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ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง
àคÃ×èÍ§ËÁÒÂËÁÙ‹
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แถบคติพจน์สีแดงปักค�าว่า	“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”	
ด้วยด้ายสีเหลือง

เครื่องหมายประจ�าการ

เครื่องหมายนายหมู่/รอง

เครื่องหมายลูกเสือตรี

เครื่องหมายลูกเสือเอก

เครื่องหมายหมู่

ชื่อกลุ่ม/กอง

เลขกลุ่ม/กอง

เครื่องหมายวิชาพิเศษ

ป้ายชื่อ
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กางเกงสีกากี

เสื้อสีกากี

ถุงเท้ายาวสีกากี

รองเท้าผ้าใบ	/	หนัง	สีน�้าตาลแก่

¡ÒÃáµ‹§àคÃ×èÍ§áºº
¢Í§ÅÙ¡àÊ×ÍàÍ¡

เข็มขัดหนังสีน�้าตาล	กว้าง	3	ซม.	
หัวรูปวงกลมท�าจากทองเหลือง	
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

หมวกปีกกว้างสีกากี	ปีกขวาพับขึ้น

มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ	

กลางดอกจัน	(ดอกจันสีตามจังหวัด)

ÅÑ¡É³ÐàคÃ×èÍ§ËÁÒÂ
ÅÙ¡àÊ×ÍàÍ¡
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เครื่องหมายวชิระ	
(สัญลักษณ์ประจ�า	ร.6)	สีแดง

ÅÑ¡É³ÐàคÃ×èÍ§ËÁÒÂ
à¹µÃ¹ÒÃÕàÍ¡

กระโปรงสีเขียวแก่

เครื่องหมายประจ�าการ

เครื่องหมายนายหมู่/รอง

เครื่องหมายเนตรนารีตรี
เครื่องหมายเนตรนารีเอก

เครื่องหมายหมู่

ชื่อกลุ่ม/กอง

เลขกลุ่ม/กอง

เครื่องหมายวิชาพิเศษ

ป้ายชื่อ

àคÃ×èÍ§áºº¢Í§àนµÃนÒÃÕÊÒÁÑÞ (àนµÃนÒÃÕàÍ¡)

อาภร  รมเย็น

ตัวอย่าง
¸§»ÃÐ¨ÓËÁÙ‹

ตัวอย่าง
àคÃ×èÍ§ËÁÒÂËÁÙ‹

หมู่ชบา หมู่กุหลาบ หมู่ทานตะวัน

ค�าว่า	“เนตรนารี”	ปักด้วยด้ายสีแดง

ผ้าสีกากีรูปโล่

แถบคติพจน์สีแดงปักค�าว่า	
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์”	ด้วยด้ายสีแดง

¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ¢Í§àนµÃนÒÃÕàÍ¡

เสื้อสีเขียวแก่

หมวกปีกแคบสีเขียวแก่	(ปีกหมวก
ด้านหลังพับขึ้น	ติดเครื่องหมายเนตรนารี)

ผ้าผูกคอสีตามจังหวัด	
(ติดเครื่องหมายจังหวัด)

ถุงเท้าสีขาว

รองเท้าหนังสีด�า

เข็มขัดหนังสีด�า	กว้าง	3	ซม.
หัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท�าด้วยโลหะสีทอง	
มีลายดุนรูปเครื่องหมายเนตรนารี

เครื่องหมายเนตรนารีสามัญ
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  ในหมูลูกเสือ

 ในหมู่ลูกเÊือ  เมืèอเราร่วมอยู่
ต่างคนต่างรูŒกัน Ṍ  ว่ามÕหนŒา·Õè·Øกอย่าง
ตŒองª่วยกัน·íา  ·íาäม่เวŒนว่าง
งาน·Øกอย่าง งาน·Øกอย่าง  ¨ÐเÊรç¨â´ยง่าย´าย

 กติกา 1.  ลูกเÊือแต่ลÐหมู่เ¢Œาแ¶วตอน â´ยเวŒนรÐยÐห่างรÐหว่างหมู่ แลÐรÐหว่างคน 
»รÐมา³ 2 ª่วงแ¢น

  2. ·Øกคนนัèงลงใน·่าเตรÕยมวÔ èง
  3.  เรÔèมเล่น ใหŒลูกเÊือคนÊØ´·Œาย¢องแต่ลÐแ¶วออกวÔ èงอŒอมซÔกแซçก
     เพืèอนคน·Õèอยู่¢ŒางหนŒา เมืèอพŒนแลŒวใหŒนัèงลงใน·่าเตรÕยมวÔ èง 
     คนต่อä»กçออกวÔ èงเª่นเ Ṍยวกัน แลŒวä»นัèงอยู่¢ŒางหนŒา 

