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ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา

ขอ 1 ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ขอ 2 ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ

ขอ 3  ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
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ตัวอย่าง
¸§»ÃÐ¨ÓËÁÙ‹

ตัวอย่าง
àคÃ×èÍ§ËÁÒÂËÁÙ‹

หมู่กระทิง หมู่สิงโต หมู่ช้าง

ผ้าสีกากีรูปโล่	ยาว	4	ซม.	กว้าง	2.5	ซม.
ภายในเป็นรูปเฟลอร์เดอลีส์	(สัญลักษณ์ดอกลิลลี)ส่วนบนและล่างคล้าย

ลูกศร	3	แฉก ตรงกลางเป็นรูปหน้าเสือ

ค�าว่า	“ลูกเสือ”	ปักด้วยด้ายสีเหลือง

หมวกปีกกว้างสีกากี	ปีกขวาพับขึ้น

มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ	

กลางดอกจัน	(ดอกจันสีตามจังหวัด)

ผ้าผูกคอสีตามจังหวัด	
(ติดเครื่องหมายจังหวัด)

เครื่องหมายประจ�าการ

เครื่องหมายนายหมู่/รอง

เครื่องหมายลูกเสือตรี

กางเกงสีกากี

เสื้อสีกากี

เครื่องหมายหมู่

ถุงเท้ายาวสีกากี

รองเท้าผ้าใบ	/	หนัง	สีน�้าตาลแก่

ชื่อกลุ่ม/กอง

เลขกลุ่ม/กอง

เครื่องหมายวิชาพิเศษ

ป้ายชื่อ

àคÃ×èÍ§áºº¢Í§ÅÙ¡àÊ×ÍÊÒÁÑÞ (ÅÙ¡àÊ×ÍµÃÕ)

ชาตรี  รุงเรือง
เข็มขัดหนังสีน�้าตาล	กว้าง	3	ซม.	
หัวรูปวงกลมท�าจากทองเหลือง	
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
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ยาว	4	ซม.	กว้าง	2.5	ซม.

ค�าว่า	“เนตรนารี”	ปักด้ายสีแดง

เครื่องหมายวชิระสีแดง	
(สัญลักษณ์ประจ�า	ร.6)
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ผ้าผูกคอสีตามจังหวัด	
(ติดเครื่องหมายจังหวัด)

เครื่องหมายประจ�าการ

เครื่องหมายเนตรนารีสามัญ
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ถุงเท้าสีขาว

เครื่องหมายเนตรนารีตรี

รองเท้าหนังสีด�า

กระโปรงสีเขียวแก่
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หมู่ชบา หมู่กุหลาบ หมู่ทานตะวัน

หมวกปีกแคบสีเขียวแก่	(ปีกหมวก

ด้านหลังพับขึ้น	ติดเครื่องหมายเนตรนารี)
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เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม	 นัดหมาย	 ตรวจเครื่องแบบ	 ชักธงลง	 เลิก

พิธีปดประชุมกอง

	 	 1.	การเปดประชุมกอง ผูกํากับยืนหนาเสาธงหางพอสมควร เรียกเขาแถวรูปครึ่งวงกลม
	 	 2.	ชักธงขึ้น  ผูกํากับสั่ง “กอง-ตรง” หมูบริการ 2 คน เขาไปชักธง 
   ผูกํากับสั่ง “กอง-วันทยหัตถ” หรือ “กอง-วันทยา-วุธ” และคําวา “มือลง” หรือ “เรียบ-อาวุธ”
	 	 3.	สวดมนต เมื่อลดมือลงหรือเรียบอาวุธ ทุกคนถอดหมวก หมูบริการนําสวดมนต
	 	 4.	สงบนิ่ง เมื่อสวดมนตจบใหทุกคนสงบนิ่ง
	 	 5.	ตรวจสุขภาพ (ผูกํากับสั่งรองผูกํากับไปตรวจ)
   นายหมูสั่ง “วันทยหัตถ” หรือ “วันทยาวุธ” แลวกาวออกมาขางหนา 1 กาว 
   รายงาน “หมู... พรอมที่จะไดรับการตรวจแลว” 
   ถอยหลังเขาที่สั่ง “มือลง” หรือ “เรียบ-อาวุธ” 
   เมื่อตรวจเสร็จแลวใหนายหมูสั่ง “วันทยหัตถ” หรือ “วันทยาวุธ” และ “มือลง” หรือ “เรียบ-อาวุธ” 
   แลวจึงสั่งพัก

