
สโมสรลูกเสือเมืองมีนบุรี (MINBUREE SCOUT CLUB) 
โดย อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบังคับขอบังคับ  
คณะลูกเสือแหงชาติคณะลูกเสือแหงชาติ  
วาดวยการปกครองวาดวยการปกครอง  
หลักสตูรและวิชาพิเศษหลักสตูรและวิชาพิเศษ  
ลูกเสือสามญัลูกเสือสามญั  
((ฉบับท่ี ฉบับท่ี ๑๓๑๓) ) พพ..ศศ..๒๕๒๕๒๕๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสํานักงาน  
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ  

 
 
 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๑

 
 
 
 

 

 
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาต ิ

วาดวย 
การปกครอง หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๒

สารบัญ 
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามญั(ฉบบัที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕           ๕ 
หลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือสามัญ พ.ศ.๒๕๒๕       ๖ 
ลูกเสือตร ี           ๘ 
ลูกเสือโท           ๙ 
ลูกเสือเอก           ๑๑ 
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ          ๑๕ 
ขอ ๑ นักจักสาน          ๑๕ 
ขอ ๒ ชางไม           ๑๕ 
ขอ ๓ ชางหนัง           ๑๖ 
ขอ ๔ ชาวนา           ๑๖ 
ขอ ๕ ชาวสวน           ๑๖ 
ขอ ๖ ชาวไร           ๑๗ 
ขอ ๗ นักเลี้ยงสัตวเล็ก          ๑๗ 
ขอ ๘ นักจักรยาน ๒ ลอ         ๑๘ 
ขอ ๙ นักวายนํ้า          ๑๘ 
ขอ ๑๐ ผูชวยคนดับเพลงิ          ๑๙ 
ขอ ๑๑ ผูชวยเหลือผูประสบภัย         ๑๙ 
ขอ ๑๒ ผูใหการปฐมพยาบาล         ๒๐ 
ขอ ๑๓ นักสังเกตและจํา          ๒๑ 
ขอ ๑๔ การพราง          ๒๑ 
ขอ ๑๕ ชาวคาย           ๒๒ 
ขอ ๑๖ ผูประกอบอาหารในคาย         ๒๓ 
ขอ ๑๗ ลาม           ๒๓ 
ขอ ๑๘ นักดนตร ี          ๒๔ 
ขอ ๑๙ นักผจญภัยในปา          ๒๔ 
ขอ ๒๐ นักสํารวจ          ๒๕ 
ขอ ๒๑ มัคคุเทศก          ๒๕ 
ขอ ๒๒ ชางเขียน          ๒๖ 
ขอ ๒๓ นักสัญญาณ          ๒๖ 
ขอ ๒๔ นักบุกเบิก          ๒๗ 
ขอ ๒๕ นักธรรมชาติศึกษา         ๒๗ 
ขอ ๒๖ ชางเบ็ดเตล็ด          ๒๘ 
ขอ ๒๗ ผูบริบาลคนไข          ๒๘ 
ขอ ๒๘ นักจับปลา          ๒๙ 
ขอ ๒๙ ผูชวยตนเดน          ๒๙ 
ขอ ๓๐ นักพายเรอื          ๓๐ 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๓

