




คํานํา

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ไดดําเนินงาน

โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร ตาม

คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๑  วิชาเตรียมลูกเสือสํารองปฐมนิเทศ

นิทานเมาคลี  เลียนแบบตัวละคร กิจการลูกเสือสํารองทําแกรนดฮาวล                   

ระเบียบแถวเบ้ืองตน  ทําความเคารพรายบุคคลและการจับมือซาย  คติพจน          

คําปฏิญาณและกฎ  

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๒  วิชาปฐมนิเทศ 

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๓  วิชาปฐมนิเทศ 

 ในการจัดทาํคูมอืดงักลาว มคีณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู 

ในการดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงดวยความเรียบรอยโดยมุ งหวังเผยแพร                          

ใหสถานศึกษาใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม           

ไดอยางถูกตอง และมีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจงการใชคูมือ

ดาวดวงท่ี ๑

กิจกรรม ปฐมนิเทศ ๑

กิจกรรม นิทานเมาคลี ๔

การเลียนแบบตัวละคร ๘

กิจการลูกเสือสํารอง ๑๑

การทําแกรนดฮาวน ๑๓

ระเบียบแถวเบื้องตน ๑๖

ทําความเคารพรายบุคคลและการจับมือซาย ๑๘

คติพจน,คําปฏิญาณ,กฎ ๒๑

ดาวดวงท่ี ๒

กิจกรรม ปฐมนิเทศ ๒๔

ดาวดวงท่ี ๓

กิจกรรม ปฐมนิเทศ ๒๗

บรรณานุกรม  ๓๐



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมอืการจัดกจิกรรมลูกเสือสาํรอง  วชิาเตรียมลูกเสือสาํรอง ตามโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

จัดทําขึ้นสําหรับผูกํากับลูกเสือ ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม มีเน้ือหา            

ที่สอดคลอง ครบถวนเปนไปตามขอบังคบัของคณะลูกเสือแหงชาติ การนําไปใช

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนกิจกรรมใด ควรใชเมื่อใด

 เนื้อหา สาระในแผนการจัดกิจกรรม จะประกอบดวย เนื้อหาที่จะให            

ผูเรียนไดเรียนรูในแตละครั้ง  มีแนวทางการจัดกิจกรรมวิธีเรียนรูตามเนื้อหา

 บทบาทผูกํากับ

 ศึกษาเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรม กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ตามลําดับขั้นตอน คอื  เปดประชุมกอง , เลนเกมหรือเพลง , ปฏิบัติกิจกรรม , 

เลานิทานหรือเรื่องส้ันที่เปนคติ , ปดประชุมกอง ผูกํากับผูจัดกิจกรรม ตองทราบ 

เนื้อหา สาระ , จุดประสงคที่ตองการ , เตรียมสื่ออุปกรณ และการประเมินผล           

ในแตละครั้ง

 บทบาทลูกเสือ

 มีความพรอม ในการจัดกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรม ตามกระบวนการของ

ลูกเสือ





ดาวดวงที่ ๑

การปฐมนิเทศ (๑๑ ชั่วโมง)

๑.  เนื้อหา

 การจัดแบงหมู  เลือกนายหมู และรองนายหมู

 การจัดกองลูกเสือสํารอง

 การแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑   ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ พบกัน

 ๒.๒   แบงหมูลูกเสือ หมูละ ๔ – ๖ คน

 ๒.๓   เลือกนายหมู และ รองนายหมู

 ๒.๔   ทบทวนการแตงเครื่องแบบท่ีถูกตอง

 ๒.๕   ทบทวนการเปด – การปดประชุมกอง  

  การเปด ( แกรนดฮาวล,ชักธงขึ้น,สวดมนต,สงบนื่ง,ตรวจ,แยก) 

  การปด ( นัดหมาย,ตรวจเคร่ืองแบบ,แกรนดฮาวล,ชักธงลง,เลิก )

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑   สังเกตความรวมมือ ในการจัดกิจกรรม

 ๓.๒   ความถูกตองในการแตงเครื่องแบบลูกเสือ

๑



๒

เรื่อง ปฐมนิเทศ

 การจัดกองและการแบงหมู ลูกเสือสํารอง กองลูกเสือสํารอง ๑ กอง                   

มีจํานวนลูกเสือ ๘–๓๖ คน (ระดับประถมศึกษาปที่ ๑–๓) โดยแบงลูกเสือออกเปน

หมู ๆ ละ ๔-๖ คน รวมท้ังนายหมู และรองนายหมู ลูกเสือ ๑ กอง ตองมีลูกเสือ           

อยางนอย ๒ หมู ไมเกิน ๖ หมู

เครื่องแบบและเคร่ืองหมายลูกเสือสํารอง 

 เครื่องแบบลูกเสือสํารอง ประกอบดวย 

 ๑. หมวกทรงกลม มกีระบงัหนาหมวกทําดวยผาสีกรมทา ตวัหมวกเยบ็ดวย

ผา ๖ ชิ้น แนวตะเข็บระหวางช้ินและขอบหมวกโดยรอบทาบดวยดายหรือไหม                   

ถักสีเหลือง เมื่อเขาพิธีประจํา กองแลว มีตราหนาหมวกรูปหนาเสือ และอักษร                  

ใตหนาเสือวา “ลูกเสือ” สีเหลือง บนผาสีกรมทา ขลิบสีกรมทารูปไข ยาว ๔ ซม.           

กวาง ๓.๕ ซม. 

 ๒. เส้ือแขนสัน้ แบบและสตีามทีผู่บงัคบับญัชาลกูเสือแตละโรงเรยีนกาํหนด 

ใหสอดชายเส้ือ อยูภายในกางเกง 

 ๓.  ผาผูกคอรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว ดานฐาน ๙๐ ซม. ดานตั้ง ๖๕ ซม. สีตาม
ที่ผูบังคับบัญชา ลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด โดยใชหวงซึ่งไมใชหวงกิลเวลลสวมผา
ผูกคอ และมีเครื่องหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาดรูปและสี ตามท่ีกําหนดในกฎ

กระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๑๐) วาดวยเคร่ืองแบบ ลูกเสือ ติดที่มุมผาผูกคอ            
ตรงขามดานฐาน 
 ๔.  กางเกงขาสัน้ แบบและสตีามทีผู่บงัคบับญัชาลกูเสอืแตละโรงเรยีนกําหนด 

 ๕.  เข็มขัดหนังสีนํ้าตาล กวางไมเกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัด ทําดวยโลหะ           

สีทองมีลายนูน รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ภายในกรอบชอชัยพฤกษ 

 ๖.  ถุงเทา รองเทา ชนิดและสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียน

กําหนด



๓

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสํารอง 

 ๑. เครื่องหมายลูกเสือสํารอง ทําดวยผาสีกรมทา รูปไข ยาว ๔ ซม. กวาง 

๓.๕ ซม. มรีปู หนาเสือและคาํวา “ลกูเสอื” สเีหลอืงขลบิริมสีกรมทา ตดิทีอ่กขางซาย

เหนือกระเปา

 ๒. เครื่องหมายหมู ทําดวยผาสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียน 

กําหนด รูป สามเหล่ียมดานเทา ยาวดานละ ๓.๕ ซม. ติดท่ีแขนเสื้อใตตะเข็บไหลซาย 

๑ ซม. ใหมุมแหลมขึ้น 

 ๓. เคร่ืองหมายนายหมูและรองนายหมู  ทาํดวยแถบผาสเีหลืองกวาง ๑ ซม. 