 การเล่นเกมหรือการร้องเพลง
 กิจกรรมการเรียนรู้
 เล่าเรื่องสั้นที่เปนคติ

แบบบันทึกการนัดหมาย

	 วันที่	.........................................................................
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เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม	 ชักธงขึ้น	 สวดมนต์	 สงบนิ่ง	 ตรวจสุขภาพ	 แยก

พิธีเปดประชุมกอง
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1. ลูกเสือจับคูกัน และวางแผนในการอยูคายพักแรม 2 คนในสุดสัปดาห  

ประชุมกอง
ครั้งที่

1-3
Ë¹‹ÇÂ
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

1.  รูและเขาใจประวัติของ ลอรด เบเดน โพเอลล
2. เลาการกําเนิดของลูกเสือและลูกเสือหญิงได 

¨Ǿ »ÃÐÊ§¤�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

 กติกา 1. ผูเลนเลอืกตวัแทนเปนเจาเมอืง 1 คน แลวแบงผูเลนที่เหลอืเปน 2 ฝาย เทา ๆ  กัน
    จากนั้นสงตัวแทนออกมาเสี่ยงทาย ฝายที่ชนะการเสี่ยงทายจะไดเริ่มเลนกอน
  2. ลกูเสอืแตละฝายจะมปีายช่ือแขวนโดยปดช่ือไว ฝายที่เร่ิมเลนกอน สงผูเลน 1 คน 
   ออกมาหาเจาเมือง และกระซิบบอกชื่อผูเลนของอีกฝาย
  3.   อีกฝายสงตัวแทนออกมาหาเจาเมือง ถามีปายชื่อตรงกับชื่อ

ที่ฝายเริ่มเลนกอนกระซิบบอกไว เจาเมืองจะรองวา 
“โปง” คนที่ถูกโปงตองตกเปนเชลยของฝายตรงขามทันที 

   จากนั้นสลับกันเลน ฝายใดถูกจับเปนเชลยหมดกอน จะเปน
   ฝายแพ และตองเปนมาใหฝายที่ชนะขี่หลังพาไปสงเมือง  

เกม

พิธีเปดประชุมกอง

เขาแถวรูปครึ่งวงกลม ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจสุขภาพ แยก

ขี่มาสงเมือง

1

1. ลูกเสือแตละหมูศึกษาประวัติ ลอรด เบเดน โพเอลล และการกําเนิดลูกเสือโลกและลูกเสือหญิงโลก 
แลวตั้งคําถามหมูละ 1 คําถาม

2. ผูกํากับนําคําถามของแตละหมูมารวมกับคําถามที่ผูกํากับตั้ง
3.  ผูกํากับถามคําถาม และใหแตละหมูตอบคําถามใหถูกตอง หมูใดตอบคําถามไดมากที่สุดจะเปนผูชนะ
4. ผูกาํกบัใหแตละหมูเลาประวตั ิลอรด เบเดน โพเอลล การกาํเนดิลกูเสอืโลกและลกูเสอืหญงิโลก โดยเริม่จากหมูแรก 
 และใหหมูตอไปเลาเรื่องตอกัน ผูกํากับตรวจสอบความถูกตอง

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

เพลง  ยินดีที่พบกัน

วันนีย้ินดีที่เราไดมาพบกัน (ซํ้า)  ยินดี ยินดี ยินดี
มาเถิดมาเรามารวมสนกุ  ปลดเปลื้องความทุกข ใหมันสิ้นไป
มาเถิดมา เรามารวมจิต  ชวยกันคิดทําใหชาติไทยเจริญ

ผูกํากับใชชื่อที่มี ใน
บทเรียนทําเปนปายชื่อ

ใหลูกเสือแขวน

¼ÙŒãËŒ¡Óà¹´
ÅÙ¡àÊ×ÍâÅ¡áÅÐÅÙ¡àÊ×ÍËÞÔ§âÅ¡
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วัยเด็ก

ÅÍÃ�´ àºà́ ¹-â¾àÍÅÅ� (Lord Baden Powell)

 ลอรด เบเดน-โพเอลล

หรือ บี.พี. เปนชาวอังกฤษ 

 ชวงวัยเด็ก บี.พี. ไดรับความรูพิเศษ

ตาง ๆ  จากคณุตา คอื พลเรอืเอก วลิเลยีม 

เฮนรี สไมธ เชน วายนํ้า เลนสเกต ขี่มา 

การใชแผนที่ การใชเข็มทิศ เปนตน

 เมื่ออายุได 11 ป บี.พี. ไดเขาเรียน

ชั้นประถมศึกษาที่ โรงเรียนโรสฮิลล 

จากนั้นไดยายมาเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ที่โรงเรียนชาเตอรเฮาส ซึ่ง บี.พี. 