ขอ ๓๑ นายทายเรือบด          ๓๐ 
ขอ ๓๒ นักกระเชียงเรือ          ๓๑ 
ขอ ๓๓ นักแลนเรือใบ          ๓๑ 
ขอ ๓๔ นักดาราศาสตรเบือ้งตน         ๓๒ 
ขอ ๓๕ นักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน         ๓๒ 
ขอ ๓๖ ยามอากาศเบือ้งตน         ๓๓ 
ขอ ๓๗ นักเครื่องบินเลก็เบือ้งตน         ๓๓ 
ขอ ๓๘ นักสะสม          ๓๔ 
ขอ ๓๙ บรรณารักษ          ๓๔ 
ขอ ๔๐ นักกรีฑา          ๓๕ 
ขอ ๔๑ นักข่ีมา           ๓๖ 
ขอ ๔๒ มวยไทยเบื้องตน          ๓๖ 
ขอ ๔๓ มวยสากลเบือ้งตน         ๓๖ 
ขอ ๔๔ กระบีก่ระบองเบื้องตน         ๓๗ 
ขอ ๔๕ นักยิงปนเบื้องตน          ๓๗ 
ขอ ๔๖ การอนุรกัษธรรมชาติ         ๓๘ 
ขอ ๔๗ การหามิตร          ๔๐ 
ขอ ๔๘ มารยาทในสังคม          ๔๒ 
ขอ ๔๙ นิเวศวิทยา          ๔๒ 
ขอ ๕๐ การพัฒนาชุมชน          ๔๓ 
ขอ ๕๑ การใชพลงัทดแทน         ๔๓ 
ขอ ๕๒ ลูกเสือโทพระมงกุฎเกลาฯ         ๔๔ 
ขอ ๕๓ ลูกเสือเอกพระมงกุฎเกลาฯ        ๔๕ 
ขอ ๕๔ สายยงยศ          ๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๔

 

 
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

วาดวยการปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามญั 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 
 เพื่อใหการฝกอบรมเหมาะสมและเปนประโยชนแกเด็กในวัยลูกเสือสามัญย่ิงข้ึน คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหงชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แหงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ จงึออก
ขอบังคับแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสอื พ.ศ.
๒๕๐๙ ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญ พ.ศ. ๒๕๒๕” 
 ขอ ๒ ใหใชขอบังคับน้ีต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕ เปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกหลกัสูตร และวิชาพิเศษลกูเสือสามัญดังที่บญัญัติไวในขอ ๑๖๙ ถึงขอ ๒๑๐ แหง
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลกัสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๙ และใหใช
ขอความที่แนบทายขอบงัคับน้ีแทน 
 ขอ ๔ ลูกเสือสามญัที่ไดรบัเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสอืสามญัตามขอบงัคับเดิมใหมสีิทธ์ิประดับ
เครื่องหมายน้ันตอไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ 
 
     (ลงช่ือ)           เกษม  ศิริสัมพันธ 

(นายเกษม  ศิริสมัพันธ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๕

หลักสูตรและวิชาพิเศษลกูเสือสามญั พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 จุดหมายของการลูกเสอืสามญัคือ เพื่อสงเสริมการพฒันาในทางรางกาย สติปญญา จิตใจ ศีลธรรมและ
สังคมของลูกเสืออายุ ๑๑ ป ถึง ๑๖ ป โดยถือวาเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของแผนการฝกอบรมที่ตอเน่ืองกันกับ
ของเด็กในวัยตางๆที่อยูในขบวนการลูกเสอื 
 แผนการฝกอบรมลกูเสือสามัญมรีะดับสงูข้ึนตามวัย และสมรรถภาพของเด็กแตละคนกบัมหีลกัสูตร
วิชาพิเศษตางๆดวย 
 
การเขาอยูในกองลูกเสือสามญั 
 เด็กอาจเขาอยูในกองลูกเสอืสามัญ โดยเลื่อนมาจากกองลูกเสือสํารอง หรือโดยการสมัครเขาเปน
สมาชิกใหมของคณะลกูเสือแหงชาติ 
 
ระบบหมู 
 กองลกูเสือสามัญประกอบดวยหมูลูกเสือ ๒-๖ หมู หมูหน่ึงมลีูกเสือ ๖-๘ คน รวมทั้งนายหมูและรอง
นายหมูลกูเสือดวย แตละหมูมีนายหมูลกูเสือเปนผูนํา โดยมรีองนายหมูลูกเสือเปนผูชวย ระบบหมูเปนเรื่อง
สําคัญและจําเปนในการฝกอบรมลูกเสือสามัญ ซึง่ประกอบดวยการฝกอบรมในเรื่องการเปนผูนํา การวางแผน 
และการประกอบกิจกรรมตางๆโดยถือหลักการพึง่ตนเองเปนสําคัญ 
 หมูลกูเสือเปนหนวยในการจัดกิจกรรมทัง้ปวง 
 ความสําเรจ็ของการฝกอบรมลูกเสอื อยูที่การฝกอบรมนายหมูและการเปดโอกาสใหนายหมูทุกคนไดมี
สวนรวมอยางเต็มที่ในกิจการของกองโดยมีการปรกึษาหารอืกันในที่ประชุมนายหมู 
 ผูกํากบัลูกเสือสามัญมหีนาทีเ่ปนทีป่รกึษาของทีป่ระชุมนายหมูและทําการฝกอบรมนายหมูในกองของ
ตน เพื่อใหนายหมูเหลาน้ันไปทําการฝกอบรมลกูเสือในหมูของตนอีกชวงหน่ึง 
 ในคายพักแรม ลูกเสอือยูและทํางานรวมกันเปนหมูในการประกอบกิจกรรมตางๆ 
ช้ันของลูกเสือสามญั 
แผนการฝกอบรมลกูเสือสามัญ แบงออกเปน ๓ ช้ัน คือ ลูกเสือตร,ี ลูกเสือโท และลูกเสือเอก 
 
