




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ  โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร ตามคูมือการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง  วิชาการผูกเงื่อนตอเชือก

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๑ วิชา การผูกเงื่อนพิรอด และวิธีการใชเงื่อน  

๒ ชั่วโมง  วิชา การผูกเงื่อนขัดสมาธิและวิธีใชเงื่อน  ๒  ชั่วโมง และวิชา การเก็บเชือก  

๑  ชั่วโมง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๒ วิชา เงื่อนบวงสายธนู  ๒  ชั่วโมง วิชา             

เงื่อนกวัดไม  ๑  ชั่วโมง และวิชา การใชเงื่อน  ๑  ชั่วโมง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๓ วิชา เงื่อนบวงสายธนู  ๑  ชั่วโมง วิชา         

เงื่อนกวัดไม ๒ ชั้น ๒ ชั่วโมง และวิชา การขดเชือกหรือสายยาง ๑ ชั่วโมง

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู              

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ                

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจงการใชคูมือ

ดาวดวงที่ ๑   

 วิชา การผูกเงื่อนพิรอดและวิธีการใชเงื่อน                       ๑

 วิชา การผูกเงื่อนขัดสมาธิและวิธีใชเงื่อน                        ๔

 วิชา การเก็บเชือก                                                   ๗

ดาวดวงที่ ๒

 วิชา เงื่อนบวงสายธนู                                               ๑๐

 วิชา เงื่อนกวัดไม                                                   ๑๓

ดาวดวงที่ ๓

 วิชา เงื่อนบวงสายธนู                                              ๑๕

 วิชา เงื่อนกวัดไม ๒ ชั้น                                            ๑๙

 วิชา การขดเชือกหรือสายยาง                                    ๒๓

บรรณานุกรม                                                                  ๒๕



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมอืการจัดกิจกรรมลูกเสือสาํรอง  วชิาการผูกเงือ่น ตอเชือก ตามโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

จดัทาํขึน้สาํหรบัสําหรบัผูกาํกบัลกูเสอื ใชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมมเีนือ้หา

ทีส่อดคลอง ครบถวนเปนไปตามขอบังคบัของคณะลกูเสอืแหงชาต ิ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

การผูกเงื่อนตอเชือก

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๑-๒)

 การผูกเง่ือนพิรอด และวิธีใชเงื่อน

๒. แนวการจัดกิจกรรม

   ๑.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตและใหลูกเสือฝกปฏิบัติการผูกเชือกดวยเงื่อนพิรอด 

และการใชเงื่อนพิรอด

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือประเมินผลโดยการใหลูกเสือเลนเกมตอเชือก

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสรุปประโยชนของเงื่อนพิรอด

๓. การประเมินผล

 ตรวจสอบความถูกตองของการผูกเงื่อน และสังเกตความคลองแคลว วองไว

ในการผูกเง่ือน

๑



๒

เพลง

เงื่อน

   เชือกเสนยาวกลมๆ ดูงามนาชมถาเราเอามาผูกเงื่อน

 ประโยชนก็มีมากมาย ผูกงายแกงายนี่แหละความหมายของเง่ือน

 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกรอน ผูกซุง ผูกถังนอน

 บวงสายธนู เลข 8 ปมตาไก จําชื่อเงื่อนเอาไว จะไดไมงง

เกม

ตอเชือก

 วิธีเลน

 ๑)  ใหลูกเสือเขาแถวตอนลึก

 ๒)  ใหลูกเสือคนท่ี ๑ - ๒ - ๓ ของแตละหมูดึงเชือกกันดวยเง่ือนพิรอด        

คนที่ ๔ - ๕ - ๖ ตอเชือกดวยเงื่อนขัดสมาธิ

 ๓)  ผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณ ลูกเสือเร่ิมตอเชือกกับเพ่ือนตามท่ีกําหนดไว 

โดยผูกจนเปนเสนเดียวกัน ดึงใหตึงแลววางลง

 ๔)  ผูกํากับลูกเสือตรวจถาหมูใดผูกไดถูกตองและเสร็จกอนหมูนั้นชนะ



๓

ใบความรู

เงื่อนพิรอด

 ประโยชนของเงื่อนพิรอด

 ๑.  ใชในการตอเชือกที่มีขนาดเทากันและเหนียวเทากัน

 ๒.  ใชผูกปลายเชือกเสนเดียวกัน เพื่อผูกมัดหอสิ่งของและวัตถุตางๆ

 ๓.  ใชผูกเชือกผูกรองเทา (ใชเงื่อนพิรอดกระตุกปลาย 2 ขาง)

