




ที่ ชื่อ โรงเรียน/สังกัด อปท.

1 นายอิชณน์กร  พูลสวัสด์ิ ส านักการศึกษา ทน.นครศรีธรรมราช
2 นายเกษม  สุวรรณเลขา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ทน.นครศรีธรรมราช
3 นางอมรรัตน์  รักษ์จูล โรงเรียนเทศบาวัดศรีทวี ทน.นครศรีธรรมราช
4 น.ส.กาญจนา สุวรรณยศ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ทม.ทุง่สง
5 น.ส.ณัฐกร  แจ่มศรี โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ทม.ทุง่สง
6 น.ส.ศิริพร  ริยาพันธ์ โรงเรียนวัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
7 นายบุญเลิศ  ถนอมกาย โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ทม.ปากพนัง
8 นายสรายุทธ  ประณุทนรพาล โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ทม.ปากพนัง

1 นายวิทวัฒน์  จันแก้ว โรงเรียนวัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
2 นายประมวล  ทองจันทร์ โรงเรียนวัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
3 นายวีระศักด์ิ  หนูเพชร โรงเรียนวัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
4 นางสุวรรณ์รัก  จันทร์แก้ว โรงเรียนวัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
5 น.ส.เบญจมาศ  รัตนคช โรงเรียนวัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
6 นายณัฐวุฒิ  มะสุวรรณ โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
7 นายวิเชียร  ช่วยพิทักษ์ โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
8 น.ส.พัชนี  อักษรเดช โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
9 น.ส.สิริกร  เหมาะเจริญ โรงเรียนสาธิต อบจ. 2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช

10 นายเจริญ  สงข า โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ทม.ทุง่สง
11 น.ส.วริศรา  รัตนสุภา โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ทม.ทุง่สง
12 นายชัยนันท์  หัตถประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1 ทม.ปากพนัง
13 น.ส.ยินดี  ศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2 ทม.ปากพนัง
14 น.ส.ชญาภา  กระแสโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ทม.ปากพนัง
15 น.ส.ฉัตรชนก  สุขมล โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ทม.ปากพนัง
16 น.ส.ภาวิณี  สกุณา โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ทน.นครศรีธรรมราช
17 นางกษมา  รัตนถาวร โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ทน.นครศรีธรรมราช
18 นางกาญจนา  แสงศรี โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ทน.นครศรีธรรมราช
19 นายสุทธิพงศ์  ตรีก าจร โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ทน.นครศรีธรรมราช
20 นางเพ็ญจันทร์  คงก าไร โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ทน.นครศรีธรรมราช
21 นางอมรรัตน์  รักษ์จูล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ทน.นครศรีธรรมราช
22 นายวิทวัส  ไชยสวรรณ โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ ทต.ท่าแพ

ผู้ก ากับลูกเสือ

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชมซัุกซ้อมการด าเนินการจัดงานชมุนุมลูกเสือส ารองแห่งชาต ิครั้งที ่1
วันที ่ 1  สิงหาคม  2562  เวลา  13.30   น.

ณ  ห้องประชมุโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการค่ายย่อยที ่6 บันเดอโล้ก (ลิง)



 
 
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ท่ี ๕๓๔ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งท่ี  1  
(ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือส ำรองประเทศไทย)   

*********************** 

  ด้วยส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ โดยส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมรำช  ก ำหนดจัดงำนชุมนุมลูกเสือ
ส ำรองแห่งชำติ ครั้งท่ี  1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือส ำรองประเทศไทย)  ระหว่ำงวันท่ี  5 – 6  สิงหำคม  2562      
ณ สนำมกีฬำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช  อ ำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมรำช                   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้  ควำมสำมำรถ ทักษะทำงวิชำกำรให้กับลูกเสือส ำรอง  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ  
และส่งเสริมลูกเสือส ำรองให้รักและศรัทธำในกระบวนกำรลูกเสือ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ  
ครั้ง ท่ี 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือส ำรองประเทศไทย) ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกใน              
กำรด ำเนินกำรจัดงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
    1.1  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    1.๒  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    1.๓  ศึกษำธกิำรภำค ๕ 
    1.๔  ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    1.๕  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 1 
    1.๖  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต ๒ 
    1.๗  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต ๓ 
    1.๘  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต ๔ 
    1.๙  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12 
    1.๑๐  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    1.๑๑  ประธำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    1.๑๒  ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
    1.๑๓  ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    1.๑๔  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    1.๑๕  หัวหน้ำส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
    1.1๖  นำยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมรำช 
    1.1๗  นำยอ ำเภอร่อนพิบูลย์  
    1.1๘  ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธรร่อนพิบูลย์  
    1.๑๙  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลอ ำเภอร่อนพิบูลย์ 
    1.๒๐  ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอร่อนพิบูลย์ 
 



 
-๒- 

 
    1.๒๑  นำยกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
    1.๒๒  นำยกเทศมนตรีเมืองปำกพนัง 
    1.๒๓  นำยกเทศมนตรีต ำบลร่อนพิบูลย์ 
    1.๒๔  นำยกเทศมนตรีต ำบลหินตก 
    ๑.๒๕  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่อนพิบูลย์ 
    ๑.๒๖  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินตก 

 2. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งท่ี 1  
(ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือส ำรองประเทศไทย)  ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ประสำนงำนร่วมกับฝ่ำยต่ำง ๆ ให้ปฏิบัติ
หน้ำท่ีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
    2.๑  นำยเจียร  ทองนุ่น          ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช              ประธำนกรรมกำร 
    2.๒  นำยเสนอ  ทองจีน          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
                ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑   
    2.๓  นำยบุญเลิศ  ธำนีรัตน์             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
               ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒   
    2.๔  นำยยงศักดิ์  เชำวน์วุฒิกุล        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
               ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๓   
    2.๕  นำยวิรัตน์  ไกรแก้ว          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
               ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๔   
    2.๖  นำยณัฐวุฒิ  ภำรพบ               ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและ       รองประธำนกรรมกำร 
                                                              ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมรำช       
    2.๗  นำยปรำโมทย์  ศรีวิสุทธิ์          ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมรำช            รองประธำนกรรมกำร 
    ๒.๘  นำยสมเกียรติ  ชูช่วย           ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ     กรรมกำร 
     ๒.๙  นำยปณฐ์ศักย์  แก้วฟุ้งรังษี      ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ                 กรรมกำร 
    ๒.๑๐  นำยบุญเลิศ  ขวัญนิมิตร      ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำรลูกเสือ                 กรรมกำร 
    ๒.๑๑  นำยเฉลิมชัย  จิตรส ำรวย        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกรงุหยันวิทยำคำร        กรรมกำร 
  ๒.๑๒  นำยสนิท  เอียดแก้ว           ครูโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์              กรรมกำร 
    ๒.๑๓  นำยวิลำศ  ชูช่วย           ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 
    ๒.๑๔  นำยสุภรณ์  แสงผะกำย          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
    2.๑๕  นำยพรศักดิ์  จินำ            รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    2.๑๖  นำงปรีญำ  อ่อนสูง               นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    2.๑๗  นำงสุวคนธ์  บัวรัตนกำญจน์    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๒.๑๘  นำงนงนภัส  ปรีชำรัตน์          นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๒.๑๙  นำยเอกชัย  ไชยกรด            ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  



-๓- 
 

    3. คณะกรรมการกองเลขานุการ  มีหน้ำท่ีในกำรจัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร ติดต่อประสำนงำนกับ
หน่วยงำนท้ังภำครัฐและเอกชน คณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย จัดท ำคู่มือกิจกรรม จัดกำรประชุม จัดท ำค ำกล่ำว
รำยงำน ค ำกล่ำวเปิด–ปิดงำน จัดเตรียมเอกสำรรับ -ลงทะเบียน ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และ
คณะกรรมกำร จัดเตรียมจ่ำยผ้ำผูกคอ หมวก เส้ือ ไอดีกำร์ด และคู่มือ ให้กับลูกเสือ เนตรนำรี  และคณะกรรมกำร 
และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
    3.1  นำยพรศักดิ์  จินำ  รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช        ประธำนกรรมกำร 
    3.2  นำงนวพร  ผอมด ำ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร              กรรมกำร 
    3.๓  นำงสุพรรณี  สิงหเทศ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
    3.๔  นำงพวงเพ็ญ  จิตรจ ำนอง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร              กรรมกำร 
      3.๕  นำงค ำนึง  ชูประสูตร  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
      ๓.๖  นำงบุญยืน  เล้ียงสกุล           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                กรรมกำร 
      ๓.๗  ว่ำท่ีร้อยตรีสรำวุธ  มณีโชติ  เจ้ำหน้ำท่ีลูกเสือจังหวัด                     กรรมกำร 
    3.๘  นำงปรีญำ  อ่อนสูง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    3.๙  นำงสุวคนธ์ บัวรัตนกำญจน์       นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    ๓.๑๐  นำงนงนภัส  ปรีชำรัตน์           นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๓.๑๑  นำยเอกชัย  ไชยกรด     ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
     ๔. คณะกรรมการกองบังคับการค่าย  มีหน้ำท่ีในกำรบริหำรจัดกำร ควบคุม ก ำกับติดตำม ประสำนงำนกำร
ร่วมกิจกรรมภำยในค่ำยย่อยท้ัง 6 ค่ำยย่อย ของงำนชุมนุมฯ ประกอบด้วย 
 ๔.1  นำยเจียร  ทองนุ่น       ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช                  ผู้บังคับกำรงำนชุมนุมฯ 
 ๔.2  นำยเสนอ  ทองจีน       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ      รองผู้บังคับกำรฯ คนท่ี ๑ 
             ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๑             ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 ๔.3  นำยบุญเลิศ  ธำนีรัตน์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ         รองผู้บังคับกำรฯ คนท่ี ๒ 
             ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒            ฝ่ำยกิจกรรมชีวิตชำวค่ำย 
 4.๔  ว่ำท่ีร้อยโทสุเวศ  กลับศรี  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี                รองผู้บังคับกำรฯ คนท่ี ๓ 
              ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒   ฝ่ำยกิจกรรมหลัก และกิจกรรมพิเศษ 

     5. คณะกรรมการกองชีวิตชาวค่าย  มีหน้ำท่ีอ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับติดตำม ประสำนงำน ควบคุมกำรจัด
กิจกรรมงำนชุมนุมฯ  และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

    5.๑ ค่ายย่อยที่ 1 อาเคล่า (หมาป่า)  ประกอบด้วย 
           5.๑.1  นำงนรำรัตน์  อ่อนละออ   รองผู้อ ำนวยกำร สพป. นศ. 1              หัวหน้ำค่ำยย่อย  
           5.๑.2  นำยณัฐพล  เพ็งเมือง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพระมหำธำตุ    รองหัวหน้ำค่ำยย่อย 
           5.๑.3  นำยประวิช  บัวประหลำด   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดมุขธำรำ            กรรมกำร 
           5.๑.4  นำยสิรวิชญ์  ทับสุทธิ   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำษฎร์บ ำรุง            กรรมกำร 
           5.๑.5  นำยนฤทธิ์  หนูสมแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจดีย์             กรรมกำร 
           5.๑.6  นำยสันต์ติ  เกรำะแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดวังหงส์             กรรมกำร 
     5.๑.7  นำยปรีชำ  กฐินหอม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตลำด     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      5.๑.8  นำยอภิชำติ  ค ำแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสมอ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  5.๒ ค่ายย่อยที่ 2 เมาคลี (มนุษย์) ประกอบด้วย 
       5.๒.1  นำงจำรี กำลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์   รองผู้อ ำนวยกำร สพป. นครศรีธรรมรำช เขต ๒ หัวหน้ำค่ำยย่อย  
       5.๒.2  นำยสมหมำย  สุดถนอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังวำลย์วิท  7         รองหัวหน้ำค่ำยย่อย 
       5.๒.3  นำยวัชระ  นำมสนธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเจ                       กรรมกำร 
       5.๒.4  นำงอรกฤช  ทองกระจ่ำง ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือ               กรรมกำร 
       5.๒.5  นำงพรทิพย์  รัตนบุรี  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำร 
       5.๒.6  นำงสำวสิรินำรถ  แววสง่ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดคงคำเจริญ              กรรมกำร 
       5.๒.7  นำงสกรีนรักษ์  บุญมี  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       5.๒.8  นำยภำนุวัฒน์  ชะตำเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนไสใหญ่             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 5.๓ ค่ายย่อยที่ 3 บาลู (หมี) ประกอบด้วย 
       5.๓.1  นำงสำวสุมล  ชุมทอง  รองผู้อ ำนวยกำร สพป. นครศรีธรรมรำช เขต ๓ หัวหน้ำค่ำยย่อย 
       5.๓.2  นำยอักษร ทองดี  ผู้ตรวจกำรลูกเสือแห่งชำติ              รองหัวหน้ำค่ำยย่อย 
       5.๓.3  นำงจันทร์พร  ผำดศรี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดป่ำระก ำ                กรรมกำร 
       5.๓.4  สิบตรีวีรชำติ  ศรีสองสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดพระอำนนท์               กรรมกำร 
       5.๓.5  นำยมณี  เอียดเสน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงคุระ                กรรมกำร 
       5.๓.6  นำยก ำพล  จงไกรจักร ครูโรงเรียนวัดไม้เสียบ                 กรรมกำร 
       5.๓.7  นำงจิรำณี  แทรกสุข  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       5.๓.8  นำงวันทนำ  รังสิมันตุชำติ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

          5.๔ ค่ายย่อยที่ 4 บาเคียร่า (เสือด า) ประกอบด้วย 
       5.๔.1  นำยบดินท์  ธรรมสังวำลย์ รองผู้อ ำนวยกำร สพป. นครศรีธรรมรำช เขต ๔ หัวหน้ำค่ำยย่อย 
       5.๔.2  นำยสมศักด์ิ แสงสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเคียงศิร ิ   รองหัวหน้ำค่ำยย่อย 
       5.๔.3  นำยณรงค์ เบญจศักด์ิ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห ์๘     กรรมกำร 
       5.๔.4  นำยธนูศิลป์ สุขแสนสุข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดท้ำวโทะ      กรรมกำร 
       5.๔.5  นำยสนิท  อนันต์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนับเภำ      กรรมกำร 
       5.๔.6  นำยขันชัย  นุภักด์ิ  ครูโรงเรียนวัดใหม่         กรรมกำร 
       5.๔.๗  นำยไพโรจน์  คันธิก  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       5.๔.๘  นำงสำววรรณี  ใจห้ำว  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  5.๕ ค่ายย่อยที่ 5 แชร์คาน (เสือโคร่ง) ประกอบด้วย 
       5.๕.1 นำยณัฐวุฒิ  ภำรพบ               ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หัวหน้ำค่ำยย่อย 
      จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
       5.๕.2  นำงสำวล ำยอง เกษรแย้ม ครูโรงเรียนอ ำมำตย์พิทยำนุสรณ์              รองหัวหน้ำค่ำยย่อย 
       5.๕.3  นำยครรชิต  สำรภีพิทยำนนท์ ครูโรงเรียนดรุณศึกษำ 2        กรรมกำร 
       5.๕.4  นำงสำวกนกวรรณ  รัตนำมำศ ครูโรงเรียนดรุณศึกษำ ๒      กรรมกำร 
       5.๕.5  ว่ำท่ี ร.ต.หญิง นพรัตน์ ถำวร ครูโรงเรียนมำรีย์พิทักษ์ศึกษำ     กรรมกำร 
       5.๕.6  นำงสำวจ ำเนียร  เซี่ยวเล่ียน ครูโรงเรียนหลวงครูวิทยำ        กรรมกำร 
       5.๕.7  นำงสำวปภำวี  เต็มเปี่ยม        ครูโรงเรียนหลวงครูวิทยำ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       5.๕.8  นำงเมธำวี  แขกเทพ     ครูโรงเรียนหลวงครูวิทยำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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    5.๖  ค่ายย่อยที่ 6 บันเดอโล้ก (ลิง) ประกอบด้วย 
           5.๖.1  นำยอิชณน์กร  พูลสวัสด์ิ     ศึกษำนิเทศก์เช่ียวชำญ                          หัวหน้ำค่ำยย่อย 
           เทศบำลนครนครศรีธรรมรำช 
            5.๖.2  นำยเกษม  สุวรรณเลขำ     ครูโรงเรียนเทศบำลวัดเสมำเมือง  รองหัวหน้ำค่ำยย่อย 
            5.๖.3  นำงอมรรัตน์  รักษ์จูล     ครูโรงเรียนเทศบำลวัดศรีทวี                กรรมกำร 
            5.๖.4  นำงสำวกำญจนำ  สุวรรณยศ   ครูโรงเรียนเทศบำลวัดโคกสะท้อน            กรรมกำร 
           5.๖.5  นำงสำวณัฐกร  แจ่มศรี     ครูโรงเรียนเทศบำลวัดโคกสะท้อน              กรรมกำร 
            5.๖.6  นำงสำวศิริพร  ริยำพันธ์     ครูโรงเรียนวัดส ำนักขัน      กรรมกำร 
            5.๖.7  นำยบุญเลิศ  ถนอมกำย     ครูโรงเรียนเทศบำลปำกพนัง ๑        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            5.๖.8  นำยสรำยุทธ  ประณุทนรพำล   ครูโรงเรียนเทศบำลปำกพนัง ๒   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   ๖. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมหลัก งำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งท่ี ๑ (ครบรอบ 61 ปีลูกเสือ
ส ำรองแห่งประเทศไทย)  ประกอบด้วย 

     ๖.๑ กิจกรรม  A  ทักษะทางลูกเสือ  ประกอบด้วย 
       ๖.1.๑  นำยจรัล  บ ำรุงชู    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหิน      ประธำนกรรมกำร 
     ๖.1.๒  นำยวิโชติ  เพชรส่ีหมื่น   ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือแห่งชำติ          รองประธำนกรรมกำร 
     ๖.1.๓  นำยพิมล  ชำยทอง   ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือแห่งชำติ                        กรรมกำร 
     ๖.1.๔  นำยจรุพร  ศรีละมุล   ครูโรงเรียนวัดหนำ                           กรรมกำร 
      ๖.1.๕  นำยสำยันต์  มีปำล   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนรุย                กรรมกำร 
     ๖.1.๖  นำยลำศ  ชูเชิด    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปำกเชียร              กรรมกำร 
     ๖.1.๗  นำยบวรนัน  ชมเชย   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคงคำล้อม                    กรรมกำร 
     ๖.1.๘  นำงกัลติภำ  ศรีสว่ำง   ครูโรงเรียนบ้ำนโคกทรำย                        กรรมกำร 
      ๖.1.๙  นำงสำวนภัทร  นำมสุข   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกทรำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๖.1.๑๐  นำยนัฐวุฒิ  คุระเอียด   ครูโรงเรียนวัดอู่แก้ว          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