ลูกเสือตร ี มีหลกัสูตรโดยยอดังน้ี 
๑.ความรูเกี่ยวกบัขบวนการลูกเสอื 
๒.คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
๓.กิจกรรมกลางแจง 
๔.ระเบียบแถว 
 เมื่อสอบวิชาตามหลักสูตรลูกเสือตรีไดแลว จึงเขาพิธีประจํากอง และใหไดรับการฝกอบรมช้ันสูงตอไป
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๖

ลูกเสือโท มีหลกัสูตรโดยยอดังน้ี 
๑.การรูจักดูแลตนเอง 
๒.การชวยเหลือผูอื่น 
๓.การเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ 
๔.ทักษะในทางวิชาลกูเสือ 
๕.งานอดิเรก และเรือ่งทีส่นใจ 
๖.คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
๗.ระเบียบแถว 
 
ลูกเสือเอก มีหลกัสูตรโดยยอดังน้ี 
๑.การพึง่ตนเอง 
๒.การบริการ 
๓.การผจญภัย 
๔.วิชาชางของลูกเสือ 
๕.ระเบียบแถว 
 การสอบวิชาลูกเสือทุกช้ัน ใหผูกํากับกองลูกเสือเปนผูดําเนินการสอบ 
 การสอบวิชาลูกเสือตรี วิชาลูกเสือโท และวิชาลูกเสือเอก ลกูเสอืจะตองสอบวิชาตามที่กําหนดไวใน
หลักสูตรสําหรบัแตละช้ันใหไดครบทุกวิชาเสยีกอนจึงจะเลื่อนช้ันได 
 ลูกเสือสามัญอาจทํางาน และสมัครสอบเพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุนใหญ ในระยะเวลา ๓ 
เดือน กอนทีจ่ะเลื่อนจากกองลกูเสือสามัญไปอยูกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๗

หมวด ๑ 
ลูกเสือตรี 

 
ลักษณะเครื่องหมาย 
   ทําดวยผาสีกาก ีรูปโล ยาว ๔ ซม. กวาง ๒.๕ ซม. มีรปูตราคณะลูกเสือแหงชาติ 
   สีแดง แตไมมีแถบคําขวัญ และมีคําวา “ลูกเสือ” สีเหลือง ติดที่กึ่งกลางกระเปาเสื้อ 
   ขางซาย 
 
   หลักสูตร 
   ๑. ความรูเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ 
    แสดงวามีความรูทั่วไปเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือและการพัฒนาของ 

กิจการลูกเสือโลก 
    ๑.๑ ประวัติสงัเขปของลอรดเบเดน-โพเอลล 
    ๑.๒ พระราชประวัติสงัเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
    ๑.๓ วิวัฒนาการของขบวนการลกูเสือไทยและลูกเสอืโลก 
    ๑.๔ การทําความเคารพ การแสดงรหสั การจบัมือซาย และคติพจนของลกูเสือ 
 ๒. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
  เขาใจและยอมรบัคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
 ๓. กิจกรรมกลางแจง 
  มีสวนรวมในกจิกรรมของหมูหรือกองลูกเสือนอกสถานที ่
 ๔. ระเบียบแถว 
  ๔.๑ ทามือเปลา 
  ๔.๒ ทาถือไมพลอง 
  ๔.๓ การใชสัญญาณมือและนกหวีด 
  ๔.๔ การต้ังแถวและการเรียกแถว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๘

