




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ  โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร ตามคูมือการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง วิชากิจกรรมกลางแจง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๑ วิชา การสะกดรอย ๒ ชั่วโมง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๒ วิชา การกอไฟและการดับไฟ  ๒  ชั่วโมง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๓ วิชา ทิศทั้ง ๘ ทิศ ๑ ชั่วโมง  

  และวิชา วิธีการอานเข็มทิศ  ๑  ชั่วโมง

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู              

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ                

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจงการใชคูมือ 

ดาวดวงที่ ๑   

 วิชา การสะกดรอย                                          ๑

ดาวดวงที่ ๒

 วิชา การกอไฟและการดับไฟ                              ๖

ดาวดวงที่ ๓

 วิชา ทิศทั้ง ๘ ทิศ       ๑๑

 วิชา การใชเข็มทิศ        ๑๕

บรรณานุกรม                                                         ๑๘



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมอืการจัดกจิกรรมลูกเสือสาํรอง วชิา กจิกรรมกลางแจง ตามโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

จดัทาํขึน้สาํหรับสาํหรบัผูกาํกบัลกูเสอื ใชเปนแนวทางในการจดักจิกรรมมเีนือ้หา

ที่สอดคลอง ครบถวนเปนไปตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ การนําไปใช

ขึ้นอยูกับดุลพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนกิจกรรมใด ควรใชเมื่อใด

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกจิกรรม จะประกอบดวยเนือ้หาท่ีจะใหผูเรยีน

ไดเรียนรูในแตละครั้ง มีแนวทางการจัดกิจกรรมวิธีเรียนรูตามเนื้อหา

 บทบาทผูกํากับ

 ศึกษาเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมกอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ตามลําดับขั้นตอน คือ ประชุมกอง,เลนเกมหรือเพลง,ปฏิบัติกิจกรรม, เลานิทาน

หรือเรื่องส้ันที่เปนคติ,ปดประชุมกอง

 ผูกาํกับผูจดักจิกรรมตองทราบเนือ้หาสาระ จดุประสงคทีต่องการ เตรยีม

สื่ออุปกรณและการประเมินผลในแตละครั้ง

 บทบาทลูกเสือ

 มคีวามพรอมในการจัดกจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรม ตามกระบวนการลูกเสอื





ดาวดวงที่ ๑

กิจกรรมกลางแจง

๑. เนื้อหา

 การสะกดรอย (ชั่วโมงที่ ๑)

 ๑. การเดินสะกดรอย

 ๒. เครื่องหมายท่ีใชในการเดินสะกดรอย

๒. แนวการจัดกิจกรรม

   ๑.  ผูกํากับลูกเสือนําสนทนา เรื่อง การเดินสะกดรอย 

  ๒.  ผูกาํกบัลกูเสอือธบิายถงึสญัลกัษณของเครือ่งหมายตางๆ ในการเดนิสะกด

รอย 

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตวิธีเดินสะกดรอยอยางงายๆ โดยเนนใหลูกเสือรูจัก

สังเกต การทําเคร่ืองหมาย วัสดุที่ทําและความเกาใหมของเครื่องหมาย

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

  ๑.  สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

 ๒.  ซักถามเก่ียวกับเครื่องหมายที่ใชในการสะกดรอย

๑



๒

ดาวดวงที่ ๑

กิจกรรมการแจง

๑. เนื้อหา

 การสะกดรอย (ชั่วโมงที่ ๒)

 ๑.  การเดินสะกดรอย

 ๒.  เครื่องหมายที่ใชในการเดินสะกดรอย

๒. แนวการจัดกิจกรรม

   ๑.  ผูกํากับลูกเสือใหรองผูกํากับลูกเสือ วิทยากรพิเศษ หรือลูกเสือรุนพี่              

(ลูกเสือสามัญ) มาชวยเหลือกิจกรรมเดินสะกดรอย โดยแนะนําผูชวย เหลือกิจกรรม

และจัดมอบหมายเปนหมู

 ๒.  ผูกาํกับลกูเสอืใหลกูเสอืเร่ิมปฏิบตักิจิกรรมการเดินสะกดรอยเปนหมูตาม

เคร่ืองหมายที่กําหนดและกลับมาอภิปรายพรอมนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุป

