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ทัศน     อักษร

ขอ  1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได
ขอ  2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และซื่อตรงตอผูมีพระคุณ

ขอ  3 ลูกเสือมีหนาที่กระทําตนใหเปนประโยชนและชวยเหลือผูอื่น
ขอ  4  ลูกเสือเปนมิตรของคนทุกคน และเปนพี่นองกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

ขอ  5 ลูกเสือเปนผูสุภาพเรียบรอย
ขอ  6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตอสัตว

ขอ  7 ลูกเสือตองเชื่อฟงคําสั่งของบิดา มารดา และผูบังคับบัญชาดวยความเคารพ
ขอ  8 ลูกเสือมีใจราเริงและไมยอทอตอความยากลําบาก

ขอ  9 ลูกเสือเปนผูมัธยัสถ
ขอ 10 ลูกเสือประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ
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ดวยเกียรติของขา ขาสัญญาวา

ขอ 1 ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ขอ 2 ขาจะชวยเหลือผูอื่นทุกเมื่อ

ขอ 3 ขาจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
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ดำรง     มั�นคง
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ตัวอย่าง
¸§»ÃÐ¨�ËÁÙ‹

ตัวอย่าง
àคÃ×èÍ§ËÁÒÂËÁÙ‹

หมู่กระทิง หมู่สิงโต หมู่ช้าง

ผ้าสีกากีรูปไต

ค�าว่า	“ลูกเสือ”	ปักด้วยด้ายสีเหลือง

แถบคติพจน์	มีขอบสีแดง	ภายในขอบปักค�าว่า	

“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”	ด้วยด้ายสีเหลือง

ถุงเท้ายาวสีกากี

รองเท้าผ้าใบ	/	หนัง	สีน�้าตาลแก่

ชื่อกลุ่ม/กอง

เลขกลุ่ม/กอง

เครื่องหมายวิชาพิเศษ

ป้ายชื่อ
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ทัศน     อักษร

ดํารง  มั่นคง

หมวกปีกกว้างสีกากี	ปีกขวาพับขึ้น

มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

กลางดอกจัน	(ดอกจันสีตามจังหวัด)

ผ้าผูกคอสีตามจังหวัด	
(ตดิเคร่ืองหมายจงัหวดั)

เครื่องหมายประจ�าการ

เครื่องหมายนายหมู่/รอง

เครื่องหมายลูกเสือตรี

เครื่องหมายลูกเสือโท

กางเกงสีกากี

เสื้อสีกากี

เครื่องหมายหมู่

เข็มขัดหนังสีน�้าตาล	กว้าง	3	ซม.	
หัวรูปวงกลมท�าจากทองเหลือง	
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

¡ÒÃáµ‹§àคÃ×èÍ§áºº
¢Í§ÅÙ¡àÊ×Íâ·
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ผ้าสีกากีรูปไต

ค�าว่า	“เนตรนารี”	ปักด้วยด้ายสีแดง

แถบคติพจน์	ปักค�าว่า	“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”	
ด้วยด้ายสีแดง
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หมู่ชบา หมู่กุหลาบ หมู่ทานตะวัน

เสื้อสีเขียวแก่

หมวกปีกแคบสีเขียวแก่	(ปีกหมวก

ด้านหลังพับขึ้น	ติดเครื่องหมายเนตรนารี)

ผ้าผูกคอสีตามจังหวัด	
(ติดเครื่องหมายจังหวัด)

เครื่องหมายประจ�าการ

เครื่องหมายนายหมู่/รอง

เครื่องหมายเนตรนารีตรี

เครื่องหมายเนตรนารีโท

กระโปรงสีเขียวแก่

เครื่องหมายหมู่

เข็มขัดหนังสีด�า	กว้าง	3	ซม.
หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท�าด้วยโลหะสีทอง	
มีลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนารี

ชื่อกลุ่ม/กอง

เลขกลุ่ม/กอง

เครื่องหมายวิชาพิเศษ

ป้ายชื่อ
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ประชุมกอง
ครั้งที่

*แบบบันทึกการนัดหมายใชสําหรับบันทึกเมื่อจบการประชุมกอง

............................