เย็บติดรอบ แขนเสื้อขางซายเหนือปลายแขนเส้ือ ๕ ซม. นายหมู ๒ แถบ เวนระยะ

ระหวางแถบ ๑ ซม. รองนาย หมู ๑ แถบ 

เครื่องหมายสังกัด 

 ๑. ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว ๗ ซม.  กวาง 

๑.๕ ซม.ขลิบริมสีขาวมีชื่อกลุมหรือกองสีขาวติดโคงตามไหลเสื้อขางขวา 

 ๒. เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ            
๓.๕ ซม. ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิกเลขกลุมสีขาวสูง ๑.๕ ซม. อยูขางบน และ                   

เลขกองสีขาวสูง ๑ ซม. อยูขางลาง ติดใต เครื่องหมายช่ือกลุมหรือกอง กองลูกเสือ  

ที่จัดเปนกลุมไมได ใหมีเลขกองอยางเดียว 



นิทานเมาคลี

๑.  เนื้อหา

 นิทานเรื่อง เมาคลี  ตอนกําเนิดเมาคลี (เมาคลีลูกหมาปา) ตอนเมาคลีเขาฝูง 

(เมาคลีที่ผาประชุม)  ตอนเมาคลีถูกลักพาตัว  ตอนเมาคลีออกจากปาตอนเมาคลี          

พบแม- นิสัยตัวละครเมาคลี

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑ ผูกํากับลูกเสือเลานิทานเมาคลีประกอบรูปภาพ พรอมใหลูกเสือสังเกต

นิสัยตัวละครทีละตอน

  - ตอนกําเนิดเมาคลี (เมาคลีลูกหมาปา)

  - ตอนเมาคลีเขาฝูง (เมาคลีที่ผาประชุม)

  - ตอนเมาคลีถูกลักพาตัว

  - ตอนเมาคลีออกจากปา

  - ตอนเมาคลีพบแม

 ๒.๒ ผูกาํกบัลกูเสอืและลกูเสอืรวมกนัสรปุเรือ่งราว โดยใชภาพตัวละคร ประกอบ

 ๒.๓ ลูกเสือรวมกันวิเคราะหนิสัยตัวละคร

  - เปนสัตวอะไร

  - มนีิสัยอยางไร (นิสัยดี – ไมดี บอกเหตุผล)

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑ สอบถามความเขาใจเกี่ยวกับนิทานเมาคลี

 ๓.๒ สอบถามลักษณะนิสัยของตัวละครในนิทานเมาคลี

๔



กําเนิดเมาคลี

 มีสามีภรรยาคูหนึ่ง อาศัยอยูแถวเทือกเขาซิโอนีในประเทศอินเดีย วันหนึ่ง

สามีภรรยาคูนี้เขาไปตัดฟนในปาโดยพาลูกนอยไปดวย พอถึงกลางคืนก็กอไฟขึ้น          

ตกดึกมีเสือโครงช่ือ “แชรคาน” หรือ “ไอขาเก” ผานมาพบเขา เสือโครงจึงกระโดด

ตะครบุใส แตพลาดตกลงไปในกองไฟ จงึรองดวยความเจบ็ปวดและวิง่หนไีป สวนสอง

สามภีรรยากต็กใจวิง่หนไีปเชนกนั คงทิง้ลกูนอยไวในปาคนเดยีวเดก็นอยเดนิเตาะแตะ          

ไปจนถึงถํา้ทีค่รอบครัวฝงูหมาปาอาศัยอยู ฝงูหมาปานีม้พีอแมและลูก ๔ ตวั หมาจ้ิงจอก

ชื่อ คาบากิ หรือ “อายเลียจาน” บอกวา แชรคานกําลังเขามาหากินอยูในถ่ินนี้เมื่อ

แชรคานตามมาถงึ  หนาถํา้ หวงัจะกนิเดก็ พอแมหมาปาจงึเขาขดัขวาง ทาํใหแชรคาน

ตองหนีไปดวยความโกรธแคนพอแมหมาปาจึงไดรับเอาเด็กนอยไวเลี้ยงและต้ังชื่อให

วาเมาคลีซึ่งแปลวาลูกกบเพราะเห็นวาไมมีขนเหมือนกับลูกกบตัวนอย

เมาคลีเขาฝูง

 คนืวนัพระจนัทรเตม็ดวง ฝงูหมาปาประชมุกนัทีผ่าประชมุ มหีวัหนาฝงูหมาปา

ชือ่ อาเคลา นัง่อยูบนลานหนิและมหีมาปาตวัอ่ืน ๆ  นัง่ลอมวงอยู กอนเปดการประชมุ 

สมาชิกหมาปาจะสงเสียงเหาหอน แสดงความเคารพตออาเคลา หัวหนาฝูงหมาปา           

ผูเปนประธานประชมุ การประชมุคราวนี ้ครอบครวัหมาปาไดพาเมาคลมีาใหทีป่ระชมุ

รับรองเปนสมาชิกใหมของฝูงดวย หมาปาบางตัวถูกแชรคานยุแหยไว  จึงไมยอมรับ

เมาคลีเขาเปนสมาชิกใหมของฝูงตามกฎของปาบอกไววา “ถามีการขัดแยงในการ

รับรองสมาชิกใหม จะตองมีสมาชิกที่ไมใช พอแมของลูกสัตวนั้นมารับรอง ๒ ตัว              

ฝูงจึงจะรับลูกสัตวนั้นเปนสมาชิกได หมีเฒา “บาลู” ซึ่งเปนผูกํากับลูกเสือของฝูง

หมาปา และเสอืดาํ “บาเคยีรา” ซึง่เปนทีน่บัถือของฝงูหมาปา ไดใหการรบัรองเมาคลี 

เมาคลีจึงไดเขาเปนสมาชิกของฝูงได เมาคลีอาศัยอยูกับฝูงหมาปาดวยความสุขและ

ปลอดภัย โดยมีหมีเฒาบาลูคอยชวยสอนกฎของปา และมีเสือดําบาเคียราคอยสอน

วิธีการลาสัตว การว่ิงเงียบและอื่นๆ อีกมาก เมาคลีทําตัวเปนผูมีจิตใจโอบออมอารี 

๕



สุภาพออนนอมและเชื่อฟงคําสั่งสอนของบาลูและบาเคียรา เมาคลีจึงเปนที่รักของ          

ฝงูสตัว แมพวกลิงบนัดาโลก ซึง่เปนลงิสกปรกไมมรีะเบียบ และเปนทีร่งัเกียจของสัตว

อื่น ๆ เมาคลีก็คบหาดวยทั้ง ๆ ที่บาลู และบาเคียราหามแลว กไ็มเชื่อฟง

เมาคลีถูกลักพาตัว

 วันหนึ่ง ขณะที่เมาคลี บาลู และบาเคียรา กําลังนอนหลับอยูใตตนไม พวก

ลงิบันดาโลกมาลักพาตัวเมาคลีไป เพ่ือจะใหเมาคลีเปนหัวหนาของพวกตน เมาคลีถกู

ลิงโยนจากตนไมตนหนึ่ง ไปยัง อีกตนหนึ่งตอ ๆ กัน โดยมีลิงคอยสงคอยรับทําใหเมา

คลีตกใจมาก พอดีเมาคลีมองเห็นพญาเหยี่ยวจิล บินผานมาจึงรองบอกใหจิลชวยไป

บอก บาลูและบาเคียราใหมาชวยเมื่อบาลูและบาเคียราไดทราบขาวจากจิล จึงไปขอ

ความชวยเหลือจากพญางูชื่อ คา  ซึ่งพวกลิงบันดาโลก  กลัวมากเพราะคาชอบเล้ือย

ขึ้นตนไมจับลิงพวกนี้กินเปนอาหารอยูบอย ๆ คาซึ่งเคย ฟงเรื่องราวของเมาคลีจาก

เมนช่ือ “อิก๊กี”้ มากอนกย็นิดีชวยเหลอื บาล ูบาเคยีรา และคาไดพากนัไปท่ีวงันํา้เยน็           