     ๖.๒ กิจกรรม  B  ป่าดงพงพี  ประกอบด้วย 
     ๖.๒.๑  นำงจำรีย์  เพชรทอง   รองผู้ตรวจกำรลูกเสือแห่งชำติ           ประธำนกรรมกำร 
  ๖.๒.๒  นำงพัชรินทร์  เจสำ    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโยธินบ ำรุง             รองประธำนกรรมกำร 
     ๖.๒.๓  นำยพันธยุทธ  นิลแก้ว   ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรลูกเสือแห่งชำติ                 กรรมกำร 
     ๖.๒.๔  นำยสุรพงษ์  ด ำฤทธิ์   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                 กรรมกำร 
      ๖.๒.๕  นำยสมชัย  มัสจิต    ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                กรรมกำร 
     ๖.๒.๖  นำยอมฤทธิ์  ภำรภพ   ครูโรงเรียนอ ำมำตย์พิทยำนุสรณ์               กรรมกำร 
  ๖.๒.๗  นำงสำวจริญญำ อร่ำมเรือง    ครูโรงเรียนวัดจิกพนม                กรรมกำร 
     ๖.๒.๘  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงนวลจุฑำ เพ็ญพงศ์ ครูโรงเรียนวดัวิสุทธิยำรำม        กรรมกำร 
     ๖.๒.๙  นำงกมลทิพย์  บุญสุวรรณ   ครูโรงเรียนวัดวิสุทธิยำรำม            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๖.๒.๑๐ ว่ำท่ี ร.ต. อโนทัย  ใหม่เมือง    ครูโรงเรียนวัดจิกพนม             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 ๖.๓ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม  C งานศิลปะ  ประกอบด้วย 
        ๖.๓.๑  นำยธีรเดช  จอมชิตกล่ ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน              ประธำนกรรมกำร 
        ๖.๓.๒  นำยสุริยำ  โนนเสนำ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งควำยพัฒนศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
        ๖.๓.๓  นำยเฉลิมพล  ฮำมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน                         กรรมกำร 
        ๖.๓.๔  นำยสุทัศน์  ปิ่นแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน                         กรรมกำร 
        ๖.๓.๕  นำงดรุณี  ไชยสำร  ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน                กรรมกำร 
        ๖.๓.๖  นำงโสภำ  ถวำย  ครูโรงเรียนบ้ำนเขำทรำย                กรรมกำร 
        ๖.๓.๗  นำงเรณู  มีเถ่ือน  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          กรรมกำร 
        ๖.๓.๘  นำยวิศิษฐ์ศักดิ์  บุญจิตต์ รองผู้ก ำกับกองลูกเสือโรงเรียนนำบอน              กรรมกำร 
                 ๖.๓.๙  นำงสุพำภรณ์  ปำนดี  ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๖.๓.๑๐  นำงสำววนิดำ  รัตนบุรี ครูโรงเรียนบ้ำนไสส้ำน      กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๖.๔ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม  D  การส ารวจ  ประกอบด้วย 
       ๖.๔.1  นำยมงคล  ช่องลมกรด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดทุ่งส้ำน        ประธำนกรรมกำร 
       ๖.๔.๒  นำยสุวัจน์  มณีมำส  ครูโรงเรียนวัดไม้เรียง         รองประธำนกรรมกำร 
       ๖.๔.๓  นำยวินัย  ถวำย  ครูโรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร             กรรมกำร 
       ๖.๔.๔  นำงสุจิตรำ  จินดำนิล  ครูโรงเรียนวัดจันดี              กรรมกำร 
       ๖.๔.๕  นำงจำรุณี  เพ็งหนู  ครูโรงเรียนวัดคงคำเจริญ              กรรมกำร 
       ๖.๔.๖  นำยธวัชชัย  จิตรบุญ  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้ำนไร่มุสลิม             กรรมกำร 
       ๖.๔.๗  นำงสำวสุดำรัตน์ บรรณำลังก์ ครูโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3             กรรมกำร 
       ๖.๔.๘  ว่ำท่ี ร.ต.หญิง ปรียำ  หนูด ำ ครูโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3             กรรมกำร 
       ๖.๔.๙  นำยกฤษปกำร  เพียรดี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพูน           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๖.๔.1๐  นำงสุภำพ  ชนะภัย  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๖.๕ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม  E  การลูกเสือส ารอง  ประกอบด้วย 
       ๖.๕.1  นำงจรรยำ  บริบูรณ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสหมิตรบ ำรุง               ประธำนกรรมกำร 
       ๖.๕.2  นำยสมหมำย  สุดถนอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังวำลย์วิท 7         รองประธำนกรรมกำร 
       ๖.๕.3  นำงนันทรัตน์  สุมล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดไม้เรียง         กรรมกำร 
       ๖.๕.4  นำงดำรุณี  สุวรรณชำตรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ ำตลอด         กรรมกำร 
       ๖.๕.5  นำงเรณู  มีเถ่ือน  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          กรรมกำร 
       ๖.๕.6  นำยปัญญำ  พลำยชุม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          กรรมกำร 
       ๖.๕.7  นำยสุรศักดิ์  เทพบรรทม ครูโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3         กรรมกำร 
       ๖.๕.8  นำยภำนุวัฒน์  ชะตำเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนไสใหญ่          กรรมกำร 
       ๖.๕.9  นำยนพดล  นวลด ำ  ครูโรงเรียนสังวำลย์วิท  7          กรรมกำร 
       ๖.๕.10  นำงสุวิมล  ไชยถำวร ครูโรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ          กรรมกำร 
       ๖.๕.11  นำงสำวอรวรรณ  วัฒนำ ครูโรงเรียนไม้เรียงประชำสรรค์        กรรมกำร 
       ๖.๕.12  นำงอัจฉรำภรณ์ สุขประจันทร์ ผู้ช่วยครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำโฉ         กรรมกำร 
       ๖.๕.13  นำยธนำวุธ  เนียมรินทร์ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร         กรรมกำร 
       ๖.๕.14  นำงเจนจิรำ  ไวกิจกำรณ์ ครูโรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร        กรรมกำร 
       ๖.๕.15  นำงทัศนีย์  แก้วสีสด เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรโรงเรียนบ้ำนปลำยรำ         กรรมกำร 
       ๖.๕.16  นำยกิตติภพ  ชุมคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำนไร่มุสลิม      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๖.๕.17  นำยเสำวพจน์  รัตนบุรี          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนประ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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         ๖.๖ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม  F  งานฝีมือ  ประกอบด้วย 
      ๖.๖.1  นำงวิไลพร  นำบุญ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกุมแป         ประธำนกรรมกำร 
      ๖.๖.2  นำงรุจี  เดชเชียร  ครูโรงเรียนบ้ำนกุมแป          รองประธำนกรรมกำร 
      ๖.๖.3  นำงพรธิรำ  ศรีละมุล  ครูโรงเรียนบ้ำนกุมแป          กรรมกำร 
      ๖.๖.4  ว่ำท่ี ร.ต.หญิง วรรณวิมล บุญแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนกุมแป                   กรรมกำร 
      ๖.๖.5  นำยโอภำส  ชูช่วย  ครูโรงเรียนวัดกำโห่ใต้          กรรมกำร 
      ๖.๖.6  นำงสำวอัญชนำ  เจือบุญ ครูโรงเรียนวัดกำโห่ใต้           กรรมกำร 
      ๖.๖.7  นำงสำวภัทรำนิษฐ์  ไชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนวัดเขำล ำปะ          กรรมกำร 
      ๖.๖.8  นำงสำวสุนีย์  ด้วงมำก  ครูโรงเรียนเขำพระทอง           กรรมกำร 
      ๖.๖.9  นำงศุภลักษณ์  แก่นแก้ว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเขำพระทอง      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๖.๖.10 นำงมำลี  คงสังข์  ครูโรงเรียนเขำพระทอง          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๖.๗ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  มีหน้ำท่ีจัดกิจกรรมพิธีเปิด พิธีปิด และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ       
และงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
       ๖.๗.๑  นำยสมพร  คงดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสำมัคยำรำม   ประธำนกรรมกำร 
       ๖.๗.๒  นำงนันทรัตน์  สุมล  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดไม้เรียง         รองประธำนกรรมกำร 
       ๖.๗.๓  นำงจรรยำ  บริบูรณ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสหมิตรบ ำรุง         รองประธำนกรรมกำร 
       ๖.๗.๔  นำยสมหมำย  สุดถนอม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสังวำลย์วิท 7              กรรมกำร 
       ๖.๗.๕  นำยกิตติภพ  ชุมคง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไร่มุสลิม              กรรมกำร 
       ๖.๗.๖  นำยเสำวพจน์  รัตนบุรี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนควนประ              กรรมกำร 
       ๖.๗.๗  นำยปัญญำ  พลำยชุม ข้ำรำชกำรบ ำนำญ               กรรมกำร 
       ๖.๗.๘  นำงสุวิมล  ไชยถำวร  ครูโรงเรียนคีรีรำษฎร์พฒันำ              กรรมกำร 
       ๖.๗.๙  นำยนพดล  นวลด ำ  ครูโรงเรียนสังวำลย์วิท 7               กรรมกำร  
                ๖.๗.๑๐  นำยภำณุวัฒน์  ชะตำเลิศ ครูโรงเรียนบ้ำนไสใหญ ่               กรรมกำร 
       ๖.๗.๑๑ นำงโสภำ  ถวำย  ครูโรงเรียนบ้ำนเขำทรำย                กรรมกำร              
       ๖.๗.๑๒  นำงเรณู  มีเถื่อน  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ               กรรมกำร 
       ๖.๗.๑๓  ว่ำท่ี ร.ต. ทิชำนนท์ หนอนวุ่น  ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยหำร              กรรมกำร 
       ๖.๗.๑๔  นำยธรรศกร  เอียดแก้ว ครูโรงเรียนสำมัคยำรำม                กรรมกำร 
       ๖.๗.๑๕ นำงดำรุณี  สุวรรณชำตรี   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนถ้ ำตลอด      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๖.๗.๑๖ นำยสุรศักดิ์  เทพบรรทม ครูโรงเรียนองค์กำรสวนยำง 3    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ  มีหน้ำท่ีในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเบิก -จ่ำย       
งบประมำณ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
      ๗.1  นำงสำวละมุญ  จินกระวี  นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำนกรรมกำร 
      ๗.2  นำงสำวดำวรุณี  มีแสง              นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
      ๗.๓  นำงพลอยธิดำ  ทองนะ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร              กรรมกำร 
      ๗.๔  นำงสำวกนกวรรณ  แซ่เขำ นักวิชำกำรพัสดุ                กรรมกำร 
      ๗.๕  นำงสำวสรวีย์  มูสิกะ  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  ๘. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำท่ีต้อนรับและจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ส ำหรับประธำน      
แขกผู้มีเกียรต ิและผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมฯ  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
     ๘.1  นำงทิพย์พวัน  ชูหนู  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
   ๘.๒  นำงสุพรรณี  สิงหเทศ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
     ๘.๓  นำงสำวโสภำ  วงศ์โถง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร              กรรมกำร 
     ๘.๔  นำงสิริอร  อินทร์แก้ว  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร              กรรมกำร 
     ๘.๕  นำงบุญยืน  เล้ียงสกุล           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                กรรมกำร 
     ๘.๖  นำยธำนัท  ธนะเตชะสนิท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร             กรรมกำร 
     ๘.๗  นำงสำวสุวิมล  แซ่ว่อง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร                        กรรมกำร 
     ๘.๘  นำงพัชรำภรณ์  สงข ำ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๙. คณะกรรมการฝ่ายอนามัย สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ  มีหน้ำท่ีจัดต้ังหน่วยพยำบำลและเจ้ำหน้ำท่ีใน
กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นหรือส่งต่อ จัดเตรียมวำงแผนกำรใช้ยำนพำหนะ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  
ประกอบด้วย 
    ๙.1  นำงจุฑำรัตน์  มำนะชนม์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ              ประธำนกรรมกำร 
  ๙.๒  นำงพวงเพ็ญ  จิตรจ ำนอง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร              กรรมกำร 
  ๙.๓  นำงนวพร  ผอมด ำ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร              กรรมกำร 
    ๙.๔  นำงอำธัญญำ  วรพฤกษ์  นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
    ๙.๕  นำยชัยยศ  อลงกตกิตติคุณ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร             กรรมกำร 
    ๙.๖  นำยปรีชำ  หนูรำม  พนักงำนบริกำร       กรรมกำร 
    ๙.๗  นำยจรินทร์  คงพันธ์  พนักงำนบริกำร       กรรมกำร 
    ๙.๘  เจ้ำหน้ำท่ีพยำบำลโรงพยำบำลร่อนพิบูลย์        กรรมกำร 
    ๙.๙  นำงนงค์นำฎ  ศรีเมือง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 10. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์งำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งท่ี  1  
(ครบรอบ 61 ปีลูกเสือส ำรองประเทศไทย) สร้ำงกำรรับรู้และประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ไวนิล ส่ือออนไลน์ 
ส่ือวิทยุ และอื่น ๆ ติดต่อส่ือสำรภำยในค่ำยย่อย และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
     10.๑ นำงเรวดี  พงเสนำ  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
     10.๒ นำงสำวเยำวรัตน์  ฉำยประชีพ นักประชำสัมพันธช์ ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
     ๑๐.๓  นำงสำวสำริสำ  สุขหอม  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติกำร              กรรมกำร 
     10.๔  นำงสำวสุวรรณนิษำ  ศรีมำโนช เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร       กรรมกำร 
     10.๕  นำงจ ำเริญสุข  ภู่ดอก  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   

 

 
 



-๙- 

  ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้ำท่ีจัดเตรียมสถำนท่ี จัดท ำแผนผังงำน ออกแบบซุ้มประตูงำนชุมนุม  
ลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งท่ี ๑ (ครบรอบ ๖๑ ปี ลูกเสือส ำรองประเทศไทย) จัดสถำนท่ีในช่วงพิธีเปิด  พิธีปิดและ
กิจกรรมหน้ำเวที จัดแบ่งพื้นท่ีให้เพียงพอกับจ ำนวนลูกเสือ  เนตรนำรี  จัดวำงเต็นท์ตำมแผนผัง  ดูแลระบบไฟฟ้ำ  
น้ ำประปำ น้ ำด่ืม สถำนท่ีอำบน้ ำ ห้องสุขำ ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของสถำนท่ี เมื่อเสร็จส้ินงำนชุมนุม และ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
       ๑๑.1  นำยสมพร  คงดี  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำมัคยำรำม     ประธำนกรรมกำร 
       ๑๑.๒  นำยสันติ  สิงหำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนพุดหง     รองประธำนกรรมกำร 
       ๑๑.๓  นำยสมประสิทธิ์  พลจรัส ครูโรงเรียนสำมัคยำรำม                กรรมกำร 
       ๑๑.๔  นำยธรรศกร  เอียดแก้ว ครูโรงเรียนสำมัคยำรำม                กรรมกำร 
       ๑๑.๕  นำยธวัชชัย  บุญยงค์  ครูโรงเรียนสำมัคยำรำม                กรรมกำร 
       ๑๑.๖  นำยประสำทพร  ศรีรำม ช่ำงปูน โรงเรียนสำมัคยำรำม               กรรมกำร 
       ๑๑.๗  นำยค ำวิทูลย์  พลพินิจ นักกำรโรงเรียนชุมชนพุดหง               กรรมกำร 
       ๑๑.๘  นำยปรีชำ  หนูรำม   พนักงำนบริกำร                        กรรมกำร 
       ๑๑.๙  นำยจรินทร์  คงพันธ ์   พนักงำนบริกำร                        กรรมกำร 
       ๑๑.๑๐  นำยสุริยำ  ทองอยู่   พนักงำนบริกำร                        กรรมกำร 
       ๑๑.๑๑  นำงศิริพร  ธรรมชำติ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร               กรรมกำร 
       ๑๑.๑๒  นำงปรีญำ  อ่อนสูง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำรและเลขำนุกำร
       ๑๑.๑๓  นำงสุวคนธ์  บัวรัตนกำญจน์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                ๑๑.๑๔  นำยเอกชัย  ไชยกรด  ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   1๒. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการรักษาความปลอดภัยและจราจร  มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรจัดระบบด้ำนกำร
รักษำควำมปลอดภัย ท้ังบริเวณงำนชุมนุมฯ และพื้นท่ีกำรจัดกิจกรรม จัดกำรจรำจร ท่ีจอดรถ และปฏิบัติงำนอื่นๆ      
ท่ีได้รับมอบหมำย  ประกอบด้วย 
      ๑๒.1  ผู้ก ำกับสถำนีต ำรวจภูธรร่อนพิบูลย์         ประธำนกรรมกำร 
      ๑๒.2  นำยวรวุฒิ  ประสำรพจน์               หัวหน้ำศูนย์ควบคุมปัจจัยเส่ียงนครศรีธรรมรำช     รองประธำนกรรมกำร 
      ๑๒.๓  นำยสำโรจน์  ทองสวำท         เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ควบคุมปัจจัยเส่ียงนครศรีธรรมรำช     กรรมกำร 
      ๑๒.๔  นำยนวโรจน์  เทพบรรทม เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ควบคุมปัจจัยเส่ียงนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร 
      ๑๒.๕  นำยจุมพล  สำนพคุณ  เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ควบคุมปัจจัยเส่ียงนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร 
      ๑๒.๖  นำยจักรพงศ์  พรรณรัตน์  เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ควบคุมปัจจัยเส่ียงนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร 
      ๑๒.๗  นำยศุภวิชญ์  โชตยำสีหนำท  เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ควบคุมปัจจัยเส่ียงนครศรีธรรมรำช      กรรมกำร 
      ๑๒.๘  นำยเจตนิพัทธ์ เดชบุญญำภิชำติ เจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ควบคุมปัจจัยเส่ียงนครศรีธรรมรำช     กรรมกำร 
      ๑๒.๙  เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจสถำนีต ำรวจภูธรร่อนพิบูลย์         กรรมกำร 
      ๑๒.๑๐  นำงศิริพร  ศิริคุณ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑3. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรประเมินผลโครงกำรจัดเตรียมแบบประเมินผล
โครงกำรท้ังรูปแบบเอกสำรและรูปแบบออนไลน์ ด ำเนินกำรจัดกำรเก็บข้อมูล ประมวลผล และสรุปรำยงำนผลกำรจัด
งำนชุมนุมลูกเสือ และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
       ๑๓.๑  นำยเผชิญ  อุปนันท์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
       ๑๓.2  นำงจิรำพร  ชิณวงศ์  ศึกษำนิเทศก์                    รองประธำนกรรมกำร 
       ๑๓.๓  นำยธำนัท  ธนะเตชะสนิท นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร             กรรมกำร 
       ๑๓.๔  นำงสำวเกษรำ  บริสุทธิ์ ศึกษำนิเทศก์                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๑๐- 

 1๔. คณะกรรมการเกียรติบัตร  มีหน้ำท่ีจัดท ำเกียรติบัตรมอบให้ ลูกเสือส ำรอง ผู้บังคับบัญชำ  และ
คณะกรรมกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ  ครั้งท่ี 1 (ครบรอบ 61 ปีลูกเสือส ำรองประเทศไทย) และ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
      1๔.1  นำงสำวรัตนำภรณ์  หนูแก้ว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
      1๔.๒  นำงบุญยืน  เล้ียงสกุล       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
      1๔.๓  นำงศิริพร  ธรรมชำติ       นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งท่ี 1 (ครบรอบ 61 ปี
ลูกเสือส ำรองประเทศไทย) ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำง เต็มควำมสำมำรถ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเกิดผลส ำเร็จสูงสุดต่อทำงรำชกำร  

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๔  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

 

 
        (นำยจ ำเริญ  ทิพญพงศ์ธำดำ) 
             ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 



 
 

 

คู่มือ 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 

1 st  NATIONAL CUBOREE 2019, THAILAND 
วันที่  5 – 6  สิงหาคม  2562 

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด  ทุกจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
“รับผิดชอบหน้าที่  มีวินัย  ไม่ตามใจตนเอง” 
“Being  responsible  and  disciplined”  



 
 

 

ค ำน ำ 
 
  ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติพิจำรณำเห็นว่ำ  กิจกำรลูกเสือส ำรองมีควำมส ำคัญในกำรปลูกฝังให้เด็ก
มีลักษณะนิสัยที่ดีตั้งแต่วัยเยำว์  อีกทั้งประเทศไทยได้ก่อตั้งกิจกำรลูกเสือส ำรองมำครบ 61 ปี ในวันที่  5 สิงหำคม 
2562  จึงมีโครงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ  ครั้งที่ 1  ในวันที่  5 – 6 สิงหำคม  2562  โดยก ำหนดให้
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัดเป็นเจ้ำภำพและด ำเนินกำร จัดงำนชุมนุมดังกล่ำว 

  คู่มือกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1  จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือส ำหรับส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัดใช้ เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรงำนชุมนุมให้ เป็นรูปแบบเดียวกัน                
ส่วนรำยละเอียดปลีกย่อยในกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนแต่ละจังหวัดจะได้พิจำรณำ
เพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม 

 
       ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

                                      กระทรวงศึกษำธิกำร 
                                                                           11  มิถุนำยน  2562 
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โครงกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ  ครั้งที่ 1   
(ครบรอบ 61 ปี  ลูกเสอืส ำรองประเทศไทย) 

แผนงำน   พ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน   

ผลผลิต    ผู้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม   

ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรยกระดับมำตรฐำนบุคลำกร  

                                                       และเครือข่ำยทำงกำรลูกเสือ                                                                                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  กองลูกเสือส ำรองก ำเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1916 (พ.ศ. 2459)  โดยรับเ ด็กตั้งแต่อำยุ 8 ขวบ                        
ขึ้นไป  กำรฝึกอบรมให้ลูกเสือส ำรองรู้จัก  ปรับตัวเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  โดยให้เริ่มเรียนรู้จำกกำร              
เข้ำร่วมปฏิบัติกิจกรรม ร่วมมือท ำงำนในกองลูกเสือส ำรองซึ่งเรียก “แพ็ค” ลอร์ด เบเดน โพเอลล์  น ำนิยำย     
เรื่องป่ำดงพงพี ของรัดยำร์ด คลิปปิ้ง  มำเล่ำให้เด็กฟังเป็นอุทำหรณ์เพ่ือให้เด็กรู้จักคิด  รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่                   
และรู้หน้ำที่ของตนเอง ส ำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งกองลูกเสือส ำรองขึ้นเป็นกองแรก เมื่อวันที่ 5  สิงหำคม  2501 

