
1 
 

กองลูกเสือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

เอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
 
 

งานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
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จุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุ่นใหญ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรวีิทยา พุทธมณฑล 

 

1. ลูกเสือ-เนตรนารีมีระเบียบวินัย 
2. ลูกเสือ-เนตรนารี อธิบายความหมาย ขั้นตอนวิธีการอ่านแผนที่และใช้เขม็ทิศได้ 
3. ลูกเสือ-เนตรนารี อธิบายการใช้สัญญาณนกหวีดที่จําเป็น พร้อมทั้งถักสายนกหวีดได้ 
4. ลูกเสือ-เนตรนารี เรียนรู้เรื่องเง่ือนเชือกและผูกแน่น (ประกบ และกากบาท) ได้ 
5. ลูกเสือ-เนตรนารี เรียนรู้ บอกประโยชน์ของการนันทนาการ เกม เพลง ได้  

 
 
 
 

หมายเหตุ  
ในช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ระลอกใหม่ 

เด็กๆ อย่าลืมศึกษาข้อมูลในเอกสาร และรับภารกิจทุกสัปดาห์ในคาบเรียน 
จาก Website โรงเรยีน เข้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ดําเนนิการ ดังนี ้
 
1. พิธเีปิดประชุมกอง 
           1.1 ชักธงชาติขึ้น 
           1.2 สวดมนต์ 
           1.3 สงบน่ิง 
           1.4 ตรวจความสะอาด และความเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกาย / ตามท่ีกําหนด 
                (ผู้กํากับแต่ละกองแต่งกายชุดลูกเสือ ตรวจ) 
           1.5 แยกกอง (ผู้กํากับ สั่ง กองแยก : ลูกเสือ เนตรนารี ขวาหัน แล้วเดินเข้าเรียนตามฐาน) 
 
2. เพลง และเกม 
           ร้องเพลงหรือเล่นเกมตามท่ีผู้กํากับกําหนด 
 
3. แบ่งลูกเสือเป็นกลุ่ม และให้หมุนเวียนเขา้ฐานต่างๆ เพ่ือสรุปเน้ือหาตามแบบสรุปผลการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู้ 
 
 
4.  พิธีปิดประชุมกอง 
           4.1 นัดหมายสําหรับการประชุมกองคร้ังต่อไป 
           4.2 ตรวจความเรียบร้อยของเคร่ืองแต่งกาย (ผูกํ้ากับแต่ละกอง แต่งกายชุดลูกเสือ ตรวจ) 
           4.3 ชักธงชาติลง 
           4.4 เลิกกอง (ผู้กํากับ สั่ง กองเลิก : ลูกเสือ เนตรนารี ทําความเคารพ แล้วขวาหัน) 
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คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

 
 

สาระสาํคญั 
           ลูกเสอืเป็นกิจกรรมที่มีความสําคญัในการฝกึเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน รู้จักเสียสละ
ลําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน การที่จะปฏิบัติตนให้มีคุณลักษณะดังกล่าวได้ ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของคํา
ปฏิญาณ และกฎของลูกเสืออย่างเคร่งครัด 
 
สาระการเรียนรู้ 
           1. คําปฏิญาณของลูกเสือ 
           2. กฎของลูกเสือ 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
           1. อธิบาย และปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณของลูกเสือได้ 
           2. อธิบาย และปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือได้ 
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คําปฏญิาณของลูกเสือ  
           คําปฏิญาณ เป็นการให้คํามั่นโดยสุจริตใจ ดังน้ันเมื่อลุกเสือได้กล่าวคําปฏิญาณแล้ว ลูกเสือจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณน้ัน คําปฏิญาณของลูกเสือมี 3 ข้อ คือ 
           ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
           การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นหน้าที่ประการแรกของลูกเสือ ในการ
ดําเนินกิจกรรมของขบวนการลูกเสือน้ัน ก็เน้นถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
เป็นเบ้ืองต้นอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้ว่าพิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือจะเริ่มด้วยการเชิญธงชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
ชาติโดยลูกเสือจะต้องเข้าร่วมพิธีน้ี และต้องกระทําด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแสดงออกถึงความรักชาติ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เชิญธงชาติ จึงควรถือว่าเป็นเกยรติอย่างสูงที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อันสําคัญน้ี ส่วน
การแสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาในพิธีเปิดประชุมกองก็คือการสวดมนต์ ซึ่งลูกเสือต้องปฏิบัติด้วย
ความเลื่อมใสศรัทธา ในส่วนของการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์น้ัน ลูกเสือก็มีโอกาสกระทําได้ใน
หลายๆโอกาส เช่น การแสดงความเคารพเมื่อมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นสัญลักษณข์ององค์
พระมหากษัตริย์ การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการถวายความ
เคารพในโอกาสต่างที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนินผ่าน อย่างไรก็ตามการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ของลูกเสือไม่ได้หยุดอยู่เพียงเฉพาะการแสดงออกโดยตรงในพิธีกรรมต่างๆ เท่าน้ัน แต่การ
ปฏิบัติตามหน้าที่ของลูกเสืออย่างเข้มแข็งที่แสดงถึงความมีวินัย เสียสละ อดทน ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความสงบสุข
เรียบร้อยของชุมชนและสังคมก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง 
           ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเม่ือ เป้าหมายสําคัญอย่างหน่ึงของกิจการลูกเสือก็เพ่ือการบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ลูกเสือจึงต้องเตรียมกายใจให้พร้อมในการบําเพ็ญประโยชน์ด้วยความอดทน เสียสละ โดยไม่
หวังผลตอบแทนใดๆ การปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณข้อน้ีจะส่งผลใหลู้กเสอืเป็นผู้มีเกียรติและเช่ือถือของคนทั่วไป 
และนอกจากน้ันการอุทิศตนทําประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน ยังเป็นการลดความเห็นแก่ตัวอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างหน่ึงองสมาชิกที่ดีของสังคม การบําเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือต่อผู้อ่ืนอาจเริ่มต้นจากครอบครัว ชุมชนที่
ลูกเสืออาศัยอยู่ และขยายออกไปสู่สังคมในที่สุด 
           ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ เมื่อได้กล่าวคําปฏิญาณแล้วลูกเสือจะต้องรักษาสัจจะของคํา
ปฏิญาณน้ันโดยการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือซึ่งจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 
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กฎของลูกเสือ 
           กฎของลูกเสือเป็นกติกาหรือข้อกําหนดที่ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติ กฎของลูกเสือมี 10 ข้อ ดังน้ี คือ 
 
           ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้  ขบวนการของลูกเสือได้กําหนดกฎของลูกเสือไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ลูกเสือจะต้องคํานึงอยู่เสมอว่า การเป็นลูกเสือจะต้องคํานึงอยู่เสมอว่า การเป็นลูกเสือน้ันเป็นสิ่งที่มีเกียรติ 
เครื่องแบบของลูกเสือเป็นสิ่งที่มีเกียรติ ลูกเสือจึงต้องประพฤติตนให้ถึงพร้อมกาย วาจา ใจ เพ่ือรักษาเกียรติน้ัน 
การเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้ย่อมได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป ลูกเสือจงึต้องไม่ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสีย เช่น 
การพูดเท็จ การลักขโมย การพูดเพ้อเจ้อ การเสพสิ่งเสพติด การทุจริตในโอกาสต่างๆ เพราะพฤติกรรมดังกล่าวน้ี
จะเป็นการทําลายเกียรติและความน่าเช่ือถือของลูกเสือ 

 
ภาพ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 

           ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคณุ  ลูกเสือใน
ฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสังคม พลเมืองของชาติอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนโดย
แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น การเคารพ ธงชาติ และเพลงชาติ การ
เข้าร่วมกิจกรรมในการทํานุบํารุงศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การถวายความเคารพ
ต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมศานุวงศ์ การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เยาวชนอ่ืนๆ นอกจากการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากัตริย์ โดยตรงได้ดังกล่าวมาแล้ว 
การที่ลุกเสือได้เข้าร่วมในกิจกรรมสําคญัๆของของสังคมในโอกาสต่างๆ เช่น การช่วยเหลือสาธารณกุศล การ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย การสอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนแล้วแจ้งให้ผูใ้หญ่ที่มีหน้าที่
เก่ียวข้องได้ทราบ เพ่ือดําเนินการป้องกันแก้ไขก็เป็นส่วนหน่ึงของการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ของลูกเสือด้วย 
           ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าที่กระทําตนใหเ้ป็นประโยชนแ์ละช่วยเหลือผู้อ่ืน  การเป็นลูกเสือนอกจากจะต้อง
ประพฤติตนให้เป็นคนดีที่เช่ือถือได้แล้ว ยังต้องพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน สังคมจะสงบสุขได้ก็เพราะคนในสังคมมี
ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกัน ลกูเสือซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมก็ต้องทําหน้าที่น้ีด้วย และจะต้องทําหน้าที่ให้เข้มแข็ง
กว่าผู้อ่ืน เพราะกฎของลูกเสือกําหนดไว้ด้วยการบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนของลูกเสือน้ันทําได้ทุกโอกาสและทุก
สถานที่ ลูกเสอืต้องพร้อมที่จะอาสาเข้าทําประโยชน์หรือช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่ต้องรอให้คนอ่ืนร้องขอ และต้องทํา
ด้วยความเสียสละ อดทน ไมเ่ก่ียงงอน และประการสําคัญคือ ต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆจากการกระทําน้ัน 