	 	 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

เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม	 ชักธงขึ้น	 สวดมนต์	 สงบนิ่ง	 ตรวจสุขภาพ	 แยก

พิธีเปดประชุมกอง1

2
3
4

เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม	 นัดหมาย	 ตรวจเครื่องแบบ	 ชักธงลง	 เลิก

พิธีปดประชุมกอง5
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ประชุมกอง
ครั้งที ่

1-2

เกม

1. บอกเครื่องใชที่จําเปนในการไปคายพักแรมได
2. รูจักเลือกเครื่องหลังในการไปคายพักแรม
3. แสดงวิธีการบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลังได
4. เตรียมปจจุบันพยาบาลในการไปคายพักแรมได

¨Ǿ »ÃÐÊ§¤�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

1. ผูกํากับใหแตละหมูรวมกันคิดวา ถาตองไปพักแรมจะนําอะไรไปบาง พรอมบอกเหตุผล
2. ผูกํากับบอกสถานการณที่ลูกเสือจะตองเจอในการไปคายพักแรม
 • ลักษณะสถานที่ที่พักแรม
 • ลักษณะสถานที่ที่เดินทางไกล
 • ลักษณะของเต็นทสําหรับพักแรม
  โดยสถานที่ที่ไปพักแรมจะไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกให

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

เพลง

พิธีเปดประชุมกอง

เขาแถวรูปครึ่งวงกลม ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจสุขภาพ แยก

ของ 3 อยาง

  บานใกลเรือนเคียง

 บานใกลเรือนเคียงเหลียวแลนั้นแตตา  เมื่อไรแลวหนา หวานตาจะเปนหวานใจ
เมื่อแรกรักกันสัญญาไวอยางไร เด๋ียวนีผิ้ดไป   ขออภัยเถิดนะแมคุณ (ซํ้า)

ถาลูกเสือตองไปอยู
เกาะ และเอาของไปได 
3 อยาง จะเลือกอะไร
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เขม็ ดาย กระดุม เขม็กลดั

ถงุนอน ผาหม

ยาประจาํตวั เสือ้ผา

เชือกสมดุ ดนิสอ

ผาเชด็ตวั กระตกินํา้

ไฟฉาย เทียนไข ไมขีดไฟ

ชอนสอม

มดีพับ

จานชาม แกวนํา้

ของใชสวนตัว เครื่องนอน

เครื่องซอม

สบู แชมพสูระผม ยาสฟีน แปรงสฟีน

ยา
สีฟ

น

แชมพู

ยา

2 ÅÙ¡àÊ×Íâ·



พลัว่

หมอสนาม

เตน็ทธงหมู

ตะเกยีง

กระทะ

อาหารสด

ขวาน

อาหารแหง

ยาแกปวดลดไข

ผาพันแผล

เอทิลแอลกอฮอล

ยาแกแพ

สําลี

ยาใสแผล

ผงนํ้าตาลเกลือแร

พลาสเตอรยา

นํา้เกลอืลางแผล

กรรไกร

ยาหมอง

 เครื่องหลัง หรือถุง หรือ

กระเปาใชใสสิ่งของตาง ๆ  และ

ใชสะพายหลัง เพื่อใหสามารถนํา

สิ่งของไปยังสถานที่ตาง ๆ  ได 

อยางสะดวก เครื่องหลังจึงเปน

สิ่งสําคัญและมีความจําเปนมาก

สําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล

เพราะลูกเสือตองใชบรรจุอุปกรณ

ประจําตัว อุปกรณประจําหมู ซึ่ง

ตองนําไปใชในการอยูคายพักแรม

กลองสองทางไกล

ของใชหมู

เครื่องปจจุบันพยาบาล

อุปก
รณทําแ

ผล

ยาท
า

ยาก
ิน

หนวดเสือกระตุก

“การไปอยูคายพักแรมไม ใชเปนการไปหาความสุข
สบาย แตเปนการไปเพื่อชวยเพิ่มพูนประสบการณ
ชีวิต” ลูกเสือมีความคิดเห็นกับขอความนีอ้ยางไร