  ซึ่งในปี พ.ศ. 2562   ครบรอบ 61 ปี  กิจกำรลูกเสือส ำรองของประเทศไทย  เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
ลูกเสือส ำรองให้รักและศรัทธำในกระบวนกำรลูกเสือและเป็นกำรพัฒนำเยำวชนให้มีระเบียบวินัย  จึงก ำหนดจัด
งำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ  ครั้งที่ 1  ในวันที่  5 – 6  สิงหำคม  2562  พร้อมกันทั่วประเทศ   

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อเตรียมควำมพร้อมของเยำวชนลูกเสือไทยรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 2.2  เพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะทำงวิชำกำรลูกเสือให้กับลูกเสือส ำรอง 

                และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

 2.3  เพื่อให้ลูกเสือท ำกิจกรรมร่วมกัน  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 2.4  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี และควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันและกัน 

 2.5  เพื่อให้ลูกเสือส ำรองได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถทักษะทำงกำรลูกเสือ 

 

 



2 
 

 

 

3. เป้ำหมำย 

 3.1 เชิงปริมำณ 

   ลูกเสือส ำรอง  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและประชำชนทั่วไป  จ ำนวน 236,000 คน 

 3.2 เชิงคุณภำพ 

- ผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมมีจิตส ำนึกรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
- ลูกเสือ รู้จักช่วยเหลือตนเอง / หมู่คณะมำกยิ่งขึ้น เป็นกำรเพ่ิมทักษะและเสริมสร้ำงคุณธรรม

ให้แก่ตนเอง   

4. วิธีด ำเนินงำน 

 4.1  แจ้งเชิญชวนหน่วยงำน  และโรงเรียนต่ำงๆ ให้จัดส่งลูกเสือ – เนตรนำรี เข้ำร่วม 

 4.2  คัดเลือกลูกเสือ – เนตรนำรี  เข้ำร่วมกำรจัดงำน 

 4.3  โอนเงินส ำหรับจัดงำนให้ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัด 

 4.4  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน         

4.5  เตรียมเอกสำร อุปกรณ์กำรอยู่ค่ำยพักแรม และของที่ระลึก  

 4.6  รำยงำนผลกำรจัดงำนชุมนุมฯ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ   

5. ระยะเวลำและสถำนที่  

ระหว่ำงวันที่  5 – 6  สิงหำคม 2562   ณ  ส่วนกลำงและทุกจังหวัดทั่วประเทศ   

6. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 

7. กำรติดตำมผล 

มีคณะกรรมกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล ติดต่อประสำนงำนทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมก ำหนดระยะเวลำและหลังเสร็จสิ้นกำรจัดงำน จะน ำข้อสรุปเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ และสภำลูกเสือไทยต่อไป 

8.  ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

  ร้อยละ 90 ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในกำรร่วมกิจกรรม 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  9.1   ลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือทุกหมู่เหล่ำมีจิตส ำนึกในกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

9.2   ลูกเสือ เนตรนำรี ได้รับกำรพัฒนำทำงสติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี       
มีคุณธรรม ระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ สร้ำงเสริมให้เป็นพลเมืองที่มี
คุณภำพในอนำคต 

9.3   ลูกเสือและผู้บังคับบัญชำลูกเสือที่ร่วมงำนได้ประสบกำรณ์ทำงกำรลูกเสือเรียนรู้ 

                              ทักษะลูกเสือวิทยำกำรใหม่ ๆ เป็นกำรพัฒนำตนเองทั้งด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมทำง          
กำรลูกเสือที่ทันสมัย 

  

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------  
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ประวัติลูกเสือส ำรอง* 
                                                                                               สุมน  สมสำร 
                                                                                               ผู้ตรวจกำรลูกเสือฝ่ำยฝึกอบรมและวิชำกำร 
                                                                                               เรียบเรียง 
 
 เมื่อท่ำนลอร์ด เบเดน โพลเอลล์ พำเด็กไปท ำกำรทดลองอยู่ค่ำยพักแรม  ณ  เกำะบรำวน์ซี  เมื่อ ค.ศ. 1907        
ซึ่งนับว่ำเป็นจุดก ำเนิดของกำรลูกเสือ  และต่อมำท่ำนได้ เขียนหนังสือ  “กำรลูกเสือส ำหรับเด็กชำย”              
(Scouting for boys)  ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1908  ท่ำนได้ตั้งใจว่ำกิจกำรลูกเสือนี้ได้เตรียมไว้ให้ส ำหรับเด็กชำยที่มีอำยุ  
11 ปีขึ้นไป  และท่ำนก็ได้ประสบควำมส ำเร็จ เมื่อกิจกำรลูกเสือได้แพร่ขยำยไปอย่ำงรวดเร็วในประเทศอังกฤษ 
และได้มีกำรก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นมำกมำย  (Scout Troops)  เวลำล่วงมำถึง  6 - 7 ปี  ประมำณปี ค.ศ. 1914  
ท่ำนได้พบว่ำ  มีเด็กเล็ก ๆ อำยุต่ ำกว่ำ 11 ปี นับเป็นพัน ๆ คน  อยำกจะมำเป็นลูกเสือบ้ำง  ฉะนั้นเพ่ือจะสนอง
ควำมต้องกำรของเด็กเล็ก ๆ  เหล่ำนั้นท่ำนจึงได้ทดลองตั้งกองลูกเสือส ำหรับเด็กรุ่นเล็กขึ้น  (Junior Boy Scout 
Troops)  แต่ปรำกฏว่ำต้องล้มเหลวไปเพรำะวิธีกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ของลูกเสือ (Boy Scout) ไม่อำจตอบสนอง
ควำมต้องกำรและวุฒิภำวะของเด็กเล็กได้ 

 ด้วยเหตุนี้ท่ำนจึงได้จัดให้มีกำรประชุมผู้บังคับบัญชำลูกเสือขึ้นที่  Imperial Head Quarters                
เมื่อปี ค.ศ. 1916  เพ่ือปรึกษำหำรือกันในเรื่องนี้  ในที่สุดสภำกำรลูกเสือ  (Scout Council)  ก็ได้อนุมัติให้มีกำรจัด
ฝึกด้วยวิธีกำรพิเศษ  เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยแห่งควำมต้องกำรของเด็ก ๆ ในวัยนี้โดยให้เรียกเด็ก ๆ ในวัยนี้ว่ำ       
“ลูกหมำป่ำ”  (Wolf Cubs)  ทั้งนี้ก็โดยเหตุที่ท่ำนลอร์ด เบเดน โพลเอลล์  ได้เลือกวิธีกำรจำกหนังสือ              
เรื่องป่ำดงพงพี  (The jungle’s Story)  ซ่ึงแต่งโดยรดัยำรด์ คลิปป้ิง  มำเป็นภูมิหลังในกำรฝึกอบรม เนื่องจำกเป็น
พ้ืนฐำนในกำรฝึกลักษณะนิสัยต่ำง ๆ  ก่อให้เกิดควำมสนใจและพอใจในเรื่องของธรรมชำติและกิจกรรมต่ำง  ๆ
ตัวอย่ำงกำรประพฤติปฏิบัติตัวที่ดีและไม่ดี  รักกำรผจญภัย  รักหมู่คณะ  ให้มีระเบียบวินัย  เล่นอย่ำงยุติธรรม  
และจิตใจสะอำด เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องของสังคมมนุษยชำติ 

 ท่ำน บี. พี. ได้เป็นผู้ก ำหนด  ค ำปฏิญำณและคติพจน์  “ท ำดีที่สุด”  ให้ลูกเสือส ำรองได้ประพฤติปฏิบัติ 
ต่อมำในวันที่  2 ธันวำคม ค.ศ.  1916  นั่นเอง ท่ำน บี . พี .  ได้จัดพิมพ์หนังสือ  “คู่มือลูกเสือส ำรอง”                   
ขึ้น (The Wolf Cub Hand Book)  โดยได้รับควำมร่วมมือและช่วยเหลือจำก  นำงสำววีร่ำ บำเคลย์ (Miss Vira 
Barclay) หลังจำกนั้นกิจกำรลูกเสือส ำรองก็ได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว  ต่อมำได้มีกำรพิมพ์หนังสือ  “คู่มือผู้ก ำกับ
ลูกเสือส ำรองและคู่มือของลูกเสือส ำรอง” ขึ้นอีกหลำยเล่ม  ท ำให้กิจกำรลูกเสือส ำรองได้ประสบผลส ำเร็จเป็นอย่ำงดียิ่ง             
และได้แพร่หลำยไปยังประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก 

ส ำหรับประเทศไทยได้รับเอำกิจกำรลูกเสือส ำรองเข้ำมำ โดยได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง
ขั้นควำมรู้เบื้องต้น  ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2501  ณ  ต ำบลอ่ำงศิลำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  
จึงได้ถือเอำวันที่  5 สิงหำคม ของทุกปี  เป็นวันลูกเสือส ำรอง กิจกำรของลูกเสือส ำรองในระยะแรก ๆ            
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เจริญอยู่ในหมู่โรงเรียนรำษฎร์เป็นส่วนใหญ่  ต่อมำจึงได้ค่อย ๆ แพร่ขยำยไปยังโรงเรียนในสังกัดของรัฐบำล  
เทศบำล  และตำมจังหวัดต่ำง ๆ ตำมล ำดับ ได้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งของลูกเสือส ำรองและผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
ส ำรองเป็นที่สนุกสนำนทุกปี ปัจจุบันกิจกำรลูกเสือส ำรองได้เงียบเหงำลง  ทั้งนี้เพรำะขำดผู้น ำทำงกำรลูกเสือส ำรอง 
ขำดแรงกระตุ้นจำกผู้บริหำรชั้นสูง  ดินแดนแห่งควำมสมมติในหลักกำรและวิธีกำรของลูกเสือส ำรองก็มลำยหำยสูญ
ไป  ต่อไปนี้จึงสมควรจะได้รับกำรฟื้นฟูให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*คู่มือชุมนุมผู้บังคับบญัชำลูกเสอืส ำรอง POW WOW’ 94  ณ ค่ำยหลวงบ้ำนไร่ อ.โพธำรำม จ.รำชบุร ี1412 PRESS กรุงเทพฯ 377-4062 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 
 

 
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

กิจกรรมหลักท่ี  1  

กิจกรรมหลักท่ี  2 

กิจกรรมหลักท่ี  3  

กิจกรรมหลักท่ี  4  

กิจกรรมหลักท่ี  5  

กิจกรรมหลักท่ี  6 

กิจกรรมพิเศษ 

 - พิธีเปิด 

 - พิธีปิด 

 - กำรชุมนุมรอบกองไฟ 

(จ ำนวนประมำณ 80 คน)  

  

ผู้บังคับกำรงำนชุมนุมฯ 

รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ 1 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ 2 
ฝ่ำยกิจกรรมชีวิตชำวค่ำย 

 

รองผู้บังคับกำรฯ คนที่ 3 
ฝ่ำยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ 

 
   งำนสถำนท่ี 

   งำนสำธำรณูปโภค 

   งำนพยำบำล 

   งำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 

   งำนทะเบียน 

   งำนประชำสัมพันธ์ 

   งำนประเมินผล 

   งำนเลขำนุกำร/งำนกำรเงิน 

   งำนวัสดุอุปกรณ์ 

งำนอำหำร และเครื่องดื่ม 

   (จ ำนวนประมำณ 30 คน) 

 

ค่ำยย่อยท่ี  1 

ค่ำยย่อยท่ี  2 

ค่ำยย่อยท่ี  3 

ค่ำยย่อยท่ี  4 

ค่ำยย่อยท่ี  5 

ค่ำยย่อยท่ี  6 

(จ ำนวนประมำณ 40 คน) 
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กำรบริหำรจัดกำรงำนชุมนุม 
 

ตรำสัญลักษณ์งำนชุมนุม 
 

 
 

ค ำขวัญงำนชุมนุม 

“รับผิดชอบหน้ำที่  มีวินัย  ไม่ตำมใจตนเอง” 

“Being  responsible  and  disciplined”  

1.  งบประมำณด ำเนินงำน 
1.1  ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนให้ส ำนักงำน 

ศึกษำธิกำรจังหวัด  จังหวัดละ  900,000 บำท 
1.2   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจัดส่งหน้ำบัญชีสมุดเงินฝำกถึงส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ภำยในวันที่   

1  กรกฎำคม  2562 
1.3  ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติโอนเงินงบประมำณตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้ส ำนักงำน 

ศึกษำธิกำรจังหวัด   
1.4  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดออกใบเสร็จรับเงินส่งส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  ภำยใน 7 วัน

หลังจำกได้รับเงินโอน 
1.5  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรจัดกำรงบประมำณให้เป็นไป

ตำมโครงกำร 

2. วัสดุอุปกรณ์ 
2.1  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรจัดงำนชุมนุม 
ตำมรำยกำรต่อไปนี้ 

2.1.1  หมวกทรงกลมมีกระบังหน้ำหมวกท ำด้วยผ้ำสีเหลือง  มีตรำหน้ำหมวกพิมพ์รูป
ตรำงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ขนำด 6 เซนติเมตร ตำมผนวก 1 
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2.1.2  ผ้ำผูกคอสีน้ ำเงินเข้ม รูปสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว มีขลิบสีขำวสองด้ำน ขนำด           
2 เซนติเมตร พิมพ์ตรำงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1  ขนำด 6 เซนติเมตร ที่
มุมจั่วด้ำนนอก  ผ้ำผูกคอมีขนำดดังนี้  

-  ลูกเสือ เนตรนำรี ขนำดด้ำนฐำนยำว 90 เซนติเมตร  ด้ำนตั้งสูง 65 เซนติเมตร 
-  ผู้ก ำกับกองลูกเสือและคณะกรรมกำร ขนำดด้ำนฐำนยำวไม่น้อยกว่ำ 120 

เซนติเมตร  ด้ำนตั้งสูง 75 เซนติเมตร ตำมผนวก 2 
 2.1.3  เสื้อยืดสีเหลืองประดับตรำงำนชุมนุม ตำมผนวก 3 
 2.1.4  อำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 2.1.5  วัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดงำนชุมนุม 

2.2  ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุ เพ่ือมอบให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดตำมรำยกำรต่อไปนี้ 

 2.2.1  ธงงำนชุมนุม   จังหวัดละ 1 ผืน 
 2.2.2  แบดจ์งำนชุมนุม  จ ำนวนดังนี้ 
    -  กรุงเทพมหำนคร   จ ำนวน 1,300 อัน 

                    - จังหวัดตรำด  แม่ฮ่องสอน  สมุทรสงครำม  สิงห์บุรี   พังงำ  ระนอง     
นครนำยก จังหวัดละ 900 อัน 

    -  จังหวัดอ่ืน ๆ  จังหวัดละ 1,100 อัน 
2.2.3  แบดจ์กิจกรรมงำนชุมนุมตำมจ ำนวนผู้เข้ำชุมนุมในข้อที่ 3.3 

3.  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม 
3.1  คุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม 

3.1.1  เป็นลูกเสือ เนตรนำรี ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  3  จำกสถำนศึกษำทุกสังกัดในจังหวัด 
3.1.2  เป็นผู้ก ำกับกองลูกเสือส ำรองจำกสถำนศึกษำท่ีจัดส่งลูกเสือ เนตรนำรี          

เข้ำร่วมงำนชุมนุม 
3.2  สถำนศึกษำต้องจัดส่งลูกเสือ เนตรนำรี เป็นหมู่ หมู่ละ 7 คน ประกอบด้วยผู้ก ำกับ 1 คน  

ลูกเสือ เนตรนำรี 6 คน 
3.3  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม  ประกอบด้วยผู้ก ำกับกองลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนำรีส ำรอง  

รวม  68,010 คน จ ำแนกเป็นจังหวัดต่ำง ๆ ดังนี้  

3.3.1   กรุงเทพมหำนคร   จ ำนวน 1,010 คน (จ ำนวน 144 หมู่) 
3.3.2    จังหวัดตรำด  แม่ฮ่องสอน  สมุทรสงครำม  สิงห์บุรี  พังงำ ระนอง                     

และนครนำยก จังหวัดละ 700 คน (จ ำนวน 100 หมู่) 
  3.3.3   จังหวัดอ่ืน ๆ  จังหวัดละ 900 คน (จังหวัดละ 129 หมู่) 
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4. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   จังหวัดละประมำณ  150 – 180 คน  ประกอบด้วย  
 4.1  ผู้บังคับกำรงำนชุมนุม  
     4.2  รองผู้บังคับกำรงำนชุมนุม ฯ ฝ่ำยอ ำนวยกำร   ฝ่ำยค่ำยย่อย  ฝ่ำยกิจกรรม และอ่ืน ๆ   

ตำมท่ีเห็นสมควร 
4.3  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   4.3.1  ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประมำณ 30 คน 

                4.3.2  ฝ่ำยค่ำยย่อย  6 ค่ำย  ประมำณ 40 คน 
                4.3.3  ฝ่ำยกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ   ประมำณ 80 คน 
      4.4   จ ำนวนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแต่ละจังหวัด สำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำรได้ตำมควำม

จ ำเป็นและเหมำะสม 

 5.  สถำนทีจ่ัดงำนชุมนุม 
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำเลือกสถำนที่ตำมควำมเหมำะสม 

6.  กำรจัดค่ำยย่อย 
6.1  แต่ละจังหวัดจัดแบ่งผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมออกเป็น  6 ค่ำยย่อย จ ำนวนใกล้เคียงกัน และตั้งชื่อ   
ค่ำยย่อยตำมชื่อตัวละครในนิยำยเรื่องป่ำดงพงพี ดังนี้ 

ค่ำยย่อย  1   อำเคล่ำ   (หมำป่ำ) 
ค่ำยย่อย  2   เมำคลี   (มนุษย์) 
ค่ำยย่อย  3   บำลู     (หมี) 
ค่ำยย่อย  4   บำเคียร่ำ   (เสือด ำ) 
ค่ำยย่อย  5   แชร์คำน  (เสือโคร่ง) 
ค่ำยย่อย  6   บันเดอโล้ก   (ลิง) 

6.2  แต่ละค่ำยย่อยควรส่งเสริมให้ผู้ก ำกับลูกเสือที่ควบคุมลูกเสือส ำรองประจ ำค่ำยย่อยมีส่วนร่วม
ในกำรปฏิบัติงำนในค่ำยย่อย 

6.3  แต่ละค่ำยย่อยควรเชิญชวนผู้ปกครองลูกเสือ เนตรนำรี เข้ำร่วมใช้ชีวิตชำวค่ำยในงำนชุมนุม 
และจัดพ้ืนที่รองรับให้ผู้ปกครองร่วมพักแรมคืน โดยให้ผู้ปกครองรับผิดชอบด้ำนอำหำรและ 
ที่พักแรมเอง 

7.  ของท่ีระลึกงำนชุมนุม 

7.1  หมวก ผ้ำผูกคอ เสื้อ และแบดจ์งำนชุมนุม มอบแก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรในวันรำยงำนตัวเข้ำ
ร่วมงำนชุมนุม 
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7.2  แบดจ์กิจกรรม มอบให้แก่ผู้ก ำกับและลูกเสือ เนตรนำรีที่ผ่ำนเกณฑ์เข้ำร่วมกิจกรรมหลักแต่
ละกิจกรรม 

7.3  เกียรติบัตรงำนชุมนุม มอบในพิธีปิดงำนชุมนุม 

 8.  กิจกรรมงำนชุมนุม 
  8.1  กิจกรรมหลัก   แบ่งเป็น 6 กิจกรรม  ดังนี้ 

กิจกรรม A   ทักษะทำงลูกเสือ 

กิจกรรม B   ป่ำดงพงพี 

กิจกรรม C   งำนศิลปะ 

กิจกรรม D   กำรส ำรวจ 

กิจกรรม E   กำรลูกเสือส ำรอง 

กิจกรรม F   งำนฝีมือ 

  8.2  กิจกรรมพิเศษ   ประกอบด้วย พิธีเปิด  พิธีปิด  กำรชุมนุมรอบกองไฟ 
 

ตำรำงกิจกรรม 

 

หมำยเหตุ : เวลำ  10.15 – 10.30  และ 15.00 – 15.15 น. พกั  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

วัน/เดือน/ป ี เวลำ ค่ำยย่อย 1 ค่ำยย่อย 2 ค่ำยย่อย 3 ค่ำยย่อย 4 ค่ำยย่อย 5 ค่ำยย่อย 6 