 ๔. ใชผูกโบว ผูกชายผาพันแผล ผูกชายผาทําสลิง

 ๕.  ใชผูกปลายเชือกกากบาทญ่ีปุน

 วิธีผูกเงื่อนพิรอด

 ๑. นาํปลายเชือกดานซายทับปลายดานขวา

 ๒. ออมปลายเชือกดานซายลงลอดใตเสนเชือกดานขวา

 ๓. รวบปลายเชือกเขาหากัน โดยใหดานขวาทับดานซาย จัดเงื่อนใหแนน

และเรียบรอย



๔

ดาวดวงที่ ๑

การผูกเงื่อนตอเชือก

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๓-๔)

 การผูกเง่ือนขัดสมาธิ และวิธีใชเงื่อน

๒. แนวการจัดกิจกรรม

   ๑. ผู กํากับลูกเสือสาธิตและใหลูกเสือฝกปฏิบัติตามการผูกเชือกดวย                   

เงื่อนขัดสมาธิ และการใชเงื่อนขัดสมาธิ

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือประเมินผลโดยการใหลูกเสือเลนเกมตอเชือก

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสรุปเงื่อนขัดสมาธิ

๓. การประเมินผล

  ตรวจสอบความถูกตองของการผูกเงื่อน และสังเกตความคลองแคลว วองไว

ในการผูกเง่ือน



๕

เพลง

เงื่อน

   เชือกเสนยาวกลมๆ ดูงามนาชมถาเราเอามาผูกเงื่อน

 ประโยชนก็มีมากมาย ผูกงายแกงายนี่แหละความหมายของเง่ือน

 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกรอน ผูกซุง ผูกถังนอน

 บวงสายธนู เลข 8 ปมตาไก จําชื่อเงื่อนเอาไว จะไดไมง

เกม

ตอเชือก

 วิธีเลน

 ๑)  ใหลูกเสือเขาแถวตอนลึก

 ๒)  ใหลูกเสือคนท่ี ๑ - ๒ - ๓ ของแตละหมูดึงเชือกกันดวยเง่ือนพิรอด             

คนท่ี ๔ - ๕ - ๖ ตอเชือกดวยเงื่อนขัดสมาธิ

 ๓)  ผูกํากับลูกเสือใหสัญญาณ ลูกเสือเร่ิมตอเชือกกับเพ่ือนตามท่ีกําหนดไว 

โดยผูกจนเปนเสนเดียวกัน ดึงใหตึงแลววางลง

 ๔)  ผูกํากับลูกเสือตรวจถาหมูใดผูกไดถูกตองและเสร็จกอนหมูนั้นชนะ



๖

ใบความรู

เงื่อนขัดสมาธิ

ประโยชนของเงื่อนขัดสมาธิ

 ๑.  ใชในการตอเชือกที่มีขนาดตางกัน

 ๒.  ใชผูกกับสิ่งที่มีลักษณะเปนขอหรือเปนหูอยูแลว เชน เชือกรอยธงชาติ 

เปนตน

 ๓.  ใชตอเสนดาย เสนไหมทอผา

วิธีผูกเงื่อนขัดสมาธิ

 ๑.  งอเชือกเสนใหญใหเปนบวง สอดปลายเชือกอีกเสนหน่ึงเขาในบวงท่ีทาํไว 

โดยสอดจากดานลาง

 ๒.  มวนปลายเชือกลงออมดานลางของบวงท่ีทําไวครั้งแรก

 ๓. จบัปลายเชอืกขึน้ไปลอดขดัตวัเอง แลวจดัเงือ่นใหแนนและเรยีบรอยโดย

การดึงตามทิศทางของลูกศร



๗

ดาวดวงที่ ๑

การผูกเงื่อนตอเชือก

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๕)

 การเก็บเชือก

๒. แนวการจัดกิจกรรม

   ๑.  ผูกาํกับลกูเสอืทบทวนการผกูเชอืกดวยเงือ่นพริอด และการผกูเชอืกดวย

เงื่อนขัดสมาธิ ใหลูกเสือฟง

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือใหแลกเปลี่ยนกันสอนผูกเงื่อนพิรอดและเง่ือนขัดสมาธิ

