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คู่มือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ค าน า 
 

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้เรียบเรียงไว้            
เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือที่ใช้เป็นแนวเดียวกันของผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในการจัดการเรียนรู้   
ของนักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จึงหวังว่าคู่มือการจัดกิจกรรมฯ เล่มนี้ คงจะอ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้ก ากับ
ลูกเสือของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

(นายประยูร  ค าเติม)  
      งานลูกเสือ 
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คู่มือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พระบรมราโชวาท 
 

ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 

“ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวแก่คณะลูกเสือในโอกาสอ่ืนมาแล้วว่า การลูกเสือนั้นเป็นกิจการที่ผู้ใหญ่จัด
ขึ้นส าหรับเด็ก เพ่ือชักจูงและฝึกฝน ให้เติบโตเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์และเป็นผู้สามารถเหมาะสม ที่จะอยู่
ในสังคม ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจและเป็นที่หวังว่า ต่อไปข้างหน้า ลูกเสือจะเป็นคนส าคัญของชาติคือจะเป็น
ผู้บริหารปกครองบ้านเมือง ได้ขอให้ลูกเสือทราบถึงสิ่งส าคัญในการปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคน
ดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะท าให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย 
จึงมิใช่การท าให้ทุกคน เป็นคนดีหากแต่อยู่ที่ การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคน
ไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝึกฝนตนเองให้มาก เพ่ือให้
พร้อมและให้เหมาะแก่ ภาระหน้าที่อันจะมีมาข้างหน้านั้น” 
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คู่มือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลกูเสอื เนตรนารี 
 
ลูกเสือมาจากค าว่า SCOUT ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

S : Sincerity   หมายถึง  ความจริงใจ มีน้ าใสใจจริงต่อกัน 
C : Courtesy   หมายถึง  ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดี 
O : Obedience  หมายถึง  การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาท 
U : Unity   หมายถึง  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคี 
T : Thrifty   หมายถึง  ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 

1. หมวก  
ทรงอ่อน (เบเร่ห์) มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้

ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย 
 

2. เสื้อ   
คอพับสีกากี แขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อท าเป็นสอบกว้าง 3.5 เซนติเมตร มีดุมเหนือ

เข็มขัด 4 ดุม อกมีกระเป๋าข้างละ 1 กระเป๋า  มีแถบตรงกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะ
รังดุมก่ึงกลางกระเป๋า 1 ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อด้านคอกว้าง 2.5 เซนติเมตร  ปลายมน  มีดุมที่ปลาย
อินทรธนูทางด้านคอด้านละ 1 ดุม ดุมลักษณะกลมแบนท าด้วยวัตถุสีน้ าตาลแก่ให้ชายเสื้ออยู่ ภายใน
กางเกง 
 

3. ผ้าผูกคอ   
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน 100 เซนติเมตร ด้านตั้ง 75 เซนติเมตร สีตามสีประจ าภาค

การศึกษา และมีห่วงซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ ส าหรับสีประจ าจังหวัดพิษณุโลก คือ สีม่วง 
 

4. กางเกง   
สีกากี  ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ 5 เซนติเมตร ส่วนกว้างของกางเกงเมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่ 

8 - 12  เซนติเมตร ปลายขาพับเข้ากว้าง 5 เซนติเมตร ผ่าตรงส่วนหน้ามีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1 
กระเป๋าและมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร 
 

5. เข็มขัด   
หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง มีลานดุนรูปตราคณะ

ลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ 
 



ง 
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6. ถุงเท้า   
ยาวสีกากี พับซ่อนไว้ใต้เข่า ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่ โผล่ออกมาจากขอบถุงเท้าประมาณครึ่ง

นิ้ว หรือ 1.5 เซนติเมตร 
 

7. รองเท้า   
หนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 

 

8. เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ 
    8.1 เครื่องหมายจังหวัด ท าด้วยผ้า มีขนาด รูปและสีตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบก าหนดติดที่
มุมผ้าผูกคอตรงข้ามกับด้านฐาน 

 
เครื่องหมายผ้าผูกคอประจ าจังหวัดพิษณุโลก 

 

8.2 เครื่องหมายสังกัด ท าด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 7 เซนติเมตร กว้าง 1.5 เซนติเมตร  
ขลิบริมสีขาว มีชื่อกลุ่ม หรือกอง (ชื่อโรงเรียน) สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา 
    8.3 เลขกลุ่มและเลขกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร ขลิบริมสีขาว 
มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง 1.5 เซนติเมตร อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาวสูง 1 เซนติเมตร อยู่
ข้างล่างติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง 
 

9. กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้มีเลขกองอย่างเดียว 
    9.1 เครื่องหมายหมู่ ท าด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป     
สีตามสีประจ าหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบริมสีเลือกหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บประมาณ 1 
เซนติเมตร 

9.2 อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร “ล.ญ.” ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทองปลายอินทรธนูมี
ดุมเช่นเดียวกับดุมเสื้อ (ดุมทองไม่ถูกต้อง) 
 

หมายเหตุ  
1. ถ้าเป็นนายหมู่หรือรองนายหมู่ให้สวมสายนกหวีดเหลืองทับผ้าผูกคอ นกหวีดใส่กระเป๋าเสื้อ

ข้างซ้าย 
2. ถ้าสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษได้ให้ติดแขนเสื้อข้างขวาเรียงเป็นสามแถว ถ้าเกิน 9 วิชา ให้ติดที่

สายสะพายสีเหลืองขลิบสีน้ าเงิน 
 



จ 
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เครื่องผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 

1. เครื่องแบบชาย 
1.1 หมวก เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า พู่ เช่นเดียวกับลูกเสือ 
1.2 เข็มขัด เหมือนลูกเสือ แต่ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร 
1.3 ผ้าผูกคอ เหมือนลูกเสือ แต่มีขลิบสีน้ าเงินขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  

 

2. เครื่องแบบหญิง 
2.1 หมวก เสื้อ รองเท้า เหมือนลูกเสือ 
2.2 กระโปรงสีกากียาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน 
2.3 ผ้าผูกคอเหมือนผู้ก ากับชาย 
2.4 เข็มขัดเหมือนลูกเสือ แต่กว้าง 3 เซนติเมตร   
2.5 ถุงเท้าสั้นสีกากี เวลาสวมพับลงไปแค่ตาตุ่ม (ไม่มีพู่) 

 

3. เครื่องประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
3.1 อินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทอง 

  3.2 ถ้ายังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์เมื่อสวมผ้าผูกคอแล้วให้สวมสายนกหวีด (สีเหลืองสลับด า) 
ทับผ้าผูกคอ นกหวีดใส่กระเป๋าซ้าย 

3.3 ป้ายชื่อติดเหนือกระเป๋าขวา 
3.4 เครื่องหมายต าแหน่งท าด้วยโลหะรูปโล่ยาว 5.5 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร มีรูปตรา

คณะลูกเสือแห่งชาติสีทอง พ้ืนและขอบเครื่องหมายมีสีดังนี้ (ติดก่ึงกลางกระเป๋าเสื้อด้านข้างขวา) 
      3.4.1 ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน พ้ืนสีม่วง 
     3.4.2 ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ    พ้ืนสีเขียว ขอบขาว 

           3.4.3 รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ    พ้ืนสีแดง ขอบขาว 
     3.4.4 ผู้ก ากับลูกเสือ     พ้ืนสีเขียว 
     3.4.5 รองผู้ก ากับลูกเสือ    พ้ืนสีแดง 
 

หมายเหตุ ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอักษรย่อ “ล.ญ.” 
   

3.5 เครื่องหมายสังกัด (ชื่อโรงเรียน) ติดเหมือนลูกเสือ 
3.6 ผู้ก ากับกลุ่มและรองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือติดเฉพาะเลขกลุ่ม (เลขกองไม่ต้องติด) 
3.7 ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือ ติดทั้งเลขกลุ่มและเลขกอง 
3.8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประดับได้เหมือนเครื่องแบบข้าราชการ 
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คู่มือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

การแต่งกายของลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตารางกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ภาคเรียนที่ 1 

สัปดาห์
ที ่

แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 

เรื่อง หมายเหตุ 

1 - พิธีเปิดกอง  
2 1 นักบุกเบิก 1 (การใช้เชือก)  
3 2 นักบุกเบิก 2 (ทบทวนเรื่องเงื่อน)  
4 3 นักบุกเบิก 3 (ทบทวนเงื่อนผูกแน่น)  
5 4 นักบุกเบิก 4 (ออกแบบโมเดลด้วยมาตราส่วนที่เหมาะสม)  
6 5 นักบุกเบิก 5 (สร้างโมเดลที่ออกแบบ)  
7 6 นักบุกเบิก 6 (น าเสนอโมเดลที่สร้างเสร็จ)  
8 - สันทนาการและเกม  
9 - บ าเพ็ญประโยชน์  
10 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 
11 7 การฝึกเป็นผู้น า 1 (ภาวะ สมบัติ จิตวิทยาและลักษณะของผู้น า)  
12 8 การฝึกเป็นผู้น า 2 (ฐานฝึกทดสอบก าลังใจ)  
13  การฝึกเป็นผู้น า 2 (ฐานฝึกทดสอบก าลังใจ การแก้ปัญหาและ 

                      การฝึกหลบหลีกและหลีกเลี่ยง) 
(ต่อ) 

14 9 นักเดินทางไกล 1 (การบรรจุเครื่องหลัง)  
15 10 นักเดินทางไกล 2 (ข้อปฏิบัติและวิธีการเดินทางไกล)  
16 11 นักเดินทางไกล 3 (การกางเต็นท์)  
17 12 นักเดินทางไกล 4 (การดูแลรองเท้าและอนามัยส่วนบุคคล) (ต่อ) 
18 - สันทนาการและเกม  
19 - พิธีปิดกอง  
20 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 
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คู่มือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ภาคเรียนที่ 2 
สัปดาห์

ที ่
แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 
เรื่อง หมายเหตุ 

1 13 นักสารพัดช่าง 1 (การซ่อมวัสดุปูนและการซ่อมรั้ว)    
2 14 นักสารพัดช่าง 2 (การซักผ้าและการปะชุนเสื้อผ้า)    
3 15 นักสารพัดช่าง 3 (การทาสีและการลับมีดและขวาน)  
4 16 ค่ายพักแรม 1 (การก่อกองไฟและการป้องกันไฟไหม้)  
5 17 ค่ายพักแรม 2 (การรักษาอาหารและน้ า)  
6 18 ค่ายพักแรม 3 (การใช้ขวานและมีด)  
7 19 ค่ายพักแรม 4 (การเตรียมยารักษาโรคและเครื่องใช้)  
8 - สันทนาการและเกม  
9 - บ าเพ็ญประโยชน์  
10 สอบวัดผลกลางภาคเรียน 
11 20 ระเบียบแถว 1 (แถวหน้ากระดาน แถวตอน หมู่เปิด - ปิดระยะ) 

ทบทวน 
12 21 ระเบียบแถว 2 (แถววงกลม ครึ่งวงกลม รัศมี) 
13 22 ระเบียบแถว 3 (ท่าบุคคลมือเปล่า) 
14 23 ระเบียบแถว 4 (ท่าถอด - สวมหมวก ถวายราชสดุดี) 
15 - สันทนาการและเกม  
16 - บ าเพ็ญประโยชน์  
17 เข้าค่ายพักแรม 
18 - -  
19 - -  
20 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 
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คู่มือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

สารบัญ 
 

แผนการจัดกิจกรรมที่                    หน้า 
1 นักบุกเบิก 1 (การใช้เชือก) 1 
2 นักบุกเบิก 2 (ทบทวนเรื่องเงื่อน) 3 
3 นักบุกเบิก 3 (ทบทวนเงื่อนผูกแน่น) 5 
4 นักบุกเบิก 4 (ออกแบบโมเดลด้วยมาตราส่วนที่เหมาะสม) 7 
5 นักบุกเบิก 5 (สร้างโมเดลที่ออกแบบ) 9 
6 นักบุกเบิก 6 (น าเสนอโมเดลที่สร้างเสร็จ) 11 
7 การฝึกเป็นผู้น า 1 (ภาวะ สมบัติ จิตวิทยาและลักษณะของผู้น า) 28 
8 การฝึกเป็นผู้น า 2 (ฐานฝึกทดสอบก าลังใจ) 30 
9 นักเดินทางไกล 1 (การบรรจุเครื่องหลัง) 37 
10 นักเดินทางไกล 2 (ข้อปฏิบัติและวิธีการเดินทางไกล) 39 
11 นักเดินทางไกล 3 (การกางเต็นท์) 41 
12 นักเดินทางไกล 4 (การดูแลรองเท้าและอนามัยส่วนบุคคล) 43 
13 นักสารพัดช่าง 1 (การซ่อมวัสดุปูนและการซ่อมรั้ว)   59 
14 นักสารพัดช่าง 2 (การซักผ้าและการปะชุนเสื้อผ้า)   61 
15 นักสารพัดช่าง 3 (การทาสีและการลับมีดและขวาน) 63 
16 ค่ายพักแรม 1 (การก่อกองไฟและการป้องกันไฟไหม้)  72 
17 ค่ายพักแรม 2 (การรักษาอาหารและน้ า) 74 
18 ค่ายพักแรม 3 (การใช้ขวานและมีด) 76 
19 ค่ายพักแรม 4 (การเตรียมยารักษาโรคและเครื่องใช้) 78 
20 ทบทวนระเบียบแถว 1 (แถวหน้ากระดาน แถวตอน หมู่เปิด - ปิดระยะ) 96 
21 ทบทวนระเบียบแถว 2 (แถววงกลม ครึ่งวงกลม รัศมี) 98 
22 ทบทวนระเบียบแถว 3 (ท่าบุคคลมือเปล่า) 100 
23 ทบทวนระเบียบแถว 4 (ท่าถอด - สวมหมวก ถวายราชสดุดี) 102 

บรรณานุกรม 112 
ภาคผนวก (หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ เพลงลูกเสือ เกมลูกเสือ เรื่องสั้นลูกเสือ) 113 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 1 เร่ือง นักบุกเบิก 1 (การใช้เชือก)         จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

กิจกรรมบุกเบิก เป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ที่จะชวยฝึกอบรมใหลูกเสือเกิดความคิดสรางสรรคแ  
ความสามัคคี ความช านาญและทักษะ โดยมุงเนนในเรื่ อง เชือก เงื่อนเชือกและอุปกรณแ ตางๆ เชน      
สมอบก มาเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหลูกเสือน าไปใชในการอยูคายพักแรม เดินทางไกล   
ผจญภัย ตลอดจนน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

สามารถปฏิบัติกิจกรรมบุกเบิกไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 นักเรียนบอกชนิดและวิธีการดูแลรักษาเชือกได 
 2.2.2 นักเรียนบอกวิธีการประเมินก าลังของเชือกได 
 2.2.3 นักเรียนบอกหลักความปลอดภัยในการใชเชือกไดได  
 
3. เนื้อหา 
 3.1 ชนิดและวิธีการดูแลรักษาเชือก 
 3.2 วิธีการประเมินก าลังของเชือก 

3.3 หลักความปลอดภัยในการใชเชือก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก 
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    
      4.3.1 ผูก ากับฯ ชี้แจงวิธีการเขาฐาน โดยแบงลูกเสือออกเป็น 3 กลุม 
      4.3.2 ผูก ากับฯ จัดลูกเสือเขาฐาน พรอมทั้งชี้แจงถึงสัญญาณการเปลี่ยนฐานและแจกใบงาน
เรื่อง เชือก โดยมีรายละเอียดของฐานดังนี้ 
  1) ชนิดและวิธีการดูแลรักษาเชือก 
  2) วิธีการประเมินก าลังของเชือก 
  3) หลักความปลอดภัยในการใชเชือก 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

       4.3.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามฐานจนครบทั้ง 3 ฐาน 
       4.3.4 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไปศึกษามา โดยวิธีการสุม 
       4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงานของตนเอง 
  4.4    ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                     

4.5   พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 เชือกชนิดตางๆ เชน เชือกมะนิลา เชือกใยสังเคราะหแ เถาวัลยแ ฯลฯ 
 
6. การวัดผลประเมนิผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน 
 6.2 จากการตรวจใบงาน เรื่อง เชือก 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 2 เร่ือง นักบุกเบิก 2 (ทบทวนเรื่องเงื่อน)     จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

กิจกรรมบุกเบิก เป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ที่จะชวยฝึกอบรมใหลูกเสือเกิดความคิดสรางสรรคแ  
ความสามัคคี ความช านาญและทักษะ โดยมุงเนนในเรื่อง เชือก เงื่อนเชือกและอุปกรณแ ตางๆ เชน      
สมอบก มาเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหลูกเสือน าไปใชในการอยูคายพักแรม เดินทางไกล   
ผจญภัย ตลอดจนน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติกิจกรรมบุกเบิกไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกประโยชนแของเงื่อนตางๆ ได 

2.2.2 ผูกเงื่อนที่จ าเป็นส าหรับการบุกเบิกไดอยางนอย 5 เงื่อน 
 
3.  เนื้อหา 
 3.1 วิธีการผูกเงื่อนบวงสายธนู 2 ชั้น เงื่อนกระหวัดไม เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น เงื่อนปมตาไก       
เงื่อนตะกรุดเบ็ด 1 และ 2 ชั้น เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนพิรอด 
 3.2 ประโยชนแเงื่อนบวงสายธนู 2 ชั้น เงื่อนกระหวัดไม เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น เงื่อนปมตาไก 
เงื่อนตะกรุดเบ็ด 1 และ 2 ชั้น เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนพิรอด 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    
      4.3.1 ผูก ากับฯ แบงลูกเสือออกเป็น 4 กลุม โดยการรวมหมูลูกเสือ 
      4.3.2 ผูก ากับฯ จัดลูกเสือเขาฐาน พรอมทั้งชี้แจงสัญญาณการเปลี่ยนฐานโดยมีรายละเอียด
ของฐานดังนี้ 
  1) เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น 
  2) เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนกระหวัดไม   
  3) เงื่อนผูกซุง เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

  4) เงื่อนบวงสายธนู 2 ชั้น เงื่อนประมง 
      4.3.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามฐานจนครบทั้ง 4 ฐาน   
      4.3.4 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดไปศึกษามา โดยการเลนเกมตอเชือก 
        4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงานของตน   
  4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 

5.1 เชือกส าหรับตอเงื่อน 
 5.2 แผนภูมิการผูกเง่ือนตางๆ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามฐานจากการเลนเกมตอเชือก 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 3 เร่ือง นักบุกเบิก 3 (ทบทวนเงื่อนผูกแน่น)        จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

กิจกรรมบุกเบิก เป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ที่จะชวยฝึกอบรมใหลูกเสือเกิดความคิดสรางสรรคแ  
ความสามัคคี ความช านาญและทักษะ โดยมุงเนนในเรื่อง เชือก เงื่อนเชือกและอุปกรณแ ตางๆ เชน      
สมอบก มาเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหลูกเสือน าไปใชในการอยูคายพักแรม เดินทางไกล   
ผจญภัย ตลอดจนน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติกิจกรรมบุกเบิกไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกประโยชนแของการผูกแนนแบบตางๆ ได 

2.2.2 ผูกประกบ ผูกกากบาทและ ผูกทแยงได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1 วิธีการผูกประกบ ทแยงและกากบาท 
 3.2 ประโยชนแของการผูกแนน (ทแยง กากบาท ประกบ) 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    
      4.3.1 ผูก ากับฯ แบงลูกเสือออกเป็น 3 กลุม โดยการรวมหมูลูกเสือ 
      4.3.2 ผูก ากับฯ จัดลูกเสือเขาฐาน พรอมทั้งชี้แจงสัญญาณการเปลี่ยนฐานโดยมีรายละเอียด
ของฐานดังนี้ 
  1) ผูกกากบาท 
  2) ผูกทะแยง   
  3) ผูกประกบ 2 และประกบ 3 
      4.3.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามฐานจนครบทั้ง 3 ฐาน   
      4.3.4 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดไปศึกษามา โดยการท าเสาธงลอย 



6 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

        4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงานของตน   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 

5.1 เชือกส าหรับตอเงื่อน 
 5.2 แผนภูมิการผูกแนนตางๆ เชน ผูกประกบ 2 และ 3 ผูกกากบาท ผูกทแยง 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน 
 6.2 จากการท าเสาธงลอย 
 
7. บันทึกหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 4   เร่ือง นักบุกเบกิ 4 (ออกแบบโมเดลดวยมาตราสวนที่เหมาะสม)   จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

กิจกรรมบุกเบิก เป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ที่จะชวยฝึกอบรมใหลูกเสือเกิดความคิดสรางสรรคแ  
ความสามัคคี ความช านาญและทักษะ โดยมุงเนนในเรื่อง เชือก เงื่อนเชือกและอุปกรณแ ตางๆ เชน      
สมอบก มาเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหลูกเสือน าไปใชในการอยูคายพักแรม เดินทางไกล   
ผจญภัย ตลอดจนน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

สามารถปฏิบัติกิจกรรมบุกเบิกไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

2.2.1 ขยายภาพกิจกรรมบุกเบิกโดยใชมาตราสวนที่ถูกตองได 
2.2.2 ค านวณวัสดุ อุปกรณแที่จ าเป็นตองใชในการสรางฐานกิจกรรมบุกเบิกไดอยางถูกตอง 

 
3. เนื้อหา 
 3.1 วิธีการขยายภาพ 
 3.2 การค านวณวัสดุ อุปกรณแที่จ าเป็นตองใชในกิจกรรมบุกเบิก 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)               
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                     

     4.3.1 ผูก ากับฯ จัดเตรียมฉลากเทากับจ านวนหมูลูกเสือและกิจกรรมบุกเบิกท่ีจะใหลูกเสือ
ปฏิบัติ 

     4.3.2 นายหมูลูกเสือแตละหมูจับฉลากและรับภาพ หรือ ตัวอยางกิจกรรมบุกเบิกที่จะตอง
ปฏิบัติ 

     4.3.3 ลูกเสือด าเนินการวาดภาพโดยใชมาตราสวนที่เหมาะสมและค านวณวัสดุ อุปกรณแที่
จ าเป็นตองใชในการสรางโมเดล   
      4.3.4 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดปฏิบัติตามขอ 4.3.3 
        4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปและนัดหมายใหลูกเสือน าอุปกรณแมาในคาบเรียนหนา   
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 

5.1 ภาพหรือโมเดลของจริงกิจกรรมบุกเบิกแบบตางๆ เชน สะพาน หอคอย แพ เป็นตน 
 5.2 กระดาษขาว ดินสอ สีไม ฯลฯ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 
 6.2 จากการน าเสนอการค านวณวัสดุ อุปกรณแ 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 5 เร่ือง นักบุกเบิก 5 (สร้างโมเดลที่ออกแบบ)        จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

กิจกรรมบุกเบิก เป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ที่จะชวยฝึกอบรมใหลูกเสือเกิดความคิดสรางสรรคแ  
ความสามัคคี ความช านาญและทักษะ โดยมุงเนนในเรื่อง เชือก เงื่อนเชือกและอุปกรณแ ตางๆ เชน      
สมอบก มาเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหลูกเสือน าไปใชในการอยูคายพักแรม เดินทางไกล   
ผจญภัย ตลอดจนน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมบุกเบิกไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกประโยชนแของกิจกรรมบุกเบิกที่สรางได 

2.2.2 สรางงานบุกเบิกไดอยางนอย 1 อยาง 
 
3. เนื้อหา 
 3.1 ประโยชนแของกิจกรรมบุกเบิกที่สราง 
 3.2 สรางงานบุกเบิก   1   อยาง 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)           
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    

     4.3.1 ผูก ากับฯ จัดเตรียมฉลากเทากับจ านวนหมูลูกเสือ (เลือกสถานที่) 
     4.3.2 นายหมูลูกเสือแตละหมูจับฉลากสถานที่ ที่จะใชปฏิบัติกิจกรรม 
     4.3.3 ลูกเสือด าเนินการสรางโมเดลที่หมูตนเองเลือกตามสถานทีฯ่   

      4.3.4 ลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดปฏิบัติตามขอ 4.3.3 
        4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปและแจงใหลูกเสือด าเนินการสราง โมเดลใหเสร็จแลวน าสงตามเวลาที่
ก าหนด   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง……………………                   
  4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สื่อการเรียนการสอน 
5.1 ภาพหรือโมเดลของจริงกิจกรรมบุกเบิกแบบตางๆ เชน สะพาน หอคอย แพ เป็นตน 

 5.2 เชือกขนาดเล็ก ไมไผที่เหลาแลว มีด ฯลฯ 
 5.3 ตัวอยาง Website ส าหรับการศึกษาการท าโมเดลลูกเสือ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 

6.2 จากโมเดลที่ลูกเสือจัดสราง 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 6   เร่ือง นักบุกเบิก 6 (น าเสนอโมเดลที่ออกแบบ)    จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

กิจกรรมบุกเบิก เป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ที่จะชวยฝึกอบรมใหลูกเสือเกิดความคิดสรางสรรคแ  
ความสามัคคี ความช านาญและทักษะ โดยมุงเนนในเรื่อง เชือก เงื่อนเชือกและอุปกรณแ ตางๆ เชน      
สมอบก มาเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหลูกเสือน าไปใชในการอยูคายพักแรม เดินทางไกล   
ผจญภัย ตลอดจนน าไปใชในชีวิตประจ าวัน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

นักเรียนสามารถน าเสนองานจากการสรางโมเดลไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกวิธีการสรางและประโยชนแของโมเดลที่สรางได 

2.2.2 สรางโมเดลลูกเสือไดอยางนอย 1 อยาง 
 
3. เนื้อหา 
 3.1 การน าเสนอผลงาน 
 3.2 สรางโมเดลลูกเสือ 1 อยาง 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)           
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    

     4.3.1 ผูก ากับฯ จัดเตรียมฉลากหมูลูกเสือที่จะออกมาน าเสนอผลงานทีละหมู จนครบทุกหมู 
     4.3.2 ลูกเสือน าเสนอการสรางโมเดลที่หมูตนเองตอผูก ากับฯ และลูกเสือหมูอ่ืน   
     4.3.3 ผูก ากับฯ สรุป 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
  4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
 
 



12 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สื่อการเรียนการสอน 
5.1 ภาพหรือโมเดลของจริงกิจกรรมบุกเบิกแบบตางๆ เชน สะพาน หอคอย แพ เป็นตน 

 5.2 เชือกขนาดเล็ก ไมไผที่เหลาแลว มีด ฯลฯ 
 5.3 ตัวอยาง Website ส าหรับการศึกษาการท าโมเดลลูกเสือ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 

6.2 จากโมเดลที่ลูกเสือจัดสราง 
 

7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง นักบุกเบิก 

1. การใช้เชือก 
    1.1 เชือก  

หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะฟ่ันหรือตีเกลียวเป็นเสนยาว และสามารถน ามาผูกรัด สิ่งตางๆ ไดโดยที่
ตัวมันเองไมแตกหักหรือเสียรูปทรงไปจากเดิม และสามารถน ากลับมาใชงานไดอีก เชือกเป็นวัสดุอยางหนึ่ง
ที่มีความจ าเป็นมาก ในการท างานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และมนุษยแเองก็ไดใชประโยชนแจาก
เชือกตั้งแตเกิดจนตาย ดังนั้น เราจึงตองท าความเขาใจถึงวิธีการใช การแบงแยกประเภท การเก็บรักษา 
และจะตองฝึกปฏิบัติการผูกอยูเป็นประจ า เพ่ือใหสามารถใชงานไดเมื่อถึงคราวจ าเป็น 
    1.2 แหล่งที่มาของเชือก 

แหลงที่มาของเชือกในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แบงออกเป็น 3 แหลง ดังนี้ 
1. เชือกท่ีไดมาจากพืช เชน เถาวัลยแ หวาย เปลือกไม ปอ ปุาน 
2. เชือกท่ีไดจากเสนใยสังเคราะหแ เชน ไนลอน โพลีเอสเตอรแ โพลีโพพีลีน แคปลารแ 
3. เชือกท่ีไดจากแรเหล็ก เชน ลวดสลิง 

    1.3 หลักการผูกเงื่อนเชือก 
1. เร็ว หมายความวาในการท างานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุกคนจะตองท างาน

แขงกับเวลาเพราะมีผูประสบภัยที่มีโอกาสรอดพนจากความตายได  หากเราคือผูชวยเหลือท างานได
รวดเร็ว แตความรวดเร็วนั้นจะตองอยูภายใตความถูกตองดวย ดังนั้นจึงจ าเป็นตองฝึกฝนเป็นประจ าใหเกิด
ความช านาญถึงจะรวดเร็วได 

2. แน่น หมายความวาการผูกเงื่อนเชือกตามหลักการแลวบางครั้งยังไมสามารถท่ีจะน าเงื่อนตางๆ 
ไปใชงานไดจริง เพราะเงื่อนอาจจะหลุดออกได ดังนั้นในการผูกเงื่อนเพ่ือใชงานจริงจึงจ าเป็นตองมีการ
ล็อคเชือกดวย เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของการใชเงื่อนเชือก 

3. แก้ง่าย หมายความวาในการท างานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณแและ
เครื่องมือตางมีจ านวนจ ากัดจึงมีความจ าเป็นที่จะตองเก็บรักษาและดูแลเป็นอยางดี  ดังนั้นหากมีการใช
เงื่อนเชือกตางๆ มาผูกใชกับการท างานแลวแกเชือกไมออกก็จะท าใหเสียเชือกไปเลย 
    1.4 การค านวณหาความสามารถในการรับน้ าหนักของเชือกทั่วไป 

การใชเชือกใหเกิดประโยชนแ ควรจะไดรูจักการผูกเงื่อนและการใชเชือกใหปลอดภัยในการดึงหรือ
ยกสิ่งของที่หนักมากๆ ตองอาศัยหลักแหงความปลอดภัย ดวยวิธีการค านวณวาเสนเชือกขนาดไหนควรยก
หรือดึงน้ าหนักไดเทาไหรจึงจะปลอดภัย 

สูตรในการค านวณ 
สูตรที ่1 เชือกมะนิลา C2 x CWT 
สูตรที ่2 เชือกไนลอน C2 x CWT x 4 
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สูตรที ่3 เชือกโลหะ C2 x CWT x 9 
สูตรที ่4 เชือกเกา C2 x CWT x (มะนิลา X 1, ไนลอน X 4, โลหะ x 9) x 2 / 3 

C  = เสนรอบวงของเชือก 
CWT  = คาคงที ่(Constant Weight Tension) เทากับ 50 

ตัวอย่างท่ี 1 เชือกมะนิลามีเสนรอบวงขนาด 2 นิ้ว จะสามารถรับน้ าหนักได กี่กิโลกรัม 
วิธีท า  สูตรเชือกมะนิลา  = C2 x CWT 

แทนคาสูตร   = 2 x 2 x 50 
สามารถรับน้ าหนักได  = 200 กิโลกรัม 

ตัวอย่างท่ี 2 เชือกไนลอนมีเสนรอบวงขนาด 2 นิ้ว จะสามารถรับน้ าหนักได กี่กิโลกรัม 
วิธีท า  สูตรเชือกไนลอน  = C2 x CWT x 4 

แทนคาสูตร   = 2 x 2 x 50 x 4 
สามารถรับน้ าหนักได  = 800 กิโลกรัม 

ตัวอย่างท่ี 3 เชือกโลหะมีเสนรอบวงขนาด 2 นิ้ว จะสามารถรับน้ าหนักได กี่กิโลกรัม 
วิธีท า สูตรเชือกโลหะ   = C2 x CWT x 9 

แทนคาสูตร   = 2 x 2 x 50 x 9 
สามารถรับน้ าหนักได  = 1,800 กิโลกรัม 

ตัวอย่างท่ี 4 เชือกมะนิลาเกามีเสนรอบวงขนาด 2 นิ้ว จะสามารถรับน้ าหนักได กี่กิโลกรัม 
วิธีท า สูตรเชือกมะนิลาเกา  = C2 x CWT x 1 x 2 / 3 

แทนคาสูตร   = 2 x 2 x 50 x 1 x 2 / 3 
สามารถรับน้ าหนักได  = 133.33 กิโลกรัม 

ตัวอย่างท่ี 5 เชือกไนลอนเกามีเสนรอบวงขนาด 2 นิ้ว จะสามารถรับน้ าหนักได กี่กิโลกรัม 
วิธีท า สูตรเชือกไนลอนเกา  = C2 x CWT x 4 x 2 / 3 

แทนคาสูตร   = 2 x 2 x 50 x 4 x 2 / 3 
สามารถรับน้ าหนักได  = 533.33 กิโลกรัม 

    1.5 การบ ารุงรักษาเชือกใหม่ 
กอนการตัดเชือก บริเวณที่จะตัดควรใชแถบรัดที่หดตัวดวยความรอน “Heat Shrink tubing” 

หุมไวถาไมมีสามารถใชเทปพันโดยรอบ และควรตัดเชือกดวยเครื่องตัดความรอน “Thermal Cutter” ซึ่ง
ตัดโดยอาศัยความรอนสูง และสมานเนื้อเชือกในเวลาเดียวกัน การใชความรอนตัดเชือก จะละลายสวน
ปลายเขาดวยกัน ปูองกันปัญหาปลายเชือกแตก อยาใชมีดธรรมดาในการตัดเชือกเป็นอันขาด กอนการใช
งานครั้งแรก เชือกใหมควรไดรับการตรวจสอบ เพ่ือรับประกันวาไมมีสวนใดเสียหาย และปลายเชือกไดรับ
การหุม สมานอยางถูกตอง หลังการตรวจเช็ค ควรท าเครื่องหมายระบุความยาว วันเริ่มใชงาน และขอมูล
ส าคัญอ่ืนๆ การเขียนลงบนเชือกโดยตรง ควรใชปากกาที่มีหมึกผสมดวยแอลกอฮอลแเทานั้น เพ่ือปูองกัน
ความเสียหายของตัวเชือก ควรจดรายละเอียด การใชงานลงในสมุดบันทึก “Logbook” เพ่ือระบุขอมูล
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ส าคัญของเชือกในอนาคตเป็นธรรมชาติของเชือกใหม ที่จะคอนขางลื่น อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต 
สารที่เคลือบไวนี้ จะชวยปูองกันเชือกและท าใหเชือกนุม หากสารเคลือบหลุดออก เชือกจะเริ่มแหง และ
อายุการใชงานจะคอยๆ ลดลง เพ่ือชะลอความเสื่อมออกไป จึงไมควรลาง ซักลาง หรือจุมเชือกลงน้ ากอน
เริ่มใชงานครั้งแรก ระหวางการใชงานครั้งแรก เสนแกนในและปลอกหุมเชือก จะหดตัวเขาหากัน ในขั้นนี้ 
การลางเชือกครั้งแรก จึงเป็นผลดี เพราะจะท าใหเชือกหดตัว หากเป็นเชือกไนลอนจะหดลงประมาณ 10 
เปอรแเซ็นตแ จนถึงจุดคงตัวในการใชงาน การหดตัวจากการลาง เมื่อเชือกหดรัดแกนแลว จะชวยท าใหสิ่ง
สกปรก แพรเขาถึงแกนในของเชือกไดยากเชือกใหม ควรจะผานการโรยตัว - ลาง - ท าใหแหง และตรวจ
สภาพ 2 - 3 ครั้ง เพ่ือใหเชือกอยูตัวกอนน าไปใช 

 
 

    1.6 การตรวจสภาพเชือก 
ไมมีการทดสอบ ที่สามารถบอกได 100 % ถึงสภาพของเชือกวาเป็นอยางไร การตัดสินใจเปลี่ยน

เชือกจะตองขึ้นอยูกับประสบการณแของผูใช การตรวจเช็ค ตองท าโดยใชสายตา และสัมผัสเพ่ือตรวจดู
ความเสียหายของเชือกหลังจากการใชงานแตละครั้ง ควรตรวจสภาพเชือก เพ่ือใหมั่นใจวาปลอดภัยตอ
การใชงานในอนาคต เชือกสามารถถูกตัด หรือเกิดความเสียหายไดงาย จากสันขอบของหินและริมที่มี
ความคม การโรยตัวดวยความเร็วกอใหเกิดความรอนอยางมากมาย อันเนื่องมาจากการเสียดสี ซึ่งสามารถ
ท าลายเชือกไดอยางรวดเร็ว จึงควรตรวจสภาพเชือกวาไมมีรอยขาด เสนใยเสียหาย เกิดจุดออนจุด
กระดาง ผิวเชือกถูกเคลือบ เปลี่ยนสี สีซีด หรือขนาดของเสนผาศูนยแกลางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากพบ
สิ่งเหลานี้ แสดงวาถึงเวลาเปลี่ยนเชือก ถาเชือกถูกกระชากอยางแรงหลายครั้งจากน้ าหนักที่ตกลงมา
กะทันหัน ควรเปลี่ยนเชือก เพ่ือเหตุผลดานความปลอดภัยเชนกัน 
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2. เงื่อน 
การเรียนรูเรื่องเงื่อนเชือกจะตองจดจ า ท าใหไดผิดพลาดไป หลุดหรือขาดก็จะเป็นอันตรายตอ

ชีวิตและสิ่งของเสียหาย ขอแนะน าใหทุกคนที่ตองการน าไปใชตองหมั่นฝึกฝน ศึกษาหาความรูผูกใหเป็น 
น าไปใชงานใหได ถึงคราวจ าเป็นจะไดใชใหเกิดประโยชนแ วิธีการผูกเงื่อนเชือก ตามลักษณะการใชงานได 
3 หมวด 10 เงื่อน ดังนี้  

1. หมวดตอเชือก ไวส าหรับการตอเชือก เพ่ือตองการใหความยาวของเชือกเพ่ิมขึ้น แตเนื่องจาก
เชือกนั้นมีลักษณะและขนาดที่แตกตางกัน จึงจ าเป็นตองมีวิธีการผูกเงื่อนที่แตกตางกันจ านวน 3 เงื่อน ดังนี้  

1.1 เงื่อนพิรอด (Reef Knot หรือ Square Knot)  
1.2 เงื่อนขัดสมาธิ (Sheet Bend)  
1.3 เงื่อนประมง (Fisherman’s Knot)  

2. หมวดผูกแนน ฉุดลากรั้ง ไวส าหรับการผูกวัสดุที่ตองการจะเคลื่อนยายหรือยึดตรึงอยูกับที่แต
เนื่องจากวัสดุที่ตองการจะผูกนั้นมีลักษณะรูปทรงและขนาดที่แตกตางกัน จึงจ าเป็นตองมีวิธีการผูกเงื่อนที่
แตกตางกันจ านวน 3 เงื่อน ดังนี้  

2.1 เงื่อนผูกรน (Sheep Shank)  
2.2 เงื่อนตะกรุดเบ็ด (Clove Hitch)  
2.3 เงื่อนผูกซุง (Timber Hitch)  

3. หมวดชวยชีวิต ไวส าหรับการชวยเหลือผูประสบภัยในกรณีตางๆ ขึ้นอยูกับสถานที่ และ
สถานการณแ จึงตองมีวิธีการผูกเงื่อนใหเหมาะสมกับงานจ านวน 4 เงื่อน ดังนี้ 

3.1 เงื่อนเกาอ้ี (Fireman’s Chair Knot)  
3.2 เงื่อนบวงสายธนู (Bowline Bend)  
3.3 เงื่อนขโมย (Knot steal)  
3.4 เงื่อนบันไดปม (Ladder knot)  

การผูกเงื่อนเชือกในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น มีความยากงายที่แตกตางกันออกไป 
ในบาง เงื่อนนั้นเป็นการประยุกตแเอาเงื่อนในกลุมดังกลาวมาเป็นเงื่อนเริ่มตนของการผูก ดังนั้นเมื่อถึงคราว
ที่จะฝึกผูกผูเรียน จะตองฝึกตั้งแตเงื่อนงายๆ ที่เริ่มตนใหไดเสียกอน เพ่ือจะไดตอยอดไปถึงเงื่อนตอไปที่
ยากกวาได 
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1. เงื่อนพิรอด (Reef Knot หรอื Square Knot) 
เป็นเงื่อนที่ใชในการตอเชือกที่มีขนาดเทากัน เชน ตอเชือกทั่วๆ ไปหรือใชผูกเงื่อนบุคคล  ในการ

โรยตัว ในการใชงานจริงควรล็อคปลายเชือกดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ดชั้นเดียว (หักคอไก/ล็อคเชือก) ดวยทุก
ครั้ง เพ่ือปูองกันการหลุดของเงื่อน หากเป็นเชือกที่ท ามาจากวัสดุตางประเภทกัน เชน ลวดสลิงกับมะนิลา
ควรตอดวยเงื่อนอื่น เงื่อนพิรอดมีลักษณะการตอ ดังนี้ 
    1) น า เชือกท่ีจะตอมาทับกันดังรูป (ขวาทับซาย)   2) พันออมเสนใดเสนหนึ่ง 1 รอบ 

 
 
    3) น า ปลายเชือกดานซายมาทับดานขวา     4) พันออมเสนใดเสนหนึ่ง 1 รอบแลวดึงใหแนน 

 
 

5) การใชงานจริงควรล็อคปลายเชือกดวยทุกครั้ง 
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2. เงื่อนขัดสมาธิ (Sheet Bend)  
เป็นเงื่อนที่ใชในการตอเชือกที่มีขนาดไมเทากัน หรือเชือกที่ท ามาจากวัสดุตางประเภทกัน เชน 

ลวดสลิง กับมะนิลาลวดสลิงกับไนลอน ในการตอเชือกนั้นใหใชเสนใหญเป็นเสนหลักและใชเสนเล็กเป็น  
ตัวสอดและการตอเป็น เงื่อนขัดสมาธิที่มากกวาหนึ่งชั้นใหสอดดานในของเงื่อนเหมือนชั้นเดียว ทุกครั้ง 
เงื่อนขัดสมาธิมีลักษณะการตอดังนี้ 
    1) พับเสนใหญใหเป็นบวงแลวน า เสนเล็กมาสอด  2) ปลอยออมลงไปดานหลังใหมีชองวางดานบน 

 
3) สอดปลายเสนเล็กเขาไปในชองวางดานบน     4) ดึงเสนเล็กใหแนน 

 
 

5) เงื่อนขัดสมาธิสามชั้น 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. เงื่อนประมง (Fisherman’s Knot)  
เป็นเงื่อนท่ีใชในการตอเชือกท่ีมีขนาดเทากันหรือตางกันเล็กนอยแตมีลักษณะลื่น ในกรณีที่ลูกเสือ

มีเชือก คนละเสนและอยูคนละฝั่งกัน แตจ า เป็นตองตอเชือกทั้งสองเสนเขาดวยกัน เงื่อนประมง           
มีลักษณะการตอ ดังนี ้ 
    1) น า เชือกท่ีจะตอกันวางขนานกัน      2) น าปลายเชือกดานขวาผูกเชือกเสนดานซาย 

 
 
    3) น าปลายเชือกดานซายผูกเชือกเสนดานขวา     4) ปลายเชือกท้ังสองเสนตองหันออกจากกัน  

 
 

5) ดึงบวงทั้งสองใหแนบกัน 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. เงื่อนผูกร่น (Sheep Shank)  
เป็นเงื่อนที่ใชในการผูกเชือกที่ยาวเกินความจ าเป็นใหสั้นลง หรือใชผูกรนตรงเชือกที่มีต าหนิ 