7 
 

กองลูกเสือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

           ข้อ 4 ลูกเสือเปน็มิตรของคนทุกคนและเป็นพีน่้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก สังคมสงบสุขได้ก็เพราะคนใน
สังคมเป็นมิตรกัน การที่กฎของลูกเสือกําหนดให้ลูกเสือต้องเป็นมิตรกับทุกคน และเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 
ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวอย่างหนึ่ง เพราะการเป็นมิตรกันจะทําให้คนช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีความสามคัคีปรองดอง
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นน้ีการทํากิจการใดๆก็สําเร็จได้โดยง่าย การขอความร่วมมือในการดําเนิน
กิจกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ของสังคมก็ทําได้โดยสะดวก นอกจากน้ันการเป็นพ่ีน้องกันของลูกเสืออ่ืนทั่วโลกก็จะ
เป็นช่องทางหน่ึงที่จะช่วยเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมโลกได้ด้วย 
           ข้อ 5 ลูกเสือเปน็ผูสุ้ภาพเรียบร้อย ความสุภาพเรียบร้อยแสดงถึงการเป็นผู้มีจิตใจที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
ลูกเสือจึงเป็นผู้มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย ซึ่งจะทําใหเ้ป็นที่ประทับใจของผู้ที่พบเห็นทั่วไป ความสุภาพ
เรียบร้อยยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีงามให้กับลูกเสือ ทําให้ลูกเสือเป็นที่ช่ืนชอบของผู้อ่ืน และจะช่วยเสริมการ
ปฏิบัติตามกฎข้ออ่ืนๆ ของลกูเสือให้เป็นไปได้ง่ายขึ้น 
           ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ใน
โลก สัตว์มีส่วนสําคัญในการช่วยรักษาความรักษาความสมดุลของธรรมชาติ และสัตว์บางชนิด มนุษย์ก็ยังนํามาใช้
ประโยชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม สัตว์หลายๆประเภทถูกมนุษย์ทําทารุณกรรมให้ได้รับความทุกข์ทรมาน เช่น 
นํามากักขัง ใช้งานหนัก หรือล่าเป็นแกมกีฬาเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ลูกเสือในฐานะท่ีเป็นมนุษย์จึงควร
ฝึกให้มคีวามรกั เมตตา กรุณาต่อสัตว์ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และช่วยให้สัตว์พ้นความทุกข์ทรมาน 
อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เป็นปกติสุข กิจกรรมของลูกเสือที่แสดงถึงความเมตตากรุณาต่อสัตว์น้ันสามารถทาํได้หลาย
อย่าง เช่น การระมัดระวังป้องกันไม่ให้สัตว์ถูกทําร้าย หรอืทําทารุณ ช่วยเหลือดูแลสัตว์ที่เจ็บป่วยโดยตรง แจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง สอนเยาวชนให้รู้จักให้ความรักความเมตตากับสัตว์ ร่วมรณรงค์เพ่ือการหาทุนช่วยเหลือสัตว์ 
เป็นต้น 
           ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟงัคําสั่งของบิดามารดา และผูบ้ังคับบัญชาด้วยความเคารพ การเคารพเช่ือฟังคําสั่ง
ของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ เป็นหน้าที่อย่างหน่ึงลูกเสือต้องยึดถือเป็ยแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต และการปฏิบัติภารกิจ บิดามารดาเป็นผู้ให้กําเนิดและเป็นผู้ทีค่วามรักความหวังดีกับลูกเสือด้วยความ
จริงใจ การอบรมส่ังสอนของบิดามารดา ล้วนมุ่งหวังที่จะเกลาให้ลูกเสือเป็นผู้ประพฤติดี มีความเจรญิก้าวหน้าใน
ชีวิต ลูกเสือจึงต้องเช่ือฟังโดยไม่มีข้อโต้แย้ง การเคารพเช่ือฟังบิดามารดายังแสดงถึงความกตัญญูอันเป็น
เครื่องหมายของคนดี ผลจากการเคารพเช่ือฟังบิดามารดา นอกจากจะเกิดผลดีต่อตัวลูกเสือเองด้วย ยังทําให้เกิด
ความปลาบปลื้มใจแก่บิดามารดาอีกด้วย ส่วนบังคับบัญชาน้ันเป็นผู้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ และประสบการณ์ที่
เป็นประโยชน์กับลูกเสือ การเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาจึงเป็นประโยชน์อย่างย่ิงกับลูกเสือทางตรงและทางอ้อม 
กล่าวคือ การเคารพเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาเต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกเสือได้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจาก
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับแล้ว การเช่ือฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชายังทําให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจ และ
ให้ความเช่ือถือวางใจลูกเสือย่ิงขึ้น เป็นการเสริมสร้างเกียรติคุณทั้งของตนและของลูกเสือโดยส่วนรวมอีกด้วย 
           ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก ภารกิจหลายๆอย่างของลูกเสือเป็นการ
บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน ซึ่งในบางคร้ังอาจจะเกิดความยุ่งยากลําบากใจ หากลูกเสือไม่เป็นผู้ที่มใีจหนักแน่นมั่นคง
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แล้ว คงยากทีจ่ะปฏิบัติภารกิจให้ลลุ่วงไปได้ การฝึกตนให้เป็นคนมีจิตใจร่าเริงและอดทนต่อสู้กับยากลําบากจึงเป็น
คุณลักษณะทีส่ําคัญย่ิงอย่างหน่ึงของลูกเสือ 

 

   
ภาพ  ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก 

           ข้อ 9 ลูกเสือเปน็ผูมั้ธยัสถ์ ความมัธยัสถ์หมายถงึการรู้จักใช้สอยอย่างประหยัด การปฏิบัติตนตามกฎของ
ลูกเสือข้อน้ี จะช่วยพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีให้ติดตัวไปสําหรับการดํารงชีวิตของลูกเสือในวันข้างหน้า นอกจากน้ัน
การเป็นการเป็นผู้มัธยัสถ์ยังมสี่วนช่วยในการทําประโยชน์ให้กับสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย เช่น ในระดับครอบครัว 
การใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์ ไม่สุรุย่สุร่ายของลูกเสือ ทําใหค้รอบครัวไม่ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถดําเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขได้ตามฐานะของตนของตน เมื่อระดับครอบครัวมีความมัธยัสถ์ก็จะส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมท่ี
จะกลายเป็นสังคมแห่งความมัธยัสถ์ไปด้วย 
           ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ การประพฤติชอบด้วยกาย วาจาและใจ เป็นพฤติกรรมที่
พึงประสงค์อย่างหน่ึงของลูกเสือ การประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ จะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะด้านอ่ืนๆของ
ลูกเสือให้โดดเด่นขึ้น เช่น การมีเกียรติเช่ือถือได้ ความสุภาพเรียบร้อย เป็นต้น การประพฤติชอบเป็นการปฏิบัติตน
ตามแนวทางที่สังคมส่วนร่วมยอมรับและเหน็ว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม การประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ จึงเป็นการ
ประพฤติปฏิบัติที่ลูกเสือจะต้องยึดถือปฏิบัติ 
           กฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ เป็นแนวทางที่ขบวนการลูกเสือกําหนดไว้สําหรับให้ลูกเสือยึดถือปฏิบัติ จาก
การศึกษากฎของลูกเสือทั้ง 10 ข้อ ลูกเสือจะเห็นได้ว่ากฎทุกข้อมีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ซึ่งหมายความว่า
การปฏิบัติตามกฎของลูกเสือในข้อใดข้อหน่ึงจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติในข้ออ่ืนๆด้วย หากลูกเสือยึดถือกฎของ
ลูกเสือทั้ง 10 ข้อ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติก็จะทําให้ลูกเสือประสบกับความเจริญก้าวหน้าทั้งในปัจจุบัน 
และในอนาคตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ ่
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การถักสายนกหวีด 

 

สาระสาํคญั 

 การถักสายนกหวีด 

 

สาระการเรียนรู้ 

           1. วัตถุประสงค์ของการถักสายนกหวีด 

           2. การเตรียมอุปกรณ์ ขั้นตอนการถัก 

 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

           1. บอกวัตถุประสงค์ของการฝึกถักสายนกหวีดได้ 

           2. บอกการเตรียมอุปกรณ์ การถกัและถักสายนกหวีดได้ 
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แผนที่ และเข็มทิศ 

 

แผนที่ 

สาระสาํคญั 

           แผนที่เป็นเคร่ืองมือที่จําลองสิ่งต่างๆ ในพ้ืนที่แต่ละแห่งให้ง่ายต่อการศึกษา และเพ่ือประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ลูกเสือจะต้องอ่านและเข้าใจแผนที่ เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
ตนเอง และสังคมส่วนรวม 

 

สาระการเรียนรู้ 

           1. ความหมาย และความสําคัญของแผนท่ี 

           2. ชนิดของแผนที ่

           3. องค์ประกอบของแผนที ่

           4. การอ่านแผนที ่

 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

           1. บอกความหมาย และความสําคัญของแผนที่ได้ 

           2. บอกชนิดของแผนที่ได้ 

           3. อ่านแผนท่ี และหาจุดที่ต้ังได้ 

           4. บอกประโยชน์ของแผนท่ีได้ 
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ความหมาย และความสําคัญของแผนท่ี 

           แผนที่ คือ สิ่งที่จําลองรายละเอียดต่าง ที่อยู่บนพ้ืนผิวโลก โดยเขียนลงบนพ้ืนที่ราบตามมาตราส่วนและ
สัญลักษณ์ที่ต้องการ 

           แผนที่มีความสําคญั เพราะเป็นสิง่ที่แสดงให้เหน็ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่บนพ้ืนผิวโลกได้ชัดเจน 
เป็นสิ่งที่แสดงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับโลก เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบสภาพทางภูมิศาสตร์
และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี และยงัมีความสําคัญทางการเมืองเก่ียวกับการแสดงอาณาเขต และการวางแผนทางด้าน
ยุทธศาสตร์ได้ด้วย ซึ่งสามารถแบ่งความสําคัญของแผนที่ได้ดังน้ี 

           1. ทางการเมือง เช่น ช่วยในการแบ่งเขตการปกครอง กําหนดพรมแดนระหว่างประเทศและในทาง
การทหารก็ใช้เป็นเคร่ืองมือในการกําหนดแผนยุทธศาสตร ์

           2. ทางเศรษฐกิจ เช่น กําหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แผนที่การวางแผนสร้างเขื่อน การ
วางแผนใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม เป็นต้น 

           3. ทางการคมนาคมขนส่ง การเดินทางไม่ว่าจะเป็นด้วยการเดินเท้า ทางเรือ ทางรถยนต์ หรือทาง
เครื่องบิน ก็จะต้องใช้แผนที่ประกอบการเดินทางเพ่ือความสะดวก ปลอดภัย และถึงจุดหมายปลายทางตาม
ต้องการ 
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ภาพ   แผนท่ีประเทศไทย 

           มนุษย์รู้จักบันทึกสิ่งต่างๆ ลงบนแผนที่มาต้ังแต่สมัยโบราณก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้ แผน
ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบ คอื แผนทีท่ําด้วยดินเหนียวแสดงกรรมสิทธ์ิทีดิ่นแปลงหนึ่งในเมโสโปเตเมีย เมื่อสมัย 
2,500 ปีก่อนพุทธกาล ขุดพบที่เมืองกาเซอร์ บริเวณลุ่มแม่นํ้ายูเฟรตีส ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ลักษณะ
รายละเอียดของแผนที่แสดงบริเวณลุ่มนํ้า ซึ่งอยู่ระหว่างหุบเขา สัญลักษณ์ของภูเขาคล้ายเล็ดปลาและยังบอก
ทิศทางไว้ในแผนที่อีกด้วย 

           ต่อมา เมื่ออาณาจักรกรีกเจริญรุ่งเรือง ชาวกรีกได้วางรากฐานเกี่ยวกับระบบการทําแผนที่ปัจจุบันไว้
มากมาย เช่น ระบบเส้นละติจูด และลองจจิูด การสร้างเส้นโครงแผนทีแ่ละการคํานวณขนาดของโลกได้ในเวลา
ต่อมา 

 

ชนิดของแผนท่ี 

           แผนที่แบ่งเป็นกี่ประเภทน้ันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแบ่ง คือ 

           1. การแบ่งชนิดของแผนท่ี โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คอื 