ซึ่งเปนเมืองรางอยูในปา และเปนที่พวกลิงบันดาโลก ชอบไปอาศัยอยู เมื่อไปถึงก็ได

ตอสูกับพวกลิง ลิงถูกฆาตายไปหลายตัว และชวยเมาคลีออกมาได จากนั้นเมาคลี               

ก็ถูกเสือดําบาเคียราทําโทษ ตามกฎของปา แลวพากันเดินทางกลับที่พักของตน

เมาคลีออกจากปา

 เมื่อเมาคลีมีอายุ ๑๒ - ๑๓ ป แชรคานไดยุแหยใหหมาปารุนหนุม เลิกนับถือ 

อาเคลา หัวหนาฝูงหมาปา เพราะเปนหมาแกและยังเปนผูเอามนุษยเขามาอยูในฝูง 

รวมทั้งยุแหยใหเกลียดเมาคลีอีกดวย บาเคียราไดทราบขาววาแชรคานยังมุงรายตอ

เมาคลีอยู จึงบอกใหเมาคลีระวังตัว และแนะนําให ไปหาดอกไมแดง (ไฟ) ที่อยูขาง

กระทอมของคนมาไว เมาคลีก็ทําตาม เมื่อแชรคานจะมาทําราย เมาคลีก็ใชไฟไล              

ใหหนีไป และประกาศวาจะเอาหนังของแชรคานมาปูนอนใหได ตอมามีการประชุม

ฝูงหมาปาที่ผาประชุมอีก หมาปาสวนใหญซึ่งเชื่อคํายุแหยของแชรคาน ก็ไมยอมให

เมาคลีอยูในฝูงอีก เมาคลีจึงโกรธและบอกที่ประชุมวาจะไปอยูกับคน

๖



เมาคลีพบแม

 เมาคลีออกจากปาดวยความจําใจ เมื่อเขามาในหมูบานก็ได พบกับหญิงคน

หนึง่ช่ือ นางเมซซวั ซึง่จาํไดวาเมาคลีคอื นาธู ลกูชายของนางทีห่ายไป เมือ่คราวเขาไป         

ตัดฟนในปา นางจึงรับเมาคลีไวเลี้ยงดู สอนใหรูจักนุงผาและพูดภาษาคน เมาคลี              

ชวยทํางาน ดวยการตอนควายของหมูบานไปเล้ียงที่ชายปาทุกวัน จึงไดพบกับ เกรย 

ลูกหัวปของพอแมหมาปาอยูบอย ๆ เมาคลีไดรูจากเกรยวาแชรคานจะมาดักฆาตน 

และเพ่ือปองกันตนเอง เขาจึงไดวางแผนฆาแชรคานเสียกอน

๗



เลียนแบบตัวละครเรื่องเมาคลี

๑.  เนื้อหา

 ลักษณะและเสียงของ  เมาคลี  บาลู  บาเคียรา  อาเคลา  คา  ตาบากิ แชรคาน  

และบันดาโลก นิทานเรื่อง เมาคลี ตอนอวสานแชรคาน เมาคลีชวยแมใหพนภัยและ

กลับสูสังคมมนุษย

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑ ผูกํากับลูกเสือสนทนาเพื่อทบทวนถึงเร่ืองราวและตัวละครในนิทาน          

เมาคลีในช่ัวโมงกอน

 ๒.๒ หมูลูกเสือรวมกันเลียนแบบทาทางและเสียงของตัวละครในเร่ืองเมาคลี

 ๒.๓ ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องเมาคลีที่เหลืออีก ๓ ตอน (อวสานแชรคาน,            

เมาคลีชวยแมใหพนภัยและเมาคลีกลับสูสังคมมนุษย)

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑  สังเกตความสามารถในการจดจําและแสดงทาทางสัตวในนิทานเมาคลี

 ๓.๒ ใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยที่ดีของตัวละครนิทานเมาคลี