ช ารุดเล็กนอย เพ่ือใหเชือกใชงานไดและยังสามารถใชท า เป็นรอกเชือกในการกูภัยก็ไดในการท า งานจริง
ตองใชไมขัดท่ีบวง ทั้งสองขางดวย เพ่ือความปลอดภัย มีวิธีการผูก ดังนี้  
    1) พับเชือกเป็นสามตอนใหสวนที่มีต าหนิอยูกลาง   2) ท าตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวที่ปลายขางหนึ่ง  

 
     
    3) ท าตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวที่ปลายขางที่เหลือ      4) น ากกเชือกเขามาในบวงแลวใชไมสอด  

 
 

5) การใชเงื่อนผูกรนท า เป็นรอกเชือก 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. เงื่อนตะกรุดเบ็ด (Clove Hitch)  
เป็นเงื่อนที่ใชในการผูกส า หรับผูกเชือกโรยตัวผูกวัสดุทรงกระบอกเชน ทอดูด ทอสงน้ า และ

หัวฉีดน้ าดับเพลิง ในการใชงานจริงเพื่อปูองกันการหลุดของเงื่อน ควรล็อคปลายเชือกดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ด
ชั้นเดียว (หักคอไก/ล็อคเชือก) ดวยทุกครั้ง มีวิธีการผูก ดังนี้  
    1) ท าบวงเลขหกใหปลายเชือกอยูดานลาง     2) ท าบวงเลขหกใหกลับขางกับบวงแรก  

 
   
   3) น าบวงทั้งสองมาซอนกัน       4) ดึงปลายเชือกท้ังสองใหแนน  

 
 

5) การใชงานจริงควรล็อคปลายเชือกดวยทุกครั้ง 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. เงื่อนผูกซุง (Timber Hitch)  
เป็นเงื่อนที่ใชผูกกับวัตถุทรงกระบอก ทรงยาวเชน ทอดูดน้ า ทอสงน้ า หัวฉีดน้ าดับเพลิง ในการ

ใชงานจริง ตองล็อคเชือกดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ดชั้นเดียว (หักคอไก/ล็อคเชือก) 2 ครั้งขึ้นไป เพ่ือปูองกัน      
การหลุดและการแกวง ของวัตถุที่ตองการจะยก มีวิธีการผูก ดังนี้  
    1) น า เชือกพันออมวัตถุที่จะผูก      2) ใชปลายเชือกพันออมเสนยาว  

 
 
    3) ใชปลายเชือกพันรอบตัวเองหลายๆ รอบ     4) ดึงบวงใหแนน  

 
 

5) ล็อคเชือก 2 ครั้งขึ้นไปเพ่ือความมั่นคง 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

7. เงื่อนบ่วงสายธนู (Bowline Bend)  
เป็นเงื่อนท่ีใชชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ า เพราะในน้ า นั้นผูประสบภัยจะมีน้ า หนักเบาจึงใชไดดี

และรวดเร็ว ตอการผูกแตไมนิยมใชชวยเหลือผูประสบภัยประเภทอ่ืน เพราะบวงสายธนูนั้นเชือกจะรัด
บริเวณหนาอกเพียงเสนเดียว และผูประสบภัยอาจไดรับบาดเจ็บจากการรัดไดมีวิธีการผูก ดังนี้  
    1) จับเชือกยาว 1 เมตร แลวท าบวงเลขหก     2) น าปลายเชือกสอดบวงเลขหก  

 
 
    3) น าปลายเชือกออมเชือกเสนยาว      4) สอดปลายเชือกเขาชองเลขหกแลวดึงใหแนน  

 
 

5) ล็อคบวงทุกครั้งเพ่ือความมั่นคง 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

8. เงื่อนบันไดปม (Ladder knot)  
เป็นเงื่อนที่ใชส าหรับขึ้นหรือลงที่สูงดวยเชือกเสนเดียว ที่ตองการจะท าปมแตไมตองเสียเวลาผูก   

ทีละปม เพ่ือความรวดเร็วใชส าหรับชวยเหลือคนที่ไดรับบาดเจ็บไมมากนัก ที่สามารถชวยเหลือตัวเองได   
มีวิธีการผูก ดังนี้ 
     1) ท าบวงสองบวงสลับกัน       2) น ามาซอนกันเป็นตะกรุดเบ็ดหลายๆ ชั้น  

 
 
    3) ท าตะกรุดเบ็ดชั้นเดียวเทากับจ านวนปม     4) สอดปลายเชือกเขาไปในบวงดานเดียวกัน  

 
 

5) ดึงปลายเชือกออกทีละปม 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

9. เงื่อนผูกแน่น (Lashing) มี 3 ชนิด ไดแก 
    9.1 ผูกประกบ (Sheer Lashing) มีหลายวิธี เชน ผูกประกบ 2 ประกบ 3 
     9.1.1 ผูกประกบ 2 ใชตอเสาหรือไม 2 ทอนเขาดวยกัน 
 

 
 

วิธีผูก เอาไมที่จะตอกันวางขนานกัน ใหสวนที่จะผูกวางซอนกันประมาณ ¼ ของความ
ยาว (ตอแลวเสาจะตรง) เอาเชือกท่ีจะผูกผูกดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่เสาตนหนึ่งเอาปลายเชือกพันบิดเขากับ
ตัวเชือก (แตงงานกัน) เอาลิ่มหนาเทาเสนเชือกคั่นระหวางเสาทั้งสองรูป จัดใหเงื่อนอยูใกลๆ ปลายเสา
ดานที่ซอนกันแลวจับตัวเชือกพันรอบเสาทั้งสองจากปลายเสาเขาใน เรียงเสนเชือกใหเรียบพันใหเทาความ
กวางของเสาทั้ง 2 ตน ดังรูป 2 เสร็จแลวพันสอดเชือกเขาระหวางไมเสาทั้งสองพันหักคอไก พันรอบเชือก
ที่พันเสาทั้ง 2 ตน ดึงรัดใหแนน รูป 3 แลวผูกดวยตะกรุดเบ็ดบนเสาอีกตนหนึ่ง (คนละตนกับอันขึ้นตน) 
เหน็บซอนปลายเชือกใหเรียบรอย 

9.1.2 ผูกประกบ 3 เอาไม 3 ทอนมาเรียงขนานกัน 
          วิธีผูก  เริ่มผูกตะกรูดเบ็ดที่เสาอันกลาง เอาปลายเชือกแตงงานกันกับตัวเชือกแลวเอา
เชือกพันรอบเสาทั้ง 3 ตน เรียงเสนเชือกใหเรียบรอย พันใหมีความกวางเทาเสาทั้ง 3 ตน (กอนพันอยาลืม
เอาลิ่มขนาดเสนเชือกคั่นระหวางเสา) พันเสร็จแลวหักคอไกระหวางซอกเสาทั้ง 3 ตนใหแนนแลวผูกลง
ทายดวยเงื่อนตะกรูดเบ็ดทีเสาตนริมตนใดตนหนึ่งเก็บซอนปลายเชือกใหเรียบรอย 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

    9.2 ผูกกากบาท (Square Lashing) 
     9.2.1 วิธีที่ 1 กากบาทแบบ GILWELL และแบบ THURMAN 
 

 
 

วิธีผูก เอาไมหรือเสามาวางซอนกันเป็นรูปกากบาท (กางเขน) เอาเชือกผูกตะกรูดเบ็ดที่
เสาอันตั้งใตเสาอันขวาง เอาปลายเชือก แตงงานกับตัวเชือก รูป 1 เอาเชือกออมใตเสาอันขวางทางดานขวา 
(ซายกอนก็ได) ของไมตั้งดึงขึ้นเหนือไมอันขวางพันออมไปดานหลังไมอันตั้งไปทางซายของไมอันตั้ง ดึงเชือก
ออมมาทางดานหนาพันลงใตไมอันขวาง   ดึงออมไปดานหลังไมอันตั้งผานมาทางดานขวาของไมอันตั้งดึง
เชือก  ขึ้นพาดบนไมอันขวางทางขวาไมอันตั้งแลวพันตั้งตนใหมเหมือนเริ่มแรก ทุกรอบตองดึงใหเชือก
ตึง  เรียงเสนเชือกใหเรียบดวยแลวพันวนเรื่อยๆ ไปประมาณ 3 – 4 รอบ (หรือเสนเชือกดานกลังชิดกัน)จึง
พันหักคอไก 2 – 3 รอบ แลวเอาปลายเชือกผูกตะกรุดเบ็ดที่  ไมอันขวาง (คนละอันกับขึ้นตนผูก) 
 
    9.3 ผูกทแยง (Diang Lashing) 
 

                                   
 

วิธีผูก เอาเชือกพันรอบเสาทั้ง 2 ตน ตรงระหวางมุมตรงขามดวยเงื่อนผูกซุงแลวดึงตัว
เชือกไมเสาทั้ง 2 ตน ตามมุมตรงขามคูแรก (มุมทแยง) ประมาณ 3 รอบ (ทุกรอบดึงใหเชือกตึง) แลวดึง
เชือกพันเปลี่ยนมุมตรงขามคูที่ 2 อีก 3 รอบ แลวดึงเชือกพันหักคอไก (พันรอบเชือกระหวางไมเสาทั้งสอง)
สัก 2 – 3 รอบ พันเสร็จเอาปลายเชือกผูกตะกรูดเบ็ดทีไมเสาตนใดตนหนึ่งเก็บซอนปลายเชือกให
เรียบรอย 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประโยชน์ 
     1. ใชในงานกอสราง 
     2. ใหผูกเสาหรือไมค้ ายัน ปูองกันลม 
     3. ท าตอมอสะพาน 
 
ผูกตอม่อสะพาน (TRESTLE) 
 
อุปกรณแท าตอมอสะพาน ดวยไมพลองหรือเสาเข็ม 
     1. เสายาวพอสมควร จ านวน 6ตน (ใชพลองฝึก) 
     2. เชือกมนิลาส าหรับผูก 9 เสนขนาดโตพอสมควร (ฝึกดวยพลองเชือกยาว 3 เมตร) 
วิธีสราง  ฝึกดวยไมพลอง 
         1. วางไมพลอง 2 อันขนานกันหางกันประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวเป็นเสาตั้ง (leg) 
         2. เอาไมพลองอีก 2 อันวางทบัลงบนไมพลองคูแรก (leg) ใหปลายยื่นออกไปดานละ 1/6 หรือ 1/8 
         3. เอาเชือกวัดความยาวของพลอง ทบเชือกแบงเป็น 8 และ 16 สวน เลื่อนหัวเสาทั้ง 2 อันเขาหา
กันอีกขางละ 1/16 เพ่ือท าใหหัวเสาสอดเขาหากัน 
        4. เงื่อนที่ใชผูกใชเงื่อนผูกกากบาทและผูกทแยง (ตรงกลาง) 
 
3. ตัวอย่าง Website ส าหรับการศึกษาการท าโมเดลลูกเสือ 

https://www.youtube.com/watch?v=H-xeP6x0ZJ4 
https://www.facebook.com/ModelLukSeu/photos/pcb.663397257017100/6633969

90350460/?type=3 
https://www.facebook.com/ModelLukSeu/photos/pcb.1035800483110107/103580

0433110112/?type=3 
https://www.facebook.com/ModelLukSeu/photos/pcb.915029508520539/9150294

91853874/?type=3 
https://www.facebook.com/ModelLukSeu/photos/a.663397263683766.107374182

5.488901294466698/883920328298124/?type=3 
https://www.facebook.com/ModelLukSeu/photos/a.488920264464801.105199.488

901294466698/883591504997673/?type=3 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 7    เร่ือง การฝึกเป็นผู้น า 1 (ภาวะ สมบัติ จติวิทยาและลักษณะ)   จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

ผูน า หมายถึง ผูที่ไดรับการยกยองหรือไดรับการยอมรับ เป็นผูที่มีความสามารถในการน าหมูคณะ
ไปสูความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งคือ ผูน าคือผูที่มีอ านาจหรือความสามารถใน
การปกครองบังคับบัญชาคนหรือกลุมคนใหไปในทางที่ดีหรือชั่วได 
 ลักษณะผูน าแยกออกได 3 ประเภท คือ  ผูน าตามกฎหมาย  เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอ าเภอ  
ผูอ านวยการโรงเรียน เป็นตน ผูน าลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลและผูน าที่เป็นสัญลักษณแ ผูน าในลักษณะนี้
จะเป็นที่เคารพย าเกรง เป็นบุคคลที่มีเกียรติ เชน ประธานกีฬา  ประธานที่ประชุมเป็นตน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของผูน า ความจ าเป็นที่ตองมีผูน า จิตวิทยาของการเป็นผูน า
และแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาตนเองมีคุณสมบัติที่จะเป็นผูน าได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

2.2.1 บอกความหมายของผูน าและภาวะของผูน าได 
2.2.2 บอกลักษณะของผูน าแบบตางๆ ได 
2.2.3 บอกคุณสมบัติและบุคลิกภาพของผูน าได 
2.2.4 บอกหลักจิตวิทยาของผูน าได 

 
3. เนื้อหา  

3.1 ความหมายของผูน าและภาวะผูน า 
3.2 ลักษณะของผูน าแบบตางๆ 
3.3 คุณสมบัติและบุคลิกภาพของผูน า 

 3.4 หลักการจิตวิทยาของผูน า 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………      
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                   
      4.3.1 ผูก ากับฯ แบงกลุมลูกเสือออกเป็น 3 กลุม พรอมทั้งใหแตละกลุม 

     4.3.2 จับฉลากเพ่ือเลือกหัวของานอภิปรายในกลุม รายละเอียดดังนี้ 
1) ความหมาย ภาวะและลักษณะของผูน า 
2) คุณสมบัติของผูน าที่ดี  
3) หลักการและจิตวิทยาของผูน า 

     4.3.3 ลูกเสือแตละกลุมรวมกันอภิปรายภายในกลุมตามหัวขอเรื่องที่ไดรับมอบหมาย  
พรอมทั้งสรุปเป็นผลงานของกลุม 

     4.3.4 กลุมลูกเสือสงตัวแทนน าเสนอผลงานของกลุม 
        4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปและใหขอมูลที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงาน   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 

5.1 ฉลากหัวของานอภิปราย 
 5.2 สมุด ปากกา 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการน าเสนอผลงาน 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 8    เร่ือง การฝึกเป็นผู้น า 2 (ฐานฝึกทดสอบก าลังใจ)           จ านวน 2 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

ผูน า หมายถึง ผูที่ไดรับการยกยองหรือไดรับการยอมรับ เป็นผูที่มีความสามารถในการน าหมูคณะ
ไปสูความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งคือ ผูน าคือผูที่มีอ านาจหรือความสามารถใน
การปกครองบังคับบัญชาคนหรือกลุมคนใหไปในทางที่ดีหรือชั่วได 
 ลักษณะผูน าแยกออกได 3 ประเภท คือ  ผูน าตามกฎหมาย  เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอ าเภอ  
ผูอ านวยการโรงเรียน เป็นตน ผูน าลักษณะพิเศษเฉพาะบุคคลและผูน าที่เป็นสัญลักษณแ ผูน าในลักษณะนี้
จะเป็นที่เคารพย าเกรง เป็นบุคคลที่มีเกียรติ เชน ประธานกีฬา  ประธานที่ประชุมเป็นตน 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 นักเรยีนสามารถอธิบายความหมายของผูน า ความจ าเป็นที่ตองมผีูน า จิตวิทยาของการเป็นผูน า
และแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาตนเองมีคุณสมบัติที่จะเป็นผูน าได 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 ลูกเสือสามารถผานการทดสอบก าลังใจได 

2.2.2 ลูกเสือสามารถแกปัญหาสถานการณแตามท่ีก าหนดใหได 
2.2.3 ลูกเสือสามารถหลบหลีกและหลีกเลี่ยงปัญหาตางๆ ได 

 
3. เนื้อหา  
 3.1 การฝึกทดสอบก าลังใจ 

3.2 การฝึกแกปัญหาในสถานการณแตางๆ 
3.3 การฝึกหลบหลีกและหลีกเลี่ยง 

 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                 

     4.3.1 ผูก ากับฯ แบงกลุมลูกเสือออกเป็น 2 กลุม พรอมทั้งแจงใหทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรม     
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     4.3.2 ผูก ากับฯ จัดแบงลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามฐานที่จัดไว โดยใชการจัดกิจกรรมระบบ
ฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1) ฐานฝึกทดสอบก าลังใจ 
2) ฐานฝึกแกปัญหาในสถานการณแตางๆ และการหลบหลีกและหลีกเลี่ยง 

     4.3.3 ลูกเสือแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมจนครบทั้ง 2 ฐาน 
     4.3.4 ลูกเสือรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมแตละฐาน 

      4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปและใหขอมูลที่ถูกตอง ลูกเสือบันทึกเป็นผลงาน   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 

5.1 อุปกรณแที่ใชในการทดสอบก าลังใจ 
 5.2 อุปกรณแที่ใชในการสรางสถานการณแตางๆ 
 5.3 อุปกรณแที่ใชในการฝึกการหลบหลีกและหลีกเลี่ยง 
 
6.  การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
 6.2 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมตามฐาน 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง การฝึกเป็นผู้น า 

 

 
คุณสมบัติของการเป็นผู้น าที่ดี 
1. การเป็นผู้รู้จักตนเอง (Self-realization) 

1.1 รูถึงความตองการแหงตน 
1.2 รูถึงวิธีการสรางเปูาหมายแหงตน ไมวาในชีวิตสวนตัว หรืองาน 
1.3 รูถึงขีดความสามารถแหงตน ที่จะกระท าการใดๆ ไดเพียงใด 
1.4 รูถึงวิธีการควบคุมตนเอง การมีวินัยในการใชชีวิต และการท างาน 
1.5 รูถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอตน และการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
1.6 รูวาตนจะตองลงทุนอะไร เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งตองการ 
1.7 รูสึกไดถึงความสุข ความทุกขแ ที่สัมผัสไดดวยตนเองโดยไมตองมีผูไดมาชี้น า 
1.8 ยอมรับความจริงไดทุกอยาง ไมหลอกตัวเอง 

 
2. การเป็นผู้รู้จักการวิเคราะห์หาเหตุและผล (Analytical Mind) 

2.1 มองทุกสิ่งที่ปรากฏตอหนา (Appearance) อยางลึกซึ้ง คิดถึงที่ไป ที่มา ไมใชแคที่เห็น 
2.2 มองทุกเหตุการณแที่เกิดขึ้น ลึกถึงเหตุปัจจัย (Cause) และสามารถคาดคะเนผลที่เกิดตามมา 

(Consequence) ในปัจจุบัน และในอนาคตได 
2.3 เป็นผูที่ตั้งค าถามตลอดเวลา "ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) 

ท าไม (Why) อยางไร (HOW)? " (5-W 1H) 
2.4 เขาใจถึง หลักการ "อริยสัจ" ของพระพุทธเจาเป็นอยางดี 
2.5 เป็นผูที่ชางสังเกต ใหความสนใจในรายละเอียดเพื่อเก็บมาเป็นขอมูล 
2.6 มองพฤติกรรมบุคคล (Person) เหตุการณแ (Event) สามารถโยงถึง หลักการ (Principle) ได 

และ ใชหลักการ (Principle) สรางวิธีการปฏิบัติเพ่ือแกปัญหา และปูองกันปัญหา เพ่ือใหเกิดเหตุการณแ 
(Event) ที่ตองการ และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล (Person) ใหอยูภายไตการควบคุมได 
 
3. การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดกาล (Life Long Learning) 

3.1 มีความรูสึกวาตนไมรูอะไรอีกมาก และตระหนักถึงความเป็นผูใฝุรูตลอดเวลา 
3.2 เขาใจดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าใหสิ่งที่เคยรูเมื่อวันวานอาจไมใชในวันนี้อีกตอไป 
3.3 มองเห็น สิ่งของ ผูคน เหตุการณแ เป็นสื่อสอนตนได ไมวาจะเป็นสิ่งดี หรือสิ่งเลว และสามารถ

เลือกเก็บมาจดจ า และหยิบออกมาใชไดอยาง เหมาะสม 
3.4 ใฝุคนหา ติดตาม ความรูทุกเรื่อง โดยเฉพาะเกี่ยวของกับวิชาชีพ และการด ารงชีวิต 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3.5 มุงเรียนรูอยางลึกซึ้งและจริงจังใหเป็นผูรูและเขาใจในแตละเรื่องอยางแทจริง 
3.6 สามารถน าองคแความรูที่มีอยูมาใชประโยชนแไดอยางถูกตอง ถูกเวลา และเหมาะสม 
3.7 การเรียนรูมี 2 อยาง เรียนรูในสิ่งที่ยังไมรูและเรียนรูสิ่งที่เรารูใหรูมากขึ้น 
3.8 นักปราชญแบอกไววา ความรูที่แทจริง คือการ "รูวาเรารูอะไร" และ "รูวาเราไมรูอะไร" เพราะ

มันเป็นจุดเริ่มตน ใหคนหาความรูใหมๆอยูเสมอ 
3.9 กระบวนการเรียนรูของบุคคล เริ่มจาก ความปรารถนาของตน (Personal Vision) ถูกตั้งไว 

และก าหนดเป็นเปูาหมายในขั้นตอนของชีวิต เรียนรูรูปแบบ ความคิดแหงตนและผูอ่ืน (Mental Model) 
อยางเขาใจใหความส าคัญกับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน (Shared vision) อยางเปิดใจกวาง 
และรับฟังรวมแรงรวมใจท างานเพ่ือมุงสูความส าเร็จรวมกัน (Team Learning) รูจักการคิดเชิงระบบ 
(System thinking) มีทักษะการวิเคราะหแ มองเหตุผล และมองเห็น คาดการณแ ผลลัพธแในอนาคตได และ
สามารถสังเคราะหแกระบวนการที่สามารถน าไป สูความส าเร็จที่ตองการได 

3.10 ความรูดังกลาวของบุคคลในกลุมที่อยูรวมกัน สามารถ น าไปสูความเป็นองคแกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) และสังคมแหงการเรียนรู (Learning Society) ไดในที่สุด อันเป็น 
สิ่งจ าเป็นอยางยิ่งในสังคมโลกยุคใหม (New Society) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง รวดเร็ว และไม
สิ้นสุด 
 
4. การเป็นคนดี "Good Person" 

คนเกง และคนดีเป็นของคูกัน แตบางครั้งไมไปดวยกัน "คนเกง" สรางไดตั้งแตเด็กจนกระทั่งแก
เฒา โดยการเรียนรูทุมเท แต "คนดี" สรางไดยากกวา นักจนบางครั้งก็สรางไมไดเลย คนเรามีการพัฒนา 
Super ego ซึ่งไดแก มโนธรรม และอุดมคติแหงตนในชวงวัยเด็ก 5-10 ขวบ จากนั้นสิ่งที่ไดรับ มาจะ
กลายเป็น โครงสรางพฤติกรรม ของคนๆ นั้น(Frame of Reference)เขาจะใชมัน ปรับใหเขา กับ
สิ่งแวดลอม ที่สัมผัสโดยใช กระบวนการ ที่ซับซอนมากขึ้น การเป็นคนดีจะตองมี การพัฒนาสวนของ 
Super ego ของคนๆนั้น มาแลว เป็นอยางดีโดย พอแมครูอาจารยแ ในชวงปฐมวัย เมื่อเติบใหญ จะเป็นคน
ที่สามารถ ปรับสมดุล ในตนเองใหไดระหวาง "กิเลส" จาก จิตเบื้องต่ าขับเคลื่อน ดวย สัญชาติญาณแหง 
ความตองการ ที่รุนแรงที่ไมตองการเงื่อนไขและขอจ ากัดไดๆ กับ "มโนธรรม" ที่ขับเคลื่อนดวย ความปารถ
นา ในอุดมคติแหงตนที่เต็มไปดวยเงื่อนไขและขอจ ากัดคนดี ควรมีคุณสมบัติดังนี ้

4.1 มีความรู ไหวพริบ เฉลียวฉลาด (IQ= Intelligence Quotient) รูแจงถึงความดีความชั่ว รูที่
จะเอาตัวรอด จากเลหแอุบายของตัณหา คนชั่ว และน าพาตนเองและผูคนใหเห็นแจงในทางที่ดีควร 
ประพฤติปฏิบัติได 

4.2 มีความอดกลั้น สติตั้งมั่น ไมหวั่นไหวตอสิ่งยั่วยุ (EQ= Emotional Quotient) จนตกอยูใน
หวง"กิเลส" คือ โลภะ โทสะ และโมหะ และเกิดปัญญาในการแกไข สรางสรรคแ และเล็งเห็น ผลเลิศใน
ระยะยาวได 
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4.3 มีความอดทน มุงมั่น ไมยอทอตออุปสรรค (AQ= Adversity Quotient) พรอมที่จะเสียสละ
แรงกาย เพ่ือใหไดมาซึ่งอุดมคติแหงตน และความดีท่ียึดมั่น ไมหวั่นไหว ตอความล าบากและอุปสรรคไดๆ 

4.4 ไมเป็นผูยึดติดกับสิ่งไดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี (VQ= Void Quotient) รูที่จะปรับเปลี่ยน ตนเอง 
ตลอดเวลาใหสอดคลองกับสภาวการณแที่มี การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอยางเหมาะสม 

4.5 เป็นผูมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (MQ= Moral Quotient) มีส านึกของ "ความผิด
ชอบชั่วดี" มีความละอายใจตอบาป ไมประพฤติชั่ว มุงท าแตความดี มีจิตใจที่ผองใส 
 
** Read more: http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Leadership_11.htm#ixzz3zAKmQCeL 
** Read more: http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Leadership_11.htm#ixzz3zAKdII94 
 

2. กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก  
ขั้นตอนที่ 1 มอบปัญหาโจทยแสถานการณแจริงในวิชาชีพ สรางตาราง “FILA” หาค าตอบ/แกปัญหา  
ตาราง FILA  

F  : Fact       ขอเท็จจริง ความจริงที่ปรากฏในโจทยแ  
I  : Ideas       ขอคิดเห็น น าไปสูไปการตั้งสมมติฐาน เพ่ือใชไขค าตอบ  
L  : Learning issues  ตองเรียนรูอะไร เพื่อน าไปสรุปความถูกตองของ สมมติฐานที่ตั้งไว  
A  : Action plan      วางแผน แบงงาน หาขอมูลความรูอะไรจากใคร แหลงไหน อยางไร  

Fact : Problem identification (การระบุปัญหา)  
1. วิเคราะหแ หาขอมูลที่เป็นขอเท็จจริง ความจริงที่ปรากฏในโจทยแ 
2. รูจักแยกแยะขอมูลระหวางขอเท็จจริงกับขอคิดเห็น  
3. จับประเด็นปัญหาออกเป็นประเด็นยอย  

Ideas : Idea generations (การแสดงข้อคิดเห็น)  
1. วิเคราะหแแตละปัญหามีตนเหตุมาอยางไร ควรแกไขอยางไร  
2. แสดงขอคิดเห็น ตั้งสมมติฐาน  
3. พยายามพิสูจนแสมมติฐานเพ่ือแกปัญหา มีสิ่งที่รูและไมรูซึ่งยังแกปัญหาไมได  

Learning issues (ประเด็นการเรียนรู้)  
1. ก าหนดประเด็นที่ตองเรียนรูเพื่อน าไปแกปัญหา  
2. เขียนหัวขอการเรียนรูเป็นค าถามโดยเรียงล าดับความส าคัญ ประเด็นเรียนรู ตองไดรับความ

เห็นชอบกับครูเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคแของหลักสูตร  
 
 
 
 

http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Leadership_11.htm#ixzz3zAKmQCeL
http://www.novabizz.com/NovaAce/Relationship/Leadership_11.htm#ixzz3zAKdII94
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Action Plans (แผนด าเนินงานในการแก้โจทย์)  
1. แบงหนาที่รับผิดชอบ ก าหนดเวลาติดตามงาน  
2. เสาะแสวงหาขอมูลอะไร จากท่ีไหน อยางไร  
3. วิธีการหาความรูอาจแตกตางกัน เชน การสืบคนขอมูล การทดลอง การสอบถามผูเชี่ยวชาญ  

 
ขั้นตอนที่ 2 การเรียนโดยการก ากับตนเอง  

1. ศึกษาหาขอมูลจากวิทยากรภายนอก เชน หองสมุด ต ารา วารสาร อินเตอรแเน็ต สื่อการสอน 
(ครูจัดสรรให) คอมพิวเตอรแชวยสอน ผูเชี่ยวชาญ  

2. การสังเคราะหแและประยุกตแ น าขอมูลที่หาได มาสังเคราะหแเพื่อประเมินแหลงขอมูล ถูกตอง 
เชื่อถือได ประยุกตแ/เลือกน าความรูที่เก่ียวของมาเชื่อมโยงวาตรงประเด็นเพียงพอที่จะ แกปัญหาอยางไร 
หาประเด็นความรูเพ่ิมเติม ถาจ าเป็น สรุป เตรียมสื่อ เลือกวิธีน าเสนอผลงาน  

3. การสะทอนความคิด ใหขอมูลยอนกลับ น าเสนอผลงานกลุมดวยสื่อหลากหลายสะทอน
ความคิด อภิปราย ท าความเขาใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุม ถึงกระบวนการเรียนรู แกปัญหา 
การสรางองคแความรูใหม การ เชื่อมโยง และสรุปภาพรวมเป็นความรูทั่วไป (generalization) 
 

3. ภาพตัวอย่างฐานทดสอบก าลังใจ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 9    เร่ือง นักเดินทางไกล 1 (การบรรจุเครื่องหลัง)      จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลูกเสือโดยออกจากที่ตั้งไปยังจุดหมายที่ก าหนดตาม
ระยะทางท่ีผูก ากับลูกเสือก าหนด จะเป็นการเดินทางไกลดวยเทา รถจักรยานหรือพายเรือหรือรถยนตแก็ได  
จะเดินทางดวยตัวคนเดียวหรือเดินทางดวยกันเป็นหมูคณะก็ได ในการเดินทางไกล จะตองท ารายงาน   
การเดินทางอยางละเอียด และบันทึกสิ่งที่พบเห็น เชน สถานที่ส าคัญ ภูมิประเทศเหตุการณแตางๆ 
อุปสรรคในการเดินทาง เป็นตน โดยปกติการเดินทางไกลจะเป็นการเดินทางภายในวันเดียวหรืออยูคาย  
พักแรม จะตองตองมีการเตรียมเก่ียวกับอุปกรณแ เครื่องใชใหพรอม 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติการเดินทางไกลไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกวิธีการเลือกบรรจุสิ่งของลงหลัง 
 2.2.2 บอกวิธีการบรรจุเครื่องหลังได 
 2.2.3 บอกวิธีการเลือกเสนทางเดินทางไกลได  
 
3. เนื้อหา 
 3.1 วิธีการเลือกบรรจุสิ่งของลงหลัง 
 3.2 วิธีการบรรจุเครื่องหลัง 
 3.3 วิธีการเลือกเสนทางเดินทางไกล  
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)               
 4.2 เกม   ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา จัดกิจกรรมตามแนวทางดังนี้ 

     4.3.2 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับกิจกรรมการเดินทางไกลพรอมทั้งแจงใหทราบถึง
วัตถุประสงคแของวิชาเดินทางไกล 

     4.3.2 ผูก ากับฯ ชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมแตละกลุม โดยใหลูกเสือจับคูกันไปศึกษาหาความรู
ตามจุดที่ผูก ากับฯ จัดไวให 
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     4.3.3 ลูกเสือแตละคู ไปหาความรูตามจุดที่ก าหนดไวดังนี้ 
จุดที่ 1 วิธีเลือกบรรจุสิ่งของลงหลัง 

  จุดที่ 2 วิธีบรรจุเครื่องหลัง    
  จุดที่ 3 วิธีการเลือกเสนทางเดินทางไกล 
      4.3.4 ลูกเสือแตละคู น าเสนอความรูที่ไดไปศึกษามา โดยวิธีการสุม 
      4.3.5 ลูกเสือและผูก ากับรวมกันสรุป 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 กระเปาส าหรับใสของ 
 5.2 อุปกรณแที่จ าเป็นส าหรับการเดินทางไกล  
 5.3 แผนภูมิตัวอยางเสนทางเดินทางไกล 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะศึกษาหาความรูเป็นรายบุคคล 
 6.2 จากการน าเสนอผลการศึกษา 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 10 เร่ือง นักเดินทางไกล 2 (ข้อปฏิบัติและวธิีการเดินทางไกล) จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลูกเสือโดยออกจากที่ตั้งไปยังจุดหมายที่ก าหนดตาม
ระยะทางท่ีผูก ากับลูกเสือก าหนด จะเป็นการเดินทางไกลดวยเทา รถจักรยานหรือพายเรือหรือรถยนตแก็ได  
จะเดินทางดวยตัวคนเดียวหรือเดินทางดวยกันเป็นหมูคณะก็ได ในการเดินทางไกล จะตองท ารายงาน   
การเดินทางอยางละเอียด และบันทึกสิ่งที่พบเห็น เชน สถานที่ส าคัญ ภูมิประเทศเหตุการณแตางๆ 
อุปสรรคในการเดินทาง เป็นตน โดยปกติการเดินทางไกลจะเป็นการเดินทางภายในวันเดียวหรืออยูคาย  
พักแรม จะตองตองมีการเตรียมเก่ียวกับอุปกรณแ เครื่องใชใหพรอม 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติการเดินทางไกลไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกขอควรปฏิบัติระหวางเดินทางไกลได 
 2.2.2 บอกวิธีการเดินทางไกลอยางปลอดภัยได 
 2.2.3 บอกวิธีการปฏิบัติตนเป็นนักเดินทางไกลที่ดีได 
 
3. เนื้อหา 
 3.1 ขอควรปฏิบัติระหวางเดินทางไกล 
 3.2 วิธีการเดินทางไกลอยางปลอดภัย 
 3.3 การปฏิบัติตนเป็นนักเดินทางไกลที่ดี 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา จัดกิจกรรมตามแนวทางดังนี้ 

     4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับกิจกรรมการเดินทางไกล โดยทบทวนเนื้อหาวิชา
เดินทางไกลที่ลูกเสือเรียนมาแลว 

     4.3.2 ผูก ากับฯ ชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมแตละกลุม โดยใหลูกเสือรวมหมูกันใหได 3 กลุม
แลวไปศึกษาหาความรูตามจุดที่ผูก ากับฯ จัดไวให โดยใชวิธีการเรียนแบบฐาน  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     4.3.3 ลูกเสือแตละกลุม ไปหาความรูตามจุดที่ก าหนดไวดังนี้ 
จุดที่ 1 ขอปฏิบัติระหวางเดินทางไกล 

  จุดที่ 2 วิธีการเดินทางไกลอยางปลอดภัย 
  จุดที่ 3 การปฏิบัติตนเป็นนักเดินทางไกลที่ดี 
      4.3.4 ลูกเสือแตละกลุมน าเสนอความรูที่ไดไปศึกษามา  

     4.3.5 ลูกเสือและผูก ากับฯ รวมกันสรุป เนื้อหาที่ถูกตอง 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 เอกสาร เรื่อง ขอปฏิบัติในการเดินทางไกล 
 5.2 เอกสาร เรื่อง วิธีการเดินทางไกลอยางปลอดภัย  
 5.3 เอกสาร เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นนักเดินทางไกลที่ดี 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะศึกษาหาความรูเป็นรายบุคคล 
 6.2 จากการน าเสนอผลการศึกษา 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 11    เร่ือง นักเดินทางไกล 3 (การกางเต็นท์)              จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลูกเสือโดยออกจากที่ตั้งไปยังจุดหมายที่ก าหนดตาม
ระยะทางท่ีผูก ากับลูกเสือก าหนด จะเป็นการเดินทางไกลดวยเทา รถจักรยานหรือพายเรือหรือรถยนตแก็ได  
จะเดินทางดวยตัวคนเดียวหรือเดินทางดวยกันเป็นหมูคณะก็ได ในการเดินทางไกล จะตองท ารายงาน   
การเดินทางอยางละเอียด และบันทึกสิ่งที่พบเห็น เชน สถานที่ส าคัญ ภูมิประเทศเหตุการณแตางๆ 
อุปสรรคในการเดินทาง เป็นตน โดยปกติการเดินทางไกลจะเป็นการเดินทางภายในวันเดียวหรืออยูคาย  
พักแรม จะตองตองมีการเตรียมเก่ียวกับอุปกรณแ เครื่องใชใหพรอม 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติการเดินทางไกลไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 สามารถกางเต็นทแไดอยางถูกตอง 
 
3. เนื้อหา 
 วิธีการกางเต็นทแส าเร็จรูป 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา จัดกิจกรรมตามแนวทางดังนี้ 

     4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการกางเต็นทแที่ใชในการพักแรม 
     4.3.2 ผูก ากับฯ สาธิตการกางเต็นทแส าเร็จรูป ใหลูกเสือดู พรอมทั้งใหลูกเสือฝึกปฏิบัติตามที

ละข้ันตอน จนครบ 
     4.3.3 ลูกเสือแตละหมู ฝึกปฏิบัติการกางเต็นทแ 
     4.3.4 ผูก ากับฯ สุมเลือกหมูลูกเสืออกไปกางเต็นทแใหดู 2 – 3 หมู 
     4.3.5 ผูก ากับฯ สรุป และเสนอแนะวิธีการกางเต็นทแที่ถูกตอง 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 เต็นทแส าเร็จรูป  
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะฝึกปฏิบัติการกางเต็นทแเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการกางเต็นทแเรียบรอยแลว 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 12 เร่ือง นักเดินทางไกล 4 (การดูแลรองเทาและอนามัยสวนบุคคล) จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลูกเสือโดยออกจากที่ตั้งไปยังจุดหมายที่ก าหนดตาม
ระยะทางท่ีผูก ากับลูกเสือก าหนด จะเป็นการเดินทางไกลดวยเทา รถจักรยานหรือพายเรือหรือรถยนตแก็ได  
จะเดินทางดวยตัวคนเดียวหรือเดินทางดวยกันเป็นหมูคณะก็ได ในการเดินทางไกล จะตองท ารายงาน   
การเดินทางอยางละเอียด และบันทึกสิ่งที่พบเห็น เชน สถานที่ส าคัญ ภูมิประเทศเหตุการณแตางๆ 
อุปสรรคในการเดินทาง เป็นตน โดยปกติการเดินทางไกลจะเป็นการเดินทางภายในวันเดียวหรืออยูคาย  
พักแรม จะตองตองมีการเตรียมเก่ียวกับอุปกรณแ เครื่องใชใหพรอม 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติการเดินทางไกลไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 บอกและปฏิบัติการอนามัยสวนบุคคลขณะเดินทางไกลได 
 
3. เนื้อหา 

3.1 การดูแลรักษาความสะอาดรองเทา 
3.2 การดูแลรักษาสุขภาพสวนตัว 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา จัดกิจกรรมตามแนวทางดังนี้ 

     4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการดูแลรักษารองเทา 
     4.3.2 ผูก ากับฯ ใหลูกเสือทุกหมูรวมกันอภิปราย เกี่ยวกับการดูแลอนามัยสวนบุคคล ของ

ลูกเสือวาควรจะมีอะไรบาง  
     4.3.3 ลูกเสือแตละหมู รวมกันอภิปรายภายในหมู พรอมทั้งบันทึกผลสรุปเป็นผลงานของหมู

ตนเอง 
     4.3.4 ลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนรายงานผลการอภิปราย   
     4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปผลการอภิปรายที่ถูกตอง  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 รองเทา ถุงเทา 
 5.2 ยารักษาโรคประจ าตัว  
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะท าการอภิปรายเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการรายงานผลการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง นักเดินทางไกล 

 
1. การเดินทางไกล 
          การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางของลูกเสือ เนตรนารี จากที่ตั้งหรือโรงเรียนไปยังจุดที่
ก าหนด โดยมีระยะทางท่ีก าหนดให การเดินทางไกลอาจจะเป็นการเดินทางดวยเทา จักรยานหรือเรือพาย
ก็ได การเดินทางจะเดินทางคนเดียวหรือเป็นหมูคณะก็ได 
          การเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี จะตองเดินทางไกลดวยเทาหรือทางเรือดวยความสามารถ
ของตนเอง เป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร ลูกเสือ เนตรนารี จึงตองเลือกเดินทางไกลดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง      
การเดินทางไกลระยะทาง 20 กิโลเมตรนี้เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรส าหรับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ    
จึงจ าเป็นจะตองเตรียมตัวในการเดินทางใหพรอม 
 
2. การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 
          ในการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี จะตองเตรียมอุปกรณแตางๆ ไดแกเครื่องใชประจ าตัว 
เครือ่งใชประจ าหมู เครื่องใชในการฝึก รายการอาหารและบรรจุสิ่งของเหลานี้ลงในเครื่องหลังหรือกระเปา
ใหเรียบรอย 
          เครื่องใชประจ าตัวที่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญควรน าไปในการเดินทางไกล มีดังนี้ 

1. กระติกน้ า ลางใหสะอาด ใสน้ าใหเต็ม 
2. เครื่องใชประจ าตัว เชน ผาเช็ดหนา สบู แปรงสีฟัน เข็มเย็บผา ดายเย็บผา เข็มซอนปลาย 

เชือกผูกเงือน เสื้อ กางเกง ผาขาวมา รองเทาแตะ ไฟฉาย ชอน สอม และจาน เป็นตน 
3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ไดแก เสื้อ กางเกง ผาพันคอ หมวก เข็มขัด รองเทา 

และเครื่องหมายตางๆ ถุงเทาและรองเทาตองตรวจใหอยูในสภาพดี ไมควรใชรองเทาใหม เพราะจะกัดเทา 
หากจ าเป็นตองใชรองเทาใหม ควรใชเทียนไขถูบริเวณสนรองเทาบริเวณขอบดานในกอน จะชวยปูองกัน
ไมใหรองเทากัดได 

4. ไฟฉาย ชอนสอม จานขาว 
5. ยาประจ าตัวและอุปกรณแการปฐมพยาบาล 
6. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ปากกา ดินสอ 
7. เครื่องนอนตางๆ เชน เต็นทแ ผาปูนอน ผาหม 
8. ถาเดินทางไกลฤดูฝนควรมีเสื้อกันฝน 
9. เตรียมเชือก เพ่ือใชผูกรัดสิ่งของเล็กๆ นอยๆ 
10. ไมพลองหรือไมงาม 
11. ถามีกลองถายรูปควรน าไปดวย 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

สิ่งส าคัญไมควรละเลย คือ ตองตรวจความเรียบรอยของเครื่องมือเครื่องใช  ที่จะน าไปตองอยูใน
สภาพที่ใชงานได สวนการหีบหอบรรจุสิ่งของจะตองไมใหเป็นอุปสรรคตอการเดินทาง 
 
3. การบรรจุเครื่องหลัง 

การบรรจุเครื่องหลังอยางถูกตองส าหรับการเดินทางไกลไปพักแรมคางคืน จะตองมีการเตรียมการ
ใหพรอม โดยเฉพาะการเตรียมอุปกรณแ ซึ่งลูกเสืออาจมีความกังวลเนื่องจากไมทราบวาจะตองน าอุปกรณแ     
อะไรไปบาง และจะบรรลุลงเครื่องหลังอยางไรจึงจะเหมาะสมกับการเดินทางไกล การเดินทางไกลมีความหมาย         
เพ่ือการจัดเตรียมอุปกรณแได 2  กรณีดังนี้ 

