ จ านวนชัว่โมง หมายเหตุ 
13 วชิาการลูกเสือ ท าโครงการบุกเบิก  1  โครงการ  

โดยการผกูเง่ือนไดอ้ยา่งนอ้ย  2  
วธีิ  หรือใชร้อกประกอบเชือกได ้

1  

14 วชิาการลูกเสือ  (ต่อ) ท าโครงการบุกเบิก  1  โครงการ  
โดยการผกูเง่ือนไดอ้ยา่งนอ้ย  2  
วธีิ  หรือใชร้อกประกอบเชือกได ้

1  

15 วชิาการลูกเสือ  (ต่อ) แสดงวธีิผกูเง่ือนส าหรับช่วยชีวติ
คนได ้

1  

16 วชิาการลูกเสือ  (ต่อ) 1. แสดงวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนู  
3  ชั้น ได ้

2. แสดงวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนู
พนัหลกัได ้

3. แสดงวธีิผกูเง่ือนเกา้อ้ีได ้

1  

17 วชิาการลูกเสือ  (ต่อ) แสดงวธีิผกูเง่ือนส าหรับช่วยชีวติ
คนไดอ้ยา่งนอ้ย   3  เง่ือน 

1  

18 วชิาการลูกเสือ  (ต่อ) 1. บอกวธีิใชข้วานและเล่ือยอยา่ง
ปลอดภยัและเหมาะสมกบังาน
ได ้

2. บอกวธีิเก็บรักษาขวานและ
เล่ือย 

1  

19 วชิาการลูกเสือ  (ต่อ) 1. ใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 

2. สังเกตและจดจ าลกัษณะต่าง ๆ 
ของส่ิงมีชีวติได ้

1  

 
 
 
 



1 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                               ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  1   เร่ือง   ปฐมนิเทศ                             จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    1.  ปฏิบติัตนอยูใ่นระบบหมู่ได ้
                      2.  ช้ีแจงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได ้  
เนือ้หา      1.  หมู่และระบบหมู่ลูกเสือสามญั 
                 2.  การปฏิบติัตนการเขา้ร่วมกิจกรรม 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1.  แบ่งหมู่ลูกเสือสามญัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ 
               2.  สนทนาถึงระบบหมู่  การปฏิบติักิจกรรม 
               3.  อธิบายถึงการแต่งเคร่ืองแบบและการเตรียมอุปกรณ์ 
ส่ือการเรียนการสอน    ภาพลูกเสือแต่งเคร่ืองแบบ 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจการเขา้ร่วมกิจกรรม 
                                           2.  ซกัถามการแต่งเคร่ืองแบบ 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                             ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  2   เร่ือง   ระเบียบแถว                                       จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์   เดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  พร้อมเพรียง 
เนือ้หา    การเดินสวนสนาม   
กจิกรรมการเรียนการสอน    
                1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
               2. เพลง   “ ลูกเสืออดทน ”         5  นาที  

3. สอนตามเน้ือหา      30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัจดัรูปขบวนสวนสนาม 
3.2 ฝึกการเดินสวนสนาม 

       4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
       5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  ธงประจ ากอง 
2.  ธงเขียว  เหลือง  แดง 
3.  พลอง 
4.  ป้ายช่ือโรงเรียน 
5.  ดุริยางคห์รือนกหวดี 
6.  ไม่ถือของผูก้  ากบั 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  ผลการปฏิบติั 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 

 



3 
การสวนสนาม 

 
1. การเดินสวนสนาม 

1.1 การจดัรูปขบวนสวนสนาม 
-    กองลูกเสืออาจจดัแถวสวนสนามไดด้งัน้ี 

1.2 เป็นแถวตอนเรียง  1  หรือเป็นแถวหนา้กระดานตอนหมู่  ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสม 
1.3 ถา้ลูกเสือจงัหวดัรวมกนัสวนสนาม  ใหจ้ดัเดินเป็นอ าเภออ าเภอไป  เวน้ระยะต่อระหวา่ง

อ าเภอ  10  กา้ว 
               ผูอ้  านวยการลูกเสืออ าเภอหรือผูแ้ทนเป็นผูบ้อกแถวสวนสนามของอ าเภอ  และ
ผูอ้  านวยการลูกเสือจงัหวดัหรือผูแ้ทนเป็นผูบ้อกแถวสวนสนามของจงัหวดั 

1.4 ในการสวนสนามใหเ้วน้ระยะต่อดงัน้ี 
- ระหวา่งกองลูกเสือ  5  กา้ว 
- ระหวา่งลูกเสืออ าเภอ  15  กา้ว 
- ระหวา่งลูกเสือจงัหวดั  15  กา้ว  ทั้งน้ีแลว้แต่ความเหมาะสมของภูมิประเทศ 

1.5 เม่ือพร้อมแลว้  แตรเด่ียวเป่าใหส้ัญญาณ  ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามสั่ง  “เตรียมสวนสนาม”   
แตรเด่ียวเป่าให้สัญญาณ   “หน้าเดิน”   ผู ้บังคับขบวนสวนสนามสั่ง  “ขวา  -  หัน”                  
“แบก – อาวุธ”  และ “เดินหนา้”   แตรวงบรรเลงแลว้เดินขวนเคล่ือนท่ีออกไป  ลูกเสือถือ
ป้ายยืนอยู่ตรงก่ึงกลางหน้าขบวน  หลังลูกเสือถือป้าน   4  ก้าว  เป็นลูกเสือถือธงหลัง
ลูกเสือถือธง  5  กา้วเป็นผูก้  ากบัลูกเสือ  หลงัผูก้  ากบัลูกเสือ  5  กา้ว  เป็นรองผูก้  ากบัลูกเสือ  
ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบัแถว  และหลงัรองผูก้  ากบัลูกเสือ  3  กา้ว  เป็นกองลูกเสือ 
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ตวัอยา่งแถวสวนสนาม   หมู่แถวตอน 

 
 
 

2. การท าความเคารพ 
                 ก.   เฉพาะผูถื้อธงการแสดงความเขา้รพในเวลาอยูก่บัท่ี   เม่ือมีค าบอกวา่  “วนัทยา – วธุ”  
ใหผู้เ้ชิญธงยกธงข้ึนในท่าเคารพ  คร้ันแลว้ใหเ้ชิญผูเ้ชิญธงท าก่ึงขวาหนั  ลดปลายคนัธงลงขา้งหนา้
อยา่งชา้  ๆ  ใหไ้ดจ้งัหวะเช่นเดียวกบัขาลง  และใหค้นเชิญธงอยูใ่นท่าน้ีจนกวา่จะมีค าบอกวา่  
“เรียบ  -  อาวธุ”  จึงใหล้ดธงลงแลว้จึงท าก่ึงซา้ยหนัอยูใ่นท่าตรง 

ข. ลูกเสือ  และผูก้  ากบัท าความเคารพตามวธีิการของลูกเสือ 
                การท าความเคารพในขณะเดิน 
                จดัสถานท่ีใหใ้ชธ้งปักเป็นเคร่ืองหมาย  3  ธง  ธงแรก (ธงสีเหลือง)  ห่างจากจุดท าความ
เคารพ  20  กา้ว   ธงท่ี  2 (ธงสีเขียว)  ห่างจากผูรั้บการเคารพ  10  กา้ว   และธงท่ี  3  (ธงสีแดง)  อยู่
ถดัจากผูรั้บการเคารพไปอีก  10  กา้ว  ท าความเคารพดงัน้ี 
                 2.1   เม่ือถึงธงท่ี  1  รองผูก้  ากบัจะบอกระวงั   ทุกคนเร่ิมเตรียมตบเทา้แรง 
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                 2.2   เม่ือถึงธงท่ี  2  รองผูก้  ากบัจะบอก  “แลขวา – ท า”   ให้ทุกคนทุกหมู่  ท าความเคารพ
โดยสะบดัหน้าหันไปทางผูรั้บความเคารพ  เวน้คนขวาสุดแลตรงมองไปขา้งหน้า  ทุกคนไม่แกว่ง
แขน (คนถือพลอง  ไมง่้ามแกวง่แขนตามปกติ) 
                2.3   เม่ือถึงธงท่ี  3   หมู่ใดถึงก่อนใหส้ะบดัหนา้กลบัแลตรงและแกวง่แขนตามปกติโดย
ไม่ตอ้งออกค าสั่ง 
หมายเหตุ   การบอก  “ระวงั”  หรือ  “แลขวา”  ท า  ค  าว่า  “ระวงั”  และ  “ท า”  ควรรีบบอกเม่ือ           
ตบเทา้ขวา 

 
ขบวนสวนสนาม  (ภายในอ าเภอ) 

 

 
หมายเหตุ    :  ระยะต่ออาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ขบวนสวนสนาม  (ภายในจงัหวดั) 

 
 

หมายเหตุ   1)   ระยะต่ออาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานท่ีและภูมิประเทศ                 
 2)   ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั   ถ้าเชิญมาประจ าแท่นรับการเคารพ(ด้านหน้าซ้ายมือ               
ของประธาน)  ห้ามใช้แสดงความเคารพผูเ้ป็นประธานเด็ดขาด (นอกจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองคเ์ดียว) 
 
 



     7 
การเดินสวนสนาม 
             1.   เม่ือจดัแถวพร้อมแลว้   ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามจะบอก   “แบก – อาวธุ”  และ  “ซอย
เทา้”   แถวลูกเสือจะซอยเทา้จดัแถวรออยู ่
             2.   ใหแ้ถวและแตรเด่ียวออกเดิน  จนถึงกองลูกเสือท่ีอยูห่นา้สุด 
             3.   ผูบ้งัคบัขบวนสวนสนามบอก  “หนา้เดิน”   ผูบ้งัคบับญัชาและลูกเสือทั้งหมดออกเดิน
ตามระยะท่ีจดัไว ้
ท่าเดินสวนสนาม 

1. ผูก้  ากับบอก  “สวนสนาม   หน้า – เดิน”  ให้ลูกเสือเตะเท้าซ้ายออกไปก่อนอย่าง
แขง็แรง  ขาตึง  ปลายเทา้งุม้ยกสูงจากพื้นดินประมาณ  1  คืบ 

2. ขณะเตะเท้า  ให้แกว่งแขนตรงข้ามกับเท้าไปข้างหน้าตัดกับล าตัว  ให้ฝ่ามือผ่าน
ประมาณก่ึงกลางล าตวั  เสมอแนวเข็มขดั  ห่างเข็มขดัประมาณ  1  ฝ่ามือ  แบน้ิวชิด
ติดกนัตามธรรมชาติและแกวง่แขนเลยเฉียงไปทางดา้นหลงัพองาม  งอศอกเล็กนอ้ย 

3. เม่ือวางเท้าเต็มฝ่าเท้าและก้าวเท้าและก้าวเท้าต่อไป  ขณะวางเท้าก้าวไปข้างหน้า                 
ใหโ้นม้ตวัไปขา้งหนา้เล็กนอ้ยตบฝ่าเทา้อยา่งแขง็แรง  ยดืตวัอยา่งองอาจ 

4. เตะเทา้อีกขา้งหน่ึงข้ึน  ปฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้  2  -  3   ท าสลบัเทา้ซา้ยและขวา 
เม่ือตอ้งการเปล่ียนเทา้เดินสวนสนามเป็นปกติใหใ้ชค้  าบอกวา่  “เดินตามปกติ”   

การท าความเคารพขณะเดินสวนสนาม 
               การจัดสถานท่ีบริเวณสวนสนามด้านหน้าผู ้เป็นประธานในพิธีหรือผูรั้บการเคารพ                 
จะมีธงปักเป็นเคร่ืองหมาย  3  ธง  คือ 
              ธงท่ี  1   (ธงสีเหลือง)  ปักห่างจากจุดท าความเคารพ  20  กา้ว 
              ธงท่ี  2   (ธงสีเขียว)  ปักห่างจากจุดท าความเคารพ  10  กา้ว 
              ธงท่ี  3   (ธงสีแดง)  อยูถ่ดัผูรั้บความเคารพไปอีก  10  กา้ว 
การท าความเคารพในขณะเดินสวนสนาม  จะปฏิบติัดงัน้ี 
              1.   เม่ือคนทางขวาของแถวเดินถึงธงแรก   ผูบ้อกแถวบอก  “ระวงั”  ลูกเสือตบเทา้แขง็แรง
และอยูใ่นระเบียบอยา่งดีท่ีสุด 
              2.   เม่ือใกลธ้งท่ี  2   ใหผู้บ้อกแถวบอกวา่  “แลขวา – ท า”  ผูบ้อกวนัทยาหตัถส์ะบดัหนา้แล
ขวา  ตาจบัผูรั้บท าความเคารพส่วนลูกเสือสะบดัหน้าแลขวา  ตาจบัผูรั้บการเคารพมือไม่แกวง่คน
ขวาสุดของแต่ละตบัแลตรงรักษาแถวใหต้รงไว ้
              3.   เม่ือพน้ธงท่ี  3   สะบดัหนา้แลตรง  เลิกท าความเคารพเองและแกวง่แขนตามปกติ 
              4.   เม่ือธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  ธงคณะลูกเสือจงัหวดัผา่นมากบัขบวนลูกเสือสวนสนาม
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกคนท่ีอยูต่รวจพลสวนสนามแสดงความเคารพ 
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การท าความเคารพของผูถื้อธงและถือป้าย 
                ธงต่าง  ๆ  หมายถึงธงลูกเสือแห่งชาติ   ธงลูกเสือประจ าจงัหวดั  ธงประจ ากลุ่มหรือกอง
ลูกเสือ  (เวน้ธงระจ าหมู่ลูกเสือ) 
                 กรณีท่ี  1   เวลาอยูก่บัท่ี 
                 ใหถื้อธงดว้ยมือขวา   โคนธงจรดกบัพื้นประมาณโคนน้ิวขวา  คนัธงแนบกบัล าตวัอยูใ่น
ร่องไหล่ขวา  เวลาท าความเคารพ เม่ือเพลงสรรเสริญพระบารมีเร่ิมบรรเลงใหผู้ถื้อธงท าความเคารพ
ดว้ยท่าธงติดต่อกนัไปดงัน้ี 
                  1.   เอามือซา้ยไปจบัคนัธงเหนือมือขวาและชิดมือขวา   แลว้ยกคนัธงข้ึนดว้ยมือซา้ยให้
เสมอแนวบ่า  จนขอ้ศอกซา้ยตั้งไดมุ้มฉาก  ขณะเดียวกนัมือขวาก็จบัท่ีโคนคนัธงและเหยยีดตรงแลว้
ท ากึงขวาหนั 
                  2.   ค่อย  ๆ  ลดปลายคนัธงลงชา้  ๆ  ตามจงัหวะเพลง  จนคนัธงขนานกบัพื้น  มือซา้ยอยู่
เสมอแนวบ่าห่างตวัพอสมควร  มือขวาจบัคนัธงโรยลง   แขนเหยยีดตรงไปตามคนัธง(เม่ือบรรเลง
ไปไดค้ร่ึงของเพลง) 
                 3.   คร้ันแลว้ใหย้กปลายคนัธงข้ึนท่าเคารพชา้  ๆ  ใหไ้ดจ้งัหวะเช่นเดียวกบัขาลงเม่ือเพลง
สรรเสริญพระบารมีจบ  ก็ใหล้ดธงลงในท่าตรงตามเดิม 
                 4.   แลว้ใหล้ดมือซา้ยกลบัท่ีและท าขวาหนักลบัท่ีเดิม 
                  กรณีท่ี  2   เวลาเคล่ือนท่ี 
                  ใหแ้บกธงดว้ยบ่าขวา  มือขวาจบัดา้มธงห่างจากโคนธงพอสมควร  ศอกขวาแนบล าตวั  
ท ามุม  90  องศากบัล าตวั     
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                            ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  3   เร่ือง   ระเบียบแถว  ( ต่อ )                           จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์   เดินสวนสนามไดถู้กตอ้ง  พร้อมเพรียง 
เนือ้หา    การเดินสวนสนาม  ( ต่อ ) 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
              1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )      10  นาที 
              2. เพลง   “ เกียรติศกัด์ิลูกเสือไทย ”         5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัฝึกการเดินท่าแบกอาวธุ  ( เดิน - หยดุ ) 
3.2 ใหน้ายหมู่แยกฝึกหมู่ของตนเพื่อความพร้อมเพรียง  ผูก้  ากบัคอยแนะน า 

4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  ธงประจ ากอง 
2.  ธงเขียว  เหลือง  แดง 
3.  พลอง 
4.  ป้ายช่ือโรงเรียน 
5.  ดุริยางคห์รือนกหวดี 
6.  ไม่ถือของผูก้  ากบั 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                            2.  ผลการปฏิบติั 
บนัทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                          ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  4   เร่ือง    การบริการ                                      จ านวน  1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์     1.  ปฐมพยาบาลผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุเลือดออกภายนอกได ้
                        2.  ปฐมพยาบาลผูป่้วยมีอาการช็อคได ้
เนือ้หา     1.   การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีเลือดออกภายนอก 
                2.   การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีอาการช็อค 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
               2. เกม  “ หมาป่า ”          5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1  ผูก้  ากบัสนทนาถึงการเกิดอุบติัเหตุ 
3.2  แบ่งลูกเสือออกเป็น  2  กลุ่ม  เรียนโดยผูก้  ากบัอธิบาย  สาธิตและใหลู้กเสือ   
       ปฏิบติัในเร่ือง 

3.2.1 วธีิการปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีเลือดออกภายนอก 
3.2.2 วธีิปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีอาการช็อค 

3.3ใหใ้ชเ้วลากลุ่มละไม่เกิน  10  นาที  แลว้หมุนกลุ่มกนัเรียน 
4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 

       5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน    1.  อุปกรณ์การปฐมพยาบาล  เช่น  ส าลี  ผา้พนัแผล  ยาฆ่าเช้ือโรค 

2.ภาพการปฐมพยาบาล 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     

2.การซกัถาม 
3.ทดสอบ 

บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การปฐมพยาบาล 

1. การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีเลือดออกภายนอก 
1.1   แผลถลอก   ชะลา้งบาดแผลดว้ยน ้าสบู่และน ้าสะอาด  ใชย้าฆ่าเช้ือทาแผลและปิดแผลดว้ย
ผา้สะอาด 
1.2   แผลลึก   แผลชนิดน้ีเลือดออกมาก  ฉะนั้นตอ้งหา้มเลือดก่อน  โดยใชผ้า้กดลงบนแผลจน
เลือดลดและพนัแผลไวใ้นการปฐมพยาบาลอยา่พยายามเช็ดเอาเลือดกอ้นออกมากข้ึนและเกิด
แผลติดเช้ือไดง่้าย 
1.3   บาดแผลต่าง  ๆ  ใหฉี้ดยาป้องกนับาดทะยกัทุกราย 

2. การปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีมีอาการช๊อก 
2.1 ใหผู้ป่้วยนอนราบ  ไม่หนุนหมอน 
2.2 ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจ  หรือหายใจไม่สะดวกใหท้ าทางเดินทางหายใจใหส้ะอาด และผาย

ปอด 
2.3 ถา้มีปาดแผลตอ้งหา้มเลือด 
2.4 ท าบาดแผลต่าง  ๆ  ใหอ้ยูน่ิ่ง  เช่น  เขา้เฝือกชัว่คราว   เพื่อบริเวณนั้นจะไดไ้ม่เจบ็ปวดมาก  

หรือมีเลือดออกมากข้ึน 
2.5 รักษาตามอาการ ถา้หนาวห่มผา้ ถา้ปวดใหย้าแกป้วดใหย้ากระตุน้หรือดมแอมโมเนียหอม 

หมายเหตุ        การนอนศีรษะต ่า  เช่น  ยกปลายเตียงใหสู้งกวา่หวัเตียง  20  -  30  เซนติเมตร    
                      ใหผ้ลดีภายใน  30  นาทีแรกเท่านั้น   ถานานกวา่  30  นาที   ผลท่ีไดสู่้นอนราบไม่ได ้
การผายปอด 
                การผายปอด   เป็นวธีิการท่ีปฏิบติัเพื่อใหป้อดไดรั้บออกซิเจนไดเ้พียงพอและเพื่อป้องกนั
มิใหค้วามพิการแก่สมองและอวยัวะส าคญัอ่ืน ๆ  เน่ืองจากขาดออกซิเจน 
               ถา้หายใจหยดุนาน  10  นาที    ผูป่้วยจะตอ้งตายแน่นอน   แต่บางคนตายเม่ือหยดุหายใจ
เพียง  2  นาทีเท่านั้น  ฉะนั้นในคนท่ีหยดุหายใจ  การผายปอดจึงมีค่ายิง่ 
วธีิการ 

1. จดัท่าผูป่้วย  เพื่อใหล้มเขา้ปอดไดส้ะดวก  ถา้สงสัยวา่มีเศษอาหาร  หรือส่ิงแปลกปลอม
อยูใ่นปาก  ใหใ้ชน้ิ้วมือของผูป้ฐมพยาบาลลว้งออกมาก่อน 