ลูกเสือควรรู

3ÅÙ¡àÊ×Íâ·



ของนุม ๆ
ของที่หยิบใชบอย

ของที่ ใชทีหลัง
หรือมีนํ้าหนักมาก

¡ÒÃºÃÃ¨ØÊÔè§¢Í§Å§ã¹à¤Ã×èÍ§ËÅÑ§2

อุปกรณอาบนํ้า

รองเทาแตะ

อาหารกระปอง

ยา

ผาเช็ดตัว

เสื้อผา

ผาปูรองนอน

ไมขีดไฟ

เสื้อกันฝน แผนที่, เข็มทิศ

ไฟฉาย

  เครื่องหลังตองไมหนักจนเกินไป เพราะนํ้าหนักที่มากจะทําใหลูกเสือเหนื่อยเร็ว 

นํ้าหนักของเครื่องหลังควรหนักไมเกิน 1 ใน 5 ของนํ้าหนักตัวลูกเสือ เชน ถาลูกเสือ

หนัก 35 กิโลกรัม เครื่องหลังควรหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม

ไวดานที่ติดกับหลัง จะชวย

ลดการเจ็บหลังระหวาง

เดินทาง

ไวดานบนสะดวกตอการหยบิใช

ไวดานลางใหนํ้าหนักไม
กดทับของที่เบากวา

ไวในที่ที่หยิบใชไดสะดวก
แชมพู

ยา
สีฟ

น

ยา

ถุงนอน ควรคลุมดวย
พลาสติกกอน แลวผูกไว

นอกเคร่ืองหลัง ของที่ควรใสถุงผาหรือ
ถุงพลาสติกกอน
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ลูกเสือมีนํ้าหนักตัว …………………….. กิโลกรัม  เครื่องหลังควรหนักไมเกิน …………………….. กิโลกรัม

วาดภาพเครื่องหลังและส่ิงของที่ลูกเสือจะนําไปเขาคายพักแรมดวย และเขียนการบรรจุสิ่งของ

เหลานั้นลงในเครื่องหลัง แลวตอบคําถาม
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ลูกเสือทําใบรายการตรวจสอบเครื่องใชในการอยูคายพักแรม ท้ังของตนเองและของหมู เพื่อนํา

ไปใชในชีวิตจริง

รายการตรวจสอบเครื่องใชตนเอง รายการตรวจสอบเครื่องใช หมู ………..

รายการประเมิน
ผลการประเมิน

ขอเสนอแนะ
ผาน ไมผาน

1.  บอกชื่อเครื่องใชที่จําเปนในการไปอยูคายพักแรม

2.  เลือกเครื่องหลังไดเหมาะสม

3.  แสดงวิธีการบรรจุสิ่งของลงเครื่องหลัง

4. เตรียมเครื่องปจจุบันพยาบาล

ผูประเมิน …………………………………………………………………..

ประเมินคุณลักษณะตามวัตถุประสงค

เลาเรื่องสั้นที่เปนคติ

เขาแถวรูปครึ่งวงกลม นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก

พิธีปดประชุมกอง

 ชุดลูกเสือ ……………….. ชุด

 ชุดลําลอง ……………….. ชุด

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………… 

 ธงประจําหมู 

 กลองปฐมพยาบาล

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………… 
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ประชุมกอง
ครั้งที ่

3-5

 วิธีเลน
1. ลูกเสือแตละหมูจะไดภาพจิกซอวหมูละ 1 ภาพ
2. ผูกํากับวางจิกซอว ใหหางจากแถวของลูกเสือประมาณ 10 เมตร
3. ลกูเสอืคนแรกวิ่งไปนาํจิกซอวมา 1 ตวั แลววิ่งกลบัมาตอภาพ ผลดักนัวิ่งไปนาํจิกซอวมาตอภาพ