                1.1 แผนที่แบบแบนราบ (Planinetric Maps) คือ แผนทีท่ีแ่สดงพ้ืนผิวของโลกในทางราบ ไม่แสดง
ความสูง-ตํ่า ให้ประโยชน์มากในการใช้แสดงตําแหน่ง ระยะทาง และเสน้ทาง 

                1.2 แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Maps) คือ แผนทีส่องมิติที่แสดงพ้ืนผิวของโลกให้เห็นทั้งทาง
ระดับ (ทางราบ) และทางด่ิง (ทางสูง) ให้ประโยชน์มากกว่าแบบแบนราบ 

                1.3 แผนที่ภาพถ่าย (Picto Maps หรือ Orthophoto Maps) คือ แผนทีท่ี่ทําขึ้นโดยวิธีถ่ายภาพทาง
อากาศผ่านดาวเทียมสามารถแสดงให้เห็นลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ละเอียดถูกต้อง
มากที่สุด 
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ภาพ  แผนท่ีภาพถ่ายจากดาวเทียม 

           2. การแบ่งชนิดของแผนท่ีตามลักษณะการใช้งาน 

                2.1 แผนที่ทั่วไป (General Maps) ได้แก่ แผนที่ทีใ่ช้เป็นฐานสําหรับแผนที่อ่ืน มีมาตราส่วนขนาด
ใหญ ่ซึ่งส่วนมากจะใช้มาตราส่วน 1 : 1,000,000 แสดงพ้ืนที่บริเวณกว้าง เช่น อาณาเขตประเทศ ทวีป โลก เป็น
ต้น 

                2.2 แผนที่ทรวดทรงหรือแผนทีนู่น (Relief Maps) เป็นแผนที่ที่แสดงความสูงของภูมิประเทศ ใช้
มาตราส่วน 1 : 250,000 

                2.3 แผนที่ทหาร (Military Maps) แผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี แผนที่สําหรับทหารปืนใหญ ่

                2.4 แผนที่เดินอากาศ (Aeronautical Maps) ใช้สําหรับการบินเพ่ือให้ทราบถึงตําแหน่งและทิศทาง
ของเคร่ืองบิน 

                2.5 แผนที่เดินเรือ (Nautical Charts) ใช้ในการเดินเรือ แสดงความลึก สันดอน และปะการัง เขต
นํ้าต้ืน เป็นต้น 

                2.6 แผนที่การขนส่ง (Transportation Maps) เป็นแผนทีแ่สดงการคมนาคมทางถนน รถไฟ ทาง
เรือ และทางอากาศ 

                2.7 แผนที่เศรษฐกิจ (Economic Maps) เป็นแผนทีแ่สดงผลผลิต เขตกสิกรรม และลกัษณะการ
กระจาย หรือความหนาแน่นของประชากร 

                2.8 แผนที่ประวัติศาสตร์ (Historical Maps) เป็นแผนทีแ่สดงอาณาเขตสมัยก่อนๆ 

                2.9 แผนที่รฐักิจ (Political Maps) เป็นแผนที่แสดงเขตการปกครองดินแดน และพรมแดน 

                2.10 แผนที่เค้าโครง (Diagrammatic Maps) เป็นแผนทีท่ี่แสดงลายเสน้ กราฟ สถิติ เช่น แสดง
ปริมาณนํ้าฝน เป็นต้น 

                2.11 แผนทีผ่ังเมือง (City Maps) ใช้แสดงอาคารสถานที่ของตัวเมือง ถนนหนทาง สถานที่สําคัญ ใช้
มาตราส่วน 1 : 20,000 

                2.12 แผนทีท่างหลวง (Highway Maps) ใช้แสดงถนนสายสําคัญ เช่น ทางซูปเปอร์ไฮเวย์ ใช้มาตรา
ส่วน 1 : 1,000,000 
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                2.13 แผนที่โฉนดที่ดิน (Cadastral Maps) เป็นแผนทีแ่สดงการถือกรรมสิทธ์ิที่ดินของเจ้าของที่ดิน 
ซึ่งกรมที่ดินออกให้ 

                2.14 แผนที่เพ่ือการนิเทศ (Heustration Maps) เป็นแผนที่ที่ใช้ในการโฆษณา เช่น แผนที่เพ่ือการ
ท่องเที่ยว แสดงภาพสถานที่สําคัญๆ ต่างๆ 

 
ภาพ   แผนท่ีท่องเที่ยว 

องค์ประกอบของแผนท่ี 

           แผนที่ประกอบด้วย 

           1. พกัิดภูมิศาสตร์ หรือลองจิจูด และละติจูด 

                1) ลองจิจูด (Longitude) คือ ตําแหน่งบนผิวโลก และเส้นเมอริเดียนของลองจิจูด (Meridian of 
Longitude) คอื เส้นสมมุติทีล่ากจากแนวขัว้โลกเหนือถึงขั้วโลกใต้มีทั้งหมด 360 เส้น หรือ 360 องศา มี
ความสําคัญคือ เป็นเส้นบอกเวลา แต่ละเส้นเวลาจะห่างกัน 4 นาท ี(แต่ละองศาจะแบ่งออกเป็นลิปดาและฟิลิปดา 
คือ 60 ฟิลิปดา = 1 ลิปดา และ 60 ลิปดา = 1 องศา) เสน้ที่บอกเวลามาตรฐานโลก คอื ลองจิจูดที่ 0 องศา หรือ
เส้นเมอริเดียนหลัก (Prime Meridian) เป็นเส้นที่ลากผ่านเมืองกรีนิชในประเทศอังกฤษ ถือเป็นเสน้ใช้เทียบเวลา
สากล และเส้นที่ 180 องศาของทั้งซีกตะวันออกและตะวันตก (คือเส้นเดียวกัน) ถือเป็นเส้นแบ่งวันของโลก 
(International Date Line) 
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      ภาพ    การกําหนดละติจูดบนพื้นผิวโลก                  ภาพ ตารางบนพ้ืนผิวโลกท่ีเกิดจากเส้นเมอริเดียนของลองจิจูดและ

เส้นขนานของละติจูดตัดกันเรียกว่า พิกัดภูมิศาสตร์ 

                2) เส้นขนานละติจูด (Latitude) คือ เส้นที่ลากในแนวนอน เส้นขนานของละติจูดขนานกับศูนย์สูตร
ไปทางขั้วโลกเหนือและใต้ แต่ละเส้นห่างกัน 1 องศา ซีกโลกเหนือ 90 เส้น ซีกโลกใต้ 90 เส้น มคีวามสําคัญคือ 
เป็นเส้นแบ่งลักษณะภูมิอากาศ 

                บริเวณที่ละติจูดและลองจิจูดตัดกัน เรียกว่า พิกัดภูมิศาสตร์ ใช้บอกค่าตําแหน่งที่ต้ังของสถานที่
ต่างๆ ของผิวโลก เช่น ที่ต้ังของประเทศไทยอยู่ที่ 5°-22° N, 97°-105° E หมายความว่า ประเทศไทยต้ังอยู่ระหว่าง
ละติจูดที่ 5°-22° เหนือ และระหว่างลองจิจูด 97°-105° ตะวันออก 

 

           2. สญัลักษณ ์

                สญัลักษณใ์นแผนที่แต่ละชนิดจะมีเครื่องหมายต่างๆ ปรากฏอยู่ในแผนที ่ซึ่งเคร่ืองหมายเหล่าน้ันก็คือ 
สัญลักษณ์ นอกจากจะเป็นเคร่ืองหมายแล้วยังมีสัญลักษณท์ี่เป็นสีด้วย เช่น สีเขียวใช้แทนบริเวณที่เป็นป่าไม้ หรือ
บริเวณที่ราบลุ่มเป็นเขตเกษตรกรรม สีฟ้าหรือนํ้าเงินหมายถึงบริเวณที่เป็นแม่นํ้าหรือแหล่งนํ้า สีนํ้าตาลแทน
บริเวณที่เป็นภูเขาหรือที่สูง เป็นต้น 
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ภาพ  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนท่ี 

 

           3. มาตราส่วน 

                มาตราส่วน คือ ขนาดของแผนที่ทีใ่ช้แทนลักษณะที่เป็นจริง เช่น แผนที่ฉบับหน่ึงใช้มาตราส่วน 1 : 
5,000 หมายความว่า 1 เซนติเมตร ต่อ 5,000 เซนติเมตร หากวัดระยะในแผนที่ได้ 1 เซนติเมตร พ้ืนที่จริงก็จะ
เท่ากับ 5,000 เซนติเมตร 

 

           4. ขอ้มูลที่แสดงในแผนที่ ในแผนที่แต่ละฉบับจะมีการกําหนดช่ือชุด และแผ่นระวางไว้ เพ่ือประโยชน์ใน
การอ้างอิง 

                ระวาง (Sheet) ต่างกับคําว่าแผ่น (Copy) แผนที่ระวางหน่ึงๆ จะพิมพ์ก่ีแผ่นก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้า
พิมพ์แผนที่ครบท่ัวประเทศ 1,216 ระวาง ระวางหน่ึงๆ ต้องการใช้ 100,000 แผ่น ก็พิมพ์ตามจํานวนที่ต้องการ 
หรือเราอาจเจาะจงเอาระวางจังหวัดนครพนม สําหรับผู้เรยีน 50 คน ก็จะได้ 50 แผ่น เป็นต้น 

                ช่ือระวาง (Sheet Name) เน่ืองจากแผนที่ประกอบด้วยหลายระวาง และจัดเข้าเป็นชุด () จะต้องมี
ระบบบ่งระวางเพ่ือใช้เรียกให้ถูกต้อง ไม่สบัสน จึงมีช่ือระวาง ซึ่งจะปรากฏอยู่ตรงกลางของแผนที่พอดี การต้ังช่ือ
พิจารณาตามความสําคัญของหมู่บ้าน เช่น อําเภอบางระกํา อําเภอห้วยยอด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 
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                เลขหมายประจาํระวาง (Sheet Number) เลขหมายนี้จะถกูกําหนดขึ้นในแต่ละระวางไม่ซ้ํากัน 
ตัวอย่างเช่น แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 เลขระวางจะถูกกําหนดขึ้นเป็นตัวเลข 4 ตัว และตัวที่ 5 เป็นเลขโรมัน 
ต้ังแต่ I-IV ตัวอย่างเช่น 5142I, 5142II, 5142III, 5142IV เป็นต้น 

                ขอบระวาง (Border) แผนที่โดยท่ัวไปมีเส้นตรงเป็นฉากต้ังขอของแผนที่ 2 เส้น ห่างกันราว 3-6 
เซนติเมตร แลว้แต่ขนาดของแผนที ่เส้นในเรียกว่า ขอบใน ระหว่างขอบในและขอบนอกบอกค่าละติจูดและ
ลองจิจูด 

           5. ศัพทานุกรม 

                ศัพทานุกรม คอื คําศัพท์ต่างๆ ทีแ่สดงอยู่ขอบขวาด้านล่างของแผนที่เพ่ือบอกให้ทราบว่าแผนที่ฉบับ
น้ีใช้ เพราะคําบางคําในแผนที่บางชนิดก็จะมีความหมายเฉพาะ เช่น แผนที่ที่จัดทํา 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย คําบางคําจําเป็นต้องใช้ทับศัพท์ ดังน้ัน จึงต้องมีศัพทานุกรมอธิบาย เช่น 

   Ao……………....bay 

   Ban…………...…Village 

การอ่านแผนท่ี 

           ในการอ่านแผนที่ ลกูเสือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์ และองค์ประกอบต่างๆ 
ของแผนที่ ได้แก่ ส ีลายเส้น ทิศ พิกัด มาตราส่วน ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ เพ่ือความถูกต้องและแม่นยําในการแปล
ความหมาย อันจะนําไปสู่ประโยชน์ในการใช้งานของลูกเสือ ตัวอย่างการอ่านแผนที่ หรอืการหาจุดที่ต้ังบนแผนที ่

           1. การหาระยะทาง 

                1.1 การหาระยะทางที่ต้ังของจุดต่างๆ ในแผนที่โดยใช้มาตราส่วนตัวเลข 

                     เมื่อมีแผนที่และต้องการทราบระยะทางจริงในภูมิประเทศระหว่างจุดสองจุดในแผนที่ ให้วัด
ระยะทางในแผนที่ระหว่างจุดสองจุดน้ัน แล้วเอาตัวเลขที่ได้คูณด้วยตัวส่วนของมาตราส่วนในแผนที่ฉบับน้ัน เช่น 

                     วัดระยะทางในแผนที่ได้ =   4 ซม. 