ซิกแซ็กหมู

¨Ǿ ประส§ค�การเรÕยนรูŒ

1.	 เลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรมได้
2. บอกและแสดงวิธีสร้างค่ายพักแรมชั่วคราวได้
3. บอกและแสดงวิธีปรุงอาหารแบบชาวค่ายได้
4. ท�ารายการอาหารและปรุงอาหาร	2	อย่าง	ส�าหรับการอยู่ค่ายพักแรม	2	คนได้

ลกูเสอืจบัคูก่นั	และวางแผนในการอยูค่่ายพกัแรม	2	คน	ในสดุสปัดาห	

แถวใดที่นายหมู
วิ่งไปและนัง่ลงไดกอน

เปนฝายชนะ

กิ¨กรรมการเรÕยนรูŒ

พิธีเปดประชุมกอง

เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม	 ชักธงขึ้น	 สวดมนต	 สงบนิ่ง	 ตรวจสุขภาพ	 แยก

เพลง

เกม

เ¢Œาค‹าย¾กัแรม

ประชุมกอง
ครั้งที ่

1-6
หน‹Çย
การเรÕยนรูŒทÕè 1



เลอืกส¶านทÕèµัé§ค‹าย¾กัแรม

	 การต้ังค่ายพกัแรม	ควรอยู่ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม	เป็นที่โล่งแจ้ง
มีทิวทัศนอันสวยงาม	 มีเนื้อที่เพียงพอที่จะฝึกวิชาลูกเสือได้
อย่างปลอดภัย	และควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

พัสดุ	 เลือกสถานที่ที่จะหาซื้อพัสดุ

ต่างๆ	ในการอยู่ค่ายพักแรมได้ง่าย

นํ้า		ต้องมีเพียงพอทั้งน�้าดื่ม

และน�้าใช้	
พื้นดิน	 	 ควรเลือกพื้นที่ดินดอนที่เป็นดิน

ปนทราย	ไม่ควรเลือกพื้นที่ที่เป็นดินเหนียว	

ทศิทางลม		ควรพจิารณาว่าลมมาจาก

ทิศใด	 มีที่ก�าบังลมอย่างไร	 ไม่ควร

กางเต็นทใต้ต้นไม้

เชือ้เพลงิ		ตัง้ค่ายพกัแรมใกล้ปาทีม่ไีม้มาก ๆ 	จะได้ใช้ไม้

ในการหงุต้ม	ตลอดจนการฝึกวชิาลูกเสือ	เช่น	การสร้าง

สะพาน	สร้างหอคอย	เป็นต้น

1

2 ลกูเสอืเอก



ทÓทÕè¾กัแรมªัèÇคราÇ

	 การอยูค่่ายพกัแรมตามสถานทีต่่าง	ๆ 	บางครัง้ลกูเสอื
จ�าเป็นต้องสร้างที่พักแรมชั่วคราวขึ้น	 เพื่อใช้เป็นที่นอน
หลับพักผ่อน	 ดังนั้น	 ลูกเสือจึงควรรู้จักวิธีสร้างที่พักแรม
ชั่วคราว