1) การเดินในระยะไกลหรือการเดินทางไกลดวยเทา อุปกรณแที่จัดเตรียมไปจะตองเหมาะสมกับการที่
จะน าไปเดิน นั่นคือปริมาณไมมากและมีขนาดไมใหญจนเกินไป เพราะถามีปริมาณและขนาดใหญมาก จะท า
ใหไมสะดวกตอการแบกระยะไกล 
       2) การเดินทางที่ครอบคลุมไปถึงการเดินทางโดยรถ เรือ หรือเครื่องบิน (ซึ่งรวมถึงการเดินทางไกลไป
ตางประเทศ) อุปกรณแท่ีจะจัดเตรียมไปสามารถจัดเตรียมไปไดเต็มที่ เนื่องจากเป็นการเดินทางดวยพาหนะ 
              แตในที่นี้ จะกลาวถึงการจัดเตรียมอุปกรณแเพ่ือการเดินทางไกลดวยเทา เพ่ือไปแรมคืน ซึ่ง
อุปกรณแที่จะจัดเตรียมจะแบงไดเป็น 2 ประเภท คือ 
        1) อุปกรณแเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณแประจ าตัว 
             ลูกเสือจะตองเตรียมอุปกรณแตางๆ ประจ าตัวใหพรอม กอนก าหนดเดินทาง โดยจัดใหเป็น
ระเบียบเรียบรอย ควรเตรียมเฉพาะสิ่งที่มีน้ าหนักไมมากและจ าเป็นเทานั่น เพราะเมื่อลูกเสือน าสิ่งของไป
บรรจุลงเครื่องหลังแลว จะท าใหสะพายหลังไดสะดวก อุปกรณแประจ าตัวที่ลูกเสือควรเตรียมไป มีดังนี้ 
   1.1) กระติกน้ า ควรลางใหสะอาด ใสน้ าเต็มกอนออกเดินทางเล็กนอย 
  1.2) เครื่องใชประจ าตัว เชน ผาเช็ดหนา สบู แปรงสีฟัน เชือกผูกเงื่อน ผาขาวมา ขันลางหนา 
   1.3) เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ไดแก เสื้อ กางเกง เข็มขัด ผาพันคอหมวก รองเทา ถุง
เทา เข็มเครื่องหมายและสัญลักษณแติดเครื่องหมายตางๆ 

1.4) ยาประจ าตัวและอุปกรณแการปฐมพยาบาลตางๆ เชน ยาใสแผลสด พลาสเตอรแยา 
ผาพันแผล ส าลีและแอมโมเนีย 
  1.5) เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ 
  1.6) ในกรณีที่เดินทางไกลในฤดูฝน ลูกเสือควรเตรียมเสื้อกันฝนหรือผายางไปดวยแตถาเป็นฤดู
หนาวก็ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปดวย 
  1.7) เครื่องนอนตางๆ เชน เต็นทแ ผาปูนอน ผาหม เป็นตน 
  1.8) ถุงพลาสติก เพ่ือใชใสเสื้อผาที่เปียกชื้นหรือเสื้อผาที่ใชแลว 

1.9) เชือกหรือยางเพ่ือใชผูกรัดสิ่งของเล็กๆ นอยๆ 
1.10) ไมงาม  
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2) อุปกรณแสวนรวมหรืออุปกรณแส าหรับหมูหรือกอง 
       อุปกรณแสวนรวม คือ อุปกรณแที่ใชส าหรับทุกคนในหมูหรือกองที่ลูกเสือควรเตรียมเพ่ือ
น าไปใชในการอยูคายพักแรมรวมกัน มีดังนี้ 
      2.1) ตะเกียง เพ่ือใชจุดใหความสวางในเวลากลางคืน 
           2.2) เครื่องครัวที่จ าเป็น เชน หมอที่ใชส าหรับปรุงอาหาร กระทะ ที่เปิดกระปอง มีดท าครัว 
 2.3) อาหารสด อาหารแหง และอาหารกระปอง ส าหรับรับประทานทั้งหมู 

2.4) กระดาษช าระ 
2.5) กระเปายาและอุปกรณแในการปฐมพยาบาลประจ าหมู 
2.6) ถังตักน้ า กะละมัง ผาเช็ดจาน กระดาษช าระ 
2.7) ไมขีดไฟ เชื้อไฟ 
2.8) ยาขัดรองเทา ยาขัดโลหะ 
2.9) ธงประจ าหมูลูกเสือ 
2.10) ขวาน มีด พรา พลั่วสนาม เสา สมอบก เชือกโยงเต็นทแ 
2.11) เต็นทแส าหรับ 2 คน 

 
การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
    เครื่องหลัง คือ ถุงหรือกระเปาส าหรับใสสิ่งของตางๆ และใชสะพายหลังเพ่ือใหสามารถน าสิ่งของ
ไปยังสถานที่ตางๆ ไดอยางสะดวกเครื่องหลังจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ า เป็นมากส าหรับการเดิน
ทางไกล เพราะลูกเสือตองใชบรรจุอุปกรณแประจ าตัว อุปกรณแประจ าหมู  ซึ่งตองน าไปใชในการอยูคาย   
พักแรม การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลัง หรือกระเปา  มีขอแนะน าดังนี้ 

1. ควรเลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะ ไมเล็กหรือใหญจนเกินไป 
2. ควรบรรจุสิ่งของที่มีน้ าหนักมาก หรือสิ่งของที่ใชภายหลังไวขางลาง สวนสิ่งของที่ใชกอนหรือ

ใชรีบดวน เชน ไฟฉาย เสื้อกันฝน ไมขีดไฟ ใหไวขางบนสุดของเครื่องหลัง ซึ่งสามารถน าออกมาใชไดอยาง
สะดวก 

3. บรรจุสิ่งของนุมๆ เชน ผาเช็ดตัว ผาหม เสื้อผาใสลงในเครื่องหลังตรงสวนที่จะสัมผัสกับหลัง
ของลูกเสือ เพ่ือจะไดไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 
 4.  สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ขาวสาร ควรใสถุงผาหรือถุงพลาสติกกอน แลวจึงบรรจุลง
เครื่องหลัง 
      5. ในกรณีท่ีถุงนอน และผาหมบรรจุเครื่องหลังไมได ใหผูกถุงนอนและผาหมของลูกเสือไวนอก
เครื่องหลัง คลุมดวยพลาสติกใสเพื่อกันเปียกน้ า 
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6. เครื่องหลังที่ลูกเสือน าไป ตองไมหนักจนเกินไป เพราะถาหนักเกินจะท าใหลูกเสือเหนื่อยเร็ว
น้ าหนักของเครื่องหลังควรหนักไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ าหนักตัวลูกเสือ เชน ถาลูกเสือหนัก 60 กิโลกรมั    
เครื่องหลังควรหนักไมเกิน 12 กิโลกรัม เป็นตน      
 

ภาพ การบรรจุเครื่องหลังที่ถูกวิธี 
 
4. หลักการทั่วไปในการเดินทางไกล (6 Prs.) 
 4.1 การด าเนินงาน (Promotion) จะตองไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาในสังกัดและผูปกครอง 
เป็นลายลักษณแอักษร 

   1) ผูบังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ ควรจะมีการส ารวจสถานที่กอนการเดินทาง 
   2) เรื่องสถานที่ที่จะเดินทางไกลและพักแรม ใหมีการตกลงกันในที่ประชุมกองลูกเสือและผู

ก ากับอาจยับยั้งหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมได 
   3) ถาจะเป็นการเดินทางไปตางจังหวัดหรือพักแรมตองสงเรื่องการขออนุญาตกอน 3 เดือน   

เพ่ือการเตรียมการของลูกเสือ 
           4) หากสามารถท าได ควรซักซอมใหลูกเสือเขาใจในหลักการวิธีการกอนออกเดินทางไกล 
           5) เมื่อกลบัจากการเดินทางไกลและพักแรมแลว ตองท ารายงานถึงผลการปฏิบัติงาน 
เสนอตอผูสั่งอนุญาต  
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4.2 สถานที่พักแรม (Premise) ควรเป็นที่โลงแจงและเป็นที่ที่ไมลุม อยูใกลสถานพยาบาล ใกล
ตลาด หาน้ าหาฟืน สะดวก มีอาคารพักเวลาฉุกเฉิน ไมควรตั้งคายริมบึง – ถนน ทางรถไฟ ใตตนไมใหญ 

4.3 สิ่งของที่ตองน าไป (Property) 
   1) ของใชสวนตัว 
   2) ของใชประจ าหมูหรือสวนกลาง 
4.4 อาหาร (Provision) ตองถือวาอาหารเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการไปอยูคายพักแรม ควบคูไป

กับเรื่องน้ า จะตองประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการท ารายการอาหารประจ าวัน ซึ่งจะประกอบทั้ง
อาหารแหงและอาหารสด เพ่ือใหถูกหลักโภชนาการและมีปริมาณเพียงพอ 

4.5 การฝึกอบรมประจ าวัน (Practice) ผูก ากับและลูกเสือตองวางโครงการวาในวันหนึ่งๆ จะ 
มีการฝึกอบรมอะไรบางไวลวงหนา หรือจะใหไปบริการทองถิ่นอยางไร เพ่ือปูองกันการใชเวลาวางไปโดย 
เปลาประโยชนแ หรือจะใหท ากิจกรรมอะไรก็ตองวางโครงการไว 

4.6 การวางก าหนดการ (Program) การวางก าหนดการตองมีสวนสัมพันธแกันเป็นลูกโซกับการฝึก 
อบรมประจ าวันและเหมาะกับสภาพดินฟูาอากาศและสิ่งอื่นหลายประการ อาทิ เชน 

   1) ตองวางก าหนดการการบ าเพ็ญประโยชนแแกทองถิ่นนั้นๆ ใหสะอาด ไมใหถูกต าหนิภายหลังได   
   2) มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับดินฟูาอากาศใหลูกเสือไดปฏิบัติ แตทั้งนี้ให ลูกเสือมีเวลาวางเป็น

ของเขาเองบาง 
   3) วางแผนใหลูกเสือไดมีโอกาสไปศึกษาและชมสถานที่ที่ส าคัญในละแวกนั้นบาง เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูหรือเพ่ือวางแผนการใหการบริการแกทองถิ่นนั้นๆ 
   4) คอยชี้แนะน าใหลูกเสือตระหนักในเรื่องระบบหมู ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือไวเสมอ 

 
สิ่งที่ผูบังคับบัญชาและลูกเสือควรค านึงถึงในการไปเดินทางไกลและอยูคายพักแรมนั้น สิ่งที่

ผูบังคับบัญชาควรค านึงถึง 
1.  เราจะไปเพื่ออะไร  (What)  ใหวางก าหนดวัตถุประสงคแท่ีแนนอนไว 
2.  เราจะเดินไปที่ไหนและพักแรมที่ไหน  (Where) 
3.  เราจะไปเมื่อไร  และจะกลับเมื่อไร (When) 
4.  เราจะปฏิบัติอยางไรกอนเดินทางและหลังการเดินทางแลว  (How) 

 
การปฏิบัติการกอนเดินทางกลับ 
 เมื่อสิ้นสุดการอยูคายพักแรมแลว ลูกเสือจะตองปฏิบัติอยางไรบาง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะตองอบรม
กันอีกพอสมควร โดยปกติการไปอยูคายพักแรม ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง เป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ลูกเสือจะตอง
ระมัดระวังใหมากในเรื่องความสะอาด ความเรียบรอย เพราะหลังจากที่ลูกเสือไปอยูคายพักแรมแลวมักจะ
ทิ้งปฏิกูลตางๆ ไวในสถานที่นั้นและบริเวณใกลเคียงเป็นจ านวนมาก อาทิ เชน สมอบก เศษอาหาร
กระดาษ รวมทั้งฟืนที่ประกอบอาหาร และทิ้งหลุมตางๆ  ไวโดยไมกลบใหเรียบรอย ฯลฯ  อันเป็นเหตุให 
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เจาของสถานที่ผิดหวังและเบื่อหนาย ต าหนิตามหลังเสมอ ฉะนั้นลูกเสือทุกประเภทจึงควรปฏิบัติตาม 
ขอแนะน าขางลางนี้โดยเครงครัด คือ 

1. ตรวจความเรียบรอยของอุปกรณแตางๆ ที่น าไปและจะตองน ากลับ รวมทั้งส ารวจจ านวนคน 
และสิ่งของตางๆ ใหเรียบรอย 

2. รื้อถอนสิ่งที่ปลูกสรางขึ้นใหมเกี่ยวกับการอยูคายพักแรมออก กลบหลุมตางๆ ใหเรียบรอย   
สิ่งใดที่คิดวาจะมีประโยชนแอยูบาง อาจน าไปมอบใหเจาของสถานที่และกองรวมไวใหเรียบรอยเป็นที่เป็น
ทาง 

3. ท าความสะอาดสถานที่และบริเวณใกลเคียงกับที่ตั้งคายใหเรียบรอยที่สุด แมจะเสียเวลา 
เพ่ิมข้ึนบางก็ตาม 

4. ล่ าลาเจาของสถานที่และขอบคุณผูมีสวนชวยเหลือ ทั้งควรท าหนังสือขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง  
เมื่อกลับถึงท่ีตั้งกองแลว 

5. ท าบันทึกรายงานผูบังคับบัญชาตามระเบียบ 
 

ผูก ากับควรจะไดชี้แจงและเสนอแนะใหลูกเสือไดทราบถึงสิ่งที่มีประโยชนแตางๆ แกตัวลูกเสือและ
กองลูกเสือ กอนการเดินทางไกลสักเล็กนอย คือ 

1. ระหวางเดินทาง ใหลูกเสือละเวนการกระท าใดๆ อันเป็นที่รบกวนหรือกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูอ่ืน แมแตสัตวแเลี้ยง 

2. ไมควรอนุญาตใหลูกเสือเลนน้ าในแมน้ าล าคลองหรือสระ เวนแตจะไดมีการควบคุมอยาง
ใกลชิด 

3. อยาใหลูกเสือรับประทานของที่รสจัด เชน เค็มจัด – หวานจัด ระหวางเดินทางเพราะจะท าให 
ทองเสียและเป็นอันตรายแกกระเพาะอาหารไดงาย 

4. การเดิน ใหเดินทางขวาของถนน หากเดินในเวลากลางคืนควรมีผาขาวหรือสีสะทอนแสง พันที่ 
แขน เพ่ือเป็นที่สังเกตใหงายแกผูขับข่ียวดยานพาหนะผานมา 

5. ไมควรใชรองเทาผาใบ รองเทาใหมหรือรองเทาท่ีคับเกินไป 
6. เพ่ือเป็นการชวยผอนแรง ควรเดิน 30 นาที พัก 5 นาท ียกเทาใหสูงขณะหยุดพัก 
7. ใหรักษาระบบหมู และปฏิบัติตามค าสั่งโดยเครงครัด 

 
การเดินทางไกลไปตางประเทศ มีระเบียบปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. ลูกเสือที่ประสงคแจะเดินทางไกลไปตางประเทศ จะตองยื่นเรื่องราว ตามล าดับขั้นจนถึง 
ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ พรอมทั้งชี้แจงความประสงคแและรายละเอียดตางๆ 

2. การเชิญลูกเสือตางประเทศมาเยี่ยมเยียนหรือแรมคืนในประเทศไทย จะตองไดรับอนุมัติจาก 
ผูอ านวยการลูกเสือจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติแลวแตกรณี 
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5. เทคนิควิธีกางเต็นท์  
5.1 ท าความสะอาด เคลียร์พื้นที่ ก าจัดเศษก่ิงไม กอนหิน หรือของแข็ง ที่อยูบริเวณกางเต็นทแ

ออกใหหมด เพ่ือปูองกันไมใหของแหลมคมแทงพ้ืนเต็นทแ ท าใหพ้ืนเต็นทแช ารุดไดงายและน้ าอาจซึมเขา
เวลาฝนตก 

 
ค าเตือน อยารองพ้ืนเต็นทแโดยแผ่นรองพ้ืน (Ground sheet) ในชวงหนาฝน เพราะแผนรอง

พ้ืนมีคุณสมบัติกันน้ า เหมือนฟรายชีท ท าใหแผนรองพ้ืนเก็บกักน้ าเป็นอยางดี เมื่อกางเต็นทแบนแผนรอง
พ้ืนจึงเสมือนกางเต็นทแบนน้ า  ท าใหน้ าซึมเขาเต็นทแไดงายกวาการกางเต็นทแบนพ้ืนหญาหรือพ้ืนดิน ควร
รองภายในเต็นทแจะดีกวาเพื่อการปูองกันอีกชั้นหนึ่ง และเพ่ือความแหงสบายเวลานอน 

ส าหรับหนารอนหรือฝนไมตก สามารถท่ีจะรองพ้ืนเต็นทแดวยผารองพ้ืน (Ground sheet) ได
เลย หนาหนาวก็เชนเดียวกัน แตตองพับขอบแผนรองพ้ืนไมใหโผลออกมากจากตัวเต็นทแทั้งสี่ดาน เพ่ือกัน
ละอองหมอกท่ีตกลงมารวมตัวกันเป็นหยดน้ า จะท าใหพ้ืนเต็นทแแฉะเหมือนกับกรณีในหนาฝน 

ข้อควรระวัง : เวลากางไมควรลากเต็นทแ เพราะพ้ืนเสมือนเป็นกระดาษทรายชั้นดี ที่จะท าใหพ้ืน
เต็นทแช ารุดไดงาย ควรใชวิธียกเต็นทแจะดีกวา โดยกอนยก ใหน าสิ่งของที่หนักออกจากเต็นทแกอน เพ่ือ
ปูองกันเต็นทแขาดไดงาย 

5.2 ต่อเสาเต็นท์ ทั้งสองเส้น แล้วเสียบแบบทะแยง 

 

http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/1-98
http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/2-78
http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/1-98
http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/2-78
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  5.3 ดันเสาขึ้น 

 
ดันเสาขึ้นเต็นทแ แลวเสียบกับตัวเสียบที่ติดมาพรอมกับมุมทั้ง 4 ของเต็นทแ ที่ละขางและที่ละเสน 

(เม่ือกางเต็นทแคนเดียว) หรือท าท้ังสองขางพรอมกัน (กรณี กางเต็นทแ 2 คน)  เต็นทแจะตึงเป็นรูปโดมทันที 
 
5.4 ยึดเต็นท์ให้แข็งแรง 

 
ตรงยอดเต็นทแจะมีเชือกหรือตัวเกี่ยว น าไปผูกหรือเกี่ยวกับเสาเต็นทแที่ตัดกันตรงยอด เพื่อใหเต็นทแ

ตึง และน าตัวเกี่ยวที่เหลือตรงเหลี่ยมเต็นทแเก่ียวยึดกับเสาเต็นทแใหหมด เพื่อใหเต็นทแแข็งแรงขึ้น 
 
5.5 จัดการฟลายชีท (ผ้าคลุมเต็นท์) 

 

http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/3-63
http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/3-63
http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/3-63


53 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

น าเสาฟลายชีท (ผ้าคลุมเต็นท์) ที่มาพรอมกับเสาเต็นทแ (เสาสั้น) น ามาตอกันแลวน าไปเสียบใน
ชองที่เย็บติดกับฟลายชีท (ดังรูป) ทั้งสองเสน แลวน าเชือกที่เย็บติดกับฟลายชีทตรงกึ่งกลางผูกติดกับเสา 
ฟลายชีท ตรงที่ตัดกัน  ตรงตะเข็บฟลายชีท (ตามแนวเสาฟลายชีท) จะมีตีนตุ฿กแกหรือเมจิกเทปอยูใหแกะ
ออก แลวน าไปยึดติดกับเสาฟลายชีท เพื่อยึดเสากับฟลายชีทเป็นชิ้นเดียวกัน 
 

5.6 ยึดฟลายชีทเข้ากับหลังคาเต็นท ์

 
น าชุดฟลายชีทไปคลอมหรือปิดหลังคาเต็นทแ โดยเอาปลายเสาฟลายชีทไวตรงกับประตูเต็นทแ ท า

การยึดดวยตัวเกี่ยวที่ติดมากับมุมทั้ง 4 ของฟลายชีท ยึดเขากับหวงตรงมุมทั้ง 4 ของตัวเต็นทแ แลวยึดเม
จิกเทปหรือตีนตุ฿กแกตรงมุมตะเข็บของฟลายชีทเขากับตัวเต็นทแ เพื่อใหฟลายชีทมั่นคง แข็งแรงขึ้น 
 

5.7 ใช้สมอช่วยยึด กันลมกระโชก 

 
น าสมอไปยึดกับมุมทั้ง 4 ของตัวเต็นทแ เพื่อกันลมกระโชก ชวยใหเต็นทแมั่นคงและอยูตัว  น าเชือก

ไปผูกกับปลายฟลายชีทตรงกลางระหวางเต็นทแดานหนาตางและตรงตะเข็บดานนอก ดึงใหตึงยึดดวยสมอ
บก  เพ่ือไมใหฟลายชีทติดกับตัวเต็นทแ เวนชองวางใหอากาศถายเทไดสะดวก  

**วิธีนี้เหมาะส าหรับใช้ช่วงฤดูฝนเสร็จสิ้นขั้นตอน วิธีกางเต็นทแ ส าหรับเต็นทแแบบโดม ส าหรับ
เต็นทแบางแบบ บางยี่หอ อาจมีอุปกรณแไมครบ ตองประยุกตแใชตามความเหมาะสม 

http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/6-42
http://travel.mthai.com/travel_tips/20074.html/attachment/6-42
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6. สุขภาพส่วนบุคคลและการดูแลสุขภาพ 
โดยธรรมชาติของมนุษยแ เมื่อเกิดปัญหาตางๆขึ้น ในชีวิต ก็จะพยายามหาทางแกปัญหาดวยตัวเอง

เป็นอันดับแรก เมื่อรูวา ไมสามารถแกปัญหาไดเอง ก็จะแสวงหาความชวยเหลือจากผูอ่ืน  ในเรื่องความ
เจ็บปุวย หรือปัญหาสุขภาพก็เชนเดียวกัน ทุกคนตองการที่จะดูแลตนเอง ใหมีสุขภาพดีอยูเสมอ ดั งนั้น 
กลาวไดวา "การดูแลสุขภาพตนเอง เป็นกิจกรรมที่บุคคลแตละคนปฏิบัติ และยึดเป็นแบบแผนในการ
ปฏิบัติ เพื่อใหมีสุขภาพดี" อาจแบงขอบเขตการดูแลสุขภาพตนเอง เป็น 2 ลักษณะคือ 

1. การดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะปกติ เป็นการดูแลสุขภาพตนเอง และสมาชิกในครอบครัว 
ใหมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณแอยูเสมอ ไดแก 

     1) การดูแลสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหสุขภาพแข็งแรง สามารถด าเนินชีวิตไดอยางปกติสุข เชน 
การออกก าลังกาย การสรางสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นอันตราย
ตอสุขภาพ 

     2) การปูองกันโรค เพ่ือไมใหเจ็บปุวยเป็นโรค เชน การไปรับภูมิคุมกันโรคตางๆ การไปตรวจ
สุขภาพ การปูองกันตนเองไมใหติดโรค 

2. การดูแลสุขภาพตนเองเม่ือเจ็บป่วย ไดแก การขอค าแนะน า แสวงหาวามรูจากผูรู เชน 
อาสาสมัครสาธารณสุขตางๆ ในชุมชน บุคลากรสาธารณสุข เพ่ือใหไดแนวทางปฏิบัติ หรือการรักษา
เบื้องตนใหหาย จากความเจ็บปุวย ประเมินตนเองไดวา เมื่อไรควรไปพบแพทยแ เพ่ือรักษากอนที่จะ
เจ็บปุวยรุนแรง และปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทยแ หรือบุคลากรสาธารณสุข เพ่ือบรรเทาความเจ็บปุวย 
และมีสุขภาพดีดังเดิม 

การที่ประชาชนทั่วไปสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดนั้น จ าเป็นตองมีความรู ความเขาใจในเรื่อง 
การดูแลสุขภาพ ตั้งแตยังไมเจ็บปุวย เพ่ือบ ารุงรักษาตนเอง ใหสมบูรณแแข็งแรง รูจักที่จะปูองกันตัวเอง มิ
ใหเกิดโรค และเมื่อเจ็บปุวยก็รูวิธีที่จะรักษาตัวเอง เบื้องตนจนหายเป็นปกติ หรือรูวา เมื่อไรตองไปพบ
แพทยแ หรือเจาหนาที่สาธารณสุข 
 
การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน 
        สุขภาพของคนเราจะดีหรือเสื่อมนั้น ขึ้นอยูกับความสมบูรณแแข็งแรง ของอวัยวะตางๆ เชน ผิวหนัง 
ตา หู จมูก และฟัน ซึ่งเป็นอวัยวะภายนอกรางกาย ที่เราควรดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดี และแข็งแรง 
เพราะถาเสื่อมโทรม หรือผิดปกติ จะสงผลกระทบตออวัยวะสวนอ่ืนๆ ได ดังนั้น เราตองระวังรักษาสวน
ตางๆ ของรางกายใหสะอาด ตลอดจนการออกก าลังกาย และการพักผอน เพ่ือท าใหรางกายมีความ
สมบูรณแ แข็งแรง และมีผลท าใหจิตใจเบิกบาน แจมใส สามารถด ารงชีวิตอยูในสังคมได อยางมีความสุข 
        การดูแลสุขภาพตนเอง ใหมีสุขภาพสมบูรณแ และแข็งแรงอยูเสมอ จะตองปฏิบัติกิจกรรม ในดาน
การสงเสริมสุขภาพอยางสม่ าเสมอ ในชีวิตประจ าวัน โดยยึดหลักสุขบัญญัติ  10 ประการ และส ารวจ
สุขภาพตนเอง ดังนี้ 
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1. ดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด 
     อาบน้ าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การอาบน้ าใหสะอาด จะตองใชสบูฟอกทุกสวนของ

รางกายใหทั่ว และมีการขัดถูขี้ไคล บริเวณล าคอ รักแร แขนขา งามนิ้วมือ งามนิ้วเทา ขาหนีบ โดยเฉพาะ
อวัยวะเพศ ตองรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ หลังจากนั้นลางดวยน้ า และเช็ดตัวใหแหง ดวยผ าที่สะอาด 
จะชวยใหรางกายสะอาด และสดชื่น 

     สระผม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง การสระผมชวยใหผสม และหนังศีรษะสะอาด ไม
สกปรก หรือมีกลิ่นเหม็น โยใชสบู หรือแชมพูสระผมจนสะอาด แลวเช็ดผมใหแหง หรอมทั้งหวีผมให
เรียบรอย การหมั่นหวีผม จะชวยนวดศีรษะใหเลือดมาเลี้ยงศีรษะมากขึ้น และตองลางหวี หรือแปรงให
สะอาดเสมอ การไมสระผม หรือสระผมไมสะอาด ท าใหเป็นชันนะตุ รังแค และเกิดอาการคัน เกิดโรค
ผิวหนัง และเชื้อราบนหนังศีรษะ ท าใหเกิดผมรวง และเสียบุคลิกภาพ 

     การรักษาอนามัยของดวงตา ดวงตาเป็นอวัยวะส าคัญ เราควรหวงแหน และใหความเอาใจ
ใส ควรปฏิบัติดังนี้ อาน หรือเขียนหนังสือในระยะหางประมาณ 1 ฟุต โดยมีแสงสวางเพียงพอ แสงเขา
ทางดานซาย หรือตรงขามกับมือที่ถนัด หากรูสึกเพลียสายตา ควรพักผอนสายตา โดยการหลับตา หรือ
มองไปไกลๆ ชั่วครู ดูโทรทัศนแในระยะหางอยางนอย 1 เมตรครึ่ง บ ารุงสายตาดวยการรับประทานอาหาร
ที่มีคุณคา เชน มะละกอสุก ฟักทอง และผักบุง เป็นตน ใสแวนกันแดด ถาจ าเป็นตองมองในที่ๆ มีแสง
สวางมากเกินไป ตรวจสายตาอยางนอยปีละ 1 ครั้ง โดยแผนทดสอบสายตา (E-Chart) ถาสายตาผิดปกติ 
ใหพบจักษุแพทยแ เพ่ือตรวจสอบ และประกอบแวนสายตา 

     การรักษาอนามัยของหู หูเป็นอวัยวะที่ส าคัญอยางหนึ่งของรางกาย ที่จะตองเอาใจใสดูแลให
ถูกตอง ดังนี้ เช็ด บริเวณใบหู และรูหู เทาที่นิ้วจะเขาไปได หามใชของแข็งแคะเขี่ยใบหู รูหู  คนที่มีประวัติ
วา มีการอักเสบของหู ตองระวังไมใหน้ าเขาหูเด็ดขาด หากมีน้ าเขาหู ใหเอียงหูขางนั้นลง น้ าจะคอยๆ ไหล
ออกมาไดเอง หรือใชไมพันส าลีเช็ดบริเวณชองหูดานนอก ถาเป็นหวัด ไมควรสั่งน้ ามูกแรงๆ เพราะจะท า
ใหเชื้อโรคจากจมูก หรือคอ ถูกดันเขาไปในหูชั้นกลาง ท าใหเกิดการติดเชื้อ และเกิดเป็นโรคหูน้ าหนวก 
เมื่อมีแมลงเขาหู อยาพยายามแคะ ใหใชน้ ามันมะกอก หรือน้ ามันพืช หยอดหูทิ้งไวชั่วขณะ แมลงจะ
เคลื่อนไหวไมได และตายในที่สุด ควรพบแพทยแเพ่ือเอาแมลงออก หลีกเลี่ยงจากการถูกกระทบกระแทกหู
โดยแรง หรือการตบหู เพราะจะท าใหแกวหู และกระดูกภายในหูหลุด เกิดการสูญเสียการไดยิ นตามมา 
รวมทั้งการหลีเลี่ยงเสียงอึกทึก และเสียงดังมากๆ อาจท าใหหูพิการได ตองรูจักสังเกตอาการผิดปกติของหู 
และการไดยินอยูเสมอ หากมีอาการผิดปกติ เชน รูสึกปวดหู เจ็บหู คันหู หูอ้ือ มีน้ าหรือหนองไหลจากหู 
เวียนศีรษะ มีเสียงดังรบกวนในหู การไดยินเสียงนอยลง หรือไดยินไมชัด ตองรีบไปพบแพทยแเฉพาะทาง หู 
คอ จมูก ทันท ี

การรักษาอนามัยของจมูก ขอควรปฏิบัติดังนี้ 
1) ไมถอนขนจมูก เพราะจะท าใหจมูกอักเสบได 
2) ถาเป็นหวัดเรื้อรัง หรือมีเลือดก าเดาออกบอยๆ ตองพบแพทยแเพ่ือตรวจรักษา 
3) หามใสเมล็ดผลไม หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนเขาไปในรูจมูก 
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4) การไอหรือจาม ตองใชผาเช็ดหนาปิดปาก จมูก เพ่ือปูองกันการแพรกระจายของเชื้อ
โรคในอาการ เป็นผลใหผูอ่ืนติดโรคได 

5) ตองสั่งน้ ามูก ใสในผา หรือกระดาษเช็ดหนาที่สะอาด 
     ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ มือและเทาเป็นสวนหนึ่งของรางกายที่ส าคัญ ตองมีการ

ดูแลรักษา ไมปลอยใหเล็บมือเล็บเทายาว การปลอยใหเล็บยาว โดยไมดูแลความสะอาด จะท าใหเชื้อโรคที่
สะสมอยูตามซอกเล็บ ติดไปกับอาหาร เป็นการน าเชื้อโรคเขาสูรางกายทาปากโดยตรง ท าใหเกิดโรค
อุจจาระรวง กอน และหลังรับประทานอาหาร และหลังจากเขาสวมแลว ตองลางมือดวยสบูใหสะอาดทุก
ครั้ง และตองสวมรองเทาเม่ือออกจากบาน 

     ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน ควรฝึกขับถายอุจจาระใหเป็นเวลาทุกวัน ในตอนเชา อยาให
ทองผูกบอยๆ เพราะจะท าใหเกิดโรคริดสีดวงทวาร และเป็นมะเร็งในล าไสใหญได 

     ใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้ความอบอุ่นเพียงพอ การรักษาความสะอาดของเสื้อผา 
เครื่องนุงหม และเครื่องนอนเป็นสงส าคัญ เสื้อผาที่ใชแลวทิ้ง ชั้นนอกและชั้นใน ตองมีการท าความสะอาด
ดวยสบู หรือผงซักฟอกทุกครั้ง น าไปผึ่งหรือตากแดดใหแหง ประการส าคัญ การสวมเสื้อผ า ตอใชให
เหมาะสมกับสภาพอากาศ ไมใสเสื้อผาซ้ าๆ หรือซักไมสะอาด อับชื้น เพราะจะท าใหเกิดโรคผิวหนังได 

2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง  แปรงฟันอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 
หลีกเลี่ยงขนมหวาน เชน ลูกอม แปรงฟัน หรือบวนปากหลังรับประทานอาหาร ไมใชฟันขบเคี้ยวของแข็ง 

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย ควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 
กอนและหลังการปรุงอาหาร รวมทั้งกอนรับประทานอาหาร และหลังการขับถาย เป็นการปูองกันการแพร
เชื้อ และติดเชื้อโรคได ควรลางมือใหถูกวิธี ดังนี้ 

1) ใหมือเปียกน้ า ฟอกสบู ถูใหทั่วฝุามือ ดานหนา และดานหลังมือ 
2) ถูตามงามนิ้วมือ และซอกเล็บใหทั่ว เพ่ือใหสิ่งสกปรกหลุดออกไป พรอมทั้งถูกขอมือ 
3) ลางน้ าใหสะอาด แลวเช็ดมือใหแหงดวยผาที่สะอาด 

4. รับประทานอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
เลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยค านึงถึงหลัก 3 ป. คือ ประโยชนแ ปลอดภัย ประหยัด ปรุง
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ และใชเครื่องปรุงรสที่ถูกตอง โดยค านึงถึงหลัก  3 ส. คือ สงวนคุณคา สุกเสมอ 
สะอาดปลอดภัย รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู เพียงพอตอความตองการของรางกาย รับประทาน
อาหารปรุงสักใหม และใชชอนกลางในการรับประทานอาหารรวมกัน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
สุกๆ ดิบๆ อาหารรสจัด อาหารใสสีฉูดฉาด ดื่มน้ าสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว 

5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพย์ติด การพนัน และการส าส่อนทางเพศ ไมเสพสารเสพยแติดทุกชนิด 
เชน บุหรี่ สุรา ยาบา กัญชา กาว ทินเนอรแ งดเลนการพนันทุกชนิด ไมม่ัวสุมทางเพศ 

6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ทุกคนในครอบครัวชวยกันท างานบาน 
มีการปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นรวมกัน การเผื่อแผน้ าใจซึ่งกันและกัน การท าบุญ และไดท า
กิจกรรมสนุกสนานรวมกัน 
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7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท ดูแล ตรวจสอบ และระมัดระวังอุปกรณแเครื่องใช
ภายในบาน เชน ไฟฟูา เตาแก฿ส ของมีคม ธูปเทียนที่จุดบูชาพระ และไมขีดไฟ ระมัดระวังเพ่ือปูองกัน
อุบัติภัยในที่สาธารณะ เชน การใชถนน โรงฝึกงาน สถานที่กอสราง และชุมชนแออัด เป็นตน 

8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี การออกก าลังกายชวยใหรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย กระตุนใหกระดูกยาวขึ้น และเข็งแรงข้ึน ท าใหสูงสงา บุคลิกดี และยังชวยผอน
คลายความเครียด จากการท างาน ตลอดจนเพ่ิมภูมิตานทานแกรางกาย โดย ออกก าลังกายอยางนอย
สัปดาหและ 3 วัน ครั้งละ 20 – 30 นาท ีออกก าลังกาย และเลนกีฬาใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย และวัย 
ตรวจสอบสุขภาพประจ าปีอยางนอยปีละครั้ง 

9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ พักผอน และนอนหลับใหเพียงพอ จัดสิ่งแวดลอมทั้งในบาน 
และนอกบานใหนาอยู มองโลกในแงดี ใหอภัย และยอมรับขอบกพรองของคนอ่ืน เมื่อมีปัญหาไมสบายใจ 
ควรหาทางผอนคลาย ในทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม ใชทรัพยากร เชน น้ า ไฟ อยางประหยัด 
หลีกเลี่ยงการใชวัสดุ อุปกรณแท่ีกอใหเกิดพิษตอสิ่งแวดลอม เชน ถุงพลาสติก โฟม ตลอดจนการรวมมือกัน 
รักษาความสะอาด และเป็นระเบียบของสถานที่ท างาน และท่ีพัก เป็นตน 
 
7. การดูแลรองเท้า 

7.1 การท าความสะอาดรองเทา รองเทาเป็นเครื่องแตงกายที่ควรดูแลรักษาและท าความสะอาด 
ทุกครั้งหลังจากการใช เพ่ือปูองกันไมใหรองเทาสกปรก เป็นแหลงเพาะเชี้อโรค น าโรคมาสูผูสวมใส และ
ท าใหเทามีกลิ่นเหม็น 
  7.2 การท าความสะอาดรองเทา 
       7.2.1 รองเทาแตะ มีวิธีการท าความสะอาด ดังนี้ 
   1) เคาะฝุุนที่รองเทาออกใหหมดแลวลางดวยน้ าสะอาด 
   2) น าไปซักในน้ าผสมผงซักฟอก ใชแปรงถูกผาขัดถูกใหสะอาดและลางดวยน้ าสะอาด  

      2 – 3 ครั้ง 
   3) สะบัดน้ าออก น าไปตากโดยวางดานหัวรองเทาใหสูง เพ่ือใหน้ าไหลมาท่ีสนรองเทา    

     ซึ่งจะชวยใหรองเทาแหงเร็วขึ้น 
       7.2.2 รองเทาผาใบ  มีวิธีการท าความสะอาด ดังนี้ 
   1) ถารองเทาเปื้อนโคลน ปลอยทิ้งไวใหโคลนแหง จากนั้นเคาะเศษดินออก ใชแปรงขน 

     ออนปัดรอยเปื้อนและฝุุน แลวแกะเชือกผูกรองเทาออก 
   2) น าไปซักในน้ าเปลา ใชแปรงถูกผาขัดรอยเปื้อนที่รองเทาและเชือกผูกรองเทาออก 
   3) น าไปแชในน้ าผสมผงซักฟอกประมาณ 20 นาที ใชแปรงถูผาขัดรอยเปื้อนออกใหหมด 

     ทั้งภายในและภายนอก 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
   4) ลางน้ าสะอาด 2 – 3 ครั้ง สะบัดน้ าออก ถาเป็นรองเทาสีขาว ควรใชน้ ายาเคลือบ 

     ผาใบสีขาวทาใหทั่วแลวน าไปผึ่งแดด หรือใชกระดาษช าระแปะบนรองเทาใหทั่ว  
     จะชวยปูองกันไมใหรองเทาเกิดรอยดางสีเหลือง 

   5) การตากรองเทาผาใบ ควรยกหัวรองเทาตั้งใหสูงขึ้นเพ่ือใหน้ าไหลมาท่ีสนรองเทา  
     ซึ่งจะชวยใหแหงเร็วขึ้น 

   6) ซักเชือกผูกรองเทาใหสะอาด แลวน าไปตากไวที่ราวตากผา ใกลๆ กับท่ีตากรองเทา  
     เพ่ือสะดวกในการเก็บ 

       7.2.3 รองเทาหนัง  มีวิธีการท าความสะอาด ดังนี้ 
   1) ถารองเทาเปื้อนฝุุน ใชแปรงขนออน ปัดฝุุนออก ถารองเทาเปื้อนโคลน ใหน าผาชุบน้ า 

     บิดหมาดเช็ดโคลนออกใหหมด 
   2) ใชผาแหงเช็ดน้ าออกใหหมดและน าไปผึ้งใหแหง 
   3) ใชผาหรือแปรงขัดรองเทาแตะยาขัดทาใหทั่วรองเทา ปลอยทิ้งไวสักครู แลวใชผาแหง 

     ขัดรองเทาจนขึ้นเงา 
  7.3 การตรวจสอบผลงาน เป็นการตรวจสอบความสะอาดของรองเทาวาสะอาดและขึ้นเงาหรือไม 
  7.4 การปรับปรุงแกไข  หากพบวารองเทาท่ีท าความสะอาดแลวยังไมข้ึนเงา ใหใชผา หรือแปรง
ขัดรองเทาขัดใหมอีกครั้ง 
  7.5 การเก็บรองเทา เมื่อรองเทาท่ีท าความสะอาดแหงหรือขึ้นเงาดีแลว ควรเก็บใสกลองรองเทา
หรือจัดวางบนชั้นวางรองเทา เพื่อความสะดวกในการหยิบมาสวมใส 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 13  เร่ือง นักสารพัดช่าง 1 (การซ่อมวัสดปุูนและการซ่อมรั้ว)  จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

วิชานักสารพัดชาง เป็นวิชาที่ก าหนดขึ้นส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่มีประสบการณแเกี่ยวกับงาน
ชางพ้ืนฐานทั่วไป เชน งานซอมแซมอุปกรณแและเครื่องใชภายในบาน งานทาสี  งานซอมปูน งานซักรีดและ
ซอมแซมเสื้อผา ซึ่งหากลูกเสือมีความรูในดานนี้ติดตัวแลวสามารถน าเอาความรูไปใชในชีวิตประจ าวันได 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติงานในวิชานักสารพัดชางไดอยางนอย 5 อยาง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

2.2.1 ปฏิบัติการซอมวัสดุดวยปูนได 
2.2.2 ปฏิบัติการซอมรั้วได 

 
3. เนื้อหา 

3.1 วิธีการซอมวัสดุดวยปูนได 
3.2 วิธีการซอมรั้ว 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการซอมแซมบานพักท่ีอยูอาศัย 

     4.3.1 ผูก ากับฯ แบงลูกเสือออกเป็น 2 กลุม โดยการรวมหมูลูกเสือ พรอมทั้งชี้แจงวิธีการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1) การซอมวัสดุที่ท าดวยปูน 
2) การซอมรั้ว   

     4.3.2 ลูกเสือปฏิบัติกจิกรรมตามฐาน ครบทั้ง 2 ฐาน 
       4.3.3 ผูก ากับฯ ใหลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดไปศึกษามา โดวิธีการสุม 
       4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง พรอมทั้งใหค าแนะน า   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น   เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       



60 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 วัสดุ เชน ปูน ตะปู ไม   
 5.2 อุปกรณแ เชน คอน เลื่อย แปรงทาสี เกรียงเหล็ก ตลับเมตร ฯลฯ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามฐานเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการรายงานผลการศึกษา 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที ่14   เร่ือง นักสารพัดช่าง 2 (การซักผ้าและการปะชุนเสื้อผ้า)  จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

วิชานักสารพัดชาง เป็นวิชาที่ก าหนดขึ้นส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่มีประสบการณแเกี่ยวกับงาน
ชางพ้ืนฐานทั่วไป เชน งานซอมแซมอุปกรณแและเครื่องใชภายในบาน งานทาสี  งานซอมปูน งานซักรีดและ
ซอมแซมเสื้อผา ซึ่งหากลูกเสือมีความรูในดานนี้ติดตัวแลวสามารถน าเอาความรูไปใชในชีวิตประจ าวันได 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 นักเรียนสามารถปฏิบัติงานในวิชานักสารพัดชางไดอยางนอย 5  อยาง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
       2.2.1 ปฏิบัติการซักรีดเสื้อผาได 

2.2.2 ปฏิบัติการปะเสื้อผาและชุนถุงเทาได 
 
3.  เนื้อหา 

3.1 วิธีการซักรีดเสื้อผาได 
3.2 วิธีการปะเสื้อผาและชุนถุงเทา 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                    

4.2 เกม ……………………………                                         
4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                   