2. การผายปอด  การผายปอดมีหลายวธีิ  เช่น  วธีิปากต่อปาก  ปากต่อจมูก  วธีิของเซฟ
เฟอร์  วธีิของซิลเวสเตอร์  โอเกอร์  นิลสัน  เป็นตน้ 
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               ปัจจุบนั  การผายปอดดว้ยวธีิ  “ปากต่อปาก”   ไดรั้บความเช่ือถือและพิสูจน์แลว้วา่เป็นวธีิ
ท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดส าหรับการปฐมพยาบาลรีบด่วน 
                 แต่ตอ้งทราบวธีิอ่ืนดว้ย  เพราะบางคร้ังวธีิปากต่อปากไม่อาจท าไดเ้ช่น  กรณีมีบาดแผล
บริเวณใบหนา้  ปากกราน  เป็นตน้ 
                  ก .    วิ ธี ป าก ต่อป าก   (Mouth  to  Mouth)   ห รือป าก ต่อจมู ก   (Mouth  to  nose)               
ให้คนไขน้อนหงาย  ยกตน้คอผูป่้วยจดัศีรษะผูป่้วยให้อยูใ่นท่าแหงนพร้อมกบัจดัคางยกข้ึน  ผูป้ฐม
พยาบาลสูดหายใจเขา้ลึกและกดริมฝีปากของผูพ้ยาบาลซ่ึงอา้อยู ่ ลงบนปากผูป่้วย  ซ่ึงจบัใหอ้า้(ควร
ใชผ้า้ก๊อสหรือผา้เช็ดหนา้บาง  ๆ  วางบนปากผูป่้วยก็ไดถ้า้มี)   โดยให้ปาดทั้งสองคนแนบกนัสนิท  
หรือปากผูพ้ยาบาลกบัจมูกผูป่้วย  แล้วผูพ้ยาบาลเป่าลมทั้งหมดเขา้ไปในปากหรือในจมูกผูป่้วย            
ซ่ึงจะเห็นหนา้อกของผูป่้วยกระเพื่อมข้ึนแลว้ป่วยใหผู้ป่้วยหายในออกเอง 
                            ขณะท่ีเป่าลมเขา้ไป   ถา้ผูพ้ยาบาลรู้สึกวา่  ไม่สามารถเป่าลมเขา้ไปในปอดผูป่้วย
ไดใ้หจ้บัผูป่้วยนอนตะแคงตบท่ีหลงัของผูป่้วย  (ระหวา่งสบกัหรือไหล่ทั้งสอง)   ค่อนขา้งแรงหลาย  
ๆ  คร้ัง  เผือ่วา่จะมีอะไรมาอุดทางเดินหายใจ  จะไดห้ลุดออกแลว้ผูพ้ยาบาลเร่ิมผายปอดต่อไป 
                            การเป่าลมเข้าปาก    ผู้พยาบาลควรใช้มืออีกข้างบีบจมูกผู ้ป่วยไว้ หรือถ้า                    
ใชว้ธีิการปากต่อจมูกก็พยายามปิดปากผูป่้วยไว ้ ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหล้มร่ัวออกมาทางรูจมูกหรือทางปาก 
                           ถ้าใน เด็ก เล็ก    ผู ้ปฐมพยาบาลอาจกดปากครอบลงบนทั้ งปากและจมูก                          
ของเด็กได้ ส าหรับผูใ้หญ่  การท าแต่ละคร้ังนานราว  5 นาที  คือเป่าปากให้ผูป่้วยหายใจเขา้ราว             
2.5   วินาที  และให้ผูป่้วยหายใจออก   พร้อมกบัท่ีผูป้ฐมพยาบาลเงยหน้าข้ึนสูดอากาศหายใจเขา้
นานราว  2.5  วินาที    ซ่ึงจะท าให้ผายปอดได้นาทีละ   12  คร้ัง  แต่ละคร้ังควรจะได้ลมเข้าไป
ประมาณ   1,000  ซี.ซี  ส าหรับเด็กควรให้ผายปอดได้ประมาณ   นาทีละ  20  คร้ัง  (ปกติผูใ้หญ่
หายใจนาทีละ  20 คร้ัง  แต่การผายปอดท าไดเ้พียงนาทีละ  12  คร้ัง  เพราะแต่ละคร้ังผูป้ฐมพยาบาล
เป่าลมเขา้ไปมากกวา่ท่ีคนธรรมดาหายใจ) 
                            ในเด็กการเป่าลมเข้าน้ี    บางคร้ังท าให้ลมเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารมาก                 
เราอาจช่วยไดโ้ดยกดบริเวณล้ิมป่ี  เพื่อไล่ลมออก 
                  ข.   วิธีของโฮลเกอร์ – นิลสัน   (Holger  -  Neilsen)  หรือ  Arm  Lift  Back  Pressure  
method   เป็นวิธีท่ีได้ผลดีรองลงมาจากวิธีปากต่อปาก   ให้คนไข้นอนคว  ่า  มือทั้ งสองข้างรอง                
ใต้หน้าผาก   ระวงัอย่าให้มีอะไรอุดทางเดินหายใจผูพ้ยาบาลอยู่เหนือศีรษะผูป่้วยหันหน้าไป                
ทางเท้าผู ้ป่วย   คุกเข่าขาข้างหน่ึงและวางเท้าข้างหน่ึงใกล้ศีรษะผู ้ป่วย   มือทั้ งสองข้างของ                 
ผู ้พยาบาลวางลงบนหลังส่วนบนของผู ้ป่วย   (เพื่อสะดวกในการท า   อาจใช้วิธีนับ  1 ถึง 8 )                          
โนม้น ้าหนกัของผูพ้ยาบาลลงบนมือทั้งสองขา้ง   จะท าใหมี้แรงดนับนหลงัผูป่้วย   จากบนลงล่างซ่ึง
ใชเ้วลาราว  2.5  วนิาที   เป็นการหายใจออก  (นบัจงัหวะ  1 – 2 – 3) 
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                           จากนั้นผูพ้ยาบาลยกมือข้ึน  และเล่ือนมาจบัท่ีแขนทั้งสองข้างของผูป่้วยเหนือ
ขอ้ศอก  (จงัหวะนบั  4)  แลว้ดึงแขนทั้งสองขา้งไปดา้นบน  ยกใหสู้งข้ึน  ซ่ึงกินเวลาราว  2.5  วนิาที  
ซ่ึงเป็นท่าผูป่้วยหายใจเขา้จงัหวะนบั ( 5 – 6 – 7)   จากนั้นก็ปล่อยแขนทั้งสองให้กลบัมาท่ีเดิมอีก  
(จงัหวะนบั 8 )  ท าเช่นน้ีสลบักนัไปเร่ือย  ๆ  
                  ค.   วธีิของแชฟเฟอร์  (SCHAFERS)  ผูป่้วยอยูใ่นท่านอนคว  ่า  ศีรษะเอียงไปขา้งใดขา้ง
หน่ึงใหมื้อทั้งสองขา้งอยูใ่นท่าสบาย 
                           เม่ือจดัเส้ือผา้ของผูป่้วยใหห้ลวมแลว้   ผูพ้ยาบาลนัง่คุกเข่าลงขา้ง  ๆ  ตวัผูป่้วยขา้ง
ใดก็ไดห้นัหนา้ไปทางศีรษะผูป่้วย  แบมือทั้งสองวางบนชายโครงทั้งสองขา้งของผูป่้วย 
                           แลว้พยายามโนม้ตวัไปขา้งหนา้  ใหน้ ้าหนกัลงบนมือทั้งสองขา้ง  เพื่อไล่อากาศใน
ปอดและหลอดลมออกเป็นการหายใจออก 
                           เม่ือผูพ้ยาบาลเอียงตวักลบั   ทรวงอกของผูป่้วยจะขยายตวัออกใหอ้ากาศผา่นเขา้ไป
ในปอด  เป็นการหายใจเขา้  ท าสลบัเช่นน้ีเร่ือย  ๆ  ในผูใ้หญ่ท าใหไ้ดป้ระมาณนาทีละ  12  คร้ัง 
                  ง.   วธีิของซิลเวสเตอร์  (SILVESTER)   ผูป่้วยอยูใ่นท่านอนหงาย  ปลดเส้ือผา้ให้หลวม  
ใชผ้า้หรือหมอนสอดเขา้ใตไ้หล่เพื่อให้ศีรษะแหงข้ึน  จบัใบหนา้ผูป่้วยให้เอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึง                          
ผูพ้ยาบาลคุกเข่าเหนือศีรษะและหนัหนา้ไปทางดา้นเทา้ของผูป่้วย   จบัขอ้ศอกของผูป่้วยใหง้อพบั 
                          จับข้อมือท่ีงอพับทั้ งสองข้างน้ี    กดลงบนชายโครงทั้ งสองข้างของผู ้ป่วย                   
ในขณะท่ีกดให้ผูพ้ยาบาลโน้มตวัลงและทิ้งน ้ าหนักตวัตามลงไปด้วย   ท่าน้ีเป็นวิธีท าให้ผูป่้วย
หายใจออกเม่ือยกขอ้มือผูป่้วยข้ึน   พร้อมกบัผูพ้ยาบาลเอนตวักลบั   จะเป็นท่าท่ีผูป่้วยหายใจเขา้   
ใหท้  าสลบักนัเช่นน้ีเร่ือย  ๆ  ไป 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                         ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  5   เร่ือง   การบริการ  (  ต่อ )                           จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์     1.  เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไดถู้กวธีิและปลอดภยั 
                          2.  บอกวธีิขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบติัเหตุ 
เนือ้หา     1.  การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
                  2.  การขอความช่วยเหลือ 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
                1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
                2. เพลง   “ ไก่  ”          5  นาที 

3.สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 สนทนาและร่วมกนัอภิปรายถึงวธีิการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือ

หน่วยงานต่าง ๆ เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือออกเป็น  2  กลุ่มเรียนเป็นฐานโดยมีผูก้  ากบัอธิบาย  สาธิต  แลว้

ใหลู้กเสือปฏิบติัตาม  ดงัน้ี 
ฐานท่ี   1   การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
ฐานท่ี   2   การช่วยเหลือ 

       4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
       5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน      อุปกรณ์การเคล่ือนยา้ยข้ึนอยู่กับอุปกรณ์ท่ีเลือกช่วยเหลือ  เช่น  เก้าอ้ี                  
เส่ือ  เส้ือ  กางเกง  เขม็ขดั  ไมพ้ลอง  ฯลฯ 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  ทดสอบ 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………….………   
…………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 

 
 
                      การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยในสถานท่ีท่ีเกิดอุบติัเหตุนั้น  อาจท าไดห้ลายวิธี  แลว้แต่จ านวน
ของผูป่้วยและผูป้ฐมพยาบาล  และเคร่ืองมือท่ีมีในขณะนั้น   
การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยมีผูช่้วยเหลือเพียงคนเดียว 
                      การเคล่ือนยา้ยดว้ยคน ๆ เดียว  สามารถจะท าไดห้ลายวิธี  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับ
ผูป่้วยท่ีไม่มีบาดแผลตามร่างกาย  เช่น  ผูป่้วยหมดความรู้สึกเน่ืองจากจมน ้ า  ขาดอากาศบริสุทธ์ิ  
เป็นลม  ขอ้เทา้แพลง  อาจเลือกใชว้ธีิท่ีเหมาะสม  ดงัต่อไปน้ี 
1. วธีิพยงุเดิน 

เหมาะส าหรับคนไขท่ี้ขาขา้งหน่ึงไดรั้บบาดเจบ็  เช่น ขอ้เทา้เคล็ด 
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2. วธีิแบก 
                  วธีิน้ีเหมาะส าหรับการช่วยเหลือผูห้มดสติออกจากบริเวณไฟไหมท่ี้ตอ้งผา่นขั้นบนัได  
ผูช่้วยเหลือจะตอ้งมีมือวา่งส าหรับยดึเกาะทางท่ีผา่นไป 
3. วธีิอุม้ทาบหลงั 
                    ใช้ส าหรับผูป่้วยท่ีหมดสติ   ในขณะท่ีคนไขน้อนหรือนั่ง  ผูพ้ยาบาลหันหลงัจบัแขน 
ทั้งสองของผูป่้วยคล่อมไหล่ผูพ้ยาบาลและดึงมือทั้งสองของผูป่้วยท่ีอยู่ด้านหน้าของผูพ้ยาบาล           
ใหต้  ่าลงมากท่ีสุด  ผูป้ฐมพยาบาลเดินโดยหลงัโคง้มาทางหนา้เล็กนอ้ย 
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4. วธีิกอดและทาบดา้นหลงั 
                  วธีิน้ีใชส้ าหรับผูบ้าดเจบ็ท่ีมีอาการไม่รุนแรง  หา้มใชส้ าหรับผูบ้าดเจบ็ท่ีไดรั้บอนัตราย
เก่ียวกบัสมองหรืออวยัวะภายใน 

 
5. วธีิกอดและทาบดา้นหนา้ 
                  เป็นวิธีท่ีดีวิธีหน่ึงส าหรับผูช่้วยเหลือเพียงคนเดียวท่ีช่วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วยท่ีรู้สึกตัว                
โดยมีมือทั้งสองวางไวส้ าหรับไต่  หรือเกาะบนัได  หรือเปิดประตู  หากมีปัญหาระหวา่งลงบนัได               
ผูช่้วยเหลืออาจพกัผูป่้วยไวก้บับนัไดจนกวา่จะมีผูม้าช่วยเหลือต่อไป 
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6. วธีิอุม้ 
                  ใชส้ าหรับผูบ้าดเจ็บเล็กนอ้ยอาจเน่ืองจากไม่สบาย  หรือเป็นลม  หรือใชส้ าหรับผูป่้วยท่ี
ขอ้เทา้แพลง  หรือมีบาดเจบ็บนฝ่าเทา้  เหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีเล็กกวา่ผูช่้วยเหลือ 

 
7. วธีิลากดว้ยผา้รองใตต้วัผูป้ระสบอุบติัเหตุวธีิลากผูบ้าดเจบ็ 
                  วธีิน้ีสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยออกจากตึกท่ีก าลงัมีไฟไหม ้ เป็นวิธีท่ีใชส้ าหรับผูป้ระสบ
อุบัติเหตุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  หรือหมดสติ   และพื้นท่ี เรียบ  โดยใช้ผ ้าปู ท่ีนอน                
หรือผา้ห่ม  ผา้ม่าน  รองใตต้วัผูบ้ากเจบ็แลว้ลากส่ิงรองตวัผูบ้าดเจบ็ไปตามพื้น 
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8. วธีิลากผูป้ระสบอุบติัเหตุวธีิลากผูบ้าดเจบ็โดยไม่มีผา้รองใตต้วั 
                  วธีิน้ีสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยออกจากตึกท่ีก าลงัมีไฟไหม ้ เป็นวิธีท่ีใชส้ าหรับผูป้ระสบ
อุบัติเหตุท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ผูพ้ยาบาลไม่สามารถยืนได้   ให้ผูกข้อมือทั้ งสอง              
ของผูบ้าดเจ็บ  และผูพ้ยาบาลสอดศีรษะให้ขอ้มือทั้งสองของผูป่้วยอยูบ่นคอผูพ้ยาบาล  ผูพ้ยาบาล
อาจยกศีรษะผูป่้วยใหสู้งข้ึนมาก  หรือนอ้ยไดโ้ดยการยกไหล่และคอข้ึนลง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. วธีิลากลงจากท่ีลาดชนั 
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การเล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็โดยมีผูช่้วยเหลือตั้งแต่  2  คนข้ึนไป 
1. วธีิอุม้แบบนัง่ 

 
2. วธีิท าท่ีนัง่ดว้ย  4  มือ 
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3. วธีิอุม้พยงุแขนและขา 
4. วธีิอุม้คนละดา้น 
5. วธีิอุม้เคียงสองคน 
6. วธีิอุม้เคียงสามคนวธีิอุม้คนละดา้นสามคน 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                          ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  6   เร่ือง   การพึง่ตนเอง                                   จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    บอกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งค่ายพกัแรมได ้
เนือ้หา    1.  การอยูค่่ายพกัแรม 
               2.  การเลือกท่ีตั้งค่ายพกัแรม 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
               2. เกม   “ วิง่เปร้ียววงกลม  ”         5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตการเลือกสถานท่ีตั้งค่ายพกัแรม 
3.2 ใหลู้กเสือรู้จกัพิจารณาเลือกสถานท่ีตั้งค่ายพกัแรมและพกัคา้งคืน ในท่ีพกัแรม 
 ชัว่คราวนั้น 

       3.3 เพลง  “ ค่ายพกัแรม ” 
4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 

  5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  
ส่ือการเรียนการสอน     อุปกรณ์ในการอยูค่่ายพกัแรม  ( ภาคผนวก )                                    
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต - ความสนใจและความตั้งใจ - การเขา้ร่วมกิจกรรม                    

2.  การสัมภาษณ์ - บอกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการตั้งค่ายพกัแรม 
3.  การทดสอบ - สร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว 

 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การเลอืกทีต่ั้งค่ายพกัแรม 
 
ขอ้สังเกตในการเลือกสถานท่ีตั้งค่ายพกัแรม 

1. เลือกบริเวณท่ีตั้ง 
2. ดูวา่เป็นท่ีหวงหา้มการตั้งค่ายพกัลูกเสือหรือเปล่า  ใหน้ายหมู่เป็นผูต้รวจตรา 
3. จะตั้งค่ายในท่ีส าหรับค่ายลูกเสือหรือในทอ้งนา  ท าหนงัสือขออนุญาตใชค้่ายลุกเสือ 
4. ไปดูสถานท่ีเสียก่อนเพื่อเลือกท่ีตั้งค่าย  ดูวา่จะหาความสะดวกไดอ้ยา่งไรบา้ง  เพราะ

บางอยา่งไม่ไดก้  าหนดไวใ้นแผนท่ี  บางอยา่งในท่ีแห่งนั้นก็มีไม่ได ้
การเลือกท่ีตั้งค่าย   ปัจจยัส าคญัคืออะไรบา้ง 

1. มีแหล่งน ้าใช ้
2. มีฟ้ืนส าหรับก่อไปหุงตม้  (หรือเพื่อการอ่ืน)  ดูแผนท่ีประกอบ 
3. ควรเป็นท่ีราบ    แหง้สนิท   มีท่ีก าบงัลม  ตรวจดูความสูงต ่าของพื้นดินจากแผนท่ี 
4. เป็นท่ีเหมาะและกวา้งขวางพอส าหรับท ากิจกรรม 
5. สะดวกแก่การสัญจร  ควรมีพาหนะของหมู่เพื่อบรรทุกสัมภาระ  ถนนหรือทางเรียบ

นบัวา่จ าเป็น 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                             ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  7     เร่ือง   การพึง่ตนเอง   (  ต่อ )                      จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    สามารถปรุงอาหาร  2   อยา่ง  ส าหรับคนสองคนได ้
เนือ้หา    1.  การปรุงอาหารแบบชาวป่า 
                2.  การสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
               2. เกม   “ เรือกรรเชียง ”          5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัอธิบายและสาธิตวธีิปรุงอาหารแบบชาวบา้น  โดยสอนเป็นฐาน ดงัน้ี 
  ฐานท่ี   1  ป้ิง  ยา่ง 
  ฐานท่ี   2  อบ   ทอด 

 ฐานท่ี   3  เผา   กล้ิง 
3.2 ผูก้  ากบัอธิบาย สาธิตวธีิสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราว แลว้ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติั 

 4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร  เน้ือ  ปลา  ไข่   ฯลฯ 
2.ไมขี้ดไฟ  มีดผา่ฝืน 
3.แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต   ความสนใจและความตั้งใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรม                  
                                           2.  ทดสอบ - ใหป้รุงอาหารแบบชาวบา้น 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การปรุงอาหารแบบชาวป่าและสร้างทีพ่กัแรม 

 
1. การปรุงอาหารแบบชาวป่า 
                   ในการปรุงอาหารแบบชาวป่า  มีอยูห่ลายวธีิ  เช่น 

- ป้ิง 
- ยา่ง 
- อบ 
- ทอด 
- เผา 

 
1.1 การป้ิง  ยา่ง  อาจใชไ้มท้  าตะขอแหลมปลาย  เพื่อใชเ้สียบหรือใชใ้นรูปส้อมแหลมท่ีปลาย

ใชเ้สียบ  แลว้ป้ิงหรือยา่ง 
1.2 การเผาปลา   อาจใชดิ้นโคลน  ดินเหนียวพอกปลาแลว้น าไปเผาไฟ 
1.3 การอบ   เราใชใ้บกระหล ่าห่อสัก  2 – 3  ใบ  ใชเ้ชือกมดัแลว้เอาไปตั้งองัไวใ้กล ้ ๆ  ไฟ 
1.4 การทอดไฟบนแผน่หิน  ท าโดยเราก่อไฟท่ีแผน่หินประมาณ  ½  ชัว่โมง  แลว้น าไฟออก