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

  ๑. สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและความรวมมือในการปฏิบัตกิิจกรรม

 ๒.  ซักถามเก่ียวกับเครื่องหมายที่ใชในการสะกดรอย



๓

เพลง

ในหมูลูกเสือ

   ในหมูลูกเสือ   เมื่อเรามารวมอยู

         ตางคนตางรูกันดี   วาหนาที่ทุกอยาง

              ตองชวยกันทํา   ทําไมเวนวาง

        งานทุกอยาง งานทุกอยาง         จะเสร็จโดยงายดาย

เพ่ือน

  เพื่อนเอย เพื่อนรัก       ฉันเคยรูจักเพื่อนรักอยูไหน (ซํ้า)

    ใครเห็นรองเรียกเร็วไว (ซํ้า)        นั้นยังไงเขาอยูนี้........



๔

ใบความรู

การเดินสะกดรอย

 การเดินสะกดรอย ในทางลูกเสือนั้น เปนการฝกใหลูกเสือรูจักสังเกต และ

คนหาสิ่งที่กําหนดไวในเสนทางหรือจุดตาง ๆ ที่กําหนด ใหผานไป  เชน กระดาษสี          

ทีต่ดัเปนช้ินเล็ก ๆ  โรยไวตามเสนทางเคร่ืองหมายตางๆท่ีทาไวเพือ่ทดสอบในการสะกด

รอยหรือสิ่งที่ฝก โดยอาศัยธรรมชาตไิด 

เคร่ืองหมายสะกดรอยตามความรูเชิงพราน

 ลกูเสอืจะตองรูเขาใจและอานเครือ่งหมายสะกดรอยไดอยางถกูตอง เครือ่งหมาย

สะกดรอยที่นิยมใชในวงการลูกเสือมีประมาณ 6 ชนิด คือ 

 ๑.  ทางถูกไปไดทางนี้ 

 ๒.  ทางผิด อยาไปทางน้ี 

 ๓.  ที่ซอนคําสั่ง 

 ๔.  หมดเสนทาง กลับไดแลว 

 ๕.  มีแหลงนํ้าขางหนา 

 ๖.  อันตรายชวยดวย



๕

วัสดุที่ใชทําเครื่องหมายกํากับเสนทาง ไดแก กอนหินกอนกรวด กิ่งไม 

ฟอนหญา เมล็ดพืช ฯลฯ 

ลักษณะของเคร่ืองหมาย



๖

ดาวดวงที่ ๒

กิจกรรมการแจง

๑. เนื้อหา

 การกอไฟและดับไฟ (ชั่วโมงที่ ๑)

 ๑.  การกอไฟ

 ๒.  การทําอาหาร

 ๓.  การดับไฟและการทําความสะอาดสถานท่ีกอไฟเมื่อเสร็จงานแลว

๒. แนวการจัดกิจกรรม

   ๑. ผูกํากับลูกเสือสาธิตวิธีการกอไฟ

 ๒. ลูกเสือจับคูวิเคราะหขั้นตอนและลงมือฝกปฏิบัติกอกองไฟ คูละ ๑ กอง

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือตรวจสอบและใหคําแนะนํา

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตวิธีการดับไฟและการทําความสะอาดสถานท่ีกอไฟ

 ๕.  ลูกเสือแตละคูฝกปฏิบัติ โดยผูกํากับลูกเสือตรวจสอบและ

ใหคําแนะนํา

 ๖.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

  ๑. การสังเกต 

  -  ความรับผิดชอบและความสามัคคี ความเปนประชาธิปไตย

  -  ความสนใจและความต้ังใจ

  -  การเขารวมกิจกรรม

 ๒.  ตรวจผลงาน



๗

ดาวดวงที่ ๒

กิจกรรมการแจง

๑. เนื้อหา

 การกอไฟและดับไฟ (ชั่วโมงที่ ๒)

 ๑.  การกอไฟ

 ๒.  การทําอาหาร

 ๓.  การดับไฟและการทําความสะอาดสถานท่ีกอไฟเมื่อเสร็จงานแลว

๒. แนวการจัดกิจกรรม

   ๑.  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือทบทวนข้ันตอนวิธีการกอไฟ