๘



นิทานเมาคลี

อวสารแชรคาน

 วนัหนึง่ เมาคลขีีค่วายชือ่รามา ไลตอนฝงูควาย เพือ่ไลแชรคานเขาไปในชองเขา 

โดยขอให อาเคลาตอนควายอีกฝูงหนึ่งไปปดชองเขาอีกขางหนึ่งไวไมใหแชรคานออก 

แชรคานจึงถูกฝูงควาย เหยียบตายในชองเขานั้นเองเมื่อแชรคานตาย เมาคลีจึงถลก

หนังแชรคานออก พอดีกับมีนายพรานชื่อบันเดโอผานมาพบ ก็จะเขาไปแยงผืนหนัง

จากเมาคลี แตถูกเกรยขัดขวางไว นายพรานจึงจากไปพรอมกับโกรธเมาคลีมาก            

บนัเดโอ เขามายแุหยคนในหมูบานใหเกลยีดชังเมาคล ีโดยใสรายวาเมาคลเีปนพอมด

หมอผี เมาคลีจงึถกูขบัออกจากหมูบานและกลับมาอยูกบัฝูงหมาปาอกีคร้ัง เมือ่มกีาร

ประชุมฝูงหมาปาที่ผาประชุมอีก เมาคลีก็เอาหนังแชรคานไปคลุมลานหินไวและ               

ใหอาเคลาขึน้น่ังบนหนงัแชรคาน ฝงูหมาปาจงึเลอืกเอาอาเคลาเปนหวัหนาฝูงตามเดิม

ตอไปจากวันนั้นมา เมาคลีก็อยูกับครอบครัวหมาปาอยางสงบสุข

เมาคลีชวยแมใหพนภัย

 ฝายนายพรานบันเดโอ ก็พยายามติดตามจะมาฆาเมาคลีถึงในปา แตเมาคลี

รูตวัเสียกอนจึง หลบซอนไดทกุคร้ัง วนัหน่ึงเมาคลีแอบไดยนิบนัเดโอพูดกับคนตัดฟน

วา นางเมซซัวและสามีถูกจับขังไวเพื่อรอประชาทัณฑก็คิดชวย จึงไปบอกฝูงหมาปา

ใหชวยกันสงเสียงขูและไลบันเดโอจนหนีขึ้นไปอยูบนตนไม สวนตัวเมาคลีเองก็รีบ

เขาไปในหมูบาน ชวยแกมดันางเมซซวั  และสาม ีใหแมหมาปาคุมกนัพาหนไีปยงัเมอืง

ขานหิวาระ เมื่อเมาคลีกลับมาอยูในปาดังเดิม ก็วางแผนลงโทษพวกชาวบานที่หูเบา

และใจพาลท้ังหลาย    จงึไปขอรองใหพญาหัตถี (ชาง) นาํฝูงสตัวปาเขาทําลายหมูบาน 

กไ็ดรบัความรวมมือเพราะพญาหัตถี เองก็เคยถูกนายพรานบันเดโอทําราย เมือ่พญาหัตถี 

และฝูงสัตวปาเขามาในหมูบาน ชาวบานก็ตกใจและพากันหนีไป บานชองและ           

เรือกสวนไรนาก็ถูกทําลายจนหมด กลายเปนหมูบานรางไป

๙



สูสังคมมนุษย

 เมือ่เมาคลอีาย ุ๑๗ ป เขาไดพบกบันางเมซซวัอกีทีห่มูบานแหงหนึง่ นางเมซซวั 

ขอใหเมาคลี กลับมาอยูดวย เมาคลีจึงนําเรื่องนี้กลับมาปรึกษากับพี่นองหมาปาทั้งส่ี 

บาลู และบาเคียราสัตวทุกตัวก็สนับสนุนใหเมาคลีไปอยูกับนางเมซซัว เพราะรูวา            

เมาคลเีปนมนษุย กต็องอยูกบั มนษุยจงึจะมคีวามสขุ เมาคลจีงึตัดสนิใจกลับมาอยูกบั

นางเมซซัวที่หมูบานอีกครั้งหนึ่ง ตอมาเขาก็ไดเปนเจาหนาที่ รักษาปาไมของราชการ

และไดแตงงานกับหญิงงามคนหนึ่ง ทั้งสองอยูดวยกันอยางมีความสุขตลอดมา

๑๐



ประวัติการเร่ิมกิจการลูกเสือสํารอง

๑.  เนื้อหา

 ประวัติการลูกเสือสํารอง

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑ ผูกํากับลูกเสือเลาประวัติความเปนมาของการลูกเสือสํารอง 

 ๒.๒ ผูกาํกับลกูเสอืสนทนาเก่ียวกับจุดประสงคของบี.-พ.ี ในการตัง้กองลูกเสอื

สํารอง  

 ๒.๓ ผูกํากับลูกเสือตั้งประเด็น “คิด” ใหแกลูกเสือสํารอง “เด็กๆ คิดวา             

การเปนลูกเสือสํารองจะเปนประโยชนตอตัวเองและโรงเรียนอยางไรบาง

 ๒.๔ ผูกํากับลูกเสือสอบถามความคิดเห็นของหมูลูกเสือและสรุปรวมกัน

 ๒.๕ ผูกาํกบัลกูเสอืชีแ้จงวา ผูทีเ่ปนลกูเสอืท่ีด ีจะไดรบัอนญุาตใหแตงเคร่ืองแบบ 

ลูกเสือและลูกเสือสํารองก็เชนเดียวกัน

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑  สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมในหมู

 ๓.๒  สอบถามความเขาใจ เกี่ยวกับประวัติของการลูกเสือสํารอง 

๑๑



เรื่อง ประวัติการเร่ิมกิจการลูกเสือสํารอง

 ลูกเสือสํารองมีชื่อในภาษาอังกฤษท่ีแปลวา  ลูกหมาปา  หมายถึง หมาปา              

ที่มีอายุนอย  สวนคําวา ลูกเสือหมายถึง  นักสอดแนมและเปนผูพิสูจนตัวเองวาเปน             

คนเกงทีส่ดุจนไดรบัฉายาวา  หมาปา  ลกูเสอืเดก็ ๆ  จงึไดชือ่วาลกูหมาปา  ทีเ่ราเรียกวา  

ลูกเสือสํารอง 

 ลอรด เบเดน โพเอลล  หรอื  ทีเ่รยีกสัน้ ๆ  วา  บ.ีพ.ี  แหงกลิเวลล เปนผูใหกาํเนดิ 

การลูกเสือ  วงการลูกเสอืโดยท่ัวไปถือวาการท่ี  บ.ีพ.ี นาํเด็กไปทดลองอยูคายพักแรม

ที่เกาะบราวนซี  เมื่อ ป ค.ศ. ๑๙๐๗  (พ.ศ. ๒๔๕๐) เปนการเริ่มตนของการลูกเสือ

โลก  จงึบนัดาลใหเกิดลกูเสอืสามญัและเพือ่เปนการวางรากฐานกจิการลกูเสอืในจติใจ

ของเด็กต้ังแตเยาววัย  บี.พี. จึงไดจัดต้ังกองลูกเสือสํารองข้ึนเม่ือ ค.ศ. ๑๙๑๖           

(พ.ศ. ๒๔๕๙) โดยรับเด็กตั้งแตอายุ  ๘ ขวบ ขึ้นไป

 การฝกอบรมใหลูกเสือสํารองรูจักปรับตัวเองใหเปนผูมีระเบียบวินัย โดย            

ใหเริ่มเรียนรูจากการเขารวมปฏิบัติกิจกรรมโดยรวมมือทํางานในกองลูกเสือสํารอง         

ซึง่เรยีกวา แพค็  ลอรด เบเดน ไพเอลล  นาํนยิายเรือ่ปาดงพงพี ของ  รดิยารด คปิลิง่  

มาเลาใหเด็ก ๆ ฟงเปนอุทาหรณ  เพื่อใหเด็กรูจักคิด รูจักเชื่อฟงผูใหญ  และรูหนาที่

ของตนเอง  สําหรับประเทศไทย  ไดจัดตั้งกองลูกเสือสํารองข้ึนเปนกองแรก  เมื่อ             

วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๐๑

๑๒



การทําความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล)

๑.  เนื้อหา

 การทําความเคารพเปนหมู (แกรนดฮาวล)

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑ ผูกํากับลูกเสือทบทวน เรื่อง เมาคลี  ตอน ผาประชุม 

 ๒.๒ ผูกํากับลูกเสือชี้แจงความหมายในการทําแกรนดฮาวล

 ๒.๓ ผูกาํกับลกูเสือเรียกแถว ใหลกูเสือสาํรองเขาแถวเปนรปูวงกลม แลวผูกาํกบั 

ลูกเสืออธิบายประกอบการสาธิตการทําความเคารพเปนหมู แบบลูกเสือสํารองตาม 

ลําดับขั้นตอน

 ๒.๔ ใหลกูเสอืสาํรองฝกการทําความเคารพเปนหมูโดยมนีายหมูควบคมุการฝก

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑  สังเกตความพรอมเพรียงในการเขาแถว

 ๓.๒ ตรวจสอบความถูกตองในการทําแกรนดฮาวล

๑๓



เรื่อง การทําความเคารพแบบหมู

 การทาํความเคารพแบบหมู (การทําแกรนดฮาวล) ผูกาํกบัจะตองเลือกสถานที่ 

ใหเหมาะสมและยืนอยูในทาตรง  แลวจึงเรียกใหปฏิบัติตอไปนี้

 ๑. ผูกํากับลูกเสือ  เรียก  “แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค”  (แพ็คคําทายใหเนนใหหนัก)  