ท าความสะอาดหิน  แลว้ลงมือทอดไข่ไดเ้ลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การสร้างค่ายพกัแรมชัว่คราว 
            อาจอาศยัไมพ้ลองหรือไมป่้าเท่าท่ีหาได ้ โดยอาศยัธรรมชาติ  คือตน้ไมเ้ขา้ช่วย  โดยท าเป็น
รูปหนา้จัว่  แลว้ใชผ้า้พลาสติกหรือผา้ใบก็ไดค้ลุมแลว้มดัใหเ้รียบร้อย   ใชเ้ป็นท่ีนอนได ้
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                            ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  8   เร่ือง   การพึง่ตนเอง  (  ต่อ )                       จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    บอกวธีิใช ้ ดูแล  รักษาและระมดัระวงัอนัตรายจากการใชต้ะเกียง  เตา  และเคร่ืองใช ้
                     ไฟฟ้าได ้
เนือ้หา    1.  การใชต้ะเกียง  เตา  และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ 
              2.  การดูแล รักษา และระมดัระวงัอนัตรายจากการใชต้ะเกียง  เตาและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )         10  นาที 
               2. เกม   “ วิง่อลวน ”          5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
    - ผูก้  ากบัน าอภิปรายและสาธิตวธีิใช ้ การดูแลรักษาและการป้องกนัอนัตรายจากการใช ้  
      ตะเกียง  เตา และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่าง ๆ เช่น พดัลม  เตารีด  เตาไฟฟ้า  ตูเ้ยน็  วทิย ุ  
     โทรทศัน์  เป็นตน้ 
 4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  เตาไฟฟ้า  ตะเกียง  พดัลม  วทิย ุ โทรทศัน์  เตารีด   
                                        ตูเ้ยน็ ฯลฯ 
                                    2.  แผนภูมิเพลง 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรม                   
                                           2.  การซกัถามเก่ียวกบัวธีิใช ้ ดูแลรักษาระมดัระวงัอนัตราย 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                           ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  9   เร่ือง   การผจญภัย                                      จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    1.  อธิบายระบบ  เส้นชั้นความสูงในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหารได ้
2. บอกและอ่านต าแหน่งพิกดั  กริดในแผนท่ีได ้
3. บอกส่วนประกอบและวธีิใชเ้ขม็ทิศได ้
4. แสดงวธีิหาทิศโดยใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้ได ้

เนือ้หา    แผนท่ีและเขม็ทิศ 
                1.  การใชเ้ขม็ทิศในท่ีกลางแจง้และการหาทิศ 

2.  ระบบ  เส้นชั้นความสูง 
3.  ระบบพิกดั  กริดในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )      10  นาที 
               2. เพลง   “ ริมโบลู้กเสือ  ”        5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1  ผูก้  ากบัอธิบายเส้นชั้นความสูงและวธีิการหาต าแหน่งท่ีตั้งโดยอาศยัระบบพิกดั      
        กริดในแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานโดยมีผูก้  ากบัอธิบาย  สาธิต   

ฐานท่ี   1   การหาต าแหน่งพิกดักริด 
ฐานท่ี   2   การหาทิศโดยใชเ้ขม็ทิศ 

       3.3 ผูก้  ากบัและลูกเสือช่วยกนัสรุป 
 4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ          5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  แผนท่ีทหาร - เขม็ทิศ 
2.  แผนภูมิระบบชั้นความสูงและวธีิอ่านต าแหน่งพิกดักริด 
3.  แผนภูมิส่วนประกอบ  วธีิใชเ้ก็บรักษาเขม็ทิศ 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
2.  ซกัถามเก่ียวกบัระบบเส้นชั้นความสูงในแผนท่ีและส่วนประกอบ 
     ของเขม็ทิศ 

 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
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การอ่านพกิดั 
 
                       เส้นแสดงเส้นชั้นความสูง  (CONTOUR  LINE)   คือเส้นความสูง    จุดทุกจุดท่ีเส้น
ชั้นความสูงจากระดบัน ้าทะเลจะมีตวัเลขบอกความสูงก ากบัไว ้ (เป็นฟุต)  ในแผนท่ีเส้นความสูงจะ
ใชสี้น ้าตาล   
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           หลกัในการหาพิกดัตารางในแผนท่ี  คือ   ตอ้งอ่านไปทางขวาและข้ึนขา้งบน  
(READ  RIGKT  UP)    
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สมมติวา่ตอ้งการหาพิกดั  A  จะหาไดด้งัน้ี 

1. ดูตารางท่ีเป็นกรอบกั้นจุด  A    
2. อ่านเส้นพิกดัไปขวานัน่คือ  อ่านตวัเลขท่ีก ากบัเส้นอ่ืนจากซ้ายไปขวา   A  หนา้จุด  A   

คือเส้น   81  หลงัจุด  A   คือเส้น  82   แบ่งช่อง  81  -  82  ออกเป็น  10  ช่อง  เท่า  ๆ  
กนั  จุด  A   ห่างจากเส้น  81  เป็นระยะห่าง  3  ช่อง   ดงันั้นก็อ่านไดว้า่  813 

3. อ่านเส้นพิกดัข้ึนบน  นัน่คืออ่านตวัเลขเส้นนอนจากล่างข้ึนบนคือ  52  ต่อไปดูวา่จุด  
A  อยูเ่หนือเส้น  52  มากนอ้ยเพียงใด  แบ่งช่อง  52  -  53  เป็น  10  ช่อง   เท่า  ๆ  กนั  
จุด  A  ห่างจากเส้น  52  เป็นระยะห่าง  5  ช่อง  ดงันั้นก็อ่าน  ไดว้า่  525 

4. น าตวัเลข  2  ชุดในขอ้  2  และ  3  มาเรียงต่อกนั  จะได ้ “813525”  ตวัเลขน้ี  คือพิกดั
ของจุด  A  ท่ีตอ้งการ 

5. ฝึกหาพิกดั  B  และ  C  วา่อยูพ่ิกดัใด   ค าตอบ  (  B  =  835535   C  =  823510) 
เขม็ทิศ 
                     หมายถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหาแนวทิศเหนือ (ทิศเหนือแม่เหล็ก)  เขม็ทิศท่ีนิยมใชใ้น
วงการลูกเสือ  คือ  เขม็ทิศซิลวา  ของสวเีดน  เป็นเขม็ทิศและไมโ้ปรแทรกเตอร์รวมอยูด่ว้ยกนั  ใช้
ง่ายและสะดวก 

 
เขม็ทิศซิลวามีส่วนประกอบดงัน้ี 
                       1.   แผน่ฐาน เป็นวตัถุโปร่งใส 
                       2.   ท่ีขอบมีมาตราส่วนเป็นน้ิว  และ  เซนติเมตร 
                       3.   มีลูกศรช้ีทิศทางมราจะไป   
                       4.   เลนซ์ขยาย 
                       5.   ตลับ เข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได้   บนกรอบหน้าปัดของเข็มทิศและเป็น                      
360  องศา 

6.   ปลายเขม็ทิศเป็นแม่เหล็กสีแดง  จะช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ 
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                       7.   ต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม  อยูต่รงปลายลูกศรช้ีทิศทาง 
การใชเ้ขม็ทิศซิลวา 

  8.  กรณีท่ีทราบค่าหรือบอกมุมอะซีมุทมาให ้ และจะตอ้งการรู้วา่จะตอ้งเดินทางไป
ทิศทางใด (สมมติวา่บอกมุมอะซีมุทมาให ้ 60  องศา) 

1. ถือเขม็ทิศไวบ้นฝ่ามือในแนวราบ  โดยไทแ้ม่เหล็กแกวง่ไปมาไดอิ้สระ 
2. หมุนกรอบหนา้ปัทมข์องเขม็ทิศใหเ้ลข  60  องศา  อยูต่รงปลายศรช้ี 
3. จงหนัเหตวัเขม็ทิศทั้งฐาน  จนกวา่เขม็แม่เหล็กแถวช้ีตรงอกัษร  N 
4. เม่ือลูกศรช้ีทิศทางไปทางทิศใดก็เดินไปตามทิศทางนั้น  (การเดินทางไปตาม

ทิศทางท่ีลูกศรแถวช้ีนั้นใหม้องหาจุดเด่น  เช่น  ตน้ไม ้ กอ้นหิน  โปสถ ์ ฯลฯ  
เป็นหลกัแลว้เดินไปยงัส่ิงนั้น) 

 

9. กรณีท่ีจะหาค่าของมุมอะซิมุท  จากต าบลท่ีเราอยู ่ ไปยงัต าบลท่ีเราจะเดินทางไป 
1. ถือเขม็ทิศบนฝ่ามือในแนวระดบั 
2. หนัลูกศรช้ีทิศทาง  ไปยงัจุดท่ีเราจะเดินทางไป 
3. หมุนกรอบหนา้ปัทมเ์ขม็ทิศไปจนกวา่อกัษร  N  จะอยูจ่ะอยูต่รงปลายเขม็

แม่เหล็ก 
4. ตวัเลขบนกรอบหนา้ปัทมท่ี์ปลายศรแดง  คือค่ามุมท่ีเราตอ้งการทราบ 
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ขอ้ควรระวงัในการเก็บรักษาเขม็ทิศ 

1. จบัถือดว้ยความระมดัระวงั  เหราะหนา้ปัทมแ์ละเขม็บอบบางอ่อนไหวง่าย 
2. อยา่ใหต้ก  แรงกระเทือนท าใหเ้สียหายได ้
3. ไม่ควรอ่านเขม็ทิศใกลส่ิ้งท่ีเป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟ้า 
4. อยา่ใหเ้ปียกน ้าจะเกิดสนิม 
5. อยา่ใหใ้กลค้วามร้อนจะบิดงอ 

การเล่นเกมหาทิศ 
                  อุปกรณ์   เขม็ทิศ  กระดาษแขง็   ฝาขวดน ้าอดัลม 
                  ผูเ้ล่นเขา้แถวตอนลึกตามจ านวนหมู่   ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ  8   เมตร                
น าเข็มทิศวางไว  ้ กระดาษเข็มท่ีเส้นตามทิศ  8  ทิศ    ฝาขวดน ้ าอดัลมเขียนตวัเลขเป็นมุมต่าง  ๆ               
8  มุม   (45  ,  90  ,   135  ,  180  ,  225  ,  270   ,   315  และ   0  องศา)  เม่ือได้ยินสัญญาณเร่ิม                 
ให้นายหมู่หันทิศให้ตรงทิศเหนือแล้วล้วงฝาขวดน ้ าอดัลมอนัหน่ึงให้ตรงมุมตามองศาท่ีก าหนด  
แลว้วิ่งกลบัท่ีไปสัมผสัมือคนท่ี  2  คนท่ีสองหยิบฝาน ้ าอดัลม  1  อนั  ดูจ  านวนองศาแลว้วางไวต้าม
มุมท่ีก าหนด  เสร็จแลว้วิ่งไปสัมผสัมือคนท่ี  3  ท าไปต่อจนครบ  8  ทิศ   (ถา้ผูเ้ล่นไม่ครบ  8  คน  
ใหเ้ล่นซ ้ าคนแรกใหม)่ 
                  การตดัสิน   หมู่ใดถูกตอ้งมากท่ีสุดชนะ     
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                              ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  10   เร่ือง   การผจญภัย   (  ต่อ )                         จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    1.  เตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได ้
2. เดินทางไกลด้วยเทา้หรือโดยทางเรือ  ด้วยความสามารถของตนเองไม่น้อยกว่า              
10  กิโลเมตร  หรือโดยรถจกัรยานเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า  20  กิโลเมตร  และ
บนัทึก   
    รายงานการเดินทางโดยยอ่ได ้

เนือ้หา    การเดินทางไกล 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )        10  นาที 
               2. เกม   “ จบัขา้มแม่น ้า  ”         5  นาที 

3.สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัน าอภิปรายถึงการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
3.2 ผูก้  ากับจัดให้ลูกเสือเดินทางไกลด้วยเท้าหรือโดยทางเรือด้วยความสามารถ              

ของตนเองเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า  10  กิโลเมตร  หรือโดยรถจักรยานเป็น
ระยะทางไม่น้อยกว่า  20  กิโลเมตร และบนัทึกรายงานการเดินทางโดยย่อ  ทั้งน้ี 
ใหจ้ดัเป็นโครงการในวนัหยดุ 

3.3 เพลง  John  Brown 
 4.เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  อุปกรณ์ส าหรับเดินทางไกล 
2.  แบบรายงานการเดินทางไกล 
3.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  รายงานการเดินทางไกล 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใชเ้ดินทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

 
เคร่ืองใชป้ระจ าตวั 
                  ลูกเสือจะตอ้งเตรียมการต่าง  ๆ  ให้เรียบร้อยในตอนเยน็ก่อนออกเดินทางในวนัรุ่งข้ึน
หรือก่อนก าหนดการเคล่ือนท่ี  ใหเ้รียบร้อย  และควรเตรียมเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็นจริง  ๆ  เท่านั้น  ดงัน้ี 

1. กระติกน ้า  ลา้งใหส้ะอาดใส่น ้าใหเ้ตม็ก่อนออกเดินทางเล็กนอ้ย 
2. ตรวจดูเคร่ืองใชป้ระจ าตวั  เช่น  ผา้เช็ดหนา้  สบู่   แปรงสีฟัน  เข็มเยบ็ผา้  ดา้ยเยบ็ผา้  

เข็มกลดัซ่อนปลาย  เชือกผกูเง่ือน   เส้ือผา้  กางเกง  ผา้ขาวมา้  มีด   ผา้ปูท่ีนอน   ขนั
ลา้งหนา้  รองเทา้แตะ 

3. เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบ 
4. ไฟฉาย  ชอ้นส้อม   จานขา้ว 
5. ยาประจ าตวัและยาปฐมพยาบาลแผลเล็ก  ๆ  นอ้ย  ๆ 
6. ตรวจดูเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้จะน าไปใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารได ้
7. ตรวจดูความเรียบร้อยของเคร่ืองสนามและหีบห่อต่าง  ๆ  อยา่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ

เดินทาง 
8. ตรวจดูรองเทา้  รองเทา้ใหใ้ส่ไดส้บาย  สภาพดี  ไม่ควรใชร้องเทา้ใหม่จะกดัเทา้  หาก

จ าเป็นควรทาน ้ามนั 
9. เขม็ทิศ  แผนท่ี  สมุดบนัทึกการเดินทาง  ดินสอ 
10. ผา้ห่มนอน  เตน็ทท่ี์นอน   
11. หนา้ฝนควรมีเส้ือกนัฝน 
12. เชือกส าหรับผกูมดัของเล็ก  ๆ  นอ้ย  ๆ 
13. กลอ้งถ่ายรูป  (ถา้มี) 
14. ไมพ้ลอง 

เคร่ืองใชป้ระจ าหมู ่
                    เคร่ืองใชป้ระจ าหมู่ตอ้งเป็นไปตามความจ าเป็นและตอ้งแบ่งกนัรับภาระในการจดัหา
และการน าพาไป  ส่ิงจ าเป็นมีดงัน้ี 

1. ตะเกียง 
2. เคร่ืองครัวท่ีจ าเป็น  เช่น  หมอ้ขา้ว  กระทะ  หมอ้แกง  เป็นตน้ 
3. อาหารแหง้ 
4. ขวานเล็ก  มีดโต ้ พลัว่สนาม  มีดท าครัว 
5.  
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6. กระดาษช าระ 
7. กระเป๋ายาประจ าหมู่ 
8. ถงัตกัน ้า  (ท าดว้ยผา้ใบ) 
9. ไมขี้ดไฟ 
10. กะละมงั(อ่าง) 
11. ท่ีเปิดกระป๋อง 
12. ยาขดัรองเทา้  ยาขดัโลหะ 
13. ธงหมู่ 

เคร่ืองใชใ้นการฝึก 
                  ข้ึนอยู่กับว่าจะฝึกเร่ืองอะไร  มีโปรแกรมอย่างไร  จะต้องน าเคร่ืองใช้อะไรบ้างไป
ประกอบการฝึกอบรม  เช่น  เชือกท าบุกเบิก  รอก  ไมท้ าสะพาน  หอคอย  ฯลฯ 
การเตรียมรายการอาหาร 
                  แต่ละหมู่จะต้องเตรียมรายการอาหารล่วงหน้า  คือ  จะต้องรับประทานอาหารเช้า  
กลางวนั  เยน็  จ านวนก่ีม้ือซ่ึงเร่ืองน้ีลูกเสือควรจะฝึกการหุงขา้ว  ฝึกการประกอบอาหารก่อนไปอยู่
ค่ายพกัแรม  อาหารท่ีรับประทานควรเป็นอาหารท่ีปรุงง่าย  ๆ  แบบชาวบา้นชาวป่าและตอ้งถูกหลกั
โภชนาการตามสมควร  ส าหรับอาหารสด  อาหารแหง้  ท่ีจะท าไป   ควรมีน ้าหกัเบา  กินเน้ือท่ีนอ้ย 
การเดินทางไกล 
                  ค าแนะน าในการเดินทางไกล  (ขั้นเตรียมตวั) 
1. ไปเม่ือไร 

-    การเดินทางไกลของลูกเสือควรไปในวนัเสาร์  -  อาทิตย ์ หรือวนัหยดุโรงเรียน 
2. ไปท าอะไร 

-   ไปเพื่อเรียนวชิาลูกเสือใหส้มบูรณ์ข้ึน   จากการเรียนรู้ทฤษฎีแลว้  เช่น  การส ารวจท าแผนท่ี  
ก่อกองไฟ  และการบนัทึกการเดินทาง  ฯลฯ 

3. ไปท่ีหน 
-   ไปตามเส้นทางและสถานท่ีท่ีตกลงร่วมกนักบัผูก้  ากบั  ท่ีท่ีไปควรจะเป็นสถานท่ีท่ีมี
ธรรมชาติสวยงาม  หรือร่มร่ืนน่าพกัอาศยั  เม่ือถึงจุดหมายปลายทางแลว้  สามารถประกอบ
กิจกรรมต่าง  ๆ  ตามโปรแกรมได ้

4. ไปอยา่งไร 
- การไปตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้  และตระเตรียมส่ิงของใหพ้อเพียงต่อการพกัแรม  

เช่น  การติดต่อขออนุญาตสถานท่ี  ไปพร้อมกบัแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ 
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หลกัการเขียนรายงาน 

1. รายงานควรตั้งตน้ดว้ยสถานท่ีรายงาน วนั เดือน  ปี จากไหน ถึงไหน  ระยะทางเท่าไร 
 

วนั  เดือน  ปี รายการ ระยะทาง หมายเหตุ 
25 ม.ค.  2549 

26 09.00 – 12.00  น. 
ใหบ้นัทึกจากจุดเร่ิมตน้ถึง 
จุดปลายทาง 

 
กลบั  10  กม. 