                     มาตราส่วนในแผนที ่  =   1 : 25,000 

                     ระยะทางในภูมิประเทศ =   4 x 25,000 

     =   100,000 =   1 กม. 
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                1.2 การหาระยะทางในภูมิประเทศโดยใช้มาตราส่วนเส้นบรรทัด 

                     ในการอ่านแผนที่น้ัน เราสามารถทราบระยะทางในภูมิประเทศจริงได้จากการวัดระยะในแผนที ่
แล้วนําไปทาบอ่านกับมาตราส่วนเส้นบรรทดัที่พิมพ์อยู่ที่ก่ึงกลางด้านล่างของขอระวางของแผนที่ฉบับน้ัน โดย
วิธีการดังน้ี 

                     1) การหาระยะทางของภูมิประเทศที่เป็นเส้นตรง ให้ใช้แถบกระดาษช้ินเล็กๆ ทีม่ีขอบเป็น
เส้นตรงวางทาบลงไปบนแผนที่ โดยให้ขอบของกระดาษจดกับจุดทั้งสอง แล้วทําเคร่ืองหมายขีดเล็กๆ ไว้บน
ขอบกระดาษตรงแต่ละจุด แล้วเลื่อนกระดาษมาทาบกับมาตราส่วนเส้นบรรทัดตรงหน่วยที่ต้องการวัด และอ่าน
ระยะในภูมิประเทศระหว่างจุดสองจุดน้ัน 

                     2) การหาระยะภูมิประเทศที่เป็นเส้นโค้ง ในการวัดระยะทางไปตามแนวเส้นโค้งหรือเส้นคดเคี้ยว 
ก็ใช้กระดาษที่มีขอเป็นเส้นตรงอีกเหมือนกัน โดยเริ่มวัดด้วยการขีดเคร่ืองหมายเล็กๆ ให้จดกับจุดเริ่มต้นของแนวที่
ต้องการวัด แล้วทาบขอบกระดาษไปตามส่วนที่เป็นเส้นตรงจนสุดระยะเส้นตรงน้ัน แลว้ทําเคร่ืองหมายขีดเล็กๆ ไว้
ทั้งบนแผนทีแ่ละบนกระดาษ กดปลายดินสอที่ทําเคร่ืองหมายไว้บนกระดาษเพ่ือให้กระดาษอยู่ในลักษณะอยู่กับที่ 
โดยพยายามให้เครื่องหมายขีดทั้งบนแผนที่และบนกระดาษอยู่ตรงกัน หมุนกระดาษไปจนกว่าจะอยู่ในแนวของ
ส่วนที่เป็นเส้นตรงต่อไป ทําเครื่องหมายขีดเล็กๆ ไว้บนกระดาษและบนแผนที ่ทําเช่นน้ีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะวัด
ระยะเสร็จ แลว้จึงเอากระดาษน้ันไปทายลงบนมาตราส่วนเส้นบรรทัด 

           2. การอ่านพิกัดในแผนที ่

                การอ่านพิกัดคือการหาตําแหน่งจุดที่ต้ังของสิ่งต่างๆ ในแผนที่ โดยทั่วไปนิยมหาได้ 2 รปูแบบ คือ 

                2.1 การหาที่ต้ังโดยอาศัยพิกัดภูมิศาสตร์ รูปแบบน้ีตําแหน่งที่ต้ังถูกกําหนดโดยค่าของเส้นละติจูด 
(เส้นรุ้ง) และเส้นลองจิจูด (เส้นแวง) เช่น ที่ต้ังของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ที่ 12 องศา 35 ลิปดา
เหนือ, 99 องศา 57 ลิปดาตะวันออก หมายความว่า อําเภอหัวหิน ต้ังอยู่ละติจูดที่ 12 องศา 35 ลิปดา ในซีกโลก
เหนือและลองจิจูดที่ 99 องศา 54 ตะวันออก 

                2.2 การหาที่ต้ังโดยอาศัยพิกัดตาราง (Grid Co-ordinates) รูปแบบน้ีตําแหน่งที่ต้ังถูกกําหนดโดยค่า
ของเส้นตรง 2 ชุด คือ 

                     1) เส้นตรงขนานกันในแนวเหนือ-ใต้ 

                     2) เส้นตรงขนานกันในแนวตะวันตก-ตะวันออก 
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                โดยเส้นตรงทั้งสองจะตัดกันเป็นมุมฉาก ก่อให้เกิดรูปสี่เหลีย่มจัตุรัส หลักการอ่านค่าต้องอ่านจากซ้าย
ไปขวา และจากล่างขึ้นบน (Read Right up) ค่าที่อ่านเป็นเลข 6 หลัก 3 หลักแรกจะเป็นค่าจากซ้ายไปขวา และ 
3 หลักหลังเป็นค่าด้านล่างขึ้นบน 

           ตารางกริดเลข 6 หลัก พ้ืนที่จะมขีนาดกว้าง สูง ก่ีเมตรก็ตาม จะแบ่งความกว้างและความสูงของพ้ืนที่
ออกเป็น 100 ส่วน และ 1 ใน 100 ส่วนจะแบ่งเป็น 10 สว่นเสมอ เช่น 

           ตารางกริด 1,000 เมตร คือกว้าง 1,000 เมตร สงู 1,000 เมตร รวมเป็นพ้ืนที่ 1,000,000 ตารางเมตร 
โดยทําการแบ่งความกว้างและความสูงออกเป็น 100 ส่วน เกิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 10,000 ตารางช่องใหญ่ ในแต่ละ
ส่วนจะแบ่งออกเป็น 10 ส่วน หรือใน 1 ตารางช่องใหญ่ แบ่งออกเป็น 100 ตารางช่องเล็ก รวมเป็น 1,000,000 
ตารางช่องเล็ก หรือ 1,000,000 ตารางเมตร ดังในภาพ 

 
ภาพ   แสดงการหาท่ีต้ังโดยอาศัยพิกัดตาราง 

           ตัวอย่าง จากตารางกริด 1,000 เมตร ข้างบนพิกัด A ได้ดังน้ี 

           ค่า 3 ตัวแรกอ่านจากซ้ายไปขวา 

           จากรปู ตําแหน่ง A อยู่ระหว่างช่อง 71-72 และจากเส้น 71 ซา้ยไปขวาถึงตําแหน่ง A อ่านค่าได้อีก 6 
ช่องเล็ก ดังน้ัน ค่า 3 ตัวแรก คือ 716 หรือ 71.6 

           ค่า 3 ตัวหลังอ่านจากด้านล่างขึ้นด้านบน 

           ตําแหน่ง A อยู่ในช่อง 43-44 และจากเส้น 43 ขึ้นไปถึงตําแหน่ง A อ่านได้อีก 8 ช่องเล็ก 

           ดังน้ัน ค่า 3 ตัวหลงัจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนคือ 438 หรือ 43.8 จากช่องดังกล่าว ตําแหน่ง A จะอยู่ที่
พิกัดกริดที่ 716438 หรือ 71.643.8 
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           3. การอ่านทิศทาง ในแผนทีส่ามารถบอกทิศทางได้ 4 ลักษณะ คือ 

                3.1 บอกทิศเป็นช่ือสัญลักษณ ์เช่น  N แทน North คือ ทิศเหนือ 

         S แทน South คือ ทิศใต้ 

         E แทน East คือ ทิศตะวันออก 

        W แทน West คือ ทิศตะวันตก 

                3.2 บอกทิศเป็นช่ือทิศ เช่น ทศิเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก 

                3.3 บอกทิศเป็นมิล ซึ่งนิยมใช้ในวงการทหารโดยใช้แผ่นวงกลมกําหนดให้มมุรอบจุดศูนย์กลางมีค่า
เท่ากับ 6,400 มิล ซึ่งทหารมกัจะใช้ในการปรับมุมยิงอาวุธต่างๆ เช่น การต้ังยิงปืนของทหารปืนใหญ ่เป็นต้น 

                3.4 บอกทิศเป็นองศา นิยมใช้กันทั่วไป โดยกําหนดให้มุมรอบจุดศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ 360 องศา 1 
องศา เท่ากับ 60 ลิปดา 1 ลปิดา เท่ากับ 60 ฟิลิปดา ในการวัดมุมจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดังน้ี 

                     1) มมุราบของทิศ หรือมมุอะซิมุท (Azimuth System) หมายถึง วิธีการวัดขนาดของมุมราบที่
วัดจากแนวทิศเหนือหลักเวียนตามเข็มนาฬิกามาบรรจบกับแนวเป้าหมายที่ต้องการวัดซึ่งมีค่าต้ังแต่ 0 องศา - 360 
องศา นิยมใช้กันมากในวงการลูกเสือและวงการทหาร 

 
ภาพที่ 10.8 แสดงการวัดมุมอะซิมุท (Azimuth System) 

                การวัดมุมอะซิมุท จะทําการวัดจากทิศเหนือหลักซึ่งมี 3 รปูแบบดังน้ี 

                1. ทิศเหนือจริง หมายถึง แนวทิศเหนือตามเส้นลองจิจูดในหลักสูตรภูมิศาสตร์ใช้สัญลักษณ์ดาว 

                2. ทิศเหนือแม่เหล็ก หมายถึง แนวทิศเหนือตามหมายของเข็มทิศทีใ่ช้สญัลักษณ์ครึ่งลูกศร 

                3. ทิศเหนือกริด หมายถึง แนวตามเส้นตาราง ทางแนวต้ัง ของระบบตารางกริดในแผนทีใ่ช้
สัญลักษณ์กริด คือ GN 
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                ทิศเหนือทั้งสามรูปแบนี้จะเปลี่ยนตําแหน่งอยู่เสมอ ไม่ตายตัว 