5 สิงหำคม 
2562 

10.30 -12.00  กิจกรรม A  กิจกรรม B กิจกรรม C กิจกรรม D กิจกรรม E กิจกรรม F 

13.30 -15.00 กิจกรรม B กิจกรรม C กิจกรรม D กิจกรรม E กิจกรรม F กิจกรรม A 

15.15 -16.45 กิจกรรม C กิจกรรม D กิจกรรม E กิจกรรม F กิจกรรม A กิจกรรม B 

6 สิงหำคม 
2562 

08.45 -10.15 กิจกรรม D กิจกรรม E กิจกรรม F กิจกรรม A กิจกรรม B กิจกรรม C 

10.30 -12.00 กิจกรรม E กิจกรรม F กิจกรรม A  กิจกรรม B กิจกรรม C กิจกรรม D 

13.00 14.30  กิจกรรม F กิจกรรม A กิจกรรม B กิจกรรม C กิจกรรม D กิจกรรม  E 
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9. ก ำหนดกำรงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1  

   วันที่ 5  สิงหำคม  2562 

เวลำ กิจกรรม 

07.30 น. 
รับรำยงำนตัว  ลงทะเบียน  แต่งกำยเตรียมเข้ำร่วมงำนชุมนุม 
- รับแบดจ์งำนชุมนุม หมวก ผำ้ผกูคอ เสื้อ 

08.30 น. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ผู้ก ำกบั  ลูกเสือ  เนตรนำรี  และผูม้ีเกียรติพร้อมบริเวณพิธี 
08.45 น. นัดหมำยพิธีเปดิงำนชุมนุม 
09.00 น. พิธีเปิดงำนชุมนุม 

- ประธำนในพิธีมำถึง 
- พิธีกรสั่งท ำควำมเคำรพ ดนตรีบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
- พิธีกรเชิญประธำนประกอบพิธีเทิดพระเกียรติประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ 
- ประธำนถวำยพำนพุ่มทอง พุ่มเงิน 
- ประธำนเปิดกรวยดอกไม้ ถวำยค ำนับ 
- ประธำนอ่ำนอำศิรวำทสดุดเีทิดพระเกียรติองค์ประมุขคณะลูกเสอืแห่งชำติ  
- พิธีกรสั่งท ำควำมเคำรพ 
- ผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมร่วมร้องเพลงสรรเสรญิพระบำรมี  เพลงสดดุีจอมรำชำ  
- พิธีกรเชิญประธำนบูชำพระรัตนตรัยและถวำยสักกำระพระบรมรำชำนุสรณ์พระบำทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
- ประธำนบูชำพระรตันตรัย  
- ถวำยพวงมำลัย จุดธูปเทียนเครือ่งทองน้อย ถวำยบังคม 
- พิธีถวำยรำชสดุด ี
- ประธำนโครงกำรกล่ำวรำยงำน 
- ประธำนในพิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกำรจดังำน (ถ้ำมี) 
- ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำทและเปิดงำนชุมนุม 
- พิธีกรสั่งท ำควำมเคำรพ 
- ผู้บังคับกำรค่ำยชุมนุมกล่ำวน ำทบทวนค ำปฏิญำณ 
- พิธีกรสั่งผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมเคำรพธงชำติ  
- ลูกเสือชักธงชำติและธงชุมนุมลูกเสือ ผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม ร้องเพลงชำติ 
- พิธี Grand Howl (สมำชิกลูกเสอืส ำรองแต่ละค่ำยย่อยเข้ำแถวเปน็วงกลม ซ้อนกัน 6 วง              
หัวหน้ำค่ำยย่อยหรือผูไ้ดร้ับมอบหมำยท ำหน้ำที่เป็นอำเคล่ำ)  

10.00 น. พัก  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม/ลูกเสือเดินทำงเข้ำค่ำยย่อย 
10.30 น. กิจกรรมหลักครั้งท่ี 1 
12.20 น. พัก  รับประทำนอำหำร 
13.30 น. กิจกรรมหลักครั้งท่ี 2 
15.00 น. พัก  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
15.15 น. กิจกรรมหลักครั้งท่ี 3 
16.45 น. กิจกรรมยำมว่ำง/กิจกรรมชีวิตชำวค่ำย/ตั้งค่ำยพักแรม 
18.00 น. พัก  รับประทำนอำหำร 
18.45 น. กิจกรรมชุมนมุรอบกองไฟ 
21.00 น. สวดมนต์/นอน 
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วันที่  6  สิงหำคม  2562 

เวลำ กิจกรรม 

06.00 น. ตื่นนอน  ท ำควำมสะอำด  ภำรกิจส่วนตัว 

07.00 น. รับประทำนอำหำร 

07.30 น. รับกำรตรวจ 

08.00 น. ประชุมรอบเสำธง 

08.45 น. กิจกรรมหลักครั้งท่ี 4 

10.15 น. พัก  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

10.30 น. กิจกรรมหลักครั้งท่ี 5 

12.00 น. พัก  รับประทำนอำหำร 

13.00 น. กิจกรรมหลักครั้งท่ี 6 

14.30 น. 

กิจกรรมในค่ำยย่อย 
   - จัดเก็บสิ่งของสัมภำระส่วนตัว 
   - จัดเก็บท่ีพัก 
   - บ ำเพ็ญประโยชน์ 

15.00 น. พิธีปิดงำนชุมนมุ 
คณะกรรมกำร  ผู้ก ำกับและลูกเสอืส ำรองพร้อมบรเิวณพิธี 
            - ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึง 
 - พิธีกรสั่งท ำควำมเคำรพ ดนตรีบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
 - ประธำนโครงกำรกล่ำวรำยงำนสรุปผลกำรจดังำนชุมนุม 

- ประธำนในพิธีมอบรำงวัล (ถ้ำมี) 
 - ประธำนในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมงำนชุมนุม 
 - ประธำนในพิธีกล่ำวให้โอวำทและปิดงำนชุมนุม 

 

พิธีเปิด  กำรแต่งกำย :  กรรมกำร/ผู้ก ำกับ  :  แต่งเครื่องแบบลูกเสือ สวมหมวกและผ้ำผูกคองำนชุมนุม 
                             ลูกเสือ               :  สวมเสื้องำนชุมนุมสีเหลือง สวมหมวกและผ้ำผูกคองำนชุมนุม 
 
พิธีปิด   กำรแต่งกำย :  กรรมกำร/ผู้ก ำกับ/ลูกเสือ :  แต่งเครื่องแบบลูกเสือ สวมหมวกและผ้ำผูกคองำนชุมนุม 
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       กรอบภำรกิจงำนและอ ำนำจหน้ำที่ 

คณะกรรมกำรโครงกำรงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ คร้ังที่ 1 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร 

4. ก ำกับ ควบคุม และติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย 

5. ให้ค ำปรึกษำ และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำในกำรด ำเนินโครงกำร 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

1. จัดท ำแผนและโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร 

2. ประชุมและจัดท ำแผนปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำน 

3. ก ำกับ ควบคุม ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

4. ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

5. สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้บังคับกำรงำนชุมนุม 

1. มอบนโยบำยกำรด ำเนินงำน ก ำกับ ติดตำม ควบคุมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย 

2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร 

3. จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ประจ ำวัน 

4. ให้ค ำปรึกษำและแก้ปัญหำกำรด ำเนินงำนในค่ำยชุมนุม 

5. สรุป รวบรวมผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและประสำนงำน 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ก่อนด ำเนินโครงกำร 

2. น ำเสนอนโยบำย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยกำรด ำเนินโครงกำร  
3. ประสำนกำรด ำเนินงำนกับคณะกรรมกำรตำมโครงสร้ำงเพ่ือให้กำรจัดงำนเป็นไปตำมนโยบำยและ

เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนของฝ่ำยอ ำนวยกำรและประสำนงำน 

5. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนกำรเงิน 

6. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนฝ่ำยอำหำร 

7. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนทะเบียนและประเมินผล 

8. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนประชำสัมพันธ์ 
9. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนวัสดุอุปกรณ์ 
10. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย 

11. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนด้ำนสถำนที่และสำธำรณูปโภค 

12. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนฝ่ำยเลขำนุกำร 

13. จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อสรุปผลและเตรียมกำรด ำเนินงำนประจ ำวัน 

14. รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ 

15. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ 

16. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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คณะกรรมกำรค่ำยย่อย 

1. ศึกษำนโยบำยของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร คณะกรรมกำรด ำเนินงำน และกองบังคับกำรงำนชุมนุม 

2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนค่ำยย่อย 

3. วำงแผนกำรจัดตั้งค่ำยย่อย 

4. วำงแผน ออกแบบกิจกรรมและด ำเนินกิจกรรมในค่ำยย่อยให้เป็นไปตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ของ
โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนกิจกรรมชีวิตชำวค่ำย 

6. วำงแผนปฏิบัติงำนและจัดส่งลูกเสือ เนตรนำรีเข้ำร่วมกิจกรรมหลักของลูกเสือในค่ำยย่อยที่รับผิดชอบ 

7. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนกิจกรรมยำมว่ำงในค่ำยย่อย 

8. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟของค่ำยย่อย 

9. วำงแผนปฏิบัติงำนและด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมในค่ำยย่อยแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ก ำกับ
ลูกเสือส ำรองมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมชีวิตชำวค่ำยและกำรจัดกิจกรรมหลักของลูกเสือ 

10. ประสำนงำนและด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรฝ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

11. ดูแลควำมปลอดภัยและจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิกในค่ำยย่อย 

12. ก ำกับ ควบคุม ดูแลให้สมำชิกในค่ำยย่อยปฏิบัติตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร หรือ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน และระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อตกลงในกำรเข้ำร่วมงำนชุมนุมอย่ำงเคร่งครัด 

13. ประสำนงำนกับฝ่ำยอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่มเพ่ือสมำชิกในค่ำยย่อย 

14. จัดเตรียมสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือรองรับผู้ปกครองหรือผู้เยี่ยมชมกิจกำรงำนชุมนุม 

15. สรุป ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในค่ำยย่อยน ำเสนอกองบังคับกำรงำนชุมนุม 

16. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คณะกรรมกำรกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ 

1. น ำนโยบำยของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำนมำวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนกิจกรรมพิเศษในงำนชุมนุม ประกอบด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมชุมนุม
รอบกองไฟ พิธีเปิด พิธีปิดงำนชุมนุม 

3. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมหลักให้เป็นไปตำมกรอบงำนที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรก ำหนด 

4. ด ำเนินงำนกิจกรรมพิเศษให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ด ำเนินงำนกิจกรรมหลักให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6. ประสำนงำนและด ำเนินงำนร่วมกับคณะกรรมกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7. สรุป ประเมินผล และรำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษน ำเสนอกองบังคับกำรงำน
ชุมนุม 

8. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ผู้ก ำกับลูกเสือ 

1. ก ำกับ ควบคุม ดูแลลูกเสือ เนตรนำรีและบุคลำกรอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตำมระเบียบในกำรเข้ำ
ร่วมงำนชุมนุม 

2. มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมหลัก กิจกรรมชีวิตชำวค่ำย และกิจกรรมยำมว่ำงร่วมกับคณะกรรมกำร
ค่ำยย่อย 

3. น ำลูกเสือไปรำยงำนตัวเข้ำร่วมกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษตำมก ำหนดกำร 

4. ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเข้ำร่วมงำนชุมนุมและตำมท่ีกรรมกำรค่ำยย่อยก ำหนด 

5. เป็นที่ปรึกษำ ก ำกับ ควบคุม ดูแลลูกเสือให้ร่วมกิจกรรมชีวิตชำวค่ำยตำมที่กองบังคับกำรค่ำยย่อย
ก ำหนด 

6. สรุปรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรต่อสถำนศึกษำต้นสังกัด 
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ข้อปฏิบัติของผู้มำเยี่ยมชมงำน 

1. ไม่เข้ำไปในพ้ืนที่ค่ำยย่อยของลูกเสือโดยไม่ได้รับอนุญำต 

2. ไม่น ำยำนพำหนะเข้ำไปจอดในพ้ืนที่ค่ำยย่อยหรือพ้ืนที่จัดกิจกรรมหลัก 

3. ไม่ขับรถเร็ว ปฏิบัติตำมกฎจรำจรและค ำแนะน ำของฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด 

4. รับผิดชอบที่พักละอำหำรเอง 

5. แต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่เด็กและเยำวชน 

6. ปฏิบัติตำมระเบียบงำนชุมนุม และระเบียบกำรใช้สถำนที่ค่ำยชุมนุม 

7. งดเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์และงดสิ่งเสพติดทุกชนิด 

8. เข้ำร่วมกิจกรรมงำนชุมนุมตำมท่ีกองบังคับกำรงำนชุมนุมหรือผู้รับผิดชอบก ำหนด 
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมหลัก 
งำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 

....................... 
กิจกรรม  A   ทักษะทำงลูกเสือ 

 
เวลำ 90 นำที 
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำลูกเสือให้มีทักษะทำงลูกเสือและมีคุณลักษณะนิสัยในกำรสังเกต จดจ ำ และท ำงำนให้

บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยควำมปลอดภัย 

ตัวอย่ำงกิจกรรม 
1. ทิศ 8 ทิศ 

วัตถุประสงค์ 
 1. ลูกเสือสำมำรถบอกทิศทั้ง 8 ได้ 

วัสดุอุปกรณ์ 
 1.  ผังทิศ 8 ทิศ     
           2. บัตรค ำ 8 ทิศ           

วิธีกำรจัดกิจกรรม 

 1. กรรมกำรประจ ำฐำนชี้แจง/สำธิตกำรปฏิบัติกิจกรรม 

 2. กรรมกำรวำงผังทิศและคว่ ำบัตรค ำทิศ 

 3. ลูกเสือเข้ำแถวตอนห่ำงจำกอุปกรณ์ 3 เมตร 

 4. กรรมกำรให้สัญญำณและให้ลูกเสือคนแรกของแถวไปหยิบบัตรค ำ 1 แผ่น น ำไปวำงบนผังทิศให้ถูกต้อง
ตำมทิศท่ีหยิบได้ เสร็จแล้วให้กลับไปแตะลูกเสือคนถัดไปของแถว ท ำเช่นนี้จนครบทั้ง 8 ทิศ 

 5. กรรมกำรบันทึกคะแนน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ลูกเสือมีคุณลักษณะนิสัยในกำรสังเกตสภำพแวดล้อมและบอกทิศได้ถูกต้อง 
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2. ขว้ำงลูกบอล    
วัตถุประสงค ์
 ลูกเสือสำมำรถใช้ลูกเทนนิสขว้ำงไปยังเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้ 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. ใช้แผ่นกระดำนเจำะช่องวงกลม เส้นผ่ำศูนย์กลำง 15 ซม. จ ำนวน 4 ช่อง 

2. ลูกเทนนิสจ ำนวน 6 ลูก / หมู่ 

วิธีกำรจัดกิจกรรม 

 1. กรรมกำรประจ ำฐำนชี้แจง/สำธิตกำรปฏิบัติกิจกรรม 

2. ให้ลูกเสือเข้ำแถวตอน ยืนหลังเส้นเริ่มต้นที่ก ำหนด วิทยำกรวำงตะกร้ำใส่ลูกเทนนิสวำงไว้ หน้ำแถว 

 3. ให้สัญญำณลูกเสือคนท่ี 1 หยิบลูกเทนนิสแล้วขว้ำงไปยังช่องวงกลมที่แผ่นกระดำน และวิ่งไป 

              ต่อท้ำยแถว  

    ให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องกันจนครบทุกคน  กรรมกำรประจ ำฐำนเป็นผู้บันทึกคะแนน  
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ลูกเสือสำมำรถออกแรงและก ำหนดทิศทำงกำรกำรขว้ำงได้อย่ำงเหมำะสม 

3. ขี่จักรยำน    
วัตถุประสงค ์

1. ลูกเสือสำมำรถถีบและควบคุมจักรยำนได ้
2. ลูกเสือปฏิบัติตำมกฎจรำจรและขี่จักรยำนได้อย่ำงปลอดภัย 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. จักรยำนที่มีขนำดเหมำะสมกับลูกเสือส ำรอง จ ำนวน 2 คัน / หมู่ 
2. กรวยส ำหรับวำงเป็นแนวเส้นทำงจักรยำน 

วิธีกำรจัดกิจกรรม 
1. กรรมกำรประจ ำฐำนชี้แจง / สำธิตกำรปฏิบัติกิจกรรมและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
2. จอดจักรยำนไว้ที่จุดเริ่มต้นจ ำนวน 2 คัน 
3. ให้ลูกเสือคนที่ 1 ออกไปขี่จักรยำนคันที่ 1 ออกจำกจุดเริ่มต้นไปแล้ว จึงให้ลูกเสือคนที่ 2 ออกจำกไปยัง

จุดเริ่มต้น ขี่จักรยำนคันที่ 2 ออกไป  ให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องกันจนครบทุกคน  
 4. กรรมกำรประจ ำฐำนบันทึกคะแนน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ลูกเสือปฏิบัติตำมกฎจรำจรและควำมปลอดภัย 
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4. แข่งขันผูกเงื่อน (พิรอด-ขัดสมำธิ-บ่วงสำยธนู-กระหวัดไม้สองช้ัน) 

วัตถุประสงค ์
 ลูกเสือสำมำรถผูกเงื่อนเชือกและบอกประโยชน์ได้อย่ำงถูกต้อง 

วัสดุอุปกรณ์ 

หลักผูกเง่ือน (ไม้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว) 

1. เชือกไนลอนขนำด 5 มม. ยำว 2 เมตร จ ำนวน 4 เส้น 
2. เชือกไนลอน-มีควำมลื่น ขนำด 4 มม. หรือเล็กกว่ำ ยำว 2 เมตร จ ำนวน 1  เส้น 

วิธีกำรจัดกิจกรรม 

1. จับฉลำกหมำยเลข 1,2,…..,6 เพ่ือเรียงล ำดับลูกเสือในแต่ละหมู่ให้เข้ำแข่งขันเป็นล ำดับที่ 1-6 
      กรรมกำรมอบเชือกขนำด 5 มม. ให้ผู้ที่จับสลำกหมำยเลข 1,2,4 และ 5 มอบเชือกขนำด 4 มม.     