 

 
2. มีแผนท่ีสังเขปประกอบการรายงานตวั 
3. บอกการประกอบอาหารเองอยา่งนอ้ย  2  ม้ือ  คือ  หุงขา้วและท ากบัขา้ว (ไม่ใช่อาหาร

กระป๋อง)  ช้ีแจงวา่ใชเ้คร่ืองปรุงอะไรบา้ง 
4. ใชภ้าษารัดกุม  ง่าย  ๆ  สั้น  ๆ  ใหไ้ดใ้จความ 
5. ตอ้งลงช่ือบอกหมู่  กอง  และใหน้ายหมู่ลงนามก ากบัดว้ย 
6. ส่งรายงานทนัทีเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                               ช้ันประถมศึกษาปีที ่  6        
แผนการจัดที ่  11   เร่ือง   การผจญภัย (ต่อ)                              จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    ส ารวจต าบลหรือหมู่บา้นในทอ้งถ่ิน  เม่ือกลบัมาแลว้รายงานดว้ยวาจาได ้
เนือ้หา    เขา้ร่วมกบัลูกเสืออีกคนหน่ึงจากกองลูกเสือของตนหรือกองลูกเสือในทอ้งถ่ิน  เพื่อส ารวจ
ต าบล หรือหมู่บา้นในทอ้งถ่ิน  เม่ือกลบัมาแลว้ให้รายงานดว้ยวาจาวา่ไดท้  าอะไร  เห็นอะไร  พบกบั
ใคร  และมีอะไรบา้งท่ีไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัชีวติในทอ้งถ่ิน 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
               2. เพลง   “  ยามค ่า  ”         5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงปฏิบติักิจกรรมการเดินทางส ารวจต าบล หรือหมู่บา้นในทอ้งถ่ิน 
3.2 แจกใบงานใหลู้กเสือปฏิบติัตามค าสั่ง 
3.3 รายงานผลการเดินทางส ารวจ 

 4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  ใบงาน 
2.  อุปกรณ์การเดินทางส ารวจ 
3.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  รายงานผลการเดินทางส ารวจ 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



37 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                                   ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  12    เร่ือง   การเดินทางไปยงัสถานทีต่่างๆ                        จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์     1.  ผกูเชือกพนัหลกัได ้
                        2.  ไต่เชือกไดถู้กวธีิการ  
เนือ้หา      1.  การผกูเชือกพนัหลกั 

  2.  การไต่เชือก 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
                1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
                2. เพลง   “  มาร่วมใจ  ”          5  นาที 

3.สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงการปฏิบติักิจกรรม 

-  การผกูเชือกพนัหลกั 
-  การไต่เชือก 

3.2  ใหลู้กเสือปฏิบติักิจกรรมดงักล่าวตามล าดบั 
3.3  ผูก้  ากบัและลูกเสือร่วมกนัสรุปผลการปฏิบติั 

      4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ…………………………………………..……………  5  นาที 
      5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )……..………………10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  เชือกขนาด   3” 
2.  กระสอบ 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  ความส าเร็จ 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การผูกเชือกพนัหลกัและการไต่เชือก 
 
                             การผกูเชือกพนัหลกัและการไต่เชือก  ถือวา่เป็นการผจญภยัอยา่งหน่ึงท่ีให้ความ
ต่ืนเตน้ช่วยเสริมสร้างทกัษะ  และยงัช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ลูกเสือเป็นอยา่งดี   แต่ก่อนท่ีเรา
จะปฏิบติักิจกรรมน้ี   ควรจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวธีิการผกูเชือกพนัหลกัและการไต่เชือกใหเ้ขา้ใจอยา่ง
ดีเสียก่อน  เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1. การผกูเชือกพนัหลกั 
                  การผกูเชือกพนัหลกั  เพื่อจะน าไปใชใ้นการผจญภยัดว้ยการไต่เชือก   ซ่ึงลูกเสือควรไต่
ขา้มเส้นเชือกไดอ้ยา่งนอ้ย  9  เมตร   ไดอ้ยา่งปลอดภยั   การผกูเชือกพนัหลกัมีหลกัการปฏิบติัดงัน้ี 

1.1 ตอ้งมีความเขา้ใจในระบบการผกูเชือกพนัหลกัใหแ้น่น  โดยใชเ้ง่ือนผกูแน่นต่าง  ๆ  
ท่ีลูกเสือไดเ้คยเรียนมาแลว้ 

1.2 ควรใชเ้ชือกป่านมนิลาท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่  2  น้ิว  ในปัจจุบนัจะ
ใชเ้ชือกไยสังเคราะห์(ชาวบา้นเรียกวา่เชือกใยยกัษ)์   โดยเม่ือลูกเสือน ามาผกูแลว้จะ
ใหค้วามมัน่คงแขง็แรง  และจบัยดึไดถ้นดัมือ  ซ่ึงจะท าใหเ้ราสามารถไต่ขา้มเชือกได้
อยา่งปลอดภยั 

1.3 เลือกหลกัท่ีผกูยดึใหม้ัน่คงและแขง็แรง  เช่น  ผกูขึงระหวา่งตน้ไมท่ี้แขง็แรง  2  ตน้ 
เป็นตน้ 

1.4 ควรผกูเชือกใหตึ้งและมีระดบัความลาดเอียงพอสมควร  เพื่อลูกเสือจะไดไ้ต่ลงตาม
เส้นเชือกจากท่ีสูงไปสู่ท่ีต ่ากวา่ซ่ึงอยูอี่กขา้งหน่ึงไดโ้ดยสะดวก    

2. การไต่เชือก 
                  การไต่เชือกเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีวงการลูกเสือนิยมปฏิบติักนั  เพราะเป็นการผจญภยัท่ี
ช่วยให้อวยัวะของร่างกายท างานสัมพนัธ์กนั    ด้วยการท่ีเราจะตอ้งพยายามถ่วงดุลน ้ าหนักของ
ร่างกายให้สามารถทรงตวัอยู่บนเส้นเชือกได้   โดยไม่ให้พลาดตกลงมาและการไต่เชือกน้ียงัเป็น
กิจกรรมสร้างความสนุกสนาน   ความต่ืนเตน้  นอกจากน้ียงัช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กบั
ลูกเสืออีกดว้ย 
                  ถึงแมน้วา่เราจะผกูเชือกพนัหลกัไดอ้ยา่งมัน่คงและแข็งแรงแลว้ลูกเสือยงัจะตอ้งรู้จกักบั
วิธ๊การไต่เชือกท่ีถูกตอ้ง   เพราะจะช่วยให้เราไต่เส้นเชือกได้อย่างคล่องแคล่วและไม่ท าให้หลุด  
หรือตกจากเส้นเชือก  จะช่วยใหป้ลอดภยัมากข้ึน 
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วธีิไต่เชือก 
                   การไต่เชือกนิยมใชป้ฏิบติักนัโดยทัว่ไปมี  2  วธีิ  ดงัน้ี  คือ 
                   วธีิท่ี  1   ไต่ใตเ้ส้นเชือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกเสือสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 
                  ขั้นตอนท่ี  1     ให้ลูกเสือหันหลงัให้กบัปลายเชือกด้านท่ีเราจะขา้มไป  จากนั้นให้จบั
เส้นเชือกดว้ยมือทั้งสองขา้งให้แน่น  แลว้ใชก้ าลงัมือและก าลงัแขนดึงตวัข้ึนไปใหอ้ยูใ่นแนวดึงกบั
เส้นเชือกก่อน 
                  ขั้นตอนท่ี  2      โน้มล าตวัให้ข้ึนไปในแนวขนานกบัเส้นเชือกพร้อมกบัใช้เทา้ทั้งสอง
ขา้งเก่ียวเส้นเชือก  แลว้จึงไขวเ้ทา้ทั้งสองเขา้ดว้ยกนั  และพยายามอยา่ให้เทา้หยุดจากกนั  เพื่อเป็น
การยดึเส้นเชือกไวไ้ม่ใหต้วัเราหลุดตกจากเส้นเชือกอีกทั้งยงัช่วยในการทรงตวัใหส้มดุล  ดงัในภาพ 
                 ขั้นตอนท่ี  3    ไต่บนเส้นเชือกโดยค่อย  ๆ  สาวมือไปจบัเส้นเชือก  แลว้ใช้ก าลงัมือและ
ก าลงัแขนดึงน ้าหนกัตวัใหเ้คล่ือนท่ีไปขา้งหนา้เร่ือย  ๆ 
                ขั้นตอนท่ี  4     เม่ือไต่ถึงฝ่ังตรงกนัขา้มแลว้  ให้ใชเ้ทา้ทั้งสองขา้งเก่ียวกบัเส้นเชือกเอาไว ้ 
แลว้ค่อย  ๆ  พลิกล าตวัให้ลงมาอยูใ่ตเ้ส้นเชือก   จากนั้นค่อย  ๆ  ปล่อยเทา้ทีละขา้งลงมาพร้อมกบั
หยอ่นตวัลงมาสู่พื้นดิน  ซ่ึงจะท าใหเ้ราไต่เชือกถึงยงัจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งปลอดภยั 
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                  วธีิท่ี  2  ไต่บนเส้นเชือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลูกเสือสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนดงัน้ี 
                  ขั้นตอนท่ี  1    ให้หันหน้าไปยงัฝ่ังตรงขา้มท่ีเราจะไต่ไป  แล้วค่อย  ๆ  โน้มตวัข้ึนไป
คร่อมอยูบ่นเส้นเชือก   พร้อมกบัใชมื้อยดึจบัเส้นเชือกไว ้
                  ขั้นตอนท่ี  2    ค่อย  ๆ  เอนตวัใหน้อนราบไปทบับนเส้นเชือกแลว้ยกเทา้ขา้งใดขา้งหน่ึง
มาพาดเก่ียวกบัเส้นเชือกเอาไว ้  ส่วนขาอีกขา้งหน่ึงให้เหยียดและปล่อยให้ห้อยลงมา  เพื่อถ่วง
น ้าหนกัใหส้มดุลและท าใหเ้ราสามารถทรงตวัอยูบ่นเส้นเชือกได ้ (ดงัภาพ) 
                 ขั้นตอนท่ี  3    ไต่บนเส้นเชือกให้เคล่ือนท่ีลงตามเส้นเชือก   จากท่ีสูงไปสู่ท่ีต ่ากว่า                
ซ่ึงอยูอี่กขา้งหน่ึง   โดยใชมื้อท่ียึดจบัเส้นเชือกไต่ให้แน่น   แลว้ดึงดว้ยก าลงัมือและแขน  พร้อม  ๆ  
กับพยายามดันส่วนล าตวัให้เคล่ือนท่ีไปข้างหน้าเร่ือย   ๆ  จนกระทั่งถึงยงัฝ่ังตรงกันข้ามอย่าง
ปลอดภยั 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                               ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  13   เร่ือง   วชิาการลูกเสือ                                   จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    ท าโครงการบุกเบิก  1  โครงการ  โดยการผกูเง่ือนไดอ้ยา่งนอ้ย  2  วธีิ  หรือใชร้อก 
                       ประกอบเชือกได ้
เนือ้หา     1.  การบุกเบิก 
                2.  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบุกเบิก 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )    10  นาที 
               2. เพลง   “ ในหมู่ลูกเสือ ”          5  นาที 

3.สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัอธิบายประเภทของเง่ือนและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบุกเบิก 
3.2 ลูกเสือฝึกทกัษะการผกูเง่ือน 

       3.3 ผูก้  ากบัใหลู้กเสือดูโมเดล  งานบุกเบิกและร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัวธีิการผกูเง่ือน  
     ท่ีใช ้ เชือกใชข้นาด  จ านวนของอุปกรณ์และโครงร่าง 

3.4 ผูก้  ากบัมอบงานบุกเบิกใหลู้กเสือ  1  โครงการ  เป็นงานกลุ่มจดัท าโมเดล 
 4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    หุ่นจ าลองหรือภาพงานบุกเบิกครบจ านวนหมู่ 
                                   อุปกรณ์    1.  ไมข้นาด  8” x 12”  ( จ านวนแผน่ครบหมู ่) 

2.  เชือกขนาดเล็ก (ดา้ย  80  %) 
3. ไมไ้ผห่รือไมจ้ริง 
4.  กาว 
5.  ลวดขนาดเล็ก  

              ผูก้  ากบัตอ้งจดัอุปกรณ์เป็นชุด ๆ แยกตามประเภทของงานบุกเบิกใหค้รบหมู่ 
การวดัผลและประเมินผล   1.  ตรวจผลงาน                  

2.  ดูความร่วมมือ 
3.  ระบบหมู่ 
4.  ความส าเร็จของงาน 

 บนัทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………….…   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา…………………………………………………………….…   
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งานบุกเบิก 

 
งานบุกเบิก 
                  งานบุกเบิกเป็นงานท่ีส่งเสริมลูกเสือทั้งในดา้นความคิดสร้างสรรค ์ ประสบการณ์  การ
ฝีมือ  และการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  ลูกเสือท่ีจะสร้างงานบุกเบิกจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้เร่ืองเง่ือน
เชือกผกูแน่นเป็นพื้นฐานส าคญั 
                  งานบุกเบิกท่ีอาจสอนและใหลู้กเสือจดัสร้างไดมี้หลายประเภท  เช่น 
 
1. หอคอยเสารวม   (Monopole   Tower) 

 
 
1.   ไม ้       3   น้ิว  ยาว  5  เมตร   3  ตน้ 
2.   ไม ้       1.2   น้ิว  ยาว  6  เมตร   1  ตน้  (ตวัค ้ายาว) 
3.   ไม ้       1.2   น้ิว  ยาว  3  เมตร   1  ตน้  (ตวัค ้าขวาง) 
4.   ไม ้       1.2   น้ิว  ยาว  2  เมตร   1  ตน้  (ตวัค ้าสั้น) 
5.  ไม ้       1.5   น้ิว  ยาว  1.50  เมตร   4  ท่อน  (หา้งบน) 
6.  ไม ้       1.5   น้ิว  ยาว  1.2  เมตร   2  ท่อน  (หา้งบน) 
7.   ไม ้       1.80   น้ิว  ยาว  1.80  เมตร   2  ท่อน  (เสาต่อตวั) 
8.   ไม ้       1   น้ิว  ยาว    0.80   เมตร   10   ท่อน 
9.   ไม ้       1   น้ิว  ยาว  0.50  เมตร   15  ท่อน   (ลูกบนัได) 
10. เชือกผกูแน่น  3  ลูก  ๆ  ละ  5  กิโลกรัม 
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2. หอคอยปิรามิด  (Pyramid  Tower) 
 

 
1. ไม ้       4   น้ิว  ยาว  5  เมตร   3  ท่อน 
2. ไม ้       3   น้ิว  ยาว 4.50  เมตร   3 ท่อน 
3. ไม ้       2   น้ิว  ยาว  3.50  เมตร   3  ท่อน 
4. ไม ้       2   น้ิว  ยาว  1.60  เมตร   3  ท่อน 
5. ไม ้       2   น้ิว  ยาว  1.50  เมตร   3 ท่อน 
6. ไม ้       1   น้ิว  ยาว  1.50  เมตร   2   ท่อน 
7. ไม ้       1   น้ิว  ยาว  1.20  เมตร   2  ท่อน 
8. ไม ้       1   น้ิว  ยาว  1  เมตร   2  ท่อน 
9. ไม ้       1   น้ิว  ยาว  0.60  เมตร   2  ท่อน 
10. ไม ้       1   น้ิว  ยาว  0.50  เมตร  2  ท่อน   
11. ไม ้       2   น้ิว  ยาว  1.50  เมตร   3 ท่อน 
12. ลูกบนัได  1  น้ิว  0.50  เมตร  15  ท่อน 
13. เชือก  1  น้ิว  10  เมตร  2  เส้น 
14. เชือกผูแ้น่น  4.5  เมตร  27  เส้น 
15. เชือกปอ  1  ลูก 
16. สมอบก  2  ตวั 
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3. หอคอย  2  เสา   (The  Stilt  Tower) 

 
1. ไม ้       4   น้ิว  ยาว  6  เมตร   2 ท่อน 
2. ไม ้       2   น้ิว  ยาว  4  เมตร   2 ท่อน 
3. ไม ้       2   น้ิว  ยาว  2  เมตร   12 ท่อน 
4. ไม ้       2   น้ิว  ยาว  1.50  เมตร   4   ท่อน 
5.   ไมฟ้าก          1   น้ิว  ยาว  2  เมตร   10 ท่อน 
6.   เชือก  2 น้ิว  ยาว  20  เมตร  2  เส้น 
7.   เชือก  0.5  น้ิว  ยาว  15  เมตร   1  เส้น 
8.   เชือกผกูแน่น  ยาว  4.50  เมตร   28  เมน้ 
9. เชือกผกูแน่นยาว  6  เมตร  4  เส้น 
10. สมอบก  2  ตวั 
11. เชือกปอ  1  ลูก 
12. ลูกบนัได           1   น้ิว  ยาว  0.50  เมตร   10   ท่อน    
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4. สะพานลิงบนตน้ไป   (The  Lofted  Bridge  To  Tree) 
 

 
1.   เชือกขนาด  2.5  น้ิว   ยาว  15  เมตร  1  เส้น 
2.   เชือกขนาด  2  น้ิว   ยาว  15  เมตร  2  เส้น 
3.   เชือกขนาด  1   น้ิว   ยาว  6   เมตร  4  เส้น 
4.   เชือกท าบนัไดขนาด  2  น้ิว   ยาว  15  เมตร  4  เส้น 
5.   เชือกผกูแน่นขนาด    ยาว  3  เมตร  20  เส้น 
6.   ลูกบนัได      1   น้ิว  ยาว  0.50  เมตร   20   ท่อน 
7.  กระสอบเก่า  ๆ  6  ใบ 
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5. สะพานชาวป่า  (The  Bushman    s  Bridge) 

 
1.   เชือกขนาด  2  น้ิว  ยาว  30  เมตร    1  เส้น 
2.   เชือกขนาด   1  น้ิว  ยาว  45  เมตร  1  เส้น 
3.เชือกผกูแน่น  1  ลูก 
4.   ไม ้        1.5   น้ิว  ยาว  0.50  เมตร   12   ท่อน 
5.    ไมต้ะขอ   24  อนั 
6.  กระสอบเก่า  4  ใบ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                              ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  14   เร่ือง   วชิาการลูกเสือ  ( ต่อ )                        จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    ท าโครงการบุกเบิก  1  โครงการ  โดยการผกูเง่ือนไดอ้ยา่งนอ้ย  2  วธีิ  หรือใชร้อก 
                      ประกอบเชือกได ้
เนือ้หา     1.   การบุกเบิก 
               2.  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบุกเบิก 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
                1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )   10  นาที 
               2. เกม   “ นกัโทษแหกคุก ”         5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา      30  นาที 
3.1 น า  Model  บุกเบิกท่ีผูก้  ากบัมอบหมายใหลู้กเสือท า มาท าต่อใหเ้สร็จ 
3.2 สรุปอภิปราย  รายงานผลงานการปฏิบติัโครงการบุกเบิกท่ีไดจ้ดัท า 

    4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
          5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )  10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน    1.  เชือกเล็ก 
2.  หุ่นจ าลองหรือภาพงานบุกเบิก 
3.  แผน่ไมข้นาด 8” x 12” 
4.  ลวดขนาดเล็ก 
5.  ตะปูเขม็ 
6.  กาว 
7.  ไมไ้ผห่รือก่ิงไมใ้หเ้หมาะสมกบังาน 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
2.  ตรวจผลงาน 

หมายเหตุ     การปฏิบติัจริงในการสร้างงานบุกเบิกใหใ้ชน้อกเวลา 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                            ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  15    เร่ือง   วชิาการลูกเสือ  (ต่อ)                               จ านวน   1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์    แสดงวธีิผกูเง่ือนส าหรับช่วยชีวติคนได ้
เนือ้หา    เง่ือน 

1.  เง่ือนบ่วงสายธนู 
2.  เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น  

กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
               2. เกม   “  แข่งขนัเรือบก ”          5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงเหตุการณ์อนัตรายท่ีเกิดข้ึน และอาจมีคนตอ้งการความช่วยเหลือ  

เช่น  ตกน ้า  ตกเหว 
3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงการช่วยเหลือท่ีอาจท าไดโ้ดยการใชเ้ชือกและเง่ือนต่าง ๆ 
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนผกูเง่ือนตามฐานโดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต แลว้ใหลู้กเสือ

ฝึกปฏิบติั 
ฐานท่ี  1  เง่ือนบ่วงสายธนู 
ฐานท่ี  2  เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น 

3.4 ทดสอบการผกูเง่ือน 
 4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )    10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  แผนภูมิเง่ือนบ่วงสายธนู  เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น 
2.  เชือก 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                     
                                           2.  ทดสอบ 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การผูกเง่ือน 

 
เง่ือนบ่วงสายธนู 
                  เป็นเง่ือนท่ีใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัเพราะไม่หลุดหรือเล่ือนไดง่้าย  มี
ความสัมพนัธ์กบัเง่ือนขดัสมาธิ 
                  ประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนู 

1. ใชใ้นการผกูเชือกเพื่อท าบ่วงคลอ้งวตัถุต่าง  ๆ 
2. ใชผ้กูสัตวไ์วก้บัหลกัหรือตน้ไม ้ สัตวส์ามารถเดินรอบหลกัโดยเชือกไม่พนัหรือรัด

คอสัตวจ์นเกินไป 
3. ใชแ้ทนเง่ือนเกา้อ้ี  ส าหรับใหค้นนัง่หยอ่ยลงในท่ีต ่าหรือยกข้ึนไปท่ีสูง 
4. ใชค้ลอ้งคนัธนู 
5. ผกูเรือกบัหลกัเม่ือเวลาน ้าข้ึนหรือลงก็ไม่มีปัญหาเพราะบ่วงจะเล่ือนข้ึนลงได ้

 
 
 
 

 
 
 
บ่วงสายธนู   2  ชั้น 
                    ใชป้ระโยชน์ไดเ้ช่นเดียวกบัเง่ือนเกา้อ้ี   สามารถเล่ือนบ่วงไดต้ามความตอ้งการของ
ผูใ้ชแ้ละมีความแน่นหนาเพราะบ่วงมีถึง  2  ชั้น 
                    ประโยชน์ของเง่ือนขดัสมาธิ  2  ชั้น 
                    ในการช่วยเหลือคนไขท่ี้หมดสติ  ใหว้ดัตวัของคนไขก้างแขนของคนไขอ้อกทั้ง  2  ขา้ง  
วางเง่ือนไวท่ี้ราวนมซา้ย   เล่ือนบ่วงแรกไปถึงปลายน้ิวกลางซา้ยของคนไข ้  บ่วงน้ีจะมีขนาดพอดีท่ี 
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จะใชค้ลอ้งจากหลงัผา่นรักแร้   2  ขา้ง   เล่ือนบ่วงท่ี  2   ไปถึงปลายน้ิวกลางขา้งขวาของคนไข ้ บ่วง
น้ีจะมีขนาดพอดีท่ีจะคลอ้งท่ีขาพบัทั้ง  2  ขา้ง 
                     ประโยชน์อ่ืน  ๆ  ไดแ้ก่   การช่วยเหลือคนข้ึนจากท่ีต ่าและช่วยคนลงจากท่ีสูง  เช่น  
ช่วยคนท่ีติดไฟไหมอ้ยูบ่นอาคารสูง  ๆ   
                     ใชค้ลอ้งกบัเหล็ก  เสา  และตน้ไม ้ จะท าใหแ้ขง็แรง  ทนทาน 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                             ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  16    เร่ือง   วชิาการลูกเสือ   ( ต่อ )                     จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์      1. แสดงวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น ได ้
2.  แสดงวธีิผกูเง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกัได ้
3.  แสดงวธีิผกูเง่ือนเกา้อ้ีได ้