พรอมกบัทาํสัญญาณมอืแกวางรอบตวัเปนวงกลม  (รองผูกาํกบัยนือยูนอกวงกลมและ

หลังผูกํากับ)

 ๒. ลูกเสือสํารอง  เมื่อไดยินเสียงเรียกของผูกํากับ  ทุกคนจะตองขานรับ

พรอมกันทันทีวา “แพ็ค” แลววิ่งมาเขาแถวเปนรูปวงกลมเล็กลอมรอบผูกํากับ               

(นายหมูของหมูบริการอยูตรงหนาผูกาํกับ จากน้ันก็เรียงไปตามลําดบั) ใหไหลตอไหล

ชิดกัน

 ๓. ผูกํากับลูกเสือผายมือทั้งสองออกไปขาง ๆ เล็กนอย นิ้วทั้งหาเรียงชิดกัน  

ฝามือแบหงาย (แลวลดมือลงเพื่อตรวจดูความเรียบรอย)

 ๔. ลกูเสอืสาํรองเมือ่เหน็สญัญาณนี ้ ทกุคนจับมอืกันขยายออกเปนรปูวงกลม

ใหญ  จนแขนตึงจึงปลอยมือและจัดวงกลมใหเรียบรอย

 ๕.  ผูกํากับลูกเสือตรวจดูเห็นวาวงกลมเรียบรอยดีแลว  ใหกางแขนทั้งสอง

ออกไปขางๆ เสมอไหลขนานกบัพืน้นิว้ทัง้หาเรยีงชิดกนั  ฝามอืแบหงายแลวพลิกฝามอื
คว่ําลงและงองุม  เปนสัญญาณใหลูกเสือนั่งลง
 ๖. ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงบนสนเทาทั้งสอง   แขนทั้งสองเหยียดตรงอยู

ระหวางเขา  มือทั้งสองหางกันพอสมควร  แบะเขาออกเล็กนอย  นิ้วชี้และน้ิวกลาง 
ทัง้สองมอืเหยยีดชดิกนัและแตะพืน้  นิว้อืน่ ๆ งอไวในอุงมอื (คอืนิว้หวัแมมอืกดนิว้นาง 
กับนิ้วกอยไว)

 ๗. ผูกํากับลูกเสือพลิกฝามือทั้งสองหงายข้ึนเปนสัญญาณใหลูกเสือรอง

 ๘. ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหนารองขึ้นพรอมกันวา “อา-เค-ลา-เรา-จะ-

ทํา-ดี-ที่-สุด”  พอขาดคําวา  “สุด”  ใหลูกเสือทุกคนกระโดดยืนขึ้น  เทาทั้งสองชิด

ติดกัน  พรอมกับยกมือทั้งสองที่อยูในทานั่งไปไวเหนือหูและชิดหู

๑๔



 ๙. นายหมูลูกเสือซึ่งทําหนาที่เปนหมูบริการในวันนั้น (ที่หันหนาตรงกับ           

ผูกาํกบั) จะรองขึน้วา  “จงทําด-ีจงทําด-ีจงทําด”ี  การรองใหหนัหนาไปทางซายกอน-

ตรงหนา-ขวา  ทีละครั้ง (เวลารองไมตองผงกศีรษะ)

        ๑๐. เมือ่สิน้คาํทีส่ามแลวใหลกูเสอืทกุคนลดมือซายลงมาแนบลําตวัอยางวองไว 

(แบมือออก) สวนมือขวาลดลงมาทําทาวันทยหัตถ  แลวรองขึ้นพรอมกันวา  “เราจะ

ทําดี-จะทําดี-จะทําดี”

        ๑๑. ขณะที่ลูกเสือรองนี้  ใหผูกํากับทําวันทยหัตถตามแบบลูกเสือสํารอง            

(สองน้ิว) เปนการรบัการเคารพของลูกเสอื  และอาจจะกลาวคาํขอบใจหรือ  คาํอืน่ใด  

ที่สั้น ๆ ก็ไดรองผูกํากับอ่ืน ๆ ที่อยูนอกวงกลมอยูในทาตรง

๑๕



๑๖

ระเบียบแถวเบื้องตน

๑.  เนื้อหา

 ทาตรง  ทาพัก  ทาหันอยูกับท่ี  ทาเดิน  ทาหยุด

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑ ผูกํากับสนทนาเร่ืองการแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยและการฝก         

ใหมีระเบียบวิจัย

 ๒.๒   ผูกํากับอธิบายและสาธิตการฝกระเบียบแถวทาตรง  ทาพัก  ทาหัน               

อยูกับที่  ทาเดิน  ทาหยุด

 ๒.๓   ลูกเสือฝกปฏิบัติตาม

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑  สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่งในการจัดแถว

 ๓.๒ สังเกตความเปนระเบียบเรียบรอยในการฝกระเบียบแถวเบื้องตน



๑๗

เรื่อง ระเบียบแถวเบ้ืองตน

 การฝกระเบียบแถว  เปนการฝกใหลูกเสือเกิดความพรอมเพรียง มีระเบียบ

วินัย  และความสามัคคีรวมทั้งสามารถฟงและปฏิบัติตามคําสั่งได

 ๑. ทาตรง  ทาตรง  เปนทาเบื้องตน  และเปนรากฐานของการปฏิบัติในทา

อื่นๆ  ตอไปและยังใชเปนทาสําหรับการแสดงความเคารพ

 ๒. ทาพัก  เปนทาเปล่ียนอิริยาบถจากทาตรง  เพื่อชวยผอนคลายความ

ตึงเครียดซึ่งมีอยูดวยกัน  ๔  ทา ดังนี้

  ๒.๑ ทาพักตามปกติ  ใชพักในระหวางการฝกสอน

  ๒.๒ ทาพักตามระเบียบ  ใชพักในโอกาสรอพิธีการตางๆ เชน  รอรับการ

ตรวจพล  สวนสนาม  หรือรออยูในแถวกองเกียรติยศ

  ๒.๓ ทาพกัตามสบาย ใชพกัในโอกาสท่ีรอรบัคาํส่ังเพือ่ปฏบิตัติอไป  เปน

เพียงระยะเวลาสั้น ๆ  เชน  เมื่อผูควบคุมแถวตองไปรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา

  ๒.๔ ทาพักนอกแถว  ใชพักในโอกาสท่ีตองรอคําสั่งเพื่อปฏิบัติตอไปเปน

ระยะเวลานานๆ

 ๓. ทาหันอยูกับที่ท  เปนทาท่ีชวยปรับเปลี่ยนทิศทางการหันหนาของแถว  
แตกอนท่ีจะมีคาํบอกใหแถวหันไปยังดานใด  ตองใหแถวอยูในทาตรงเสียกอน  ทาหัน
อยูกับที่มี  ๓  ทา  ดังนี้

  ๓.๑ ทาขวาหัน  เปนทาที่ทําใหแถวหันไปทางดานขวา

  ๓.๒ ทาซายหัน  เปนทาที่ทําใหแถวหันไปทางดานซาย
  ๓.๓ ทากลับหลังหัน  เปนทาที่เปลี่ยนการหันหนาของแถวจากดานหนา
เปนดานหลัง