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตการปรุงอาหาร ลูกเสือจับคูวิเคราะหขั้นตอนและ

ลงมือฝกปฏิบัติ

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือตรวจสอบและใหคําแนะนํา

 ๔.  ลูกเสือแตละคูรวมกันดับไฟและทําความสะอาดสถานท่ีกอไฟ

 ๕.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

  ๑. การสังเกต 

  -  ความรับผิดชอบและความสามัคคี ความเปนประชาธิปไตย

  -  ความสนใจและความต้ังใจ

  -  การเขารวมกิจกรรม

 ๒.  ตรวจผลงาน



๘

เพลง

โอเมื่อมีไฟ

(ทํานองเพลงคริสโตเฟอร โคลัมบัส)
  

   โอเมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจมจา    

 พวกเรามาสุขอุราพรอมหนากัน

 คืนวันนี้มีสุขปลดเปล้ืองทุกขรับความสําราญ   

 เธอกับฉันนั้นมาเลนรอบกองไฟ (ซํ้า)

เกม

การกอไฟ

 วิธีเลน

  ๑)  ลูกเสือแตละหมูที่มีจํานวนสมาชิกเทากันเขาแถวตอนลึก 

   ลูกเสือแตละหมูจัดหาเศษกระดาษและไมขีดไฟจํานวนแผนและ

   กานไมขีดเทาจํานวนคนนําไปวางหางจากแถว ๕ เมตร

  ๒)  เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มเลนใหสมาชิกหมูวิ่งไปจุดกระดาษ 

   ๑ แผนจนครบทุกคน

  ๓)  สํารวจหมูที่ชนะคือเผากระดาษไดมากที่สุด



๙

ใบความรู

การกอกองไฟ

 การกอกองไฟมีไดหลายรูปแบบ 

ไดแก แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู

เปนการกอกองไฟโดยการนําทอนฟนใหญ

มากองเรียงกันเปนช้ันๆสวนฟนทอนเล็กๆ 

จะอยูขางลาง การกอกองไฟแบบนี้จะให

ความรอนมากและใหแสงสวางดี

แบบกระโจมอนิเดยีแดง หรือ แบบปรามดิ  วธิกีอ

แบบน้ี ขั้นแรกตองนําเช้ือไฟมากอสุมกันเสียกอน 

จากนัน้จงึนาํกิง่ไมเลก็ๆ กอสมุกนัขึน้มา โดยชัน้บน

สุดจะมีฟนทอนใหญสุมทับอีกทีหนึ่ง

แบบผสม เปนการกอกองไฟโดยการเรียงทอน

ฟนแบบเชิงตะกอน สวนตรงกลาง ใชกิ่งไมเล็กๆ 

กอกนัเปนรปูกระโจม การกอกองไฟแบบเหมาะ

แกการเลนรอบกองไฟ การกอไฟสําหรับปรุง

อาหารในท่ีกลางแจง เปนกจิกรรมอยางหน่ึงของ

ลกูเสอื การกอไฟควรระมดัระวงัอนัตรายซึง่อาจ

เกิดไฟไหมได 



๑๐

ขั้นตอนในการกอไฟ

 ๑. เลือกสถานท่ีที่จะกอกองไฟ กวาดใบไม หรือวัสดุที่จะติดไฟออกใหหมด

 ๒.  ขุดดินบริเวณที่จะกอกองไฟเปนรูปสี่เหลี่ยม ถาที่พื้นมีหญาใหแซะหญา

ออกกอน เมื่อดับไฟและทําฟนใหเย็นแลว จึงเอาหญาไวที่เดิม

 ๓.  ใชกิง่ไมเลก็ๆวางต้ังไวรอบฝอยเช้ือไฟ หรอืกระดาษเช้ือไฟ เปนรปูกระโจม

 ๔.  นั่งบังทิศทางลม พยายามใชไมขีดไฟกานเดียว จุดฝอยเชื้อไฟ เมื่อไฟติด

กิ่งไมเล็กๆแลวจึงเอากิ่งไมที่โตกวาเติมลงไป ก็จะไดกองไฟสําหรับปรุงอาหาร



๑๑

ดาวดวงที่ ๓

กิจกรรมกลางแจง

๑. เนื้อหา

 ทิศทั้ง ๘ ทิศ (ชั่วโมงที่ ๑)