 ชวงระหวางปดภาคเรียน บี.พี. 

และพีช่าย 3 คน ชวนกนัเดินทางไกล

ไปพักแรมยังสถานที่ตาง ๆ  เสมอ

1

เมื่ออายุได  3 ขวบ พอของเขา

เสียชีวิต ทําใหแมตองเล้ียงดู

ลูกทั้ง 7 คน เพียงลําพัง

เธอแสดง
ไดเกงจริงๆ

เดี๋ยวฉัน
จะจับใหดู

นายไปฝกวิธีการ
พวกนีม้าจากไหน

เกงจังเลย     ไดเปนนักแสดงละคร 

และไดพบกับความตื่นเตน

จากปาละเมาะใกลโรงเรียน
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 พวกเขาไดซื้อเรือใบเกา แลวนํามาซอมและ

ใชพายไปยังสถานที่ตาง ๆ  เมื่อคํ่าที่ใดพวกเขาก็จะ

ขออาศัยพักแรมในยุงขาวของ

ชาวบาน หรือใตตนไม 

ทําใหพวกเขาไดเรียนรู

เรื่องราวตาง ๆ  

ของธรรมชาติ

 บ.ีพ.ี ยงัไดเรยีนรูสิง่อ่ืน ๆ  เพิม่เตมิ

ไมวาจะเปนวิธีเดินทางไกล การใช

แผนที ่การประกอบอาหาร รวมถงึการ

ปองกันตนเองไมใหเจ็บปวย

 เม่ือ บี.พี. จบการศึกษาจากชั้น

มัธยมแลว เขาไดสอบเขาโรงเรียน

นายรอยแซนดเฮิสต

 หลังจากผานการอบรม 

บี.พี. ไดรับการแตงตั้งเปนรอยตรี

ของกองทัพอังกฤษ และถูกสงไป

ประจําการที่ประเทศอินเดียในกอง

ทหารมาอุสซารที่ 13 ขณะมีอายุ

ได 19 ป

 ชื่อเดิม
โรเบิรต สตีเฟนสัน สไมธ 
เบเดน-โพเอลล

 ชื่อเรียก
ลอรด เบเดน-โพเอลล 

 เกิด         
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2400
ที่ประเทศอังกฤษ

 บิดา-มารดา
ศาสตราจารย เอช.จี. 
เบเดน-โพเอลล กับ 
นางเฮนริเอตตา เกรซ สไมธ

 สมรส       
มิสโอเลฟ เซนดแคลร โซมส

 การศึกษา
รร. นายรอย แซนดเฮิสต
สาขาทหาร

 เสียชีวิต     
8 มกราคม พ.ศ. 2484
ที่ประเทศเคนยา

เสร็จแลวเราไป
แลนเรือใบกันนะ
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5,0002,5000

  เมื่ออายุ 19 ป บี.พี. เปนทหารที่ประเทศอินเดีย

เปนเวลา 8 ป และเปนแบบอยางที่ดีใหแกทหารอื่น ๆ  

จนกระท่ังไดเลื่อนยศเปนรอยเอก และยังไดรับรางวัล

ในการแขงขันแทงหมูปาบนหลังมา โดยใชหอก

เปนอาวุธ

  พ.ศ. 2442 บี.พี. ไดรับคําสั่ง

ใหนําทหารไปปองกันเมืองมาฟคิง 

(Mafeking) ซึ่งถูกพวกบัวร (Boer) 

ลอมเอาไว การปองกันเมืองครั้งนี้

เขาไดรับชัยชนะ

 บี.พี. เริ่มชีวิตการเปนทหารในสถานที่ตาง ๆ  ดังนี้

ประเทศอินเดีย

เมืองมาฟคิงที่แอฟริกาใต

บี.พี. กับการเปนทหาร
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หนวดเสือกระตุก

 ในการปองกันเมือง
มาฟคิง บี.พี. ไดทํากลอุบาย
ลวงขาศึกใหเขาใจผิด คิดวามี
กําลังทหารมากมาย และมีการ
ปองกันรักษาเมืองอยางเขมแข็ง 
และใชเด็กอาสาสมัครที่ไดรับการ
อบรม แลวปฏิบัติหนาที่สงขาว 
ปรากฏวาทํางานไดดี ทําให บี.พี. 
มีความประทับใจในตัวเด็กและ
เห็นวา ถาใชเด็กใหถูกทางแลว
จะเกิดประโยชนแกประเทศชาติ
อยางมาก จึงไดริเริ่มการลูกเสือ
ในเวลาตอมา จากเหตุการณ
ที่เมืองมาฟคิง ทําให บี.พี.
ไดรับฉายาวา “ผูปกปองมาฟคิง”
(Mafeking Defender)