 ๔. ทาเดิน  เปนทาที่ชวยทําใหการเคล่ือนยายหรือการเดินขบวนของแถว   

ดูเปนระเบียบสงางาม  กอนที่จะมีคําบอกใหเดิน  ตองใหแถวอยูในทาตรงเสียกอน  

 ๕. ทาหยุด  จะเปนทาที่ติดตามมาจากทาเดิน  ซึ่งชวยทําใหการหยุดแถว

ของลูกเสือมีความพรอมเพรียงกัน  



๑๘

การทําความเคารพเปนรายบุคคลและการจับมือซาย

๑.  เนื้อหา

 การทําความเคารพเปนรายบุคคล

 ประวัติการจับมือซาย และวิธีการจับมือแบบลูกเสือ

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑ ผูกํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตการทําความเคารพแบบลูกเสือสํารอง 

เปนรายบุคคล

 ๒.๒ ลูกเสือสํารองฝกทําความเคารพเปนรายบุคคลทั้งแบบสวมหมวกและ          

ไมสวมหมวก

 ๒.๓ ผูกํากับลูกเสือเลาประวัติการจับมือซายใหลูกเสือฟง

 ๒.๔ ผูกาํกบัลกูเสอืสาธติ การจบัมอืซาย พรอมแสดงความเคารพเปนรายบคุคล 

แลวใหลูกเสือปฏิบัติตาม

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑ สอบถามความเขาใจในความเปนมาหรือประวัติการจับมือซาย

 ๓.๒ สังเกตความถูกตองการทําความเคารพเปนรายบุคคลและการจับมือ          

แบบลูกเสือ



๑๙

เรื่อง การทําความเคารพเปนรายบุคคลและการจับมือซาย

 การทําความเคารพเปนเคร่ืองหมายแสดงถึงความเปนผูมีมารยาท สุภาพ

เรยีบรอย  และการทาํความเคารพเปนรายบคุคลของลกูเสอืสาํรองมขีัน้ตอนการปฏบิตัิ  

ดังนี้

 ๑. การทําความเคารพเปนรหัสระหวางลูกเสือสํารองกับผูกํากับลูกเสือและ

บุคคลทั่วไป และไดยึดเปนแนวปฏิบัติในวงการลูกเสือสํารองทั่วโลก

 ๒. นิ้วสองนิ้วเมื่อแสดงความเคารพหมายถึงหูสองหูของหมาปา เพราะ           

ลูกเสือสํารองมีฉายาวา  ลูกหมาปา

 ๓. นิ้วสองน้ิว เปนเครื่องหมายรําลึกถึงกฎของลูกเสือสํารอง ๒ ขอ คือ               

ขอ ๑ ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพี่  ขอ ๒ ลูกเสือสํารองไมทําตามใจตนเอง

วิธีปฏิบัติ

 ๑. ลูกเสือสํารองจะสวมหมวกหรือไมก็ตาม เวลาทําวันทยหัตถ ใหทํา ๒ นิ้ว 

คือ ยกมือขวาขึ้น  

 ๒. แยกน้ิวชีก้บันิว้กลางออกเหยียดตรง (รปูตวัว)ี แลวใหนิว้ชีแ้ตะกะบังหมวก

ตอขอบหมวก  
 ๓. ถามิไดสวมหมวกใหนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา

ลูกเสือสํารองตองทําความเคารพใหถูกตองตามโอกาส ดังน้ี
 ๑. ขณะที่มีการชักธงขึ้น ชักธงลง หรือเชิญธงผาน ไดแก ธงชาติ ธงลูกเสือ
ประจําจังหวัด  ธงชัยเฉลิมพล ธงมหาราช เปนตน
 ๒. ขณะที่มีการร องหรือบรรเลงเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมี                     

เพลงมหาฤกษ  เพลงมหาชัย และเพลงสรรเสริญเสือปา

 ๓. ต อพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ                       
พระบรมวงศานุวงศ  พระบรมฉายาลักษณ หรือพระบรมรูปในพิธตีางๆ

 



 ๔. ตอเพ่ือนลูกเสือ เมื่อพบกันครั้งแรกในวันหนึ่ง ๆ

 ๕. ตอบุคคลที่ควรเคารพ เชน นายกรัฐมนตรีผูวาราชการจังหวัด ผูกํากับ 

อาจารยและผูใหญทั่วไป

 การจับมือซาย

 การจับมือกัน เปนการทักทายอยางหน่ึงของคนท่ัวไป ซึ่งจะจับมือทักทาย

ดวยมอืขวา  แตวธิกีารจบัมอืของลกูเสอืจะแตกตางจากคนท่ัวไป การจบัมอืของลูกเสอื 

หรือเนตรนารีนั้นจะจับมือดวยมือซาย

๒๐



๒๑

คติพจน คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง

๑.  เนื้อหา

 คติพจน คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑ ผูกํากับนําสนทนาในเร่ือง ความสําคัญของคําปฏิญาณ กฎและคติพจน

ลูกเสือสํารองและความหมาย

 ๒.๒ ใหลูกเสือแตละหมูทองคําปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือสํารอง 

 ๒.๓ หากพบกลุมใดหรือสมาชิกลูกเสือคนใดทองไมถูกตอง ใหรีบแกไข และ

ปรับปรุงทันที มอบหมายใหทองกฎ คําปฏิญาณจนขึ้นใจ

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑ สังเกตความสนใจการฟง  

 ๓.๒ ความตั้งใจการรวมกิจกรรม  การปฏิบัติจริง



เรื่อง คติพจน คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง

คติพจนของลูกเสือสํารอง

 คตพิจน คอื คาํพดูหรือขอความท่ีเปนคติสอนใจใหยดึถือปฏิบตั ิเพือ่ประโยชน

ของตนเองและสวนรวม ซึ่งมีอยูวา “ทําดีที่สุด”

ลูกเสือ สามารถปฏิบัติตนตามคําคติพจนได ดังนี้

 ๑. เตรียมพรอมที่จะใหความรวมมือชวยเหลอืผูอื่น

 ๒. ทําแตสิ่งที่ดีเปนประโยชนแมจะเปนเพียงส่ิงเล็กนอย

  ถาทําอยางสมํ่าเสมอ ก็ถือไดวาเปนการปฏิบัติตามคติพจนแลว

คําปฏิญาณของลูกเสือสํารอง

 คําปฏิญาณ คือ การใหคํามั่นสัญญาวาจะประพฤติปฏิบัติตามส่ิงที่พูดดวย

ความเต็มใจ ซึ่งําปฏิญาณของลูกเสือสํารองมี ๒ ขอ ดงันี้

 ขอ ๑ ขาจะจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

 ขอ ๒ ขาจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสํารองและบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น           

ทุกวัน
 เนตรนารี ตองเปลี่ยนจากคําวา “ขา” เปน “ขาพเจา”
ลูกเสือ สามารถปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณไดดังนี้

 ๑.  มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
 ๒. ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา
 ๓.  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน

 ๔.  รูจักรัก หวงแหน และปฺองกันชาติ

 ๕.  บําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
 ๖.  ชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
 ๗.  ไมทําลายสาธารณสมบัติ