หรือเล็กกว่ำให้คนที่ 3  
2. ให้สัญญำณผู้เข้ำแข่งขันที่จับฉลำกได้หมำยเลข 1 น ำเชือกไปผูกกระหวัดไม้กับหลัก เสร็จแล้วให้วิ่งไป

แตะไหล่ลูกเสือคนที่ 2 แล้วไปต่อท้ำยแถว 
3. ให้ลูกเสือคนที่ 2 น ำเชือกที่ได้รับได้รับไปต่อกับเชือกเส้นแรก เสร็จแล้ววิ่งไปแตะไหล่ คนที่ 3 แล้ววิ่ง

ไปต่อท้ำยแถว 
4. ให้ลูกเสือคนที่  6 น ำเชือกที่เหลือมำผูกเป็นบ่วงสำยธนูกับตัวเอง เสร็จแล้วให้ดึงเชือกให้ตึง          

ร้อง “ไชโย” แล้วนั่งลง 

เกณฑ์ควำมส ำเร็จ 

1. ผูกเงื่อนถูกต้อง แข็งแรง  6  คะแนน 
2. ควำมยำว 8 เมตร หรือมำกกว่ำ  2  คะแนน 

ควำมยำว 7.0-7.9 เมตร   1.5  คะแนน 
ควำมยำวน้อยกว่ำ 7 เมตร  1 คะแนน 

3. เสร็จภำยในเวลำ 5 นำท ี  2 คะแนน 
ใช้เวลำมำกกว่ำ 5 นำที   1  คะแนน 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ลูกเสือมีทักษะในกำรผูกและใช้เงื่อนได้ถูกต้องตำมประเภทของงำนสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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5. ว่ิงเปี้ยว 

วัตถุประสงค ์

 ลูกเสือสำมำรถวิ่งได้ในระยะทำงท่ีก ำหนดได้ 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. หลักส ำหรับวิ่งอ้อม 
 2. ผ้ำผูกคอ  

วิธีกำรจัดกิจกรรม 

1. แบ่งลูกเสือเป็น 2 ชุด A,B จ ำนวน เท่ำๆกัน ยืนประจ ำหลัก 2 หลักท่ีห่ำงกัน 25 เมตร 
2. ให้ลูกเสือคนที่ 1 ทีอ่ยู่หัวแถว ถือผ้ำผูกคอลูกเสือ 
3. กรรมกำรให้สัญญำณนกหวีด ให้ลูกเสือที่อยู่หัวแถว วิ่งไปอ้อมหลักของฝั่งตรงข้ำม จำกนั้นวิ่งกลับมำ

ส่งผ้ำผูกคอ ให้กับลูกเสือคนถัดไป จนครบจ ำนวน โดยแต่ละฝ่ำยต้องพยำยำมวิ่งให้ทันและใช้ผ้ำผูกคอ
ตีฝ่ำยตรงข้ำม หำกฝ่ำยใดตีได้ทัน ถือว่ำเป็นผู้ชนะ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 ลูกเสือมีสุขภำพแข็งแรง มีควำมสำมัคคี สำมำรถท ำงำนเป็นทีม 
 
6.  เดินไม้สูง 

วัตถุประสงค ์

 ให้ลูกเสือมีควำมสำมำรถในกำรทรงตัว  

วัสดุอุปกรณ์ 

ไม้ไผ่ยำวประมำณ 2-3 เมตร จ ำนวน 8 ท่อน ( 2 ท่อน/คน) ที่มีขำยื่นออกมำส ำหรับวำงเท้ำ มีควำมสูง
จำกพ้ืน 30 เซนติเมตร  

วิธีกำรจัดกิจกรรม 

1. กรรมกำรชี้แจง/ สำธิต กำรเดิน 
2. ให้ลูกเสือขึ้นไปยืนบนขำส ำหรับวำงเท้ำ ใช้มือจับไม้ด้ำนบน  แล้วเดินไปข้ำงหน้ำ โดยไม่ให้ตกลงมำ 

หรือเสียกำรทรงตัว  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ลูกเสือมีทักษะกำรทรงตัวได้รับควำมสนุกสนำน มีร่ำงกำยแข็งแรง 
 
 
 

หมำยเหตุ แต่ละจังหวัดสำมำรถปรับเปลี่ยนกิจกรรมย่อย หรือใช้วัสดุอุปกรณใ์นท้องถ่ิน ได้ตำมควำมเหมำะสม 
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กิจกรรม B ป่ำดงพงพี  (Jungle  Dance) 

เวลำ  90 นำที 
 วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือทบทวนเนื้อหำในนิทำนป่ำดงพงพี 
 2. เพ่ือฝึกกำรคิดวิเครำะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครในนิยำยป่ำดงพงพี 
 3. เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้จำกกิจกรรม 

วิธีจัดกิจกรรม 
1. แบ่งลูกเสือที่มำเข้ำร่วมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มแยกไปเข้ำฐำนปฏิบัติกิจกรรมฐำนละ 15 นำที 
2. กรรมกำรประจ ำฐำนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่จัดกิจกรรมให้เหมำะสม 
3. กรรมกำรน ำเข้ำสู่กิจกรรมประจ ำฐำนโดยเล่ำนิทำนเมำคลีตอนที่เก่ียวข้องประมำณ 5 นำที 
4. สำธิตกำรเต้นและให้ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมกำรเต้นของลูกเสือส ำรองตำมฐำนที่ก ำหนด  
5. กรรมกำรและลูกเสือ เนตรนำรีร่วมกันอภิปรำยสรุป ให้ข้อคิดจำกกิจกรรม 

 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช ้
 1.เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
 2. อุปกรณก์ำรเล่ำนิทำน เช่น หุ่นจ ำลอง หุ่นมือ หัวหุ่นรูปสัตว์ เป็นต้น 
 3. รูปภำพประกอบนิทำนเมำคลีลูกหมำป่ำ 

ผลที่ได้รับและกำรน ำไปใช้ 
 5.1. ลูกเสือส ำรองได้ข้อคิดคติธรรมจำกกำรฟังนิทำนไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 5.2. ลูกเสือส ำรองได้รับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน 
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เรื่องย่อนิทำนเมำคลีลูกหมำป่ำ 
ประกอบกิจกรรม Jungle Dance. 

 
ณ เทือกเขำซิโอนี อันสลับซับซ้อนในประเทศอินเดีย มีถ้ ำเล็กๆถ้ ำหนึ่งเป็นที่อำศัยของหมำป่ำสองผัวเมีย 

แม่หมำป่ำเพ่ิงคลอดลูกออกมำครอกหนึ่งมีสี่ตัวอำยุประมำณเดือนเศษ แล้วครอบครัวหมำป่ำเป็นสมำชิกของฝูงหมำ
ป่ำที่มีหัวหน้ำควบคุมอย่ำงมีระเบียบ หมำป่ำเป็นสัตว์ที่นอนกลำงวันและออกหำกินเวลำกลำงคืน 

คืนวันหนึ่ งขณะที่ พ่อหมำป่ำก ำลังจะออกหำอำหำรได้เห็น “ตำบำกิ” หรือพวกสัตว์ป่ำเรียกว่ำ            
“อ้ำยเลียจำน” ซึ่งเป็นหมำจิ้งจอกที่มีนิสัยเกียจคร้ำน ชอบประจบสอพลอและคอยกินของโสโครกที่มนุษย์ทิ้งใน
กองขยะข้ำงหมู่บ้ำน มำเมี่ยงๆมอง ๆ เพ่ือจะขอเศษอำหำรอยู่หน้ำถ้ ำ พ่อหมำป่ำถึงแม้จะไม่พอใจแต่ก็ระงับควำม
โกรธไว้และอนุญำตให้ตำบำกิเข้ำมำกินอำหำรได้ เมื่อกินอ่ิมแล้วตำบำกิได้กล่ำวขอบคุณและยกยอลูก ๆ หมำป่ำทั้ง
สี่ (สัตว์ถือว่ำกำรยกยอลูกเป็นสิ่งอัปมงคล) นอกจำกนี้ยังบอกข่ำวแก่พ่อหมำป่ำว่ำแชร์คำน เสือโคร่งเกเรจะเข้ำมำ
อยู่ในถิ่นนี้ 

แชร์คำนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ำ “อ้ำยขำเก” เพรำะมันเดินขำเป๋มำแต่ก ำเนิด มันไล่ฆ่ำใครไม่ทันจึงคอยฆ่ำ
แต่วัวเชื่อง ๆ ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ สัตว์ป่ำทั่วไปไม่ชอบนิสัยแชร์คำน 

ก่อนที่ตำบำกิจะจำกไป พ่อหมำป่ำได้ยินเสียงเสือโคร่งค ำรำมแสดงว่ำเสือโคร่งก ำลังจะตะครุบเหยื่อ      
แต่ต่อมำก็ได้ยินเสียงร้องแสดงควำมเจ็บปวด เพรำะมันตะครุบเหยื่อผิดและพลำดเหยียบลงไปในกองไฟ ที่คนตัด
ฟืนก่อไว้ ตำบำกิซึ่งได้ยินเสียงนั้นเช่นกันจึงวิ่งไปตำมเสียงนั้น พ่อและแม่หมำป่ำจ้องมองไปยังปำกถ้ ำเพ่ือระวังภัย
จำกแชร์คำน ทันใดนั้นมันก็มองเห็นลูกมนุษย์ตัวเล็ก ๆ เดินเตำะแตะผ่ำนมำหน้ำถ้ ำ พ่อหมำป่ำจึงรีบออกไปคำบลูก
มนุษย์นั้นเข้ำมำวำงไว้ใกล้ ๆ ลูกท้ังสี่ ด้วยควำมหิวลูกมนุษย์จึงเข้ำไปดูดนม แม่หมำป่ำร่วมกับลูกหมำป่ำทั้งสี่ ท ำให้
แม่หมำป่ำเกิดควำมรักใคร่เอ็นดูและตัดสินใจเลี้ยงลูกมนุษย์ไว้ และตั้งชื่อให้ว่ำ “เมำคลี” ซึ่งแปลว่ำ ลูกกบ     
เพรำะเขำไม่มีขน 

แชร์คำนและตำบำกิ ติดตำมลูกมนุษย์มำยังปำกถ้ ำและพยำยำมที่จะเอำมำเป็นอำหำรให้ได้ แต่ได้รับกำร
ขัดขวำงจำกแม่หมำป่ำ 

พ่อและแม่หมำป่ำเลี้ยงเมำคลีไว้ร่วมกับลูกท้ังสี่จนวิ่งเล่นได้ เมื่อถึงวันนัดประชุมครอบครัวหมำป่ำทั้งหลำย
จึงพำกันไปประชุม โดยมีหัวหน้ำฝูงหมำป่ำชื่อ “อำเคล่ำ” ซึ่งมีรูปร่ำงใหญ่พอที่จะสำมำรถฆ่ำกวำงหนุ่มได้ ด้วย
ตัวเองนั่งอยู่บนลำนหิน และครอบครัวของหมำป่ำทั้งฝูงนั่งล้อมรอบเป็นวงกลม เมื่อถึงเวลำประชุม อำเคล่ำ       
จึงให้ครอบครัวหมำป่ำแนะน ำสมำชิกใหม่มำอยู่กลำงวง แล้วให้หมำป่ำใหญ่เดินเข้ำไปกลำงวงเพ่ือดมกลิ่น และท ำ
เช่นนี้จนหมดสมำชิกใหม่ก็เป็นอันเสร็จพิธีกำรประชุม หมำป่ำบำงกลุ่มไม่ยอมรับเมำคลี  ในกำรรับรองลูกหมำป่ำตัว
ใดจะต้องมีสมำชิกรับรองสองตัว  ซึ่งไม่ใช่พ่อและแม่ของลูกสัตว์นั้น ดังนั้น บำลูหมีเฒ่ำซึ่งเปรียบเสมือนครูของฝูง
หมำป่ำให้กำรรับรอบเสียงหนึ่งและ “บำเกียร่ำ” เสือด ำซึ่งเป็นที่รู้จักของหมำป่ำดีว่ำ  เป็นสัตว์ที่ฉลำดและกล้ำหำญ 
ได้ให้กำรจึงตกลงรับเมำคลีเข้ำเป็นสมำชิกซึ่งท ำให้แชร์คำนผิดหวังมำก  พ่อและแม่หมำป่ำได้น ำเมำคลีกลับไปเลี้ยง
ที่ถ้ ำของตน  โดยมีบำลูรับเป็นครูสอนกฎของป่ำและกำรด ำรงชีวิตอยู่ในป่ำร่วมกับสัตว์อ่ืน ๆ ส่วนบำเกียร่ำช่วยสอน
วิธีล่ำสัตว์ กำรวิ่งอย่ำงเงียบและอ่ืน ๆ อีกมำกจนเมำคลีอยู่ในป่ำได้อย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข และหมำป่ำทั้งฝูง
ก็รักเมำคลีเพรำะเมำคลีเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอำรี สุภำพอ่อนน้อมต่อหมำป่ำทุกตัว  
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ฐำนที่ 1  กำรเต้นร ำทำบำคี 
ทำบำคี คือ หมำไนซึ่งเป็นผู้ที่ชอบแอบซ่อนตัว  มันไม่กล้ำไปไหนแต่ล ำพัง  ดังนั้นมันจึงอยู่ใกล้เพ่ือน

หมำไนด้วยกันเสมอ  แม้ว่ำมันจะพยำยำมท ำทีเหมือนหมำป่ำมันก็ไม่เคยล่ำสัตว์  หรือหำอำหำรมำกินเหมือน   
หมำป่ำแต่ชอบแอบซ่อนตัวเพ่ือพยำยำมขโมยหรือขออำหำรจำกผู้อ่ืน  ครั้นเมื่อมันได้อำหำรแล้วมันก็มิได้ระลึกถึง
บุญคุณของผู้ให้แต่จะวิ่งเห่ำบ๊อก ๆ และร้องเสียงดังลั่น  ท ำให้สัตว์ป่ำอ่ืน ๆ ตระหนกตกใจและท ำตนเองให้เป็นที่
น่ำร ำคำญเป็นประจ ำ  มีเด็กชำยเป็นจ ำนวนมำกที่เหมือนกับทำบำคี  เด็กพวกนี้ชอบวิ่งไปมำท ำเสียงเอะอะ       
ท ำอะไรโง่ ๆ และคอยรบกวนผู้อ่ืน  โดยชอบขอเงินและเศษอำหำรอยู่เสมอ  แต่ไม่เคยมีควำมกระตือรือร้น         
ที่จะท ำงำน  เด็กพวกนี้พร้อมอยู่เสมอที่จะเยำะเย้ยหรือเอำโคลนขว้ำงผู้อ่ืนในเมื่อตนเองอยู่ในระยะที่ปลอดภัย    
แต่แท้ที่จริงนั้น  เด็กพวกนี้เป็นคนขี้ขลำดตำขำวทั้งสิ้น 

ข้ำพเจ้ำหวังใจว่ำ  คงไม่มีลูกเสือส ำรองคนใดที่สมควรได้ชื่อว่ำเป็นทำบำคี แล้วยังมีแชร์คำน ซึ่งเป็นเสือ   
ตัวโตและท่ำทำงดุร้ำย  ชอบรังแกผู้ อ่ืน  แชร์คำนไม่ฉลำดพอที่จะล่ำสัตว์ป่ำ  ดังนั้นมันจึงมักจะซ่อนตัว             
อยู่ใกล้ ๆ หมู่บ้ำนและคอยฆ่ำลูกวัวและแพะตัวเล็ก ๆ และบำงทีก็ฆ่ำคนแก่ที่ไม่มีทำงต่อสู้  ถ้ำมันสำมำรถเข้ำมำ
ตะครุบ  ในขณะที่คนก ำลังนอนหลับอยู่ในกรณีอ่ืนนอกจำกนี้  แชร์คำนรู้สึกกลัวคนเหลือเกิน 

พวกหมำไนเคำรพนับถือแชร์คำนมำก  มันจะติดตำมแชร์คำนไปในที่ต่ำง ๆ และแม้แต่แชร์คำนจะรังแกมัน 
หมำไนเหล่ำนั้นก็ยังขืนบอกแชร์คำนอยู่เสมอว่ำ  แชร์คำนเป็นเจ้ำของป่ำดงพงพีและเป็นผู้วิเศษในโลก  ควำมจริงนั้น
พวกหมำในกระท ำเช่นนี้  ก็เพ่ือว่ำในขณะที่แชร์คำนก ำลังกินสัตว์ที่ล่ำมำได้  แชร์คำนจะได้แบ่งเศษให้พวกมันกินบ้ำง 
ข้ำพเจ้ำเคยรู้จักเด็กชำยที่มีลักษณะเหมือนแชร์คำน  เด็กพวกนี้ตัวโต  ท่ำทำงดุร้ำย  ชอบรังแกเด็กที่ตัวเล็กกว่ำ 
เพ่ือจะได้ในสิ่งที่เขำต้องกำรจำกเด็กเล็ก ๆ เหล่ำนั้น  แต่แท้ที่จริงเด็กพวกนี้  เป็นคนขี้ขลำดอย่ำงที่สุด  ถ้ำเด็กเล็ก
นั้นจะฮึดสู้ขึ้นมำ 

วิธีกำรเต้นร ำทำบำค ี

ในกำรเต้นร ำทำบำคี กองลูกเสือส ำรองแบ่งออกเป็น  2 พวก  ลูกเสือส ำรองจ ำนวนครึ่งหนึ่ง        
มีแชร์คำนเป็นหัวหน้ำ  เป็นพวกทำบำคี  ส่วนคนอ่ืน ๆ เป็นพวกหมำป่ำซึ่งมีเมำคลีรวมอยู่ด้วย 

พวกทำบำคีและแชร์คำนออกมำแสดงก่อน  ดังนั้นในขณะที่พวกหมำป่ำซุ่มดักอยู่ที่ริมห้อง      
(หรือสนำม) ด้ำนหนึ่งพวกหมำไนจะท ำเป็นรูปวงกลมรอบแชร์คำน  ผู้ซึ่งเดินอวดโก้อยู่ที่ศูนย์กลำง ท ำท่ำวำงโต
อย่ำงเต็มที่  และดูคล้ำยกับจะท้ำทำยใครคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนให้ออกมำต่อสู้กับเขำ  มันจะแยกเขี้ยวค ำรำมว่ำ            
“ข้ำคือแชร์คำน ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เสือ”  ส่วนพวกหมำในก็จะเคลื่อนที่ไปรอบ  ๆ แชร์คำน  และท ำเสียงพึมพ ำว่ำ “หมำไน  หมำไน” 

ทันใดนั้นทำบำคีตัวหนึ่งจะออกจำกจำกวงกลมแอบเข้ำไปหำแชร์คำน  และน้อมค ำนับแชร์คำน
ด้วยควำมอ่อนน้อมอย่ำงที่สุด  แชร์คำนจ้องเตะทำบำคีนั้นเพ่ือเป็นกำรแสดงอ ำนำจอย่ำงสนุก ๆ ฝ่ำยหมำใน    
หลบกำรเตะ โค้งค ำนับอย่ำงต่ ำอีกครั้งหนึ่งรำวกับจะพูดว่ำ “ขอบคุณ” แล้วก็วิ่งกลับไปยังที่ เดิมของตน         
ตลอดระยะเวลำนี้  หมำไนอยู่ในท่ีซึ่งแชร์คำนสำมำรถแลเห็น  แต่พอหมำไนไปอยู่ทำงด้ำนหลังของเสือ  ท่ำทำงของ
หมำไนก็เปลี่ยนไปเป็นอย่ำงมำก  มันหยุดกำรแสดงท่ำทำงอ่อนน้อม  และท ำหน้ำท ำตำหลอกแชร์คำน 
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ต่อจำกนี้ พวกหมำป่ำก็เคลื่อนที่เข้ำมำ มันกระโจนเข้ำใส่พวกทำบำคี  และหมำป่ำแต่ละตัวก็
ตะครุบเอำหมำไนไปตัวหนึ่ง  เมื่อเสียงและกำรต่อสู้กันได้สิ้นสุดลงแล้ว  พวกหมำป่ำก็จะนอนหยุดพักเงียบ ๆ     
อีกครั้งหนึ่ง  พร้อมด้วยหมำไนที่จับได้  ฝ่ำยแชร์คำนซึ่งรู้สึกตื่นตกใจบ้ำงเล็กน้อย  ในระหว่ำงที่มีกำรอึกทึก
ครึกโครม  จะมองดูรอบ ๆ ตนเอง และเมื่อเห็นว่ำ  ตนอยู่ตำมล ำพัง ก็จะคิดในใจว่ำ  “ข้ำเป็นผู้ที่เก่งกล้ำยิ่งกว่ำที่
ข้ำเองได้เคยคิดไว้”  “ข้ำคือแชร์คำน ผู้เป็นใหญ่ในหมู่เสือ”  มันจะร้องค ำรำมขึ้น  โดยหวังว่ำบรรดำสัตว์ทั้งหลำย
ในป่ำจะได้ยินและเชื่อมั่นสัตว์ป่ำอำจจะเชื่อแชร์คำนก็ได้  แต่เมำคลีรู้จักดีว่ำแชร์คำนนั้นเป็นเพียงสัตว์ที่ชอบรังแก
ผู้อื่นอย่ำง  ขี้ขลำด  ครั้นแล้วเมำคลีจะก้ำวออกมำอย่ำงช้ำ ๆ แขนข้ำงหนึ่งเหยียดตรง  (นิ้วหนึ่งชี้ไปข้ำงหน้ำ) และ
ตำของเขำจะจับอยู่ที่ตำของเสือแชร์คำนไม่กล้ำมองดูคน  มันกลัว  และแม้มันจะพูดอยู่ตลอดเวลำว่ำ  มันคือผู้เป็น
ใหญ่ในหมู่เสือ  มันจะค่อย ๆ หมอบลงจนรำบอยู่ที่เท้ำของเมำคลี 

 

 

 

กำรเต้นร ำจบแล้ว  และลูกเสือส ำรองทุกคนจะวิ่งไปท ำเป็นรูปวงกลมใหญ่ (Parade Circle)    
ท่ำนอำจจะคิดว่ำ  กำรแสดงในเรื่องนี้ออกจะยำกแต่ก็น่ำจะพยำยำมลองเล่นดู  เพรำะลูกเสือส ำรองที่เข้มแข็งย่อม
สำมำรถท ำให้เป็นเรื่องจริงจังและน่ำตื่นเต้น  แต่แน่ละ  อำจมีบำงคนที่จะท ำให้เรื่อง เสียไปโดยท ำเป็นเล่นและไม่
พยำยำมแสดงตำมบท  ลูกเสือส ำรองทั้งหลำยควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวในเรื่องนี้อยู่ที่ว่ำท่ำนอยำกจะแสดงว่ำ     
ท่ำนเป็นผู้หนึ่งที่ไม่ชอบคนส่อเสียด  หรือชอบรังแกผู้อื่น  หรือว่ำท่ำนไม่เคยคิดถึงเรื่องอย่ำงนี้เลย 

 

ฐำนที่ 2  กำรเต้นร ำบำลู 
ณ บัดนี้ เรำจะท ำวงกลมใหญ่ และลองเต้นร ำตำมบทของหมีบำลู  มันเป็นสัตว์ในหนังสือ         