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสอนการเก็บเชือกอยางงายๆ

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือประเมินผลโดยการใหลูกเสือเลนเกมตอเชือก

 ๕.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 ตรวจสอบความถูกตองของการผูกเงื่อน และการเก็บเชือก 



๘

เพลง

เงื่อน

    เชือกเสนยาวกลมๆ ดูงามนาชมถาเราเอามาผูกเงื่อน

 ประโยชนก็มีมากมาย ผูกงายแกงายนี่แหละความหมายของเง่ือน

 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกรอน ผูกซุง ผูกถังนอน

 บวงสายธนู เลข 8 ปมตาไก จําชื่อเงื่อนเอาไว จะไดไมงง

ใบความรู

การเก็บเชือกอยางงาย

 เชือก เมื่อใชงานเสร็จแลวควรเก็บใหเรียบรอย เพราะถาปลอยทิ้งไวเชือก      

จะพันกันทําใหเสียรูปทรง และชํารุด เมื่อจะใชงานก็ตองเสียเวลาแกอีก หลังจากใช

เชือกแลวใหเก็บเชือกรอยไวที่เข็มขัดหอยมวนเชือกลงดานขางตัวเพื่อความเรียบรอย

สวยงาม

 วธิทีี ่๑ นาํปลายเชือกมาวางไวในชองระหวางหวัแมมอืกบันิว้ชี ้แลวพนัเชอืก

พันทบเชือกระหวางศอกกับชองหัวแมมือกับนิ้วชี้ พันไปจนเหลือประมาณ ๒ ฟุต        

เอามือจับรวบกึ่งกลางมวนเชือกเอาปลายเชือกที่เหลือ ๒ ฟุตนั้นพันรัดตรงกลางท่ีจับ 

แลวผูกแนนใหปลายเชือกที่ใชมือจับครั้งแรกโดยโผลออกมาพอใชถือได

 วิธีที่ ๒ แบงเชือกออกเปน ๒ สวน เทาๆกัน เอาสวนหนึ่งพับกลับไปกลับมา 

๓ ครัง้ เอาปลายเชือกดานทีเ่หลอืมาพนัรอบสวนทีท่บจนจรดปลายเชือกของสวนทีท่บ 

แลวสอดปลายเชือกเขาในหวง แลวดึงใหแนน



๙

เรื่องที่เปนประโยชน

ไขทองคํา

 ชายชราผูหนึ่งมีฐานะยากจน สมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบานเกา ๆ หลังหนึ่ง

กับแมหานตัวหน่ึงซึ่งจะออกไข ใหเขานําไปขายท่ีตลาดทุกวันวันละฟอง วันหน่ึง             

แมหานนึกสงสารชายชราจึงนําออกไขเปนทองคําใหฟองหน่ึงชายชราดีใจมากรีบนํา

ไขทองคําไปขายจนไดเงินมากมายฐานะก็ดีขึ้นจนชายชราเกิดความโลภ อยากจะได 

ไขทองคาํคราวเดยีวกนัหลาย ๆ  ใบดวยความคดิทีว่าในทองหานมไีขทองคาํอยูอกีมาก

วันหน่ึงชายชราจึงแอบยอง เขาไปในเลาหานแลวเอามีดที่เตรียมไปผาทองหานทันที 

แตอนิจจานอกจากจะไมพบไขทองคําแมแตใบเดียวแลว หานกต็องมาตายลง อกีตัง้แต

นั้นมาเม่ือไมมีหานก็ไมมีไขทองคําใหชายชรานําไปขายอีก

เรื่องน้ีสอนใหรูวา  โลภมากมักลาภหาย



๑๐

ดาวดวงที่ ๒

แนวการจัดกิจกรรมการผูกเงื่อนตอเชือก

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๑-๒)

 เงื่อนบวงสายธนู

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผู กํากับลูกเสือสาธิตและใหลูกเสือฝกปฏิบัติตามการผูกเชือกดวย              

เงื่อนบวงสายธนู ใหลูกเสือฟง

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือประเมินผลโดยการใหลูกเสือเลนเกมตอเชือก