 
ภาพ   แสดงการเปลี่ยนตําแหน่งของทิศเหนือ 

                     2) มมุทิศหรือมุมแบริง (Reduced Bearing) หมายถึง มุมที่เกิดจากการแบ่งในแนวเหนือ-ใต้ 
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตะวันตกและส่วนตะวันออก ทําการวัดมุมได้ 2 รูปแบบทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็ม
นาฬิกา แต่ละมุมจะมีค่าไม่เกิน 90 องศา 

 
ภาพ    แสดงการวัดมุมแบริง (Reduced Bearing) 
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เข็มทิศ 

สาระสาํคญั 

           เข็มทศิเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญของกิจกรรมวิชาลูกเสือ โดยเฉพาะการหาทิศในกจิกรรมการเดินทางไกล 
ลูกเสือจะต้องรู้จักและใช้เข็มทิศเป็น เข็มทศิมีหลายชนิดแต่ที่นิยมใช้กันมากในกิจกรรมลูกเสือ คือ เข็มทิศแบบ  
ซิลวา 

 

สาระการเรียนรู้ 

           1. ความหมาย และส่วนประกอบของเข็มทิศ 

           2. เขม็ทิศแบบซิลวา 

           3. การทําแผนทีส่ังเขปโดยใช้เข็มทิศ 

           4. วิธีการสังเกตทิศจากสิ่งแวดลอ้ม 

 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

           1. บอกความหมาย และส่วนประกอบของเข็มทิศได้ 

           2. ใช้เข็มทิศแบบซิลวาได้ 

           3. ทาํแผนที่โดยสังเขปจากเข็มทิศได้ 

           4. สังเกตทิศจากสิ่งแวดล้อมได้ 
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ความหมาย และส่วนประกอบของเข็มทิศ 

           เข็มทิศ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการหาแนวทิศเหนือ เข็มทิศมีหลายชนิด เช่น เข็มทิศตลับธรรมดา เข็มทิศ
ข้อมือ เข็มทศิแบบเลนซาติก (Lensatic) และเข็มทิศแบบซิลวา (Silva) โดยเข็มทิศที่นิยมใช้ในวงการลูกเสือน้ัน 
คือ เข็มทิศแบบซิลวาของสวีเดน เป็นเข็มทศิและไม้โปรแทรกเตอร์รวมอยู่ด้วยกัน ทั่วโลกนิยมใช้มาก ใช้ทําแผนที่
และหาทิศทางได้ดี เหมาะสําหรับลูกเสือ เพราะใช้ง่ายและสะดวก 

      
ภาพ   การวัดระยะทางแผนท่ีเป็นแนวโค้ง                 ภาพ   สว่นประกอบของเข็มทิศแบบซิลวา 

 

           เข็มทศิที่ใช้กันอยู่โดยทั่วๆ ไป จะประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปน้ี 

           1. แผ่นฐานทําด้วยวัสดุโปร่งใส 

           2. ทีข่อบฐานมีมาตราส่วนเป็นน้ิวหรือเป็นเซนติเมตร 

           3. มลีูกศรช้ีทิศทางที่จะไป 

           4. เลนส์ขยาย 

           5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนไปมาได้ บนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศแบ่งมุมออกเป็น 360 องศา 

           6. ภายในตลับเข็มทิศมีเข็มแม่เหล็กสีแดง ซึ่งจะช้ีไปทางทิศเหนือเสมอ 

           7. ตําแหน่งสําหรับต้ังมุมและอ่านคา่ของมุมอยู่ตรงปลายลูกศรช้ีทิศทาง 
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เข็มทิศแบบซิลวา 

           การใช้เข็มทศิแบบซิลวา 

           1. กรณีที่ทราบค่าหรือบอกมุมอะซมิุทมาให้ และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินไปในทิศทางใด ต้องปฏิบัติดังน้ี 
(สมมุติว่าบอกมุมอะซิมทุมาให้ 60 องศา) 

                1.1 วางเข็มทิศบนฝ่ามือ หรือสมุดปกแข็งในแนวระดับ โดยให้เข็มแม่เหลก็แกว่งไปมาได้โดยอิสระ 

                1.2 หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงปลายลูกศรช้ีทิศทาง ดังภาพ 

 
ภาพ   การใช้เข็มทิศซิลวา 

                1.3 หมุนตัวเข็มทิศจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศตรงกับอักษร N บนกรอบหน้าปัด 

                1.4 ดูลูกศรช้ีว่าช้ีไปทางทิศใด ก็เดินไปจามทิศทางน้ัน ซึ่งเป็นมุม 60 องศา ในการเดินไปตามทิศทาง
ที่ลูกศรช้ีไปน้ัน ให้มองหาจุดเด่นในภูมิประเทศที่อยู่ตรงทศิทางที่ลูกศรช้ีไป เช่น ต้นไม้ ก้อนหิน โบสถ์ เสารั้ว ฯลฯ 
เป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งน้ัน 

           2. ในกรณีที่จะหาคา่มุมอะซิมุทจากตําบลท่ีเรายืนอยู่ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป ให้ปฏิบัติดังน้ี 

                2.1 วางเข็มทิศบนฝ่ามือหรือสมุดปกแข็งในแนวระดับ 

                2.2 หันลูกศรช้ีทิศทางไปยังจุดหรือตําแหน่งที่เราจะเดินไป ดังภาพ 

                2.3 หมุนกรอบหน้าปัดของเข็มทิศจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัดอยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็กสแีดง
ในตลับเข็มทิศตรง 

                2.4 ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดที่อยู่ตรงปลายลูกศรช้ีทิศทาง คือ ค่าของมุมที่เราต้องการทราบ 

 

           ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศ 
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           การใช้เข็มทิศจะต้องจับถือด้วยความระมัดระวัง เพราะหน้าปัดเป็นแม่เหล็กบอบบางและอ่อนไหวง่าย 
แรงกระแทกอาจทําให้เสียหายได้ การอ่านเข็มทิศไมค่วรกระทําใกล้ๆ  วัสดุที่ทําด้วยเหล็ก หรือมีวงจรไฟฟ้า จะทํา
ให้ค่าผิดพลาด ระยะปลอดภัยของการใช้เข็มทิศจากวัตถุต่างๆ มีดังน้ี 

 สายไฟฟ้าแรงสูง 60 หลา 
 รถยนต์, รถถัง 20 หลา 
 สายโทรเลข, โทรศัพท์, ลวดหนาม 10 หลา 
 วัตถุที่ทําด้วยเหล็ก 1 หลา 

การทําแผนที่สังเขปโดยใช้เข็มทิศ 

           มีวิธีการทํา 2 ขั้นตอน คือ 

           1. หาทิศทางและระยะทางจากภูมิประเทศจริงของทุกๆ จุด โดยันทึกค่าลงในสมุดหรือบันทึกเป็นแผนที่
ร่างพอสังเขป หรือจะกระทําทั้ง 2 กรณีก็ได้ 

           2. ทาํแผนที่จากผลงานภาคสนาม หรือจากค่ามมุอะซิมุทและระยะทางภูมิประเทศที่หามาแล้วในขั้นแรก 
นํามาทําแผนทีใ่นสํานักงานหรือในห้องเรียน 

 

           วิธีทําแผนทีส่ังเขป 

           1. เขยีนลูกศรทิศเหนือแม่เหล็ก ลงบนหัวกระดาษด้านบน 

 
           2. จดัวางแผ่นกระดาษ วางให้ถูกทิศโดยใช้เข็มทิศ 

           3. กําหนดจุดเริ่มต้นบนแผ่นกระดาษ (สมมุติคือจดุที่ 1) 
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           4. ลากเส้นตรงเบาๆ จากจุดเริ่มต้นไปตามแนวทิศทางที่จะเดินทางไปยังจุดที่ 2 

 
           5. ใช้เข็มทิศเล็งไปตามทิศทางน้ัน โดยเล็งไปยังที่หมายที่เด่นชัด 

           6. อ่านค่ามุมอะซิมทุแม่เหล็กที่วัดได้ จดลงไว้ในสมุดทําแผนที ่

           7. ผูท้ําออกเดินทางจากจุดเริ่มต้น (จุดที่ 1) ไปตามทิศทางน้ันจนถึงจุดที่ 2 และวัดระยะทางโดยการนับ
ก้าว พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดลักษณะภูมิประเทศระหว่างสองข้างทางด้วย 

           8. เมือ่เดินไปถึงจุดที่ 2 แล้ว หมายจุดน้ันลงบนเส้นตรงที่ลากไว้เบาๆ บนกระดาษโดยการใช้มาตราส่วนที่
กําหนดขึ้นใหพ้อเหมาะ 

           9. จากจุดที่ 2 วางแผ่นกระดาษให้ถูกทิศ แล้วลากเส้นตรงเบาๆ จากจุดที่ 2 ไปตามแนวทิศทางที่จะ
เดินทางต่อไป ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ได้ทํามาแล้วขั้นต้น 
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           สมุดทําแผนที่สังเขป 

           ในสมดุทําแผนที่สังเขป ควรมีตารางแสดงรายละเอียดต่างๆดังน้ี 

เดินทางจาก 
จุด......ไป...... 

ทิศ 
จํานวน
ก้าว 

สถานที่สําคัญ
ที่เด่นชัด 

 

1 – 2 40° 72 วัด 

 

 

2 – 3 150° 131 โรงเรียน 

3 – 4 90° 140 ภูเขา 

4-พ.ค. 35° 144 โรงงาน 

    

ชื่อ................................สกุล................. 

หมู่........................................................ 

วันที่........เดอืน....................พ.ศ. ......... 