หมวด ๒ 
ลูกเสือโท 

ลักษณะเครื่องหมาย 
   ทําดวยผาสีกากี รูปไต ยาว ๔.๕ ซม. กวาง ๒.๕ ซม. มีคําวา “ลูกเสือ” สีเหลือง 
   เหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคําวา “เสียชีพอยาเสียสัตย” สีเหลือง 
   ติดที่แขนเสื้อขางซาย กึ่งกลางไหลกบัศอก 
 
 หลักสูตร 
 ๑. การรูจักดูแลตนเอง 
  ๑.๑ บรรจสุิ่งของตางๆ ลงในเครือ่งหลงั สําหรับการไปอยูคายพักแรมปลายสัปดาห 
  ๑.๒ เตรียมเครื่องปจจบุันพยาบาลเปนสวนตัวสําหรบัการเดินทางไกล 
  ๑.๓ กอไฟ ปรุงเครื่องด่ืมรอน ปรงุอาหารงายๆนอกสถานที ่
  ๑.๔ กางเต็นทสําหรับพักแรมในการเดินทางไกล 
  ๑.๕ ออกไปอยูคายพักแรมอยางนอยหน่ึงคืน 
 ๒. การชวยเหลือผูอื่น 
  ๒.๑ รูจักวิธีปฏิบัติตอบาดแผล แมลงสัตวกัดตอย แดดเผา ไฟลวก นํ้ารอนลวก  
                                และการเปนลม 
  ๒.๒ แสดงความสามารถในการช้ีทางใหแกคนตางถ่ิน และมคีวามรูพอสมควร 
                                เกี่ยวกับบรกิารขนสงสาธารณะของทองถ่ิน สถานที่นาสนใจหรือสําคัญของ 
                                ทองถ่ิน รวมทั้งตําบลที่อยูของแพทย สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง สถานที่ต้ัง 
                                โทรศัพทสาธารณะและสถานที่ราชการตางๆ 
 ๓. การเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ 
  ๓.๑ รูทิศ ๘ ทิศ รูวิธีวางแผนที่ใหถูกทิศทางและรูจกัการใชเข็มทิศ 
  ๓.๒ แสดงวาเขาใจในเรื่องมาตราสวน และเครื่องหมายตางๆที่ใชกันเปนธรรมเนียม 

       ในการทําแผนที่ โดยอธิบายประกอบเสนทางระยะสั้นๆที่กําหนดใหตามแผนที ่
  ๓.๓ เดินทางไกลไปกลับระยะทาง ๑๐ กม. กับเพื่อนคนหน่ึงซึ่งมีอายุรุนราวคราวเดียวกัน  
         และเมื่อกลับมาแลว ใหรายงานตอผูกํากับลูกเสือดวยวาจาถึงวัตถุประสงคที่ได 
                                กระทําสําเรจ็ในระหวางการเดินทาง (เชน สะเก็ตภาพหรือไดรบัความรูพเิศษ 

       เกี่ยวกับสถานทีบ่างแหงหรือบุคคล) 
  ๓.๔ แสดงวารูจกัและเขาใจกฎจราจรตลอดจนเครื่องหมายที่ใชในการจราจร 
  ๓.๕ ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกบัตางประเทศ ๑ ประเทศ หาทางที่นาสนใจในการทีจ่ะ 
         เดินทางไปยังประเทศน้ัน และเลาใหลูกเสอืในหมูของตนทราบถึงสิ่งสําคัญตางๆ 

       ที่หวังวาจะไดพบเห็นที่น่ัน 
 ๔. ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
  ๔.๑ อธิบายถึงวิธีใชและเก็บรักษามีดและขวาน ใชมีดเหลาไมใหเปนสมอบกสําหรบั 

       ขึงเต็นทหรือใหเปนเครื่องใชอยางอื่น และใชขวานสําหรบัผาไมเพื่อเตรียมกอไฟ 
 
 