เนือ้หา     1.  เง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น  และบ่วงสายธนูพนัหลกั 
2.  เง่ือนเกา้อ้ี 

กจิกรรมการเรียนการสอน    
                1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
                2. เกม   “ วบิาก ”         5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา      30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงเหตุการณ์อนัตรายท่ีเกิดข้ึน และอาจมีคนตอ้งการ

ความช่วยเหลือ  เช่น  ตกน ้า  ตกเหว  การตกจากท่ีสูง 
3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงการช่วยเหลือท่ีอาจท าไดโ้ดยการใชเ้ชือกและเง่ือน

ต่าง ๆ 
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนผกูเง่ือนตามฐานโดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต  

ฐานท่ี  1  เง่ือนบ่วงสายธนู   3   ชั้น 
ฐานท่ี  2  เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
ฐานท่ี  3  เง่ือนเกา้อ้ี 

3.4 เกมทดสอบ 
       4.  เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
       5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  แผนภูมิเง่ือนบ่วงสายธนู  3 ชั้น  เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั   เง่ือนเกา้อ้ี 
2.   เชือก 

การวดัผลและประเมินผล     1.  การสังเกต                          
    2.  ทดสอบ 

 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
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การผูกเง่ือน 
 
เง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น 
                  ทบเชือกโดยใหป้ลายเชือกอยูด่ว้ยกนัเพื่อใหแ้ขง็แรง  แน่นหนาและตวดัเชือกใหเ้ป็นบ่วง
เพื่อประโยชน์ในการคลอ้ง 
                  ประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนู  3  ชั้น 
                  1.   ใชผ้กูขอเหล็กไดที้ละหลายขอ   เพื่อเก่ียวและยกส่ิงของหรือหยอ่นลงในท่ีต่าง  ๆ 
            2.   ใชก้บัป้ันจัน่ยกส่ิงของ 
                  3.  ใชแ้ทนเง่ือนเกา้อ้ีได ้
 
 

 
 
เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
                  เป็นบ่วงท่ีใชเ้พื่อประโยชน์ในงานต่าง  ๆ  เช่น  คลอ้งสัตว ์    คลอ้งเรือ  เป็นตน้ 
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เง่ือนเกา้อ้ี 
                   ประโยชน์ของเง่ือนเกา้อ้ี    ใชเ้ป็นเง่ือนกูภ้ยั  ช่วยคนติดอยูบ่นอาคาร  หรือตน้ไม ้  โดย
หยอ่นลงสู่พื้นหรือช่วยลากข้ึนจากบ่อ  ใชเ้ช่นเดียวกบับ่วงสายธนู 
วธีิผกู 
ขั้นท่ี  1     ท าเชือกเป็นบ่วงสลบักนั  คลา้ยขั้นแรกของเง่ือนตะกรุดเบด็ 
 
 

 
 
 
 
ขั้นท่ี  2     ผลกัใหบ้่วงไปซอ้นกนั 
 

 
 
ขั้นท่ี  3    ดึงขอบบ่วง 1  ขา้ม    ขอบ  2  ลอด  (ดึงพร้อม  ๆ  กนั) 
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ขั้นท่ี  4    ขดปลายเชือกใหเ้ป็นบ่วง  A   ,  B  เพื่อจะไดบ้่วง  1  เขา้ในบ่วง  A  และบ่วง  2  เขา้ใน
บ่วง  B   เพื่อล็อคไม่ใหเ้ง่ือนรูดได ้
 

 
 
ขั้นท่ี  5     เม่ือสอดบ่วง  1   เขา้ในบ่วง  A  และบ่วง  2  เขาไปในบ่วง  B  (พลิกดูท่ีบ่วง  A,B  ถา้
ถูกตอ้งจะเป็นเง่ือนตะกรุดเบด็) 
 
 

 
 
เม่ือจะใชก้็สอดเทา้เขา้ไปในบ่วง  1  ใชผ้า้รองตรงขาพบั  บ่วง  2   สวมลงทางศีรษะลงไป คลอ้ง
รักแร้  ปลาย  X , Y  ดึงไวค้่อย  ๆ  โรยเชือกลงหรือดึงข้ึน 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                              ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  17    เร่ือง   วชิาการลูกเสือ  ( ต่อ )                      จ านวน    1   ช่ัวโมง 

จุดประสงค์     แสดงวธีิผกูเง่ือนส าหรับช่วยชีวติคนไดอ้ยา่งนอ้ย   3  เง่ือน 
เนือ้หา     การผกูเง่ือน  ( ทบทวน ) 

1.  เง่ือนบ่วงสายธนู  เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น  และ  3  ชั้น 
2.  เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
3.  เง่ือนเกา้อ้ี  

กจิกรรมการเรียนการสอน    
                1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )      10  นาที 
                2. เกม   “  ซิบแซบ  ”          5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา      30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงเหตุการณ์อนัตรายท่ีเกิดข้ึน และอาจมีคนตอ้งการ

ความช่วยเหลือ  เช่น  ตกน ้า  ตกเหว  การตกจากท่ีสูง 
3.2 ร่วมกนัอภิปรายถึงการช่วยเหลือท่ีอาจท าไดโ้ดยการใชเ้ชือกและเง่ือน

ต่าง ๆ 
3.3 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนผกูเง่ือนตามฐานโดยดูแผนภูมิเง่ือนแลว้ฝึกปฏิบติั 

ฐานท่ี  1  เง่ือนบ่วงสายธนู 
ฐานท่ี  2  เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น  และ  3  ชั้น 
ฐานท่ี  3  เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั 
ฐานท่ี  4  เง่ือนเกา้อ้ี 

4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ        5  นาที 
   5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )  10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  แผนภูมิเง่ือนบ่วงสายธนู  เง่ือนบ่วงสายธนู  2  ชั้น และ  3  ชั้น  เง่ือน 
                                           บ่วงสายธนูพนัหลกั   เง่ือนเกา้อ้ี 

2.  เชือก 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต                      

  2.  ตรวจผลงาน 
บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                             ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  18    เร่ือง   วชิาการลูกเสือ  (ต่อ)                               จ านวน    1   ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์    1.  บอกวธีิใชข้วานและเล่ือยอยา่งปลอดภยัและเหมาะสมกบังานได ้
                       2.  บอกวธีิเก็บรักษาขวานและเล่ือย 
เนือ้หา    1.  การใชข้วานและเล่ือย 
              2.  การเก็บรักษาขวานและเล่ือย  
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )     10  นาที 
               2. เพลง   “  ป่าดงพงพี  ”         5  นาที 

3.สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงส่วนประกอบของขวานและเล่ือย 
3.2 แบ่งหมู่ลูกเสือเรียนตามฐานโดยผูก้  ากบัอธิบายและสาธิต  ดงัน้ี 

ฐานท่ี  1  การใชข้วานและเล่ือยโค่นตน้ไม ้ ริดก่ิงไม ้
ฐานท่ี  2  การเก็บรักษาขวานและเล่ือย 

3.3 ใหลู้กเสือฝึกปฏิบติั  โดยผูก้  ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
 4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
 5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน     1.  ขวานและเล่ือยแบบต่าง ๆ 
2.  น ้ามนัพืชและน ้ามนัหล่อล่ืน 
3.  แผนภูมิเพลง 

การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต  ความสนใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรม                   
                                          2.  การซกัถาม  บอกวธีิใชแ้ละเก็บรักษาขวานและเล่ือย 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การใช้ขวานและเลือ่ย 

                         ขวานนบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นอนัตรายมาก   แมว้า่จะตอ้งใช้มากในการตดัตน้ไม ้  
ทอนไม ้ หรือริดก่ิงไมก้็ตาม    ส่วนเล่ือยท่ีใชใ้นการตดัไมน้ั้น   ก็ไม่ใช่เล่ือยท่ีใชส้ าดบัเล่ือยไมแ้ปล
รูป  เช่นเล่ือยลนัดา  เล่ือยยก  (หรือเรียกวา่เล่ือยท่ีใชต้ามบา้น)  เล่ือยท่ีใชใ้นการตดัไมก้็จะเป็นเล่ือย
ขนาดใหญ่   ท่ีอาจใชค้นเดียวหรือหลายคนก็ได ้
                         1.   ขวาน    ท่ีเหมาะกบัการใชง้าน   ควรหนกัประมาณ  1  กิโลกรัม  ขวานมีหลาย
ชนิด  ดงัน้ี 
                                 1.1     ขวานไทย   ท าดว้ยเหล็กหนา้ตรง   ดา้มคมบางหนา้กวา้งประมาณ  2  น้ิว
คร่ึง  หรือประมาณ  3  น้ิว   สันหนาประมาณ  2  น้ิว  -  2  น้ิวคร่ึง  ตรงกลางมีช่องส าหรับใส่ดา้มซ่ึง
ท าด้วยไมเ้น้ือแข็ง  ความโตของด้ามพอก าได้ถนัดมือ   มี   2   ขนาด  คือ  ขวานขนาดเล็ก    ยาว
ประมาณ  12  -  14  น้ิว   ส่วนขนาดใหญ่จะยาวประมาณ  2  ฟุตคร่ึง 
                                1.2     ขวานฝร่ัง   ท าดว้ยเหล็กกลา้  ดามคมบางหนา้ขวานกวา้งประมาณ  4  น้ิว
คร่ึง  สันขวานกวา้งหนา้ประมาณ  2  น้ิวคร่ึง  มีช่องเป็นวงรีส าหรับใส่ดา้มเป็นไมเ้น้ือแขง็  ดา้มกลม
รีและงอเล็กน้อย   ปลายดา้มกวา้งกวา่ตอนใกลค้มขวาน  ทั้งน้ีเพื่อให้เขา้กบัอุง้มือพอดี  มีน ้ าหนัก
ประมาณ    1  กิโลกรัม   มีทั้ งขนาดเล็ก  คือยาวประมาณ   12  -   14  น้ิว   และขนาดใหญ่ยาว
ประมาณ  2  ฟุตคร่ึง 
                        ประโยชน์ของขวานทั้ง  2  ชนิด  มีดงัน้ี 
                         1.    ความขวานใชฟั้น   ผา่  ตดั   ทอน   ริดก่ิง    โค่นตน้ไม ้
                         2.    สันขวาน   ใชต้อก  ทุบ 
                                 1.3     ขวานโยน   เป็นขวานท่ีนิยมใชใ้นหมู่ 
กรรมการท าไมข้องภาคกลาง   มีหนา้ขวานกวา้งประมาณ  4  น้ิว    
โคนขวานเป็นรูจึงท าใหดู้รูปร่างคลา้ยเสียม  มีหวัขวานเป็นไมเ้น้ือแขง็ 
มีรูกลมทางขา้งขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ  1  น้ิว   ส าหรับใส่ดา้ม 
ตั้งฉากกบัขวาน   เน่ืองจากดา้มของขวานขนิดน้ีเล็ก   จึงก าไดแ้น่น   
ประกอบกบัขวานมี  2  ชั้น   จึงท าใหส้ามารถปิดหนา้ขวานใหกิ้น 
เน้ือไมไ้ดต้ามความตอ้งการนิยมใชถ้ากไม ้ หรือเสาต่าง  ๆ 
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                       1.4     ขวานนกกะไน    เป็น ท่ีนิยมใช้กันมากส าหรับกรรมการในภาคเหนือ                   
เป็นขวานซ่ึงท าในประเทศไทย   มีหน้าขวานกวา้งประมาณ   2  น้ิว   ยาวประมาณ  8  -  10  น้ิว                
สันขวานหนา้ประมาณ  1  น้ิวคร่ึง   รูปขวานโคง้นอ้ย  ๆ  เน่ืองจากหนา้ขวานเล็ก  และตวัขวานยาว   
จึงท าให้มีน ้ าหนกัดีในการเจาะไมแ้ละเขา้เน้ือไมเ้ล็ก  นอกจากน้ียงัมีประโยชน์ในการเจาะจมูกซุง  
ส าหรับร้อยโซ่   ใหช้า้งชกัลากอีกดว้ย 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                ขวานนกกะไน 
 
                        2.   เล่ือย   เล่ือยท่ีใชใ้นการตดัไมนิ้ยมใช ้ 2  ชนิด  ดงัน้ี 
                               2.1   เล่ือยยมบาล  เป็นเล่ือยแบบใช ้ 2  คน  มีฟันเล่ือยแบบสามเหล่ียมตลอด  
ความยาวของเล่ือยมีตั้งแต่ขนาด  4  ฟุต -  8  ฟุต 
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                               2.2   เล่ือยคนัศร  เป็นเล่ือยท่ีนิยมใชต้ดัไมข้องทวีปยุโรป  เช่น  สวเีดน  ขนาดท่ี
เหมาะในการโค่นตน้ไม ้ คือ  ใบเล่ือยยาว  39  น้ิว   มีช่องระหวา่งใบเล่ือยกบัคนั  ประมาณ  10  น้ิว   
ใชโ้ค่นตน้ไมข้นาดเล็ก  ๆ  ไดดี้และประหยดั  เพราะใชค้นเพียงคนเดียว 
การโค่นตน้ไม ้ ตดัไม ้  ริดก่ิงไม ้
 

 
 
 
                     การโค่นต้นไม้   ก่ อนโค่นต้นไม้ต้องริด ก่ิ งทั้ งหมด ท่ี แกะกะออก เสี ย ก่อน                  
และเร่ิมตน้ดว้ย 
                     1.   การบากหนา้ใหต้ ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดลึ้กประมาณ  1/3   ของตน้ไม ้
                     2.   ต่อไป   ลดัหลงัดว้ยเล่ือยใหไ้ดร้ะดบัและตั้งฉากกบัตน้ไม ้ และเล่ือยเขา้ไปใหสู้ง
กวา่บากหนา้ประมาณ  2  -  4   เซนติเมตร          
                     3.   ใหเ้หลือแกนกลางไวร้ะหวา่งการบากหนา้  และรอยลดัหลงั  ประมาณ  2  -  4  น้ิว  
แกนน้ีจะช่วยยดึล าตน้ไว ้  ไม่ใหล้ม้ไปทางอ่ืน  และท าใหไ้ม่แตกหรือฉีกขาดง่าย 
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              การตดัไม ้   การตดัล าตน้ออกเป็นท่อน  ๆ  ควรตดัจากดา้นหน่ึงใหถึ้งตรงกลางใหร้อยบาก
กวา้งประมาณคร่ึงหน่ึงของความหน้าของตน้ไม้   แล้วพลิกตน้ไมก้ลบั    ท ารอยบากในท านอง
เดียวกนัจากอีกด้านหน่ึง  จนไม้ทั้งสองท่อนหลุดออกจากกนั   ก่อนตดัตอ้งหาไม้หรือส่ิงอ่ืน  ๆ                
มาเป็นฐานค ้ายนัเสียก่อน 
 

 
 
 
                    การริดก่ิงไม ้ ตอ้งตดัก่ิงไมข้นาดต่าง  ๆ  ออกให้เหลือแต่ล าตน้   ซ่ึงตอ้งริดก่ิงจากโคน
ไมไ้ปหายอด  ริดก่ิงไมที้ละก่ิงจากเบ้ืองล่างใหใ้กลก้บัล าตน้เท่าท่ีจะท าได ้
 
 

 
 
                    ขอ้ควรระวงัในการใชข้วานและเล่ือย 

1. ให้ ผู ้ ดู อยู่ ห่ างออกไป เป็น   2  เท่ าของระยะจาก ช่ วงแขน ถึ งหน้ าขวาน                   
(ประมาณ  2  -  4  เมตร)  ตามขนาดของขวาน 

2. อยา่ใหมี้ส่ิงกีดขวางการท างาน 
3. อยา่เหวีย่งขวานตามสบาย   ตอ้งดูวา่ไมท่ี้จะตดันั้นมีไมร้องรับอยา่งมัน่คงหรือไม่ 
4. อยา่ใหค้มขวานและฟันเล่ือยกระทบกบัดิน  หิน  หรือโลหะอ่ืน  ๆ 
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5. จงพกัผอ่นเม่ือรู้สึกเหน่ือยและเก็บขวานไวก้บัท่อนไม ้ ส่วนเล่ือยอยา่ทิ้งคา้งไวท่ี้ไม ้
6. อยา่ใชข้วานท่ีหนกัเกินไป 
7. อยา่พยายามเพิ่มก าลงัแรงในขณะท่ีฟันหรือเล่ือยไม ้
8. อยา่ฟันไมต้รง  ๆ  จงฟันเฉียง 
การดูแลรักษาและซ่อมแซมขวานเล่ือย 
1.   เม่ือใชแ้ลว้   ก่อนเก็บตอ้งเช็ดถูใหส้ะอาดทุกคร้ัง 
2.   ทาดว้ยน ้ามนัพืชหรือน ้ามนัหล่อล่ืน  เพื่อป้องกนัสนิม 
3.   อาจจะเก็บให้มิดชิดในกล่องเคร่ืองมือ  หรือเอาคมขวานสับไวท่ี้ขอนไม  ้ ส่วนเล่ือย
แขวนไวใ้นหอ้งเก็บ 

                    4.   เม่ือดา้มหกัหรือแตกร้าว   หรือนอตหลวม  ตอ้งรีบซ่อมแซมทนัที  อยา่ปล่อยทิ้งไว้
จะเกิดอนัตรายมากขณะท่ีน าออกใช ้
                    5.   ลบัคมขวานและคดัคลองเล่ือยอยูเ่สมอ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือสามัญ                                             ช้ันประถมศึกษาปีที่   6        
แผนการจัดที ่  19    เร่ือง   วชิาการลูกเสือ  ( ต่อ )                      จ านวน   1   ช่ัวโมง 
……………………………………………………………………………………………………. 
จุดประสงค์    1.  ใหรู้้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
                       2.  สังเกตและจดจ าลกัษณะต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวติได ้
เนือ้หา    การจดัท าอนุทินธรรมชาติเก่ียวกบัสัตวห์รือพืช 
กจิกรรมการเรียนการสอน    
               1. พิธีเปิด ( ธงข้ึน  สวดมนต ์ สงบน่ิง  ตรวจ  แยก )       10  นาที 
               2. เกม   “  หาคู่  ”           5  นาที 

3. สอนตามเน้ือหา       30  นาที 
3.1 ผูก้  ากบัสนทนาถึงงานอดิเรกและเร่ืองท่ีน่าสนใจโดยใหลู้กเสือดูภาพหรือตวัอยา่ง

ประกอบ 
3.2 ผูก้  ากบัอธิบายขั้นตอนรายละเอียดวธีิท างานใหเ้ลือกปฏิบติัหมู่ละอยา่ง 
3.3 ใหลู้กเสือรายงานแลว้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
3.4 ผูก้  ากบัสรุป  และร้องเพลง  ชมไพร 

4. เล่าเร่ืองสั้นท่ีเป็นคติ         5  นาที 
5. พิธีปิด  ( นดัหมาย  ตรวจเคร่ืองแต่งกาย  ธงลง  เลิก )   10  นาที  

ส่ือการเรียนการสอน       ตวัอยา่งผลการจดัท าอนุทินธรรมชาติเก่ียวกบัสัตวแ์ละพืชชนิดต่าง ๆ 
การวดัผลและประเมินผล   1.  การสังเกต   ความสนใจ  การเขา้ร่วมกิจกรรม                  
                                           2.  ตรวจผลงาน  ดูผลการจดัท าอนุทินธรรมชาติของแต่ละหมู่ 
 บันทกึหลงัการสอน…………………….……………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………   
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………… 
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การจัดท าอนุทนิธรรมชาติเกีย่วกบัสัตว์หรือพชื 
 

                       การจดัท าอนุทินธรรมชาติ   คือการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตต่าง  ๆ  ท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติรอบ  ๆ  ตวัเรามาเก็บสะสมไว ้ อนัเป็นงานท่ีน่าสนใจอย่างหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ลูกเสือได้
รู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์  ดว้ยการหดัสังเกตจดจ าลกัษณะต่าง  ๆ  ของส่ิงมีชีวิตท่ีจะช่วยให้
เราเรียนรู้และเขา้ในธรรมชาติมากยิง่ข้ึน 
                        ลูกเสือสามารถจัดท าอนุทินธรรมชาติได้ง่าย  ๆ  และควรเลือกรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับส่ิงมีชีวิตท่ีน่าสนใจเก่ียวกับสัตว์ประเภทต่าง  ๆ  เช่น  นก  แมลง   สัตว์เล้ียง  เป็นต้น                
หรืออาจจะท าการเก็บตวัอย่างพืชชนิดต่าง  ๆ  ควรเลือกเก็บจากส่วนประกอบของพืช  เช่น  ใบไม ้ 
ดอกไม ้  เป็นตน้   โดยน ามาเก็บสะสมไว ้
 
การจดัท าอนุทินเก่ียวกบัชีวติสัตว ์ จะประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
                1.   ช่ือนก  แมลง   หรือสัตวเ์ล้ียง 
                2.   ลกัษณะนิสัยทัว่  ๆ  ไปของนก  แมลง   หรือสัตวเ์ล้ียง 

3. ถ่ินก าเนิดหรือถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 
4. ประโยชน์และโทษท่ีมีต่อเรา 

การสะสมตวัอยา่งพืชโดยเก็บจากใบไมแ้ละดอกไม ้ จะประกอบดว้ยหวัขอ้ส าคญั  ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ช่ือพนัธ์ุพืช 
2. ลกัษณะทัว่  ๆ  ไป  (ไมเ้ถา  ไมล้ม้ลุก  หรือไมย้นืตน้) 
3. ประเภทของพืช  (ใบเล้ียงเด่ียวหรือใบเล้ียงคู่) 
4. การปลูก  การขยายพนัธ์ุ  และการบ ารุงรักษา 
5. ประโยชน์และโทษท่ีมีต่อเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพลงลูกเสือ 
(ลูกเสือตรี) 

 
เพลงมาร่วมใจ 

                     เราทุกคนจงมาร่วมใจ                      ไม่วา่อยูไ่หนหวัใจเราผกูสัมพนัธ์ 
อยา่งไรสู้ทนเรายิม้ใหก้นั                                      เพื่อใหง้านส าคญัลุล่วงดงัปอง  ลา…… 
                    เม่ือจากไปหวัใจคนึง                         ใหคิ้ดถึงร าพึงคร้ังอยูใ่กลก้นั 
จากกนัเพียงร่างกายแต่ดวงใจยดึมัน่                      ความผกูพนัฉนัเธอนั้นอยา่รู้คลาย  ลา…….. 