  บ.ีพ.ี ถกูยายไปประจาํการทีท่วีปแอฟรกิา และได

เกี่ยวของกับเหตุการณ ดังนี้

พ.ศ. 2431 สูรบกับชนเผาซูลู และไดรับชัยชนะ

   ในครั้งนั้น

พ.ศ. 2438 ไดรับชัยชนะจากการสู รบกับพวก

   อะชันติ ซึ่งอยูทางแอฟริกาตะวันตก 

   ในการสูรบครั้งนั้นทานไดแตงกาย

   โดยสวมหมวกปกกวางแบบโคบาล 

   จนไดรับฉายาวา คันตาไก (Kantakye) 

   แปลวา คนสวมหมวกปกกวาง

พ.ศ. 2439  ไดรับคําสั่งใหไปปราบปรามพวก

   มาตาบิลี ซึ่งเปนชนเผาซูลูที่กอกบฏ

   ในโรดีเซียตอนใต โดยใชทักษะการ

   สอดแนมและการสะกดรอยในการ

   ตอสูดวยความกลาหาญ จนไดรับ

          ฉายาวา อิมปซา (Impeesa) 

            แปลวา หมาปาซึ่งไมเคย

       นอนหลับ

ทวีปแอฟริกา

การที่ลอรด บี.พี รูจักเรียนรูสิ่งตาง ๆ  เพิ่มเติม
อยูตลอดเวลา ลูกเสือคิดวาตนเองสามารถนํา
แบบอยางนีม้าปรับใช ในชีวิตประจําวันอยางไร

ลูกเสือควรรู
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2

 หลงัจากเหตุการณท่ีเมอืงมาฟคิงทําให บ.ีพี. คดิตัง้กองลูกเสือ โดยมีลําดบัเหตกุารณ
สําคัญ ดังนี้

 วันที่ 31 ก.ค. - 9 ส.ค. บี.พี. ทดลองนํา เด็กชาย 

20 คน ไปเขาคายพักแรมที่เกาะบราวนซี เพื่อฝกการ

เปนผูนํา การรูจักชวยเหลือตนเอง และความรับผิดชอบ

ตองาน ซึ่งไดผลดีเยี่ยม

¾.È.
2450

¾.È.
2452

¾.È.
2451  บี.พี. ไดเขียนหนังสือออกเผยแพร 

เรื่อง การลูกเสือสําหรับเด็กชาย

(Scouting for Boys) และไดตั้งกองลูกเสือ 

(ลูกเสือสามัญ) ขึ้นเปนครั้งแรก

 จัดงานชุมนุมลูกเสือที่ คริสตัล พาเลซ (Crystal Palace 

Rally) ในกรุงลอนดอน บี.พี. ไดพบวามีเด็กหญิงกลุมหนึ่ง

แตงกายแบบลูกเสือเขารวมชุมนุม การที่มีลูกเสือหญิง

สรางความประหลาดใจใหกับ บี.พี. และสังคมอังกฤษ

เปนอยางมาก บี.พี. จึงตกลงใจใหมีลูกเสือหญิง เรียกวา 

เกิรลไกด (Girl Guide) บี.พี. ไมเรียกวา เกิรลสเกาต 

(Girl Scout) เพราะตองการเอาใจพอแมเด็กผูหญิงสมัยนั้น

ท่ียังไมยอมใหเด็กผูหญงิมีพฤตกิรรมแบบเดก็ผูชาย และขอรอง

ใหนองสาวชือ่ แอกเนส เบเดน-โพเอลล (Agnes Baden-Powell) 

เปนผูดูแลรับผิดชอบกิจการลูกเสือหญิงในตอนแรก

¡Óà¹´ÅÙ¡àÊ×ÍâÅ¡ áÅÐÅÙ¡àÊ×ÍËÞÔ§âÅ¡Ô
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หนวดเสือกระตุก

¾.È.
2453

แอกเนส เบเดน-โพเอลล ไดจัดตั้ง 

“สมาคมลูกเสือหญิง” (Girl Guides 

Association) ขึ้น มีสมาชิกเริ่มตน 

6,000 คน การที่ตองจัดตั้งสมาคม

ลูกเสือหญิงแยกจากลูกเสือชาย 

เนื่องจากสมัยนั้นยังไมยอมรับเด็กหญิง

ใหทํากิจกรรมรวมกับเด็กชาย

 คําวา SCOUT

มาจาก

S  incerity

ความจริงใจ

C  ourtesy

ความสุภาพออนโยน

O  bedience

การเชื่อฟง

U  nity

ความเปนใจเดียวกัน

T   hrifty

ความมัธยัสถ

ลูกเสือลองคิดดูสิวา เพราะอะไร บี.พี. จึงเลือก
เกาะบราวนซี เปนสถานที่ทดลองเขาคายพักแรม
ของลูกเสือ