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสรุปเงื่อนบวงสายธนู

๓. การประเมินผล

 ๑. สงัเกตความสนใจ ความมุงมัน่ และระเบยีบวนิยัในการฝกปฏบิตัผิกูเง่ือน

 ๒.  ทดสอบความสามารถในการผูกเงื่อนบวงสายธนู 



๑๑

เพลง

เงื่อน

   เชือกเสนยาวกลมๆ ดูงามนาชมถาเราเอามาผูกเงื่อน

 ประโยชนก็มีมากมาย ผูกงายแกงายนี่แหละความหมายของเง่ือน

 ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง ผูกรอน ผูกซุง ผูกถังนอน

 บวงสายธนู เลข 8 ปมตาไก จําชื่อเงื่อนเอาไว จะไดไมงง

ลูกเสืออยูไหน

   ลูกเสืออยูไหนจะตองไปหา อยูไกลหนักหนาแมขอบฟาบัง

 คิดถึงเธออยูไมเคยคิดชัง ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน



๑๒

ใบความรู

เงื่อนบวงสายธนู

ประโยชนของเงื่อนบวงสายธนู เปนบวงคงที่ ไมรูด ไมเลื่อน

 ๑.  ใชคลองกับเสาหรือตนไม ทําใหแข็งแรงทนทานตอการยืด

 ๒.  ใชเปนบวงคลองชวยคนทีก่าํลงัจะจมน้ําโดยลากขึน้มาซึง่เง่ือนนีจ้ะไมรดู

เขาหาลําตัว

 ๓.  ใชแทนเงื่อนเกาอี้ในการคลองคนเพ่ือหยอนตัวจากที่สูง

 ๔.  ใชคลองคันธนู

 ๕. ใชผกูสตัวไวกบัหลกัหรอืตนไม และสตัวสามารถเดนิรอบหลกัไดโดยเชอืก

ไมพันกันหรือรัดคอสัตว

 ๖.  ใชผกูเรอืกบัหลกัเมือ่เวลานํา้ข้ึนหรอืน้ําลดกไ็มมปีญหาเพราะบวงจะเลือ่น

ขึ้นลงได

วิธีผูกเงื่อนบวงสายธนู

 ๑. ขดเชือกใหเปนบวงคลายเลข ๖ ถือไวดวยมือซาย

 ๒. มือขวาจับปลายเชือกดานลางสอดเขาไปในบวงเลข ๖

 ๓. จับปลายเชือกที่สอดออกจากบวงเลข ๖ ออมหลังจากเชือกเสนตั้งของ

เลข ๖ แลวสอดปลายลงในบวงเลข ๖ แลวจัดเงื่อนใหแนนและเรียบรอย โดยการดึง

ตามทิศทางของลูกศร



๑๓

ดาวดวงที่ ๒

การผูกเงื่อนตอเชือก

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๓-๔)

 เงื่อนกวัดไม

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตและใหลูกเสือฝกปฏิบัติตามการผูกเชือกดวยเง่ือน

กวัดไม ใหลูกเสือฟง

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือประเมินผลโดยการใหลูกเสือเลนเกมตอเชือก

 ๓.  ผูกํากบัลูกเสือสรุปเงื่อนกวัดไม

๓. การประเมินผล

 ๑. สงัเกตความสนใจ ความมุงมัน่ และระเบยีบวนิยัในการฝกปฏบิตัผิกูเง่ือน

 ๒.  ทดสอบความสามารถในการผูกเงื่อนผูกกระหวัดไม 



๑๔

วิธีผูกเงื่อนผูกกระหวัดไม

 ๑. พันเชือกรอบหลัก ๑-๒ รอบแลวสอดปลายเชือกพันกับเชือกเสนหลัก

 ๒. สอดปลายเชือกพันกับเชือกเสนหลักอีกครั้งหนึ่งโดยตองไมใหปลาย

เชือกโผลออกเปนคูขนานกับการพันเชือกครั้งแรก

เงื่อนผูกกระหวัดไม

ประโยชนของเง่ือนผูกกระหวัดไม

 ๑.  ใชในการผูกลามสัตวไวกับหลักหรือตนไม

 ๒.  ใชผูกเรือไวกับหลักเมื่อเวลานํ้าขึ้นหรือนํ้าลงบวงจะเล่ือนขึ้นลงไดเอง

 ๓.  ใชคลองคนเพื่อหยอนตัวจากที่สูง หรือชวยคนที่ตกนํ้า



ดาวดวงที่ ๓

แนวการจัดกิจกรรมการผูกเงื่อนตอเชือก

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๑)