======================= 
เพลงป่าดงพงพ ี

               ป่าดงพงพีของไทยเราน้ีมีเกินพอ    อยา่มวัรีรอขอเชิญช่วยกนัขมนัขมี  ถ่ินไทยน้ีแดนสุขสันต ์
หลากพนัธ์ุไมง้ามสดสี  ต่ืนเถิดเรายามเชา้มุ่งงานทนัที  จอบและเสียยมของเราก็มีสินทรัพยท์วดีว้ยกสิกรรม  
(ซ ้ า) 
                ป่าดงพงพีของไทยเราอุดมครัน    อยูใ่นไพรวนัรักดินถ่ินไทยใจหรรษา  แหล่งธารน ้าซ่าน
หลัง่ไหลหวา่งไพรน้ีงามหนกัหนา   ถ่ินแดนทองเราน้ีควรปองคุณค่า   หมัน่ขยนัทุกวนัเวลา  สินทรัพยไ์ดม้า
ดว้ยกสิกรรม  (ซ ้ า) 

====================== 
เพลงยามค ่า 

              ฟ้ามืดมวัลมเยน็พดัโชยกระหน า                      ฝนก็ตกพร าพร าฟ้ามืดค ่ามวัไป 
ใจคิดถึงเม่ือคร้ังมาพกัแรมในป่าแสนจะสุขใจ           ฟ้ามืดค ่าทีไรพอเบิกบานใจฝนกระหน ่าลงมา 
เสือเผา่ไทยร่วมใจมานอนดงป่า                                    แมเ้หน็ดเหน่ือยกายาเราสุขอุราเกินใคร 
ถึงหนกัเอาเบาสู้สามคัคีมีอยูแ่สนจะสุขใจ                 ฟ้ามืดค ่าทีไรเล่นรอบกองไฟแสนสนุกเฮฮา 

======================== 
เพลง ลูกเสือจับมือ 

   ลูกเสือเขาไม่จบัมือขวา         ยืน่ซา้ยมาจบัมือกนัมัน่ 
มือขวาใชเ้คารพกนั ( ซ ้ า )          ยืน่ซา้ยออกมาพลนัจบัมือๆ 

   จบัมือนั้นหมายถึงมิตร         เหมือนญาติสนิทควรคิดยดึถือ 
ยิม้ดว้ยเวลาจบัมือ ( ซ ้ า )          เพราะพวกเราคือลูกเสือดว้ยกนั  

======================== 
 
 



เพลงกฎลูกเสือ 
   น ้าคา้งพรมลมเยน็ในยามดึก คะนึงนึกกฎลูกเสือเพื่อปรุงสมอง 

หน่ึงมีเกียรติ สองจงรักภกัดีปอง  สามประคองหนา้ท่ี  ส่ีมิตรคน 
หา้สุภาพไม่งนังก  หกเมตตา  เจด็เช่ือฟัง  แปดเริงร่าอยา่สับสน 

                           เกา้เป็นผูม้ธัยสัถไ์ม่อบัจน  สิบกายตนประพฤติชอบวาจาใจ  
======================== 

เพลง “ลมบก  ลมทะเล” 
    ลมบก ลมทะเล   อากาศถ่ายเทผลดักนัผลดักนั 

ลมทะเลนั้นพดักลางวนั   ลมบกนั้นพดัยามค ่าคืน 
เกิดลมเพราะความร้อนเยน็  เป็นเวรกนัทุกวนัทุกคืน 
ลมพาน ้ามาเป็นคล่ืน   หวัใจเตม็ต้ืนอยากอยูท่ะเล 

 
======================== 

เพลงลูกเสือบ าเพญ็ตน 
   เรามาบ าเพญ็ตนใหค้นไดเ้ห็น วา่พวกเราเป็นลูกเสือท่ีดี ( ซ ้ า ) 

จะอยูไ่หนน ้าใจมีไมตรี   มีแต่สามคัคีทุกคน 
                            สร้างศรัทธารักไวใ้นใจตน  สร้างกุศลเอาบุญเถิดหนา 

======================== 
เพลงข้ามถนน 

    อยา่เหม่อมอง   ตอ้งดูขา้งหนา้ 
   อีกซา้ยและขวา    เม่ือจะขา้มถนน 
   หากยวดยานหลาย   ก็ตอ้งอดใจทน 
   อยา่ตดัหนา้รถยนต ์   ทุกๆ คนจงระวงัเอย 
   มง แซะ มง แซะ    แซะ  มง  ตลุ่ม  ตุม้  มง 

 
======================== 

 
 
 
 
 
 



เพลงเดินทางไกล 
  เดินทางไกล ท าใหเ้ราเปรมปรีด์ิ    เหน็ดเหน่ือยไม่มี สามคัคียนืนาน 
 เราจะไปแห่งใด ดวงจิตดวงใจสดใสเบิกบาน อายยุนืนานดว้ยการเดินทางไกล 
 เม่ือเราเดินพาเพลิดเพลินดวงใจ   ทุกขย์ากปานใด  เราก็ไม่ระอา 
 ต่างก็มีความสุข ปลดเปล้ืองความทุกขส์นุกเฮฮา เราร่วมกนัมาจงพร้อมหนา้สามคัคี 

======================== 
 

เพลงเกยีรติคุณลูกเสือไทย 
   เกียรติคุณลูกเสือไทยแพร่ไปทัว่สากล ลูกเสือไทยทุกคนตอ้งรักษา 
 มุ่งท าดียนืยนัตามค ามัน่สัญญา   ดว้ยศรัทธาสามคัคีมีน ้าใจ 
( สร้อย )มาเถอะมาเรามา  ชา้อยูไ่ย         ลูกเสือไทยมาเร็วไวกา้วเดินไปท่ีหมายขา้งหนา้ ( 2  คร้ัง ) 

อยูก่นัคนละกองก็เป็นพี่นอ้งกนั   มีความรู้สู้งานไม่หว ัน่ไหว 
มีวนิยัใจเยน็เป็นมิตรคนทัว่ไป             อยูแ่ห่งใดสุขสนุกทุกเวลา  ( สร้อย 2 คร้ัง ) 

======================== 
เพลงลูกเสือช่วยกนั ( พม่าร าขวาน ) 

 เราเป็นลูกเสือตอ้งช่วยเหลือกนัและกนั   
ท างานอะไรตอ้งเขา้ไปช่วยกนั 
เพื่อความสัมพนัธ์ น ้าใจไมตรี     
อยา่ท าเมินเฉยน่ิงอยูเ่ลยไม่ดี 

              ตอ้งช่วยกนัซี พี่นอ้งลูกเสือช่วยกนั 
======================= 

เพลงค่ายพกัแรม 
 วนัน้ีร่ืนเริง ส าราญสุขสันตอุ์รา พวกเราไดม้า มาอยูค่่ายพกัแรม 
เราร้องเราร า ยามเม่ือมาพกัแรม  สบายคลา้ยคืนจนัทร์แจ่ม พกัแรม สุขสันตอุ์รา 

======================== 
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. 

======================= 
 



เพลงเพลนิชมไพร 
(สร้อย ) ร่ืนรมย์ชมพรรณไม้ในป่า   เมื่อได้มาชมแล้วเพลนิใจ 
 นกร่าร้องก้องมาแต่ไกล   เสียงกอไผ่เสียดกอดังคล้ายเสียงเพลง 
1. โน่นไมย้าง นัน่ไมย้งู    ลิบล่ิวแลสูงเคียงขา้งไมแ้ดง 
         นัน่ไมส้ัก  ราคาแพง   แลเห็นชะนี โหนหอ้ยต่องแต่งหลายตวั( สร้อย ) 
2.  โน่นนกยาง นัน่นกยงู    กาเหวา่บินสูง  ร้องกู่เสียงดงั 
 นัน่เสียงไก่ขนัน่าฟัง   นกเขาคืนรัง  ขนุทองร้องสั่งคู่คอย ( สร้อย ) 
3.  โน่นเสือด า  นัน่เสือดาว   ยนืแยกเข้ียวขาวชายป่าน่ากลวั 
 ชา้ตวัใหญ่ ยนืส่ายหวั   แลลว้นน่ากลวั  ฉนัยนืตวัสั่นหวัน่ใจ ( สร้อย ) 

 
======================= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกมลูกเสือ 
(ลูกเสือโท) 

 
เกมการแข่งเรือบก 

              1.   ใหลู้กเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่  ๆ     แต่ละหมู่เขา้แถวห่างกนั  1 ช่วงแขน 
2. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่หรือแถวนัง่เอามือจบัเอวคนขา้งหนา้ 
3. ใหแ้ต่ละแถวเคล่ือนท่ีไปถึงเส้นท่ีก าหนดดว้ยการกระโดดพร้อม  ๆ  กนั  โดยไม่ใหมื้อหลุด

จากเอว  หรือขาด  แถวใดถึงเส้นท่ีก าหนดก่อนเป็นผูช้นะ 
อุปกรณ์    ปูนขาวโรยเส้น   หรือใชไ้มพ้ลองวางในเส้นท่ีก าหนด 

====================== 
 

เกมวบิาก 
                    ผูเ้ล่นเขา้แถวหนา้กระดาน  2  แถว   หนัหนา้ไปทางเดียวกนั   ยนือยูท่ี่เส้นซ่ึงห่างเส้นชยั  10  
เมตร   ผูเ้ล่นแถวหลงัยกขาวขวาข้ึนใหผู้เ้ล่นท่ีอยูข่า้งหนา้จบัขาไว ้ มือทั้งสองของผูเ้ล่นแถวหลงัจบับ่าของผู ้
เล่นคนหนา้ไว ้  เม่ือไดรั้บสัญญาณเร่ิมเล่นใหผู้เ้ล่นทุกคู่วิ่งไปขา้งหนา้ตรงไปยงัเส้นชยั 
                    การตดัสิน    ผูเ้ล่นทุกคู่ตอ้งไม่แยกจากกนัและตอ้งวิง่ในลกัษณะสามขา   คู่ใดลม้ใหเ้ร่ิมวิง่ใหม่
ตรงจุดท่ีลม้  คูท่ี่ถึงเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ 

=================== 
เกม “สวสัดี” 

วธีิที่ 1 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ๆ ละเท่าๆ กนั  ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ยนืเป็นแถวตอนลึก หนัหนา้ไป
ทางผูก้  ากบั เม่ือเร่ิมเล่นใหค้นท่ี 1  ของแต่ละหมู่กลบัหลงัหนั พบกบัคนท่ี 2  แลว้กล่าวค าวา่ “สวสัดี”  ท า
ความเคารพและจบัมือกนั คนท่ี 2 เม่ือท ากบัคนท่ี 1 แลว้ ก็กลบัหลงัหนัมาพบกบัคนท่ี 3  แลว้กล่าวค าวา่ 
“สวสัดี”  ท าความเคารพและจบัมือกนั  ท าไปเช่นน้ีจนหมดแถวหมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ 

วธีิที่ 2  ใหลู้กเสือเขา้แถวเป็นวงกลม  หนัหนา้เขา้ศูนยก์ลางทุกคน ใหลู้กเสือคนหน่ึงเป็นคนเร่ิมตน้
วิง่รอบวงกลมดา้นนอกไปแตะหลงัผูท่ี้ยนืเป็นวงกลมคนใดคนหน่ึง คนท่ีถูกแตะตอ้งออกวิง่สวนทิศทางกบั
คนแรก เม่ือวิง่ไปพบกนัท่ีใดใหท้ าวนัทยหตัถแ์ละจบัมือเขยา่พร้อมกบักล่าวค าวา่ “สวสัดี” ดงัๆ แลว้ปล่อย
มือชิงกนัวิง่เขา้ท่ี ผูใ้ดเขา้ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูเ้ร่ิมตน้ใหม่ 

=================== 
 
 
 
 



เกมผู้วเิศษ 
 เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติวา่เป็นผูว้ิเศษ เม่ือแตะถูกผูใ้ดแลว้ คนนั้นจะตอ้งกลายเป็นหิน
ยนือยูก่บัท่ี ส าหรับคนอ่ืนๆ ตอ้งพยายามหนีในเขตท่ีก าหนดไวอ้ยา่ใหถู้กแตะตวัได ้
การตัดสิน 

1. เม่ือหมดเวลาผูท่ี้ไม่ถูกแตะใหก้ลายเป็นหินเป็นผูช้นะ 
2. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่  หมู่ใดเหลือผูเ้ล่นท่ีไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ   

======================== 
เกม “ขี่ม้าวงกลม” 

อุปกรณ์      1. สนาม       2.  นกหวดีหรือสัญญาณอ่ืน 
วธีิเล่น 

1. จดัผูเ้ล่นนัง่เป็นหมู่ เป็นรูปวงกลมทุกคนหนัหนา้ไปตามเข็มนาฬิกา 
2. เม่ือสัญญาณเร่ิม ใหร้องนายหมู่วิง่ไปหานายหมู่แลว้กระโดดข่ีหลงันายหมู่ นายหมู่แบกวิง่วนไป

ตามเขม็นาฬิการอบวงกลม 1 รอบจนถึงท่ีเดิม ( ท่ีนายหมู่ ) 
3. รองนายหมู่ลงจากหลงันายหมู่ แลว้ท าหนา้ท่ีแบกคนต่อไป ( คนท่ีอยูห่ลงันายหมู่ ) วิง่วนไป 1  

รอบ แลว้น ามาส่งท่ีเดิม รองนายหมู่นัง่แทนคนท่ี 2 
4. คนท่ี 3 ท าหนา้ท่ีแบกคนท่ี 4 หมุนเวยีนกนัไปตามล าดบัจนหมด 
5. ผูก้  ากบัตรวจความเรียบร้อยประกาศผล 

======================== 
เกมแข่งหุ่น 

วธีิเล่น 
 ท่ีสนามมีเส้นเร่ิมและเส้นชยั ห่างกนั  30  เมตร  ผูเ้ล่นทุกคนยนืพร้อมท่ีเส้นเร่ิม เลือกผูเ้ล่นคนหน่ึง
เป็นผูน้ า  หลบัตาพร้อมกนันบั  1 -  8  ผูเ้ล่นทุกคนวิง่ไปท่ีเส้นชยัทนัที เม่ือผูน้ านบัถึง 8 จะลืมตาข้ึนผู ้
เล่นทุกคนจะตอ้งหยดุวิง่  และอยูใ่นลกัษณะนั้นคลา้ยหุ่น ถา้ผูน้ าเห็นผูเ้ล่นคนใดขยบัตวั ผูเ้ล่นคนนั้น
ตอ้งออกจากการแข่งขนั  ผูน้ าหลบัตาใหม่และนบั 7 – 8 ใหม่ ผูเ้ล่นก็วิง่ต่อไป ท าเช่นน้ีจนกระทัง่ผูเ้ล่น
ถึงเส้นชยั 
การตดัสิน  ผูท่ี้วิง่ถึงเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ 
 

======================== 
 
 
 
 



เกมไหวพริบ 
 แบ่งผูเ้ล่นอกเป็น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กนั ผูเ้ล่นทั้งสองทีมเขา้แถวเป็นวงกลม แลว้จะยนืหรือนัง่ก็ได ้ผู้
เล่นแต่ละคนของแต่ละทีมจะมีเบอร์ของตวัเอง ดงันั้นผูเ้ล่นทั้งสองทีมจะมีเบอร์เหมือนกนั น าลูก
วอลเลยบ์อลวางไวต้รงกลางวงกลม  การเล่นก็โดยใหผู้น้  าเรียกหมายเลขหน่ึงข้ึนมา ผูเ้ล่นท่ีมีหมายเลข
ประจ าตวัของแต่ละทีมรีบวิง่มาแยง่ลูกบอลตรงกลางสนาม เม่ือผูใ้ดแยง่ลูกบอลไดจ้ากจุดท่ีแยง่ ก็ใหป้า
ลูกบอลไปยงัผูท่ี้แยง่ลูกบอลไม่ได ้ผูเ้ล่นท่ีจะถูกปาตอ้งหลบใหดี้อยูใ่นวงกลม 
การตัดสิน 

1. ใชเ้วลา  3  นาที 
2. ทีมใดแยง่ลูกบอลไดม้ากคร้ังท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 

        อุปกรณ์  ลูกวอลเลยบ์อล  1  ลูก 
======================== 

เกมรถไฟด่วน 
แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  ใหแ้ต่ละหมู่เขา้แถวตอนเรียงหน่ึง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนขา้งหนา้ เร่ิม

เล่น ใหทุ้กคนวิง่ไปขา้งหนา้ในลกัษณะแถวตอนเรียงหน่ึง โดยมือตอ้งไม่หลุดจากบ่าคนขา้งหนา้ วิง่ไปจน
คนสุดทา้ยผา่นเส้นชยั 
การตัดสิน  หมู่ใดผา่นเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ 

======================== 
เกมลูกเสือลอดถ า้ 

 ใหลู้กเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆ ไปยนืห่างกนัประมาณ  1  เมตร  และยนืแยกขา พอให้สัญญาณเร่ิม
เล่น  ใหค้นหลงัสุดคลานลอดขาคนหนา้ และคนท่ี 2 – 3  ฯลฯ  คลานลอดขาตามไปเลยทีเดียว ไม่ตอ้งคอย
ใหค้นหลงัไปยนืหนา้คนหนา้สุด และใหล้อดตามไปเร่ือยๆ จนครบ 3  รอบ 
การตดัสิน หมู่ใดเสร็จก่อนและนัง่ลง หมู่นั้นเป็นผูช้นะ 

======================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เกมครอบครัวสัตว์  
 อุปกรณ์  กระดาษเขียนช่ือสัตว ์ ใหค้รบจ านวนผูเ้ล่น 
 น ากระดาษเขียนช่ือสัตวเ์ป็นครอบครัว เช่น ครอบครัวท่ี 1 เป็นครอบครัวเสือ เขียนพอ่เสือ แม่เสือ 
ลูกชายเสือ ลูกสาวเสือ ใหเ้ขียนครอบครัวสัตวจ์นครบจ านวนผูเ้ล่น แลว้น ากระดาษมาคละกนัใหผู้เ้ล่นแต่
ละคนจบั เม่ือผูเ้ล่นแต่ละคนจบัไดอ้ะไรหา้มบอกผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ 
 ผูก้  ากบัใหส้ัญญาณเล่น ใหผู้เ้ล่นทุกคนออกเสียงสัตวต์ามท่ีตนเองจบัฉลากได ้เพื่อหาครอบครัว
ตวัเอง ครอบครัวท่ีรวมกนัไดค้รบ ใหร้วมกลุ่มกนัแลว้นัง่ลง 
การตัดสิน  ครอบครัวท่ีนัง่ไดถู้กตอ้งและเสร็จก่อนเป็นทีมชนะ  