	 สถานที่ที่	บี.พี.	ได้

ทดลองตั้งค่ายเป็นครั้งแรก

อยู่ที่	เกาะบราวนซี	ในอ่าวพูล	

ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

เกาะไวท	ประมาณ	32	กิโลเมตร	

ห่างออกไปจากฝงทะเลทาง

ทิศใต้ของประเทศอังกฤษ	

ภายในเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่

หนาแน่น	ส่วนตอนล่างมีต้นไม้

น้อยกว่า	

	 บริเวณที่	บี.พี.	ตั้งค่ายนั้น

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ของเกาะ	มีกระท่อมร้างเป็น

เครื่องหมาย	ซึ่ง	บี.พี.	เคยใช้

เป็นที่เก็บพัสดุส่วนที่ท�าครัว

เพื่อประกอบอาหาร	

1.		ตอกไม้ไผ่ทีม่ลี�าต้นตรงฝงลงในดนิโดยมรีะยะห่างระหว่างเสา

ทั้ง	2	ต้น	พอประมาณ

2.		น�าไม้ไผ่มาวางพาดระหว่างเสาหลักแล้วผูกด้วยเชือกให้แน่น

3.		น�าผ้าใบมาพาดคลมุบนโครงเสาหลกั	ผกูเชอืกตามมมุผ้าใบ	

แล้วโยงมามัดติดกับสมอบก

2 ลูกเสือควรรู

¶ŒาลูกเÊือตŒองการ»‡องกันÊัตว�มÕพÔÉเ¢Œามาใน·Õèพัก 
ลูกเÊือควร·íาอย่างäร

หนวดเสือกระตุก

3ลกูเสอืเอก



ทÓรายการอาหาร และปริมาณอาหาร สÓหรบั 2 คน

	 เมื่อต้องไปอยู่ค่ายพักแรม	ลูกเสือทุกคนควรเตรียมรายการอาหาร	และฝึกการปรุง
อาหารให้เป็นก่อน	และควรรู้จักวิธีการท�าอาหารอย่างน้อย	2	อย่าง	ส�าหรับการอยู่ค่าย
พักแรม	2	คน

ซื้ออาหารที่ประหยัดเวลา

และแรงงานในการปรุง

การเลือกซื้ออาหารในการอยู่ค่ายพักแรม

ซื้ออาหารให้เหมาะสมกับวัยของผู้รับประทาน

ซื้อเฉพาะสิ่งที่จ�าเป็นและเพียงพอกับการ

ใช้ประกอบอาหาร

ซื้ออาหารที่มีในท้องถิ่นและตามฤดูกาล

ซื้ออาหารที่สะอาด	ถูกหลักอนามัย	

ปลอดสารพิษ	และสามารถเก็บไว้ได้นาน

ซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

มื้อที่ 1 (กลางวัน วันแรก)

•	ข้าว

•	แกงจืดหมูสับสาหร่าย

•	ไข่เจียวหมูสับ

•	ส้ม

มื้อที่ 2 (เย็น วันแรก)

•	เส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมู

•	มะละกอ

มื้อที่ 3 (เช้า วันที่ 2)

•	ข้าวต้มหมูสับ

•	ไข่ต้ม

มื้อที่ 4 (กลางวัน วันที่ 2)

•	ข้าว

•	ย�าไข่ต้ม

•	ผัดคะน้าปลาเค็ม

•	ต้มย�าปลากระป๋อง

•	กล้วยน�้าว้า

ตัวอย่างรายการอาหาร

3

4 ลกูเสอืเอก



•	ไข่เป็ด	5	ฟอง		
•	น�้าปลา	2	ช้อนโตะ	
•	มะนาว	1	½	ลูก	

ส่วนผสม

ส่วนผสม

ยําไขตม
ตัวอยางอาหาร

เสนหมี่ผัดซีอิ๊ว

•	น�้าตาลทราย	2	ช้อนโตะ
•	พริกสด	10	เม็ด	
•	หอมซอย	50	กรัม	

ต้มไข่เป็ดให้สุกตามใจชอบ	
แล้วหั่นแบ่ง	4	ชิ้น

ตั้งกระทะ	เทน�้ามันลงไป	เมื่อ
น�้ามันร้อน	ใส่กระเทียมสับ

ใส่เส้นหมี่ลงไป	ปรุงรสด้วยซีอิ๊วด�า	
ซีอิ๊วขาว	ซอสปรุงรส	น�้ามันหอย	
น�้าตาลทราย

ปรุงน�้าย�าด้วยน�้าปลา	
น�้าตาล	น�้ามะนาว	และ
พริกตามใจชอบ

ใส่หมูลงไปผัดให้พอสุก

ใส่ผักคะน้าลงไปผัดให้พอสลด

น�าน�้าย�าไปราดบนไข่ต้ม	
โรยด้วยหอมซอย	ต้นหอม	
ตกแต่งด้วยผักชี

ใส่ไข่ลงไปผัดกับหมู

ตักใส่จาน	โรยด้วยพริกไทย

•	ซีอิ๊วขาว	1	½	ช้อนโตะ
•	ซอสปรุงรส	1	ช้อนชา
•	น�้ามันหอย	1	ช้อนโตะ
•	น�้าตาลทราย	1	ช้อนโตะ

•	เส้นหมี่	250	กรัม		
•	หมู	300	กรัม
•	กระเทียมสับ	4	-	5	กลีบ
•	ผักคะน้า	3	-	4	ต้น

•	ต้นหอม	20	กรัม	
•	ผักชี

•	ไข่ไก่	2	ฟอง
•	น�้ามันพืช
•	พริกไทย
•	ซีอิ๊วด�า	2	ช้อนชา

วิธีทํา

วิธีทํา

1

1

4

2

2

5

3

3
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วัสดุอุปกรณ
1.	ปลาขนาดพอเหมาะ