           สิ่งที่ต้องแสดงไว้ในแผนที่สังเขป 

           1. เครื่องหมายทิศเหนือแม่เหล็ก 

           2. ช่ือผู้ทํา 

           3. วัน เดือน ปี ที่ทาํ 

           4. มมุและระยะทาง 

           5. สถานที่สําคัญที่เด่นชัด (ภายในไม่เกิน 500 เมตร) 

วิธีการสังเกตทิศจากสิ่งแวดล้อม 

           1. การสังเกตดวงอาทิตย์ ดังที่ทราบกันแล้วว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก 
ดังน้ัน ถ้าเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศเหนือจะอยู่ทางซ้ายมือและทิศใต้จะอยู่ทางด้านขวามือ แต่การโคจร
ของดวงอาทิตย์โดยธรรมชาติน้ันจะไม่คงที่ คือ จะโคจรไปทางขอบฟ้าด้านเหนือ ซึ่งเรียกว่า ตะวันอ้อมเหนือ และ
โคจรไปทางขอบฟ้าด้านใต้ เรียกว่า ตะวันอ้อมใต้ ส่วนวิถีโคจรของดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านตรงศีรษะของเราพอดี
น้ัน ในปีหน่ึงๆ จะมีเพียงวันเดียวเท่าน้ัน 
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           จากวิถีโคจรของดวงอาทิตย์ในวันหน่ึงๆ ของแต่ละฤดูกาล ย่อมทําให้วัตถุที่อยู่กลางแจ้งมีเงาทอดไปใน
ทิศทางต่างๆ โดยประมาณดังน้ี 

           ฤดูตะวันอ้อมเหนือ ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม เวลาเช้าเงาจะทอดไปทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ เวลาเที่ยงเงาจะทอดไปทางทิศใต้ เวลาบ่ายเงาจะทอดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

           ฤดูตะวันอ้อมใต้ ประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนเมษายน เวลาเช้าเงาจะทอดไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ เวลาเที่ยงเงาจะทอดไปทางทิศเหนือ เวลาบ่ายเงาจะทอดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                 
ภาพ    เงาเวลาเช้าของฤดูตะวันอ้อมเหนือ                  ภาพ    เงาเวลาเช้าของฤดูตะวันอ้อมใต้ 

 

           2. การสังเกตดวงจันทร์ ดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ 
แต่ดวงจันทร์สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมได้ คือ เวลาขึ้น ดวงจันทร์จะหันด้านแหว่งเว้าไปทางทิศตะวันออก เวลา
ข้างแรมดวงจันทร์จะหันแหว่งเว้าไปทางทิศตะวันตก และถ้าเป็นคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง ให้สังเกตรูปกระต่าย 
(เงาดํา) ในดวงจันทร์ โดยทางยอกแหลมหรือหูกระต่ายจะอยู่ทางทิศตะวันตก ทางฐาน (ก้นกระต่าย) จะอยู่ทางทิศ
ตะวันออก 

 

           3. การสังเกตจากดวงดาว 

                3.1 การสังเกตจากดาวเหนือ ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเข็มทิศ นักเดินเรือจะอาศัยดาวเหนือเป็นที่สังเกต
ไม่ให้หลงทาง ทั้งน้ี เพราะดาวเหนือจะคงที่อยู่ทางทิศเหนือตลอดเวลา และมองเห็นได้ชัดเจน การหาดาวเหนือให้
สังเกตจากกลุ่มดาวหมีใหญ ่ซึ่งจะมีอยู่ 7 ดวง จากดาวคู่หน้าสุด (ดวงที่ 1 และ 2) ถ้าลากเส้นสมมุติต่อไป 
ประมาณ 5 เทา่ครึ่ง ก็จะพบดาวเหนือ 

                3.2 สังเกตจากกลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวแมงป่องเป็นกลุ่มดาวที่เรียงเป็นรูปคล้ายแมงป่อง โดยจะ
ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เมื่อขึ้นไปสูงสุดของขอบฟ้า 
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กลางตัวแมงป่องจะอยู่สูงกว่าขอบฟ้าทางทิศใต้ประมาณ 45 องศา ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มดาวน้ีจะขึ้นตอน
ใกล้สว่าง แต่ในเดือนพฤษภาคม จะขึ้นเวลาหัวค่ํา 

                3.3 สังเกตจากกลุ่มดาวค้างคาว กลุ่มดาวค้างคาว จะประกอบด้วยดาวฤกษ์ 5 ดวง เรียงกันเป็นรูปตัว 
M ในขณะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเห็นเป็นรูปตัว W ในขณะตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

           4. การสังเกตโดยใช้เข็มนาฬิกา นาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาพกที่ใช้กันทั่วไปน้ัน อาจจะเอามาใช้ในการหา
แนวทิศเหนือและใต้โดยประมาณได้ แต่ต้องนําเอาฤดูกาลมาประกอบด้วย คือ 

                   
ภาพซ้าย  การหาทิศในฤดูตะวันอ้อมเหนือโดยใช้

นาฬิกา 

ภาพขวา  การหาทิศในฤดูตะวันอ้อมใต้โดยใช้
นาฬิกา   
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เกมหาทิศ 
               อุปกรณ์  เข็มทิศ  กระดาษแข็ง  ฝาขวดน้ําอัดลม 
              ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจํานวนหมู่  ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ 
8  เมตร  นําเข็มทิศวางไว้กระดาษแข็งท่ีเส้นตามทิศ  8  ทิศ  ฝาขวดน้ําอัดลมเขียน
ตัวเลขเป็นมุมต่างๆ  8  มุม  (300 ,900   ,1350   ,1800  ,2300    ,2700   3250   ,  00 )  เม่ือ
ได้ยินเสียงสัญญาณเร่ิมให้นายหมู่ หันเข็มทิศแล้วล้วงฝาขวดน้ําอัดลมอันหนึ่งลงบน
กระดาษให้ตรงมุมตามองศาท่ีกําหนด เสร็จแล้ววิ่งไปสัมผัสคนท่ี 2  คนท่ี  2  หยิบฝา
น้ําอัดลม  1  อัน  ดูจํานวนองศาแล้ววางไว้ตามมุมท่ีกําหนด  เสร็จแล้ววิ่งไปสัมผัสมือคน
ท่ี  3  ทําต่อไปจนครบ  8  ทิศ   
               ( ถ้าผู้เล่นไม่ครบ  8  คน  ให้เล่นซ้ําคนแรกใหม่ ) 
                 
การตัดสิน  หมู่ใดถูกต้องมากท่ีสุดชนะ 
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           เงื่อนผูกแน่น 

 

สาระสาํคญั 

           ลูกเสอืทุกคนจะต้องผูกเง่ือนเชือกเป็น และสามารถนําเง่ือนเชือกไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
การใช้เง่ือนเชือกน้ีลูกเสือจะต้องรู้จักนําไปใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจะ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 

 

สาระการเรียนรู้ 

           1. คณุสมบัติของเชือกที่จะนํามาใช้ในการทําเง่ือนเชือก 

           2. ประโยชน์ของเง่ือนเชือก  

           3. การผูกแน่น ได้แก่ ผูกกากบาท  ผูกประกบ  และผูกทแยง 

 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

           1. บอกประโยชน์ของเชือกที่มีต่อกิจกรรมลูกเสอืได้ 

           2. สามารถผูกแน่นได้ 
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ทบทวนเง่ือนเชือกท่ีใช้ในการผูกแน่น 

           1. เง่ือนตะกรุดเบ็ด วิธีผูก ม ี2 วิธี คือ 

                วิธีที่ 1   ใช้เมื่อสามารถทําเป็นบ่วงสวมวัตถุที่ต้องการผูกได้ 

                ขัน้ที่ 1   ทําเชือกให้เป็นบ่วงสองบ่วงสลับกันดังภาพ 

 
                ขัน้ที่ 2   เลื่อนบ่วงให้ซ้อนทับกันจนเห็นเป็นบ่วงเดียว 

 
                ขัน้ที่ 3   นําบ่วงที่ได้ไปสวมวัตถุที่ต้องการจะผูก แล้วดึงปลายเชือกให้บ่วงรัดวัตถุน้ันให้แน่น 

 
 

                วิธีที่ 2   เมื่อไมส่ามารถนําบ่วงไปสวมกับวัตถุที่ต้องการผูกได้ 

                ขัน้ที่ 1   ใช้ปลายเชือกพาดอ้อมเสาหรือหลัก แล้ววกกลับมาด้านหน้าให้ปลายเชือกอยู่ใต้ตัวเชือก 
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                ขัน้ที่ 2   ยกปลายเชือกขึ้นเตรียมพาดอ้อมเสาหรือหลักอีก 1 รอบ 

 
                ขัน้ที่ 3   อ้อมปลายเชือกไปด้านหลังแล้ววกกลับมาลอดเส้นเดิมในด้านหน้า 

 
 

           2. เง่ือนผูกซุง 

                วิธีผูก 

                ขัน้ที่ 1   ใช้เชือกพันรอบวัตถุที่ต้องการจะผูก 

 
                ขัน้ที่ 2   งอปลายเชือกเป็นบ่วงแล้วสอดเข้าใต้ตัวเชือกให้ปลายต้ังขึ้น 
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                ขัน้ที่ 3 พันปลายเชือกรอบเส้นเชือกบริเวณท่ีทาบอยู่บนวัตถุที่จะผูก 3-4 รอบ แล้วดึงตัวเชือก
เพ่ือให้เง่ือนแน่น 

 
 

      การผูกแน่น  มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การผูกทแยง 

                ขัน้ที่ 1   ใช้ปลายเชือกด้านหน่ึงคล้องรอบไม้กากบาทที่ต้องการจะมัดหรือผูก แล้วผูกด้วยเง่ือน
ผูกซุงก่อน 

 
                ขัน้ที่ 2   ดึงปลายเชือกลงทางขวา เพ่ือให้เง่ือนแน่น แล้วพันรอบไม้ทั้งสอง 3-4 รอบ 
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                ขัน้ที่ 3   พันเชือกทแยงรอบไม้กากบาทอีกด้านหน่ึง 3 รอบ 

 
                ขัน้ที่ 4   พันหักคอไก่ 3 รอบ 

 
                ขัน้ที่ 5   จบลงด้วยเง่ือนตะกรุดเบ็ด 

 
 

           2. การผูกกากบาท 

                ขัน้ที่ 1   ผูกเง่ือนตะกรุดเบ็ดใต้ไม้กากบาท 
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                ขัน้ที่ 2   สอดปลายเชือกไปพันรอบตัวเชือก 3-5 รอบ 

 
                ขัน้ที่ 3   อ้อมเชือกไปใต้ไม้อันขวางทางด้านขวาหรือซ้าย แล้วดึงขึ้นเหนือไม้อันขวางแล้วพันอ้อม
ไปด้านหลัง 

 
                ขัน้ที่ 4   ดึงเชือกอ้อมมาทางด้านหน้า พันลงใต้ไม้อันขวาง ดึงอ้อมไปด้านหลังไม้อันต้ังไปทาง
ด้านขวาแล้วดึงเชือกพาดไม้อันขวางทางขวา แล้วพันต้ังต้นใหม่ประมาณ 3-4 รอบ 

 
                ขัน้ที่ 5   พันหักคอไก่ 3 รอบ แล้วผูกปลายเชือกด้วยเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่ไม้อันขวาง 
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           3. การผูกประกบ 

                ขัน้ที่ 1   เอาไมท้ี่จะต่อกันวางขนานกัน โดยให้ส่วนที่จะผูกวางซ้อนกันประมาณ 1/4 ของความ
ยาว 

 
                ขัน้ที่ 2   เอาเชือกผูกเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นหน่ึง แล้วบิดปลายเชือกเข้ากับตัวเชือก ทํา
เหมือนกันกับเสาอีกต้นหน่ึง ใช้ลิ่มขนาดเทา่ตัวเชือกคั่นระหว่างเสา 

 
                ขัน้ที่ 3   พันเชือกรอบเสาทั้งสองต้นให้เชือกเรียงกัน ให้ได้ความกว้างเท่ากับความกว้างของไม้ทั้ง
สองอัน สอดเชือกเข้ากลางระหว่างไม้ทั้งสองเพ่ือเตรียมพันหักคอไก่ 