 ๑.  การหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ

 ๒.  บอกทิศและแสดงการช้ีทิศอยางถูกตองได

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องทิศและการเรียกชื่อทิศทั้ง 8 ทิศ

 ๒.  ใหลูกเสือเลนเกมวิ่งหาทิศเพื่อทบทวนตําแหนงและการเรียกชื่อทิศทั้ง

แปดทิศ

 ๓.  ผูกาํกับลกูเสอือธบิายการหาทศิ โดยการสงัเกตธรรมชาตเิชน ดวงอาทติย 

ตนไมใหญอุโบสถเสาไฟฟา เสาวิทยุ ฯลฯ

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 ตรวจสอบความสามารถในการสังเกต จดจําและหาทิศ โดยสังเกตธรรมชาติ



๑๒

เพลง

ทิศทั้ง ๘
  

   ทิศทั้งแปดทิศ   ขอใหคิดจําใหเคยชิน

 อุดรตรงขามทักษิณ   บูรพาประจิมจําไว

 อีสานตรงหรดี    ทองอีกทีจําใหขึ้นใจ

 พายัพอยูที่ไหน    ตรงขามไปคืออาคเนย

เกม

วิ่งหาทิศ

 วิธีเลน เขียนวงกลมท่ีพื้นรัศมีประมาณ ๓ เมตร ลากเสนรัศมี ๘ ทิศ                         

จัดลูกเสือยืน ๙ จุด ตรงจุดศูนยกลาง ๑ จุดและตรงปลายเสนที่ลากอีก ๘ จุด เมื่อ 

เริ่มเลนผูกํากับลูกเสือเอยชื่อทิศครั้งละ ๓ ทิศ  เชน ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันตก          

ผูเลนตองวิง่สลบัที ่คนทีย่นือยูตรงกลางตองรบีไปแทนทีค่นอืน่ คนทีถ่กูแยงท่ีตองออก

จากการแขงขัน แลวใหสมาชิกท่ีอยูนอกวงมาเลนแทน เวียนไปเรื่อยๆจนมั่นใจวา          

ลูกเสือจําตําแหนง และเรียกชื่อทิศทั้ง ๘ ทิศ ไดอยางถูกตอง



๑๓

ใบความรู

ทิศทั้ง ๘ ทิศ และการหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ
  

 ทิศ

 การเดินทางในปาหรือเดินทางไปสถานที่ที่ไมรูจักอาจจะพลัดหลงทางได           

ลูกเสือสํารอง–เนตรนารีสํารอง จําเปนท่ีจะตองรูจักทาง เพ่ือจะไดสะดวกในการ            

เดนิทางทศิทีส่าํคัญ 4 ทศิ คอื ทศิเหนอื ทศิใต ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตกระหวาง

ทิศที่สําคัญแตละทิศเราอาจแบงครึ่งไดเปนทิศเฉียงอีก ๔ ทิศ รวมเปน ๘ ทิศและ          

ยังมีชื่อเรียกส้ันๆ อีกอยางหนึ่งดังแสดงไวในวงเล็บ ดังรูป

การหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ

 ธรรมชาติที่อยูรอบตัวลูกเสือสํารอง สามารถนํามาใชประโยชนในการบอก

ทิศ ไดแก

 ๑. ดวงอาทิตย ทิศที่ดวงอาทิตยขึ้นในตอนเชาเรียกวา ทิศตะวันออก และ

ดวงอาทิตยจะตกในทิศตรงขามเรียกวา ทิศตะวันตก ถาหันหนาไปทางทิศตะวันออก

แลวกางแขนออกทางขวามือจะเปน ทิศใต และทางซายมือจะเปน ทิศเหนือ



 ๒. ตนไมใหญ เมื่อดวงอาทิตยตกไปแลว อาจจะหาทิศไดโดยใชฝามือไปจับ

ดูรอบๆตนไมใหญ ดานที่ยังอุนอยู คือ ทิศตะวันตก  และดานตรงขามก็จะเปน            

ทิศตะวันออกเม่ือหันหนาไปทางทิศตะวันตกแลวจากนั้นก็กางแขนทั้งสองออก              

ทางซายมือจะเปน ทิศใตและทางขวาจะเปน ทิศเหนือ

 ๓.  อโุบสถ โดยทัว่ไปพระประธานในอโุบสถ จะมกีารสรางใหหนัหนาไปทาง

ทิศตะวันออกเสมอ เมื่อทราบทิศตะวันออกแลว การหาทิศอื่นๆ  ก็ปฏิบัติไดเชนเดียว

กับขอ ๑

เรื่องที่เปนประโยชน

พระพุทธรูปบอกทิศ

(น.ส.จุฑามาส ชุมเมืองปก ผูแตง)

 เชาวันนี้เกษมศักดิ์และเพ่ือนๆ ดีใจมากท่ีจะไดไปศึกษาแหลงเรียนรูใกลๆ 

โรงเรยีน คณุผูกาํกับและลกูเสอืตกลงกันวาจะไปวัดศาลาทองใกลโรงเรียน ทีเ่ลือกวดันี้ 

เพราะคุณตาคุณยาย  ในชุมชนมักจะบอกลูกเสือวาวัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุของ

พระพุทธเจา  ประดิษฐานในโบสถ บุคคลทั่วไป มักจะหาโอกาสมาสักการะเพ่ือความ

เปนสิริมงคล ลูกเสือจัดเตรียมดอกไมธปูเทียนไปเพ่ือใชสักการะทุกคน

 เมื่อเดินทางไปถึงทานเจาอาวาสวัดศาลาทองไดเลาประวัติของวัด ใหลูกเสือ

ไดรับทราบทานเลาวาพระพุทธรูปในโบสถ จะตองหันหนาไปทางทิศตะวันออกเสมอ 

ดังนั้น ถาใครไปตางถิ่นและจําทิศไมไดก็ใหสังเกตพระพุทธรูปในโบสถวัดตางๆ ได

 วันนี้ลูกเสือไดรับความรูทั้งเรื่องศาสนาและขอสังเกตเร่ืองทิศ สามารถนําไป

ใชประโยชนในชีวติได คณุผูกาํกบัและลกูเสอืกราบลาทานเจาอาวาสแลวเดนิทางกลับ

โรงเรียนเร่ืองนีส้อนใหรูวา ภมูปิญญาชาวบานงายๆ สามารถนํามาใชในชีวติประจําวนั

ในปจจุบันไดเสมอ

๑๔



ดาวดวงที่ ๓

กิจกรรมกลางแจง

๑. เนื้อหา

 การใชเข็มทิศ (ชั่วโมงที่ ๒)

 ๑.  การหาทิศโดยการใชเข็มทิศ

 ๒.  การหาเสนทางในระยะ ๔๐๐ เมตร โดยใชเข็มทิศ

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตประกอบการอธิบายวิธีการใชเข็มทิศลูกเสือ

 ๒.  ลูกเสือฝกปฏิบัติการใชเข็มทิศหาทิศและหาเสนทางในระยะ ๔๐๐ เมตร

 ๓.  ผูกํากับลูกเสืออธิบายสรุปประโยชนที่ไดจากการใชเข็มทิศ

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 ตรวจสอบความสามารถในการสังเกต จดจําและหาทิศ โดยสังเกตธรรมชาติ