4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการซอมเกาอ้ีและการปะเสื้อผา 
       4.3.2 ผูก ากับฯ แบงลูกเสือออกเป็น 2 กลุม โดยการรวมหมูลูกเสือพรอมทั้งชี้แจงวิธีการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1) การซักรีดเสื้อผา  
2) การปะเสื้อผาและชุนถุงเทา   

       4.3.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ครบทั้ง 2 ฐาน 
       4.3.4 ผูก ากับฯ ใหลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดไปศึกษามา โดยวิธีการสุม 

     4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง พรอมทั้งใหค าแนะน า   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 วัสดุ เชน ดาย เศษผา ถุงเทา ผงซักฟอก ฯลฯ 
 5.2 อุปกรณแ เชน เข็มเย็บผา กรรไกร กะละมัง ฯลฯ  
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามฐานเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการรายงานผลการศึกษา 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 15 เร่ือง นักสารพัดช่าง 3 (การทาสีและการลับมีดและขวาน) จ านวน 1 คาบเรยีน 
 
1. สาระส าคัญ 

วิชานักสารพัดชาง เป็นวิชาที่ก าหนดขึ้นส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่มีประสบการณแเกี่ยวกับงาน
ชางพ้ืนฐานทั่วไป เชน งานซอมแซมอุปกรณแและเครื่องใชภายในบาน งานทาสี  งานซอมปูน งานซักรีดและ
ซอมแซมเสื้อผา ซึ่งหากลูกเสือมีความรูในดานนี้ติดตัวแลวสามารถน าเอาความรูไปใชในชีวิตประจ าวันได 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติงานในวิชานักสารพัดชางไดอยางนอย 5 อยาง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

2.2.1 ปฏิบัติการทาสีได 
2.2.2 ปฏิบัติการลับมีดและขวานได 

 
3. เนื้อหา 

3.1 วิธีการทาสี 
3.2 วิธีการลับมีดและขวาน 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   

4.2 เกม ……………………………                                         
4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                     

4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการทาสีและการลับมีดและขวาน 
       4.3.2 ผูก ากับฯ แบงลูกเสือออกเป็น 2 กลุม โดยการรวมหมูลูกเสือ พรอมทั้งชี้แจงวิธีการ
ปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน รายละเอียดดังนี้ 

1) การทาสีก าแพง 
2) การลับมีดและขวาน   

     4.3.3 ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน ครบทั้ง 2 ฐาน 
       4.3.4 ผูก ากับฯ ใหลูกเสือน าเสนอผลงานที่ไดไปศึกษามา โดวิธีการสุม 
       4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปเนื้อหาที่ถูกตอง พรอมทั้งใหค าแนะน า   
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 

5.1 วัสดุ เชน สี ทินเนอรแ หินลับมดี ผาเช็ดมือ ฯลฯ    
5.2 อุปกรณแ เชน แปรงทาสี มีด ขวาน ฯลฯ   

 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมตามฐานเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการรายงานผลการศึกษา 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง นักสารพัดช่าง 

 
1. การซ่อมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าว 

1.1 ใหสกัดตามรอยราวลึกเขาไปจากรอยเสนประมาณ 1 – 2 นิ้ว 
1.2 จากนั้นปัดฝุุนที่สกัดออกใหหมด แลวราดน้ าใหชุม ทิ้งผิวใหแหง 
1.3 ผสมปูนทราย อัตราสวน 1 ตอ 2 โดย ปูน 1 สวน ทราย 2 สวนใหเขากันทิ้งไวใหหมาด 
1.4 ฉาบปูนที่รอยแตก แตถารอยแตกเป็นเสนใหใชปูนทราย 
1.5 สุดทายแตงผิวใหเรียบ ทิ้งไวใหแหง 

 
2. การซ่อมแซมรั้วบ้านโดยใช้รั้วไม้ระแนง 

การซอมแซมรั้วบานมักจะถูกละเลย รั้วบานควรที่ควรจะมีการบ ารุงรักษาเป็นประจ าทุกปี การ
บ ารุงรักษานี้เป็นสิ่งส าคัญมากที่จะยืดชีวิตและความงามของรั้วบาน การไมสนใจรั้วบานจะท าใหรั้วบานที่
เป็นไมแตกและบิด และจะเสียคาใชจายมากในการซอมรั้วบาน การดูแลรั้วบานที่เหมาะสมจะลดคาใชจาย
เหลานี้ ตอไปนี้เป็นรายการตรวจสอบรั้วบานเป็นประจ าทุกปีจะชวยใหรั้วบานอยูไดยาวนาน 
   2.1 ความชื้นเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรั้วบ้าน เปลี่ยนเสนทางน้ าใดๆ จากระบบหัวฉีดออกไปจาก
รั้วไมแมวามันจะหมายถึงการยายถิ่นฐานของสปริงเกลอรแหัว หัวฉีดควรจะอยูหางจากรั้วไมในลักษณะ
เดียวกับที่พวกเขาควรจะก ากับอยูหางจากบาน ตัดหญาและวัชพืชทั้งหมดติดกับสวนหนึ่งของรั้วบาน สิ่ง 
เหลานี้คือความชื้นที่เกิดกับรั้วไมกอใหเกิดโรคราและในที่สุดก็ไมจะเริ่มเสื่อมลง 
   2.2 ขันน๊อตที่หลวม ความใส่ใจเป็นพิเศษกับน๊อตของประตู การขันน็อตจะท าใหรั้วบานมั่นคง
และแข็งแรง น็อตรั้วบานส าหรับงานภายนอกควรเป็นหัวนอตสแตนเลสหรือทองเหลืองเพ่ือปูองกันการ
เกิดสนิม 
  2.3 ควรท าความสะอาดรั้วไม้ระแนงให้สะอาด ลบสีที่ลอกดวยแปรงลวดหรือเครื่องฉีดน้ าความ
ดัน ตรวจสอบใหแนใจทุกพ้ืนผิวแหงและมีอีกคราบสีหรือไม 

หากพบวามันจ าเป็นที่จะตองเปลี่ยนขอตอบางสวนของรั้วไม ใหเปลี่ยนขอตอที่ท าดวยโลหะชุบ
สังกะสี มีหลายประเภทของขอตอที่สามารถใชไดงายตอการแนบรั้วไม และจะไมเคยตองกังวลอีกครั้ง
เกี่ยวกับเสารั้วไมผุและในที่สุดก็พัง ขอไดเปรียบจากการติดขอตอรั้วเหล็กอีกอยางหนึ่งคือไมตองกังว ล
เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากวัชพืชที่จะมาพันรั้วบาน และท าใหรั้วไมระแนงเสียหาย 
 
 
 
 

http://bigbikethai.info/
http://bigbikethai.info/%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/
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3. วิธีการซักผ้าที่มีประสิทธิภาพ 
3.1 ขั้นการเตรียม 
     - รวบรวมเสื้อผาที่จะตองซัก 
     - ส ารวจสิ่งของที่อาจตกคางอยูในเสื้อผา โดยเฉพาะในกระเปาตางๆ แลวเก็บออกใหหมด 

เพราะสิ่งของเหลานั้นอาจเสียหายระหวางการซักหรือท าใหเกิดอันตรายกับผูซัก หากสิ่งนั้นเป็นของมีคม 
เชน เข็มกลัดเป็นตน 

     - ส ารวจรอยเปื้อนและการช ารุดของเสื้อผากอนน าไปซัก 
     - แยกสีของเสื้อผาออกเป็นผาขาว ผาสีออนและผาสีเขม เสื้อผาที่สีตกควรแยกออกไวซัก

ตางหาก รวมทั้งแยกประเภทของเสื้อผา เชน เสื้อ กางเกง กระโปรง ผาเช็ดหนา ถุงเทา เป็นตน 
     - เตรียมวัสดุอุปกรณแส าหรับท าความสะอาดรอยเปื้อนหรือซอมแซมเสื้อผา 
     - น าภาชนะมาใสเสื้อผาที่แยกแลวใหเหมาะสมและสามารถขนยายไปยังที่ซักไดสะดวก 

       - เตรียมวัสดุอุปกรณแที่ใชในการซัก เชน กะละมังหรือถังน้ า ผงซักฟอก แปรงส าหรับซักผา 
น้ ายาปรับผานุม คราม ไมแขวนเสื้อ ไมหนีบ เป็นตน โดยเตรียมใหประหยัดเวลาและใชแรงงานนอยที่สุด 
  3.2 ขั้นลงมือซักผ้า 
       - รองน้ าใสกะละมังใบที่ 1 ใหมีปริมาณเหมาะสมกับปริมาณผาทั้งหมดท่ีจะซัก 
       - น าเสื้อผามาซักดวยน้ าสะอาดในกะละมังใบที่ 1 เพ่ือใหคราบสกปรกหลุดออกไปกอน โดย
เริ่มซักจากผาขาว ในขณะเดียวกันก็รองน้ าใสกะละมังใบที่  2 ส าหรับผสมกับผงซักฟอก 
       - ผสมผงซักฟอกลงในกะละมังใบที่ 2 ใหมีความเขมขนพอเหมาะกับปริมาณผาที่จะซัก 
       - เมื่อละลายผงซักฟอกในน้ าหมดแลว ใหน าผาขาวลงแชทิ้งไวประมาณ 20 – 30 นาที 
       - ซักผาขาวที่แชไว ถาเป็นเสื้อใหขยี้หรือแปรงเบาๆ บริเวณปกเสื้อ แขนเสื้อ คอเสื้อ กระเปา
เสื้อ และชายเสื้อ เป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีความสกปรกมากกวาสวนอ่ืน สวนกระโปรงหรือกางเกงก็จะ
เป็นบริเวณขอบเอว ขอบขา ชายกระโปรง และปากกระเปา 
       - ในขณะที่ก าลังซักผา ใหรองน้ าใสกะละมังใบที่1 เตรียมไวส าหรับน าผาที่ซักแลวมาซักในน้ า
สะอาด 
       - เมื่อซักผาขาวเสร็จแลวจึงซักผาสี โดยเริ่มจากผาสีออน และซักเสื้อ กระโปรง กางเกง ถุง
เทา หรือเสื้อผาที่สกปรกมาก เรียงตามล าดับ 
       - เมื่อซักผาในน้ าผงซักฟอกเสร็จหมดแลว ใหเทน้ าที่เหลือทิ้ง แลวลางกะละมังใหสะอาด  
       - รองน้ าใสกะละมังใบที่ 2 ที่ลางสะอาดแลว พรอมกับซักผาดวยน้ าสะอาดครั้งที่ 1 ใน
กะละมังใบที่ 1 โดยซักผาขาวกอน ในขณะซักใหกลับตะเข็บเสื้อผาดวย 
       - เมื่อซักในน้ าครั้งที่ 1 เสร็จ เทน้ ามนกะละมังออก ลางกะละมังใหสะอาด แลวรองน้ าใสไว
ส าหรับซักผาครั้งที่ 3 
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       - ในขณะที่รองน้ าใสกะละมังใบที่ 1 ใหซักผาในน้ าสะอาดครั้งที่ 2 จากกะละมังใบที่ 2 
       - น าภาชนะท่ีใสผาที่ยังไมไดซักในตอนแรกมาลางใหสะอาด โดยใชน้ าที่เก็บไวในกะละมังใบที่ 
2 ก็ได 
       - ผสมน้ ายาปรับผานุม ลงในน้ ากะละมังใบที่ 1 แลวน าผาลงไปแช เสร็จแลวก็ใสลงในภาชนะ
ที่ลางไว โดยแยกผาขาว ผาสีออกจากกัน น าผาทั้งหมดไปยังราวตากผา 
       - บีบผาใหหมาด แตไมควรใชการบิดเพราะจะท าใหผายับมากและเสียรูปทรง เมื่อบีบน้ าออก
แลว ใหคลี่ผาออกดึงใหเขารูป แลวใสไมแขวนเสื้อหรือตากกับราว ส าหรับผาขาวถาเป็นใยสังเคราะหแไม
ควรตากกลางแดดเพราะจะท าใหผาเหลือง แตถาเป็นผาฝูายสมารถตากกลางแดดได สวนผาสีควรตากใน
รม เพราะการตากแดดจะท าใหสีซีดและเกาเร็ว 
 
  3.3 การจัดเก็บ 
       - เมื่อผาแหงแลวควรเก็บใหเรียบรอย ผาที่ตองรีดก็น าไปแขวนรวมกันไว ไมควรพับเพราะจะ
ท าใหรีดยาก สวนผาที่ไมตองรีดก็ควรพับใหเรียบรอย โดยแยกเสื้อ กระโปรง กางเกง เสื้อผาชั้นในหรือถุง
เทา เพื่อใหเป็นระเบียบในการจัดเก็บ และหยิบใชไดสะดวก 
 
4. การปะชุนเสื้อผ้า 

4.1 การชุน (Darning) เป็นการซอมแซม เสื้อหรือผาช ารุด ที่เนื้อผาขาดหายไปเหมาะกับรอยขาด
ที่ไมกวางมาก ใชความประณีต ท าใหรอยชุนกลมกลืนกับผารอบรอยขาด โดยใชดายหรือไหม สีเดียวกันกับ
ผา หรือใกลเคียงกัน มาถักหรือสานปิดรอยขาด 

ประโยชนแของการชุนผา (Benefit) 
         1. ซอมแซมเสื้อผาที่ที่มีรอยขาดเล็กนอย 
         2. น าไปประยุกตแใชในการประกอบชิ้นงาน 

การชุนผามี 2 แบบ คือ 
1. การชุนแบบรังผึ้ง หรือตานกแกวเป็นการซอมแซมเสื้อหรือผาที่ช ารุดเป็นรู โดยใช

วิธีการคัทเวิรแค 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-H3gteIvhaLU/UsaKX-JHZQI/AAAAAAAAAJg/-jaKrnY8Ik8/s1600/01.jpg
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ขั้นตอน 
1. ตัดผาที่เป็นรอยขาดใหเป็นรูปวงกลม 

 
 

2. ขึงสะดึง (ในกรณีไมมีสะดึงใชถวยพลาสติกแทนก็ได) 

 
 

3. ดนตะลุยถี่ๆ รอบรอยขาด 

 
 

4. คัทเวิรแคทับแนวที่ดน ไวโดยรอบ 

 
 
 

http://2.bp.blogspot.com/-jhum6Xa9N88/UsaKW_8XanI/AAAAAAAAAI0/JVkWQUGDpt0/s1600/02.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xJOvksoonZY/UsaKW3A3EzI/AAAAAAAAAI8/fRm-eOYWYrQ/s1600/03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-WtKitTfSKPQ/UsaKXsYVFoI/AAAAAAAAAJE/JlbFh6CzClU/s1600/04.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zkMIjbJN_XI/UsaKXwj5_wI/AAAAAAAAAJM/MJn3wDPpQFI/s1600/05.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jhum6Xa9N88/UsaKW_8XanI/AAAAAAAAAI0/JVkWQUGDpt0/s1600/02.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xJOvksoonZY/UsaKW3A3EzI/AAAAAAAAAI8/fRm-eOYWYrQ/s1600/03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-WtKitTfSKPQ/UsaKXsYVFoI/AAAAAAAAAJE/JlbFh6CzClU/s1600/04.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zkMIjbJN_XI/UsaKXwj5_wI/AAAAAAAAAJM/MJn3wDPpQFI/s1600/05.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jhum6Xa9N88/UsaKW_8XanI/AAAAAAAAAI0/JVkWQUGDpt0/s1600/02.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xJOvksoonZY/UsaKW3A3EzI/AAAAAAAAAI8/fRm-eOYWYrQ/s1600/03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-WtKitTfSKPQ/UsaKXsYVFoI/AAAAAAAAAJE/JlbFh6CzClU/s1600/04.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zkMIjbJN_XI/UsaKXwj5_wI/AAAAAAAAAJM/MJn3wDPpQFI/s1600/05.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-jhum6Xa9N88/UsaKW_8XanI/AAAAAAAAAI0/JVkWQUGDpt0/s1600/02.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-xJOvksoonZY/UsaKW3A3EzI/AAAAAAAAAI8/fRm-eOYWYrQ/s1600/03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-WtKitTfSKPQ/UsaKXsYVFoI/AAAAAAAAAJE/JlbFh6CzClU/s1600/04.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-zkMIjbJN_XI/UsaKXwj5_wI/AAAAAAAAAJM/MJn3wDPpQFI/s1600/05.jpg
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5. ท าคัทเวิรแคแบบสาน ชั้นที่ 2 ท าไปเรื่อยๆ จนเต็มรอยขาด 

 
 

 
 

 
 
5. การทาสี 

5.1 เลือกสี สีทาภายในควรใหกลมกลืนกับขอบประตู - หนาตาง และถาพ้ืนผิวภายนอกเป็นปูน
ควรเลือกใชสีที่มีคุณภาพสูงที่สามารถยืดอายุการใชงานใหนานปกปูองสีบานจากการซีดจางที่เกิดจาก
แสงแดด ทนทานตอสภาวะอากาศตอตานการเกิดเชื้อรา ตะไครน้ า รวมทั้งไมจับฝุุนซึ่งจะท าความสะอาด
ไดงาย 
  5.2 เตรียมพ้ืนผิว กอนจะลงมือทาสีควร ท าความสะอาดฝุุนละออง และใชแปรงแซะสีเกาที่หลุด
ลอกออกเช็ดใหสะอาด แลวปลอยใหแหงสนิท การเตรียมพื้นผิวที่ถูกตองจะชวยใหสีที่ทาติดนานยิ่งขึ้น 

5.3 ทาสีรองพ้ืน การทาสีรองพ้ืนกอนจะชวยยึดเกาะกับผนังไดดีไมหลุดออกงายๆ เลือกสีรองพ้ืน
ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนผิว เพราะสีรองพ้ืนส าหรับพ้ืนที่ยังไมเคยทาสีมากอน ควรใชสีรองพ้ืนที่
สามารถปูองกันดางหรือการใชสีรองพ้ืนส าหรับพ้ืนผิวเนื้อออน และไมเนื้อแข็งที่อาจมียางซึม ออกมาได 
ควรทาสีรองพ้ืนที่สามารถกันยางและเชื้อรา 
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5.4 อุปกรณแทาสี แปรงทาสี และลูกกลิ้งมีความแตกตางกัน แปรงทาสีสามารถ เขาไดทุกซอกมุม
ของพ้ืนที่ที่ตองการทา จึงเหมาะกับในกรณีที่เตรียมพ้ืนผิว แบบหยาบๆ หรือผิวที่ไมเรียบ การใชแปรงทา
จะท าใหสีสัมผัสกับผิวผนัง ในซอกมุมตางๆ ไดดี ลูกกลิง้เหมาะส าหรับการทาในพ้ืนที่กวางๆ ซึ่งสามารถท า
ใหการทาสีท าไดเร็วกวา แตลูกกลิ้งจะใชปริมาณมากกวาการทาดวยแปรง 

5.5 อุปกรณแจ าเป็นอ่ืนๆ สิ่งที่ลืมไมไดเลยคือผาปูพ้ืนกันเปื้อนเพ่ือปูองกันสี กระเด็นหรือตกหลน
พ้ืน บันไดส าหรับทาที่สูงและเพดาน ถาดผสมสี และ อุปกรณแท าความสะอาดตางๆ 

5.6 เก็บรายละเอียด เมื่อทาเสร็จแลว ควรตรวจสอบหาขอบกพรอง เชน สีที่ทาอาจจะไม
สม่ าเสมอกัน หรือยังไมไดทาในสวนที่เป็นซอกเป็นมุม จากนั้นเก็บรายละเอียดของงานใหละเอียดของงาน
ใหเรียบรอย เทานี้ก็จะไดบานที่ดูใหม และสดใสขึ้นโดยไมตองมีการตกแตงอะไรใหสิ้นเปลือง 

5.7 การเก็บรักษาสี หากใชสีไมหมดแตเหลือจ านวนสีไมมาก และอยากเก็บสีไวใชตอครั้งหนา 
ควรจะเทสีใสกระปองที่มีขนาดเล็กปิดฝาใหแนน เพ่ือปูองกันการแข็งตัวของสีบนพ้ืนผิว 
 

6. การลับมีดและขวาน 
“คมมีด” คมมีดมีหลายลักษณะ แตกตางกันตามวัตถุประสงคแ และลักษณะการใชงานอาทิ เชน 
6.1 Hollow Ground คือ การท าคมมีดแบบเวาดานขางของใบมีด คมมีดแบบนี้ คือชางตีมีดจะ

ตีสวนของใบมีดใหเป็นแองเวาลงไป เมื่อคมมีดฟันผานเนื้องาน จะเกิดแรงเสียดทานที่นอยกวา และทุน
แรงในการฟันไมทั้งน้ าหนักในการฟัน และ จ านวนครั้งที่ฟัน คมมีดแบบนี้สามารถจะอยูในมีดไดทั้งขนาด
เล็ก กลาง หรือแมแตมีดที่ใหญ แตแนนอน มีดขนาดใหญมักจะมีความหนาที่หนาตามขึ้นไปดวย เทาที่เห็น
ในทองตลาด คมมีดแบบนี้มักจะอยูในมีดขนาดใบไมเกิน 4 นิ้ว และมีดฝรั่งที่สรางชื่อมาชานาน คือ Bob 
Loveless  
  6.2 Flat Grind การท าคมมีดชนิดนี้อาจจะท าได 2 ลักษณะ ไดแกการการท าคมมีดที่มี
พ้ืนที่หนาตัดทางดานความหนาของมีดเป็นทรงตัว V ในอักษรภาษาอังกฤษ และอีกลักษณะหนึ่ง ใบมีด
แบบเสมอกัน หรือเกือบเสมอกัน แลวไปท ามุมที่สวนคม คือคมมีดชนิดนี้ สามารถท าใหหนา และบางได
ตางๆ กันไป คมมีดแบบนี้เป็นที่นิยมในการผลิตมีดอยางกวางขวา ทั้งนี้นาจะมาจากความงาย ไมซับซอน
ทางการผลิต 

6.3 Convex คมมีดแบบนี้มีลักษณะโคงมน ทั้ง 2 ดานของคมมีด ลักษณะคมมีดจะหนา ผูผลิต
ราบใหญที่นิยมท าคมมีดแบบนี้ใหเหตุผลวา เป็นคมมีดที่มีความคงทนสูง และสามารถผลิตไดโดยการตั้งคม
ดวยมือ หรือความช านายของชางเทานั้น 

6.4 Chiesel Grinding หรือคมแบบสิ่ว คมมีดแบบนี้ เชนสิ่วนั่นเอง ถูกออกแบบใหสามารถกิน
ลึกเขาสูเนื้อไมไดดี หรือหากเอาไปใชในการท าอาหาร จะท าใหอาหารที่ถูกเฉือนลมลงไปทางดานที่คมมีด
ปาดเฉียง โดยมีขอสังเกตวา ผูที่ถนัดซาย สวนของคมมีดที่ถูกปาดออกตองอยูดานซาย และจะอยูดานขวา
เมื่อผูใชมีดถนัดขวา คมมีดแบบนี้จึงนาจะถูกจ ากัดดวยความถนัดของบุคคลที่ใชมัน 
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นอกจากคมมีดหลายแบบขางตนแลว ผูเขียนยังเคยเห็นคมมีดแบบผสมในมีดเลมเดียวกันในมีดที่
ออกแบบเป็นมีดแนว Tanto ของญี่ปุุนที่ฝรั่งเอาไป เชน มีดของ Bob Lum เป็นแบบผสมระหวาง 
Hollow Ground ที่สวนทองของมีด และไปหนาที่สวนปลาย คมมีดแบบนี้เป็นคมมีดในอุดมคติของมีดเชิง
ยุทธวิธีจนไปถึงมีดยังชีพ (จนเอาแนวคิดไปออกแบบ Dickier l) ดวยเหตุผลที่วาคมมีดบางเกินไปแมจะคม
เฉียบ แตความทนทานจะเสียไป และคมมีดที่หนาเกินไปก็อาจจะไมคมเฉียบเทากับมีดที่คมบางกวา 
แนวคิดในการออกแบบมีดลักษณะนี้อาจจะไมใชของใหมเพราะมีดอีเหน็บของไทยก็ไมคมหนา ไปบางที่
สวนปลายมีด และการใชอีเหน็บก็จะเลือกใชคมของมีดตามวัตถุประสงคแ เทคโนโลยีทางการผลิตมีดใน
ปัจจุบันพัฒนาไปมาก แนวคิดของการผสมผสานคมมีดปัจจุบันจึงอาจจะเปลี่ยนแปลง หรือสามารถเอา
ส วนที่ คมหนาไปไวที่ ปลายมีดแทน เ พ่ือประโยชนแ ในการ เจอะ แงะ หรื องั ดแงะสิ่ ง ต า งๆ  
  ไมวาคมมีดจะเป็นแบบใดก็ตาม มีการตั้งขอสังเกตเอาไววา องศาของคมมีดมีอยูเป็น 3 กลุม
ใหญๆ ไดแกพวกตางๆ ดังนี้ 

1. 17 – 30 องสา ส าหรับมีดท าครัวเฉพาะ หรือมีดใชงานทั่วไป 
2. 30 – 40 องสา ส าหรับมีดใชงานทั่วไป และมีดที่เนนการตอสูเรื่อยไปจนถึงมีดขนาดใหญใบ

ยาวถึง 9 – 10 นิ้ว 
3. 60 – 70 คงสา ซึ่งเป็นคมขวาน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 16 เร่ือง ค่ายพักแรม 1 (การก่อกองไฟและการป้องกันไฟไหม)้ จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

วิชาผูจัดการคายพักแรม เป็นวิชาที่ก าหนดขึ้นส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่มีประสบการณแ
เกี่ยวกับการอยูคายพักแรมมาแลวอยางนอย 5 ครั้ง สถานที่พักแรมแตกตางกันอยางนอย 2 แหง ซึ่งถือวา
มีความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตในการอยูคายพักแรมเป็นอยางดี ไมวาจะเป็นการประกอบอาหาร การท าที่อยู
อาศัย การกอกองไฟ การใชชีวิตในปุา รวมถึงการปฏิบัติตัวขณะอยูคายพักแรม ดังนั้นในการเรียนวิชา
พิเศษนี้ ลูกเสือสามัญรุนใหญทุกคนจึงตองแสดงความสามารถ ในการน าประสบการณแตางๆ มาแสดงตอ
กรรมการอยางเต็มที่เพ่ือที่จะไดเป็นพ่ีเลี่ยงใหกับลูกเสือรุนนองที่จะเดินทางไกลตอไป 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติหนาที่ในคายพักแรมไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกวิธีการใชถานส าหรับหุงตมได 

2.2.2 บอกวิธีการกอกองไฟส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟได 
2.2.3 บอกวิธีการปูองกันไฟไหมรอบบริเวณคายพักแรมที่อยูได 

 
3. เนื้อหา 
  3.1 การใชถานส าหรับการหุงตม 
        3.2 การกอกองไฟส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ 

3.3 การปูองกันไฟไหมรอบบริเวณคายพักแรม 
 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                     

     4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการกอกองไฟ 
     4.3.2 ผูก ากับฯ ใหลูกเสือทุกหมูรวมกันอภิปราย เกี่ยวกับ 

1)  การใชถานส าหรับหุงตม   
2)  การกอกองไฟส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟ  
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3) การปูองกันไฟไหมบริเวณรอบคายพักแรม 
     4.3.3 ลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนรายงานผลการอภิปราย   
     4.3.4 ผูก ากับฯ สรุปผลการอภิปรายที่ถูกตอง  

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ภาพการกอกองไฟแบบตางๆ 
 5.2 ภาพการปูองกันรอบบริเวณคายจากไฟไหม 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะท าการอภิปรายเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการรายงานผลการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 17  เร่ือง ค่ายพักแรม 2 (การรักษาอาหารและน้ า)    จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

วิชาผูจัดการคายพักแรม เป็นวิชาที่ก าหนดขึ้นส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่มีประสบการณแ
เกี่ยวกับการอยูคายพักแรมมาแลวอยางนอย 5 ครั้ง สถานที่พักแรมแตกตางกันอยางนอย 2 แหง ซึ่งถือวา
มีความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตในการอยูคายพักแรมเป็นอยางดี ไมวาจะเป็นการประกอบอาหาร การท าที่อยู
อาศัย การกอกองไฟ การใชชีวิตในปุา รวมถึงการปฏิบัติตัวขณะอยูคายพักแรม ดังนั้นในการเรียนวิชา
พิเศษนี้ ลูกเสือสามัญรุนใหญทุกคนจึงตองแสดงความสามารถ ในการน าประสบการณแตางๆ มาแสดงตอ
กรรมการอยางเต็มที่เพ่ือที่จะไดเป็นพ่ีเลี่ยงใหกับลูกเสือรุนนองที่จะเดินทางไกลตอไป 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติหนาที่ในคายพักแรมไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกวิธีการระวังรักษาอาหารและน้ าดื่มได 

2.2.2 บอกวิธีการระวังรักษาที่หุงตมอาหารและการก าจัดขยะได 
2.2.3 บอกวิธีการสรางและระวังรักษาสวมชั่วคราวได 

 
3. เนื้อหา 

3.1 การระวังรักษาอาหารและน้ าดื่ม 
3.2 การระวังรักษาท่ีหุงตมอาหารและการก าจัดขยะ 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)                   
 4.2 เกม ……………………………                                        
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                    

     4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการระวังรักษาอาหาร น้ าและการก าจัดขยะท่ีบาน
ของลูกเสือ 

     4.3.2 ผูก ากับฯ ใหลูกเสือทุกหมูรวมกันอภิปราย เกี่ยวกับ 
1) การระวังรักษาอาหารและน้ า  
2) การระวังรักษาที่หุงตมอาหารและการก าจัดขยะ  
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     4.3.3 ลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนรายงานผลการอภิปราย   
     4.3.4 ผูก ากับฯ สรุปผลการอภิปรายที่ถูกตอง  

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 

ภาพการดูแลรักษาเตาประกอบอาหาร 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะท าการอภิปรายเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการรายงานผลการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 18   เร่ือง ค่ายพักแรม 3 (การใช้ขวานและมีด)       จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

วิชาผูจัดการคายพักแรม เป็นวิชาที่ก าหนดขึ้นส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่มีประสบการณแ
เกี่ยวกับการอยูคายพักแรมมาแลวอยางนอย 5 ครั้ง สถานที่พักแรมแตกตางกันอยางนอย 2 แหง ซึ่งถือวา
มีความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตในการอยูคายพักแรมเป็นอยางดี ไมวาจะเป็นการประกอบอาหาร การท าที่อยู
อาศัย การกอกองไฟ การใชชีวิตในปุา รวมถึงการปฏิบัติตัวขณะอยูคายพักแรม ดังนั้นในการเรียนวิชา
พิเศษนี้ ลูกเสือสามัญรุนใหญทุกคนจึงตองแสดงความสามารถ ในการน าประสบการณแตางๆ มาแสดงตอ
กรรมการอยางเต็มที่เพ่ือที่จะไดเป็นพ่ีเลี่ยงใหกับลูกเสือรุนนองที่จะเดินทางไกลตอไป 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติหนาที่ในคายพักแรมไดอยางถูกตอง 
   2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

2.2.1 บอกวิธีการใชขวานได 
2.2.2 บอกวิธีการใชมีดได 

 
3. เนื้อหา 

3.1 วิธีการใชขวาน 
3.2 วิธีการใชมีด 

 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)          
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา จัดกิจกรรมตามแนวทางดังนี้ 

     4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการใชขวานและมีด 
     4.3.2 ผูก ากับฯ แบงลูกเสือออกเป็น 3 หมู พรอมทั้งชี้แจงการเขารวมกิจกรรมตามฐาน 

รายละเอียดดังนี้ 
 

1) การใชขวาน  
2) การใชมีด 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     4.3.3 ลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนสาธิตการใชอุปกรณแท้ัง 3 ชนิด   
     4.3.4 ผูก ากับฯ สรุปและใหขอคิดส าหรับการใชอุปกรณแท้ัง 3 ชนิด 

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 ขวาน 
 5.2 มีด 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะศึกษากิจกรรมตามฐาน 
 6.2 สังเกตจากการสาธิต 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 19 เร่ือง ค่ายพักแรม 4 (การเตรียมยารักษาโรคและเครื่องใช้) จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

วิชาผูจัดการคายพักแรม เป็นวิชาที่ก าหนดขึ้นส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ที่มีประสบการณแ
เกี่ยวกับการอยูคายพักแรมมาแลวอยางนอย 5 ครั้ง สถานที่พักแรมแตกตางกันอยางนอย 2 แหง ซึ่งถือวา
มีความรูเกี่ยวกับการใชชีวิตในการอยูคายพักแรมเป็นอยางดี ไมวาจะเป็นการประกอบอาหาร การท าที่อยู
อาศัย การกอกองไฟ การใชชีวิตในปุา รวมถึงการปฏิบัติตัวขณะอยูคายพักแรม ดังนั้นในการเรียนวิชา
พิเศษนี้ ลูกเสือสามัญรุนใหญทุกคนจึงตองแสดงความสามารถ ในการน าประสบการณแตางๆ มาแสดงตอ
กรรมการอยางเต็มที่เพ่ือที่จะไดเป็นพ่ีเลี่ยงใหกับลูกเสือรุนนองที่จะเดินทางไกลตอไป 
จุดประสงคแการเรียนรู 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติหนาที่ผูจัดการคายพักแรมไดอยางถูกตอง 
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 

บอกวิธีการบรรจุยาและเครื่องใชส าหรับการอยูคายพักแรมได 
 

3. เนื้อหา 
การบรรจุยาและเครื่องใชส าหรับการอยูคายพักแรม 

 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)     
 4.2 เกม ……………………………                                         
 4.3 การสอนตามเนื้อหา                                                     

    4.3.1 ผูก ากับฯ สนทนากับลูกเสือเกี่ยวกับการใชยารักษาโรคของลูกเสือ 
    4.3.2 ผูก ากับฯ ใหลูกเสือทุกหมูรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมยารักษาโรคและเครื่องใช

ส าหรับการอยูคายพักแรม 
      4.3.3 ลูกเสือรวมกันอภิปรายตามหัวขอที่ 4.3.2 

     4.3.4 ลูกเสือแตละหมูสงตัวแทนรายงานผลการอภิปราย   
     4.3.5 ผูก ากับฯ สรุปผลการอภิปรายที่ถูกตอง  

 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………                   
 4.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก)       
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. สื่อการเรียนการสอน 
 กระเปาส าหรับใสยาและสิ่งของเครื่องใช 
 
6. การวัดผลประเมินผล 
 6.1 สังเกตพฤติกรรมขณะท าการอภิปรายเป็นรายกลุม 
 6.2 สังเกตจากการรายงานผลการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนือ้หาประกอบการสอน 
เร่ือง ค่ายพักแรม 

 
1. การก่อไฟ 
 การกอกองไฟเป็นกิจกรรมส าคัญอยางหนึ่งของลูกเสือที่ตองอาศัยความรู ความสามารถและ
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะใหประโยชนแแลวทางตรงขามหากลูกเสือขาดความระมัดระวัง
อาจเป็นอันตรายแกตนเองทรัพยแสินและสภาพแวดลอมได ดั้งนั้นจ าเป็นตองเรียนรูเพ่ือขจัดปัญหาและ
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนได 
 1.1 สิ่งท่ีต้องค านึงในการก่อกองไฟ 
 การกอกองไฟของลูกเสือแตละอยางตองท าตามวัตถุประสงคแหรือความตองการ เชน ตองการ
แสงสวางการหุงหาอาหาร ความอบอุน หรือเพ่ือประกอบกิจกรรมแตละอยางจะมีความแตกตางกันฉะนั้น
กอนที่จะกอกองไฟควรค านึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
 1) สถานที ่

  (1) บริเวณท่ีจะกอกองไฟตองแหงและไมมีใบไมหรือเชื้อเพลิงที่ไวตอการลุกไหม โดยมีรัศมี
โดยรอบอยางนอย 5 ฟุต ตองเก็บกวาดใบไม เศษหญาแหงออก ใหหมด เพ่ือปูองกันการลุกลามของไฟที่
อาจลุกลามไปติดตนไมหรือเต็นทแที่พักได 

  (2) หางจากอาคารบานเรือน หรือสิ่งปลูกสราง 
  (3) ถากอกองไฟเพ่ือปรุงอาหารควรจัดสถานที่ใหกะทัดรัด ขุดหลุมหรือมีกอนหินวางเพ่ือ

รองภาชนะ 
  (4) หากเป็นไปไดควรมีถังน้ าอยูบริเวณใกลเคียง 
 2) การเตรียมเชื้อเพลิง 

         ในการกอกองไฟโดยทั่วไปใชเชื้อเพลิง (เศษไม) ในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ตั้งคายพักแรม 
ถาหากไมมีก็จ าเป็นตองเตรียมไปจากที่ตั้งกอนการเดินทาง เพราะการปรุงอาหารบางครั้งตองใชเชื้อเพลิงที่
ติดไฟไดนานรวมถึงการใหแสงสวางในเวลากลางคืนดวย 

 
 
 

กิ่งไมขนาดเล็ก     กิ่งไมขนาดกลาง    กิ่งไมขนาดใหญ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3) การจุดไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ก 
  ขณะจุดไมขีดไฟควรนั่งบังลมหรือหาที่กั้นลม ขีดไมที่ขางกลักไมขีดหรือหากใชไฟแช็กควรจุด

กับเศษไมเล็กๆ กอน แลวคอยจุดลงบนเชื้อไฟโดยวางไวขางใตเชื้อไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 การจุดไฟแช็กกับเศษไม   2 น าไฟที่จุดวางใตเชื้อไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 น าเชื้อไฟวางเพ่ิม    4 ลักษณะไฟที่กอ 
ภาพที่ 1 การจุดไฟดวยไฟแช็ก 

 
     4) รูปแบบของการก่อกองไฟ 

 ดังไดกลาวแลววาการกอกองไฟตองเป็นไปตามวัตถุประสงคแหรือความตองการ  ลูกเสือจึง
สามารถกอกองไฟไดหลายรูปแบบดังนี้ 
 (1) การกอกองไฟรูปกระโจมหรือรียกอีกอยางหนึ่งวาแบบกระโจมอินเดียแดงคือการเอา
เศษกิ่งไมเล็กๆ มาสุมกองเป็นเชื้อเพลิง แลวจึงเอากิ่งไมใหญมาตั้งสุมกันคลายกระโจม การกอกองไฟแบบ
นี้จะใหความรอนมาก และใหแสงสวางมากกวาแบบอ่ืน แตมีขอเสียคือเพลิงฟืนมาก 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ล าดับการกอกองไฟรูปกระโจม 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 ภาพที่ 3 ตัวอยางการกอกองไฟรูปกระโจม 
 
(2) การกอกองไฟแบบเชิงตะกอนหรือแบบเลาหมู โดยการน าเอาฟืนทอนใหญกองไขว

กัน เรียงเป็นชั้นๆ โดยใหฟืนทอนใหญเป็นชั้นลาง สวนชั้นบนเป็นฟืนทอนเล็กลง แลวเอาเศษกิ่งไมเล็กๆ      
กองสุมอยูตรงกลางเป็นเชื้อเพลิง การกอแบบนี้จะไมเปลืองฟืน แตมีขอเสียคือใหแสงสวางและความรอน
นอย  

 
 
 
 
 
 
 

        1 ฟืนทอนใหญไขวกัน       2 เศษกิ่งไมเล็กๆ สุดตรงกลาง 
ภาพที่ 4 ล าดับการกอกองไฟแบบเชิงตะกอนหรือแบบเลาหมู 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ตัวอยางการกอกองไฟแบบเชิงตะกอนหรือแบบเลาหมู 
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 (3) การกอกองไฟแบบไฟดาว เป็นการกอโดยน าเอาทอนไมมาวางปลายชนกันเป็นรูป

วงกลมคลายซี่ลอรถจักรยานโดยปลายไมที่ชนกันจะวางอยูบนเศษไมเล็กที่ท าเป็นเชื้อเพลิงการกอกองไฟ 

การกอไฟแบบนี้จะใหไฟที่มีเปลว 

 
 

 

  

 

 

           1 วางเศษไมเล็กท าเป็นเชื้อเพลิง                    2 วางทอนไมใหปลายชนกันบนเชื้อเพลิง 

ภาพที่ 6 ล าดับการกอกองไฟแบบไฟดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ตัวอยางการกอกองไฟแบบแบบไฟดาว 
 

  (4) การกอกองไฟแบบผสม เป็นการกอกองไฟแบบเชิงตะกอน โดยน าเอาทอน 
ไมใหญมาเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมกอน  จากนั้นตรงกลางจึงใชทอนไมวางสุมเป็นรูประโจม  วิธีการนี้ใชในการ
เลนรอบกองไฟ 

 
 
 
 
 
 

   1 น าเอาทอนไมใหญมาเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยม             2 น าไมมาสุมแบบกระโจม 
ภาพที่ 8 ล าดับการกอกองไฟแบบผสม 
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ภาพที่ 9 ตัวอยางการกอไฟแบบผสม 
หมายเหตุ การกอไฟควรกอใหโปรงอากาศผานไดสะดวก เมื่อกองไฟติดดีแลวตองคอยเติมฟืน 
 

 1.2 ข้อควรระวังในการก่อกองไฟและการดับกองไฟ 
 1) อยาทิ้งกองไฟไวโดยไมดับใหเรียบรอยกอน 
 2) การดับไฟควรใชน้ าหรือทรายหรือดินเปียก 
 3) เมื่อไฟดับแลว ควรกลบและปรับพื้นที่ใหเหมือนเดิม 
     

 

 

 

           1 สภาพพ้ืนที่กอนกอกองไฟ    2 ขณะกอกองไฟ 

 

 

 

 