 วิธีการผูกเง่ือนบวงสายธนู

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกาํกับลกูเสือสาธิตการผูกเง่ือน บวงสายธนู (ผกูรอบตัวเอง,  ผกูรอบตัว

คนอ่ืน,ผกูเปนหวงเพ่ือโยนใหคนอ่ืน) ลกูเสือแตละหมูฝกปฏิบตักิาร ผกูเง่ือนทีละข้ันตอน

 ๒.  หมูลูกเสือแขงขันเกมทดสอบเง่ือน

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสนทนาถึงการใชประโยชนของการผูกเงื่อนบวงสายธนู

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 สังเกตและทดสอบความสามารถในการผูกเงื่อนบวงสายธนู 

๑๕



เพลง

ลูกเสือธีรราช

 เหลาลูกเสือของธีรราช     ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศพันธุ

สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น        พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธตลอดกาล

มีจรรยารักษาช่ือ                     สรางเกียรติระบือเลื่องลือตอไปชานาน

ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน     พวกเราลวนชื่นบานเพราะกิจกรรมลูกเสือไทย

เกม

ทดสอบเงื่อน

วิธีเลน

 ๑. ใหลูกเสือเขาแถวตอนลึกแตละหมูมีจํานวนสมาชิกเทากันโดยทุกคน         

ถือเชือกไวคนละ ๑ เสน นายหมูออกมายืนหางจากคนหัวแถวประมาณ ๑๐ เมตร

 ๒.  เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มเลน ใหคนหัวแถววิ่งไปผูกเงื่อนบวงสายธนู ที่ขา