เพลง

เดินวนหาทิศ

  เดินเอยเดินวน สี่คนสี่ทิศ  ขอถามสักนิด เธออยูทิศอะไร

 ทุกคนโปรดไดเขาใจ   ใครอยูทิศอะไรก็จงบอกมา

 หนึ่งสมพร เธออยูทิศเหนือ  สองบุญเหลือ นั้นอยูทิศใต

 สามตะวันออก สมใจ จําไว  สี่บุญให อยูทิศตะวันตกเอย

๑๕



ใบความรู

การหาทิศโดยการใชเข็มทิศ
  

 เขม็ทศิทาํขึน้จากแทงแมเหลก็เลก็ๆ ตัง้บนแกนใหเคลือ่นทีไ่ดอสิระ ปลายลกูศร 

เขม็ทศิจะชีไ้ปทางทศิเหนอืเสมอ ตามหลกัภมูศิาสตรสามารถใชเขม็ทิศเปนเครือ่งหมาย

ประกอบการเดินทางของนักเดนิเรอื นกัสาํรวจปา นกัผจญภัย ฯลฯ โดยการวางเข็มทศิ 

จะช้ีไปทางเหนือดานตรงขาม จะเปนทิศใต จากน้ันหันหนาไปสูทิศเหนือกางแขน           

ทั้งสองขางออก ทางขวามือจะเปนทิศตะวันออก และทางซายมือจะเปนทิศตะวันตก

หนาปดเข็มทิศจะมีเครื่องหมายบอกทิศเปนองศาและอักษรยอภาษาอังกฤษ

 ๑ หรือ ๓๖๐ หรือ N คือ ทิศเหนือ (อุดร)

 ๔๕ หรือ NE คิอ ทิศตะวันออกเฉยีงเหนือ (อีสาน)

 ๙๐ หรือ E คือ ทิศตะวันออก (บรูพา)

 ๑๓๕ หรือ SE คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต (อาคเนย)

 ๑๘๐ หรือ S คือ ทิศใต (ทักษิณ)

 ๒๒๕ หรือ SW คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต (หรดี)

 ๒๗๐ หรือ W คือ ทิศตะวันตก (ประจิม)

 ๓๑๕ หรือ NW คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ)

 เข็มทิศแบบซิลวา

 ผลิตในประเทศสวเีดนมลีกัษณะเปนเข็มทศิและไมโปรแทรกเตอรรวมกนัอยู 

เปนเข็มทิศที่นิยมใชในวงการลูกเสือเพราะมีราคาถูก ใชงายและพกพาสะดวก

๑๖



 สวนประกอบของเข็มทิศซิลวา

 ๑.  แผนฐานเปนตัววัตถุโปรงใส

 ๒.  ที่ขอบมีมาตราสวนเปนนิ้วและ/หรือเซนติเมตร

 ๓.  มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป

 ๔.  เลนสขยาย

 ๕.  ตลบัเขม็ทศิเปนวงกลมหมุนไดบนกรอบหนาปดของตลับเขม็ทศิแบงออก

เปน ๓๖๐ องศา

 ๖.  ปลายเข็มทิศเปนแมเหล็กสีแดงซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ

 ๗.  ขีดตําแหนงสําหรับตั้งมุมและอานคามุมอยูบนหนาปดตรงโคนลูกศรช้ี

ทิศทาง

วิธีใชเข็มทิศซิลวา

 การหาทิศเหนือ

 วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศขางหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือคอย ๆ

หมุนหนาปดของเข็มทิศใหตําแหนงตัวเลขหรืออักษรท่ีบอกทิศเหนือบนหนาปดตรง

กับปลายเหนือของเข็มทิศเมื่อปรับเข็มตรงกับทิศเหนือแลวจะสามารถอานทิศตางๆ

ไดอยางถูกตองจากหนาปดเข็มทิศ

 ลูกเสือสามารถนําเข็มทิศไปใชในกิจกรรมตางๆไดเชนการเดินทางไกล           

การสาํรวจปาการผจญภัยการสาํรวจและการเยือนสถานทีเ่ปนตน เมือ่เร่ิมออกเดินทาง 

ลูกเสือควรหาทิศที่จะมุงหนาไปใหทราบกอนวาเปนทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือ             

หลงทางจะสามารถหาทิศทางตาง ๆ จากเข็มทิศได

๑๗



๑๘

บรรณานุกรม

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  

 ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ - ๓ (ลูกเสือสํารอง). โรงพิมพ คุรุสภา ลาดพราว, 

 ๒๕๓๓

แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือใหสอดคลองกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 พุทธศักราช ๒๕๔๔. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๙.

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒.  

 องคการคาของ สกสค., ๒๕๕๒.

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการลูกเสือ สํานักงานปลัดกระทรวง 

 ศึกษาธิการ.



๑๙

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

 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



๒๐

 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



๑๗



๑๙