๒๒



กฎของลูกเสือสํารอง

 กฎ คือ หลักเกณฑที่ลูกเสือสํารองตองยึดเปนหลักปฏิบัติอยูเสมอ ซึ่งมีอยู          

๒ ขอ ดังนี้

 ขอ ๑   ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุนพี่

 ขอ ๒   ลูกเสือสํารองไมทําตามใจตนเอง

ลูกเสือ สามารถปฏิบัติตนตามกฎได ดังนี้

 ๑.  เคารพเช่ือฟงผูกํากับลูกเสือ ตลอดจนผูใหญที่นับถือ

 ๒.  เปนผูตามที่ดีรูจักบังคับใจตนเอง มีระเบียบวินัย

 

๒๓



ดาวดวงที่ ๒

การปฐมนิเทศ (๑ ชั่วโมง)

๑.  เนื้อหา

 การจัดแบงหมู  เลือกนายหมู และรองนายหมู

 การจัดกองลูกเสือสํารอง

 การแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑   ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ พบกัน

 ๒.๒   แบงหมูลูกเสือ หมูละ ๔ – ๖ คน

 ๒.๓   เลือกนายหมู และ รองนายหมู

 ๒.๔   ทบทวนการแตงเครื่องแบบท่ีถูกตอง

 ๒.๕   ทบทวนการเปด – การปดประชุมกอง  

  การเปด ( แกรนดฮาวล,ชักธงขึ้น,สวดมนต,สงบนื่ง,ตรวจ,แยก) 

  การปด ( นัดหมาย,ตรวจเคร่ืองแบบ,แกรนดฮาวล,ชักธงลง,เลิก )

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑   สังเกตความรวมมือ ในการจัดกิจกรรม

 ๓.๒   ความถูกตองในการแตงเครื่องแบบลูกเสือ

๒๔



เรื่อง ปฐมนิเทศ

 การจัดกองและการแบงหมูลกูเสอืสาํรอง กองลูกเสือสาํรอง ๑ กอง มจีาํนวน

ลูกเสือ ๘–๓๖ คน (ระดับประถมศึกษาปที่ ๑–๓) โดยแบงลูกเสือออกเปนหมู ๆ ละ 

๔-๖ คน รวมทัง้นายหมู และรองนายหมู ลกูเสอื ๑ กอง ตองมลีกูเสอือยางนอย ๒ หมู 

ไมเกิน ๖ หมู

เครื่องแบบและเคร่ืองหมายลูกเสือสํารอง 

 เครื่องแบบลูกเสือสํารอง ประกอบดวย 

 ๑. หมวกทรงกลม มกีระบงัหนาหมวกทําดวยผาสีกรมทา ตวัหมวกเยบ็ดวย

ผา ๖ ชิ้น แนวตะเข็บระหวางช้ินและขอบหมวกโดยรอบทาบดวยดายหรือไหมถัก              

สเีหลือง เมือ่เขาพธิปีระจํากองแลว มตีราหนาหมวกรูปหนาเสือและอักษรใตหนาเสือ

วา “ลูกเสือ” สีเหลือง บนผาสีกรมทา ขลิบสีกรมทารูปไข ยาว ๔ ซม. กวาง ๓.๕ ซม. 

 ๒. เส้ือแขนสัน้ แบบและสตีามทีผู่บงัคบับญัชาลกูเสือแตละโรงเรยีนกาํหนด 
ใหสอดชายเส้ือ อยูภายในกางเกง 

 ๓. ผาผูกคอรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว ดานฐาน ๙๐ ซม. ดานตั้ง ๖๕ ซม. สีตาม

ทีผู่บงัคบับญัชา ลกูเสอืแตละโรงเรียนกาํหนด   โดยใชหวงซ่ึงไมใชหวงกลิเวลลสวมผา
ผูกคอ และมีเครื่องหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาดรูปและสี ตามท่ีกําหนดในกฎ

กระทรวง ฉบับที ่๑ (พ.ศ.๒๕๑๐) วาดวยเครือ่งแบบลกูเสอื ตดิทีม่มุผาผูกคอ ตรงขาม

ดานฐาน 
 ๔. กางเกงขาสัน้ แบบและสีตามทีผู่บงัคบับญัชาลกูเสอืแตละโรงเรยีนกําหนด 
 ๕. เข็มขัดหนังสีน้ําตาล กวางไมเกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัด ทําดวยโลหะ            
สีทองมีลายนูน รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ภายในกรอบชอชัยพฤกษ 

 ๖. ถุงเทา รองเทา ชนิดและสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียน

กําหนด 

 

๒๕



เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสํารอง 

 ๑. เครื่องหมายลูกเสือสํารอง ทําดวยผาสีกรมทา รูปไข ยาว ๔ ซม. กวาง 

๓.๕ ซม. มรีปู หนาเสอืและคาํวา “ลกูเสอื” สเีหลอืงขลิบริมสีกรมทา ตดิทีอ่กขางซาย

เหนือกระเปา

 ๒. เครื่องหมายหมู ทําดวยผาสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียน 

กาํหนด รปู สามเหล่ียมดานเทา ยาวดานละ ๓.๕ ซม. ตดิท่ีแขนเส้ือใต ตะเข็บไหลซาย 

๑ ซม. ใหมุมแหลมขึ้น 

 ๓. เคร่ืองหมายนายหมูและรองนายหมู  ทาํดวยแถบผาสเีหลืองกวาง ๑ ซม. 

เย็บติดรอบแขนเส้ือขางซายเหนือปลายแขนเส้ือ ๕ ซม.นายหมู ๒ แถบ เวนระยะ

ระหวางแถบ ๑ ซม. รองนาย หมู ๑ แถบ 

เครื่องหมายสังกัด 

 ๑. ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว ๗ ซม. กวาง 

๑.๕ ซม. ขลิบริมสี ขาว มีชื่อกลุมหรือกองสีขาว ติดโคงตามไหลเสื้อขางขวา 

 ๒. เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหล่ียมจัตุรัส ยาวดานละ           

๓.๕ ซม. ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิกเลขกลุมสีขาวสูง ๑.๕ ซม. อยูขางบน และเลข
กองสีขาวสูง ๑ ซม. อยูขางลาง ติดใต เครื่องหมายช่ือกลุมหรือกอง กองลูกเสือที่จัด

เปนกลุมไมได ใหมีเลขกองอยางเดียว 

๒๖



ดาวดวงที่ ๓

การปฐมนิเทศ (๑ ชั่วโมง)

๑.  เนื้อหา

 การจัดแบงหมู  เลือกนายหมู และรองนายหมู

 การจัดกองลูกเสือสํารอง

 การแตงเคร่ืองแบบลูกเสือ

๒.  แนวทางการจัดกิจกรรม

 ๒.๑   ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ พบกัน

 ๒.๒   แบงหมูลูกเสือ หมูละ ๔ – ๖ คน

 ๒.๓   เลือกนายหมู และ รองนายหมู

 ๒.๔   ทบทวนการแตงเครื่องแบบท่ีถูกตอง

 ๒.๕   ทบทวนการเปด – การปดประชุมกอง  

  การเปด ( แกรนดฮาวล,ชักธงขึ้น,สวดมนต,สงบนื่ง,ตรวจ,แยก) 

  การปด ( นัดหมาย,ตรวจเคร่ืองแบบ,แกรนดฮาวล,ชักธงลง,เลิก )