ของนายหมูแลววิ่งมาแตะคนตอไป และตนเองไปยืนตอทายแถว

 ๓.  คนท่ีถูกแตะว่ิงไปผูกเง่ือนบวงสายธนู ที่ขาของนายหมู และว่ิงกลับมา

แตะคนตอไปปฏิบัติเชนเดียวกับคนแรก

 ๔.  ปฏบิตัไิปเรือ่ยๆหมูใดเสรจ็กอนและผกูเงือ่นไดถกูตองทกุคน เปนหมูชนะ 

ใหหมูอื่นกลาวชมเชย

๑๖



ใบความรู

การผูกเงื่อนเชือก

เงื่อนบวงสายธนู

 ประโยชนของเงื่อนบวงสายธนู เปนบวงคงที่ ไมรูด ไมเลื่อน

 ๑.  ใชคลองกับเสาหรือตนไม ทําใหแข็งแรงทนทานตอการยึด

 ๒.  ใชเปนบวงคลองชวยคนท่ีกาํลงัจะจมน้ําโดยลากข้ึนมาซ่ึงเง่ือนน้ี จะไมรดู

เขาหาลําตัว

 ๓.  ใชแทนเงื่อนเกาอี้ในการคลองคนเพ่ือหยอนตัวจากที่สูง

 ๔.  ใชคลองคันธนู

 ๕.  ใชผกูสตัวไวกบัหลกัหรอืตนไม และสัตวสามารถเดนิรอบหลักได โดยเชือก

ไมพันกันหรือรัดคอสัตว

 ๖.  ใชผกูเรอืกบัหลกัเมือ่เวลานํา้ข้ึนหรอืน้ําลดกไ็มมปีญหาเพราะบวงจะเลือ่น

ขึ้นลงได

วิธีผูกเงื่อนบวงสายธนู

 ๑.  ขดเชอืกใหเปนบวงคลายเลข ๖ ถือไวดวยมือซาย

 ๒.  มือขวาจับปลายเชือกดานลางสอดเขาไปในบวงเลข ๖

 ๓. จับปลายเชือกที่สอดออกจากบวงเลข ๖ ออมหลังเชือกเสนตั้งของเลข ๖ 

แลวสอดปลายลงในบวงเลข ๖ แลวจัดเง่ือนใหแนนและเรียบรอย โดยการดึงตาม

ทิศทางของลูกศร

๑๗



เรื่องที่เปนประโยชน

ราชสีหกับตัวเห็บ

 ราชสีหตัวหน่ึง หยิ่งผยองในพละกําลังและความเขมแข็งของตนมาก                  

กลาวดหูมิน่เหยยีดหยามเหบ็ซึง่มนัไดพบเขาวา เหบ็นัน้เปนสตัวตํา่ตอย ไรคา เฉกเชน

เศษธุลี

 เห็บแคนใจมาก ประกาศสงครามกับราชสีห “ทานคิดวา การที่ใคร ๆ เรียก

ทานวาเจาปานั้น จะทําใหขากลัวทานเชนนั้นหรือ” เห็บถาม “ตัวขาเองน้ันเคยทํา

สงครามกับวัวมาแลว แข็งแรงกวาทานเสียอีก ขาจะรบกับทานดวยวิธีการเดียวกับ    

การท่ีขารบชนะวัวมาแลวนัน่แหละ” วาแลวมนักก็ระโดดไปรอบ ๆ  ตวัราชสีห ทาํการ

สาํรวจชัยภูมเิพือ่ทีจ่ะไดรูวา  ตรงไหนเปนจดุออนทีม่นัจะโจมตไีดบาง แลวมนักแ็ทรก

ตัวเขาไปในขนคอของราชสีหกอน กัดเนื้อที่ออน ๆ หลังตนคอนั้น

 ราชสีหเจ็บปวดมาก สงเสียงคํารามลั่น ไดยินไปไกลจนสัตวปาอื่น ๆ เงียบ

เสียงลงดวยความหวาดกลัว ตัวเห็บไมไดหยุดเพียงแคนั้น มันยังกัดราชสีหตามที่อื่นๆ 

อีกจนในที่สุด มันก็เขาไปในโพรงจมูกของราชสีห และกัดเต็มแรง ราชสีหโกรธสุดขีด

แมวามนัจะมพีละกาํลงัมหาศาลมเีขีย้วเลบ็อนัแหลมคม แตกไ็มอาจใชใหเปนประโยชน

ได มันไดแตสงเสียรอง อาปากออก ตะปบกรงเล็บไขวควาอากาศ หางฟาดพื้น              

มันกระโดดและวิ่งวนเวียนไปมาอยูนานจนกระทั่งสิ้นแรง

 เห็บเปนผู ชนะ มันกระโดดโลดเตน สงเสียงหัวเราะกองอยางลําพอง              

ปาวประกาศใหสัตวทั้งปารูวา มันสามารถสยบราชสีหได มันออกเดินอยางย่ิงผยอง 

ไมระวงัตวั จนไปสะดดุเอาใยแมงมมุเขา ยิง่พยายามดิน้รน ใยกย็ิง่รัดแนนเขาอกี แมงมมุ

ไตมาที่เหยื่อของมันอยางรวดเร็ว และกินตัวเห็บเปนอาหาร

เรื่องนี้สอนใหรูวา   อยาผยองในอํานาจของตนเอง และอยาผยองเมื่อไดรับชัยชนะ 

เพราะคนเราไมไดเกงไปหมดทุกอยาง

๑๘



ดาวดวงที่ ๓

การผูกเงื่อนตอเชือก

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๒-๓)

 วิธีการผูกเง่ือนกระหวัดไม ๒ ชั้น

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตการผูกเงื่อนกระหวัดไม ๒ ชั้น ลูกเสือแตละหมูฝก

ปฏิบัติการผูกเง่ือนทีละขั้นตอน

 ๒.  หมูลูกเสือแขงขันเกมทดสอบเง่ือน

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสนทนาถึงการใชประโยชนของการผูกเง่ือนกระหวัดไม          

๒ ชั้น

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 สังเกตและทดสอบความสามารถในการผูกเงื่อนกระหวัดไม ๒ ชั้น

๑๙



เพลง

ลูกเสือธีรราช

 เหลาลูกเสือของธีรราช     ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศพันธุ

สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น        พวกเราจะรักรวมกันจะผูกสัมพันธตลอดกาล