 
                ขัน้ที่ 4   พันหักคอไก่ โดยสอดเชือกในระหว่างไม้ พันรอบเชือกที่พันอยู่เดิม ดึงลิ่มออกรัดหักคอ
ไก่ให้แน่น 

 
                ขัน้ที่ 5   ผูกปลายเชือกด้วยเง่ือนตะกรุดเบ็ดที่ไม้คนละอันกบัอันขึ้นต้น 
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          การผูกประกบ 3 ท่อน 

                เริ่มด้วยผูกตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นกลาง บิดปลายเชือกเข้ากับตัวเชือก แล้วพันรอบเสาทั้งสามให้
เชือกเรียงกันจนกว้างเท่ากับความกว้างของเสาทั้งสามต้น หักคอไก่รัดเชือกจนแน่นแลว้จบลงด้วยการผูก
ตะกรุดเบ็ดที่เสาต้นริม 
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ระเบียบวินัย  (เน้นการเรียกแถว) 
 

สาระสาํคญั 
           การฝกึระเบียบแถว เป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยและความอดทนของลูกเสือ ให้เป็นผู้มคีวาม
คล่องแคล่วว่องไว มีไหวพริบ และรู้หน้าทีข่องตนเอง การฝึกระเบียบแถวจะต้องรู้จักสัญญาณมือก่อน และ
ระเบียบแถวมีทั้งแบบเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และฝึกการใช้ไม้ง่าม ตามท่าต่างๆ 
 
สาระการเรียนรู้ 
           1. วัตถุประสงค์ของการฝึกระเบียบแถว 
           2. การเตรียมการฝึกและขั้นตอนทา่ที่จะฝึก 
           3. สญัญาณมอืในการเรียกแถว 
           4. การฝึกระเบียบแถวเป็นรายบุคคล 
           5. การฝึกเป็นบุคคลท่าถือไม้ง่าม 
           6. การใช้ไม้ง่ามในการป้องกันตัว 
 
 
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 
           1. บอกวัตถุประสงค์ของการฝึกระเบียบแถวได้ 
           2. บอกการเตรียมการเพ่ือฝึกระเบียบแถวได้ 
           3. ปฏิบัติตามการให้สัญญาณมือในการเรียกแถวได้ 
           4. ปฏิบัติตามระเบียบแถวในท่าต่างๆได้ 
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วัตถุประสงค์ของการฝึกระเบียบแถว 
           ระเบียบแถว เป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความมีระเบียบวินัยของลูกเสือ ที่แสดงให้ประชาชนได้เห็น 
ดังน้ัน การฝึกระเบียบแถวของลูกเสือก็เท่ากับการปลูกฝังความเป็นผู้มีเกียรติ ศักด์ิศรี และเป็นผู้มีวินัยน่ันเอง 
           การฝกึระเบียบแถวมีความมุ่งหมายดังน้ี คือ 
           1. เพ่ือฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้มีระเบียบวินัยอันดีงาม 
           2. เพ่ือฝึกให้ลูกเสือรู้จักฟังคําสั่งและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
           3. เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน เพ่ือที่จะสามารถบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตามลักษณะของ
ลูกเสือได้ 
           4. เพ่ือให้ลูกเสือเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง
คล่องแคล่วว่องไว 
           5. เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันในหมู่ลูกเสือ 
           6. เพ่ือฝึกความสามารถในการเป็นผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การเตรียมการฝึกและข้ันตอนท่าที่จะฝกึ 
           ก่อนที่จะดําเนินการฝึกระเบียบแถวลูกเสือ จะต้องมีการเตรียมการในสิ่งต่อไปน้ี คือ 
           1. ตัวครูผูฝ้ึก โดยปกติจะคัดเลือกจากนายหมู่หรือรองนายหมู่ลูกเสือ ซึ่งได้ผ่านการฝึกระเบียบแถว
มาแล้วเป็นอย่างดี และได้รับการทบทวนความรู้ในการฝึกทุกท่าที่กําหนดไว้ในแบบฝึกระเบียบแถว จนสามารถ
ทําหน้าที่เป็นครูฝึกได้ 
           2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการฝึก เช่น ไม้พลอง ไมง่้าม หุ่นที่ใช้ในการฝกึท่าพลอง เป็นต้น 
           3. สถานที่ที่ใช้ในการฝึก ควรเป็นสถานที่ที่ไม่รกรุงรัง เป็นที่ราบเรียบ ไม่ช้ืนแฉะหรือมีวัตถุสิง่ของที่
เป็นอันตรายต่อการปฏิบัติการฝึก มีบริเวณที่กว้างขวางพอ 
           4. กําหนดการฝึกและตารางการฝึกประจําวัน ต้องเตรียมการล่วงหน้าตามกําหนดการฝึกและมีการ
ตรวจตราทบทวนดูความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา 
           5. วิธีการฝึก หมายถึง วิธีการที่จะปฏิบัติต้ังแต่ต้นจนจบของทุกคร้ังที่มีการฝึกระเบียบแถว 
 

สัญญาณมือในการเรียกแถว 
           การใช้สัญญาณมือเรียกแถวในรูปแบบต่างๆน้ัน ก่อนจะเรียกแถว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เรียกจะต้องหา
ที่ให้เหมาะสมเสียก่อน พร้อมกับยืนตรงแล้วจึงเรียก กอง และใหส้ัญญาณมือทันที สัญญาณมือทีใ่ช้ในการเรียก
แถวมีดังน้ี 
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           1. แถวหน้ากระดานแถวเดียว 
                ผูเ้รียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง แบมือทั้งสองข้างแล้วเหยียดตรงเสมอแนวไหล่ หันฝ่ามือไปข้างหน้า
แล้วเรียก กอง ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียวข้างหน้าผู้เรียก โดยให้แนวกึ่งกลางของแถวอยู่ห่างจาก
ผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว ถ้ามหีมู่เดียวให้นายหมู่ยืนตรง เป็นหลักทางขวา (ซ้ายมือของผู้เรียก) ลูกแถวเข้าแถว
ตามลําดับทางซ้ายของนายหมู่ ยืนเรียงกันเป็นแถวหน้ากระดานไปจนถึงลูกแถวคนสุดท้าย และปิดด้วยรอง
นายหมู่ ซึ่งอยู่ซ้ายสุดทุกคน ทุกคนจัดแถวทางขวา (แลขวา) การจัดระยะเคียงระหว่างบุคคลให้ลูกเสือทุกคน
ยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก โดยให้แขนขวาของคนที่มีอยู่ข้างซ้ายชิดศอกซ้าย เมื่อผู้เรียกแถวสั่ง นิ่ง ทุกคนลดแขน
ลงพร้อมสะบัดหน้ามาอยู่ในทา่ตรงและน่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ   สัญญาณเรียกแถวหน้ากระดานแถวเดียว 
           ในกรณีที่มีหลายหมู ่ให้แต่ละหมู่เขา้แถวหน้ากระดานแถวเดียวเหมือนกับที่เป็นหมู่เด่ียว โดยให้แนว
ก่ึงกลางของแถวอยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว และระยะระหว่างหมู่ห่าง 1 ช่วงแขนหรือประมาณ 1 ก้าว 
 
           2. แถวตอนเรียงหนึ่ง 
                ผูเ้รียกแถวยืนอยู่ในท่าตรงมือแบทั้งสองข้างเหยียดตรงไปข้างหน้าขนานกับพ้ืน หันฝ่ามอืเข้าหา
กันและขนานกันเรียก กอง ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเรียงหน่ึงหน้าผู้เรียก ถ้ามีหมู่เดียวให้นายหมู่ว่ิงมายืนในท่า
ตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว ลูกแถวเข้าแถวหลังนายหมู่ โดยยืนให้ตรงคอนาย
หมู่ โดยจัดระยะต่อระหว่างบุคคลประมาณ 1 ช่วงแขน เมื่อผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้วสั่งน่ิงทุกคนลด
แขนลงและอยู่ในท่าตรง ในกรณีที่มีหลายหมู่ ให้หมู่หลักเข้าแถวตอนตรงผู้เรียก ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 
ก้าว โดยมีหมู่อ่ืนๆเข้าแถวตอนเป็นแนวเดียวกันไปทางซ้ายและขวาของหมู่หลัก โดนมีระยะเคียงระหว่างหมู่
ประมาณ 1 ช่วงศอก และระยะต่อ 1 ช่วงแขนโดยประมาณ 
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ภาพ  สัญญาณเรียกแถวตอนเรียงหนึ่ง 

 
           3. แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
                ผูเ้รียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง มือกําทั้งสองข้างเหยียดไปข้างหน้าขนานกับพ้ืน งอข้อศอกขึ้นเป็นมุม
ฉาก หันหน้ามอืเข้าหากันแล้วเรียก กอง ใหลู้กเสือหมู้ที ่1 มาเข้าแถวหน้าผู้เรียก นายหมู่อยู่ขวามือลูกหมู่อยู่
ซ้ายมือ เข้าแถวเป็นแถวหน้ากระดาน โดยให้ก่ึงกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว 
หมู่ต่อๆไปเข้าแถวหน้ากระดานเช่นเดียวกัน แต่อยู่หลังหมู่แรกตามลําดับ ระยะต่อระหว่างหมู่ห่างประมาณ 1 
ช่วงแขน หรือประมาณ 1 ก้าว การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนที่อยู่ทางซ้ายสุดของแต่ละแถว) ยกมือซ้าย
ขึ้นเท้าสะโพกสะบัดหน้าไปทางขวา ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้วสั่ง นิ่ง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ
สะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและน่ิง 

 
ภาพ  สัญญาณเรียกแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
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           4. แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
                ผูเ้รียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง มือกําทั้งสองข้าง งอข้อศอกเป็นมุมฉาก แขนทอ่นบนแบะออกจนเป้น
แนวเดียวกับไหล่ หันหน้าแขนไปข้างหน้าเรียก กอง  ให้ลกูเสือทุกคนมาเข้าแถวเหมือนแถวหน้ากระดานปิด
ระยะ แต่ระยะต่อของทุกหมู่ขยายออกไปทางด้านหลัง ห่างประมาณ 3 ช่วงแขน หรือประมาณ 3 ก้าว 

 
ภาพ สัญญาณเรียกแถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 

 
           5. แถวครึ่งวงกลมหรือเกือกม้า 
                ผูเ้รียกยืนอยู่ในท่าตรง มือแบทั้งสองข้างเหยียดลงข้างล่าง ควํ่าฝ่ามือเข้าหาตัวโบกผ่านลําตัว
ประสานกันด้านหน้าช้าๆเป็นรูปครึ่งวงกลมเรียก กอง ใหล้กูเสือหมู่ที่ 1 ยืนด้านซ้ายมือของผู้เรียก โดยนายหมู่
ที่ 1 ยืนแถวเดียวกับผู้เรียก หา่งจากผู้เรียกพอสมควรกับแถวที่จะทําเป็นรูปครึ่งวงกลม หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆไป
อยู่ด้านซ้ายของหมู่แรกตามลาํดับจนคนสุดท้ายของหมู่สุดท้ายหรือรองนายหมู่สุดท้ายยืนอยู่เป็นเส้นตรง
เดียวกันกับผู้เรียก และนายหมู่หมู่แรก คือผูเ้รียกเป็นจุดศูนย์กลาง 