                   3 หลังดับกองไฟ                4 ปรับสภาพพ้ืนที่หลังกอกองไฟ 

ภาพที่ 10 การกอกองไฟและการจัดเก็บพ้ืนที่ 
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2. การเก็บรักษาอาหาร วิธีการถนอมอาหารที่ใชกันมากในปัจจุบัน  มีดังตอไปนี้ 
  2.1 การท าให้แห้ง การท าใหแหงเป็นวิธีการระเหยน้ า หรือความชื้นออกจากอาหารใหมากท่ีสุด 
หรือ เหลือความชื้นอยูเพียงเล็กนอย อาหารจะแหงลง สามารถเก็บไวไดนาน วิธีการท าใหแหงนี้มักใชกัน
โดยทั่วไป เพราะท าไดงายและสะดวก เชน เมื่อมีกลวยน้ าวาเหลือมากๆ ก็น ามาตากแหง ท าเป็นกลวยตาก 
หรือน าพริกสดที่ใชไมหมดมาตากใหแหง แมแตกระเทียมก็ตองน ามาผึ่งใหแหงกอนเพ่ือเก็บไวใชได
นาน ปลาหมึกแหงที่เราชอบรับประทานกันก็ผาน การตากแหงนี้มากอน นอกจากนี้ยังมี กุงแหง หอยแหง 
ถั่วตากแหง หนอไมแหง ซึ่งเก็บถนอมดวยวิธีนี้ วิธีการท าใหแหงทีใชกันทั่วไปมี 3 วิธี คือ 
       2.1.1 ใชวิธีธรรมชาต ิคือ การผึ่งแดด ผึ่งลม เป็นวิธีที่ใชกันมาแตโบราณโดยน าวัตถุดิบ ที่
ตองการท าใหแหงใสตะแกรงหรือแผนสังกะสี ตั้งไวกลางแจงใหไดรับความรอน จากแสงแดด มีลมพัดผาน 
จะท าใหความชื้นในเนื้อสัตวแหรือพืชผักผลไมคอยๆ ระเหยออกไปจนแหง จึงน าเก็บใสภาชนะปิดฝาให
มิดชิด 
       2.1.2 ใชเครื่องมือชวย เชน เครื่องอบแหง เตาอบ ตูอบไมโครเวฟ เป็นตน 
       2.1.3 ใชวิธีรมควัน นิยมใชในการเก็บรักษาปลาและเนื้อสัตวแตางๆ ในรูปของปลายาง เนื้อยาง 
วิธีท าข้ันตนตองลางปลาใหสะอาด อาจใชเกลือทาหรือใชน้ าเกลือกอน แลวน าไปวางบนตะแกรงไมไผ
เหนือกองไฟ ใชกาบมะพราว ชานออย หรือขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงที่ท าใหเกิดควัน ครอบเตาดวยภาชนะท่ี
สามารถเก็บควันใหรมปลาอยูภายในได ใชถานท าใหเกิดความรอนและมีควันออกมาจับผิวปลาจนเป็นสี
น้ าตาลอมเหลือง มีกลิ่นหอมน าออกไปแขวนผึ่งลมซึ่งสามารถเก็บไดนาน 2 – 3 เดือน 
  2.2 การใช้ความร้อน วิธีการถนอมอาหารโดยการใชความรอน หมายถึง การใชความรอนฆาเชื้อ 
จุลินทรียแในอาหารเพ่ือปูองกันการเนาเสีย ท าโดยการเพ่ิมอุณหภูมิผลิตภัณฑแใหสูงขึ้นสวนมากใชการตม 
เชน เมื่อเรารีดนมวัวมาไดปริมาณมาก และตองการเก็บไวใชนานๆ ตองผานกระบวนการเพ่ิมความรอน
เพ่ือใหเชื้อจุลินทรียแในน้ านมตาย เป็นตน 
       2.2.1 ใชความรอนที่อุณหภูมิต่ ากวาจุดเดือด ฆาจุลินทรียแบางชนิดที่ท าใหเกิดโรคในอาหารแต
ฆาไมไดทั้งหมด วิธีนี้เรียกวา พาสเจอรแไรซแ ผลิตภัณฑแที่ผานการพาสเจอรแไรซแจะตองเก็บไวในตูเย็นเพื่อ
ปูองกันการเนาเสียระหวางเก็บ 
       2.2.2 ใชความรอนที่อุณหภูมิน้ าเดือด หรือเรียกวา สเตอริไลซแ ก็คือการตมนั่นเอง การใช
ความรอนท่ีระดับอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ฆาเชื้อจุลินทรียแไดเกือบทั้งหมด ยกเวนจุลินทรียแที่ทน  
ความรอนมากๆ ไดผลิตภัณฑแสเตอริไลซแสามารถเก็บไวไดนานโดยไมตองแชเย็น แตตองบรรจุในภาชนะ
สะอาดผานการฆาเชื้อแลวและตองปิดสนิทดวย 
       2.2.3 ใชความรอนที่สูงกวาอุณหภูมิน้ าเดือด โดยอาศัยความดันชวยการใชความรอน ระดับนี้
สามารถท าลายจุลินทรียแที่ทนความรอนได วิธีนี้นิยมน าไปใชใน การท าอาหารบรรจุขวด หรือบรรจุ
กระปอง มักใชอาหารที่มีความเป็นกรดต่ าเป็น วัตถุดิบ เชน เนื้อสัตวแ ผัก เป็นตน 
  3. การใช้ความเย็น การใชความเย็น หมายถึง การท าใหอาหารคงสภาพเดิม โดยใชความเย็นที่
ระดับอุณหภูมิต่ าแตไมถึงจุดเยือกแข็ง วิธีนี้จะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียแชะลอการเนาเสีย 
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และลดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหาร การใชความเย็นอาจท าได โดยการแชน้ าแข็ง การใช
น้ าแข็งแหง  การบรรจุผลิตภัณฑแใสถุง กลองกระดาษหรือกลองพลาสติก แลวน าไปแชแข็ง ปัจจุบันจะ
พบวาประเทศเรามีการสงออกพืชผัก ผลไมชนิดตางๆ เมื่อเราเก็บมา จากตนพืชผักและผลไมยังมีการ
หายใจอยูมีความรอนภายในสูง ถาทิ้งไวในอุณหภูมิปกติ จะสุกหรือเหี่ยวเร็วขึ้น  ถานักเรียนตองการเก็บให
อยูในสภาพเดิมตองเก็บไวในที่เย็นหรืออุณหภูมิประมาณ 10 – 15 องศาเซลเซียส 
  2.4  การถนอมอาหารโดยใช้น้ าตาล น้ าตาลเป็นสารใหความหวานมีคุณสมบัติเป็นวัตถุกันเสีย
ปูองกันไมใหเกิด การเปลี่ยนแปลงในอาหารและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียแได ชวยเก็บรักษา
อาหาร ใหคงทนอยูไดนานโดยไมเนาเสีย วิธีการถนอมอาหารโดยใชน้ าตาล ไดแก การเชื่อม การกวน  
               2.4.1 การเชื่อม คือ การใชน้ าและน้ าตาลใสภาชนะตั้งไฟเคี่ยวใหละลายกลายเป็นน้ าเชื่อม
กอนแลวจึงใสอาหารลงเคี่ยวตอไปดวยไฟออนๆ จนอาหารอ่ิมชุมดวยน้ าเชื่อม อาหารที่ใชวิธีเชื่อม เชน 
กลวยเชื่อม มันเชื่อม จาวตาลเชื่อม มะตูมเชื่อม สาเกเชื่อม เป็นตน 
              การเชื่อม มีวิธีการท าแบงไดเป็น 3 แบบ คือ การเชื่อมธรรมดา เชื่อมโดยวิธีแชอิ่ม 
และเชื่อมโดยวิธีฉาบ 
               1)  การเชื่อมธรรมดา  เป็นวิธีการถนอมอาหาร โดยใชน้ าตาลไปคลุกเคลา 
หรือผสมในอาหารที่เราตองการเพื่อใหน้ าตาลไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียแในอาหาร ซึ่งจะท าให
อาหารคงสภาพอยูไดนานไมเนาเสียงาย เชน ลูกตาลเชื่อม กลวยเชื่อม สาเกเชื่อม เป็นตน 
              2) การแชอิ่ม เป็นวิธีการถนอมผลไม และผักบางชนิดโดยแชในน้ าเชื่อม หลักการคือ 
ตองท าใหผัก ผลไมที่จะแชอ่ิมคายรสขม รสเปรี้ยวกอนดวยการแชน้ าเกลือ แลวจึงแชน้ าเชื่อม น้ าตาลจะ
คอยซึมเขาไปในเนื้อเยื่อของผัก ผลไมจนอิ่มตัว มีรสหวานขึ้น  ผลไมที่นิยมใชวิธีแชอ่ิม เชน มะมวง มะดัน 
มะขาม  มะยม เป็นตน 
   3) การฉาบ  มักใชกับของที่ท าสุกแลว เชน กลวยทอด มันทอด เผือกทอด เป็นตน วิธี
ฉาบคือ เคี่ยวน้ าตาลใหเป็นน้ าเชื่อมแกจัดจนเป็นเกล็ด เทลงผสมคลุกเคลากับของที่ทอดไว ทิ้งไวใหเย็น
น้ าเชื่อมจะเกาะจับเป็นเกล็ดบนผิวของอาหารที่ฉาบ การถนอมอาหารดวยการเชื่อมเป็นการน าผลไมไปตม
ลงในน้ าเชื่อมจนผลไมมีลักษณะนุม ใสเป็นประกาย ซึ่งเป็นการใชน้ าตาลมาชวยในการถนอมอาหารมี
ลักษณะ การใชน้ าตาลเชนเดียวกับวิธีการแชอิ่ม  การเชื่อมนิยมท าเมื่อจะเก็บผลไมบรรจุขวดหรือกระปอง 
น้ าเชื่อมที่ใชอัตราสวน ดังนี้ 
   - น้ าเชื่อมใส น้ าตาล 1 ถวย ตอน้ า 3 ถวย 
   - น้ าเชื่อมปานกลาง น้ าตาล 1 ถวย ตอน้ า 2 ถวย 
   - น้ าเชื่อมเขมขน น้ าตาล 1 ถวย ตอน้ า 1 ถวย 
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3. มีดและขวาน 
  3.1 มีด คือเครื่องมือชนิดแรกๆ ที่มนุษยแประดิษฐแขึ้นเพ่ือใชในชีวิตประจา วัน มาอยางยาวนาน 
เกี่ยวของสัมพันธแกับแทบจะทุกกิจกรรม ในการดา เนินชีวิต มีด เป็นเครื่องมือตัดเฉือนชนิดมีคมสา หรับใช 
สับ หั่น เฉือน ปาด บางชนิดอาจมีปลาย แหลมสาหรับกรีดหรือแทง มักมีขนาดเหมาะสมสาหรับจับถือ
ดวยมือเดียว 

 
 

ส่วนประกอบของมีด 

 
 

ประเภทของมีด มีดแบงออกเป็น 2 ประเภท ไดแก  
1) มีดเล็ก ใชติดตัวเพ่ือตัดเชือก ลิดกิ่งไม เล็กๆ หรือหั่นผัก หั่นเนื้อสา หรับการ 

ประกอบอาหาร ไดแก มีดทา ครัว มีดพกประจา ตัว เป็นตน  
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   2) มีดใหญ ใชสาหรับตัดกิ่งไมใหญ ผาฟืน ดายหญา ไดแก มีดอีโต มีดพราถาง มีดดาย
หญา เป็นตน  

 
 

3.2 ขวาน เป็นเครื่องมือที่ทา ดวยเหล็ก มีสันหนาใหญ ใชในการตัดไม ฟันไม ผา ไม ตอกไม   
รวมไปถึงการใชเป็นอาวุธ โดยทั่วไปขวานจะประกอบดวยสองสวน หลักคือ สวนหัว และสวนดามจับ    
โดยขวานจะมีทั้งแบบที่ดามยาว และแบบดาม สั้นขึ้นอยูกับงานที่ใช 

 
 

ส่วนประกอบของขวาน 
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ชนิดของขวาน ขวานแบงออกเป็น 2 ชนิด คือ  
1) ขวานไทย เป็นขวานพ้ืนเมืองเหมาะสา หรับคนไทย ใชส าหรับตัดทอน กิ่งไมขนาดเล็ก 

ผาฟืน หรือใชแทนคอนตอกตะปู หรือสมอบก ในการกางเต็นทแที่ พัก ที่นิยมใชมีสองชนิด คือ  
     ก. ขวานไทยขนาดเล็ก จะทาดวยเหล็กหนาตรงดานคมคอนขางบางและมีน้ าหนักเบา 

 
 

     ข. ขวานไทยขนาดใหญ คลายกับขวานไทยขนาดเล็ก แตมีขนาดใหญ กวา 

 
 

2) ขวานฝรั่ง เป็นขวานจากตางประเทศ มีน้ าหนักมาก เหมาะส าหรับโคนตนไม ตัดกิ่งไม
ขนาดใหญ แบงเป็น  

     ก. ขวานฝรั่งขนาดเล็ก ทา ดวยเหล็กกลา ดานคมคอนขางบาง 

 
 

     ข. ขวานฝรั่งขนาดใหญ มีลักษณะเหมือนขนาดเล็ก แตดามจะยาวกวา 
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3.3 การดูแลรักษามีดและขวาน 
1) ไมควรวางมีดหรือขวานไวกับพ้ืน เพราะจะเป็นอันตรายตอผูอื่น ถาเผลอไปเหยียบ 

รวมทั้งจะท าใหคมมีด และขวานเป็นสนิมได 

 
 

2) อยาใชมีดหรือขวาน หั่น ถาก วัตถุท่ีแข็งเกินไป เพราะอาจท าใหหมดคมหรืออาจบิ่น
เสียหายได 

 
 

3) ไมควรเอามีดหรือขวานลนไฟ หรือหั่นสับสิ่งที่ก าลังรอน เพราะจะท าใหทื่องาย 

 
 

4) หลังจากใชมีดหรือขวานเสร็จแลว ตองลางใหสะอาด เช็ดใหแหง ทาน้ ามัน แลวเก็บ
เขาท่ีใหเรียบรอย ถาเป็นมีดหรือขวานที่มีปลอก มีหนากาก ควรสวมปลอกหรือหนากากกอนแลวเก็บ 
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5) เมื่อคมมีด หรือคมขวานทื่อ ควรลับกับหินลับมีด หรือหินกากเพชร  

 
 

6) ถาดามมีด หรือดามขวาน แตกราว ตองรีบซอมแซมใหอยูในสภาพดี กอนน าไปเก็บ 
หรือน าไปใชงาน 

 
 

3.4 วิธีถือมีดและขวานให้ปลอดภัย 
     1) ตองหันดานคมของมีดหรือขวานออกนอกตัว  
     2) เวลาแบกขวาน ตองระวังอยาใหคมขวานหอยลง หรือหันเขาหาตัว  
     3) ถาเป็นขวานขนาดเล็ก เวลาถือใหจับที่ตัวขวาน ปลอยดามขวานชี้ลง พ้ืน หันคมขวานไป

ทางดานหลัง 
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3.5 วิธีส่งมีดและขวานให้ปลอดภัย  
     1) การสงมีด ผูสงจับสันมีดหันคมมีดออกนอกตัวหรือหันดานคมลงพ้ืน สงดานมีดใหผูจับ  
     2) การสงขวาน ผูสงจับปลายดามขวาน หอยตัวขวานลง ใหคมขวาน หันไปดานขางผูรับตอง

จับดามขวานใตมือผูสง 

 
 
4. การเตรียมยารักษาโรค 

4.1 ยาที่ควรน าติดตัวไปดวยเมื่อเดินทาง 
ในการเดินทาง สิ่งส าคัญอยางหนึ่งที่ควรน าติดตัวไปดวยก็คือ “ยา” ซึ่งยาที่ตองเตรียมไป

ดวยแบงออกไดเป็น 3 กลุม คือ 
1) ยาส าหรับรักษาโรคประจ าตัว เป็นยาส าหรับรักษาโรคที่ผูเดินทางแตละคนตองใชเป็น

ประจ า ซึ่งตองจัดเตรียมไปใหเพียงพอกับจ านวนวันที่จะเดินทาง 
2) ยาส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน ยาลดไข บรรเทาปวด ยาแกเมารถ เมาเรือ 

ยาแกปวดทอง ทองเสีย ยาดม ยาหมอง 
3) ยาที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะท า เชน ครีมกันแดด ยาทากันแมลง ยาทาแกแมลงสัตวแกัด

ตอย ยาเลื่อนการมีรอบเดือน ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก 
4.2 การจัดเตรียมยาส าหรับการเดินทาง 

ปัจจุบันมีอุปกรณแพลาสติกส าหรับจัดเก็บยาหลายรูปแบบ  แตหากตองจัดเก็บยาแยกกัน
หลายกลองก็อาจจะกินพื้นที่มาก ดังนั้นผูเดินทางจึงอาจจัดยาใสซองพลาสติก โดยแยกประเภทของยาและ
เขียนรายละเอียดติดไวที่หนาซองใหชัดเจน ก็จะชวยประหยัดพื้นที่และชวยกันน้ าไดอีกดวย 

ส าหรับยาที่น าติดตัวไปดวย หากเป็นยาที่ใชเองเป็นประจ า อาจจะไมมีปัญหาในการใช 
แตหากน าไปเผื่อผูอ่ืนดวย ก็ตองบอกวิธีใช รวมไปถึงขอจ ากัดและขอหามในการใชยานั้นใหผูอ่ืนทราบ
อยางชัดเจนกอนที่จะใชยาดวย และหากไปเที่ยวกันเป็นกลุม แทนที่ตางคนจะตางพกพายากันไป ก็อาจจะ
เตรียมกระเปายาทีมเพ่ือน าไปใชดวยกันก็ได ซึ่งจะชวยลดภาระของแตละคนลงไปไดดวย 

4.3 หากมีประวัติการแพยา...ตองท าอยางไร 
หากมีประวัติการแพยา ประวัติโรคเรื้อรัง ผูปุวยควรตระหนัก รับรู และควรจะตองมีการ

บันทึกขอมูลเหลานั้นไวในเศษกระดาษหรือโทรศัพทแมือถือ เวลาที่ไปเที่ยวตางถิ่น หากมีปัญหาเรื่องการใช
ยาหรือตองไปพบแพทยแแบบฉุกเฉินจะไดสามารถแจงใหแพทยแทราบได และส าหรับผูที่ตองใชยาอยูเป็น
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ประจ า ควรจะหาหมายเลขโทรศัพทแของเภสัชกรที่รูจักกันเอาไว เวลามีปัญหาการใชยาแบบฉุกเฉินใน
ระหวางการเดินทาง จะไดโทรศัพทแไปขอรับค าแนะน าที่ถูกตองเหมาะสมได 

4.4 ยาแกแพ มีขนาดและวิธีการใชที่เหมาะสมอยางไร 
   ส าหรับยาส าหรับแกเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน ควรรับประทานกอนขึ้นรถ ลงเรือ 
หรือขึ้นเครื่องบินประมาณ ½  – 1 ชม. ซึ่งยา 1 เม็ดจะออกฤทธิ์นาน 6 ชม. เพราะฉะนั้นคนที่ตอง
เดินทางนานกวา 6 ชม. ก็อาจจะรับประทานยาเม็ดที่สองอีกได เมื่อเวลาผานไปหลังรับประทานยาเม็ด
แรก 6 ชม. ส าหรับเด็ก มีวิธีการใชยาเหมือนกัน แตขนาดของยาจะลดลงตามน้ าหนักตัวเด็ก โดยขนาดยา
ปรกติจะใชกับผูใหญที่มีน้ าหนักตัวประมาณ 50 กก. ดังนั้นหากเด็กมีน้ าหนัก 25 กก. ก็รับประทานเพียง 
½ เม็ด หากมีน้ าหนัก 12.5 กก. ก็รับประทาน ¼ เม็ด ซึ่งส าหรับยาแกแพนั้น เป็นยาที่รับประทานแลวท า
ใหเกิดอาการงวงนอน เพราะฉะนั้นในการเดินทางจึงควรระมัดระวังเรื่องนี้ดวย 
 
5. การเตรียมเครื่องใช้ 

5.1 การเตรียมเครื่องหลัง 
     เพ่ือใหพรอมเหมาะสมกับเดินทางไกลไปแรมคืน ซึ่งอุปกรณแที่จะจัดเตรียมจะแบงไดเป็น 2 

ประเภท คือ 
     5.1.1 อุปกรณแเฉพาะบุคคล 
         ลูกเสือ - เนตรนารี จะตองเตรียมพรอม กอนก าหนดเดินทาง ควรมีน้ าหนักไมมากนัก

และมีความจ าเป็น ดังนี้คือ 
1) กระติกน้ า ใสน้ าสะอาดใหเต็ม 
2) เครื่องใชประจ าตัว เชน ผาเช็ดตัว ผาขาวมา ผาถุง สบู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 

รองเทาแตะ ไฟฉาย ชอนสอม จานขาว ยาทากันยุง เป็นตน 
3) เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ไดแก เสื้อ กางเกง ผาพันคอ หมวกเข็มขัด 

รองเทา ถุงเทา เป็นตน หากเป็นเนตรนารี ก็ จะเป็น กระโปรง 
4) ยาประจ าตัวและอุปกรณแปฐมพยาบาล 
5) เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา 
6) ในกรณีที่เป็นฤดูฝน ตองเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาว ใหเตรียมเสื้อกันหนาว 
7) เครื่องนอน เชน เต็นทแ ผาปูที่นอน เสื่อ ผาหม ถุงนอน เป็นตน 
8) ถุงพลาสติก เพ่ือใชส าหรับใสเสื้อผาเปียกชื้น หรือเสื้อผาที่ใชแลว 
9) เชือกหรือยางเพ่ือใชผูกรัดอุปกรณแสิ่งของเล็กๆ นอยๆ 
10) ไมงาม 

    5.1.2 อุปกรณแส าหรับหมูหรือกอง 
           อุปกรณแสวนรวม คือ อุปกรณแที่ใชส าหรับทุกคนในหมูหรือกองที่ลูกเสือควรเตรียมเพ่ือ

น าไปใชในการอยูคายพักแรมรวมกัน ซึ่งตองแบงหนาที่กันน าสิ่งของไปเชน นาย หมู เอาตะเกียง มีดพรา 
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และแผนที่ รองนาย หมู น า พลั่วสนาม เต็นทแ กระเปารวมยา หัวหนาคนครัว ตองเตรียมกระทะ หมอ 
ทัพพี รองหัวหนาคนครัว ตองน า กลับขาว เครื่องปรุงไป เป็นตน 

1) ตะเกียง 
2) เครื่องครัวที่จ าเป็น เชน หมอ ส าหรับ ปรุงอาหาร กระทะ มีดท าครัว 
3) อาหารสด อาหารแหง และอาหารกระปองส าหรับรับประทานทั้งหมู 
4) กระดาษช าระ 
5) กระเปายาและอุปกรณแในการปฐมพยาบาล 
6) ถังน้ า กะละมัง ผาเช็ดจาน 
7) ไมขีดไฟ เชื้อไฟ 
8) ยาขัดรองเทา ยาขัดโลหะ 
9) ขวาน มีดพรา พลั่วสนาม 
10) เต็นทแส าหรับ 2 คน พรอมอุปกรณแ 

5.2 สิ่งท่ีไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 
1) สิ่งของมีคา หรือราคาแพงตางๆ เชน สรอยคอทองค า แหวนทองค า สรอยขอมือ 
2) อุปกรณแการพนันทุกชนิด 
3) สุรา ยาเสพติด ทุกชนิด 
 

5.3 การสาธิตการบรรจุเครื่องหลัง 
     เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเปาส าหรับใสสิ่งของตางๆ และใชสะพายหลังเพ่ือใหสามารน า

สิ่งของไปยัง สถานที่ตางๆไดอยางสะดวกเครื่องหลังจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นมากส าหรับกิจกรรม 
การเดินทางไกล เพราะลูกเสือตองใชบรรจุอุปกรณแประตัว อุปกรณแประจ าหมู ซึ้ งตองน าไปใชในการอยู
คายพักแรมการบรรจุ สิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเปา มีขอแนะน าดังนี้ 

1) ควรเลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมเล็กหรือใหญจนเกินไป 
2) ควรบรรจุสิ่งของที่มีน้ าหนักมากหรือสิ่งของที่ใชภายหลังไวขางลางสวนสิ่งของที่ใช

กอนหรือใชรีบดวน เชนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไมขีดไฟ ฯ ใหไวขางบนสุดของเครื่องหลังซึ่งสามารถน าออกมา
ใชไดอยางสะดวก 

3) บรรจุสิ่งของนุมๆ เชน ผาเช็ดตัว ผาหม เสื้อผาใสในเครื่องหลังตรงสวนที่จะสัมผัสกับ
หลังของลูกเสือเพ่ือจะไดไมเจ็บหลังขณะเดินทาง 

4) สิ่งของบางประเภท เชน ยารักษาโรค ขาวสาร เป็นตน ควรใสถุงผาหรือถุงพลาสติก
กอน แลวจึงบรรจุลงเครื่องหลัง 

5. ในกรณีที่ถุงนอน และผาหมบรรจุเครื่องหลังไมได ใหผูกถุงนอนและผาหมนอนของ
ลูกเสือไวนอกเครื่องหลัง คลุมดวยพลาสติกใสเพ่ือกันเปียกน้ า 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. เครื่องหลังที่ลูกเสือน าไปตองไมหนักจนเกินไป เพราะถาหนักเกินไปจะท าใหลูกเสือ
เหนื่อยเร็ว น้ าหนักของเครื่องหลังควรหนักไมเกิน 1 ใน 5 ของน้ าหนักตัวลูกเสือ เชน ถาลูกเสือหนัก 60 
กิโลกรัมเครื่องหลังควรหนักไมเกิน 12 กิโลกรัม เป็นตนปัจจุบัน เครื่องหลังที่ใชบรรจุสิ่งของนั้นมีหลาย
ชนิดแลวแตลูกเสือจะเลือกใชเชนกระเปา ยาม หรือ เปู ลูกเสือควรเลือกใชเครื่องหลังที่มีลักษณะคลายเปู 
เพราะมีชองส าหรับบรรจุสิ่งของหลายประเภท 
 

5.4 เทคนิคและหลักการบรรจุของลงเป้ 
1) ใสของที่ใชทีหลังกอน 
2) ของแข็งควรบรรจุไวดานนอก 
3) ของเบา ของนิ่ม ใหบรรจุติดกับหลัง 
4) ใสของที่ตองใชกอน เป็นล าดับสุดทาย 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนที่ 20  เร่ือง ทบทวนระเบียบแถว 1          จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุงหมายเพ่ือฝึกใหลูกเสือเป็นผูมีระเบียบวินัยที่ดีงาม รูจักฟัง
ค าบอกค าสั่งและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง มุงสงเสริมใหลูกเสือเกิดความมานะอดทน ในอันที่จะบ าเพ็ญ
ตนใหเป็นประโยชนแตามลักษณะของลูกเสือ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติการฝึกระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาและทาบุคคลประกอบอาวุธได  
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกค าสั่งในการฝึกปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือและแสดงทาสัญญาณมือ ในการเรียกแถวได 
 2.2.2 ปฏิบัติการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ รูปแถวลูกเสือแบบตางๆ ได 
 
3.  เนื้อหา 

3.1 การบอกค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ ดังนี้ 
3.1.1 แถวหนากระดานแถวเดียว 3.1.2 แถวหนากระดานหมูเปิดระยะ 

     3.1.3 แถวหนากระดานหมูปิดระยะ 3.1.4 แถวตอนหมู 
3.2 วิธีการปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ การจัดรูปแถวลูกเสือแบบตางๆ ดังตอไปนี้  

         3.2.1 แถวหนากระดานแถวเดียว 3.2.2 แถวหนากระดานหมูเปิดระยะ 
      3.2.3 แถวหนากระดานหมูปิดระยะ 3.2.4 แถวตอนหมู 

 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจปากกา แยก)     
 4.2 เกม ……………………………                  
 4.3 การสอนตามเนื้อหา       
      4.3.1 หลังจากที่ลูกเสือดูภาพการจัดรูปแถวลูกเสือ แถวตอนหมู แถวหนากระดานแถวเดียว
แลว ผูก ากับลูกเสือสนทนาซักถามลูกเสือเก่ียวกับภาพท่ีเห็น    

     4.3.2 แจงจุดประสงคแใหลูกเสือทราบวาเมื่อจบชั่วโมงนี้แลว ลูกเสือตองสามารถบอกค าสั่ง 
แสดงทาสัญญาณมือในการเรียกแถว และปฏิบัติการจัดรูปแบบแถวลูกเสือตามท่ีก าหนดใหได 

     4.3.3 แบงกลุมลูกเสือตามหมูของลูกเสือ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

             4.3.4 ลูกเสือดูผูก ากับลูกเสือ สาธิตการบอกค าสั่ง การแสดงสัญญาณมือในการเรียกแถว 
และวิธีปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ การจัดรูปแถวแบบตางๆ พรอมทั้งปฏิบัติตาม ตามล าดับรูปแบบแถว 
ดังตอไปนี้  
  1) แถวหนากระดานแถวเดียว 2) แถวหนากระดานหมูเปิดระยะ 
  3) แถวหนากระดานหมูปิดระยะ 4) แถวตอนหมู 

     4.3.5 ลูกเสือแตละหมูฝึกปฏิบัติการออกค าสั่ง และปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ การจัดรูปแบบ
แถวลูกเสือแบบตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมู โดยไมมีแบบอยาง 

     4.3.6 ลูกเสือแตละหมูฝึกปฏิบัติการออกค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ    
การจัดรูปแบบแถวลูกเสือแบบตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมูจนเกิดความช านาญ 
      4.3.7 ลูกเสือแตละหมูรวมกันฝึกปฏิบัติการออกค าสั่งและปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ 
การจัดรูปแบบแถวลูกเสือแบบตางๆ ในรูปของกองลูกเสือ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมู 
              4.3.8 หลังจากท่ีลูกเสือเขาแถวตามหมูของตนเองแลว ผูก ากับลูกเสือสุมเลือกนายหมูลูกเสือ 
ออกค าสั่งใหลูกเสือปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ การจัดรูปแบบแถวลูกเสือแบบตางๆ ประมาณ 3 – 5 คน 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………    

4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบลูกเสือ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 คูมือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
 5.2 ภาพรูปแบบแถวลูกเสือแถวหนากระดานแถวเดียว แถวตอนหมู   
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี  
แผนที่ 21 เร่ือง ทบทวนระเบียบแถว 2          จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุงหมายเพ่ือฝึกใหลูกเสือเป็นผูมีระเบียบวินัยที่ดีงาม รูจักฟัง
ค าบอกค าสั่งและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง มุงสงเสริมใหลูกเสือเกิดความมานะอดทน ในอันที่จะบ าเพ็ญ
ตนใหเป็นประโยชนแตามลักษณะของลูกเสือ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

สามารถปฏิบัติการฝึกระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาและทาบุคคลประกอบอาวุธได  
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกค าสั่งในการฝึกปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือและแสดงทาสัญญาณมือในการเรียกแถวได 
 2.2.2 ปฏิบัติการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ รูปแถวลูกเสือแบบตางๆ ได 
 
3.  เนื้อหา  
 3.1 การบอกค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ ดังนี้ 
      3.1.1 แถวรูปวงกลม   3.1.2 แถวรูปครึ่งวงกลม 
      3.1.3 แถวรัศมี   3.1.4 แถวสี่เหลี่ยมเปิดดานหนึ่ง 

3.2 วิธีการปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ การจัดรูปแถวลูกเสือแบบตางๆ ดังตอไปนี้  
      3.2.1 แถวรูปวงกลม   3.2.2 แถวรูปครึ่งวงกลม 
      3.2.3 แถวรัศมี   3.2.4 แถวสี่เหลี่ยมเปิดดานหนึ่ง 
 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจปากกา แยก)            
 4.2 เกม ……………………………            
 4.3 การสอนตามเนื้อหา          
      4.3.1 หลังจากท่ีลูกเสือดูภาพการจัดรูปแถวลูกเสือ แถวรูปครึ่งวงกลม แถวรัศมีแลว ผูก ากับ
ลูกเสือสนทนาซักถามลูกเสือเก่ียวกับภาพท่ีเห็น    
      4.3.2 แจงจุดประสงคแใหลูกเสือทราบวาเมื่อจบชั่วโมงนี้แลว ลูกเสือตองสามารถบอกค าสั่ง 
แสดงทาสัญญาณมือในการเรียกแถวและปฏิบัติการจัดรูปแบบแถวลูกเสือตามที่ก าหนดใหได 

     4.3.3 แบงกลุมลูกเสือตามหมูของลูกเสือ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

      4.3.4 ลูกเสือดูผูก ากับลูกเสือ สาธิตการบอกค าสั่ง การแสดงสัญญาณมือในการเรียกแถว 
และวิธีปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ การจัดรูปแถวแบบตางๆ พรอมทั้งปฏิบัติตาม ตามล าดับรูปแบบแถว
ดังตอไปนี้  
  1) แถวรูปวงกลม   2) แถวรูปครึ่งวงกลม 
  3) แถวรัศมี   4) แถวสี่เหลี่ยมเปิดดานหนึ่ง 
      4.3.5 ลูกเสือแตละหมูฝึกปฏิบัติการออกค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ     
การจัดรูปแบบแถวลูกเสือแบบตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมู โดยไมมีแบบอยาง 
       4.3.6 ลูกเสือแตละหมูฝึกปฏิบัติการออกค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ    
การจัดรูปแบบแถวลูกเสือแบบตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมูจนเกิดความช านาญ 
      4.3.7 ลูกเสือแตละหมูรวมกันฝึกปฏิบัติการออกค าสั่งและปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ 
การจัดรูปแบบแถวลูกเสือแบบตางๆ ในรูปของกองลูกเสือ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมู 
      4.3.8 หลังจากท่ีลูกเสือเขาแถวตามหมูของตนเองแลว ผูก ากับลูกเสือสุมเลือกนายหมูลูกเสือ 
ออกค าสั่งใหลูกเสือปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ การจัดรูปแบบแถวลูกเสือแบบตางๆ ประมาณ 3 – 5 คน 
      4.3.9 ลูกเสือบันทึกเนื้อหาที่ถูกตองลงในสมุด 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………          
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบลูกเสือ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 คูมือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
 5.2 ภาพรูปแบบแถวลูกเสือ แถวรูปครึ่งวงกลม แถวรัศมี   
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี  
แผนที่ 22 เร่ือง ทบทวนระเบียบแถว 3          จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุงหมายเพ่ือฝึกใหลูกเสือเป็นผูมีระเบียบวินัยที่ดีงาม รูจักฟัง
ค าบอกค าสั่งและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง มุงสงเสริมใหลูกเสือเกิดความมานะอดทน ในอันที่จะบ าเพ็ญ
ตนใหเป็นประโยชนแตามลักษณะของลูกเสือ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 

สามารถปฏิบัติการฝึกระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาและทาบุคคลประกอบอาวุธได    
    2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
 2.2.1 บอกค าสั่งในการฝึกปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาได 
 2.2.2 ปฏิบัติการฝึกระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาเป็นหมูและกองได 
 

3.  เนื้อหา  
 3.1 การบอกค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลา ดังนี้ 

     3.1.1 ทาตรง    3.1.2 ทาพักปรกติ 
      3.1.3 ทาตามระเบียบพัก  3.1.4 ทาตามสบายพัก 
      3.1.5 ทาพักแถว   3.1.6 ทาวันทยหัตถแ (ตรงหนา ทางซาย ทางขวา) 
 3.2 วิธีการปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลา ดังตอไปนี้  

     3.2.1 ทาตรง    3.2.2 ทาพักปรกติ 
      3.2.3 ทาตามระเบียบพัก  3.2.4 ทาตามสบายพัก 

     3.2.5 ทาพักแถว   3.2.6 ทาวันทยหัตถแ (ตรงหนา ทางซาย ทางขวา) 
 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจปากกา แยก)        
 4.2 เกม ……………………………          
 4.3 การสอนตามเนื้อหา        
      4.3.1 หลังจากท่ีลูกเสือดูภาพทาตรงทาตามระเบียบพัก และทาวันทยหัตถแแลว ผูก ากับลูกเสือ
สนทนาซักถามลูกเสือเก่ียวกับภาพท่ีเห็น 

     4.3.2 แจงจุดประสงคแใหลูกเสือทราบวาเมื่อจบคาบเรียนนี้แลว ลูกเสือตองสามารถบอกค าสั่ง
และปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาที่ก าหนดใหได 

     4.3.3 แบงกลุมลูกเสือตามหมูของลูกเสือ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

      4.3.4 ลูกเสือดูผูก ากับลูกเสือ สาธิตการบอกค าสั่ง และวิธีปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ         
ทาบุคคลมือเปลา พรอมทั้งปฏิบัติตาม ตามล าดับทาดังตอไปนี้  

1) ทาตรง   2) ทาพักปรกต ิ
3) ทาตามระเบียบพัก  4) ทาตามสบายพัก 
5) ทาพักแถว   6) ทาวันทยหัตถแ (ตรงหนา ทางซาย ทางขวา) 

      4.3.5 ลูกเสือแตละหมูฝึกปฏิบัติการออกค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ     
ทาบุคคลมือเปลาตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมู โดยไมมีแบบอยาง 
      4.3.6 ลูกเสือแตละหมูฝึกปฏิบัติการออกค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ     
ทาบุคคลมือเปลาตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมูจนเกิดความช านาญ 
      4.3.7 ลูกเสือแตละหมูรวมกันฝึกปฏิบัติการออกค าสั่งและปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถว
ลูกเสือทาบุคคลมือเปลาตางๆ ในรูปของกองลูกเสือ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมู 

     4.3.8 หลังจากท่ีลูกเสือเขาแถวตามหมูของตนเองแลว ผูก ากับลูกเสือสุมเลือกนายหมูลูกเสือ 
ออกค าสั่งใหลูกเสือปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลา ประมาณ 3 – 5 คน 

     4.3.9 ลูกเสือบันทึกเนื้อหาที่ถูกตองลงในสมุด 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………      
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบลูกเสือ ชักธงลง เลิก) 
 
5. สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 คูมือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
 5.2 ภาพทาบุคคลมือเปลา ทาตรง ทาตามระเบียบพัก ทาวันทยหัตถแ 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี  
แผนที่ 23 เร่ือง ทบทวนระเบียบแถว 4         จ านวน 1 คาบเรียน 
 
1. สาระส าคัญ 

การฝึกระเบียบแถวลูกเสือ มีความมุงหมายเพ่ือฝึกใหลูกเสือเป็นผูมีระเบียบวินัยที่ดีงาม รูจักฟัง
ค าบอกค าสั่งและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง มุงสงเสริมใหลูกเสือเกิดความมานะอดทน ในอันที่จะบ าเพ็ญ
ตนใหเป็นประโยชนแตามลักษณะของลูกเสือ 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง 
 สามารถปฏิบัติการฝึกระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาและทาบุคคลประกอบอาวุธได  

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้น าทาง 
2.2.1 บอกค าสั่งในการฝึกปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาได 

    2.2.2 ปฏิบัติการฝึกระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาเป็นหมูและกองได 
 

3. เนื้อหา  
3.1 การบอกค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลา ดังนี้ 

3.1.1 ทาถอดหมวก   3.1.2 ทาสวมหมวก 
3.1.3 ทาถวายราชสดุดี  3.1.4 ทาขวาหันอยูกับท่ี 
3.1.5 ทาซายหันอยูกับท่ี  3.1.6 ทากลับหลังหันอยูกับท่ี 

 3.2 วิธีการปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลา ดังตอไปนี้  
3.2.1 ทาถอดหมวก       3.2.2 ทาสวมหมวก 
3.2.3 ทาถวายราชสดุดี  3.2.4 ทาขวาหันอยูกับท่ี 
3.2.5 ทาซายหันอยูกับท่ี  3.2.6 ทากลับหลังหันอยูกับท่ี 

 

4.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงชาติ สวดมนตแ สงบนิ่ง ตรวจปากกา แยก)           
 4.2 เกม ……………………………          
 4.3 การสอนตามเนื้อหา        
      4.3.1 หลังจากที่ลูกเสือดูภาพลูกเสือใสหมวกแลว ผูก ากับฯสนทนาซักถามลูกเสือเกี่ยวกับ
ภาพที่เห็น 
      4.3.2 แจงจุดประสงคแใหลูกเสือทราบวาเมื่อจบชั่วโมงนี้แลว ลูกเสือตองสามารถบอกค าสั่ง
และปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลาที่ก าหนดใหได 

     4.3.3 แบงกลุมลูกเสือตามหมูของลูกเสือ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

      4.3.4 ลูกเสือดูผูก ากับลูกเสือ สาธิตการบอกค าสั่ง และวิธีปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือ         
ทาบุคคลมือเปลา พรอมทั้งปฏิบัติตาม ตามล าดับทาดังตอไปนี้  

1) ทาถอดหมวก   2) ทาสวมหมวก 
3) ทาถวายราชสดุดี  4) ทาขวาหันอยูกับท่ี 
5) ทาซายหันอยูกับที่  6) ทากลับหลังหันอยูกับที่ 

      4.3.5 ลูกเสือแตละหมูฝึกปฏิบัติการออกค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ      
ทาบุคคลมือเปลาตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมู โดยไมมีแบบอยาง 
      4.3.6 ลูกเสือแตละหมูฝึกปฏิบัติการออกค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถวลูกเสือ      
ทาบุคคลมือเปลาตางๆ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมูจนเกิดความช านาญ 
      4.3.7 ลูกเสือแตละหมูรวมกันฝึกปฏิบัติการออกค าสั่งและปฏิบัติตามค าสั่งระเบียบแถว
ลูกเสือทาบุคคลมือเปลาตางๆ ในรูปของกองลูกเสือ โดยผลัดเปลี่ยนกันออกค าสั่งจนครบทุกหมู 

     4.3.8 จากที่ลูกเสือเขาแถวตามหมูของตนเองแลว ผูก ากับลูกเสือสุมเลือกนายหมูลูกเสือ   
ออกค าสั่งใหลูกเสือปฏิบัติระเบียบแถวลูกเสือทาบุคคลมือเปลา ประมาณ 3 – 5 คน 
      4.3.9 ลูกเสือบันทึกเนื้อหาที่ถูกตองลงในสมุด 
 4.4 ผูก ากับเลาเรื่องสั้น เรื่อง ……………………………      
 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบลูกเสือ ชักธงลง เลิก) 
 
5.  สื่อการเรียนการสอน 
 5.1 คูมือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแหงชาติ 
 5.2 ภาพลูกเสือใสหมวก 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

6.1 วิธีวัด การท าแบบฝึกหัด การทดสอบ   
6.2 เครื่องมือวัด แบบฝึกหัด แบบบันทึกการทดสอบ 

   6.3 สังเกตพฤติกรรมจากการท างานกลุม 
  6.4 ตรวจความส าเร็จจากใบงานที่มอบหมาย 

6.5 สังเกตจากการมีสวนรวมในการอภิปราย 
 
7. บันทึกหลังการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เนื้อหาประกอบการสอน 
เร่ือง ระเบียบแถว 

 

1. การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล  
    1.1 แถวหน้ากระดานแถวเดียว 
   ผูเรียก   ผูเรียกเหยียดแขนทั้งสองไปดานขางเสมอแนวไหล มือแบหันผามือไปขางหนา 
  การเขาแถว  ใหลูกเสือเขาแถวหนากระดานแถวเดี่ยวขางหนาผูเรียกใหกึ่งกลางของแถว  

อยูหางจากผูเรียก ประมาณ 6 กาว หันเขาหาผูเรียก 
การจัดแถว  ระยะเคียงระหวางบุคคล ใหยกมือซายขึ้นเทาสะโพก ใหผามือพักอยูบนสะโพก 

นิ้วเหยียดชิดติดกันอยูประมาณตะเข็บกางเกง ศอกอยูเสมอแนวล าตัว  
ใหแขนขวาจดปลายศอกซายของคนขวาทุกคน สะบัดหนาแลขวา  

ผูเรียก   ตรวจแถว สั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดมือซายลงพรอมกับสะบัดหนาอยูในทาตรง 
1.2 แถวตอน 
  ผูเรียก   ผูเรียกเหยียดแขนทั้งสองไปขางหนาเสมอแนวไหล มือแบบหันเขาหากัน 
  การเขาแถว  ใหลูกเสือเขาแถวตอนเรียงหนึ่งขางหนาผูเรียก นายหมูยืนเป็นหลักอยูตรงหนา 

ผูเรียกหางผูเรียก ประมาณ 6 กาว 
  การจัดแถว  แถวตอนเรียงเดี่ยว ใหนายหมูวิ่งมายืนในทาตรงเป็นหลักขางหนาผูเรียก 

ประมาณ 6 กาวลูกแถวเขาแถวหลังนายหมูยืนใหตรงคอนายหมูขางหนา  
ระยะตอสุดชวงแขนของลูกเสือเมื่อยื่นไปจดหลังทอนบนของผูอยูขางหนา  
ลูกเสือคนอ่ืน ก็เขาแถวซอนไปขางหลังตามล าดับ โดยใหรองนายหมูเป็นคน 
สุดทาย ใหหมูหลักเขาแถวตอนตรงหนาผูเรียกหางจากผูเรียก 6 กาว หมูอ่ืนๆ 
 เขาแถวตอน เป็นแถวเดียวกันไปทาวงซายและทางขวาของหมูหลัก โดยมีระยะ 
เคียงระหวางหมูประมาณ 1 ศอก ระยะตอ 1 ชวงแขน 