เกม

1. บอกอุปกรณและสวนประกอบของเต็นทได
2. เลือกสถานที่ในการกางเต็นทไดเหมาะสม
3. กางเต็นทไดถูกวิธี และเก็บรักษาไดถูกตอง

¨Ǿ »ÃÐÊ§¤�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

1. ผูกํากับใหเต็นทลูกเสือหมูละ 1 หลัง
2. ลูกเสือแตละหมูศึกษาวิธีกางเต็นทจากคูมือการกางเต็นท
3. ลูกเสือเลือกสถานที่กางเต็นท แลวกางเต็นทใหสําเร็จ
4. ลูกเสือนําเสนอเหตุผลในการเลือกสถานที่กางเต็นท และวิธีการกางเต็นทใหหมูอื่นดู

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ

เพลง

พิธีเปดประชุมกอง

เขาแถวรูปครึ่งวงกลม ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจสุขภาพ แยก

ตอภาพ

  ระบําฮาวาย

 หวานตาหวานเพลง  ใครมาบรรเลงเปนเพลงฮาวาย
สนกุจริงหนา ไมวาหญิงชาย   ระรื่นช่ืนใจในวงฟอนรํา

หมู ใดตอภาพจิกซอว
ไดสมบูรณกอนเปนผูชนะ



ปูน
ขา

ว
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1. อยากางเตน็ทบรเิวณที่โลง ควรกางเตน็ทใตลมบรเิวณทีมี่ตนไม 

 เพราะถามีลมแรงจะหอบเต็นทไปทั้งหลัง

โรยปูนขาวเพื่อปองกันแมลง

ขุดรองลึกประมาณ 3 นิว้ เพื่อระบายนํ้าเมื่อฝนตก 
หรือปองกันนํ้าเขาเต็นท

เต็นท

สมอบก

ผาปูรองพื้น

เชือกผูกสมอบ

ก

เสา 3 ทอน

2. อยากางเต็นทใตตนไมใหญ ควรกางใหอยูหางจากรัศมีการลมของตนไม

3. อยากางเต็นทบริเวณเชิงเขา เพราะหากฝนตกหนักจะเสี่ยงตอนํ้าปาไหลหลาก

4. อยากางเต็นทบริเวณทางนํ้าไหล หรือลําธารที่แหงขอด

5. อยากางเต็นทบริเวณท่ีมีหญาขึ้นรกหรือมีนํ้าแฉะ เพราะอาจเปนที่อยูอาศัยของยุง

 หรือแมลง

6. อยากางเต็นทบริเวณทางเดินของสัตว โดยการสังเกต เชน รอยเทาสัตว เปนตน

ขอแนะนําในการกางเต็นท

อุปกรณ
การกางเต็นท
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  1. ฝกกางเต็นทใหถูกวิธี เพราะการกางเต็นทไมถูกวิธี อาจทําใหอุปกรณบางชิ้น

เสียหาย

  2. ควรเก็บเต็นทขณะแหงเทานั้น เพราะถาเก็บเต็นทในขณะเปยกจะทําใหเกิด

กลิ่นอับและเชื้อรา

  3. ควรนําเศษสิ่งสกปรกออกจากเต็นท แลวปดซิปใหเรียบรอย

  4. ควรใชผาชุบนํ้าเช็ดทําความสะอาดเต็นท ไมควรใชสารเคมี เพราะจะทําลาย

สารที่เคลือบเต็นทไว

  5. หากเตน็ทเกดิความเสยีหาย เชน มรีอยฉกีขาด ใหนาํผาเทปปดรอยไว ปองกนั

รอยขาดขยายใหญขึ้น แลวจึงซอมแซมภายหลัง

การพับเต็นท

หนวดเสือกระตุก

การพักแรมในระยะเวลาสั้น ๆ  ลูกเสือสามารถนํา
ส่ิงรอบตัวหรือวัสดุหางายมาทําเปนที่พักชั่วคราว
ไดอยางไร
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