The Jungle Book  ซึ่งเป็นผู้สอนกฎของป่ำให้แก่เมำคลี  บำลูเป็นสัตว์อำรมณ์ดี  ร่ำงกำยก ำย ำล่ ำสัน  คล้ำยกับ
ต ำรวจที่มีร่ำงกำยสูงใหญ่ 

ดังนั้น พอได้ยินค ำว่ำ “บำลู” ลูกเสือส ำรองทุกคนจะท ำขวำหัน  และท ำตำมหัวหน้ำของเขำ    
เดินไปอย่ำงช้ำ ๆ ตัวตรง  อกผำยไหล่ผึ่ง  กำงข้อศอก  คำงยื่น  มองไปทำงซ้ำยและขวำ  อย่ำงจองหองและ  
ในขณะที่เดินไปนั้นเขำจะท่องกฎของลูกเสือส ำรองสองข้อด้วยเสียงอันดัง  เพ่ือว่ำคนอ่ืน ๆ จะได้รู้ด้วย        
“ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพี่  ลูกเสือส ำรองไม่ท ำตำมใจตนเอง” 
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เมื่อผู้ก ำกับลูกเสือส ำรองให้สัญญำณหรือค ำสั่งหยุด  ลูกเสือส ำรองจะหยุดทันที  หันหน้ำเข้ำหำ
ศูนย์กลำงและยืนตรงจนกว่ำจะได้รับค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน 

กำรเต้นร ำบำลูนี้ อำจท ำได้หลำยวิธี  ต่อไปนี้เป็นพิธีหนึ่งซึ่งผู้ก ำกับ  (และโดยเฉพำะผู้ที่เป็นบำลู) 
อำจจะอยำกเล่นด้วยกับลูกเสือ 

ลูกเสือส ำรองนั่งขัดสมำธิในถ้ ำของตน (หกมุม) บำลู (ซึ่งควรจะเป็นผู้ก ำกับหรือรองผู้ก ำกับ)           
เดินทอดน่องแบบหมีเข้ำมำยังศูนย์กลำงของที่ว่ำง (ในห้องหรือกลำงแจ้ง) แล้วนั่งลง 

บำลู (ร้องเรียก)  “เจ้ำน้องชำย! เจ้ำน้องชำย!” 
ลูกเสือส ำรอง (วิ่งออกมำจำกถ้ ำ และนั่งขัดสมำธิรอบบำลูเป็นวงกลมเหมือนอย่ำงแกรนด์ฮำวล์)           
“บำลู อู อู อู” 
บำลู “เจ้ำน้องชำยทั้งหลำย นี่คือกฎของลูกเสือส ำรอง  “ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพ่ี ลูกเสือ

ส ำรองไม่ท ำตำมใจตนเอง” (ในขณะทีบ่ำลูก ำลังพูดอยู่ ลูกเสือส ำรองมองดูซึ่งกันและกัน และพยักหน้ำเห็นด้วย) 
(ครั้นแล้วให้ลูกเสือส ำรองคลำนรอบวงกลมตำมเข็มนำฬิกำ และกล่ำวค ำต่อไปนี้สองครั้ง โดยคอย

ระวังกำรเคลื่อนไหวและค ำพูดให้พอเหมำะเวลำกัน) 
ลูกเสือส ำรอง  “เรำได้ยินกฎ, เรำได้ยินกฎ และเรำจะจ ำกฎให้ได้ เรำจะจ ำกฎให้ได้” (ซ้ ำ) 

(แล้วให้ลูกเสือส ำรองหันหน้ำไปทำงบำลูโดยนั่งบนส้นเท้ำและเน้นค ำที่ใช้ตัวเอนไว้  ด้วยกำรเอำก ำปั้นข้ำง
หนึ่งทุบลงไปบนฝ่ำมืออีกข้ำงหนึ่ง) 

ลูกเสือส ำรอง “เรำจะท ำดีท่ีสุด, บำลู, ในกำรปฏิบัติตำมกฎ” (เอำก ำปั้นทุบให้ดังเป็นพิเศษเมื่อถึง
ค ำ ‘ปฏิบัติ’) 

บำลู “พูดดี, เจ้ำน้องชำย, พูดดี” (แล้วหันไปที่ลูกเสือคนใดคนหนึ่งในวงกลมตำมแต่จะเลือก) 
“น้องชำยกฎของลูกเสือส ำรองข้อที่สองว่ำอย่ำงไร?” 

ลูกเสือส ำรอง “ลูกเสือไม่ท ำตำมใจตนเอง” 
(บำลูใช้ค ำถำมนี้ซ้ ำส ำหรับถำมลูกเสือส ำรองอ่ืนอีกคนหนึ่ง หรือสองคน ถ้ำมีจ ำนวนลูกเสือมำก 

เมื่อลูกเสือตอบถูก บำลูก็อำจพูดว่ำ “ถูกแล้ว!” “ดี” ฯลฯ ตำมแต่จะเลือก) 
บำลู (กับลูกเสืออ่ืนอีกคนหนึ่ง) “กฎข้อนี้หมำยควำมว่ำอย่ำงไร?”  
ลูกเสือส ำรอง “คิดถึงผู้อื่นก่อน” 
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บำลู (พูดกับลูกเสือส ำรองอีกคนหนึ่ง) “และ?” 
ลูกเสือส ำรอง  “อุตส่ำห์พยำยำม” (ค ำถำมและค ำตอบเหล่ำนี้ มีกำรซ้ ำดังข้ำงต้น) 
บำลู (พูดกับลูกเสือส ำรองอีกคนหนึ่ง) “กฎของลูกเสือส ำรองข้อที่หนึ่งว่ำอย่ำงไร?” 
ลูกเสือส ำรอง “ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพี”่ (มีกำรถำมและตอบซ้ ำดังข้ำงต้น) 
บำลู “ครำวนี้น้องชำย ขอให้ทุกคนตอบพร้อมกัน (กฎของลูกเสือส ำรองข้อที่หนึ่งหมำยควำมว่ำ

อย่ำงไร?)” 
ลูกเสือส ำรอง (เปลี่ยนจำกท่ำนั่งบนส้นเท้ำเป็นท ำขัดสมำธิและชูหัวขึ้นเหมือนกับหมำหอน)             

เชื่อฟัง - ฟัง- ฟัง – เชื่อฟัง – ฟัง – ฟัง – เชื่อฟัง – ฟัง – ฟัง 
(หลังจำกนี้ บำลูโบกมือให้ลูกเสือส ำรองไปแล้ว ลูกเสือส ำรองต่ำงก็รีบวิ่งไปยังถ้ ำของตน ฝ่ำยบำลู

ก็เดินทอดน่องออกไป บำลูควรถำมลูกเสือให้มำกคนเท่ำท่ีจะท ำได้) 

เต้นประกอบท่ำทำง “บำลู” 
 เนื้อเพลง 
  ลูกเสือส ำรองท ำตำมลูกเสือรุ่นพี่ ลูกเสือส ำรองไม่ท ำตำมใจตนเอง 

ท่ำทำงประกอบเพลง 
1. ให้ลูกเสือส ำรองทุกคนยืนเป็นวงกลม  หันหน้ำไปทำงเดียวกัน แยกเท้ำเล็กน้อย  เข่ำชิด     

พร้อมกำงแขน งอข้อศอก ฝ่ำมือคว่ ำทั้ง 2 ข้ำงประมำณไหล่  แล้วเดินตำมจังหวะและเนื้อ
เพลง 1 เที่ยว 

  2. ให้ท ำท่ำเดิมและหมุนรอบตัวเอง (หมุนไปทำงขวำ)  ตำมจังหวะและเนื้อเพลง 1 เที่ยว 
  3.  ให้ทุกคนหันหน้ำเข้ำวงกลม ท ำท่ำย่ ำเท้ำ ย่อตัวลงช้ำ ๆ  ตำมจังหวะและเนื้อเพลง 1 เที่ยว 
  4. ให้ตบพื้นด้วยมือท้ังสองข้ำงสลับไปมำช้ำ ๆ ตำมจังหวะและเนื้อเพลง 1 เที่ยว 
  5. ให้ตบพื้นเร็ว ๆ ตำมจังหวะและเนื้อเพลง 1 เที่ยว แล้วกระโดดขึ้นร้อง “ไชโย” ดัง ๆ 3 ครั้ง 

 

ฐำนที ่3  กำรเต้นร ำบำเกียร่ำ 
บำเกียร่ำเป็นเสือด ำซึ่งสำมำรถข้ึนต้นไม้ หรือคลำนอย่ำงเงียบและไปตำมเงำโดยไม่ให้มีใครเห็นใน

ตอนกลำงคืน บำเกียร่ำเป็นนักล่ำสัตว์ที่แสนกล,  มีทักษะ,  กล้ำหำญ และอดทน แม้ว่ำบำเกียร่ำอำจจะดุร้ำย     
ในบำงครำว แต่ก็ใจดีและมันก็ได้สอนเมำคลีให้รู้จักล่ำสัตว์เป็นอำหำร 

ส ำหรับกำรเต้นบำเกียร่ำ ลูกเสือส ำรองแต่ละคนกลำยเป็นเสือด ำ  
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ลูกเสือส ำรองอยู่ในวงกลมใหญ่ แต่ละคนเคลื่อนที่ไปในท่ำหมอบ  โดยมองไปทำงขวำและซ้ำยเพ่ือ
หำสัตว์ป่ำที่จะล่ำ  ทันใดนั้นก็เห็นสัตว์ป่ำ  ลูกเสือส ำรองแต่ละคนนั่งลงในท่ำขัดสมำธิ  ชูศีรษะขึ้นและจ้องมองไปยัง
ศูนย์กลำงของวงกลม  ซึ่งสมมติว่ำมีกวำงตัวหนึ่งก ำลังกินหญ้ำอยู่เพ่ือไม่ให้กวำงเห็น  เสือด ำจะลงคลำนสี่เท้ำอย่ำง
เงียบ ๆ และหันหน้ำเข้ำหำศูนย์กลำงแล้วคลำนถอยออกไปสักสองสำมก้ำว  เพ่ือให้ห่ำงจำกกวำงออกไปเล็กน้อย  
จะได้ท ำให้กวำงไม่ตื่นตกใจ  หลังจำกนั้นลูกเสือส ำรองทุกคนจะเริ่มคลำนอย่ำงช้ำ ๆ ไปที่ศูนย์กลำง  เมื่อใกล้เข้ำไป
ทุกคนจะต้องคลำนให้แนบกับพ้ืนดินยิ่งขึ้นและให้ช้ำลง  ต่อจำกนั้นเมื่อเข้ำใกล้  ทุกคนจะต้องนอนรำบจนกระทั่ง
หัวหน้ำร้องบอกว่ำ “ลงมือ” แล้วเสือด ำทุกตัวจะร้องเสียงดังพร้อมกับกระโจนเข้ำไปตะครุบกวำงสมมติและกัดทิ้ง
เป็นชิ้นๆ หลังจำกนั้นเสือด ำจะถอยออกมำ  และวิ่งกลับไปยังที่ของตนที่วงกลมใหญ่โดยคำบ และกัดก้อนเนื้อกวำง
สมมตินั้นด้วย ในระหว่ำงกำรเต้นร ำนี้ ลูกเสือส ำรองทุกคนต้องคอยมองหัวหน้ำและท ำอย่ำงเดียวกับที่หัวหน้ำท ำ
โดยฉับพลัน 

เต้นประกอบท่ำทำงบำเกียร่ำ   
ท่ำทำงประกอบ 

1. ให้ลูกเสือส ำรองเข้ำแถวเป็นวงกลม (ถ้ำมีลูกเสือส ำรองจ ำนวนมำกให้จัดเป็นรูปแถวหน้ำ    
กระดำนเปิดระยะแทน) 

  2. จัดผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง 1 คน เป็นผู้น ำล่ำสัตว์ (บำเกียร่ำ) อยู่ด้ำนหน้ำแถว  
 
  3. จัดลูกเสือส ำรอง 1 คน เป็นกวำง ให้เป็นเหยื่ออยู่ในวงกลม หรือด้ำนหน้ำ  
  4. ผู้ก ำกับและลูกเสือส ำรองนอนรำบแล้วเคลื่อนตัวด้วยควำมเงียบตำมผู้น ำ เพ่ือจะจับเหยื่อ 
  5. ถ้ำผู้น ำหันหน้ำมองด้ำนหลัง ให้ลูกเสือทั้งหมดหยุดแล้วฟุบหน้ำลงกับพื้น 
  6. ถ้ำผู้น ำคลำนต่อไปให้คลำนตำมเดิม เพ่ือที่จะจับเหยื่อ  

ฐำนที่ 4  กำรเต้นร ำของคำเมื่ออดอำหำร 

  หัวหน้ำจะเป็นหัวของคำ  และลูกเสือส ำรองอ่ืน ๆ จะเป็นทำงอยู่ข้ำงหลัง  แต่ละคนเอำมือจับไหล่
คนหน้ำและจะติดตำมคนที่เป็นหัวเรื่อยไปแล้วแต่ว่ำหัวจะไปทำงไหน  ทุกคนเคลื่อนที่ช้ำ ๆ และคอยดูเท้ำให้ 
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เหมือนกับคนข้ำงหน้ำ  ผู้ที่เป็นหัวจะร่อนไปอย่ำงเงียบ ๆ ตำมทำงเป็นรูปเลข 8 แล้วจะขดหำงเป็นวงกลมให้ค่อย ๆ 
เล็กลง  จนกระท่ังเขำหมุนกลับและท ำทำงออกอีกครั้งหนึ่งเป็นรูปซึ่งลูกเสือสำมัญเรียกว่ำ “ขดเป็นวง” 

 

 
 

  ลูกเสือส ำรองทุกคนจะท ำเสียงร้องเหมือนงูตลอดกำรแสดงเรื่องนี้ และจะเดินเสือกเท้ำไปโดยไม่
ท ำเสียงแม้แต่น้อย เพ่ือว่ำทั้งหมดจะได้ท ำเสียงคล้ำยงูเลื้อยไปบนหญ้ำ และท ำเสียงร้องเหมือนงูให้ดังขึ้นเป็นครั้ง
ครำวอันเป็นวิธีที่งูร้องเรียกเพ่ือนของมัน 

  เมื่อคำได้ขดตัวเป็นวงและคลำยตัวออกเช่นนั้นแล้วหัวหน้ำจะสั่ง “บันเดอโล้ก” แล้วงูจะแยกออก
ทันทีและลูกเสือส ำรองแต่ละคนจะวิ่งไปตำมเรื่องของตนพร้อมกับท ำท่ำทำงเลียนแบบลิง 

  คนหนึ่งจะวิ่งคล้ำยกับว่ำมีกิจธุระส ำคัญไปทำงหนึ่งและจะหยุดทันทีทันใด นั่งลง และมองดูฟ้ำ อีก
คนหนึ่งจะเอำมือลงเดินสี่เท้ำไปรอบ ๆ โดยไม่มีจุดหมำยอันแท้จริงแต่อย่ำงไร อีกคนหนึ่งจะไล่งับหำงของตนเอง 
ส่วนคนอ่ืน ๆ จะท ำเป็นขึ้นต้นไม้สมมติ แล้วนั่งลงจะเอำมือเกำตนเอง ส่วนคนอ่ืน ๆ ในขณะที่อยู่บนกิ่งไม้คนหนึ่ง
จะวิ่งไปรอบ ๆ ท ำเป็นรูปเลข 8 อีกคนหนึ่งจะใช้มือลงคลำนสี่เท้ำไปยังข้ำศึกสมมติ แล้วนั่งลงทันทีทันใดและแหงน
มองดูดำว อีกคนหนึ่งวิ่งกัดหำงตัวเอง เดินไปสักสองสำมก้ำวและก็วิ่งกัดหำงตัวเองอีก อีกคนหนึ่งจะกระโดดหกหลัง
เก็บฟำงข้ำงสมมติชิ้นหนึ่งขึ้นมำดู และกระโดดหกหลังอีกครั้งหนึ่งอีกคนหนึ่งกระโดดเอำหัวทิ่มแล้วนั่งลงและเอำมือ 
เกำตนเอง อีกคนหนึ่งจะเดินอย่ำงรีบด่วนไปสักสองสำมก้ำวรำวกับว่ำมีกิจธุระส ำคัญ     แล้วหยุด ลืมว่ำตนจะไปท ำ
อย่ำงไร เอำมือเกำศีรษะ และเดินไปอีกทำงหนึ่งโดยเร็ว พร้อมกับท ำท่ำเช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง 
  สรุปควำมก็คือจงท ำเรื่องโง่ ๆ อะไรก็ได้เช่นอย่ำงที่ลิงท ำ แต่อย่ำเอำใจใส่ในเรื่องที่ผู้อ่ืนก ำลังท ำอยู่ 
จงท ำเหมือนมีธุระยุ่งยำกมำกอยู่ตลอดเวลำ และท ำท่ำทำงต่ำง ๆ ตำมล ำดับตลอดเวลำ จงท ำเสียงเหมือนลิงทุกคน
จะอยู่ในลักษณะจ๊อกแจ๊ก โดยท ำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงไม่มีควำมหมำยและในเวลำเดียวกันทุกคนจะท ำเสียงเหมือนลิง    
“กูรุด, กูรุด, เฮำ, เฮำ, กูรุด” 
  ทันใดนั้น หัวหน้ำจะร้อง “คำ”  พวกลิงจะตัวแข็งด้วยควำมกลัว เพรำะมันรู้ดีว่ำข้ำศึกที่ร้ำยกำจ
ของมันจะท ำอะไรแก่มัน 

 

 



  

30 
 

 

  ลูกเสือส ำรองที่เป็นหัวของคำจะยืนขึ้น  แขนเหยียดตรง มือก ำ ก้มศีรษะลง และค่อย ๆ  โยกตัว
ไปมำ  ช้ำๆ เขำจะท ำเสียงร้องเหมือนงูครั้งหนึ่งและลิงทุก ๆ  ตัวจะก้ำวออกมำก้ำวหนึ่งอย่ำงไม่เต็มใจ  ผู้ที่เป็นหัว
ของคำจะชี้ไปที่ลิงตัวหนึ่ง ผู้ที่ถูกชี้ตัวท ำท่ำตกใจ คลำนออกมำระหว่ำงขำของเขำและถูก “กลืน” แล้วไปต่อท้ำย
ข้ำงหลังหัวหน้ำเหมือนอย่ำงตอนต้นของกำรเต้นร ำนี้  ต่อไปอำจมีลิงประมำณหนึ่งโหล  ท ำอย่ำงเดียวกันตำมล ำดับ 
เลยกลำยเป็นร่ำงของคำคือตัวงู  ส่วนอ่ืน ๆ ค่อย ๆ เคลื่อนที่ไปอย่ำงช้ำ ๆ อ้อมไปทำงด้ำนหลัง  และเข้ำประจ ำที่
ของตนเองอีกครั้งหนึ่งเป็นหำงงู  เมื่อทุกคนจับกันดีแล้ว  งูจะเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ อย่ำงอืดอำจเป็นวงกลม  และแล้ว
ก็นอนลงและหลับไปภำยหลังที่ได้กินอย่ำงอ่ิมหน ำส ำรำญ 

  ตอนนี้กระท ำโดยทุกคนนอนลงตำมล ำดับกันไปเริ่มด้วยหำงก่อน 
พอหัวของคำได้ม้วนมำเป็นวงกลมที่ชิดกันพอสมควรแล้วลูกเสือส ำรองแต่ละคนต้องก้ำวสั้น ๆ 

ลูกเสือส ำรองคนสุดท้ำยที่เป็นหำงจะหย่อนตัวลงช้ำ ๆ มือของเขำกดอยู่ที่ไหล่ของลูกเสือส ำรองคนหน้ำ  เลยท ำให้
ลูกเสือส ำรองคนนั้นนั่งลงอีกคนหนึ่งตำมล ำดับกันไป  จนกระทั่งผู้ที่เป็นตัวของคำทั้งหมดจะนอนลง  ยกเว้นคนที่
อยู่ข้ำงหน้ำสำมคน  ทั้งสำมคนนี้มีหัวของคำเป็นหัวหน้ำ  จะยืนโซเซอยู่ชั่วขณะหนึ่งโดยผู้ที่เป็นหัวจะมองดูรอบ ๆ
ก่อนที่จะทรุดตัวลงนอนในวำระสุดท้ำย 

ฐำนที่ 5 กำรเต้นประกอบท่ำทำง “คำ” 
ท่ำทำงประกอบ 
1. จัดลูกเสือส ำรองที่สูงที่สุด 1 คน เป็นหัวงู โดยใช้นิ้วโป้งเกี่ยวกัน ยกมือทั้งสองข้ำงให้แขนทั้งสองชิดข้ำง