  การตรวจแถว  เมื่อผูเรียกตรวจการจัดแถวแลวสั่ง “นิ่ง” ใหลูกเสือทุกคนลดแขนลงอยูใน 
ทาตรงและรอฟังค าสั่งตอไป 

    1.3 แถวรูปครึ่งวงกลม 
  ผูเรียก   ผูเรียกแถวแบบมือทั้ง 2 ขาง เหยียดตรงลงขางลาง คว่ าฝุามือเขาหาตัว  

โบกผานล าตัวไปประสานกันดานหนาชาๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม 
  การเขาแถว  ใหลูกเสือหมูแรกยืนดานซายมือของผูเรียก โดยนายหมูแรกยืนอยูในแนวเดียว 

กับผูเรียก หมูที่ 2 และหมูตอๆ ไปอยูหางดานซายของหมูแรกตามล าดับ จน 
คนสุดทายของหมูสุดทายอยูเป็นเสนตรงแนวเดียวกับผูเรียกและนายหมูหมูแรก 
โดยถือวาผูเรียกเป็นจุดศูนยแกลาง 

 การจัดแถว  ใหลูกเสือทุกคน (เวนคนซายมือสุด) ยกมือซายขึ้นเทาสะโพก สะบัดหนาไป 



105 
 

คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทางขวา ระยะตอระหวางหมูตอหมูประมาณ 3 ชวงแขน (ยกเวนนายหมูหมูแรก) 
  ผูเรียก   จัดการตรวจแถว แลวสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดมือซายลง พรอมกับสะบัดหนา 

มาอยูในทาตรง 
    1.4 แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
  ผูเรียก   ผูเรียกก ามือทั้ง 2 ขาง เหยียดตรงไปขางหนาขนานกับพ้ืน งอศอกข้ึนเป็น 

มุมฉาก หันหนามือเขาหากัน 
  การเขาแถว  ใหลูกเสือหมูที่ 1 มาเขาแถวหนาผูเรียก นายหมูอยูขวามือ ลูกหมูอยูซายมือเรียง 

กันเป็นแถวหนากระดานโดยใหตรงกึ่งกลางของหมูอยูตรงหนาผูเรียกหางจาก 
ผูเรียก 6 กาว หมูตอๆ ไปเขาแถวหนากระดานขางหลังหมูแรกเชนเดียวกัน 
ตามล าดับ ระยะหมูประมาณ 1 ชวงแขน 

  การจัดแถว  ระยะเคียงระหวางสมาชิกในหมูยกมือขึ้นเทาสะโพก สะบัดหนาไปทางขวา 
  ผูเรียก   จัดการตรวจแถว แลวสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดมือซายลง พรอมกับสะบัดหนา 

มาอยูในทาตรง 
    1.5 แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
  ผูเรียก   ผูเรียกก ามือทั้ง 2 ขาง งอศอกเป็นมุมฉาก แขนทอนบนแบะออกจนเป็น 

แนวเดียวกับไหล หันหนามือไปขางหนา 
  การเขาแถว  ใหลูกเสือทุกคนเขาแถวเหมือนแถวหนากระดานหมูปิดระยะ แตระยะตอ 

ระหวางหมูของทุกหมูขยายออกไปทางดานหลังหางกันหมูละประมาณ 3 ชวงแขน 
  การจัดแถว  ใหลูกเสือทุกคน ยกมือซายขึ้นเทาสะโพก สะบัดหนาไปทางขวา ระยะตอระหวาง 

หมูตอหมูประมาณ 3 ชวงแขน 
  ผูเรียก   จัดการตรวจแถว แลวสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดมือซายลง พรอมกับสะบัดหนามา 

อยูในทาตรง 
    1.6 แถวรูปวงกลม 
  ผูเรียก   ผูเรียกแถวแบบมือทั้งสองขาง เหยียดตรงลงขางลาง คว่ าฝุามือเขาหาตัว  

โบกผานล าตัวไปประสานกันดานหนาจดดานหลังเป็นรูปวงกลม 
  การเขาแถว  ใหลูกเสือหมูแรกยืนดานซายมือของผูเรียก โดยนายหมูแรกยืนอยูในแนวเดียวกับ 

ผูเรียก หมูที่ 2 และหมูตอๆ ไปอยูหางดานซายของหมูแรกตามล าดับ จนคน 
สุดทายของหมูสุดทายไปจดกับนายหมูของหมูแรก ถือผูเรียกเป็นจุดศูนยแกลาง 

การจัดแถว  ใหลูกเสือทุกคน (เวนคนซายมือสุด) ยกมือซายขึ้นเทาสะโพก สะบัดหนาไปทางขวา 
ระยะตอระหวางหมูตอหมูประมาณ 1 ชวงแขน (ยกเวนนายหมูหมูแรก) 

  ผูเรียก   จัดการตรวจแถว แลวสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดมือซายลง พรอมกับสะบัดหนามา 
อยูในทาตรง 
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1.7 แถวรูปวงกลมแบบผู้เรียกยืนอยู่ที่เส้นรอบวง 
       ผูเรียก     ผูเรียกแถวแบบมือขวาเหยียดแขนยกขึ้นไปขางหนา ขึ้นขางบนและเลยไปขางหลัง 
       การเขาแถว  ใหลูกเสือหมูแรกยืนดานซายมือของผูเรียก โดยนายหมูแรกยืนชิดกับผูเรียกหมูที่ 2  

และหมูตอๆ ไปอยูหางดานซายของหมูแรกตามล าดับ จนคนสุดทายของหมูสุดทาย 
อยูเป็นเสนตรงแนวเดียวกับผูเรียก และนายหมูหมูแรกโดยถือวาผูเรียกเป็น 
เสนรอบวงดวย 

  การจัดแถว  ใหลูกเสือทุกคน (เวนคนซายมือสุด) ยกมือซายขึ้นเทาสะโพก สะบัดหนาไปทางขวา  
ระยะตอระหวางหมูตอหมูประมาณ 3 ชวงแขน (ยกเวนนายหมูหมูแรก) 

 
ผูเรียก   จัดการตรวจแถว แลวสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดมือซายลง พรอมกับสะบัดหนามา 
   อยูในทาตรง 

    1.8 แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง 
  ผูเรียก    ศอกงอทั้งสองขาง ยกแขนทั้งสองข้ึนขางหนา ใหหนาแขนไขวกันตรงฝุามือทั้งสอง 

  แบเหยียดหันไปขางหนา ฝุามือขวาทับฝุามือซายแลวยกข้ึนหางจากลูกคาง 
ประมาณ 1 ฝุามือ 

  การเขาแถว  (ถามี 3 หมู) ใหหมูที่ 1 เขาแถวหนากระดานดานซายมือของผูเรียก หันหนาเขาไป 
ในรูปสี่เหลี่ยม ใหหมูที่ 3 เขาแถว หนากระดาน ตรงกันขามกับหมู 1 หันหนาเขาหา 
หมู 1 หมูที่ 2 เขาแถวหนากระดานตรงกันขามกับผูเรียก หันหนาเขาหาผูเรียก  
โดยนายหมู 2 อยูชิดกับคนสุดทายหมู 1 และคนสุดทายหมู 2 อยูชิดกับนายหมู 
หมู 3 ถามีลูกเสือมากกวา 3 หมู ใหผูเรียกพิจารณา โดยใหจ านวนหมูดานซายมือ 
กับจ าหมูดานขวามือมีจ านวนเทากัน 

  การจัดแถว  ปฏิบัติเชนเดียวกับการเขาแถวหนากระดานเรียง 1  
  ผูเรียกแถว  ตรวจ แลวสั่ง “นิ่ง” ลูกเสืออยูในทาตรง 
    1.9 แถวรัศมี หรือ แถวล้อเกวียน  
        ผูเรียก   มือขวาแบคว่ า กางนิ้วออกทุกนิ้วชูไปขางหนาท ามุมประมาณ 45 องศา  
  การเขาแถว  ใหทุกหมูเขาแถวเขาแถวตอนหมูหนาผูเรียก หางจากผูเรียกประมาณ 6 กาว  

เป็นรูปรัศมี โดยใหหมูที่ 1 อยูทางซายมือผูเรียก ท ามุมออกไปประมาณ 45 องศา 
หมู 2 และหมูตอๆ ไป อยูทางดานซายของหมู 1 ตามล าดับจนถึงหมูสุดทายจะอยู 
ทางขวามือของผูเรียกท ามุมออกไปประมาณ 45 องศา ระยะตอของหมู 1 ชวงแขน
ระยะเคียงของนายหมูพอสมควร 

การจัดแถว  ปฏิบัติเชนเดียวกับการเขาแถวตอน 
ผูเรียกแถว  ตรวจแลวสั่ง "นิ่ง" ลูกเสืออยูในทาตรง 
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2. ท่ามือเปล่า  
2.1 ท่าตรง 
  ทาตรง เป็นทาเบื้องตน และเป็นรากฐานของการปฏิบัติในทาอ่ืนๆ ตอไปและยังใชเป็นทาส าหรับ
การแสดงความเคารพไดทาหนึ่งดวย 
     ค าบอก   "แถว-ตรง" 
  การปฏิบัติ 1) ล าตัวยืดตรง อกผาย ไหลเสมอกัน ตามองตรง 
    2) ยืนใหน้ าหนักตัวอยูที่เทาทั้ง 2 ขาง สนเทาชิดกัน ปลายเทาแยกหางกัน 
        1  คืบ  เขาเหยียดตึง 
    3) แขนทั้ง 2 ขาง เหยียดตรงแนบล าตัว พลิกศอกไปขางหนาเล็กนอย จนไหลตึง 
    4) นิ้วมือเหยียดและชิดกัน นิ้วกลางแตะกึ่งกลางตะเข็บกระโปรง 
    5) นิ่ง ไมเคลื่อนไหวรางกาย 

    2.2 ท่าพัก 
  เป็นทาเปลี่ยนอิริยาบถจากทาตรง เพ่ือชวยผอนคลายความตึงเครียดซึ่งมีอยูดวยกัน 4 ทา ดังนี้ 
  2.2.1 ท่าพักตามปกติ ใชพักในระหวางการฝึกสอน 
   ค าบอก   "พัก" 
   การปฏิบัติ 1. ใหหยอนเขาขวากอน ตอไปจึงหยอนเขาซาย หรือเคลื่อนไหวสวน 
         ตางๆ  ของรางกาย  แตหามเคลื่อนที่ 
     2. เมื่อไดยินค าวา "แถว" ใหยืดตัวขึ้น สูดลมหายใจเขาเต็มปอดและจัด 
        ทุกสวนของรางกายใหอยูในทาตรง 
     3. เมื่อไดยินค าวา "ตรง" ใหกระตุกเขาขวากลับไปอยูในทาตรง 

2.2.2 ท่าพักตามระเบียบ ใชพักในโอกาสรอพิธีการตางๆ เชน รอรับการตรวจพล สวนสนาม   
 หรือรออยูในแถวกองเกียรติยศ 
   ค าบอก   "ตามระเบียบ-พัก" 
   การปฏิบัติ 1. ล าตัวยืดตรง ขาท้ัง 2 ขางตึง น้ าหนักตัวอยูบนเทาท้ัง 2 ขางเทาๆ กัน 
     2. แยกเทาซายออกไปขางซายประมาณครึ่งกาว อยางรวดเร็วและเขมแข็ง 
     3. เอามือไขวหลัง โดยใหหลังมือซายแนบติดล าตัวในแนวกึ่งกลางหลัง 
        และอยูใตเข็มขัดเล็กนอย มือขวาทับมือซาย และยื่นนิ่งๆ 
     4. เมื่อไดยินค าวา "แถว-ตรง" ก็ใหชักเทาซายกลับมาชิดเทาขวา พรอมกับ 
         ทิ้งมือทั้ง 2 ขาง ลงแนบล าตัว กลับมาอยูในทาเดิม 
  2.2.3 ท่าพักตามสบาย ใชพักในโอกาสที่รอรับค าสั่งเพ่ือปฏิบัติตอไป เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เชน 
เมื่อผูควบคุมแถวตองไปรับค าสั่งจากผูบังคับบัญชา 
   ค าบอก   "ตามสบาย-พัก" 
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    การปฏิบัติ 1. ใหหยอนเขาขวากอน ปฏิบัติเชนเดียวกับทาพักตามปกติ 
     2. เคลื่อนไหวรางกายไดตามสบาย แตตองอยูกับที่ เชน จัดเครื่องแตงกาย 
         เรียบรอย จัดหมวกใหตรง เช็ดหนา ผูกเชือกรองเทา เป็นตน 
     3. พูดคุยกันได แตหามเสียงดัง และหามนั่งหากผูก ากับไมอนุญาต 
     4. เมื่อไดยินค าวา "แถว-ตรง" ใหกลับมายืนตรงในทาเดิมทันที โดยปฏิบัติ 
         เชนเดียวกับทาพักตามปกติ 
  2.2.4 ท่าพักนอกแถว ใชพักในโอกาสที่ตองรอค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติตอไปเป็นระยะเวลานานๆ 
   ค าบอก   "พักแถว" 
   การปฏิบัติ 1. ใหทุกคนตางแยกยายออกจากแถว แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับ 
         ที่ตั้งแถว เพ่ือที่จะไดยินเมื่อผูก ากับเรียกเขาแถวอีกครั้ง 
     2. ตองไมสงเสียงอึกทึกครึกโครม ใหเป็นที่รบกวนผูอ่ืน 
     3. เมื่อไดยินค าวา "แถว" ใหรีบกลับมาเขาแถวตรงที่เดิมโดยเร็วในรูปแถว 
        เดิม และเม่ือจัดแถวเรียบรอยแลว ใหอยูในทาตรงจนกวาจะมีค าสั่งตอไป 
 
3. ท่าหันอยู่กับที่ 
  เป็นทาที่ชวยปรับเปลี่ยนทิศทางการหันหนาของแถว แตกอนที่จะมีค าบอกใหแถวหันไปยังดานใด 
ตองใหแถวอยูในทาตรงเสียกอน ทาหันอยูกับท่ีมี 3 ทา ดังนี้ 
    3.1 ท่าขวาหัน เป็นทาที่ท าใหแถวหันไปทางดานขวา 
  ค าบอก   "ขวา-หัน" 
  การปฏิบัติ  
    จังหวะที่ 1   1. เปิดปลายเทาขวา และยกสนเทาซายแลวหันตัวไปทางขวา 
          เป็นมุม 90 องศา 
      2. หมุนเทาทั้ง 2 ขางตาม โดยใหสนเทาและปลายเทา ซึ่งเป็น 
         หลัก ติดอยูกับพ้ืน 
      3. ใหน้ าหนักตัวอยูท่ีเทาขวา ขาซายเหยียดตึงบิดสนเทาซาย 
          ออกขางนอกเล็กนอย 
       4. ล าตัวยืดตรง แขนแนบชิดกับล าตัว 
    จังหวะที่  2 ใหชักเทาซายมาชิดเทาขวาในลักษณะทาตรงอยางรวดเร็วและ 
      แข็งแรง 
     3.2 ท่าซ้ายหัน เป็นทาที่ท าใหแถวหันไปทางดานซาย 
  ค าบอก   "ซาย - หัน" 
  การปฏิบัติ 1. ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ เชนเดียวกับทาขวาหัน แตเปลี่ยนหันไปทางซายแทน 
    2. ใหเทาซายเป็นหลักอยูกับที่ แลวดึงเทาขวามาชิด 
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    3.3 ท่ากลับหลังหัน เป็นทาที่เปลี่ยนการหันหนาของแถว จากดานหนาเป็นดานหลัง 
  ค าบอก   "กลับหลัง - หัน" 
  การปฏิบัติ จังหวะที่  1 1. มีข้ันตอนเชนเดียวกับทาขวาหัน จังหวะที่ 1 แตหันเลยไป 
          จนกลับจากหนาเป็นหลังครบ  180  องศา 
      2. ปลายเทาซายหันไปหยุดอยูขางหลัง เฉียงซายประมาณ 
          ครึ่งกาวและอยูในแนวสนเทาขวา 
        จังหวะที่  2 ใหชักเทาซายมาชิดเทาขวาในลักษณะทาตรงอยางรวดเร็วและ 
     แข็งแรง 
4. ท่าเดิน 
  เป็นทาที่ชวยท าใหการเคลื่อนยายหรือการเดินขบวนของแถว ดูเป็นระเบียบสงางาม กอนที่จะมี
ค าบอกใหเดิน ตองใหแถวอยูในทาตรงเสียกอน 
  ค าบอก   "หนา - เดิน" 
  การปฏิบัติ 1. โนมน้ าหนักตัวไปขางหนา พรอมกับกาวเทาซายออกเดินกอน 
    2. ขาเหยียดตรง ปลายเทางุม สนเทาสูงจากพ้ืนประมาณ 1 คืบ 
    3. เมื่อตบเทาซายลงกับพ้ืนแลว จึงเคลื่อนเทาขวาตาม โดยเดินตบเทาซายและ 

       ขวาสลับกันเป็นจังหวะอยางตอเนื่อง 
    4. ล าตัวและศีรษะอยูในทายืนตรงเสมอ 
    5. แขนเหยียดตึง ใหเฉียงไปขางหนาและขางหลังพองาม โดยแกวงแขนตามปกติ 
    6. การเดินเป็นหมู ตองเดินใหพรอมกัน ถามีจังหวะตองเดินใหเขาจังหวะ 
5. ท่าหยุด 
  จะเป็นทาท่ีติดตามมาจากทาเดิน ซึ่งชวยท าใหการหยุดแถวของลูกเสือมีความพรอมเพรียงกัน 
  ค าบอก   "แถว-หยุด" 
  การปฏิบัติ ในขณะที่ก าลังเดินตามปกติ เมื่อไดยินค าบอก "แถว-หยุด" ไมวาเทาขางใดขาง 
    หนึ่งจะตกถึงพ้ืนก็ตามใหปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ คือ 
    จังหวะที่ 1 กาวเทาตอไปอีก 1 กาว 
    จังหวะที่ 2 ชักเทาหลังชิดเทาหนาในลักษณะทาตรง อยางแข็งแรง 
6. ท่าหมอบ 
  ค าบอก   “หมอบ” 
  การปฏิบัติ  1. กาวเทาซายไปขางหนาประมาณ 1 กาว น้ าหนักตัวใหอยูบนเทาทั้งสอง  
        แขนทั้งสองในขณะนี้ยังคงอยูที่เดิม 
    2. ทรุดตัวคุกเขาขวา และเขาซายตามล าดับ ลงจรดพ้ืน พรอมกับกมตัวลงไป 

      ขางหนาและเหยียดแขน 
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3. เหยียดเทาซายใหสนเทาชิดกัน ลดตัวลงนอนราบกับพ้ืน งอแขน แลวใชนิ้ว 
      มือขวามาทับนิ้วมือซาย (ถึงแคโคนนิ้วมือ) ฝุามือทั้งสองคว่ าลงกับพื้น 

แนวกึ่งกลางระหวางมือทั้งสองอยูประมาณหนาผาก (เวลากมหนา) กางศอก 
ทั้งสองออกเต็มที่ 

 
7. ลุก 
  ค าบอก   “ลุก” 
  การปฏิบัติ  1. ชักมือทั้งสองเขาหาตัว พรอมกับยันพ้ืนยกตัวขึ้น แลวชักเทาขวาคุกเขา 
    2. คุกเขาซาย แลวยกตัวขึ้นยืนโดยเร็ว และน ามือทั้งสองมาไวขางขา 
    3. ชักเทาขวามาชิดเทาซาย ตอไปอยูในลักษณะทาตรง ถาเป็นการเคลื่อนที่ใน 
        ภูมิประเทศหรือจะตองเดินตอไปไมตองชักเทาขวาชิด คือเมื่อยืนขึ้นแลวก็ 
        ออกเดินไปไดเลยทีเดียว 
  หมายเหตุ  1) ทาหมอบมือเปลา ใชในโอกาสเมื่อลูกเสือจะปฏิบัติ โดยมิไดถือไมพลองหรือ 
        ไมงามก าหนดไว เพื่อใหเป็นแนวปฏิบัติอันเดียวกัน  
    2) การหัดในขั้นแรก ควรท าเป็นตอนๆ เมื่อลูกเสือมีความเขาใจดีแลวจึงหัด 
        โดยเปิดตอน และใหปฏิบัติดวยความรวดเร็ว 
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8. การนับ 
  ค าบอก   “นับ” 
  การปฏิบัติ    ลูกเสือที่อยูหัวแถวสะบัดหนาไปทางซายพรอมกับนับ “หนึ่ง” แลวสะบัดหนา 
    กลับท าทาตรง คนอ่ืนนับตอกันไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดทาย ยกเวนคนสุดทายที่ 
    ตองสะบัดหนามาทางขวา 
      นับสอง   (สาม สี่ ฯลฯ) 
  ค าบอก   “นับสอง (สาม สี่ ฯลฯ)” 
  การปฏิบัติ  ลูกเสือจ านวนตามที่บอก เริ่มจากหัวแถว นับ หนึ่ง สอง หนึ่งสอง ไปเรื่อยๆ  
    จนสุดแถว 
9. ท่าถอดหมวก 
    9.1 ถอดหมวก 
  ค าบอก   “ถอดหมวก” 
  การปฏิบัติ  1. มือซายแบมือออก งอศอกจนตั้งฉากกับแขนทอนบน หัวแมมือตั้งขึ้น 
                         มือขวาจับที่หมวกดานขวา ปลายนิ้วหัวแมมืออยูบริเวณหางคิ้วขวา 
       2. ถอดหมวก วางคลอบหัวแมมือซาย 
       3. ลดมือขวาลงมาในทาตรง และใชมือซายจับหมวกไว 
    9.2 สวมหมวก 
  ค าบอก   “สวมหมวก” 
  การปฏิบัติ  1. ใชมือขวาจับหมวกที่มือซาย 
   2. ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ ใชมือซายชวยจัดหมวก 
   3. ลดมือท้ังสองลงมาอยูในทาตรงใหแข็งแรง 
10. การถวายราชสดุดี 
  ค าบอก   “ถอดหมวก – นั่ง” 
  การปฏิบัติ  สั่ง ถอดหมวก ใหลูกเสือถอดหมวกใหเรียบรอยกอน 
  สั่ง    “นั่ง”  
  การปฏิบัติ ใหลูกเสือกาวเทาซายไปขางหนาครึ่งกาว คุกเขาขวาลง ตั้งเขาซาย นั่งลงบน 
    สนเทาขวา มือขวาแบคว่ าลงบนเขาขวา สวนมือซายถือหมวกวางพาดลงบน 
    เขาซาย โดยตั้งฉากกับเขาซาย กมหนาลงเล็กนอยเมื่อรองเพลงราชสดุดี  
    เงยหนาเมื่อรองเพลงจบ 
  การลุก ค าบอก  “ลุก” 
  การปฏิบัติ   ใหลูกเสือทุกคนลุกขึ้น ดึงเทาซายกลับมาชิดเทาขวา เมื่อสั่งสวมหมวก  
    ใหทุกคนสวมหมวกโดยเร็วแลวยืนทาตรง 
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ภาคผนวก ก 
หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ 

 

ผูที่เขาเกณฑแไดรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. ไดรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
 2. สอบวิชาพิเศษพ้ืนฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษ ได 5 วิชา คือ วิชาการเดินทางส ารวจ การบริการ 
และวิชาอ่ืนๆ อีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือเป็นผูเลือก 
 3. ผานการฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ซึ่งประกอบดวยการเดินทางไกลไปอยูคาย    
พักแรมเป็นเวลา 1 คืน 
 การไปอยูคายพักแรมตองเดินทางไปยังทองถิ่นที่ลูกเสือไมคุนเคย จ านวนลูกเสือสามัญรุนใหญที่
จะไปอยูคายพักแรม ควรแบงเป็นชุด ชุดละ 4 คน 
 การเดินทางไกลตองมีระยะทางอยางนอย 8 กิโลเมตร และในระหวางการเดินทางใหสมมุติวา    
มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอยางนอย 5 อยาง เชน ชวยเหลือผูประสบภัย หรือมีผูติดอยูในที่สูงการใชเข็มทิศ    
การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน การแปลรหัส และเหตุฉุกเฉินทางน้ า เป็นตน เหตุฉุกเฉินที่วานี้ใหเวน
ระยะหางกันพอสมควร และลูกเสือจ าเป็นตองมีความรูในเรื่องแผนที่เข็มทิศ จึงจะสามารถเดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทางได 
 การฝึกอบรมวิชาความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ตองมีลักษณะเป็นการทดสอบอยางจริงจังในเรื่องความ
ตั้งใจจริง ความคิดริเริ่ม และการพ่ึงตนเอง 
 4. คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผูก ากับเห็นวาเป็นผูที่สมควรไดรับเครื่องหมายลูกเสือ 
ชั้นพิเศษ  
 5. ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติหรือผูอ านวยการลูกเสือจังหวัด แลวแต
กรณี 
 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 

 1. รูประวัติการลูกเสือไทย และวิธีด าเนินการของขบวนการลูกเสือโดยยอ 
 2. เขารับการฝึกอบรมและสอบไดวิชาลูกเสือ สวัสดิภาพนักเรียนหรือวิชาลูกเสือบรรเทา         
สาธารณภัยหรือวิชาลูกเสือพัฒนาชุมชน หรือวิชาลูกเสือพยาบาล หรือวิชาลูกเสือพัฒนาชุมชนหรือวิชาอ่ืน
ที่คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติก าหนด 
 3. ไปเยี่ยมหนวยงานหรือสถาบัน 2 แหง ที่ไมผิดศีลธรรมและมีความส าคัญในชีวิตของชุมชนใน
ทองถิ่น โดยไปตามล าพังหือไปกับลูกเสือสามัญรุนใหญในกอง เชน ส านักงานเทศบาล สถานีต ารวจ สถานี
ต ารวจดับเพลิง โรงพยาบาล สถานีวิทยุโทรทัศนแ ตลาดสด ทาเรือ เมรุเผาศพ ที่ท าการไปรษณียแโทรเลข    
ที่ท าการโทรคมนาคม ส านักงานหนังสือพิมพแ ศาลสถิตยุติธรรม หรือธุรกิจที่กระท าในเวลากลางคืน เป็น
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตน แลวท ารายงานยื่นตอผูก ากับวา หนวยงานหรือสถาบันนั้นๆ ท าอะไร ไดเงินในการด าเนินงานมาจาก
ไหน และมีสวนเกี่ยวของกับองคแการอื่นๆ อยางไร 

วิชา หน้าที่พลเมือง ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใหลูกเสือเกิดความสนใจ และศึกษาอยางจริงจังเกี่ยวกับกิจการบางอยางของชุมชน ซึ่งจะ
ท าใหลูกเสือมองเห็นแจงยิ่งขึ้นวาตนมีสวนเกี่ยวของกับชีวิตในชุมชนอยางไร 
 2. เพ่ือใหลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในการที่เกิดมาเป็นคนไทยและไดเป็นลูกเสือ 
 3. เพ่ือเป็นการเตรียมลูกเสือใหรูจักบทบาทของตน ในฐานะเป็นพลเมืองดี 
 

วิชา สิ่งแวดล้อม ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใหลูกเสือตระหนักในความส าคัญ ของสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่คนท าขึ้ น   

กับใหพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่มีตอชีวิตของคนวา ไดท าใหชีวิตดีขึ้นหรือเลวลง
ประการใด อยางไร 

มาตรฐานลูกเสือชั้นพิเศษ 
1. สามารถอธิบายไดวาสิ่งแวดลอม การอนุรักษแธรรมชาติและมลภาวะคืออะไร มีความส าคัญ

เกี่ยวกับชีวิตมนุษยแอยางไร 
 2. สอบไดเครื่องหมายวิชาพิเศษการอนุรักษแธรรมชาติ 
 3. ชวยเหลือตามล าพังหรือกับลูกเสือสามัญรุนใหญอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามโครงการเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมเป็นเวลา 2 เดือน 
 

วิชา  การเดินทางส ารวจ ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาในเรื่องการผจญภัยกลางแจง และความตั้งใจจริง โดยมีการเดินทางส ารวจ
กับกลุมเล็กที่ไดมีการวางแผนเป็นอยางดี ภายหลังที่ไดผานการฝึกอบรมในเรื่องการเดินทางส ารวจมากอน 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง 
ลักษณะทั่วไป การเดินทางส ารวจอาจกระท าดวยการเดินเทา รถจักรยาน การขี่มา เรือพาย    

หรือเรือกรรเชียง การเดินทางบางตอนอาจใชยานพาหนะที่มีเครื่องยนตแก็ได ในเมื่อแนใจวาจะไมเป็นการ
เสียหายแกสิ่งแวดลอม 
 คณะลูกเสือสามัญรุนใหญที่จะเดินทางไปส ารวจ ควรมีจ านวน 4 5 หรือ 6 คน 
 ผูที่อยูในคณะลูกเสือที่จะไปเดินทางทุกคน จะตองเขารับการฝึกอบรมที่เหมาะสมและไดรับอนุมัติ
จากสถานศึกษาใหไปเดินทางส ารวจได กับจะตองไดรับอนุญาตจากผูปกครองกอนดวยแตผูที่จะเดินทาง
ส ารวจบางคนอาจเป็นผูที่ไมตองการจะรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษก็ได 
 ผูที่ตองการรับเครื่องหมายจะตองเป็นผูวางแผนในการเดินทางส ารวจ 
 กอนออกเดินทาง คณะผูที่จะไปเดินทางส ารวจ จะตองใหกรรมการตรวจในเรื่องตอไปนี้คือ 
  (1) บรรดาอาหาร และอุปกรณแท่ีจ าเป็นซึ่งจะน าไปดวย 
  (2) การวางแผนลวงหนาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดหมายอาหารและอุปกรณแที่จะ
น าไปดวย แผนที่แสดงระยะทางท่ีจะไปและการฝึกอบรมที่ไดรับในเรื่องการเดินทางส ารวจ 
 การเดินทาง ควรมีการวางแผนใหมีเวลาปฏิบัติงานวันละ 6 ชั่วโมง โดยใหมีการเดินทางดวยเทา
เป็นระยะทางพอสมควร 
 ส าหรับเครื่องหมายลูกเสือหลวง กรรมการสอบควรก าหนดงานพิเศษที่ลูกเสือแตละคนจะตอง
กระท า และอาจมีการสัมภาษณแหรือใหเขียนรายงานเกี่ยวกับงานพิเศษเหลานี้ 
 การฝึกอบรมที่จ าเป็นตองกระท าและไดรับอนุมัติคือ 
  - การปฐมพยาบาล 
  - ความปลอดภัย 
  - แผนที่และเข็มทิศ 
  - เสนทาง 
  - วิชาชาวคาย (รวมทั้งเรื่องอาหารและอุปกรณแ) 
  - ทักษะที่จ าเป็นตองใชในการเดินทางส ารวจ 
 เมื่อกลับจากการเดินทางส ารวจแลว คณะผูเดินทางจะตองรีบรายงานตอกรรมการสอบดวยวาจา
หรือลายลักษณแอักษร ตามท่ีไดตกลงกันไวกอนการเดินทางส ารวจ 

การสอบ 
 ผูเดินทางส ารวจแตละคนจะตองถูกทดสอบ  ในเรื่องตอไปนี้ 
  - การฝึกอบรมขั้นตนและการวางแผน 
  - การเดินทางส ารวจที่เป็นการทดสอบ 
  - รายงานที่จะตองกระท าภายหลังการเดินทางส ารวจ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
ลักษณะเฉพาะ ใหปฏิบัติขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ 
 1. การเดินทางส ารวจตองใชเวลาอยางนอย 2 วัน (พักแรมหนึ่งคืน) เดินทางไกล 50 กิโลเมตร   
ในทองถิ่นที่ไมคุนเคย และมีความล าบากในการเดินทางพอสมควร 
 2. ขี่รถจักรยานเป็นระยะทาง 90 - 150 กิโลเมตร ในทองถิ่นที่ไมคุนเคยและมีความล าบากหรือ
ยุงยากในการเดินทางพอสมควร 
 3. พายเรือเป็นระยะทาง 30 - 50 กิโลเมตร ตามล าน้ าหรือชายฝั่งทะเล 
 4. เดินทางส ารวจดวยพาหนะอยางอ่ืน ซึ่งตองใชความอุตสาหะอดทน พอทัดเทียมกับขอก าหนด
ขางตน 
 

วิชา การแสดงออกทางศิลปะ ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง  

 

วัตถุประสงค ์
 จัดใหมีการพัฒนาในเรื่องการรูจักคุณคาของศิลปะ โดยมีสวนรวมอยางจริงจังในงานศิ ลปะ
ประเภทตางๆ  ที่ลูกเสือสนใจเป็นพิเศษ 
 ค าวา ศิลปะ เป็นค าที่มีความหมายกวางมากและอาจกลาวไดวา ครอบคลุมถึงกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมแทบทุกอยาง 
 ศิลปะแบงออกเป็น 5 กลุม คือ 
  (1) ศิลปะทางการแสดง เชน ดนตรี ละคร การฟูอนร า วิพิธทัศนา หุนกระบอก         
การแสดงกล การพูดในที่สาธารณะ การโตวาที ฯลฯ 
  (2) ทัศนศิลป เชน การวาดภาพลายเสน การวาดภาพระบายสี การปั้น การท าแบบจ าลอง 
การถายภาพ การออกแบบแฟชั่น ฯลฯ   
  (3) การชาง เชน การพิมพแภาพดวยวิธีสกรีน เครื่องปั้นดินเผา การลงยา การท าเครื่อง
เขิน การท าเครื่องถม การแกะสลักไม การชางหนัง การทอ การชางโลหะ การจักสาน การเขาเลมหนังสือ 
ฯลฯ 
  (4) ศิลปะทางอักษรศาสตรแ เชน นวนิยาย บทรอยกรอง การหนังสือพิมพแ ชีวประวัติ 
ความเรียง ฯลฯ 
  (5) ศิลปะการวิจารณแ เชน ดนตรี ละคร ภาพยนตรแ โทรทัศนแ นิทรรศการศิลปะ 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 แสดงความกาวหนาในการปฏิบัติงานทางศิลปะ โดยกระท าเรื่องหนึ่งเรื่องใดตอไปนี้ใหเป็น
ผลส าเร็จ 
 1. เสนอผลงาน 3 ชิ้น ซึ่งแสดงความกาวหนา (อาจเป็นการวาดภาพระบายสี การปั้น งานเขียน 
การถายภาพ ฯลฯ) 
 2. แสดงหรือมีสวนในการแสดงทางศิลปะ ภายในของลูกเสือหรือชั้นเรียน 3 ครั้ง (อาจเป็นดนตรี 
ละคร การพูดในที่ประชุม ฯลฯ) 
 3. ไปดูการแสดงหรือนิทรรศการอยางนอย 3 ครั้ง หรืออานหนังสือในทางศิลปะอยางนอย 3 เลม 
ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ และตอมากรรมการสอบผูไดท าการสัมภาษณแเห็นวามีความรูทางศิลปะ
กวางขวางยิ่งขึ้นพอสมควร 

หมายเหตุ ลูกเสือสามัญรุนใหญที่มีความสามารถในทางศิลปะอยูเดิม ควรพยายามผานการ
ทดสอบตามขอ 1. หรือ 2. 
 

วิชา  สมรรถภาพทางกาย  ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
เป็นบทเรียนชั้นตนส าหรับลูกเสือสามัญรุนใหญ ในเรื่องกิจกรรมทางกายประเภทตางๆ โดย      

มุงหมายใหลูกเสือเขารวมกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความคลองทางกายและสมรรถภาพทั่วไป
ภายในเวลาก าหนด 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
 1. มีบทบาทส าคัญในการอภิปรายในกองลูกเสือถึงผลของยาสูบ เครื่องดองของเมายาเสพติด 
และสิ่งเสพติดอ่ืนๆ ที่มีตอสุขภาพโดยทั่วไป 
 2. แสดงวามีความเจริญกาวหนาพอสมควรในการฝึกอบรมการบริหารรางกาย เป็นเวลา 2 เดือน 
 3. มีสวนรวมอยางสม่ าเสมอในกีฬาประเภทบุคคล เป็นเวลาอยางนอย 2 เดือน และแสดงวามี
ความช านาญเพิ่มขึ้น หรือมีสวนรวมอยางสม่ าเสมอในการกีฬาประเภทชุด อยางนอยเป็นเวลา 2 เดือน 
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วิชา  อุดมคติ  ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหลูกเสือคนพบดวยตนเองวา การปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเป็นประโยชนแ

แกตนเองอยางไร 
 2. เพ่ือใหลูกเสือเขาใจหลักส าคัญของศาสนาที่ตนนับถือ 
 3. เพ่ือใหลูกเสือรูจักปฏิบัติตนเองใหสอดคลองกับธรรมเนียม ประเพณีทางสังคมศีลธรรมจรรยา 
และพิธีกรรมทางศาสนา 
 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 1. จ าและเขาใจความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ทั้งสามารถอธิบายใหผูอ่ืนเขาใจ
อยางแจมแจงโดยยกตัวอยางประกอบ 

2. จ าและเขาใจความหมายของ ศีล 5 ศีล 8 และสามารถอาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนา
พระปริตรได 
 สอบไดหลักสูตรธรรมศึกษา หรือเรียนรูหลักส าคัญในพระพุทธศาสนาในหมวด ธรรมวิภาค เชน    
โอวาทพระพุทธเจา 3 อกุศลมูล 3 อคติ 4 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 อริยสัจ 4 สัปปุริสธรรม 7 และใน
หมวดคิหิปฏิบัติ เชน มิตรปฏิรูป 4 มิตรแท 4 สังคหวัตถุ 4 สุขของคฤหัสถแ 4 ธรรมของฆราวาส 4 ทิศ 6    
อบายมุข 6 
 ส าหรับผูที่นับถือศาสนาอื่นใหเรียนรูถึงหลักส าคัญของศาสนานั้น ๆ ในท านองเดียวกันเลือกหัวขอ
เกี่ยวกบัศีลธรรมในปัจจุบัน และพูดใหที่ประชุมกองฟังอยางมีเหตุผล 
 

วิชา กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ระดับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง 

 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสงเสริมใหลูกเสือพัฒนากิจกรรมที่ตนสนใจเป็นพิเศษ หรือเลือกกิจกรรมใหมที่เป็นการ
พักผอนหยอนใจ กจิกรรมที่สนใจเป็นพิเศษจะกระท าเป็นรายบุคคล  หรือกลุมบุคคลก็ไดบางอยางอาจติด
ตัวไปจนเป็นผูใหญ และกลายเป็นกิจกรรมยามวาง หรืองานอดิเรกจนตลอดชีวิต 
 กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษอาจแบงออกไดเป็น 3 หมวด ใหเลือกอยางนอยเพียง 1 อยาง คือ 
  (1) หมวดที่ใชก าลังกายเป็นสวนใหญ เชน การยิงธนู การขี่รถจักรยาน การขี่
รถจักรยานยนตแ การขี่มา การแขงเดินทางไกลแบบลูกเสือ การกระโดดหอสูง การแลนเรือใบ การยิงปืน      
การเดินปุา การถีบกระดานเลน ฯลฯ  
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  (2) หมวดที่ใชสติปัญญาเป็นสวนใหญ เชน การเลี้ยงตนไมแคระ การครัว การท า
แบบจ าลองวิทยุ โทรทัศนแ ชางเครื่องยนตแ การเจียระไนพลอย ภาษาตางประเทศ การท าสวน การพิมพแ      
การพิมพแดีด การชางโลหะ การผลิตวารสาร การชางไม การผูกเงื่อน การเลี้ยงและผสมพันธุแสัตวแเลี้ยง     
การสัญญาณ การตอเรือ ฯลฯ 
  (3) หมวดวิทยาการ เชน เศรษฐศาสตรแ ภูมิศาสตรแ ประวัติศาสตรแ ภาษา 
ชีววิทยา เคมี ฟิสิกสแ คณิตศาสตรแ ฯลฯ 
 

มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ 
 1. ปฏิบัติกิจกรรมที่สนใจอยางสม่ าเสมอ และส าหรับกิจกรรมบางประเภท เขาใจกฎแหงความ
ปลอดภัยของกิจกรรมนั้นๆ ดวย ลูกเสืออาจเลือกกิจกรรมใหมๆ ที่ตนสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีสวน
เกี่ยวของหรือไมเก่ียวของกับกิจกรรมเดิมก็ได 
 2. สามารุแสดงผลงาน และชี้แจงใหกรรมการสอบเขาใจวา ตนไดใชเวลาในการประกอบกิจกรรม
ที่สนใจเป็นพิเศษอยางไร 
 

วิชา บริการ ระดับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
และระดับลูกเสือหลวง  

 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสอนใหลูกเสือเห็นความตองการของชุมชน และรูจักวิธีที่จะสนองความตองการนั้น ๆ บาง
ประการเทาที่พอจะชวยได 
 
มาตรฐานเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
 1. ผานการฝึกอบรมซึ่งใชเวลา 10 ชั่วโมง ในเรื่องปฐมพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน เพ่ือเป็นการเสริม
ความรูที่ไดรับจากการฝึกอบรมส าหรับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
 2. ใหบริการแกชุมชนเป็นเวลาอยางนอย รวม 10 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2 เดือน 
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ภาคผนวก ข 
เพลงลูกเสือ 

 
1. ราชสดุดี 

ขาลูกเสือ เชื้อไทย ใจเคารพ  ขอนอมนบ บาทบงสุแ พระทรงศรี 
พระบาท มงกุฎเกลา จอมเมาฬี  ทรงปราณี กอเกื้อ ลูกเสือมา 
ทรงอุตสาหแ อบรม บมนิสัย  ใหมีใจ รักชาติ ศาสนา 
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา  เป็นอาภา ผองพุทธ วุฒิไกร 
ดังดวงจันทรแ ทราทิตยแ ประสิทธิ์แสง  กระจางแจง แจมภพ สบสมัย 
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน   ดวงหทัย ทวยราษฎรแ ไมคลาดเอย 
 

2. วชิราวุธร าลึก 
วชิราวุธพระมงกุฏเกลา เจาประชา  กอก าเนิดลูกเสือมา ขาเลื่อมใส 
พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย   เทอดเกียรติพระองคแไว ดวยภักดี 
ลูกเสือร าลึกนึกพระคุณ เทอดบูชา  ปฏิญาณรักกษัตริยแ ชาติ ศาสนแศรี 
มาเถิดลูกเสือ สรางความดี   เพ่ือศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง 
 

3. ลูกเสือธีรราช 
เหลาลูกเสือของธีรราช ทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศแพันธุแ สมัครสมานโดยมีสามัคคีม่ัน พวกเราจะ
รักรวมกันจะผูกสัมพันธแตลอดกาล  มีจรรยา รักษาชื่อ 
สรางเกียรติระบือเลื่องลือตอไปชานาน ราเริงแจมใส ใฝุใจรักใหยืนนาน 
พวกเราลวนชื่นบาน  เพราะกิจการลูกเสือไทย 
 

4. ลูกเสือไทย 
ลูกเสือ ลูกเสือ ไวศักดิ์ลูกผูชาย  ลูกเสือ ลูกเสือ ไวลายซิลูกเสือไทย รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรง
และอดทน เราจะบ าเพ็ญตนใหเป็นประโยชนแตอผูอ่ืน 
แมล าบากตรากตร าก็ตองท าใหส าเร็จ  ท า ท า ท า  ขาสัญญาวาจะท า  
เสียชีพอยาเสียสัตยแ รักชาติมั่นไว ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฏทรงประทาน 
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5. จับมือลูกเสือ 
ลูกเสือเขาไมจับมือขวา ยื่นซายมาจับมือกันมั่น  มือขวาใชเคารพกัน (ซ้ า) 
ยื่นซายออกมาพลันจับมือ จับมือ  จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิท 
ควรคิดยึดถือ  ยิ้มดวยเวลาจับมือ (ซ้ า) เพราะพวกเราคือลูกเสือดวยกัน (ซ้ า) 