มีจรรยารักษาช่ือ                     สรางเกียรติระบือเลื่องลือตอไปชานาน

ราเริงแจมใสใฝใจรักใหยืนนาน     พวกเราลวนชื่นบานเพราะกิจกรรมลูกเสือไทย

เกม

ทดสอบเงื่อน

วิธีเลน

 ๑. ใหลูกเสือเขาแถวตอนลึก แตละหมูมีจํานวนสมาชิกเทากัน โดยทุกคน         

ถือเชือกไวคนละ ๑ เสน นายหมูออกมายืนหางจากคนหัวแถวประมาณ ๑๐ เมตร

 ๒. เมื่อไดยินสัญญาณเริ่มเลน ใหคนหัวแถววิ่งไปผูกเงื่อนบวงสายธนู ที่ขา

ของนายหมูแลววิ่งมาแตะคนตอไป และตนเองไปยืนตอทายแถว

 ๓. คนท่ีถูกแตะว่ิงไปผูกเง่ือนบวงสายธนู ที่ขาของนายหมู และว่ิงกลับมา

แตะคนตอไปปฏิบัติเชนเดียวกับคนแรก

 ๔. ปฏบิตัไิปเรือ่ยๆหมูใดเสรจ็กอนและผกูเงือ่นไดถกูตองทกุคน เปนหมูชนะ 

ใหหมูอื่นกลาวชมเชย

๒๐



ใบความรู

เงื่อนกระหวัดไม ๒ ชั้น 

 มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

 ๑)  นําปลายเชือกขางใดขางหนึ่งพันหลักหรือเสา ๒ รอบ

 ๒)  นําปลายเชือกเสนลางพันทับเชือกเสนบน แลวสอดกลับมาดานหนา             

๑ รอบ 

 ๓) นาํปลายเชอืกเสนเดมิพนัทบัเหมอืนขัน้ตอนที ่๒ อกี ๑ รอบ แลวดงึปลาย

เชือกทั้งสองขางใหแนน

การนําใช  เงื่อนกระหวัดไมใชผูกเรือ  ผูกแพ  หรือสัตว  ไวกับหลักของเสาเปนเงื่อน

ที่ผูกงาย  แกงายและมีความมั่นคง

๒๑



เรื่องที่เปนประโยชน

กระตายปากับกบ

 ครัง้หนึง่มเีหลากระตายปาอาศัยอยูอยางทุกขทรมาน เพราะทุกๆวนั พวกมนั

ถกูบรรดาสตัวปารงัควานเมือ่ไรกต็ามทีพ่วกมนัเหน็สตัวตวัหนึง่เดนิเขามาใกล กจ็ะรีบ

วิ่งหนีวันหนึ่งฝูงกระตายเห็นฝูงมาปาวิ่งหอตรงเขามาก็พากันตื่นตกใจและรีบวิ่งตรง

ไปที่ริมทะเลสาบพวกมันยอมจมนํ้าตายดีกวาตองมีชีวิตอยางหวาดกลัวไมมีที่สิ้นสุด

เชนนี ้ แตพอมาถึงใกลทะเลสาบกบฝูงหน่ึงก็ตืน่ตระหนกกับการมาเยือนของกระตาย

ปา  ตางรีบกระโดดจอมลงไปในน้ํา “จริงๆ แลว” กระตายปาตัวหนึ่งเอย “อะไรๆมัน

ก็ไมไดเลวรายอยางที่ดูเหมือนวาจะเปนหรอก”

เรื่องนี้สอนใหรูวา  ยังมีคนที่แยกวาเราเสมอ

๒๒



ดาวดวงที่ ๓

การผูกเงื่อนตอเชือก

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๔)

 วิธีขดเชือกหรือสายยาง

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตวิธีขดเชือกหรือสายยาง ลูกเสือแตละหมู ฝกปฏิบัติ

การวิธีขดเชือกหรือสายยางทีละขั้นตอน

 ๒. ผูกํากับลูกเสือสนทนาถึงการใชประโยชนของวิธีขดเชือกหรือสายยาง

 ๓. ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 สังเกตและทดสอบความสามารถในการขดเชือกหรือสายยาง

๒๓



ใบความรู

การขดเชือกหรือสายยาง

 ๑.  การขดเชือกยางเสนเล็ก อาจใชไมไผความยาว 1 ปลอง จะผาครึ่ง หรือ

ไมผาก็ไดบากปลายทั้งสองขางเปนรองหรืองาม  แลวขดเชือกไปมาจนสุดปลายเชือก

 ๒.  การขดเชือกยางหรือสายยางเสนใหญ อาจใชตอไมหรือโคนเสาสั้นๆ             

แลวขดเชอืกหรอืสายยางไปรอบๆ ตอไมหรอืโคนเสา หรอืวธิตีอกหลัก ๒ หลกั  หางกนั 

พอสมควร  แลวขดเชือกออมหลักทั้งสองไปมา  จนกวาจะหมด

๒๔



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. 

๒๕



๒๖

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



๒๗

 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



๑๔



๑๕



๑๙