หูคล้ำยงูก ำลังแผ่แม่เบี้ย 
2. ลูกเสือส ำรองที่เหลือให้จับไหล่คนข้ำงหน้ำ พร้อมก้มหน้ำแนบหลังคนข้ำงหน้ำ ต่อๆ กันไปจน ครบทุกคน 
3. ให้ลูกเสือส ำรองก้ำวเท้ำซ้ำย – ขวำ  พร้อมกันและออกเสียงนับ “1 – 2 ฟ่อ” โดยคนหน้ำต้องส่ำยมือ

ไปมำเหมือนคล้ำยงูแผ่แม่เบี้ย 
4. ลูกเสือส ำรองท่ีเป็นหัวงูจะน ำเดินเป็นรูปเลข 8  แล้วลูกเสือส ำรองจะค่อยๆ ม้วนตำมลักษณะกำรขดตัว

ของงูพอสมควร  แล้วจึงค่อย ๆ คลำยออก 
5. พอได้ยินเสียงผู้ก ำกับสั่ง “บันเดอโล้ก” ให้หัวงูอยู่กับที่  ส่วนลูกเสือคนอ่ืนๆ ให้เคลื่อนไหว              

ท ำท่ำลิงร้อง (เจี๊ยกๆๆๆ)  ไปเรื่อยๆ 
 6. พอได้ยินเสียงผู้ก ำกับสั่ง “คำ”  ลูกเสือหยุดอยู่กับที่ท ำท่ำลิงค้ำงไว้ 

7. ลูกเสือส ำรองที่เป็นหัวของคำ  โยกตัวไปมำช้ำๆ พร้อมร้อง “ฟ่อ” และหันหัวงูชี้ลูกเสือที่เป็นลิงทีละคน
ลิงตัวใดถูกคำชี้  ให้คลำนลอดระหว่ำงขำของคำไปยืนเกำะหลังทีละคนตำมเดิม (ถ้ำลูกเสือส ำรองมีจ ำนวนมำก เมื่อ
ถูกคำชี้ให้เคลื่อนที่อ้อมไปเกำะหลังได้ตำมสมควร) 

8. ให้ทุกคนจับไหล่ก้มหน้ำแนบหลังคนข้ำงหน้ำ เดินตำมจังหวะซ้ำย – ขวำ  และออกเสียง“1 – 2 ฟ่อ” 
เหมือนข้อ 3. พร้อมกับค่อยๆ ขดตัวเป็นวงกลมเพื่อจะนอนหลังจำกได้กินอย่ำงอ่ิมหน ำส ำรำญแล้ว 

9. หยุดนิ่งให้หัวงูอยู่เฉยๆ แล้วผู้ก ำกับแตะจำกทำงหำงงู  คนที่โดนแตะดึงคนข้ำงหน้ำให้นั่งหมอบลงไปจน
ครบถึงหัวงู  โดยผู้ที่เป็นหัวงูยังไม่หมอบ 

10. หัวงูจะส่ำยไปมำเพ่ือดูควำมปลอดภัยแล้วจึงหมอบฟำดหัวงูลงไปนอน 
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 กำรเต้นร ำฉลองกำรตำยของแชร์คำน 

  ณ บัดนี้ขอให้กลับไปในป่ำเพื่อจะได้มีกำรเต้นร ำฉลองกำรตำยของแชร์คำน  วำระสุดท้ำยของเสือ
ที่ชอบรังแกผู้อ่ืนได้มำถึง  ในเมื่อมันถูกปลุกให้ตื่นอย่ำงกะทันหันในขณะที่ก ำลังนอนหลับอยู่ในล ำแม่น้ ำเวนกุงกำ 
ซึ่งลึกแต่ไม่มีน้ ำ  ในตอนเช้ำมืดมันได้ฆ่ำและกินหมูตัวหนึ่งกับได้ดื่มน้ ำด้วย  เมำคลีด้วยควำมช่วยเหลือของอำเคล่ำ
และพ่ีหมำป่ำสีเทำ  ได้แบ่งฝูงวัวกระทิงออกเป็นสองพวกและไล่ให้ลงไปในน้ ำลึก  ที่ไม่มีน้ ำจำกด้ำนตรงข้ำมทั้งสองข้ำง 
แชร์คำนไม่สำมำรถปีนขึ้นตลิ่งได้  เพรำะกินอ่ิมมำกเกินไปเลยถูกเหยียบตำยโดยพวกวัวกระทิงที่ก ำลังตื่นตกใจ 
นับว่ำเป็นกำรตำยอย่ำงหมำ  ต่อไปนี้จะได้กล่ำวถึงเรื่องกำรเต้นร ำในชั้นต้นให้ลูกเสือทั้งกองท ำเป็นรูปวงกลม    
แล้วซ้ำยหันเดินไปรอบ ๆ  พร้อมกับร้องเพลงต่อไปนี้ 

1. Mowgli’s hunting  เมำคลีล่ำสัตว์ 
2. Mowgli’s hunting  เมำคลีล่ำสัตว์ 
3. Killed Shere Khan  ฆ่ำแชร์คำน 
4. Killed Shere Khan  ฆ่ำแชร์คำน 
5. Skinned the Cattle-eater ถลกหนังมันออกมำหมด 
6. Skinned the Cattle-eater ถลกหนังมันออกมำหมด 
7. Rah, rah, rah!  มันฆ่ำวัว มันฆ่ำควำย 
8. Rah, rah, rah!  มันฆ่ำวัว มันฆ่ำควำย 

  พอร้องวรรคหนึ่งก็ให้ก้ำวไปก้ำวหนึ่งและเมื่อร้องซ้ ำในทันทีทันใดก็ให้ทุกคนกลับหลังหันและ
ก้ำวไปทำงดำ้นตรงข้ำม กำรแสดงท่ำต่ำง ๆ  มีดังนี ้

 
บรรทัดที่ 1 ให้เคลื่อนท่ีออกไปด้วยเท้ำขวำและยกมือขวำขึ้นป้องกันแดดเหมือนอย่ำงท่ำ 

ลูกเสือพิจำรณำภูมิประเทศ 
บรรทัดที่ 2 ท ำซ้ ำด้วยมือซ้ำย 

บรรทัดที่ 3 เอำมือขวำท ำท่ำแทงอย่ำงแรง คล้ำยกับว่ำเป็นกำรแทงเสือ 

บรรทัดที่ 4 ท ำซ้ ำบรรทัดที่ 3 

บรรทัดที่ 5 เอำมือทั้งสองยกขึ้นข้ำงหน้ำ ท ำท่ำถลกหนังโดยแล่เอำหนังออก 

บรรทัดที่ 6 ท ำซ้ ำบรรทัดที่ 5 

บรรทัดที่ 7 เต้นร ำรอบๆไปทำงขวำโดยแกว่งแขนเหนือศีรษะ 

บรรทัดที่ 8 ท ำซ้ ำบรรทัดที่ 7 
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ส ำหรับตอนที่สอง ลูกเสือส ำรองเอำมือลงคลำนที่เท้ำ หันหน้ำเข้ำหำศูนย์กลำงของวงกลม โดยให้
หัวหน้ำอยู่ข้ำงนอก กำรเต้นร ำในตอนนี้ประกอบด้วยกำรเยำะเย้ยเสือที่ตำ ยแล้วเป็นตอน ๆ โดยหัวหน้ำ           
ส่วนลูกเสือคนอ่ืนท ำหน้ำที่เป็นลูกคู่ประกอบแต่ละตอนโดยกำรร้องค ำรำม  และคลำนเข้ำไปหำศูนย์กลำงของ
วงกลมทีละเล็กละน้อย มีกำรเยำะเย้ยรวม 4 ตอนด้วยกัน  ทั้งกำรเยำะเย้ยและกำรร้องค ำรำมตั้งต้นค่อนข้ำงเบำ      
แล้วค่อย ๆ เพ่ิมทั้งเสียงและควำมโกรธให้มำกขึ้น  ในระหว่ำงที่มีกำรร้องค ำรำมไม่ควรมีกำรเคลื่อนไหวหรือเสียง
จำกพวกลูกเสือเลย  พอถึงเวลำร้องค ำรำมครั้งที่ 4  ลูกเสือทุกคนควรจะได้ไปถึงผำประชุม ท่ำเริ่มตอนที่ 3       
ของกำรเต้นร ำนี้โดยกำรนั่งคุกเข่ำบนส้นเท้ำ  มือปล่อยไว้ข้ำง ๆ  ตำมสบำย  ฝ่ำยหัวหน้ำควรจะเข้ำประจ ำที่ที่
ศูนย์กลำงของผำประชุม 

หัวหน้ำนั่งคุกเข่ำบนส้นเท้ำเช่นเดียวกัน เหยียดมือทั้งสองข้ำงขึ้นเหนือศีรษะแล้วพูดช้ำ ๆ และ
ท ำท่ำเหมือนละครว่ำ “แชร์คำนตำยแล้ว” ครั้นลูกเสืออ่ืน ๆ เหยียดแขนของตนขึ้นในท่ำเดียวกันและก้มศีรษะลง
ค ำนับสำมครั้งจนศีรษะและมือถูกพ้ืนดิน  พร้อมกับว่ำ “ตำยแล้ว – ตำยแล้ว – ตำยแล้ว!” หลังจำกนั้นให้ลูกเสือ
ทุกคนกระโดดขึ้นและร้องตะโกน “ไชโย” อย่ำงตื่นเต้นสำมครั้งแล้วหมอบฟุบกับพ้ืนดินรำวกับว่ำถูกยิงกลำงอำกำศ 
ภำยหลังที่ได้นอนสงบนิ่งเป็นเวลำประมำณ 5 นำที  แล้วจงให้สัญญำณลุกขึ้นเป็นอันจบกำรเต้นร ำฉลองกำรตำย
ของแชร์คำน กำรเต้นร ำนี้ไม่ยำกเหมือนดังที่ฟังจำกค ำบรรยำย  และถ้ำได้ลองท ำดูเป็นตอน ๆ ก่อนที่จะเอำมำ
รวมกันทั้งหมด  ลูกเสือส ำรองกองใดกองหนึ่งก็สำมำรถท ำได้ 

ท่ำทำงประกอบเพลงเมำคลีล่ำสัตว์ 
  1. จัดลูกเสือส ำรองเป็นรูปแถววงกลมหันไปทิศทำงเดียวกัน 

2. “เมำคลีล่ำสัตว์” (วรรคแรก) – ให้ก ำมือขวำสมมุติว่ำถือมีดสั้นอยู่ในมือแล้วมำป้องหน้ำ      
มือซ้ำยไขว้หลัง พร้อมกับก้ำวเท้ำซ้ำยออกไปตำมจังหวะเนื้อร้องของเพลง 

3. “เมำคลีล่ำสัตว์” (วรรคสอง) - ให้มือขวำไขว้หลัง มือซ้ำยป้องหน้ำพร้อมกับก้ำวเท้ำขวำออกไป
ตำมจังหวะเนื้อร้องของเพลง 

  4. “ฆ่ำแชร์คำน” (วรรคแรก) - ก้ำวเท้ำซ้ำย มือซ้ำยไขว้หลัง มือขวำก ำแล้วท ำท่ำแทงไปข้ำงหน้ำ 

  5. “ฆ่ำแชร์คำน”(วรรคสอง)  - ก้ำวเท้ำขวำ มือซ้ำยไขว้หลัง มือขวำก ำแล้วท ำท่ำแทงไปข้ำงหน้ำ 

6. “ถลกหนังมันออกมำหมด” (วรรคแรก) - ก้ำวเท้ำซ้ำยแล้วมือทั้งสองข้ำงท ำท่ำฉีกอก พร้อมกับ
มือซ้ำย หงำยมือ มือขวำก ำหอก 

7. “ถลกหนังมันออกมำหมด” (วรรคสอง) - ก้ำวเท้ำขวำแล้วมือทั้งสองข้ำงท ำท่ำฉีกอก พร้อมกับ 
มือซ้ำย หงำยมือ มือขวำก ำหอก 

  8. “มันฆ่ำวัว” - ยกเท้ำซ้ำยแล้วกระโดดหมุนตัวไปทำงขวำ มือซ้ำยไขว้หลัง มือขวำก ำไว้เหนือหัว 

  9. “มันฆ่ำควำย” –  ยกเท้ำขวำแล้วกระโดดหมุนตัวไปทำงซ้ำย  มือขวำไขว้หลัง มือซ้ำยก ำไว้เหนือหัว 
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กิจกรรม   C  งำนศิลปะ 

 
เวลำ  90  นำท ี

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ลูกเสือส ำรองเห็นคุณค่ำของงำนศิลปะ และปฏิบัติงำนศิลปะได้ 
2. เพ่ือให้ลูกเสือส ำรองเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์  สร้ำงผลงำนในรูปแบบต่ำงๆได้ 
3. เพ่ือให้ลูกเสือส ำรองท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนและมีควำมเอ้ืออำทรซึ่งกันและกัน 
4. เพ่ือให้ลูกเสือส ำรองน ำกิจกรรมต่ำงๆไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 

ตัวอย่ำงกิจกรรมงำนศิลปะ 
1. หน้ำกำกสัตว์ (ในนิทำนเมำคลี) 
2. กำรร้อยลูกปัด 
3. กำรประดิษฐ์โมบำย 
4. กำรพับกระดำษหรือผ้ำ  เช่น  หมวก ดอกบัว กระทง กบ นก  ฯลฯ 
5. กำรท ำหุ่นจ ำลองหรือสิ่งของจำกเศษวัสดุ  
6. กำรท ำกำร์ดอวยพร 
7. งำนปั้น  
8. งำนวำดภำพระบำยสี 
9. กำรพิมพ์ภำพจำกเศษวัสดุ 
10. กำรท ำกังหันลม 
11.   ฯลฯ 

วิธีกำรจัดกิจกรรม 
1.  ลูกเสือส ำรองเข้ำรำยงำนตัวตำมเวลำที่ก ำหนด 
2. กรรมกำรชี้แจงขั้นตอนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม   
3. แบ่งลูกเสือส ำรองออกเป็น  3  กลุ่มย่อย  เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำน โดยใช้เวลำฐำนละ 25 

นำท ีแล้วเวียนฐำนจนครบ 3 ฐำน 
4. กำรปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐำนเมื่อเสร็จแล้วส่งผลงำนเพื่อรับกำรประเมินผลและประทับตรำ 
5. ให้ลูกเสือส ำรองจัดเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นเมื่อปฏิบัติงำนเสร็จแล้วให้เรียบร้อย 
6. กรรมกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนพร้อมตรวจสอบควำมเรียบร้อยของสถำนที่และอุปกรณ์ 
7. กรรมกำรปล่อยลูกเสือส ำรองกลับพร้อมเตรียมรับลูกเสือชุดใหม่ 
 

หมำยเหต ุในแต่ละฐำนอำจมีหลำยกิจกรรม เพือ่ให้ลูกเสือส ำรองเลือกตำมควำมถนัดและควำมสนใจหรือเปลี่ยนแปลงตำม
ควำมเหมำะสม 
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วัสดุอุปกรณ์ 

  จัดวัสดุอุปกรณ์ตำมกิจกรรมที่ก ำหนดอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมของท้องถิ่น  โดยต้อง
ค ำนึงว่ำ  ลูกเสือส ำรองทุกคนต้องได้ปฏิบัติกิจกรรมครบทั้ง 3 ฐำน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับและกำรน ำไปใช้ 

1. ลูกเสือส ำรองเห็นคุณค่ำในศิลปะ ได้ปฏิบัติงำนด้ำนศิลปะที่ตนชอบและเหมำะสม 
     กับวัย 

2. ลูกเสือส ำรองมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และภำคภูมิใจในผลงำน 
3. ลูกเสือส ำรองมีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อื่นสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
4. ลูกเสือส ำรองน ำกิจกรรมศิลปะไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 

 
 

ตัวอย่ำงกิจกรรมหน้ำกำกสัตว์ (จำกนิทำนเมำคลี) 
วัสดุอุปกรณ์ 

1. กระดำษแข็ง 
2. สีไม้  สีเทียน  หรือสีชอล์ค 
3. หนังยำง 

วิธีท ำ 
1. ตัดกระดำษแข็งเป็นรูปหน้ำสัตว์  พร้อมมีหูไว้ร้อยหนังยำง 
2. มีลำยเส้นแสดงรูปลักษณ์ของสัตว์ 
3. แจกสีและหน้ำกำกให้ลูกเสือส ำรองระบำยสีตำมต้องกำร 
4. เมื่อระบำยสีเสร็จให้ลูกเสือร้อยหนังยำง เพื่อสวมเป็นหน้ำกำกของแต่ละคน 
5. อำจให้ลูกเสือแสดงท่ำทำงของสัตว์ตำมหน้ำกำกท่ีตนเองท ำ 
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กิจกรรม D  กำรส ำรวจ 
เวลำ 90 นำท ี

วัตถุประสงค์ 

  1. ฝึกกำรสังเกต  จดจ ำ  พึ่งตนเอง 
2. พัฒนำควำมรับผิดชอบและควำมอดทน  กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 

วิธีจัดกิจกรรม 

  1.กรรมกำรก ำหนดเส้นทำงกำรเดินทำงส ำรวจ ระยะทำง 2 - 3 กิโลเมตร  อย่ำงน้อย 5 เส้นทำง  
2. แต่ละเส้นทำงใช้ไหมพรมต่ำงสี เครื่องหมำยสะกดรอย  หรือเข็มทิศ เป็นค ำสั่งให้แต่ละหมู่

เดินทำงส ำรวจตำมใบงำนที่ก ำหนด 
3. ระหว่ำงกำรเดินทำงส ำรวจ  กรรมกำรพึงก ำหนดกิจกรรมให้ลูกเสือปฏิบัติ เช่น กำรศึกษำ

ธรรมชำติ  กำรบันทึกหรือท ำกิจกรรมอ่ืนใดตำมควำมเหมำะสมกับระยะทำงและเวลำ 
4. กรรมกำรสรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
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กิจกรรม E  กำรลูกเสือส ำรอง 
เวลำ 90 นำท ี

1. กิจกรรมเสนอแนะ 

  1.1 กิจกรรมระบำยสีภำพตัวละคร 

  1.2 กิจกรรมเกมเงียบ (Quiet Game) 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 ลูกเสือส ำรองได้ปฏิบัติกิจกรรมตำมควำมสนใจ 

  2.2 ลูกเสือส ำรองได้แสดงออกด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

  2.3 ลูกเสือส ำรองได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนได้อย่ำงสนุกสนำน 

  2.4 ลูกเสือส ำรองสำมำรถน ำประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ำงเหมำะสม 

3. วิธีกำรจัดกิจกรรม 

  3.1 แบ่งลูกเสือส ำรอง ออกเป็น 2 กลุ่ม เท่ำๆกัน 

  3.2 ให้แต่ละกลุ่ม เข้ำปฏิบัติกิจกรรมตำมฐำน (ฐำนละ ประมำณ 45 นำที) 

 ฐำนที่ 1 กิจกรรมระบำยสีภำพตัวละคร 

วิธีจัดกิจกรรม ฐำนที่ 1 

กิจกรรมเสนอแนะที่ 1 

  1) จัดลูกเสือส ำรองนั่งเป็นหมู่ๆ 

  2) จัดอุปกรณใ์ห้แต่ละหมู่ ได้แก่ ดินสอ ยำงลบ ดินสอสี ฯลฯ 

  3) ให้ลูกเสือส ำรองเลือกภำพระบำยสี และเขียนแสดงควำมคิดเห็นใต้ภำพตำมที่เลือก 

         - ให้เขียนบอกลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆ อย่ำงน้อย 3 ข้อ 

           -  ให้เขียนบอกลักษณะนิสัยที่ลูกเสือส ำรองน ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันของตนเอง  อย่ำงน้อย 1 ข้อ 

            4) ให้ลูกเสือส ำรองน ำเสนอผลงำนของหมู่ตนเองเป็นตัวอย่ำงตำมท่ีเห็นสมควร 

กิจกรรมเสนอแนะที่ 2 

1) แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ หรือกลุ่มตำมที่เห็นสมควร 

2) ออกแบบกิจกรรมเป็นฐำนย่อย ๆ ให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติ เพ่ือแสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์
หรือควำมสำมำรถในเชิงกำรแสดงออก 
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ฐำนที่ 2 กิจกรรมเกมเงียบ (Quiet Game) 

  วิธีจัดกิจกรรม ฐำนที่ 2 
1) จัดท ำฉลำกส ำหรับให้ลูกเสือส ำรอง จับคนละ 1 ใบ ตำมจ ำนวนลูกเสือที่จะให้แสดงในแต่ละ

ชุดตำมตัวอย่ำง เช่น 
 
 

 

 

                                                    