 
6. แสนสุขสันต์ 

แสนสุขสันตแ วันเขาคายนี้ สวัสดีวันนี้เป็นวันสุขใจ เป็นมิ่งมงคลไมตองกระวนกระวาย (ซ้ า)  
ความสุขจะหลั่งไหล มาใหแกทาน จงรับความชื่นบาน แสนสราญรื่นเริงไมวาย และผองใสยินดี 
 

7. ตลุงลูกเสือ 
พวกเราลูกเสือ ออกมาเร็วไว รื่นเริงกันไปใหสนุกเฮฮา ดวยการรองร า 
แลวมาท าทา โยกยายไปมาดวยเพลงตลุง  ลูกเสือของไทย(ซ้ า)  
มีใจอดทน(ซ้ า) มุงบ าเพ็ญตน (ซ้ า) สูอดทนเรื่อยมา (ซ้ า) ยามเรียนยามเลน(ซ้ า) 
แบงเป็นเวลา (ซ้ า)  ยามนี้แหละหนา (ซ้ า)  ออกมารายร า (ซ้ า) 
 

8. มาร์ชลูกเสือไทย 
จริยะและคุณธรรม นอมน าเราเหลาลูกเสือเชื้อไทย รักชาติ ศาสนา องคแพระราชายิ่งดวงใจ  
รักษาความดี ลูกเสือเผื่อเพ่ือคนทั่วไป  รักเกียรติเพียบพรอมวินัย ยึดมั่นในสามัคคี 

   เราผูกพัน รวมกันสมานไมตรี ลูกเสือนอมชีวีเพ่ือศักดิ์ศรีลูกเสือไทย  
เราพรอมใจ หางใหไกลจากยาเสพติด เป็นมารของชีวิตจงชวยคิดท าลาย เราจงหาญกลา  นอม
รักษาอธิปไตย  ปฏิญาณยิ่งใหญเทอดไทองคแราชันยแ  เราทุกคน เทอดไวอยูเหนือดวงใจ เสียชีพ
อยาเสียสัตยแไซร ลูกเสือไทยเดนทั้งโลกา  

 
9. พระมงกุฎร าลึก 

พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  คิดไดถูกตอง  คิดไดถูกตอง  คิดไดถูกตอง 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  คิดไดถูกตอง  คิดไดถูกตอง  แลวเอย 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  ใจครองตั้งมั่น ใจครองตั้งมั่น  ใจครองตั้งมั่น 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  ใจครองตั้งมั่น ใจครองตั้งมั่น  แลวเอย 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  เดินไปดวยกัน  เดินไปดวยกัน  เดินไปดวยกัน 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  เดินไปดวยกัน  เดินไปดวยกัน  แลวเอย 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  คิดไดถูกตอง  ใจครองตั้งม่ัน  เดินไปดวยกัน 
พวกเราภูมิใจในพระมงกุฎ  ใจครองตั้งมั่น  มารวมใจกัน  สามัคคี 
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10. B.P. Spirit 
I’ve got that B.P.  Spirit   Right  in  my  Head  (3 ครัง้) 
I’ve got that B.P.  Spirit   Right  in  my  Head  (2 ครั้ง)  to stay 
I’ve got that B.P.  Spirit   Deep  in  my  Heart  (3 ครั้ง) 
I’ve got that B.P.  Spirit   Deep  in  my  Heart  (2 ครั้ง)  to stay 
I’ve got that B.P.  Spirit    All  round my feet  (3 ครั้ง) 
I’ve got that B.P.  Spirit    All  round my feet  (2 ครั้ง)  to stay 
I’ve got that B.P.  Spirit    All  over  me    (3 ครั้ง) 
I’ve got that B.P.  Spirit    All  over  me   (2 ครั้ง)    to  stay 

 
11. เกียรติคุณลูกเสือ 

เกียรติคุณลูกเสือไทยแพรไปทั่วสากล  ลูกเสือไทยทุกคนตองรักษา 
มุงท าดียืนยันตามค ามั่นสัญญา          ดวยศรัทธาสามัคคีมีน้ าใจ 
(สรอย) มาเถิดเรา มา ชาอยูใย ลูกเสือไทยมาเร็วไวกาวเดินไปที่หมายขางหนา(ซ้ า) 
อยูกันคนละกองก็เป็นพ่ีนองกัน            มีความรูสูงานไมหวั่นไหว 
มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป          อยูแหงใดสุขสนุก ทุกเวลา (สรอย) 
 

12. รอบกองไฟ 
โอเมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกข้ึนแจมจา  สุขอุราเมื่อเรามาพรอมหนากัน คืนวันนี้มีสุข 
หมดเรื่องทุกขแรับความส าราญ เธอกับฉันนั้นมาเลนรอบกองไฟ  ไฟมันลุกมันมีความรอนไมอาทร
ความรอนของใคร ไฟจะลุกจะรอนเพียงใด สุขฤทัยรวมวงเฮฮา (ซ้ า) 
 

13. สุขใจเม่ือใกล้เธอ 
เพ่ือนเอย สุขใจเมื่อเธอไดอยูใกลฉัน เรียนและเลนดวยกัน เธอและฉันรักใคร 
ทุกคนปรองดองเรามิไดของเคืองใจ และพรอมใหอภัย ใจไมเปลี่ยนแปรผัน 
ถึงคราวงานมี เรานี้ก็ชวยกันท า ถึงล าบากก็ตาม แตเรานั้นท าดวยหัวใจเริงรา 
ทุกวันเวลา  เรารักกลมเกลียวกันเอย 

 
14. มองหา 

มอง  มองหา  ขวัญตาเจาอยูแหงใด  มอง  มองไป  ขวัญใจท าไมไมมา 
เธอหลอกใหพ่ีมารอ  โอนองมาท าพ่ีได  เป็นเพราะเหตุอันใด ขวัญใจ ท าไมไมมา (ซ้ า) 
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15. ฉันรอเธออยู 
รอฉันรอเธออยู แตไมรูเธออยูหนใด เธอจะมาๆเมื่อไร นัดฉันไวท าไมไมมา 
ฉันเป็นหวง ฉันเป็นหวงตัวเธอ ไดแตเกอชะเงอแลหา นัดไวท าไมไมมาๆ 
โอเธอจเาอยาชาเร็วหนอย รีบหนอยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆวิ่งหนอยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 

 
16. ไก่โต้ง 

ไกโตงขันโอ฿กอีโอ฿ก ตัวเมียไขดกกระโต฿กกระต฿ากๆ  ออกไขสบายใจมากๆ 
กระโต฿ก กระต฿าก กระเต฿ก กระโต฿ก 

 
17. ฟังคลื่นลม 

ฟัง ฟังคลื่นลม ตางระดมฝั่งน้ า เสียงคลื่นดังกึกกอง ตางคะนองซัดกระหน่ า 
คลื่นซัดซ้ าน้ ากระจาย ยามจันทรแฉายธารา 

 
18. ลงแล้วข้ึน 
   ลงแลวขึ้นแลว หมุน หมุน หมุน (ซ้ า)  เรา  หมุน  ไปทางขวา 

เรา  หมุน  ไปทางซาย   หมุนตัวไปรอบๆ  แลว   หมุน  หมุน   หมุน (น฿อค)  (ยัก)  ฯลฯ 
 
19. รักกัน 

ไปๆ มาๆ เราก็มารักกันจนได  มาๆ ไปๆ เราก็กลายมาเป็นเพ่ือนกัน 
ถึงจะอยูไหน หัวใจเราผูกพันธแ เรามารักกัน  อยาลืมฉันแลวกันนะเธอ 
 

20. กังหันต้องลม 
ยามกังหันตองลม เป็นวงกลมเมื่อลมโชยมา (ซ้ า) 
มองดูเห็นสุริยา (ซ้ า) จากฟากฟูามาสูแดนดิน  รีดดิงๆๆ 
ถารักนองจริงอยาทิ้งนองเลย  ถารักพ่ีจริงอยาทิ้งพ่ีเลย (ซ้ า) รีดดิงๆๆ 
ยามเราพรากจากกัน คงมีวันไดมาพบหนา  คงมีวันไดมาพบหนา 
ถึงจะหางกันแสนไกล (ซ้ า) พวกเรามั่นไวในอุดมการณแ รีดดิงๆๆ 
 

21. เรรอน 
เรรอน  เรรอนซินตา  ซินตาเรรอน  เรรอน (4 ครั้ง) 
เรามาอยูคายดวยกัน  ดวยกันทั้งวันทั้งคืน (4 ครั้ง) 
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22. ลูกเสือเฮฮา 
  มามาร า รองเพลงล าน า รวมกันเฮอา ถึงยามสนุกเราสุขนักหนา ทุกขแใดไมมา 

กวนใจ  รองร าดวยความส าราญ  ถึงเวลางานไมเคยทิ้งไป  หนักเหน็ดเหนื่อย 
สักเพียงไหน พวกเรายิ้มไดดวยไมตรี ลูกเสือเรานี้สุขีรวมใจ เทงปฺะๆ  ๆ 
เรามาผอนคลายสบายอุรา  เร็วลูกเสือมาเฮฮาดวยกัน 

 
23. สวรรค์บันดาล 

สวรรคแบันดาลใหมา ใหพวกเรามาพบกันวันใหม เจอะกันวันนี้ดีอกดีใจ 
รื่นเริงกันไป ไมรูโรยรา จะอยูแหงไหนเพลินใจเพลินตา จะอยูเมืองฟูา 
เพลินตาเพลินใจ สวรรคแบันดาล 

 
24. ความเกรงใจ 

ความเกรงใจเป็นสมบัติของผูดี ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ เกิดเป็นคน 
ถาหากไมเกรงใจใคร คนนั้นไซรไรคุณธรรมประจ าตน 

 
25. หากว่าเราก าลังสบาย 

หากวาเราก าลังสบาย จงตบมือพลัน (- -) หากวาเราก าลังมีสุขหมดเรื่องทุกขแ 
ใดใดทุกสิ่ง มัวประวิงอะไรกันเลา จงตบมือพลัน (- -) 
(ผงกหัว กระทืบเทา สงเสียงดัง ออกทาทาง) 

 
26. เพื่อน 

มอง มามองดูซี มีเพ่ือนเราอยูไหน (ซ้ า) เพ่ือนฉันนั้นมีมากมาย ฉันจ าชื่อไดวาชื่อ…………………. 
 
27. เจ้านกน้อย 

เจานกนอยคลอยบินสูเวหา   เจาถลาเลนลมเพลินฤดี  บิน บินถลา 
ถลาเลนลม บินลอง บินลอย  บินถลา ถลาเลนลม บินลอง บินลอย 

 
28. สวัสดีพบเธอ 

สวัสดี วันนี้มาพบเธอ (ซ้ า)  ฉันดีใจจริงนะเออมาพบเธอสมใจ 
เธอนั้นอยูสบายดีหรือไร (ซ้ า)  เรามารองเพลงไปใหฤทัยเบิกบาน 
ตบมือกันใหพรอมเพรียง (ซ้ า)  โยกตัวไปซายขวาเอียงใหเอนเอียงตามกัน 
หมุนกลับปรับตัวเสียใหทัน (ซ้ า)  จับสะเอวซอยเทาพลัน ใหพรอมกันเเถิดเอย 
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29. ค่ายพักแรม 
วันนี้รื่นเริง ส าราญสุขสันตแอุรา พวกเราไดมา มาอยูคายพักแรม เรารองเราร า 
ยามเมื่อคืนพักแรม สบายคลายคืนจันทรแแจม พักแรมสุขสันตแอุรา (ซ้ า) 
 

30. ดอกลั่นทม 
โอเจาดอกลั่นทม ฉันเคยเด็ดดม ฉันเคยเด็ดเลน เด็ดเชาเด็ดเย็น ฉันเคยเด็ดเลน เด็ดดม เด็ดดม 
 

31. วอลซ์วชิรา 
รมเย็นทั่วหนาสถาบันหนึ่ง ชางงามสุดซึ้งตราตรึงฤดี เป็นที่หรรษา ไมมีทุกขแมีแตสุขดังปรารถนา 
คือคายวชิรา หากใครไดมาลืมไมลง ขอเชิญทวยเทพอภิบาลให เหลาลูกเสือไทย ไมมีผองภัย   
ใครใครก็ประสงคแ ใหวิชาการ สรางความเบิกบาน ดังเจตจ านง ที่ใดไหนคง อยูยั้งยืนยงคาย
วชิราวุธเอย 

 
32. เบิกบานใจ 

เบิกบานใจเมื่อเราอยูพรอมเพรียงกัน    ชื่นชีวันรองเพลงรวมกันใจหรรษา 
ทุกคนยิ้มยองผองใส สุขใจเสียเป็นหนักหนา  เพ่ิมไมตรีรอยยิ้มที่มีคุณคา 
หมั่นขยันทุกวันดีกวาทุกวันเวลาสดชื่นรื่นรมยแ (ซ้ า) 

 
33. ยินดี 

วันนี้ยินดี ที่เราไดมาพบกัน (ซ้ า)  ยินดี  ยินดี  ยินดี  มาเถิดมา  เรามารวมสนุก 
ปลดเปลื้องความทุกขแใหมันสิ้นไป  มาเถิดมาเรามารวมจิต  ชวยกันคิดท าใหการลูกเสือเจริญ 

 
34. ระเบียบวินัย 

เราลูกเสือไทยเรื่องระเบียบวินัยเราตองยึดมั่น  กฎค าปฏิญาณขอทุกทาน 
จงเอาใจใส  เรื่องการท างาน ไมเกียจไมคราน ไมนอยหนาใคร  
มาเถิดรวมใจเพ่ือใหชาติไทยเราพัฒนา 

 
35. เดินทางไกล 

(สรอย)  เดินทางไกล เดินทางไกล เดินอยางไรใหถึงปลายทาง (ซ้ า) 
เราลูกเสือชาติเชื้อวชิรา  ตางตั้งหนาตั้งตามุงไป  สุดทะเล ภูผามานฟูาไกล 
ผจญภัยและพิชิตมัน     แมฝนจะตกหนาวรอนเพียงใด  ลูกเสือไทยมิเคย 
ไหวหวั่น วันทั้งวันเรายังเดินทางไกล  เรายิ้มไปยามเราเดินทางไกล (สรอย) 
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36. ลมเอยลมพัด 
ลมเอยลมพัด  โบกสะบัดพัดมาไวๆ ลมเอยลมพัดอะไร (ซ้ า)  ฉันจะบอกให  ลมพัด……………….. 

 
37. ค่ายลั่น 

แดดสองฟูาเป็นสัญญาวันใหม   พวกเราแจมใสเมื่อมาอยูคายรวมกัน 
พวกเราลวนอยูในหมูเรานั้น   ทุกขแสุขรวมกันเพ่ือสรางสรรคแชาติไทย 
ตื่นเถิดหนา อายนกกามันบาง   อยูคายกวางขวางแลวเราสนุกสุขศรี 
ไมมีแมอยูผูก ากับคนดี    ชวยหาวิธีผจญภัยนานา 
เสื้อผานี้มีชุดเดียวเขาคาย    ล าบากยากกายพวกเราไมเคยหนายแหนง 
อยูคายเหมือนบานมีปุาเป็นก าแพง  พวกเรารวมแรงรวมใจพัฒนา 
คายจะหมองคลอน้ าตายามเศรา   แขงกันวาเขา แลวเราเศราใจจริงฉัน 
คายมีน้ าใจ ใสแจมทุกวัน    รักคายไหมนั่นเมื่อคายลั่นความจริง 

 
38. คอย 

คอย  คอย คอย  เฝูาคอยมองหา   หมู………………….นั้นยังไมมา (ซ้ า) 
ฉันคอยมองหาไมมาสักที  เร็ว  เร็วหนอย  ฉันคอยตั้งหลายนาที 
หมู…………จงรีบมาเร็วซี   ตั้งหลายนาทีขอจงรีบมา 

 
39. มาร้องเพลงแล้วช่ืนใจ 

มารองเพลงกันเถิดนะจ฿ะ  มาเรามารองร าท าเพลง  ฟังเสียงเพลงแลวชื่นใจๆ 
ซุมบาซุมบาซุมบาซะๆ  ลีโอลี โอลี โอละๆ แทมทะระแรม แทม แท็ม แท็ม แทมๆ 
ฉับฉิ่งฉับ ฉิ่ง ฉับ ฉิ่งฉับๆ 

 
40. จงเตรียมตัว 

จงเตรียมตัวเอาไว อยาใหใจเลื่อนลอย  เรามิควรจะปลอยใหใจเราลอยเลอะเลือน
1…….2……..3……..4………5 

 
41.ครูลูกเสือ 

ชีวิตของครูลูกเสือเหมือนเรือที่ไรก าลัง   ฝุาฟันคลื่นลมล าพังเฝูาหวังคอยรอคนเขาใจ   
เพ่ือนคงไมเคยมาสนไรคนที่จะชวยได  แตวาเราไมเคยหวั่นไหว เพราะงานยิ่งใหญ   
สรางเด็กไทยทั่วแดน… 

   ***** ไดแตเพียงฝากค า ทุกยามอยาไดดูแคลน  ไมหวังสิ่งใดทดแทน พวกเรานั้นท าดวยศรัทธา  
ตั้งใจอบรมสั่งสอน  ไหววอนขอความเมตตา อยาไดมีอยาไดมีปัญหาของานรุดหนาลูกพระบิดามั่นใจ..… 
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42. ทิศ 
ทิศทั้งแปดทิศ  ขอใหคิดจ าใหเคยชิน   อุดรตรงขามทักษิณ บูรพาประจิมจ าไว 
อีสานตรงหรดี ทองอีกทีจ าใหขึ้นใจ  พายัพนั้นอยูตรงไหน ตรงขามไปคืออาคเนยแ 

 
43. ก่อนจะจากกันไป 

กอนจะจากกันไป ขอฝากใจไวกับทุกๆทาน (ซ้ า) 
ถึงตัวไปใจนั้นไมแปรผันและหางไกล   
แมวาเราจากกัน ไมชาพลันคงไดพบกันใหม (ซ้ า) 
ขอโชคดีมีชัย  หมดทุกขแโรคภัยตลอดกาล (ซ้ า) 

 
44. ลาลาก่อน 

ลา  ลา  กอน  จ าจรจะตองขอลา    ลาแลวโอแกวตา ถึงเวลาจ าลาจากจร 
จ าลาจาก  จ าพรากจากดวงใจ    ถึงตัวพี่อยูไกล แตหัวใจยังใฝุถึงเธอ 
ขอรักมั่นทุกวัน  ฉันขอรักเธอ    อยูไหนใจพร่ าเพอ ขอรักเธอแตเพียงผูเดียว (ซ้ า)   

 
45. พระบารมี 

พอฤกษแงามยามไดเวลา เชิญเทพบนฟูาทุกทิศลงมารวมเป็นพยานในคืนกองไฟที่โชติชวงไวดวย
องคแประธาน สถิตสถานพระวิญญาณ ร.6 ของไทย   
น ากิจการยืนนานสุขสันตแ  เหมือนดังสวรรคแที่พลิ้วเปลวควันเฟื่องฟู 
กองไฟ มวลมารผจญขอใหผานพนไปไกลแสนไกล ความชั่วหวั่นไหว นั้นมอดไหมไปชั่วกาลนาน 
**พระบารมี โปรดจงมาคุมชีวี ใหลูกเสือเรานี้มั่นคง รวมรักสมัครสมานเกษมส าราญไปทั่วธานี   
คราอบรมชุมชื่นดวงใจ คราจากกันไปทุกคนยังจ าฝังในฤดี ในคืน 
กองไฟที่โชติชวงไวไดทุกนาที  เป็นภาพสักขี ฝังฤดีไปชั่วนิรันดรแ 
 

46. ตบมือ 
ตบมือ (สองที) - - ย่ าเทา (สองที) - - สวัสดี  สวัสดี  วันนี้เรามาเจอกัน เธอและฉันพบกันสวัสดี 

 
47. เงาะหรือแงะ 

เงาะหรือแงะ มันแปลกดีแฮะ นั่นแงะหรือเงาะ (ซ้ า) 
กลมๆ แลวก็มีขนดวย (ซ้ า) โอแมคนสวย นี่เงาะหรือแงะ 

 
48. เพื่อนฉันอยู่ไหน 

หมู…เขาอยูที่ไหน สบายดีหรือบอกมา  พอสบายอุรา เมื่อไดมาเขาคายพักแรม 
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49. เราคือพี่น้อง 
เราคือพ่ีนอง ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลูกเสือเชื้อไทย ดีใจที่เราไดมาเจอกัน 
(มาพบกัน มาพบกัน) รักเรามั่นปลื้มจิต เป็นนิมิตดีเลิศประเสริฐดีแท รัก 
ไมเปลี่ยนแปร ผูกใยสัมพันธแ (ผูกใยสัมพันธแ) เราลูกเสือไทย (เราลูกเสือไทย) 
เราตางรวมใจสามัคคี (เราตางรวมใจสามัคคี) เพ่ือชาติไทยเรา  
(เพ่ือชาติไทยเรา) จะไดรุงโรจนแสดศรี (จะไดรุงโรจนแสดศรี)  
รวมรักรวมใจรวมสามัคคี (รวมรักรวมใจรวมสามัคคี) มีไมตรีเป็นมิตรที่ดีทั่วกัน 
พระมงกุฎเกลาทานประทาน (พระมงกุฎเกลาทานประทาน) ใหเราไดมาเจอกัน 
(ใหเราไดมาเจอกัน) พระมงกุฎเกลาทานทรงประทาน ใหเราไดมาเจอกัน 

 
50. ปรบมือ 

ปรบมือดัง ผับ  ผับ ผับ กระทืบเทาดัง  ปัง  ปัง  ปัง 
ลุกขึ้นยืนแลวนั่ง  กระทืบเทาดัง  ปัง  ปัง  ปัง  แลวปรบมือดัง  ผับ  ผับ  ผับ 

 
51. กฎค าปฏิญาณ 

เราลูกเสือไทย เรื่องระเบียบวินัยเราตองยึดมั่น กฎค าปฏิญาณพ่ีนองตองเอาใจใส   
ชวยกันท างาน ไมเกียจไมคราน ไมนอยหนาใคร มาเถิดรวมใจ เพื่อใหชาติไทยเราพัฒนา 

 
52. พวงมาลัย 

โอเจาพวงมาลัย  เจาจะลอยไปคลองใครกันแน (ซ้ า)   
รักใครชอบใคร ใหจริงแท เอาใหแนสักราย อยามัวลอยตามลมใหเขาดมดอม  
สิ้นกลิ่นหอมแลวหนาย ยามนั้นเจาจะอาย  เขาไมอยากชมตองระทมตรมใจ 

 อยากเป็นหงสแเหินหาว อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล อยูที่บานไมชอบใจ 
หนีมาอยูคายสุขใจจริงเอย เอ฿ย..โอ..ละหนาย………………….. 

 
53. ตะละบุ่ม 

ตะละบุม บุมบุ฿ม แมเนื้อนุมบัวบาน (ซ้ า)  พ่ีนอนคนึง คิดถึงเธอมานาน (ซ้ า) 
สาวๆ ตาหวาน มันท าใหฉันยืนงง   
ดอกเอเย……. .เจาดอก………. ขอเชิญ…….….. ออกมารายร าเอย 

 
54. สวัสดี 

เมื่อเจอกัน เราทักกันสวัสดี (สวัสดีครับ)  เมื่อผิดพลั้งขออภัย ขอโทษที (ขอโทษครับ)  
กอนจากกันยกมือไหวสวัสดี (สวัสดีครับ)  หากใครมีมิตรไมตรี ขอขอบคุณ (ขอบคุณครับ) 
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55. สามัคคีชุมนุม 
 พวกเราเหลามาชุมนุม  ตางคุมใจรักสมัครสมาน 

ลวนมิตร จิตชื่นบาน  สราญเริงอยูทุกผูทุกนาม 
(สรอย) ** อันความกลมเกลียว  กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี 

ทุกสิ่งประสงคแจงใจ  จักเสร็จสมไดดวยสามัคคี ** 
 กิจใด ธ ประสงคแมี  รวมใจภักดีแดพระจอมสยาม 

พรอมพรึบดังมือเดียวยาม  ยากเย็นเห็นงายบหนายบวาง  ….. (สรอย) 
 ที่หนักก็จักเบาคลาย  ที่อันตรายขจัดขัดขวาง 

ฉลองพระเดช บ จาง  กตเวทิคุณ พระกรุณา  ….. (สรอย) 
สามัคคีนี่แหละล้ าเลิศ  จักชูชาติเชิดพระศาสนา 
สยามรัฐจักวัฒนาปรากฏเกียรติฟูุงเฟ่ืองกระเดื่องแดนดิน  ….. (สรอย) 

 
56. ใจประสานใจ 

มองแววตาทุกคน เปี่ยมสุขลนระคนสุขสันตแ ยิ้มแยมเขาใจกันตาสบประสานไมตรีฉายมา  
ดวงฤทัยทุกดวงถวงดวยรักและแรงศรัทธา  ปรารถนาในสิ่งเดียวกันความคลางแคลงหายไป  
โลกสดใสคืนมาอีกคราฟูาหลังฝนงามตา ความมืดโรยรามลายหายพลัน มีแตความเขาใจ 
อุนไอรักไมตรีตอกัน ผานมานั้นลืมมันลบไป 
***รองเถิดรองเพลงกัน ประสานรอยรักในใจ ลบรอยราวภายในอุรา รองเถิดรองเพลงกัน  
จับมือกันไวดีกวา หันหนามาเขาใจกัน**** 

 อันคนเราทุกคน ตางเกิดมาควรพาพ่ึงกัน  มีไมตรีสัมพันธแ โลกนั้นสดใส  
จงมารวมพลังเพ่ือสรางสรรคแจรรโลงฤทัย จับมิกันเดินกาวไป มุงสูจุดหมายอนาคตเรา 

 
56.แห่พวงมาลัย 

โห………………………………… ฮ้ิว (3 ครั้ง) 
แลวจัดแจงแหมาลัย….ไปใหประธาน (ซ้ า) เราหมูบริการส าราญใจเอย 

(สรอย) **เอ฿ย โอละหนาย โอละหนาย หนอยเอย เออ เออ เออ เออ เอยเอ฿ย เออ เอ฿ย เอ฿อ เอิง เอย 
แลวชักชวนทุกหมู…….ที่เดินผาน (ซ้ า)  แหกับหมูบริการส าราญใจเอย  ….. (สรอย) 
พวงมาลัยพวงนี้…..จากดวงใจ (ซ้ า)  จากลูกเสือไทย ……………..เอย  ….. (สรอย) 
แหกันไปร ากันไป…..ใหสนุก (ซ้ า)   เราลูกเสือไมมีทุกขแ มีแตสุขใจเอย  ….. (สรอย) 
เวียนจากขวาไปซาย…..ได 3 รอบ (ซ้ า)  แลวน าพวงมาลัยมอบ… แกทานประธานเอย (สรอย) 
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ภาคผนวก ค 
เกมลูกเสือ 

 
1. ว่ิงกระโดดกบ 

ใหผูเลนวิ่งไปดวยการกระโดดกบ คือนั่งลงเคลื่อนไปขางหนาดวยการพุงตัวไปมือทั้งสองลงถูกพ้ืน
กอน และชักเทาทั้งคูมาชิดมือแลวพุงตัวออกไปอีกท าเชนนี้ตลอดไป แลวไปออมเครื่องหมายมาแตะคนที่ 
2 คนที่ 2 ก็ท าเชนเดียวกัน จนหมดแถว แถวใดเสร็จกอนเป็นแถวชนะ 
 
2. ลูกบอลลอดอุโมงค์ 

ใหผูเลนยืนเป็นแถวตอน เป็นหมู แตละหมูยืนแยกเทากมตัว คนหนาสุดถือลูกบอลอยูในมือ เมื่อ
ไดยินสัญญาณคนหนาที่ถือลูกบอลวิ่งไปออมเครื่องหมายแลวกลับมายืนหันหลังใหแถวแลวกมตัวลง กลิ้ง
ลูกบอลไปใต หวางขา สวนคนอ่ืนๆ ก็คอยกลิ้งตอๆ ไป และคอยกันไมใหออกทางชองเทาดานขาง จนถึง
คนสุดทายใหหยิบลูกบอลขึ้นพาวิ่งออมเครื่องหมายท าเชนเดียวกับคนแรก จนถึงคนสุดทาย แถวใดเ สร็จ
กอนแถวนั้นชนะ 
 
3. เก็บเชือก 

ใหลูกเสือจับคูกันเป็นคูๆ หันหนาเขาหากัน หาเชือกใหคูละ 1 เมตร (ขนาดดายหลอด) แตละคู
คาบปลายเชือกไวคนละหนึ่งปลาย เมื่อผูก ากับใหสัญญาณเริ่มเลม ใหแตละคูพยายามขยับปากโดย
พยายามเคี้ยวเชือกเก็บเขาไวในปากใหเร็วที่สุด ทั้งสองขางตองชวยกัน คูใดสามารถเก็บเชือกไวในปากได
เรียบรอยโดยไมตองใชมือชวย และปากเขามาชนกันไดกอน คูนั้นชนะ 
 
4. เหยียบระเบิด 

ใหลูกเสือแตละคนมีลูกโปุงคนละหนึ่งใบ และผูกไวที่ขอเทาจะเป็นเทาใดก็ได เมื่อเริ่มเลนให
ลูกเสือทุกคนกระจายทั่วสนามแตมีเขตจ ากัดหามออกนอกเขต ลูกเสือแตละคนพยายาม เหยียบลูกโปุง
ของคูตอสูใหแตก คนใดถูกเหยียบลูกโปุงแตกตองออกจากการเลน คนสุดทายที่เหลือและมีลูกโปุงเป็น    
ผูชนะ 
 
5. การแข่งขันผูกเงื่อน 

ลูกเสือทุกคนมีเชือก แบงออกเป็น 2 พวกหางกันประมาณ 3 หลาเป็นแถวหนากระดานหันหนา
เขาหากัน เมื่อผูก ากับบอกเริ่ม ใหทั้งสองแถววิ่งเขามาหากันเป็นคูๆ ตางคนตางก็เอาเชือกคลองซึ่งกันและ
กัน แลวผูกเงื่อนพิรอด เมื่อใครเสร็จกอนก็รีบดึงคูของตนไปยังแดนตนเมื่อเสร็จแลวใหหยุด ผูก ากับนับดู 
ฝุายใดผูกเสร็จและสามารถดึงมาแดนของตนไดมาก ฝุายนั้นชนะ ในการตัดสินผูก ากับตองตรวจดูเงื่อน
ดวยวาถูกหรือผิด ตองใหเงื่อนนั้นถูกดวย 
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6. มวยปล้ าเดนมาร์ก  
ใหลูกเสือสามัญรุนใหญจับคูกัน ตางคนตางกาวขาขวาออกไปขางหนาพรอมกับยกมือขวา 

พยายามใชฝุามือผลักหรือดึงกัน เพ่ือพยายามใหอีก ฝุายหนึ่งกาวเทาขวาถอยหลังกลับไป  
 
7. ชักคะเย่อจีน  

ทั้งคูยืนหันหลังเขาหากัน แลวทั้งสองใชแขนเกาะกัน เมื่อไดรับสัญญาณเริ่ม ใหแตละฝุายพยายาม
ดึงอีกฝุายหนึ่งใหพนพื้น  
 
8. ลิงจับหลัก  

ทั้งคูยืนหันหนาหากัน เอามือซายจับกัน พยายามใชมือขาวดึงเขา ซายของผายตรงขามเพ่ือ
พยายามใหอีกฝุายหนึ่งเสียอาการทรงตัว  
 
9. ตะเคียนคู่  

ทั้งคูยืนเคียงขางชิดกัน พยายามใชล าตัวดันอีกฝุายหนึ่งใหเสียอาการทรงตัว  
 
10. ตอไม้คู่  

ทั้งคูนั่งงอเขา หันหลังชนกัน แลวเอาแขนเกาะกัน ตางฝุายตางพยายาม ใหก าลังแขนบังคับฝุาย
ตรงกันขามใหตะแคงลมลงไปใหได  
 
11. ตอไม้เอน  

ทาเตรียมใหทั้งคูใชมือทั้งสองไปรัดเอวอีกฝุายหนึ่งเพ่ือพยายามยกฝุายตรงขามใหพน  
 
12. ชนไก่  

ใหผูเลนทุกคนเขาแถวเป็นวงกลมใชมือประสานกันแลวลงนั่งยองๆ เอามือที่ประสานกันสอดเขา
ใตลางใหขาทอนบนและทอนลางไวเริ่มเลน ใหพยายามใช ไหลชนคนอ่ืนใหลมลงผูใดเหลือคนสุดทายเป็น  
ผูชนะ  
 
13. มนุษย์โลกพระอังคาร  

ใหผูเลนแบงเป็น 2 พวกเทาๆ กัน ใหพวกหนึ่งเป็นพวกสีเขียว พวกหนึ่งเป็นพวกสีแดง แลวใหทั้ง 
2 พวกเขาแถวเป็นรูปวงกลม (แยกเป็นคนละครึ่งวงกลม) ใหหัวหนาแตละพวก เลือนผูเลนออกมาฝุายละ 
1 คนยืนกลางวงยาขาขึ้นขางใดขางหนึ่งขึ้นทางดานหลังแลวเอามือ ทั้ง 2 ขางไปจับขอเทาไวแลวใหทั้ง 2 
ฝุาย ไลเหยียบเงาของคูตอสูใหไดฝุายไหนถูกเหยียมเงา หรือลม มือหลุดจากขอเทาเปลี่ยนขายืน ฝุายนั้น
แพฝุายชนะได 1 คะแนน ฝุายใดไดคะแนน มากกวาเป็นผูชนะ  
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14. สนามผลึก  
เขียนวงกลม 2 วง เสนผาศูนยแกลาง 30 เซนติเมตรหางกัน 50 เซนติเมตร ส าหรับใหผู เลนเขาไป

ยืนขางละวง มีเชือกยาว 1.50 เซนติเมตร 1 เสน แบงผูเลนออกเป็น 2 พวกเทาๆ กัน และ ตัดผูเลนเขาไป
ยืนขางละ 1 คน ใหยืน 2 เทาอยูในวงกลม หันหนาเขาหากันแลวน าเชือกมาออมหลัง ในระดับสะเอวถือ
ปลายเชือนไวดวยมือดานหนาเริ่มเลนใหทั้ง 2 ฝุาย พยายามดึง หรือกระชากเชือก ใหอีกฝุายหนึ่งเสียหลัก 
เขาออกนาอกวงกลม ผายใดเทาออกนอกวงกลมกอน (ขางเดียวหรือ 2 ขาง) ถือวาแพแขงขันไปจากวา
ฝุายใดฝุายหนึ่งเหลือจ านวนมากกวาเป็นผูชนะ  
 
15. พระนเรศวรชนช้าง  

ใหลูกเสือจับคูกันเขาแถวเป็นรูปวงกลม ใหคนหนึ่งขึ้นขี่คอโดยนั่งบนบาของคู เริ่มเลน ใหแตละคู
เขาปะทะหรือชนกัน โดยใชมือดึงผลักดันใหคูตอสูเสียหลัก (หามใชถีบ) ลมลงคูใด สามารถยืนอยูไดโดย 
ไมลมเป็นผูชนะ  
 
16. ชักคะเย่อคน  

แบงผูเลนเป็น 2 พวกเทาๆ กัน ใหเขาแถวตอน 2 แถว หันหนาเขาหากันโดยมีเสน แบงคน ใหคน
อยูหัวแถวทั้ง 2 แถวจับมือกันไวแบบมัดขาวตม (ใชมือทั้ง 2 ขางจับก าขอมือของฝุาย ตรงขามทั้ง 2 ขาง) 
ผูที่เขาแถวตอนที่อยูหลังคนหัวแถวตองจับเอวคนที่อยูขางหนาทุกคนตอกันไป เริ่มเลนแตละแถวตอง
พยายามดึงใหแถวตรงขามเสนกั้นแดดใหไดจะเป็นผูชนะ หรือถาฝุายใดมือ หลุดจากเอวท าใหแถวขาดถือ
วาแพทันที  
 
17. สกรัมรักบี  

จัดผูเลนออกเป็นชุดๆ ละ3 คน (จ านวนกี่ชุดก็ได) ผูสอนหาอุปกรณแเชนลูกมะพราวลูก ฟุตบอล
ฯลฯ สมมุติเป็นลูกรักบี้วงไวที่จุดก าหนดเริ่มเลนเรียกผูเลนออกมา 2 ชุดโดยใหยืนหัน หนาเขาหากันโดย
ลูกรักบี้อยูกลาง ใหแตละชุดเอามือกอดคอกันโดยใหคนยืนกลางใชแขน 2 ขาง กอดคอคนขางๆ ทั้ง 2 คน 
คนที่อยูริมทั้ง 2 คน จะใชแขนกอดคอคนกลางแลวทั้ง 2 ฝุายกมตัวเอา ศีรษะสอดเขาไปใตไหลของฝุาย
ตรงขามเมื่อไดยินสัญญาณใหทั้ง 2 ฝุาย พยายามดันคูตอสูใหถอย หลังไปโดยใหชุดของตนขามลูกรักบี้ให
ไดฝุายใดขามไดเป็นฝุายชนะ 
 
18. เกมสวัสดี  

วิธีเลน  
วิธีที่ 1 แบงลูกเสือออกเป็นหมูๆ ละเทาๆ กัน ใหลูกเสือแตละหมูยืนเป็นแถว ตอนลึก หันหนาไป

ทางผูก ากับ เมื่อเริ่มเลนใหคนที่ 1 ของแตละหมูกลับหลังหันพบกันคนที่ 2 แลว กลาวค าวา “สวัสดี” ท า
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ความเคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อท ากับคนที่ 1 แลวใหกลับมาพบกับ คนที่ 3 แลวกลาวค าวา 
“สวัสดี”ท าความเคารพแลวจับมือกัน ท าไปเชนนี้จนหมดแถวหมูใดเสร็จ กอนหมูนั้นชนะ  

วิธีที่ 2 ใหลูกเสือแตละหมูยืนเป็นแถวตอน หันหนาไปทางเดียวกัน โดยให คนหัวแถวเป็นหัวหนา
จากหัวหนาตรงไปขางหนาประมาณ 8 หลา ท าเครื่องหมายไว ใหตรงกับหมูของตน เมื่อเริ่มเลนหัวหนาวิ่ง
ไปที่เครื่องหมายนั้น แลวกลับหลังหัน พรอมกับกลาวค า “สวัสดี” และท าความเคารพแบบลูกเสือท าเชนนี้
ตอไปเรื่อยๆ จน หมดแถวหมูใดเสร็จกอนหมูนั้นชนะ  

วิธีที่ 3 ใหลูกเสือเขาแถวเป็นวงกลม หันหนาเขาหาศูนยแกลางทุกคน ใหลูก เสือคนหนึ่งเป็นคน
เริ่มตนวิ่งรอบวงกลมดานนอกไปแตะหลังผูที่ยืนเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ ถูกแตะตองออกวิ่งสวน
ทิศทางกับคนแรกเมื่อวิ่งไปพบกันที่ใดใหท าวันทยหัตถแและจับมือเขยา พรอมกับกลาวค า “สวัสดี” ดังๆ 
แลวปลอยมือชิงกันวิ่งเขาที่ผูใดเขาท่ีไมไดเป็นผูเริ่มตนใหม  
 
19. ผู้วิเศษ  

วิธีเลน เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมุติวาเป็นผูวิเศษ เมื่อแตะถูกผูใดแลวคนนั้นจะตอง 
กลายเป็นหินยืนอยูกับที่ ส าหรับคนอื่นๆ ตองพยายามหนีในเขตที่ก าหนดไวอยาใหถูกแตะตัวได การตัดสิน  

1. เมื่อหมดเวลาผูที่ไมถูกแตะใหกลายเป็นหิน เป็นผูชนะ  
2. การเลนควรแบงเป็นหมูหมูใดเหลือผูเลนที่ไมโดนแตะมากเป็นทีมชนะ  

 
20. นักโทษแหกคุก  

วิธีเลน แบงลูกเสือเป็น 2 ฝุายฝุายหนึ่งเป็นนักโทษที่หลบหนีอีกฝุายหนึ่งเป็นต ารวจ ขีดวงกลมท า
เป็นคุก เริ่มเลนต ารวจไลจับนักโทษมาเขาคุกแลวมีคนมาเฝูา นักโทษก็สามารถมาชวย เพ่ือนไดโดยฉุดออก
จากวงกลม การเลนผลัดกัน ใครจับนักโทษไดมากกวาเป็นฝุายชนะตาม ก าหนดเวลา  
 
21. เรียงตัวอักษร  

วิธีเลน  1. แบงลูกเสือเป็นหมูแจกบัตรอักษรใหหมูละ 1 ชุด  
2. ใหลูกเสือแขงกันเรียงบัตรอักษร ใหเป็นขอความวา “ท าดีท่ีสุด”หมูใดรียงเสร็จกอน    
    และถูกตอง ถือวาชนะ  

 
22. บนบกบนน้ า  

วิธีเลน ใหลูกเสือเขาแถวรูปวงกลม ผูก ากับยืนตรงกลาง เมื่อผูก ากับพูดดังๆวา  “ บนบก” ให
ลูกเสือทุกคนกระโดดมาขางหนาถาผูก ากับพูดวา “บนน้ า ”ใหลูกเสือกระโดดถอย หลังกลับที่เดิม ถาใคร
กระโดดผิดผูนั้นตาย ตองมาอยูกลางวงแตถาผูก ากับพูดซ้ ากับที่พูดกอน ลูกเสือทุกคนตองยืนนิ่งๆ จะ
กระโดดอยางใดไมไดทั้งสิ้น ถาใครขยับตัวก็ตายเชนกัน ท าเชนนี้ จนผูก ากับเห็นสมควรหรือท าจนเหลือคน
สุดทายแสดงวาคนนั้นเกง มีประสาทดี ทุกคนกลาว ชมเชยใหเป็นผูชนะ  
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23. ตามผู้น า  
วิธีเลน ใหลูกเสือเขาแถวหนากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหนาคนหนึ่ง ผูเป็นหัวหนา

จะท ากริยาทาทางตางๆ เชน วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะรองไหฯลฯ คนอ่ืนๆ จะตองท าตามทุกอยาง  
การตัดสิน  

1. ผูที่ไมสามารถท าตามหัวหนาไดตองออกจากการแขงขัน  
2. ผูชนะคือผูเลนที่อยูในแถวนานที่สุด  

 
24. เชื้อโรคติดต่อ  

วิธีเลน  
1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรใหคนอยูในวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบๆ วงได  
2. ใหลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื้อโรควิ่งรอบๆ วงกลม  
3. ลูกเสือที่อยูในวงกลมอยาใหเชื้อโรคแตะถูกตัวไดใครถูกแตะตองออกไปเป็นเชื้อโรค  

 
25. ท าตรงกนัข้าม  

วิธีเลน เลือกผูน ามา 1 คน โดยใหผูน าท าทาตางๆ ผูเลนคนอ่ืนนั้นจะตองท าตรงกันขามกับที่ ผูน า
ท าเชนผูน าหัวเราะ – ลูกเสือทุกคนตองรองไห ผูน านั่งลง – ลูกเสือตองยืนขึ้น ผูน ากาวเทาซาย – ลูกเสือ
กาวเทาขวา ฯลฯ การท าจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ การตัดสิน ลูกเสือที่ท าตามผูน าหรือท าชา จะตองออกจาก
การแขงขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผูน า  
 