 
ภาพ สัญญาณเรียกแถวครึ่งวงกลม 
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           การจดัระยะเคียงระหว่างบุคคล ให้ลูกเสือทุกคนยกเว้นคนซ้ายสุด ยกมือขึ้นเท้าสะโพก สะบัดหน้าไป
ทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ๆแรก) เมื่อผู้เรียกตรวจการจัดแถวแล้วสั่ง นิ่ง ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัด
หน้าไปอยู่ท่าตรง 
 
 

           6. แถววงกลม 
                ผูเ้รียกยืนอยู่ในท่าตรง มือแบทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างล่างควํ่าฝ่ามือเข้าหาตัว โบกผ่านลําตัว
ประสานกันจากด้านหน้าถึงด้านหลังช้าๆ เป็นรูปวงกลมเรียก กอง ให้หมูท่ี่ 1 ยืนเคียงขา้งทางซ้ายมือของ
ผู้เรียก ระยะเคียงห่างจาก ผู้เรียก 1 ฝ่ามือ หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อๆไป อยู่ด้านซ้ายของหมู่ที่ 1 ไปตามลําดับ จนถึง
รองนายหมู่สุดทา้ย จะมายืนเคียงข้างทางขวามือของผู้เรียก ระยะเคียงประมาณ 1 ฝ่ามอื 
           ระยะเคียงระหว่างบุคคล ระหว่างหมู่และการตรวจแถวและสั่ง นิ่ง เหมือนหน้ากระดานแถวเดียว 

 
ภาพ สัญญาณเรียกแถววงกลม 

 
           7. แถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหนึ่ง 
                ผูเ้รียกแถวยืนอยู่ในท่าตรง งอศอกทั้งสองข้างขึ้นแบบฝ่ามือหงายไปข้างหน้าให้ฝ่ามือขวาทับหลัง
มือซ้ายเสมอระดับตา แล้วเรียก กอง ให้ลูกเสือหมู่ที่ 1 มาเข้าแถวหน้ากระดานทางซ้ายมือของผู้เรียก ให้นาย
หมู่อยู่เสมอกับผู้เรียกติดตามด้วยหมู่ที่ 2 สว่นหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ให้มาเข้าแถวหน้ากระดานตรงหน้าผู้เรียก 
ให้ต่อจากหมู่ที ่2 ตามลําดับ โดยให้ระยะเคียงระหว่างหมู่ที่ 3 และหมู่ที ่4 อยู่ตรงกับผู้เรียก ทํามุมฉากกับแถว
ของหมู่ โดยต่อจากหมู่ที่ 4 ตามลําดับและให้หมู่ที5่ และหมู่ที่ 6 เป็นแถวหน้ากระดานเป็นมุมฉากกบัแถวของ
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ถ้ามีจํานวนหมู่ลูกเสือแตกต่างไปจากน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้เรียกแถว แต่ควรให้ด้าน
ซ้ายมือกับขวามือมีจํานวนเท่ากัน 
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ภาพ สัญญาณเรียกแถวสี่เหลี่ยมเปิดด้านหน้า 

           การเข้าแถว การจัดระยะเคียง และการตรวจการจัดแถวแล้วสั่ง นิ่ง เหมือนหน้ากระดานแถวเดียว 
           8. แถวรัศมี 
                ผูเ้รียกยืนอยู่ในท่าตรง มือขวาแบควํ่ากางน้ิวออกทุกน้ิว ชูแขนไปข้างหน้าทํามุมประมาณ 45 
องศา ให้มองเห็นได้แล้วเรียก กอง ให้ลูกเสือทุกหมู่มาเขา้แถวเป็นรูปแถวตอนหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียก
ประมาณ 6 ก้าว เป็นรูปรัศมี โดยให้หมูแ่รกอยู่ทางซ้ายมือของผู้เรียกประมาณ 45 องศา หมู่ที ่2 และหมู่
ต่อๆไปอยู่ด้านซ้ายของหมู่ที่ 1 ตามลําดับถอืผู้เรียกเป็นจุดศูนย์กลาง ระยะต่อของแต่ละคนในหมูห่่างกัน
ประมาณ 1 ช่วงแขน ระยะเคียงระหว่างนายหมู่ติดนายหมู่พอสมควรและนายหมู่หมู่สดุท้ายจะอยู่ด้านหน้าทาง
ขวามือของผู้เรียกประมาณ 45 องศา 

 
ภาพ สัญญาณเรียกแถวรัศมี 
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เพลงลูกเสือ 

 

1.ลูกเสือธรีราช 
เหล่าลูกเสือของธีรราช    ทะนงองอาจสืบชาติเช้ือพงศ์พันธ์ 

สมัครสมานโดยมีสามัคคมีั่น   พวกเราจะรักร่วมกัน จะผูกสมัพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา รักษาชื่อ    สร้างเกียรติระบือ เลื่องลือต่อไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักให้ยืนนาน  พวกเราล้วนช่ืนบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย 

 
2.วชิราวุธรําลกึ 

วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา  ก่อกําเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส 
พวกเราลูกเสือ เช้ือชาติไทย   เทอดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี 
ลูกเสือรําลึกนึกถึงพระคุณเทอดบูชา  ปฏิญาณรักกษตัริย์ ชาติ ศาสน์ศรี 
มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี   เพ่ือศักด์ิศรีลูกเสือไทยด่ังใจปอง 

 
3.ในหมู่ลูกเสอื 

ในหมู่ลูกเสือ เมื่อเรามาร่วมอยู่   ต่างรู้กันดี ว่าหน้าที่ทุกอย่าง 
ต้องช่วยกันทํา ทําไม่เว้นว่าง   งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย 

 
4.ลูกเสือจับมือ 

ลูกเสือเขาไม่จบัมือขวา ย่ืนซา้ยมาจับมือกันมั่น 
มือขวาใช้เคารพกัน(ซ้ํา) ย่ืนซา้ยออกมาพลันจับมือๆ 
จับมือน้ันหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ 
ย้ิมด้วยเวลาจับมือ(ซ้ํา) เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน 
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5.อย่าเกียจคร้าน 
อย่าเกียจคร้านการทํางานนะพวกเรา งานหนักงานเบา เหน่ือยแลว้เรา พักผ่อนก็หาย 

ไม่ทํางาน หลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร้าน เอาแต่สบาย  แก่จนตาย ขอทํานายว่าไม่เจริญ(ซ้ํา) 

 
6.ตรงต่อเวลา 

ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา ตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา 
เราเกิดมาเป็นคน ต้องหม่ันฝึกตนให้ตรงเวลา วันคืนไม่ค่อยทา่ วันเวลาไม่เคยคอยใคร 

 
7.ความซ่ือสัตย์ 

ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของผู้ดี  หากว่าใครไม่ม ีชาติน้ีเอาดีไม่ได้ 
มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป  คดโกงแล้วใคร จะรับไว้ให้ร่วมการงาน 

 
8.ความเกรงใจ 

ความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดี  ตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจ 
เกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใคร  คนน้ันไซร้ ไร้คณุธรรมประจําตน 

 
9.ยินดีที่รู้จัก 

ยินดีที่รู้จัก เพ่ือนรักขอเชิญร่วมจิต  เรารักกันฉันมติร รักสนิทเหมือนพ่ีน้องกัน 
ยินดีที่รู้จัก เพ่ือนรักขอร่วมใจมั่น  ขอให้ผูกสัมพันธ์ ร่วมรักกันให้นานเถิดเอย 

 
10.วันนี้ยินดี 

วันน้ียินดี ที่เราได้มาพบกัน (ซ้ํา) ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดเรา เรามาร่วมสนุก 
ปลดเปลื้องความทุกข ์ให้มันสิ้นไป มาเถิดมา เรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดทําให้การลูกเสือเจริญ 

11.ย้ิม ย้ิม ย้ิม 
ย้ิม ย้ิม ย้ิม ย้ิมมาหน้าตาหวานช่ืน ย้ิมนิดชีวิตย่ังยืน  
สดช่ืนอุรา อย่ามัวรอ (ซ้ํา) มาย้ิมกันหนอเพ่ือนเอย 
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กองลูกเสือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

12.เกียรติศักด์ิลูกเสือ 
ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้เกียรติซิลูกเสือชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย 

รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรง และอดทน เราจะบําเพ็ญตน ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 

13.สัญญาณนกหวีด 
ยาว 1 ครั้ง เราฟังได้ความว่าหยุด เป่ายาว 1 ชุด เราต้องรีบรุดไปๆต่อไป 

สั้นติดต่อกัน เร็วพลันเข้าแถวทันใด สั้นยาวน้ันไซร้ เราต้องว่องไวเพราะเกิดเหตุการณ์ 
นายหมู่มาน่ี ฟังซีสั้น3 ยาว 1 ลูกเสือเราพึง จดจําคํานึงน่ีคือสัญญาณ 

14.รอบกองไฟ 
โอ เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า สุขอุรา เมือ่เรามาพบหน้ากัน คืนวันน้ีมีสุข 
ปลดเปลื้องความทุกข์ รับความสําราญ เธอกับฉันน้ันมาเลน่รอบกองไฟ(ซ้ํา) 
ไฟมันลุก มคีวามร้อน ไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน 

สุขฤทัยร่วมวงเฮฮา (ซ้ํา) 

15. เพลงกฎลกูเสือ 

  นํ้าค้างพรมลมเย็นในยามดึก  คะนึงนึกกฎลูกเสือเพ่ือปรุงสมอง 

หน่ึงมีเกียรติ สองจงรักภักดีปอง             สามประคองหน้าที่  สี่มิตรคน 

ห้าสุภาพไม่งันงก  หกเมตตา             เจ็ดเช่ือฟัง  แปดเริงร่าอย่าสับ 

                           เก้าเป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจน                  สิบกายตนประพฤติชอบวาจาใจ 

16. เพลงเกียรติคณุลูกเสือไทย 

   เกียรติคุณลูกเสือไทยแพร่ไปทั่วสากล ลูกเสือไทยทุกคนต้องรักษา 

 มุ่งทําดียืนยันตามคํามั่นสัญญา   ด้วยศรัทธาสามัคคีมีนํ้าใจ 

             ( สร้อย )มาเถอะมาเรามา  ช้าอยู่ไย ลูกเสือไทยมาเร็วไวก้าวเดินไปที่หมายข้างหน้า ( 2  ครั้ง ) 

อยู่กันคนละกองก็เป็นพ่ีน้องกัน   มีความรู้สู้งานไม่หว่ันไหว 

มีวินัยใจเย็นเป็นมิตรคนทั่วไป              อยู่แห่งใดสุขสนุกทุกเวลา  ( สร้อย 2 ครั้ง ) 