   
2)  ม้วนฉลำกแล้วคละกันทุกชุด ให้ลูกเสือส ำรองจับ คนละ 1 ใบ และเก็บฉลำกไว้เป็นควำมลับ 

3)  ลูกเสือส ำรองจับฉลำกแล้ว ให้ไปหำอุปกรณ์มำแต่งตัวประกอบแสดงเท่ำที่จะหำได้ตำมเวลำที่  
ก ำหนดให้ 

4)  ลูกเสือส ำรองกลับมำนั่งเป็นครึ่งวงกลม ผู้ก ำกับนัดหมำย ให้ลูกเสือออกมำแสดงท่ำทำงตำม
ฉลำกที่จับได้ 

  5)  ผู้ก ำกับจับฉลำกชุดกำรแสดง แล้วประกำศหมำยเลขกำรแสดง 

  6)  ลูกเสือส ำรองคนใดจับฉลำกได้หมำยเลขท่ีประกำศ ให้ออกมำแสดง ท่ำทำงตำมฉลำกที่จับได้ 

7)  เมื่อใดยินสัญญำณนกหวีด ให้หยุดแสดง ลูกเสือส ำรองคนใดจะทำย ให้ยกมือขึ้น ทำยชื่อชุด
กำรแสดง 

  8)  ถ้ำทำยถูกให้ชุดกำรแสดง กลับไปนั่งท่ีเดิม ถ้ำไม่ถูกให้แสดงต่อ จนกว่ำจะทำยถูกต้อง 

  9)  ปฏิบัติ ตำม ข้อ 5-8 ไปจนครบทุกชุดกำรแสดง   

 4. วัสดุ อุปกรณ์ 
4.1 อุปกรณ์จัดกิจกรรม ฐำนที่ 1 

   1) ภำพลำยเส้นตัวละครส ำคัญในนิทำน เรื่องเมำคลีลูกหมำป่ำ ส ำหรับให้ลูกเสือส ำรองเลือก 
             คนละ 1 ภำพตำมจ ำนวนลูกเสือ 

    เมำคลี  ครอบครัวหมำป่ำ  แชร์คำน 
    พญำหัตถี(ช้ำง) งูเหลือม(คำ)  เหยี่ยว(จิล) 
    หมีเฒ่ำ(บำลู) เสือด ำ(บำเกียร่ำ)  หัวหน้ำฝูงหมำป่ำ(อำเคล่ำ) 
    ลิงบันเดอโล้ก 

2) ดินสอ  ดินสอสี  ยำงลบ 

ชุดที่ 1 
แสดงเป็นหมำปำ่ 

ชุดที่ 2 
แสดงเป็นชำ้ง 

ชุดที่ 3 
แสดงเป็นหม ี

ชุดที่ 4 
แสดงเป็นนกเหยี่ยว 

ชุดที่ 5 
แสดงเป็นเสอื 

ชุดที่ 6 
แสดงเป็นง ู
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4.2 อุปกรณ์จัดกิจกรรม ฐำนที่ 2 
1) ฉลำกส ำหรับให้ลูกเสือจับตำมจ ำนวนลูกเสือ 

2) ฉลำกชื่อชุดกำรแสดง ส ำหรับให้ผู้ก ำกับจับ 

3) นกหวีด 

4) กระดำษ กรรไกร 

5) เครื่องเย็บกระดำษ 

6) อ่ืนๆตำมควำมจ ำเป็น 

5. ผลที่ได้รับและกำรน ำไปใช้ 
  5.1 ลูกเสือส ำรองได้พัฒนำควำมคิดและกล้ำแสดงออกได้อย่ำงมีเหตุผล 

  5.2 ลูกเสือส ำรองพัฒนำคุณลักษณะนิสัยของตนได้ดีขึ้น 

  5.3 ลูกเสือส ำรองได้ฝึกกำรแก้ไขปัญหำ 

  
** หมำยเหตุ กำรจัดสถำนที่ให้เป็นป่ำดงพงพี เช่น มีสัตว์ต่ำงๆ ในนิทำนเรื่องเมำคลี ฯลฯ 
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กิจกรรม F งำนฝีมือ 
 

เวลำ 90 นำที 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ลูกเสือส ำรองพัฒนำกำรใช้มือและเครื่องมือในกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงปลอดภัย 
2. เพ่ือพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือส ำรองใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนฝีมือ 

วิธีจัดกิจกรรม 
คณะกรรมกำรกิจกรรมควรพิจำรณำข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรปกครอง หลักสูตร

และวิชำพิเศษลูกเสือส ำรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2522)  เป็นแนวทำงในกำรออกแบบและก ำหนดกิจกรรม
ตำมควำมเหมำะสม  

 
กำรชุมนุมรอบกองไฟ 

  1. สถำนที่ลำนกลำงแจ้งหรือห้องประชุมตำมควำมเหมำะสม  

  2. ใช้เรื่องที่ควรใช้ในกำรแสดงในงำนชุมนุมรอบกองไฟ 

   - ละครพูด 

   - กำรแสดงพ้ืนบ้ำน 

   - กำรแสดงดนตรีประกอบกำรร้องเพลง 

   - เพลงพื้นเมือง 

   - กำรแสดงกล 

   - ละครเงียบ 

   - กำรเล่ำนิทำนหรือแสดงท่ำขบขัน 

   - กำรแสดงหุ่นหรือเชิดหุ่นคน 

   - อ่ืนๆ ตำมที่เห็นสมควร 



  

 
 

 

 

  

 

 
ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 
ผนวก 1 หมวกงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติครั้งที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนหลัง 

ดำ้นหน้ำ 

ตรำงำนชุมนุม 

ขนำดสูง 6 เซนติเมตร  



  

 
 

 

 
ผนวก 2 ผ้ำผูกคองำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแหง่ชำติครั้งที่ 1 

 
ลูกเสือ/เนตรนำร ี

 
 

 

 

 

 

 

ผู้ก ำกับ/กรรมกำร 

  

 

 

 

 

 

90 ซม. 

65 ซม. 

ด้ำนฐำนขนำด 90 เซนติเมตร       ด้ำนตั้งสูงขนำด 65 เซนติเมตร 
ขลิบสีขำวขนำด 2 เซนติเมตร       ตรำสัญลักษณ์งำนชุมนุม ขนำด 6 เซนติเมตร 

75 ซม. 

120 ซม. 

ด้ำนฐำนขนำดไม่น้อยกว่ำ 120 เซนติเมตร   ด้ำนตั้งสูงขนำด 75 เซนติเมตร 
ขลิบสีขำวขนำด 2 เซนติเมตร                  ตรำสัญลักษณ์งำนชุมนุม ขนำด 6 เซนติเมตร 

** รำยละเอียดอ้ำงอิงจำก หน้ำ 8-9 



  

 
 

 

 
ผนวก 3 เสื้องำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแหง่ชำติครั้งที ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเสื้อผู้ก ำกับ/ กรรมกำร 

แบบเสื้อลูกเสือ  เนตรนำร ี



  

 
 

 

ผนวก 4 เกียรติบัตรงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติครั้งที่ 1 

      หมายเหตุ  ขนาดเกียรติบัตรเท่ากับขนาด A4 
 

 



  

 
 

 

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าลูกเสือทั่วรัฐสีมามณฑลขอถวายอาศิรวาท 

บรมนาถนราธิบดีแห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์ 

ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมส าราญ 

สถิตสเถียรในมไหศวรรยราชสมบัติ 

พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์ 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์ 

พระบารมียังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วเมทนีดล 

พระเกียรติคุณวิบูลย์ผลเกริกไกร 

พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล 

ปกรักษาบ้านเมือง พระศาสนา และอาณาประชาราษฎร์ 

ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน 

 

 

                                                                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

                                                                   ข้าพระพุทธเจ้า............................... 

 

ผนวก 5 
แนวทำง 

กำรกล่ำวเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ 
ในพิธีเปิดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 

 
 
ตัวอย่ำงที่ 1 

 
 



  

 
 

 

ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายอาศิรวาทด้วยปีติโสมนัส 

  สรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดิน 

  ความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ 

  ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

  ประทานพรให้เจริญพระชนมายุย่ิงยืนนาน 

  พร้อมด้วยพิพิธพรมงคลอันโอภาสไพบูลย์ 

  สถิตเสถียรจ ารูญจรัสในสิริราชสมบัติ 

  ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพน าพสกนิกรผาสุกสโมสร 

  พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร 

  ทรงพระเกษมสุขส าราญพระราชหฤทัย 

  พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกเกล้าลูกเสือไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน 

 

 

                                                                   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

                                                                   ข้าพระพุทธเจ้า............................... 

 

 
แนวทำง 

กำรกล่ำวเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชำติ 
ในพิธีเปิดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 

 
ตัวอย่ำงที่ 2 
 

 

 



  

 
 

 

ผนวก 6 
แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

งำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 
ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562 

ณ .............................................................................. 
 
ค ำชี้แจง กรุณำแสดงควำมคิดเห็นโดยท ำเครื่องหมำย √ ลงใน  
 1.สถำนภำพ        ผู้ก ำกับ       ลูกเสือ/เนตรนำรี       ผู้ปกครอง/ผู้เยี่ยมชม       กรรมกำร       อื่นๆ (โปรดระบุ.............................................) 
 2. ควำมพึงพอใจในโครงกำร    

ข้อที่ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

ควรปรับปรุง 
1 

1 กำรพัฒนำจิตส ำนึกในกำรเทิดทูนสถำบนัพระมหำกษัตริย์      
2 กำรได้เรียนรู้ทักษะทำงลูกเสือส ำรอง และวิทยำกำรใหม ่ๆ        
3 กำรพัฒนำลักษณะนิสัยและคุณธรรมจรยิธรรม      
4 กำรพัฒนำระเบยีบวินยัและกำรพึ่งตนเอง      
5 กำรเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ       
6 กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพื่อพัฒนำกิจกำรลูกเสือส ำรอง      
7 ควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
8 ควำมพึงพอใจด้ำนอำหำร อำหำรว่ำง และกำรบริกำร      
9 ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมชีวิตชำวค่ำย      
10 ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมทักษะลูกเสอื      
11 ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมป่ำดงพงพี      
12 ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมงำนศิลปะ      
13 ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมกำรส ำรวจ      
14 ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมงำนฝีมือ      
15 ควำมพึงพอใจด้ำนกิจกรรมกำรลูกเสือส ำรอง      
16 ควำมพึงพอใจด้ำน พธิีเปิด พธิีปิด และกำรชุมนุมรอบกองไฟ      
17 ควำมพึงพอใจระยะเวลำในกำรจัดงำนชมุนุมครั้งนี้ (2 วัน 1 คืน)      
18 ท่ำนเห็นด้วยเพยีงใดถ้ำจะจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ       

ครัง้ต่อไประยะเวลำ 3 วัน 2 คืน 
     

19 ท่ำนพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมงำนชุมนุมครั้งนี้เพียงใด      
20 ท่ำนพึงพอใจกำรบริหำรจัดกำรงำนชุมนมุลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 

1 เพียงใด 
     

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือ/คณะกรรมกำรประเมินผล 

 ** แบบประเมินสำมำรถปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสม 



  

 
 

 

ผนวก 7 
แบบรำยงำนผล 

กำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2562 
วันที่ 5 - 6 สิงหำคม 2562 

 
1. หน่วยงำน  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด.......................................................................... 
2. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนโครงกำร...................................................................................... 
3. กำรด ำเนินงำน  3 ระยะ 
 3.1 กำรด ำเนินกำรก่อนวันจัดงำนชุมนุมลูกเสือ (........../.........../.........ถึง....../........../...........) 
    1)........................................................................................................................... ........ 
  2) ............................................................................................................................. ...... 
  3) ............................................................................................................. ...................... 
 3.2 กำรด ำเนินกำรในวันจัดงำนชุมนุมลูกเสือ (........../.........../.........ถึง....../........../...........) 
  1)........................................................................................................................ ........... 
  2) ............................................................................................................................. ...... 
  3) ...................................................................................................... ............................. 
 3.3 กำรด ำเนินกำรหลังวันจัดงำนชุมนุมลูกเสือ (........../.........../.........ถึง....../........../...........) 
  1)............................................................................................................... .................... 
  2) ............................................................................................................................. ...... 
  3) ............................................................................................. ...................................... 

4.ผลกำรด ำเนินงำน 
      เชิงปริมำณ 
 4.1 งบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
  1)........................................................................................................................... ........ 
  2) ...................................................................................................................................  
  3) ............................................................................................................................. ...... 
 4.2 กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุม  จ ำนวน.............คน  ประกอบด้วย 
  4.2.1 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน...........โรงเรียน 

4.2.2 ลูกเสือส ำรอง  จ ำนวน..........คน 

4.2.3 เนตรนำรีส ำรอง จ ำนวน.............คน 

4.2.4 ผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง จ ำนวน..........คน 

4.2.5 กรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน...........คน 

4.2.6 ผู้ปกครองลูกเสือ เนตรนำรี จ ำนวน............คน 

  4.2.7 ผู้เกี่ยวข้อง/อ่ืนๆ จ ำนวน.........คน 



  

 
 

 

-2- 
   เชิงคุณภำพ 
  4.3 ผลที่เกิดกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
  ผลที่เกิดกับโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ......................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................... ...................................... 
  ผลที่เกิดกับลูกเสือ/เนตรนำรีส ำรองที่เข้ำร่วมโครงกำร ......................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................ ...........................................................................................................  
  ผลที่เกิดกับผู้ก ำกับกองลูกเสือส ำรองที่เข้ำร่วมโครงกำร ....................................................... 
................................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................................... 
  ผลที่เกิดกับผู้เกี่ยวข้อง/อ่ืนๆ ระบุ.........ที่เข้ำร่วมโครงกำร .................................................... 
..................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
5. ควำมพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/คิดเป็นร้อยละ
............................................................................................................................. .............................................. 
....................................................................................................................................................... .................... 
6. ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน 
  1)....................................................................... ............................................................ 
  2) ............................................................................................................................. ...... 
  3) ................................................................................................................................... 
7. ปัญหำ/อุปสรรคของกำรด ำเนินงำน 
  1)........................................................................................................................... ........ 
  2) ................................................................................................................................. .. 
  3) ........................................................................................................................... ........  
8. ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนนิงำนครั้งต่อไป 
  1)........................................................................................................................... ........ 
  2) ................................................................... ................................................................ 
  3) ............................................................................................................................. ...... 
   

                                              ...............................................(ผู้รำยงำน) 
                                   (.............................................................) 

                                                           .............................................(ผู้ตรวจรำยงำน) 

                                                    (..............................................................) 

                                                    ศึกษำธิกำรจังหวัด...................................



  

 
 

 

ผนวก 8 
ใบแจ้งควำมจ ำนงเข้ำร่วมงำนชุมนุมลกูเสือส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 

ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562 

ณ.............................................................................จังหวัด...................................  

1. ชื่อสถำนศึกษำ ............................................................อ ำเภอ..........................จังหวัด.............................  

 สังกัด ...................................................................................................................                                              

2. ชื่อผู้ก ำกับลูกเสือส ำรอง 

    นำย/นำง/นำงสำว ........................................................................อำยุ................ปี ศำสนำ.......... ............ 
    คุณวุฒิลูกเสือ.................................................โทรศัพท์............................................ 

3. ชื่อลูกเสือ เนตรนำรี 

ล ำดับ 
ชื่อ –สกุล 

(ระบุเด็กชำย/ เด็กหญิง) 
ศำสนำ อำยุ 

หมู่
โลหิต 

หมำยเหตุ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 

ค ำรับรองของหัวหน้ำสถำนศึกษำ 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว ........................................................................ต ำแหน่ง........................................  
โรงเรียน................................................................................ อนุญำตให้ผู้มีนำมข้ำงต้นเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือ
ส ำรองแห่งชำติ ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2562 

      ลงชื่อ..............................................หวัหน้ำสถำนศึกษำ  

           (........................................................) 

หมำยเหตุ  แบบแจ้งควำมจ ำนงนี้ให้ส ำเนำส่งส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จ ำนวน 2 ชุด 



  

 
 

 

ผนวก 9 
 

  

 



  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

     

 

 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

     

 
 

 

 

 

 

  

 

คณะจดัท า 

 

  ๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
                 ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
  ๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร กรรมกำร 
  ๔. นำยคงศักด์ิ  เจริญรักษ์   กรรมกำร 
  ๕. นำยพนัส  บุญวัฒนสุนทร  กรรมกำร 
  ๖. นำยสมมำต  สังขพันธ์   กรรมกำร 
  ๗. นำยเดช  วรเจริญศรี   กรรมกำร 
  ๘. นำยอมร  ชุมศรี   กรรมกำร 
  ๙. นำยปรีชำ  กล่ ำรัศมี   กรรมกำร 
  ๑๐. นำยมำนะ  ศรีค ำเวียง   กรรมกำร 
  ๑๑. นำยวันชัย  ทองเกิด   กรรมกำร 
  ๑๒. นำยส ำรำญ  เพียรดี   กรรมกำร 
  ๑๓. นำงฉวีผ่อง  นันทพล   กรรมกำร 
  ๑๔. นำงจินตนำ  เผ่ำจินดำ   กรรมกำร 
  ๑๕. นำยสมศักด์ิ  อนำนนท์   กรรมกำร 
  ๑๖. นำงเสำวณี  อนำนนท์   กรรมกำร 
  ๑๗. ร.ต.อ. กษิต  ธำรเพชรวัฒนำ  กรรมกำร 
  ๑๘. นำงศิรินทร์  ธำรเพชรวัฒนำ  กรรมกำร 
  ๑๙. นำงสุนันท์  บุญศักด์ิ   กรรมกำร 
  ๒๐. นำงปำจรีย์  รัตนมุณีวงศ์  กรรมกำร 
  ๒๑. นำงฐำนิษฐ์  เมธีทิพย์สกุล  กรรมกำร 
  ๒๒. ว่ำที่เรือตรี ศุภวัฒน์  เทียมรัชนีกร  กรรมกำร 
  ๒๓. นำยประยุทธ  ติณรัตน์  กรรมกำร 
  ๒๔. นำยเขมชำติ  อมำตยกุล   กรรมกำร 
  ๒๕. ว่ำที่ร้อยตรี สุเมธ  สุจริยวงศ์   กรรมกำร 
  ๒๖. นำยประพนธ์  ศรีชัย    กรรมกำร 
  ๒๗. นำยเทพพนม  ลีประโคน   กรรมกำร 
  ๒๘. นำยวสันต์  ด่ำนกิจเจริญ   กรรมกำร 
  ๒๙. นำงชมพูนุช  เงินดิษฐ   กรรมกำร 
  ๓๐. นำยประธำน  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ   กรรมกำร 
  ๓๑. นำยประสำร  ชัยวงศ์    กรรมกำร 
  ๓๒. นำยสุภโชค  เกษมจิต    กรรมกำร 
  ๓๓. ว่ำที่เรือตรี ธนวรรธน์  สุวรรณปำล   กรรมกำร 
  ๓๔. นำยชุมพล  ชุ่มจิตร    กรรมกำร 
  ๓๕. นำยณัฐพล  สิทธิกุล    กรรมกำร 
  ๓๖. นำงวีรณำ  พิธสิฐ    กรรมกำร 
  ๓๗. นำงสำวพัชรี  วรรณสุข   กรรมกำร 
  ๓๘. นำงสำวปวริศำ  อมำตยกุล   กรรมกำร 
  ๓๙. นำยวีรวัฒน์  บัวนำค    กรรมกำร 
  ๔๐. นำงสำวพิรำนันท์  สวงโท   กรรมกำร 
  ๔๑. นำยณัฐพงศ์  มุ่งหวังเจริญกิจ   กรรมกำร 
  ๔๒. นำงสำวโสภำ  แกว่นธัญกิจ   กรรมกำร 
  ๔๓. นำงสำวอรวรรณ  พุ่มอุสิต   กรรมกำร 
  ๔๔. นำงสำวเกสร  อุทำแสง   กรรมกำร 
  ๔๕. นำงสำวนันทยำ  เกกินะ   กรรมกำร 
  ๔๖. นำงสำวคอดียะฮ์  ฮำซำไนน์   กรรมกำร 
  ๔๗. นำงเบ็ญจำงค์  ถ่ินธำนี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔๘. นำงสำวจริยำรุจี  สุขวิชัย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

   เลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ    ที่ปรึกษำ 
     รองเลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ   ที่ปรึกษำ 

   ผู้ช่วยเลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ   ที่ปรึกษำ 
   นำยสกนธ์  ชุมทัพ     ที่ปรึกษำ 
   นำยชูชัย  งำมวสุลักษณ์     ที่ปรึกษำ 

           นำงสำวอัจฉรำ  สำกระจำย                               ที่ปรึกษำ 
 



 

     

 
 

 

 