======================== 
เกมขึน้เขาลงห้วย 

 ใหแ้ต่ละหมู่เขา้แถวตอนลึก  ระยะระหวา่งหมู่ 3  กา้ว  ระยะต่อ 5  กา้ว  ใหค้นสุดทา้ยรองนายหมู่
ยนืตรง  คนต่อมายนืกม้หลงั  คนถดัไปยนืแยกขา  ( สลบัเร่ือยๆ ไปจนถึงหวัแถว ) 
 เม่ือสัญญาณเร่ิม ใหร้อนายหมู่เป็นผูว้ิง่ ขา้มคนท่ีอยูข่า้งหนา้ แลว้มุดคนท่ีอยูถ่ดัไป เม่ือไปถึงหวั
แถว ก็ยกมือข้ึนใหส้ัญญาณ คนทา้ยแถวจะเป็นผูว้ิง่ จะมุดหรือกระโดดก่อนสุดแต่คนท่ียนือยูข่า้งหนา้จะยนื
ในท่าใด  
การตดัสิน  หมู่ใดหมดก่อน และนัง่ลงก่อนจะชนะ 

======================== 
เกมแข่งขันเขียนช่ือสถานที่ที่ส าคัญ 

1. แจกกระดาษใหห้มู่ละ  1  แผน่ 
2. ใหลู้กเสือแต่ละคนเขียนช่ือสถานท่ีบริการสาธารณะ  สถานท่ีน่าสนใจหรือส าคญั และสถานท่ี

ราชการ ท่ีลูกเสือรู้จกัอยา่งนอ้ยคนละ  1  ช่ือ ลงในกระดาษ นายหมู่รวบรวมส่งใหเ้สร็จภายใน 
3  นาที 

3. ตรวจค าตอบ ช่ือละ 1  คะแนน ซ ้ ากนัไม่นบัคะแนน น าคะแนนรวมแต่ละหมู่ไปเขียนใส่
กระดาษแผนภูมิแสดงไวท่ี้ป้ายนิเทศ 

======================== 
เกมสิบทศิ 

 แบ่งผูเ้ล่นออกเป็นทีมหรือหมู่ๆ ละเท่าๆ กนั  เขา้แถวตอนเรียงหน่ึงท่ีเส้นเร่ิม เม่ือไดรั้บ
สัญญาณใหผู้เ้ล่นคนแรกวิง่ไปแตะท่ีจุดตกลงกนัไว ้โดยจะไปดว้ยวธีิใดก็ได ้แลว้วิง่กลบัมาแตะคน
ท่ี  2   ก็จะวิง่ไปแตะท่ีจุดนั้นอีก  แต่วธีิการไปตอ้งแตกต่างกนักบัคนแรก  แลว้กลบัมาแตะคนท่ี 3  
ใหท้  าต่อไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน 
 



 ยกตัวอย่าง  คนท่ี 1 วิง่ไป คนท่ี 2 จะวิง่ไปไม่ไดต้อ้งท าอยา่งอ่ืน เช่น กระโดดหรือคลาน 
คนท่ี 3,4,5,6, ฯลฯ  ก็เช่นเดียวกนั 
การตัดสิน ทีมใดท าครบหมดก่อน โดยเคล่ือนไหวไม่ซ ้ าแบบกนั เป็นทีมชนะ 

======================== 
 

เกมจับข้ามแม่น า้ 
 ขีดเส้นขนาน 2 เส้น บนพื้นสนามห่างกนัประมาณ  50  เซนติเมตร  เส้น 2 เส้นน้ี
เปรียบเสมือนสายน ้า  แต่ละดา้นของเส้นขนาน 2  เส้นน้ี ขีดเส้นอีก  1  เส้น  ขนานกนั ห่างกนั
ประมาณ 5  เมตร ซ่ึงเปรียบเสมือนฝ่ังน ้า  แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กนั หนัหนา้เขา้หา
กนั ยนืเหยยีบเส้นแม่น ้า เม่ือไดรั้บสัญญาณเร่ิมแข่งขนั ลูกเสือแต่ละขา้งตอ้งพยายามดึงและจบั
ลูกเสือฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดพ้ร้อมทั้งลากข้ึนมาไวบ้นฝ่ังแม่น ้าของตนเอง ผูท่ี้ถูกจบัไวบ้นฝ่ังตรงขา้ม
สามารถจะไดรั้บการช่วยเหลือจากฝ่ายของตนเอง โดยท่ีฝ่ายของตนเองวา่ยน ้า ( วิง่ )  ขา้มฝ่ังมาดึง 
ลูกเสืออีกฝ่ายหน่ึงก็ตอ้งป้องกนัไว ้และพยายามจบัฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

======================== 
เกมน าทาง 

 ใหลู้กเสือคนหน่ึงปิดตาไวแ้ลว้น าของท่ีเตรียมไวไ้ปซ่อนยงัจุดๆ หน่ึง  ต่อจากนั้นใหค้นท่ีปิดตานั้น
เปิดตาและออกคน้หาวา่ของนั้นซ่อนอยูท่ี่ไหน  ลูกเสือคนอ่ืนจะบอกทิศทางของส่ิงของนั้นไดโ้ดยพดูวา่
เพียงวา่  ซา้ย  ขวา  หนา้  หลงั  ของส่ิงของนั้นใหก้บัผูค้น้หา 
การตัดสิน  ผูค้น้หาจะตอ้งเดินไปตามทิศทางท่ีลูกเสือบอกจนกวา่จะคน้พบส่ิงของนั้นแลว้ ก็เปล่ียนคนอ่ืน
เขา้มาหาของบา้ง 

======================== 
เกมหาคู่ 

1. ใหลู้กเสือเป็นวงกลม 2 วงซอ้นกนั  โดยยนืหนัหนา้เขา้หากนั แลว้จ าไวว้า่คู่ของตนคือใคร 
2. ใหว้งกลมทั้งสองท าขวาหนั แลว้เดินสวนกนัในวงกลมตามเพลง ( เปิดเพลงวทิยหุรือใหลู้กเสือ

ร้องเพลงง่ายๆ  ตามท่ีผูก้  ากบัก าหนด ) 
3. เม่ือผูก้  ากบัเป่านกหวดี ใหลู้กเสือเขา้หาคู่ของตนเอง เม่ือเจอแลว้ใหน้บัมือนัง่ลงคู่ท่ีหาคู่ไดช้า้

ท่ีสุดจะตอ้งออกจากการแข่งขนั เสร็จแลว้เร่ิมใหม่ 
4. คู่ท่ีเหลือเป็นคู่สุดทา้ยจะเป็นผูช้นะ 

======================== 
 
 
 



เกมซิบ – แซบ 
 ทุกคนนัง่เป็นวงกลม มีลูกเสือคนหน่ึงอยูต่รงกลาง ลูกเสือท่ีอยูใ่นวงกลมตอ้งพยายามจ าช่ือ 
นามสกุล  ของผูท่ี้อยูท่างขวาและซา้ยมือใหไ้ด ้ ผูท่ี้อยูต่รงกลางจะเดินไปรอบๆ วงกลม แลว้ช้ีมือไปยงั
ลูกเสือคนหน่ึงแลว้พดูวา่ “ซิบ”  พร้อมกบันบั “1 – 2 – 3 -4 – 5”  ผูท่ี้ถูกช้ีตอ้งบอกช่ือ  นามสกุล ของผูท่ี้อยู่
ทางซา้ยมือ  ถา้พดูวา่ “แซบ”  พร้อมกบันบั “1 – 2 – 3 -4 – 5”  ผูท่ี้ถูกช้ีตอ้งบอกช่ือ  นามสกุล ของผูท่ี้
อยูท่างขวามือ 
การตัดสิน  

1. ลูกเสือท่ีถูกช้ีจะตอ้งบอกช่ือ  นามสกุลใหค้รบก่อนนบัถึง  5 
2. ถา้บอกผดิ หรือบอกซ ้ า หรือนึกไม่ออก ตอ้งเปล่ียนมาอยูก่ลางวงกลมคอยเป็นผูช้ี้ต่อไป 

======================== 
เกมนักโทษแหกคุก 

 แบ่งลูกเสือเป็น  2  ฝ่าย  ฝ่ายหน่ึงเป็นนกัโทษท่ีหลบหนี  อีกฝ่ายหน่ึงเป็นต ารวจ ขีดวงกลมท าเป็น
คุก เร่ิมเล่นต ารวจไล่จบันกัโทษมาเขา้คุก แลว้มีคนมาเฝ้า  นกัโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนไดโ้ดยฉุดออกจาก
วงกลม การเล่นผลดักนั  ใครจบันกัโทษไดม้ากกวา่กนัเป็นฝ่ายชนะ ตามก าหนดเวลา     

======================== 
เกมหมาป่า 

1. เลือกผูเ้ล่นคนหน่ึงเป็นหมาป่า 
2. ขีดวงกลมลอ้มรอบหมาป่า 
3. ขีดวงกลม ซ่ึงเป็นเขตปลอดภยัอีกแห่งหน่ึงอยูห่่างจากวงกลมวงแรกประมาณ  5  เมตร  ใหผู้ ้

เล่นคนอ่ืนๆ ยนือยูร่อบๆ วงกลม 
4. ผูเ้ล่นถามหมาป่าวา่ พร้อมแลว้หรือยงั  หมาป่าจะตอบวา่ยงั เพิ่งต่ืนนอน  ก าลงัแปรงฟันแลว้

หมาป่าก็ท าท่าแปรงฟัน แลว้ถามหมาป่าวา่พร้อมแลว้หรือยงั หมาป่าตอบวา่ยงั ก าลงัอาน ้า แลว้
ท าท่าอาบน ้า หมาป่าจะหลอกวา่ท าโน่นท าน่ี จนผูถ้ามเผลอจึงตอบวา่พร้อมแลว้ หมาป่าก็วิง่
ออกจากวงกลม วิง่ไล่ผูเ้ล่น ผูเ้ล่นตอ้งวิง่หนีเขา้ท่ีปลอดภยัทนัที 

การตัดสิน ผูเ้ล่นท่ีวิง่กลบัเขา้ท่ีเขตปลอดภยัไม่ทนั ถูกหมาป่าจบัไดจ้ะตอ้งออกมาเป็นหมาป่าแทน 
======================== 

 
 
 
 
 
 



เกมวิง่อลวน 
 ลูกเสือทุกคนนัง่เป็นวงกลมมือกอดอก  แต่ละคนห่างกนั  1  ช่วงแขน  เลือกลูกเสือออกมาสองคน  
คนหน่ึงเป็นคนไล่  อีกคนหน่ึงเป็นคนหนี เร่ิมการเล่น คนไล่ตอ้งวิง่ไล่จบัคนหนีใหไ้ด ้ การหนีจะอยูภ่ายใน
วงกลมหรือวิง่หลบหลีกในระหวา่งผูท่ี้นัง่อยู ่ เม่ือไม่ตอ้งการหนีใหว้ิง่ไปนัง่ขา้งหนา้ผูท่ี้นัง่อยูร่อบวงกลม
คนใดคนหน่ึง ผูท่ี้ถูกคนหนีนัง่ขา้งหนา้จะกลายเป็นผูไ้ล่ทนัที  คนไล่เดิมจะกลายเป็นคนหนีต่อไป 
การตัดสิน ลูกเสือท่ีเป็นคนหนีคนใด  ถูกจบัไดต้อ้งออกจากการแข่งขนั เลือกลูกเสือคนใหม่ข้ึนมาแทนคน
หนีต่อไป 

======================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เพลงลูกเสือ 
(ลูกเสือเอก) 

 
เพลงมาร่วมใจ 

                     เราทุกคนจงมาร่วมใจ                      ไม่วา่อยูไ่หนหวัใจเราผกูสัมพนัธ์ 
อยา่งไรสู้ทนเรายิม้ใหก้นั                                      เพื่อใหง้านส าคญัลุล่วงดงัปอง  ลา…… 
                    เม่ือจากไปหวัใจคนึง                         ใหคิ้ดถึงร าพึงคร้ังอยูใ่กลก้นั 
จากกนัเพียงร่างกายแต่ดวงใจยดึมัน่                      ความผกูพนัฉนัเธอนั้นอยา่รู้คลาย  ลา…….. 

======================= 
เพลงป่าดงพงพ ี

               ป่าดงพงพีของไทยเราน้ีมีเกินพอ อยา่มวัรีรอขอเชิญช่วยกนัขมนัขมี ถ่ินไทยน้ีแดนสุขสันต ์
หลากพนัธ์ุไมง้ามสดสี  ต่ืนเถิดเรายามเชา้มุ่งงานทนัที  จอบและเสียยมของเราก็มีสินทรัพยท์วดีว้ยกสิกรรม  
(ซ ้ า) 
                ป่าดงพงพีของไทยเราอุดมครัน    อยูใ่นไพรวนัรักดินถ่ินไทยใจหรรษา  แหล่งธารน ้าซ่าน
หลัง่ไหลหวา่งไพรน้ีงามหนกัหนา   ถ่ินแดนทองเราน้ีควรปองคุณค่า   หมัน่ขยนัทุกวนัเวลา  สินทรัพยไ์ดม้า
ดว้ยกสิกรรม  (ซ ้ า) 

====================== 
เพลงยามค ่า 

              ฟ้ามืดมวัลมเยน็พดัโชยกระหน า                      ฝนก็ตกพร าพร าฟ้ามืดค ่ามวัไป 
ใจคิดถึงเม่ือคร้ังมาพกัแรมในป่าแสนจะสุขใจ           ฟ้ามืดค ่าทีไรพอเบิกบานใจฝนกระหน ่าลงมา 
เสือเผา่ไทยร่วมใจมานอนดงป่า                                    แมเ้หน็ดเหน่ือยกายาเราสุขอุราเกินใคร 
ถึงหนกัเอาเบาสู้สามคัคีมีอยูแ่สนจะสุขใจ                 ฟ้ามืดค ่าทีไรเล่นรอบกองไฟแสนสนุกเฮฮา 

======================== 
เพลง ลูกเสือจับมือ 

   ลูกเสือเขาไม่จบัมือขวา         ยืน่ซา้ยมาจบัมือกนัมัน่ 
มือขวาใชเ้คารพกนั ( ซ ้ า )          ยืน่ซา้ยออกมาพลนัจบัมือๆ 

   จบัมือนั้นหมายถึงมิตร         เหมือนญาติสนิทควรคิดยดึถือ 
ยิม้ดว้ยเวลาจบัมือ ( ซ ้ า )          เพราะพวกเราคือลูกเสือดว้ยกนั  

 
======================== 

 



เพลงกฎลูกเสือ 
   น ้าคา้งพรมลมเยน็ในยามดึก คะนึงนึกกฎลูกเสือเพื่อปรุงสมอง 

หน่ึงมีเกียรติ สองจงรักภกัดีปอง  สามประคองหนา้ท่ี  ส่ีมิตรคน 
หา้สุภาพไม่งนังก  หกเมตตา  เจด็เช่ือฟัง  แปดเริงร่าอยา่สับสน 

                           เกา้เป็นผูม้ธัยสัถไ์ม่อบัจน  สิบกายตนประพฤติชอบวาจาใจ  
======================== 

เพลง “ลมบก  ลมทะเล” 
    ลมบก ลมทะเล   อากาศถ่ายเทผลดักนัผลดักนั 

ลมทะเลนั้นพดักลางวนั   ลมบกนั้นพดัยามค ่าคืน 
เกิดลมเพราะความร้อนเยน็  เป็นเวรกนัทุกวนัทุกคืน 
ลมพาน ้ามาเป็นคล่ืน   หวัใจเตม็ต้ืนอยากอยูท่ะเล 

======================== 
เพลงลูกเสือบ าเพญ็ตน 

   เรามาบ าเพญ็ตนใหค้นไดเ้ห็น วา่พวกเราเป็นลูกเสือท่ีดี ( ซ ้ า ) 
จะอยูไ่หนน ้าใจมีไมตรี   มีแต่สามคัคีทุกคน 

                            สร้างศรัทธารักไวใ้นใจตน  สร้างกุศลเอาบุญเถิดหนา 
======================== 

เพลงข้ามถนน 
    อยา่เหม่อมอง   ตอ้งดูขา้งหนา้ 
   อีกซา้ยและขวา    เม่ือจะขา้มถนน 
   หากยวดยานหลาย   ก็ตอ้งอดใจทน 
   อยา่ตดัหนา้รถยนต ์   ทุกๆ คนจงระวงัเอย 
   มง แซะ มง แซะ    แซะ  มง  ตลุ่ม  ตุม้  มง 

 
======================== 

 
 
 
 
 
 
 



เพลงเดินทางไกล 
  เดินทางไกล ท าใหเ้ราเปรมปรีด์ิ    เหน็ดเหน่ือยไม่มี สามคัคียนืนาน 
 เราจะไปแห่งใด ดวงจิตดวงใจสดใสเบิกบาน อายยุนืนานดว้ยการเดินทางไกล 
 เม่ือเราเดินพาเพลิดเพลินดวงใจ   ทุกขย์ากปานใด  เราก็ไม่ระอา 
 ต่างก็มีความสุข ปลดเปล้ืองความทุกขส์นุกเฮฮา เราร่วมกนัมาจงพร้อมหนา้สามคัคี 

======================== 
เพลงเกยีรติคุณลูกเสือไทย 

   เกียรติคุณลูกเสือไทยแพร่ไปทัว่สากล ลูกเสือไทยทุกคนตอ้งรักษา 
 มุ่งท าดียนืยนัตามค ามัน่สัญญา   ดว้ยศรัทธาสามคัคีมีน ้าใจ 
( สร้อย )มาเถอะมาเรามา  ชา้อยูไ่ย         ลูกเสือไทยมาเร็วไวกา้วเดินไปท่ีหมายขา้งหนา้ ( 2  คร้ัง ) 

อยูก่นัคนละกองก็เป็นพี่นอ้งกนั   มีความรู้สู้งานไม่หว ัน่ไหว 
มีวนิยัใจเยน็เป็นมิตรคนทัว่ไป             อยูแ่ห่งใดสุขสนุกทุกเวลา  ( สร้อย 2 คร้ัง ) 

======================== 
เพลงลูกเสือช่วยกนั ( พม่าร าขวาน ) 

 เราเป็นลูกเสือตอ้งช่วยเหลือกนัและกนั   
ท างานอะไรตอ้งเขา้ไปช่วยกนั 
เพื่อความสัมพนัธ์ น ้าใจไมตรี     
อยา่ท าเมินเฉยน่ิงอยูเ่ลยไม่ดี 

              ตอ้งช่วยกนัซี พี่นอ้งลูกเสือช่วยกนั 
======================= 

เพลงค่ายพกัแรม 
 วนัน้ีร่ืนเริง ส าราญสุขสันตอุ์รา พวกเราไดม้า มาอยูค่่ายพกัแรม 
เราร้องเราร า ยามเม่ือมาพกัแรม  สบายคลา้ยคืนจนัทร์แจ่ม พกัแรม สุขสันตอุ์รา 

 
======================== 

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. 
======================= 



เกมลูกเสือ 
(ลูกเสือเอก) 

  
เกมการแข่งเรือบก 

              1.   ใหลู้กเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่  ๆ     แต่ละหมู่เขา้แถวห่างกนั  1 ช่วงแขน 
4. ใหลู้กเสือแต่ละหมู่หรือแถวนัง่เอามือจบัเอวคนขา้งหนา้ 
5. ใหแ้ต่ละแถวเคล่ือนท่ีไปถึงเส้นท่ีก าหนดดว้ยการกระโดดพร้อม  ๆ  กนั  โดยไม่ใหมื้อหลุด

จากเอว  หรือขาด  แถวใดถึงเส้นท่ีก าหนดก่อนเป็นผูช้นะ 
อุปกรณ์    ปูนขาวโรยเส้น   หรือใชไ้มพ้ลองวางในเส้นท่ีก าหนด 
 

====================== 
เกมวบิาก 

                    ผูเ้ล่นเขา้แถวหนา้กระดาน  2  แถว   หนัหนา้ไปทางเดียวกนั   ยนือยูท่ี่เส้นซ่ึงห่างเส้นชยั  10  
เมตร   ผูเ้ล่นแถวหลงัยกขาวขวาข้ึนใหผู้เ้ล่นท่ีอยูข่า้งหนา้จบัขาไว ้ มือทั้งสองของผูเ้ล่นแถวหลงัจบับ่าของผู ้
เล่นคนหนา้ไว ้  เม่ือไดรั้บสัญญาณเร่ิมเล่นใหผู้เ้ล่นทุกคู่วิ่งไปขา้งหนา้ตรงไปยงัเส้นชยั 
                    การตดัสิน    ผูเ้ล่นทุกคู่ตอ้งไม่แยกจากกนัและตอ้งวิง่ในลกัษณะสามขา   คู่ใดลม้ใหเ้ร่ิมวิง่ใหม่
ตรงจุดท่ีลม้  คู่ท่ีถึงเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ 

=================== 
เกม “สวสัดี” 

วธีิที่ 1 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ๆ ละเท่าๆ กนั  ใหลู้กเสือแต่ละหมู่ยนืเป็นแถวตอนลึก หนัหนา้ไป
ทางผูก้  ากบั เม่ือเร่ิมเล่นใหค้นท่ี 1  ของแต่ละหมู่กลบัหลงัหนั พบกบัคนท่ี 2  แลว้กล่าวค าวา่ “สวสัดี”  ท า
ความเคารพและจบัมือกนั คนท่ี 2 เม่ือท ากบัคนท่ี 1 แลว้ ก็กลบัหลงัหนัมาพบกบัคนท่ี 3  แลว้กล่าวค าวา่ 
“สวสัดี”  ท าความเคารพและจบัมือกนั  ท าไปเช่นน้ีจนหมดแถวหมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ 