2.	ไม้ปลายแหลม

3.	มีด

4.	ใบตอง

5.	เกลือปน

วิธีทํา
1.	 น�าปลามาล้างให้สะอาด	 ใช้มีดผ่าท้องเอาเครื่องในออก	 ล้างน�้าให้สะอาดอีกครั้ง

แล้วทาเกลือให้ทั่วตัวปลา

2.	 น�าไม้ปลายแหลมที่เตรียมไว้	มาเสียบเข้าไปในปากปลาจนทะลุปลายหาง

3.	 น�าปลาที่เสียบไม้ไว้	 มาปงด้วยวิธีอังไฟที่ติดจนเป็นถ่านแดง	 หมั่นคอยพลิกไม้

กลับไปกลับมา	เพื่อให้ตัวปลาถูกความร้อนโดยทั่วถึงจนปลาสุก

4.	 น�าใบตองมาปูรองพื้น	 เช็ดท�าความสะอาดใบตอง	 แล้วน�าปลาที่ปงสุกแล้ววางบน

ใบตอง	รับประทานปลาขณะร้อน	ๆ 	จะได้รสชาติของเนื้อปลาที่สด	และอร่อย

การปงแบบชาวคาย

ปรØ§อาหารแบบªาÇค‹าย4

	 ในการเดินทางไกลของลูกเสือ	 อาจจะต้องพักค้างแรมในปา	 หรือสถานที่ต่าง	ๆ 	
ลูกเสือจึงต้องเตรียมอาหารติดตัวไปด้วย	 ซึ่งบางครั้งเครื่องครัวที่เราต้องเตรียมไปนั้น
อาจน�าไปได้เพยีงเลก็น้อยและไม่เพยีงพอกบัการปรงุอาหาร	ด้วยเหตนุี้ในการปรงุอาหาร	
ลูกเสือจึงต้องรู้จักน�าวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้แทนเครื่องครัว