๓.  การประเมินผล

 ๓.๑   สังเกตความรวมมือ ในการจัดกิจกรรม

 ๓.๒   ความถูกตองในการแตงเครื่องแบบลูกเสือ

๒๗



เรื่อง ปฐมนิเทศ

 การจัดกองและการแบงหมูลกูเสอืสาํรอง กองลูกเสือสาํรอง ๑ กอง มจีาํนวน

ลูกเสือ ๘–๓๖ คน (ระดับประถมศึกษาปที่ ๑–๓) โดยแบงลูกเสือออกเปนหมู ๆ ละ 

๔-๖ คน รวมทัง้นายหมู และรองนายหมู ลกูเสอื ๑ กอง ตองมลีกูเสอือยางนอย ๒ หมู 

ไมเกิน ๖ หมู

เครื่องแบบและเคร่ืองหมายลูกเสือสํารอง 

 เครื่องแบบลูกเสือสํารอง ประกอบดวย 

 ๑. หมวกทรงกลม มกีระบงัหนาหมวกทําดวยผาสีกรมทา ตวัหมวกเยบ็ดวย

ผา ๖ ชิ้น แนวตะเข็บระหวางช้ินและขอบหมวกโดยรอบทาบดวยดายหรือไหมถัก            

สเีหลอืง เม่ือเขาพธิปีระจาํ กองแลว มตีราหนาหมวกรปูหนาเสอืและอกัษรใตหนาเสอื

วา “ลูกเสือ” สีเหลือง บนผาสีกรมทา ขลิบสีกรมทารูปไข ยาว ๔ ซม. กวาง ๓.๕ ซม. 

 ๒. เส้ือแขนสัน้ แบบและสตีามทีผู่บงัคบับญัชาลกูเสือแตละโรงเรยีนกาํหนด 

ใหสอดชายเส้ือ อยูภายในกางเกง 

 ๓. ผาผูกคอรูปสามเหล่ียมหนาจั่ว ดานฐาน ๙๐ ซม. ดานตั้ง ๖๕ ซม. สีตาม

ที่ผูบังคับบัญชา ลูกเสือแตละโรงเรียนกําหนด โดยใชหวงซึ่งไมใชหวงกิลเวลลสวมผา
ผูกคอ และมีเคร่ืองหมายจังหวัด ทําดวยผา มีขนาดรูปและสี ตามท่ีกําหนดใน                 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๑๐) วาดวยเคร่ืองแบบ ลูกเสือ ติดที่มุมผาผูกคอ             

ตรงขามดานฐาน 
 ๔. กางเกงขาสัน้ แบบและสตีามทีผู่บงัคบับญัชาลกูเสอืแตละโรงเรยีนกําหนด 
 ๕. เขม็ขดัหนงัสนีํา้ตาล กวางไมเกนิ ๓ ซม. หวัชนิดหวัขัด ทาํดวยโลหะสทีอง 
มีลายนูน รูปตราคณะลูกเสือแหงชาติ ภายในกรอบชอชัยพฤกษ 

 ๖. ถุงเทา รองเทา ชนิดและสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียน

กําหนด 

 

๒๘



เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือสํารอง 

 ๑. เครื่องหมายลูกเสือสํารอง ทําดวยผาสีกรมทา รูปไข ยาว ๔ ซม. กวาง 

๓.๕ ซม. มรีปู หนาเสือและคาํวา “ลกูเสอื” สเีหลอืงขลบิริมสีกรมทา ตดิทีอ่กขางซาย

เหนือกระเปา

 ๒. เครื่องหมายหมู ทําดวยผาสีตามที่ผูบังคับบัญชาลูกเสือแตละโรงเรียน 

กําหนด รูป สามเหล่ียมดานเทา ยาวดานละ ๓.๕ ซม. ติดท่ีแขนเส้ือใตตะเข็บไหลซาย 

๑ ซม. ใหมุมแหลมขึ้น 

 ๓. เคร่ืองหมายนายหมูและรองนายหมู  ทาํดวยแถบผาสเีหลืองกวาง ๑ ซม. 

เย็บติดรอบแขนเส้ือขางซายเหนือปลายแขนเส้ือ ๕ ซม.นายหมู ๒ แถบ เวนระยะ

ระหวางแถบ ๑ ซม. รองนาย หมู ๑ แถบ 

เครื่องหมายสังกัด 

 ๑.  ชื่อกลุมหรือกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ยาว ๗ ซม. กวาง 

๑.๕ ซม. ขลิบริมสี ขาว มีชื่อกลุมหรือกองสีขาว ติดโคงตามไหลเสื้อขางขวา 

 ๒.  เลขกลุมและเลขกอง ทําดวยผาสีแดง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวดานละ          
๓.๕ ซม. ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิกเลขกลุมสีขาวสูง ๑.๕ ซม. อยูขางบน และ               

เลขกองสีขาวสูง ๑ ซม. อยูขางลาง ติดใต เครื่องหมายช่ือกลุมหรือกอง กองลกูเสือ           

ที่จัดเปนกลุมไมได ใหมีเลขกองอยางเดียว 

๒๙
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 ๑. ดร.ผกาภรณ  พลายสังข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

   ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

 ๒.  วาที่รอยเอกไพบูลย  ยกให รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

   ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

 ๓.  นายถิรวัฒน  สุดจิตต ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

 ๔.  นายนเรศ  ศรีประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

คณะทํางาน

 ๑.  นายกมล  สุมาลา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 

   ประธานคณะทํางาน

 ๒.  นายภิญโญ  แกวแดง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวนแตง  

   รองประธานคณะทํางาน

 ๓.  นายทวิช  สายทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๔.  นายธีราสิทธิ์  วิไลรุจิกรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินยาว คณะทํางาน

 ๕.  นางปาริฉัตร  หมอนทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๖.  นางกรวิกา  อนโต ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองโนน   คณะทํางาน

 ๗.  นายวิทยา  สวนกุหลาบ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโรงชางฯ คณะทํางาน

 ๘.  นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร   รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  

    คณะทํางาน

 ๙.  นายจักรพันธ  ศรีภิรมย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๐.  นางสาวจิรพรรณ  มั่งแพง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๑.  นางสาวเบญจวรรณ  ภูรักษ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๒.  นางสาวนภัสวรรณ ราตรีสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๓.  นางลัคคณา  ถาวรพันธ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๔.  นางสาวอริศตรา  ดีอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน
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 ๑๕.  นางสาวดุษฎี  พัดผล ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๖.  นางสาวสุดใจ  กกมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๗.  นางนพวรรณ  วิจิตรเนตร ครูโรงเรียนบานสวนแตง คณะทํางาน

 ๑๘.  นางสมทรง  ทองสวาง ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๑๙.  นายฤทธิพร  ชมพู ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๒๐.  นางสาวสมพิศ  ฑีฆะภรณ ครูโรงเรียนบานเนินยาว คณะทาํงาน

 ๒๑.  นางนิตยา  นากแนม ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๒.  วาที่รอยตรีปริญญา  เถื่อนช่ืน  ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๓.  นางสาวปราณี  สุขาภิรมย ครูโรงเรียนบานเมืองเกา คณะทํางาน

 ๒๔.  นายวุฒิศักดิ์  คํามา ครูโรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคม   

    คณะทํางาน

 ๒๕.  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร    

   คณะทาํงานและเลขานุการ

 ๒๖.  นายวิษณุ  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

 ๒๗.  นางรัตนา  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการกิจ

  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ

ออกแบบปก

        นายจักรพันธ  ศรีภิรมย
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