วธีิที่ 2  ใหลู้กเสือเขา้แถวเป็นวงกลม  หนัหนา้เขา้ศูนยก์ลางทุกคน ใหลู้กเสือคนหน่ึงเป็นคนเร่ิมตน้
วิง่รอบวงกลมดา้นนอกไปแตะหลงัผูท่ี้ยนืเป็นวงกลมคนใดคนหน่ึง คนท่ีถูกแตะตอ้งออกวิง่สวนทิศทางกบั
คนแรก เม่ือวิง่ไปพบกนัท่ีใดใหท้ าวนัทยหตัถแ์ละจบัมือเขยา่พร้อมกบักล่าวค าวา่ “สวสัดี” ดงัๆ แลว้ปล่อย
มือชิงกนัวิง่เขา้ท่ี ผูใ้ดเขา้ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูเ้ร่ิมตน้ใหม่ 

=================== 
 
 
 
 



เกมผู้วเิศษ 
 เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติวา่เป็นผูว้ิเศษ เม่ือแตะถูกผูใ้ดแลว้ คนนั้นจะตอ้งกลายเป็นหิน
ยนือยูก่บัท่ี ส าหรับคนอ่ืนๆ ตอ้งพยายามหนีในเขตท่ีก าหนดไวอ้ยา่ใหถู้กแตะตวัได ้
การตัดสิน 

3. เม่ือหมดเวลาผูท่ี้ไม่ถูกแตะใหก้ลายเป็นหินเป็นผูช้นะ 
4. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่  หมู่ใดเหลือผูเ้ล่นท่ีไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ   

======================== 
เกม “ขี่ม้าวงกลม” 

อุปกรณ์      1. สนาม       2.  นกหวดีหรือสัญญาณอ่ืน 
วธีิเล่น 

6. จดัผูเ้ล่นนัง่เป็นหมู่ เป็นรูปวงกลมทุกคนหนัหนา้ไปตามเข็มนาฬิกา 
7. เม่ือสัญญาณเร่ิม ใหร้องนายหมู่วิง่ไปหานายหมู่แลว้กระโดดข่ีหลงันายหมู่ นายหมู่แบกวิง่วนไป

ตามเขม็นาฬิการอบวงกลม 1 รอบจนถึงท่ีเดิม ( ท่ีนายหมู่ ) 
8. รองนายหมู่ลงจากหลงันายหมู่ แลว้ท าหนา้ท่ีแบกคนต่อไป ( คนท่ีอยูห่ลงันายหมู่ ) วิง่วนไป 1  

รอบ แลว้น ามาส่งท่ีเดิม รองนายหมู่นัง่แทนคนท่ี 2 
9. คนท่ี 3 ท าหนา้ท่ีแบกคนท่ี 4 หมุนเวยีนกนัไปตามล าดบัจนหมด 
10. ผูก้  ากบัตรวจความเรียบร้อยประกาศผล 

======================== 
เกมแข่งหุ่น 

วธีิเล่น 
 ท่ีสนามมีเส้นเร่ิมและเส้นชยั ห่างกนั  30  เมตร  ผูเ้ล่นทุกคนยนืพร้อมท่ีเส้นเร่ิม เลือกผูเ้ล่นคนหน่ึง
เป็นผูน้ า  หลบัตาพร้อมกนันบั  1 -  8  ผูเ้ล่นทุกคนวิง่ไปท่ีเส้นชยัทนัที เม่ือผูน้ านบัถึง 8 จะลืมตาข้ึนผู ้
เล่นทุกคนจะตอ้งหยดุวิง่  และอยูใ่นลกัษณะนั้นคลา้ยหุ่น ถา้ผูน้ าเห็นผูเ้ล่นคนใดขยบัตวั ผูเ้ล่นคนนั้น
ตอ้งออกจากการแข่งขนั  ผูน้ าหลบัตาใหม่และนบั 7 – 8 ใหม่ ผูเ้ล่นก็วิง่ต่อไป ท าเช่นน้ีจนกระทัง่ผูเ้ล่น
ถึงเส้นชยั 
การตดัสิน  ผูท่ี้วิง่ถึงเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ 
 

======================== 
 
 
 
 



เกมไหวพริบ 
 แบ่งผูเ้ล่นอกเป็น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กนั ผูเ้ล่นทั้งสองทีมเขา้แถวเป็นวงกลม แลว้จะยนืหรือนัง่ก็ได ้ผู้
เล่นแต่ละคนของแต่ละทีมจะมีเบอร์ของตวัเอง ดงันั้นผูเ้ล่นทั้งสองทีมจะมีเบอร์เหมือนกนั น าลูก
วอลเลยบ์อลวางไวต้รงกลางวงกลม  การเล่นก็โดยใหผู้น้  าเรียกหมายเลขหน่ึงข้ึนมา ผูเ้ล่นท่ีมีหมายเลข
ประจ าตวัของแต่ละทีมรีบวิง่มาแยง่ลูกบอลตรงกลางสนาม เม่ือผูใ้ดแยง่ลูกบอลไดจ้ากจุดท่ีแยง่ ก็ใหป้า
ลูกบอลไปยงัผูท่ี้แยง่ลูกบอลไม่ได ้ผูเ้ล่นท่ีจะถูกปาตอ้งหลบใหดี้อยูใ่นวงกลม 
การตัดสิน 

3. ใชเ้วลา  3  นาที 
4. ทีมใดแยง่ลูกบอลไดม้ากคร้ังท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 

        อุปกรณ์  ลูกวอลเลยบ์อล  1  ลูก 
======================== 

เกมรถไฟด่วน 
แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  ใหแ้ต่ละหมู่เขา้แถวตอนเรียงหน่ึง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนขา้งหนา้ เร่ิม

เล่น ใหทุ้กคนวิง่ไปขา้งหนา้ในลกัษณะแถวตอนเรียงหน่ึง โดยมือตอ้งไม่หลุดจากบ่าคนขา้งหนา้ วิง่ไปจน
คนสุดทา้ยผา่นเส้นชยั 
การตัดสิน  หมู่ใดผา่นเส้นชยัก่อนเป็นผูช้นะ 

======================== 
เกมลูกเสือลอดถ า้ 

 ใหลู้กเสือเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆ ไปยนืห่างกนัประมาณ  1  เมตร  และยนืแยกขา พอให้สัญญาณเร่ิม
เล่น  ใหค้นหลงัสุดคลานลอดขาคนหนา้ และคนท่ี 2 – 3  ฯลฯ  คลานลอดขาตามไปเลยทีเดียว ไม่ตอ้งคอย
ใหค้นหลงัไปยนืหนา้คนหนา้สุด และใหล้อดตามไปเร่ือยๆ จนครบ 3  รอบ 
การตดัสิน หมู่ใดเสร็จก่อนและนัง่ลง หมู่นั้นเป็นผูช้นะ 

======================== 
เกมครอบครัวสัตว์ 

 อุปกรณ์  กระดาษเขียนช่ือสัตว ์ ใหค้รบจ านวนผูเ้ล่น 
 น ากระดาษเขียนช่ือสัตวเ์ป็นครอบครัว เช่น ครอบครัวท่ี 1 เป็นครอบครัวเสือ เขียนพอ่เสือ แม่เสือ 
ลูกชายเสือ ลูกสาวเสือ ใหเ้ขียนครอบครัวสัตวจ์นครบจ านวนผูเ้ล่น แลว้น ากระดาษมาคละกนัใหผู้เ้ล่นแต่
ละคนจบั เม่ือผูเ้ล่นแต่ละคนจบัไดอ้ะไรหา้มบอกผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ 
 ผูก้  ากบัใหส้ัญญาณเล่น ใหผู้เ้ล่นทุกคนออกเสียงสัตวต์ามท่ีตนเองจบัฉลากได ้เพื่อหาครอบครัว
ตวัเอง ครอบครัวท่ีรวมกนัไดค้รบ ใหร้วมกลุ่มกนัแลว้นัง่ลง 
การตัดสิน  ครอบครัวท่ีนัง่ไดถู้กตอ้งและเสร็จก่อนเป็นทีมชนะ 
 



เกมขึน้เขาลงห้วย 
 ใหแ้ต่ละหมู่เขา้แถวตอนลึก  ระยะระหวา่งหมู่ 3  กา้ว  ระยะต่อ 5  กา้ว  ใหค้นสุดทา้ยรองนายหมู่
ยนืตรง  คนต่อมายนืกม้หลงั  คนถดัไปยนืแยกขา  ( สลบัเร่ือยๆ ไปจนถึงหวัแถว ) 
 เม่ือสัญญาณเร่ิม ใหร้อนายหมู่เป็นผูว้ิง่ ขา้มคนท่ีอยูข่า้งหนา้ แลว้มุดคนท่ีอยูถ่ดัไป เม่ือไปถึงหวั
แถว ก็ยกมือข้ึนใหส้ัญญาณ คนทา้ยแถวจะเป็นผูว้ิง่ จะมุดหรือกระโดดก่อนสุดแต่คนท่ียนือยูข่า้งหนา้จะยนื
ในทา่ใด  
การตดัสิน  หมู่ใดหมดก่อน และนัง่ลงก่อนจะชนะ 

======================== 
เกมแข่งขันเขียนช่ือสถานที่ที่ส าคัญ 

4. แจกกระดาษใหห้มู่ละ  1  แผน่ 
5. ใหลู้กเสือแต่ละคนเขียนช่ือสถานท่ีบริการสาธารณะ  สถานท่ีน่าสนใจหรือส าคญั และสถานท่ี

ราชการ ท่ีลูกเสือรู้จกัอยา่งนอ้ยคนละ  1  ช่ือ ลงในกระดาษ นายหมู่รวบรวมส่งใหเ้สร็จภายใน 
3  นาที 

6. ตรวจค าตอบ ช่ือละ 1  คะแนน ซ ้ ากนัไม่นบัคะแนน น าคะแนนรวมแต่ละหมู่ไปเขียนใส่
กระดาษแผนภูมิแสดงไวท่ี้ป้ายนิเทศ 

======================== 
เกมสิบทศิ 

 แบ่งผูเ้ล่นออกเป็นทีมหรือหมู่ๆ ละเท่าๆ กนั  เขา้แถวตอนเรียงหน่ึงท่ีเส้นเร่ิม เม่ือไดรั้บ
สัญญาณใหผู้เ้ล่นคนแรกวิง่ไปแตะท่ีจุดตกลงกนัไว ้โดยจะไปดว้ยวธีิใดก็ได ้แลว้วิง่กลบัมาแตะคน
ท่ี  2   ก็จะวิง่ไปแตะท่ีจุดนั้นอีก  แต่วธีิการไปตอ้งแตกต่างกนักบัคนแรก  แลว้กลบัมาแตะคนท่ี 3  
ใหท้  าต่อไปเร่ือย ๆ จนครบทุกคน 
 ยกตัวอย่าง  คนท่ี 1 วิง่ไป คนท่ี 2 จะวิง่ไปไม่ไดต้อ้งท าอยา่งอ่ืน เช่น กระโดดหรือคลาน 
คนท่ี 3,4,5,6, ฯลฯ  ก็เช่นเดียวกนั 
การตัดสิน ทีมใดท าครบหมดก่อน โดยเคล่ือนไหวไม่ซ ้ าแบบกนั เป็นทีมชนะ 

======================== 
 
 
 
 
 
 



เกมจับข้ามแม่น า้ 
 ขีดเส้นขนาน 2 เส้น บนพื้นสนามห่างกนัประมาณ  50  เซนติเมตร  เส้น 2 เส้นน้ี
เปรียบเสมือนสายน ้า  แต่ละดา้นของเส้นขนาน 2  เส้นน้ี ขีดเส้นอีก  1  เส้น  ขนานกนั ห่างกนั
ประมาณ 5  เมตร ซ่ึงเปรียบเสมือนฝ่ังน ้า  แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กนั หนัหนา้เขา้หา
กนั ยนืเหยยีบเส้นแม่น ้า เม่ือไดรั้บสัญญาณเร่ิมแข่งขนั ลูกเสือแต่ละขา้งตอ้งพยายามดึงและจบั
ลูกเสือฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดพ้ร้อมทั้งลากข้ึนมาไวบ้นฝ่ังแม่น ้าของตนเอง ผูท่ี้ถูกจบัไวบ้นฝ่ังตรงขา้ม
สามารถจะไดรั้บการช่วยเหลือจากฝ่ายของตนเอง โดยท่ีฝ่ายของตนเองวา่ยน ้า ( วิง่ )  ขา้มฝ่ังมาดึง 
ลูกเสืออีกฝ่ายหน่ึงก็ตอ้งป้องกนัไว ้และพยายามจบัฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

======================== 
เกมน าทาง 

 ใหลู้กเสือคนหน่ึงปิดตาไวแ้ลว้น าของท่ีเตรียมไวไ้ปซ่อนยงัจุดๆ หน่ึง  ต่อจากนั้นใหค้นท่ีปิดตานั้น
เปิดตาและออกคน้หาวา่ของนั้นซ่อนอยูท่ี่ไหน  ลูกเสือคนอ่ืนจะบอกทิศทางของส่ิงของนั้นไดโ้ดยพดูวา่
เพียงวา่  ซา้ย  ขวา  หนา้  หลงั  ของส่ิงของนั้นใหก้บัผูค้น้หา 
การตัดสิน  ผูค้น้หาจะตอ้งเดินไปตามทิศทางท่ีลูกเสือบอกจนกวา่จะคน้พบส่ิงของนั้นแลว้ ก็เปล่ียนคนอ่ืน
เขา้มาหาของบา้ง 

======================== 
เกมหาคู่ 

5. ใหลู้กเสือเป็นวงกลม 2 วงซอ้นกนั  โดยยนืหนัหนา้เขา้หากนั แลว้จ าไวว้า่คู่ของตนคือใคร 
6. ใหว้งกลมทั้งสองท าขวาหนั แลว้เดินสวนกนัในวงกลมตามเพลง ( เปิดเพลงวทิยหุรือใหลู้กเสือ

ร้องเพลงง่ายๆ  ตามท่ีผูก้  ากบัก าหนด ) 
7. เม่ือผูก้  ากบัเป่านกหวดี ใหลู้กเสือเขา้หาคู่ของตนเอง เม่ือเจอแลว้ใหน้บัมือนัง่ลงคู่ท่ีหาคู่ไดช้า้

ท่ีสุดจะตอ้งออกจากการแข่งขนั เสร็จแลว้เร่ิมใหม่ 
8. คู่ท่ีเหลือเป็นคู่สุดทา้ยจะเป็นผูช้นะ 

======================== 
 
 
 
 
 
 
 



เพลงเพลนิชมไพร 
(สร้อย ) ร่ืนรมยช์มพรรณไมใ้นป่า   เม่ือไดม้าชมแลว้เพลินใจ 
 นกร่าร้องกอ้งมาแต่ไกล   เสียงกอไผเ่สียดกอดงัคลา้ยเสียงเพลง 
1. โน่นไมย้าง นัน่ไมย้งู    ลิบล่ิวแลสูงเคียงขา้งไมแ้ดง 
         นัน่ไมส้ัก  ราคาแพง   แลเห็นชะนี โหนหอ้ยต่องแต่งหลายตวั ( สร้อย ) 
2.  โน่นนกยาง นัน่นกยงู    กาเหวา่บินสูง  ร้องกู่เสียงดงั 
 นัน่เสียงไก่ขนัน่าฟัง   นกเขาคืนรัง  ขนุทองร้องสั่งคู่คอย  ( สร้อย ) 
3.  โน่นเสือด า  นัน่เสือดาว   ยนืแยกเข้ียวขาวชายป่าน่ากลวั 
 ชา้ตวัใหญ่ ยนืส่ายหวั   แลลว้นน่ากลวั  ฉนัยนืตวัสั่นหวัน่ใจ  ( สร้อย ) 

======================== 
เกมซิบ – แซบ 

 ทุกคนนัง่เป็นวงกลม มีลูกเสือคนหน่ึงอยูต่รงกลาง ลูกเสือท่ีอยูใ่นวงกลมตอ้งพยายามจ าช่ือ 
นามสกุล  ของผูท่ี้อยูท่างขวาและซา้ยมือใหไ้ด ้ ผูท่ี้อยูต่รงกลางจะเดินไปรอบๆ วงกลม แลว้ช้ีมือไปยงั
ลูกเสือคนหน่ึงแลว้พดูวา่ “ซิบ”  พร้อมกบันบั “1 – 2 – 3 -4 – 5”  ผูท่ี้ถูกช้ีตอ้งบอกช่ือ  นามสกุล ของผูท่ี้อยู่
ทางซา้ยมือ  ถา้พดูวา่ “แซบ”  พร้อมกบันบั “1 – 2 – 3 -4 – 5”  ผูท่ี้ถูกช้ีตอ้งบอกช่ือ  นามสกุล ของผูท่ี้
อยูท่างขวามือ 
การตัดสิน  

3. ลูกเสือท่ีถูกช้ีจะตอ้งบอกช่ือ  นามสกุลใหค้รบก่อนนบัถึง  5 
4. ถา้บอกผดิ หรือบอกซ ้ า หรือนึกไม่ออก ตอ้งเปล่ียนมาอยูก่ลางวงกลมคอยเป็นผูช้ี้ต่อไป 

======================== 
เกมนักโทษแหกคุก 

 แบ่งลูกเสือเป็น  2  ฝ่าย  ฝ่ายหน่ึงเป็นนกัโทษท่ีหลบหนี  อีกฝ่ายหน่ึงเป็นต ารวจ ขีดวงกลมท าเป็น
คุก เร่ิมเล่นต ารวจไล่จบันกัโทษมาเขา้คุก แลว้มีคนมาเฝ้า  นกัโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนไดโ้ดยฉุดออกจาก
วงกลม การเล่นผลดักนั  ใครจบันกัโทษไดม้ากกวา่กนัเป็นฝ่ายชนะ ตามก าหนดเวลา     

======================== 
 
 
 
 
 
 
 



เกมหมาป่า 
5. เลือกผูเ้ล่นคนหน่ึงเป็นหมาป่า 
6. ขีดวงกลมลอ้มรอบหมาป่า 
7. ขีดวงกลม ซ่ึงเป็นเขตปลอดภยัอีกแห่งหน่ึงอยูห่่างจากวงกลมวงแรกประมาณ  5  เมตร  ใหผู้ ้

เล่นคนอ่ืนๆ ยนือยูร่อบๆ วงกลม 
8. ผูเ้ล่นถามหมาป่าวา่ พร้อมแลว้หรือยงั  หมาป่าจะตอบวา่ยงั เพิ่งต่ืนนอน  ก าลงัแปรงฟันแลว้

หมาป่าก็ท าท่าแปรงฟัน แลว้ถามหมาป่าวา่พร้อมแลว้หรือยงั หมาป่าตอบวา่ยงั ก าลงัอาน ้า แลว้
ท าท่าอาบน ้า หมาป่าจะหลอกวา่ท าโน่นท าน่ี จนผูถ้ามเผลอจึงตอบวา่พร้อมแลว้ หมาป่าก็วิง่
ออกจากวงกลม วิง่ไล่ผูเ้ล่น ผูเ้ล่นตอ้งวิง่หนีเขา้ท่ีปลอดภยัทนัที 

การตัดสิน ผูเ้ล่นท่ีวิง่กลบัเขา้ท่ีเขตปลอดภยัไม่ทนั ถูกหมาป่าจบัไดจ้ะตอ้งออกมาเป็นหมาป่าแทน 
======================== 

เกมวิง่อลวน 
 ลูกเสือทุกคนนัง่เป็นวงกลมมือกอดอก  แต่ละคนห่างกนั  1  ช่วงแขน  เลือกลูกเสือออกมาสองคน  
คนหน่ึงเป็นคนไล่  อีกคนหน่ึงเป็นคนหนี เร่ิมการเล่น คนไล่ตอ้งวิง่ไล่จบัคนหนีใหไ้ด ้ การหนีจะอยูภ่ายใน
วงกลมหรือวิง่หลบหลีกในระหวา่งผูท่ี้นัง่อยู ่ เม่ือไม่ตอ้งการหนีใหว้ิง่ไปนัง่ขา้งหนา้ผูท่ี้นัง่อยูร่อบวงกลม
คนใดคนหน่ึง ผูท่ี้ถูกคนหนีนัง่ขา้งหนา้จะกลายเป็นผูไ้ล่ทนัที  คนไล่เดิมจะกลายเป็นคนหนีต่อไป 
การตัดสิน ลูกเสือท่ีเป็นคนหนีคนใด  ถูกจบัไดต้อ้งออกจากการแข่งขนั เลือกลูกเสือคนใหม่ข้ึนมาแทนคน
หนีต่อไป 

======================== 
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