6 ลกูเสอืเอก



การนíา´ÔนเหนÕยวมาพอก·ัºตัว»ลาหลัง¨าก
ห่อใºตอง มÕ»รÐâยªน�อย่างäร

หนวดเสือกระตุก

วัสดุอุปกรณ
1.	ไก่ขนาดพอเหมาะ		

2.	ไม้ปลายแหลม

3.	มีด		4.	ใบตอง		5.	เกลือปน

วัสดุอุปกรณ
1.	ปลา		2.	ใบตอง		3.	เกลือปน		

4.	มีด		5.	ดินเหนียว

วิธีทํา
1.	น�าไก่มาล้างให้สะอาด	ทั้งด้านนอก	

	 และด้านในช่องท้อง	แล้วทาเกลือให้ทั่วตัวไก่

2.	น�าไม้ปลายแหลม	มาเสียบเข้าไปในช่องท้องไก่จนทะลุ

	 ตรงกึ่งกลางคอไก่

3.	น�าไก่ท่ีเสียบไม้ไว้	มาย่างบนเปลวไฟอ่อน	ๆ 	หมัน่คอยหมนุไม้

	 ให้ไก่ได้รับความร้อนตลอดทั้งตัว	จนไก่เหลืองสุก	และมีกลิ่นหอม

วิธีทํา
1.	 ใช้มีดผ่าท้องปลาเอาเครื่องในออก	ล้างน�้า

	 ให้สะอาด	แล้วทาเกลือให้ทั่วตัวปลา

2.	 น�าใบตองมาตัดเป็นแผ่นยาว	ๆ 	แล้วเช็ดท�าความสะอาด	

	 และน�ามาห่อหุ้มตัวปลาให้มิด	จากนั้นพอกทับด้วยดินเหนียว

3.	 น�าปลาไปเผา	โดยวางบนกองไฟ	ใช้ไม้เขี่ยก้อนถ่านไฟมาวางทับ

	 ข้างบนห่อปลาอีกชั้น	ทิ้งไว้	20	-	30	นาที	แล้วจึง

	 น�าห่อปลาออกจากกองไฟ

4.	 กะเทาะดินเหนียวออก	แล้วจึง

	 แกะใบตองออก

การยางแบบชาวคาย

การเผาแบบชาวคาย

7ลกูเสอืเอก



วัสดุอุปกรณ
1.	ไก่ขนาดพอเหมาะ		2.	ปบ		3.	ไม้ปลายแหลม		

4.	เกลือปน		5.	ฟางข้าว

วัสดุอุปกรณ
1.	ไข่ไก่		

2.	แผ่นหินหรือแอ่งหิน	

3.	น�้ามันพืช		

4.	ช้อน	/	ตะหลิว

วิธีทํา
1.	ล้างไก่ให้สะอาด	ทั้งภายนอกและภายใน

	 ช่องท้อง	แล้วทาเกลือให้ทั่วตัวไก่

2.	น�าไม้ปลายแหลมมาเสียบเข้าไปในช่องท้องไก่	จนทะลุตรงกึ่งกลางคอไก่

3.	ขุดหลุมให้มีขนาดกว้างพอสมควร	และมีความลึกประมาณความสูงของปบ

4.	น�าไก่ที่เสียบไม้ไว้	มาปกลงบนดิน	และครอบทับไก่ด้วยปบ

5.	เขีย่ถ่านแดง	ๆ 	ลงไปในหลมุให้อยูร่อบ	ๆ 	ปบ	แล้วน�าฟางข้าวคลมุทบัปบจนเตม็หลมุ

	 ความร้อนจากถ่านที่ก้นหลุมจะค่อย	ๆ 	ไหม้ฟางข้าว	ใช้เวลาประมาณ	20	-	30	นาที	

	 จากนั้นใช้ไม้เขี่ยฟางและปบออก

วิธีทํา
1.	ล้างแผ่นหินให้สะอาด	เช็ดให้แห้ง

2.	ก่อไฟที่แผ่นหิน	แล้วใช้ฟางข้าว	

	 กิ่งไม้แห้ง	คอยเติมกองไฟให้แผ่นหินร้อนระอุ	ใช้เวลาประมาณ	30	นาที

3.	ใช้ไม้เขี่ยกองไฟและเศษถ่านออกจากแผ่นหิน	แล้วเช็ดแผ่นหินให้สะอาด

4.		เทน�า้มนัพชืลงบนแผ่นหนิ	ใช้ช้อนหรอืตะหลิวเกล่ียทาน�า้มนัให้ทัว่แผ่นหนิ	แล้วตอกไข่

	 ลงบนหินร้อนจัดที่ทาน�้ามันไว้	พลิกไข่กลับไปมาจนไข่สุก

การอบแบบชาวคาย

การทอดแบบชาวคาย

8 ลกูเสอืเอก



รายการอาหาร สิ่งที่ต้องใช้ ปริมาณ ราคา (บาท)

 ประโยชนที่ได้จากการอยู่ค่ายพักแรม	คือ	สามารถปรับตนเองให้ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรม	ควรมีลักษณะเป็นพื้นราบ	แต่ไม่จ�าเป็นต้องมีแหล่งน�้า

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การสร้างค่ายพักแรมเป็นหน้าที่โดยตรงของหมู่บริการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลูกเสือต้องปฏิบัติตนเป็นมิตรที่ดีของชาวบ้าน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การอยู่ค่ายพักแรมควรมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นเวรยามดึก

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ขดี ✓ หน้าข้อความทีถ่กู และกา ✗ หน้าข้อความท่ีไมถกูต้อง พร้อมกบัแก้ไขข้อความให้ถกูต้อง

2. บอกรายการส่ิงทีต้่องใช้ในการปรงุอาหารสําหรบั 2 คน มา 1 อยาง

แบบประเมิน
´านคÇามร ูและทกัÉะกระบÇนการé é

9ลกูเสอืเอก 9ลกูเสอืเอก



สมมตุวิาลกูเสอืต้องไปพักแรมในถิน่ทรุกนัดาร โดยไมมสีิง่อาํนวยความสะดวก ให้ลกูเสอืเลอืกปรงุ

อาหารมา 1 ชนิด โดยไมซํ้ากับตัวอยางรายการอาหารในแบบเรียน แล้วบอกสัดสวนในการปรุง

ªืèออาหาร ………………………………………………………

Ê่วน»รÐกอº
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

อØ»กร³�·Õè ใªŒ ในการ»รØง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

วÔ¸Õการ»รØง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

รายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ผาน ไมผาน

1.		เลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรม

2.	ท�าที่พักแรมชั่วคราว

3.	บอกรายการอาหาร	และปริมาณอาหาร	ส�าหรับ	2	คน

4.	ปรุงอาหารแบบชาวค่าย

ผู้ประเมิน ………………………………………………………………..

ประเมินคุณลักษณะตามวัตถุประสงค

กิ¨กรรม
¾²ันาทกัÉะªÕÇิµ

เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม	 นัดหมาย	 ตรวจเครื่องแบบ	 ชักธงลง	 เลิก

พิธีปดประชุมกอง

เลาเรื่องสั้นที่เปนคติ

10 ลกูเสอืเอก10 ลกูเสอืเอก
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