26. เดินกระดาษ  

วิธีเลน ที่สนามมีเสนเริ่มและเสนกลับตัว หางกันประมาณ 15 เมตรลูกเสือจับคูกัน ไวยืนที่เสนเริ่ม 
แตละคูจะถือกระดาษหนังสือพิมพแไว 2 แผน ซึ่งมีขนาดกวางที่จะใชเทาวางไดอยาง สบายขนาด 1 ตาราง
ฟุต การแขงขันเริ่มโดยใหลูกเสือคนหนึ่งเดินไปที่เสนชัยโดยไมมีการเหยียบ ดินใหเดินไปบนกระดาษที่
ลูกเสือถือกระดาษเป็นคนน าไปวางไวกระดาษแผนหนึ่งจะวางเทาได เพียงเทาเดียวเทานั้น เมื่อถึงเสนกลับ
ตัวใหเปลี่ยนกันบางโดยคนที่เดินครั้งแรกเปลี่ยนมาเป็นผูวาง กระดาษ คนที่วางกระดาษครั้งแรกเป็นผูเดิน 
โดยเดินกลับมาที่สนเริ่ม  

การตัดสิน  
1. ลูกเสือที่ท าหนาที่เดินจะเหยียบดินไมไดถาเหยียบดินถือวาแพทันที  
2. ในกรณีที่กระดาษขาดจะไมมีการเปลี่ยนให  
3. คูท่ีกลับมาถึงเสนเริ่มกอนเป็นผูที่ชนะ  
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27. ว่ิงแตะเสา  
วิธีเลน  

1. แบงลูกเสือออกเป็นกลุม ใหแตละกลุมเขาแถวตอนเรียงหนึ่งและใหตัวแทน  1 คนไป
ยืนตรงขามกับคนแรกของกลุม และหางกัน 15 เมตร  

2. เมื่อไดรับสัญญาณเริ่มใหคนแระรีบไปแตะตัวแทนซึ่งสมมุติวาเป็นเสาแลวรีบวิ่ง 
กลับมาแตะมือคนตอไป  

3. คนตอไปจะเริ่มออกวิ่งเมื่อไดแตะมือกับผูที่วิ่งกลับมาการตัดสิน แถวใดท าเสร็จ กอน
เป็นผูที่ชนะ  

 
28. มังกรกินหาง  

วิธีเลน แบงลูกเสือออกเป็น 3 – 4 แถวจับเอวตอกันเป็นแถวคนที่ยืนอยูบนหัวแถว เป็นปากมังกร
พยายามไลจับคนทายแถวของมังกรตัวอ่ืนๆ ถาแถวใดถูกจับไดก็ตองตอกัน ในที่สุด จะมีแถวเดียวเป็น
มังกรหางยาวแลวหัวมังกรไลจับหางมังกรของตัวเองการตัดสินหัวมังกรจะตอง ไลจับหางมังกรของตัวเอง
ใหไดการเลนเกมนี้จึงสิ้นสุดลง  
 
29. น าทาง  

วิธีเลน ใหลูกเสือคนหนึ่งปิดตาไวแลวน าของที่เตรียมไวไปซอนยังจุดๆ หนึ่ง ตอจาก นั้นใหคนที่
ปิดตานั้นเปิดตาและออกคนหาวาของนั้นซอนอยูที่ไหน ลูกเสือคนอ่ืนจะบอกทิศทาง ของสิ่งของนั้นไดโดย
พูดเพียงวา ซายขวา หันหลัง บอกสิ่งของนั้นใหกับผูคนหา การตัดสิน ผูคนหาจะตองเดินไปตามทิศทางที่
ลูกเสือบอกจนกวาจะคนพบสิ่งของนั้นแลวก็ เปลี่ยนคนอื่นเขามาหาของบาง  
 
30. ไฟฟ้าช๊อต  

วิธีเลน แบงลูกเสือออกเป็น 2 ทีมเทาๆ กัน ลูกเสือทั้ง 2 ทีมเขาแถวตอนเรียงหนึ่ง หางกัน
เล็กนอย เมื่อไดรับสัญญาณเริ่ม ใหคนหัวแถวหันตัวเอามือไปแตะหัวไหลคนที่ 2 คนที่ 2 ก็หันตัวเอามือไป
แตะไหลคนที่ 3 ตอไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดทายใหรองวา “โอย” การตัดสิน ทีมท่ีรอง “โอย” เป็นทีมชนะ  
 
31. หนูกับแมว  

วิธีเลน ใหลูกเสือท าเป็นวงกลม โดยจับมือกันไวเลือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งเป็นแมวอยูใน วงกลม 
อีกคนหนึ่งเป็นหนูอยูนอกวงกลม เริ่มเลนโดยแมวตองพยายามออกจากวงกลมใหได เพ่ือจับหนูลูกเสือที่ท า
วงกลมตองพยายามเกาะมือกันไวใหแนนและปูองกันไมใหแมวออกมา การตัดสิน แมวสามารถออกจาก
วงกลมและจับหนูไดก็เปลี่ยนลูกเสือที่เป็นแมวและหนูใหม 
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ภาคผนวก ง 
เร่ืองสั้นลูกเสือ 

 
1. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 
3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    1.1 เรื่องไก่กับสุนัขจิ้งจอก 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคอยเดินวนเวียนอยูใกลๆ กับเลาไก สรางความหวาดกลัวใหกับลูกไก
มาก  ไกตัวหนึ่งจึงบินขึ้นไปอยูบนรั้วและเฝูาจับตาดูสุนัขจิ้งจอกดวยความหวาดกลัว  เมื่อใดที่เจาสุนัข
จิ้งจอกขยับตัวเขามาใกล  มันก็จะบินหนีไปอยางรวดเร็ว  ท าใหไกตัวอ่ืนๆ เยาะเยยถากถางในการกระท า
ของมัน  และดูหมิ่นวามันขี้ขลาดเจาไกไดฟังดังนั้นก็ตอบออกไปวา  “เจาจะเรียกขาวาอยางไรก็ไดแต
ส าหรับขาเองรูจักพิษสงของสุนัขจิ้งจอกดี และขาแนใจวา ถามีสักครั้งหนึ่งที่เจาไดเผชิญหนากับสุนัข
จิ้งจอกเชนเดียวกับท่ีขาเคยนั้น พวกเจาก็อาจจะมีสภาพไมผิดไปจากขาอยางแนนอน”  

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การยอมรับวาตนเป็นคนขลาด แตรูจักระวังภัย ดีกวาเสแสรงเป็นคนกลาหาญ แลวตอง

พบจุดจบในภายหลัง 
 

    1.2 เรื่องนกอินทรีกับอีกา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา  

นกอินทรีตัวหนึ่งคอยจองตะปบลูกแกะอยูบนยอดผาสูง เมื่อไดโอกาสเหมาะ มันก็โฉบ
เอาลูกแกะขึ้นไปดวยอุงเล็บอันแข็งแกรง แลวบินกลับสูรังบนยอดผาสูง อีกาซึ่งอยูบริเวณนั้นเห็นการ
กระท าของนกอินทรีมาโดยตลอด ก็คิดจะเอาอยางบาง จึงบินถลาตรงไปตะปบลูกแกะที่กินหญาอยูเพ่ือจับ
ตัวมันบินขึ้น  แตอุงเล็บของมันกลับจิกแนนเขาไปในเนื้อลูกแกะ ไมวาจะพยายามสลัดออกอยางไรก็ไม
หลุด เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็นเขา ก็รองทักวา “โอโห! นี่มันนกอะไรกัน” ลูกชายผูซึ่งเห็นเหตุการณแโดยตลอด
กลาวขึ้นวา “พอ ที่ขาเห็นอยูเมื่อครูนี้ มันแสดงทาทางราวกับเป็นนกอินทรี แตตอนนี้ขาวา มันคงเขาใจ
แลวละ วาตนเองเป็นเพียงอีกาเทานั้น” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
1. คนโงเขลามักคิดท าในสิ่งที่เกินความสามารถของตน  
2. คนฉลาดรูวาจะใชความสามารถท่ีมีอยูของตนใหเกิดประโยชนแไดอยางไร 
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    1.3 เรื่องแมวกับหนู 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา  

เจาของบานหลังหนึ่งไดรับความร าคาญจากฝูงหนูที่เขามาอาศัยอยู  เขาจึงเอาแมวมา
เลี้ยงไว  ไมนานนักหนูจ านวนมากก็ถูกแมวก าจัดไป  พวกหนูที่ยังมีชีวิตรอดจึงรีบมาประชุมกัน  พวกมัน
ตกลงกันวาจะไมลงไปที่หองเก็บอาหารชั้นลางอีก  เมื่อแมวไมเห็นพวกหนูลงมาเลย จึงคิดวางอุบายลอให
พวกหนูตายใจดวยการนั่งเฉยอยูที่พ้ืน  มันเก็บซอนอุงเล็บทั้งสี่เอาไวใตรางของมัน  เพื่อใหพวกหนูเขาใจวา  
ตัวมันเป็นเพียงรางไรวิญญาณของกระตายหรือลูกไกเทานั้นในไมชา  หนูตัวหนึ่งไตลงมาจากชั้นวางของ  
แลวพูดกับเจาแมวขึ้นวา  “สวัสดี เจาแมวจอมโหด!  เจายังคงอยูที่นี่ใชไหมละ  พวกเรารูจักนิสัยเจาดี ไมมี
ทางท่ีพวกเราจะหลงกลอุบายตื้นๆ เชนนี้หรอก  แมวาเจาจะท าเป็นนั่งตัวแข็งอยูอยางนี้ก็ตามที!” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
เราควรมีความรอบคอบ อยาไดหลงเชื่อในอุบายของศัตรู เพราะความหายนะจะมาสูตัว 
ก็ดวยความประมาทเทานั้น 

 

    1.4 เรื่องอีกากับเหยือก 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   
  ขณะที่อีกาตัวหนึ่งก าลังบินอยู มันรูสึกกระหายน้ ามาก เมื่อมองเห็นเหยือกน้ าตั้งอยู

ดานลาง  จึงรอนลงไปยังจุดหมายเมื่อมองเขาไปในเหยือก พบวามีน้ าอยูเพียงเล็กนอย มันจึงพยายามสอด
จงอยปากเขาไปเพื่อจะดื่มน้ า แมไมวาพยายามเทาใดก็ไมสามารถสอดเขาไปถึงกนเหยือกได วิธีถัดมามัน
พยายามจะคว่ าเหยือก เพ่ือใหน้ าไหลหกออกมา แตเหยือกนั้นหนักเกินไป ในที่สุดมันเหลือบไปเห็นกอน
หินใกลๆ กับบริเวณนั้น จึงคาบมาหยอนลงในเหยือกน้ าทีละกอน จนระดับน้ าที่กนเหยือกคอยๆ เออขึ้นมา  
ในที่สุดมันก็ดื่มน้ าไดตามที่ตองการ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนฉลาดมักคิดหาวิธีไปสูความส าเร็จไดดวยความอุตสาหะไมยอทอเสมอ 

 

    1.5 เรื่องหมาป่ากับหมาเลี้ยงแกะ 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่ง… ฝูงหมาปุากลาวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุมหนึ่งวา “พวกเธอก็คลายกับพวก
เรา ท าไมเธอไมมาอยูเสียดวยกันกับเราเลา” หมาเลี้ยงแกะตอบวา “เราตองท างานใหกับนายของเราที่ไร
เลี้ยงสัตวแนี้ เขาไวใจเราใหชวยดูแลแกะเหลานี้ใหพนจากการเป็นเหยื่อพวกหมาปุา” “ท าไมเธอถึงท างาน
กับเขาอยูไดนะ” หมาปุาตัวหนึ่งเอยขึ้น “เขาใชงานเธอก็หนัก พวกเธอนี้สิไมตองท างานเลย แลวยังมี
อาหารกินอุดมสมบูรณแ เธอควรไปอยูกับพวกเราดีกวา” หมาปุาตัวหนึ่งเอยชักชวนพวกหมาเลี้ยงแกะใช
เวลาคิดอยูนาน ในที่สุดก็ตกลงใจรับค าชักชวนของหมาปุา “ดีแลว” พวกหมาปุาวา “พวกเราจะน าทาง
เธอรวมกันไป” ดังนั้น พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะ ตามพวกหมาปุาไป เมื่อพากันมาไดไกลแลว  
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พวกหมาปุาก็หันกลับมาบอกกับพวกหมาเลี้ยงแกะวา “เอาละทีนี้เราก็ไดพาพวกเจามาถึงที่นี่แลวเราจะกิน
พวกเจาละ” วาแลวหมาปุาฝูงนั้นก็รุมกันกัดกินหมาเลี้ยงแกะ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
บุคคลใดที่ไมรักษาหนาที่ ที่เขาไววางใจใหท า ยอมไดชื่อวาเป็นผูมีความประพฤติอันเลวราย 

 

2. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซ่ือสัตย์ 
วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 
3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    2.1 เรื่องเต่ากับนกอินทรี 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

เตาตัวหนึ่งรูสึกเบื่อที่ไดแตคลานอยางเชื่องชาอยูบนพ้ืนดิน จึงไดรองบอกสัตวแปีกทั้งหลาย
วา ถามีผูใดสามารถพามันขึ้นไปชมโลกเบื้องบนได มันจะมอบทรัพยแสมบัติมหาศาลที่ซอนเอาไวใหด วยอุง
เล็บอันแข็งแรง นกอินทรีตัวหนึ่งจึงตกลงใจที่จะพาเตาบินขึ้นไปบนทองฟูา เมื่อมันไดลอยเลนลมอยูเหนือ
ทองฟูาจนพอใจแลว นกอินทรีพาเตากลับลงมาถึงพ้ืนอยางปลอดภัย พรอมกับทวงรางวัล แตเจาเตากลับ
ตอบดวยเสียงออมแอมวา “มันไมมีทรัพยแสมบัติใดจะมอบใหได สิ่งที่พูดออกมาก็เพียงเพ่ือตองการจะไดขึ้น
ไปบนทองฟูาบางเทานั้น” ดังนั้น นกอินทรีจึงตะปบเจาเตาลอยขึ้นไปจนสูงจากพ้ืนดินอีกครั้ง แลวปลอยราง
เตาตกลงมาท่ีพ้ืนจนสิ้นใจตายในที่สุด 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ความทะเยอะทะยานและการเสียสัตยแ น ามาซึ่งผลรายในภายหลัง 

 

    2.2 เรื่องนก สัตว์ป่ากับค้างคาว 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ครั้งหนึ่งนานมาแลว ในสมัยที่คางคาวยังสามารถบินออกไปหากินในยามกลางวันได เกิด
เหตุการณแทะเลาะเบาะแวงกันระหวางฝูงนกและสัตวแปุาจนลุกลามกลายเป็นสงคราม โดยที่ฝูงคางคาว
ไมได ตกลงเขารวมกับฝุายใด มันประกาศวางตัวเป็นกลาง ผลปรากฏวาฝุายสัตวแปุามีชัยเหนือฝุายนก 
คางคาวเห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงสมัครใจเขารวมอยูกับฝุายชนะทันที ตอมาไมนานฝูงนกทั้งหลายตาง
รวมตัวกันอยางแข็งขัน และเขาจิกตีฝูงสัตวแปุาจนแตกกระเจิง และสามารถชิงชัยชนะกลับคืนมาได  เมื่อฝูง
คางคาวเห็นฝุายสัตวแปุาพายแพ ก็ขอเปลี่ยนมาเขารวมกับฝูงนกแทน แตฝูงนกกลับขับไลคางคาวออกไป
ดวยความรังเกียจในที่สุด คางคาวก็ถูกสัตวแตางๆ ขับไล จนตองคอยหลบซอนตัวในยามกลางวัน  และออก
หากินในเวลากลางคืน จวบจนทุกวันนี้ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ผูที่ไมซื่อสัตยแตอผูอ่ืน มันจะถูกทอดทิ้งในที่สุด 
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    2.3 เรื่องราชสีห์กับหมาป่า 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

หมาปุาตัวหนึ่งออกลาลูกแกะมาได และก าลังพยายามที่จะน าซากลูกแกะผูนาสงสารนั้น
กลับไปที่รัง แตโชครายที่มันไปพบกับราชสีหแอดโซเขาตัวหนึ่ง ราชสีหแตรงเขามาแยงลูกแกะนั้นทันที ซึ่ง
สรางความขุนเคืองใหกับหมาปุามาก มันตะโกนบอกราชสีหแวา “ทานไมนึกละอายใจบางหรืออยางไรที่ท า
ตัวเป็นเหมือนโจรราย เขาแยงอาหารของขาแบบนี้” ราชสีหแไดฟังดังนั้นก็หัวเราะรา แลวตอบกลับไปวา  
“ตัวขานะรึ ที่เจาประณามวาเป็นไอโจรราย ฮะ...ฮะ... แลวสิ่งที่เจากระท ามานั้นเลาเรียกวาความสุจริต
หรอกรึ ขาไมเชื่อหรอกวา คนเลี้ยงแกะจะคิดวาเจาเป็นผูบริสุทธิ์ ทั้งๆ ที่เจาขโมยเอาลูกแกะของเขามา
เชนนี้!” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนที่ทุจริต ยากจะหาความยุติธรรมจากผูอื่นได 

 

    2.4 เรื่องเด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา  

ครั้งหนึ่งยังมีเด็กชายวัยรุนคนหนึ่งอาศัยอยูในไร มีหนาที่ชวยพอแมเลี้ยงสัตวแ ทุกๆ วัน
เขาจะน าฝูงแกะของบิดาเขาข้ึนไปเลี้ยงบนเนินเขาหางไกลออกไปจากที่พักอาศัยเป็นกิจวัตร เขาไมคอย
พอใจจะใชชีวิตโดดเดี่ยวในที่เชนนี้นัก วันหนึ่ง เขาปรารภกับตัวเขาเองวา “ฉันจะรองตะโกนวา หมาปุา   
หมาปุา” แลวทุกคนก็จะตองเขาใจวา หมาปุามากัดกินแกะของฉัน คนเหลานั้นก็จะพากันวิ่งมาชวยฉัน  
มันคงจะสนุกขบขันไมนอยทีเดียว ที่พวกนั้นมาถึงแลวไมพบหมาปุาแมแตตัวเดียว คิดดังนี้แลว เขาจึง
ตะโกนรองขึ้นวา “หมาปุา หมาปุา” และชาวไรทุกคนก็พากันวิ่งมาจะชวยเหลือเขา แตเมื่อคนเหลานั้น
มาถึง เด็กเลี้ยงแกะไมไดเอยปากขอบคุณพวกนั้นเลย เขาเพียงแคกลาววา “หมาปุาไมมีหรอกฮะ มันเป็น
เรื่องตลกเทานั้น ทีนี้พวกทานทุกคนก็นาจะกลับไปบานกันไดแลว” เด็กเลี้ยงแกะท าเชนนี้อยูสามครั้ง  
และทุกครั้งเขาก็จะบอกพวกชาวไรที่หวังดีเหลานั้นวา “หมาปุาไมมีหรอกฮะ” วันหนึ่ง หมาปุาก็เกิดมาขึ้น
จริงๆ “ชวยดวย ชวยดวย หมาปุามาแลวฮา” เด็กเลี้ยงแกะตะโกนรองเสียงหลง แตทุกคนกลับบอกกันวา  
“เรารูแลววาไมมีหมาปุา เขาเพียงแตตะโกนรองหลอกพวกเราเลนสนุกเทานั้น ไมมีเรื่องรายเกิดข้ึนดอก  
คราวนี้ เราจะไมไปแน” เมื่อคนเหลานี้ไมพากันไปชวยเสียแลวหมาปุาก็เลยกินแกะของเด็กเสียหมดฝูง 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การพูดโกหก ท าใหไมมีใครเชื่อถือ  ควรพูดแตความจริง 
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คูมือ การจัดกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

   2.5 เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 
 เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่ง…สุนัขจิ้งจอกเอยปากชวนนกกระสาวา “ฉันอยากจะเชิญเธอไปกินอาหารที่บาน  
ของฉันสักหนอย” “ขอบใจมาก” นกกระสาตอบรับ “ฉันยินดีจะไป” แตเมื่อนกกระสาไปถึงบานสุนัข
จิ้งจอก มันไดพบวาสุนัขจิ้งจอกไดจัดอาหารที่จะเลี้ยงไวในจานแบนๆ 2 จาน นกกระสาจึงไมสามารถจะ
กินอะไรได  เพราะจงอยปากของมันยาว สวนเจาสุนัขจิ้งจอกกลับกินอาหารในจานของมันอยาง
สะดวกสบาย ซ้ ายังกลาวกับนกกระสาอีกวา “เธอไมชอบอาหารในจานของเธอหรือ ถาเธอกินอะไรไมได
ละกอ ฉันจะชวยกินแทนเธอเอง” ดังนั้น สุนัขจิ้งจอกจึงกินอาหารในจานของมันและทั้งในจานของ      
นกกระสาจนหมด ตอมาไมชา นกกระสา ก็ออกปากเชิญสุนัขจิ้งจอกไปกินอาหารที่บานของมันบาง      
นกกระสาจัดอาหารใสไวในเหยือกคอสูงสองใบ คราวนี้ จึงถึงคราวที่เจาสุนัขจิ้งจอกไมสามารถจะกิน
อาหารที่อยูในเหยือกนั้นได มันจึงตองเป็นฝุายนั่งเฝูาดู ขณะที่นกกระสากินอาหารในเหยือกท้ังสองใบอยาง
เอร็ดอรอย 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การเลหแกลกับบุคคลอื่นได  คนอื่นก็อาจจะใชเลหแกลอยางเดียวไดเชนกัน 

 
3. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย 

วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
     2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 

3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    3.1 เรื่องนกกระทากับไก่ 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ชายคนหนึ่งน านกกระทาเขามาเลี้ยงรวมเอาไวในกรงของไก เขาดึงขนปีกของมันออกมา  
เพ่ือปูองกันไมใหบินหนีไป นกกระทาจึงมักถูกพวกไกรุมจิกและไลตีทุกวัน เพ่ือไมใหมาแยงอาหารของมัน
นกกระทาไดรับความทุกขแทรมานมาก จึงร าพึงกับตนเองวา “การกระท าของพวกไกที่ท ากับขาทุกวัน ชาง
โหดรายทารุณเกินกวาที่จะทนอยูตอไปได ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนนี้ก็เพราะวาขาเป็นสัตวแหลงฝูงในกลุมของ พวก
มันนั่นเอง” หลายวันผานไป นกกระทาเริ่มรูสึกวา ไมเพียงแตไกจะจิกตีวิวาทกับมันเทานั้น แมแตไกพวก
เดียวกัน มันก็มักจะทะเลาะเบาะแวงกันอยูเสมอ นกกระทาเห็นดังนั้น จึงร าพึงขึ้นมาอีกวา “ไมเพียงแตมัน
จะโหดรายตอขาเทานั้น แมแตพวกเดียวกันเอง มันก็ไมเคยคิดที่จะ 
ละเวนเลยหรือนี่” 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนพาลมักชอบหาเรื่องวิวาทกับผูอ่ืน โดยไมค านึงถึงเหตุผลใดเลย 
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    3.2 เรื่องนกยูงกับนกสาริกา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว บรรดานกทั้งหลายอาศัยอยูดวยกัน โดยไมมีผูใดปกครอง      
วันหนึ่งพวกมันตัดสินใจที่จะเลือกหาผูปกครอง มาคอยปกปูองดูแล นกยูงผูมีแพนขนอันงามสงาจึงเสนอ
ตน นกทั้งหมดจึงขอประชุมเพ่ือลงคะแนนเสียง และกอนที่ฝูงนกก าลังจะตัดสินใจเลือกนกยูงเป็น
ผูปกครอง นกสาริกาก็พูดแยงขึ้นวา “เพ่ือนนกทั้งหลาย ถึงแมวานกยูงจะเป็นนกท่ีมีขนอันสวยงามเพียงไร 
ก็ตาม แตถานกอินทรีเขามาโจมตีท ารายพวกเรา ความสวยงามเชน เจานกยูงตัวนี้  ยังจะปกปูองชีวิตพวก
เราเอาไวไดหรือ” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ก าลังและความสามารถ คือคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับการเป็นหัวหนามากกวา 
ความสวยงาม 

 

    3.3 เรื่องม้ากับลา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   
  มีพอคาคนหนึ่งซึ่งเป็นเจาของมาและลาอยางละตัว เขามักจะน าสินคาจากหมูบานหนึ่ง

ไปขายใหอีกหมูบานหนึ่ง โดยจะแบงสินคาทั้งหมดเป็นสองสวนเทาๆ กัน โดยใหลาบรรทุกสวนหนึ่งและมา
บรรทุกสวนหนึ่งทุกครั้งไปอยูมาวันหนึ่ง มาเจาเลหแคิดจะผอนแรงตัวเอง จึงออกอุบายบอกกับลาวา  
“เพ่ือนรัก ขาเพ่ิงเดินสะดุดกอนหินเมื่อกี้นี้ เจ็บขาเหลือเกิน คงแบกไมไหวแน ทานชวยแบงเอาของบน
หลังขาไปบางนะ” ลาซึ่งไมมีปากมีเสียงก็ยอมทนแบกของที่มาแอบถายไปใหสวนหนึ่งโดยไมปริปาก      
แตพอใกลจะถึงหมูบาน ลาซึ่งบรรทุกของหนักเกินก าลังก็เกิดหมดแรงลมลง เจาของหันมาเห็นเขา จึงยาย
ของทั้งหมดบนหลังลามาใสบนหลังมาแทน  มาเจาเลหแจึงไดแตร าพึงกับตัวเองวา “นี่เพราะความเห็นแกตัว 
แทๆ เราถึงตองมารับกรรมคนเดียวเชนนี้” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ใหทุกขแแกทาน  ทุกขแนั้นถึงตัว 

 

    3.4 เรื่องราชสีห์กับวัว 4 ตัว 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วัว 4 ตัว ผูกมิตรรักใครตอกันมาก พวกมันไมเคยที่จะแยกหางจากกันไปไหนตามล าพัง
เลย ไมวาจะเป็นยามออกหาอาหาร หรือกระทั่งยามหลับนอน ราชสีหแตัวหนึ่งเห็นวัวทั้ งสี่เขา ก็คิดที่จะลา
กินเป็นอาหาร แตมันรูดีวาถาวัวทั้งหมดอยูรวมกันเชนนี้ มันก็ไมอาจเขาจูโจมไดราชสีหแเจาเลหแจึงคิดอุบาย
ใหวัวทั้งสี่แตกความสามัคคีกัน มันพยายามเลาเรื่องราวตางๆ ใหวัวแตละตัวฟัง เพ่ือกอความระแวงสงสัย
ซึ่งกันและกัน ในที่สุดแผนการของมันก็ประสบผลส าเร็จ วัวทั้งสี่ตางมีแตความอิจฉาริษยา และระแวงกัน
อยูตลอดเวลา ในไมชา มันก็แตกกลุม แยกกันออกหาอาหารตามล าพัง ท าใหราชสีหแสามารถฆาวัวแตละตัว
เป็นอาหารไดอยางงายดาย 
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คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
สามัคคีคือพลัง 

 

    3.5 เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับปู 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ปูตัวหนึ่งเดินขึ้นมาจากทะเลเพ่ือหาอาหารบนฝั่ง สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็บังเอิญเดินเลาะ
เลียบริมชายหาดผานมาพบ จึงรีบตะปบจับปูเอาไว มันดึงตัวปูออกมาจากกระดอง เพ่ือเตรียมที่จะกินเป็น
อาหารปูไดรับความเจ็บปวดมาก มันร าพึงออกมาอยางเศราใจขณะที่ใกลจะตายวา “สมควรแลวที่ขาไดรับ
ผลกรรมเชนนี้ เพราะทองทะเลตางหากท่ีควรจะเป็นที่อยูอาศัยของขา ไมจ าเป็นเลยแมแตนอยที่ขาจะตอง
ดิ้นรนขึ้นมาบนฝั่งเพื่อหาอาหารกินเชนนี้” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การละท้ิงความช านาญในหนาที่การงานมาท าในสิ่งที่ตนไมรู ยอมน าความเดือดรอนมาสูตน 

 
4. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการบ าเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 
3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    4.1 เรื่องแพะกับองุ่น 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

แพะตัวหนึ่งหนีการไลลาของนายพรานเขาไปหมอบตัวหลบซอนอยูใตตนองุน เมื่อเห็นวา
พนจากอันตรายแลว มันจึงลุกขึ้น แลวเริ่มแทะเล็มผลและใบของตนองุนที่มันใชอาศัยก าบังตัวอยูนั้นเอง
นายพรานที่อยูไมไกลนักไดยินเสียงใบไมไหว จึงหวนกลับมาแลวพบวาแพะก าลังกินใบองุนอยู จึงยิงธนูจน
แพะถึงแกความตาย 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การไมรูจักส านึกบุญคุณ ซ้ ายังท ารายผูมีพระคุณยอมจะไดรับผลรายในสักวันหนึ่ง 

 

    4.2 เรื่องราชสีห์เฒ่า 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ราชสีหแตัวหนึ่งใชชีวิตในวัยหนุมอยางดุรายปุาเถื่อน จนเมื่อถึงวัยชราที่หมดพละก าลังลง  
สัตวแทั้งหลายจึงพากันรุมลอมและท ารายเป็นการแกแคน หมูปุาใชเขี้ยวแหลมคมของมันพุงเขาชน วัวปุาใช
เขาเสือกแทง ลาใชขาหลังดีดราชสีหแเฒาไดรับความเจ็บปวดเป็นอันมาก จึงรองออกมาอยางขมขื่นวา   
“จุดจบของขาชางนาเศราใจอะไรเชนนี้ เป็นจุดจบของราชสีหแผูกลาหาญที่ตองมาถูกท ารายในยามชรา  
โดยเฉพาะตองมาถูกเจาลาสัตวแผูโงเขลาดีดดวยขาหลัง” 
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คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนที่ไมเคยสรางมิตร คนที่มุงรายตอผูอื่น รวมทั้งคนท่ีเห็นแกตัว เมื่อยามตกอับก็จะไดรับ 
ภัย และไมมีผูใดเห็นใจ 

 

    4.3 เรื่องมดกับนกพิราบ 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่งในฤดูรอน มดตัวหนึ่งเดินไตไปที่ริมธาร เพ่ือจะดื่มน้ า แตมันพลาดตกลงไปในน้ า 
ไมสามารถจะตะเกียกตะกายข้ึนมาไดนกพิราบตัวหนึ่ง  มองเห็นมดตกอยูในอันตราย “ฉันตองชวยมดนั่น” 
มันวา “ถาฉันจิกเอาใบไมนี้ทิ้งลงไปในน้ า มดคงจะไตขึ้นบนใบไมได ใบไมอาจจะเป็นเหมือนเรือเล็กๆ ของ
เจามดนอยนั้นก็ได” คิดดังนั้นแลว นกพิราบก็จิกคาบใบไมหยอนลงไปในน้ า และมดก็ไตขึ้นมาอยูบนใบไม
นั้นได “ขอบใจ คุณพิราบ” มดกลาว “สักวันหนึ่ง ฉันคงจะไดชวยคุณบาง” ตอมามิชา ชายผูหนึ่งผานมา
ทางนั้นพรอมดวยคันธนูและลูกธนู เขามองเห็นนกพิราบเกาะอยูบนตนไม เขาจึงคอยๆ ยองเขาไปแลวงาง
ธนูขึ้นเพ่ือจะยิงนกพิราบตัวนั้นขณะเดียวกัน มดนอยตัวนั้นก็ผานมาถึงที่นั่น มันจึงตรงเขากัดที่ขาของชาย
ผูนั้นทันที เลนเอาชายผูนั้นถึงกับกระโดดโหยงเพราะเจ็บ และลูกธนูของเขาก็แลนขึ้นไปสูทองฟูา และ
พลาดเปูาหมายคือนกพิราบไปเสีย ดังนั้น นกพิราบจึงบินหนีรอดพนอันตรายไปได “ขอบใจมากนะ พอมด
นอย” นกพิราบรองบอก “เธอไดชวยฉันเป็นการตอบแทนคุณแลว” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การตอบแทนคุณ – การชวยเหลือเพ่ือนดวยกัน 

 

    4.4 เรื่องสุนัขในรางหญ้า 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่ง เจาสุนัขตัวหนึ่งวิ่งเขาไปในคอกมา แลวกระโดดขึ้นไปนอนบนรางหญา ในราง
หญานั้นมีหญาและฟางอยูดวย เมื่อมาและแมวัวเขามาในคอก เพ่ือตองการกินหญาของมัน แตเจาสุนัขไม
ยอมใหมาและวัวกิน “ในเมื่อเจาไมกินหญา เจาก็ไมนาที่จะหวงหญาของเราไว” แมวัวกลาว “เราตองการ
หญา เพราะหญาเป็นอาหารของเรา” มาพูดเสริม แตสุนัขกับพูดวา “ถาฉันกินหญานี่ไมไดแลว ฉันก็จะไม
ยอมใหแกท้ังสองกินเหมือนกัน” “อาว ท าไมเป็นงั้นละ” แมวัวถาม “เอ฿ะ ท าไม” มาถาม “ก็เพราะวาฉัน
ไมอยากเห็นแกกินอาหารที่ฉันกินไมไดดวยนะสิ” สุนัขตอบอยางหนาดานๆ “ไปใหพน” ดังนั้น มาและแม
วัวก็ตองออกจากคอกไปดวยความหิวโหย 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
อยาหวงแหนผูอ่ืนในสิ่งที่เธอไมตองการ 
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    4.5 เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

จิ้งจอกเจาเลหแตัวหนึ่งกินอาหารอยางไมระมัดระวัง กระดูกจึงเขาไปติดอยูในคอ 
พยายามเอาตีนหนาลวง แตลวงเทาไรๆ ก็เอาไมออก วิ่งพลานไปทั่วปุา เที่ยวหาสัตวแรวมปุาชวยเหลืออยาง
ทุรนทุราย พอดีวิ่งไปพบนกกระสาซึ่งก าลังเที่ยวหาอาหารอยู จึงขอรองใหชวยเอากระดูกออกใหหนอย  
“ทานนกกระสา เราล าบากเหลือเกิน วันนี้ไดกินอาหารเขาไปไมทันระวัง กระดูกเขาไปติดอยูในล าคอ    
เอาออกไมได มาพบทานอยางนี้นับวาโชคดีเหลือเกิน  ขอใหทานชวยขาหนอย  แลวขาจะใหรางวัลอยางงาม”
นกกระสานั้นโดยปกติแลวไมคอยจะชอบหนาสุนัขจิ้งจอกเทาไร เพราะความเจาเลหแเพทุบายและการเอา
เปรียบของสุนัขจิ้งจอกนั้น นากลัวเหลือเกิน แตวันนั้นเห็นเพ่ือนรวมปุาเป็นทุกขแทรมานแลว อดนึกสงสาร
ไมได ตนเองก็อยูในฐานะที่จะชวยเหลือได เพราะมีปากยาวสามารถลวงลงไปในล าคอคีบเอากระดูก
ออกมาไดแนๆ ประกอบกับอยากไดรางวัลที่จิ้งจอกเจาเลหแเสนอใหดวย ดวยความคิดแตในแงดี จึงเอาปาก
ลวงลงไปในล าคอของสุนัขจิ้งจอก แลวคีบกระดูกออกมาอยางงายดาย เสร็จแลวจึงไดทวงขอรางวัลวา 
“จิ้งจอก ทานไดสัญญากับเราวาจะใหรางวัลอยางงาม ถาขาชวยเอากระดูกออกจากคอของทานได ตอนนี้
กระดูกก็ออกหมดแลว ไหนละรางวัลที่ทานจะให” “เมื่อทานเอาปากเขาไปในล าคอของเรา เราไมงับเสียก็
บุญแลว ทานชวยเรา เราคืนชีวิตใหกับทาน เจ฿ากันไป” จิ้งจอกเจาเลหแกลับทวงบุญคุณเอาอยางหนาดานๆ 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ไมควรสรางประโยชนแกับผูที่ไมเป็นมิตร 

 
5. เรื่องสั้นที่เป็นคติเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 

วัตถุประสงค์ 1. ไดรับความสนุกสนานจากการฟังเรื่องสั้นที่สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2. ปฏิบัติตามและเลาเรื่องสั้นได 
3. ไดรับคุณคา บอกความหมายของเรื่องสั้นได 
4. น าคุณธรรมจากเรื่องสั้นไปประยุกตแใชในชีวิตประจ าวันได 

    5.1 เรื่องกบเลือกนาย 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

กบฝูงหนึ่งอาศัยอยูอยางอิสระในบึงใหญ แตวันหนึ่งพวกมันกลับรูสึกเบื่อที่ไมมีผูปกครอง
คอยใหค าแนะน า สรางกฎระเบียบ หรือตัดสินความถูกความผิด พวกมันจึงรองขอใหเทวดาชวยหานายให 
“นี่ไง นายของพวกเจา” เทวดาสงขอนไมลงมากลางบึงเสียงดังสนั่น ฝูงกบรีบกระโดดหนีกันไปคนละทิศ
ละทางและหลบซอนตัวอยูใตโคลนตมดวยความหวาดกลัว แตเมื่อมีกบใจกลาตัวหนึ่งโผลขึ้นมาจองแลว
กระโดดขึ้นไปบนขอนไมทอนนั้น พวกกบตัวอ่ืนๆ ก็เอาอยางบาง และพูดจาดวยทาทีดูหมิ่นวา “นายที่ทาน
มอบใหนั้นออนแอเกินไปขอไดโปรดสงนายคนใหมที่มีอ านาจมากกวามาใหพวกขาดวยเถอะ”เทวดาสงนก
กระสาลงมาแทน คราวนี้ฝูงกบรุมจองมองดูนายใหมที่มีคอยาวชะลูดอยางประหลาดใจ แลวนายตัวนี้ก็จับ
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พวกมันกิน ฝูงกบที่เหลือจึงรองขอใหเทวดาสงนายคนใหมลงมาอีกครั้งเมื่อเทวดาไดยินดังนั้น ก็รองตวาด
อยางเกรี้ยวกราดวา “ถาเจาไมพอใจในสภาพที่เป็นอยู ก็ขอใหทนอยูกับภาพที่รองขอตอไปเถอะ...” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
จงพอใจในสภาพที่เป็นอยู  การรองขอในสิ่งที่ตนตองการไมรูจักจบสิ้น  
อาจกอใหเกิดผลรายตามมา 
 

    5.2 เรื่องตัวต่อกับโถน้ าผึ้ง 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

วันหนึ่ง ฝูงตัวตอบินเขาไปในหองเก็บอาหาร พบโถน้ าผึ้งโถหนึ่งหกอยูบนพ้ืน พวกมันจึง
บินตรงไปที่น้ าผึ้งอันหอมหวาน ฝูงตอจึงไมยอมบินไปที่อ่ืนเลย จนน้ าหวานที่ขนเหนียวยึดเกาะขาของพวก
มันมากขึ้น ในที่สุด พวกมันก็ติดอยูจนไมสามารถดึงออกมาได “พวกเราชางโงเขลาอะไรเชนนี้” ตัวตอ
กลาวขึ้นอยางส านึกผิด “เพราะความโลภเห็นแกกินแทๆ ท าใหเราตองมาพบจุดจบอยางนาอนาถ” 

คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
ผูมีความโลภมักไดรับผลรายตอบแทนจากความโลภเสมอ 

 

    5.3 เรื่องเทวดากับอูฐผู้โง่เขลา 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

อูฐตัวหนึ่งเดินทางไปพบเทวดา มันพูดขึ้นดวยน้ าเสียงไมพอใจวา “เพราะเหตุใด ขาจึงมี
รูปรางไมเหมือนกับสัตวแตัวอ่ืนๆ เลย ขาไมมีเขา ไมมีฟัน หรืออุงเล็บ และไมมีอวัยวะอ่ืนใดที่จะสามารถใช
ปกปูองตัวเองจากศัตรูไดเลย ขาขอใหทานไดโปรดมอบเครื่องปูองกันเหลานั้นใหกับขาบางเถอะ” เทวดา
ไดฟังดังนั้น ก็รูสึกโกรธในค าขออันโงเขลาของอูฐ จึงบันดาลใหอูฐมีใบหูที่เล็กลงกวาเดิม เพ่ือเป็นการ
ลงโทษตอความไมรูจักพอของมัน 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

 

    5.4 เรื่องม้ากับราชสีห์ 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ราชสีหแตัวหนึ่งแกชราจนไมสามารถออกลาสัตวแมากินเป็นอาหารได มันจึงคิดอุบายที่จะ
ใหสัตวแตัวอ่ืนๆ เดินทางเขามาใหมันกินถึงที่อยางงายดาย ราชสีหแเฒาเจาเลหแปุาวประกาศไปทั่วปุาวา 
มันไดเรียนรูวิชาการรักษาโรคอาการเจ็บปุวยตางๆ มาตัวหนึ่งเดินผานมา มันแกลงท าเป็นเจ็บขา และ
ขอใหราชสีหแเฒาชวยรักษา เพราะลวงรูในอุบายอันชั่วรายนี้เป็นอยางดี มาจึงหันหลังใหกับราชสีหแเพ่ือ
ตรวจอาการและในขณะที่ราชสีหแเฒาแกลงท าเป็นตรวจโรคอยูนั้น มาก็ดีดราชสีหแเฒาดวยขาหลังทั้งสอง
ขางอยางเต็มแรง ท าใหราชสีหแเฒากระเด็นหงายหลังลมไปทันที เมื่อเห็นดังนั้น มาก็หัวเราะอยางสาสมใจ
ในความเจาเลหแของราชสีหแเฒา แลวเดินจากไป 
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คุณธรรม จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
การคิดรายตอผูอ่ืนยอมตองไดรับผลตอบสนองเขาสักวันหนึ่ง 

 

    5.5 เรื่องลาจอมโว 
เนื้อเรื่อง / เนื้อหา   

ลาตัวหนึ่งไดรับการเลี้ยงดูอยางดีมากกวาลาตัวอ่ืนมันจึงทะนงตนเที่ยวคุยอวดไปทั่ววา  
“ขานี่แหละท่ีสืบเชื้อสายมาจากมาโดยตรง ดีเทากับมาพันธุแดีที่สุดที่พวกเจาเคยรูจักกัน พอของขาเป็นมาผู
สงางาม” ในขณะที่ลาจอมโวก าลังพูดอยูนั่นเอง เจานายของมันซึ่งก าลังจะเรงรีบไปท าธุระส าคัญ          
ก็กระโดดขึ้นขี่หลัง พรอมกับลงแสมันอยางแรงเพ่ือใหมันวิ่งไปไดเร็วที่สุด ลาไดรับความเจ็บปวดจากแรง
แสที่หวดลงไป มันจึงกระโดดไปขางหนาทามกลางฝูงลาที่มองดูอยูพอของมันเห็นดังนั้น ก็รองตกใจออกมา
เสียงดัง เมื่อฝูงลาเห็นวาพอของเจาลาจอมโวนั้นเป็นสัตวแในตระกูลเดียวกับตน ไมไดเป็นมาดังที่คุยเอาไว
แตอยางใด ก็ดูหมิ่นวา “นี่นะรึ พอผูเป็นมาที่งามสงาเกินใครของเจา ก็เสียงที่พอของเจารองออกมานั่น  
ไมไดเป็นเสียงของลาอยางพวกขารึ” 

คุณธรรม  จริยธรรมที่ไดรับจากเรื่องสั้น  
คนฉลาดมักไมน าเอาชาติก าเนิดของตนมาโออวด  มากไปกวาความดีที่ตนมีอยูจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