¾.È.
2457

¾.È.
2455 รัฐบาลอังกฤษไดประกาศรับรอง

ฐานะของลูกเสืออังกฤษเปนทางการ 

พรอมออกกฎหมายคุมครอง

ระหวางสงครามโลก ครั้งที่ 1 

(พ.ศ. 2457- 2461) ลูกเสือและลูกเสือหญิง

ไดปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือสังคม ประเทศชาติ

อยางมาก บี.พี. จึงเห็นควรพิจารณาการ

บริหารจัดการกิจการลูกเสือหญิงเสียใหม

ลูกเสือควรรู
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 วันที่ 30 ก.ค. - 8 ส.ค. บี.พี 
ไดจัดชุมนุมลูกเสือขึ้นเปนครั้งแรก
ของโลก ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ มีลูกเสือเขารวมจํานวน 
8,000 คน จาก 34 ประเทศ

เมื่อกิจการลูกเสือมีอายุครบ 21 ป บี.พี.ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ จากพระเจายอรชที่ 6 มีบรรดาศักดิ์
ชั้นบารอนมีนามเรียกวา ลอรด เบเดน-โพเอลล แหงกิลเวลล

¾.È.
2472

 บี.พี. ไดกลับไปยังทวีป

แอฟริกา เพื่อพักผอนที่เมือง

ไนเยอรี ประเทศเคนยา 

และถึงแกกรรมอยางสงบ 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 

รวมอายุได 84 ป

 ตําแหนงประมุขลูกเสือหญิงไดเปลี่ยนเปน 

“ประมุขลูกเสือหญิงแหงโลก” (World Chief Guide)

¾.È.
2461

¾.È.
2463

¾.È.
2520

¾.È.
2484

¾.È.
2473

 บี.พี. ไดเขียนหนังสือ คูมือลูกเสือหญิง (Girl Guiding) ขึ้น 

และมอบหมายใหภรรยาสาว โอเลฟ เบเดน-โพเอลล 

(ขณะนั้น อายุ 29 ป) รับหนาที่ดูแลกิจการลูกเสือหญิง

แทนนองสาว และรับตําแหนงประมุขลูกเสือหญิง (Chief Guide)

โอเลฟ เบเดน-โพเอลล ดํารงตําแหนงประมุข

ลูกเสือหญิงแหงโลก จนวันสุดทายของชีวิต 
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จับคูขอความทางซายมือกับทางขวามือใหสัมพันธกัน

เดินทางไกล เรียนรูธรรมชาติ

บี.พี.

สถานที่อยูคายพักแรมครั้งแรก

บั้นปลายชีวิต บี.พี.

กองทหารมาในอินเดีย

อังกฤษ

ชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก

คนสวมหมวกปกกวาง

การใชแผนที่ และเข็มทิศ

การลูกเสือสําหรับเด็กชาย
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ใหลกูเสอืแบงหมูเพ่ือวาดภาพการตนูและเขียนเรือ่งยอเกีย่วกบัประวตัขิอง บ.ีพี. โดยเลือกเนือ้เรือ่ง

ตอนที่สมาชิกในหมูชื่นชอบ

หมูของฉันเลือกเรื่อง  ชีวิตชวงวัยเด็ก   ชีวิตชวงการรับราชการทหาร
ตอน …………………………………………………………………..

รายชื่อสมาชิก
1. ……………………………………………………………………………………..  มีหนาที่ …………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………..  มีหนาที่ …………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………..  มีหนาที่ …………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………………..  มีหนาที่ …………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………..  มีหนาที่ …………………………………………………………………..

เนื้อเรื่องยอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

รายการประเมิน
ผลการประเมิน

ขอเสนอแนะ
ผาน ไมผาน

1. บอกประวัติของ ลอรด เบเดน โพเอลล

2. วาดการตูนประวัติของ ลอรด เบเดน โพเอลล

3. บอกความเปนมาของการกําเนิดลูกเสือโลก และเนตรนารีโลก

ผูประเมิน …………………………………………………………………

ประเมินคุณลักษณะตามวัตถุประสงค

เขาแถวรูปครึ่งวงกลม นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก

พิธีปดประชุมกอง

เลาเรื่องสั้นที่เปนคติ

¡Ô¨¡ÃÃÁ
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