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
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๙

  ๔.๒ แสดงวิธีผูกเงื่อน ซึ่งเปนประโยชนในการอยูคายพกัแรมหรอืบนเรือ คือ 
ก. ผูกเงื่อนดวยเชือกเสนเดียวหรือสองเสนทีม่ีขนาดเดียวกัน (Knots) เชน  
     เงื่อนประมง เงื่อนผกูรน เงื่อนผกูคนลาก 

   ข. ผูกเงือ่นดวยเชือกที่มีขนาดตางกัน (Bends) เชน  
                                         เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ ๒ช้ัน 
   ค. ผูกเงือ่นดวยเชือกกบัวัสดุอยางหน่ึงอยางใด (Hitches) เชน  
                                          เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงือ่นผูกรั้ง 
   ง. ผูกแนน (Lashings) เชน ผูกประกบ ผกูทแยง ผกูกากบาท 
  สําหรับเงื่อนตามขอ ก-ข-ค อยางละเงื่อนและตามขอ ง. ทัง้ ๓ เงื่อน 
  ๔.๓ แสดงวามีความรูทั่วไปและสนใจลักษณะและสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ  

       โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกบัทองถ่ินของตน 
 ๕. งานอดิเรกและเรือ่งทีส่นใจ 
  แสดงใหหมูหรือกองลูกเสือของตนเห็นวา ตนมีทักษะหรือสมรรถภาพพอสมควรในงานอดิเรก 
หรือเรื่องทีส่นใจสวนตัว เชน การข่ีรถจักรยาน, การวายนํ้า, ธรรมชาติศึกษา, เรื่องราวเกี่ยวกับกาลอากาศ, การ
รูจักชนิดของเครื่องบิน, ดาว, การข่ีมา, การทําหุนจําลอง, การสานตะกรา, การสะสมแสตมป, วรรณคดี, การวาด
ภาพ, การตกแตงบาน, การสรางเครื่องรบัวิทยุ, การทําเครือ่งไม เชน ประตู หนาตาง และบันได 
 สิ่งเหลาน้ีเปนเพียงตัวอยางเทาน้ัน เรื่องทีส่นใจและงานอยางอื่นยังมอีีกมาก 
 ๖. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
  สนทนากบันายหมูของตนเกี่ยวกับความเจรญิกาวหนาของตนในเรื่องวิชาลกูเสือ ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลกูเสือ กับวางแผนเพื่อความเจรญิกาวหนาของตนในอนาคตดวย 
 
 
 ๗. ระเบียบแถว 
  ทบทวนทาฝกตางๆที่กําหนดไวในหลักสูตรวิชาลกูเสือตรีและปฏิบัติตามหนังสือคูมือการฝก
ระเบียบแถวลกูเสอืของสํานักงานคณะกรรมการบรหิารลูกเสือแหงชาติ 
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๑๐

หมวด ๓ 
ลูกเสือเอก 

 
ลักษณะเครื่องหมาย 
   ทําดวยผาสีกากี รูปโล ยาว ๕ ซม. มีรูปตราคณะลูกเสอืแหงชาติสีแดง  

มีแถบคําขวัญ “เสียชีพอยาเสียสัตย” และมีคําวา “ลูกเสือ” สีเหลือง  
ติดที่แขนเสื้อขางซาย กึ่งกลางไหลกบัศอก 

 
   หลักสูตร 
   ๑. การพึ่งตนเอง 
    ๑.๑ นับแตเขาเปนลูกเสอืสามญั ไดอยูคายพักแรมแลวเปนเวลา 
           ไมนอยกวา ๑๒ คืน 
    ๑.๒ วายนํ้าไดระยะทาง ๔๕ เมตร (ผูอํานวยการกองลูกเสอื กองลูกเสอื 
           ผูอํานวยการลูกเสอืจังหวัดหรือผูอํานวยการลูกเสืออําเภอ แลวแตกรณี 
           อาจอนุมัติใหสอบวิชาอยางอื่นแทนได) 
    ๑.๓ เขาใจถึงการรักษาตัว ซึ่งจําเปนตองกระทํารวมทัง้ ความรูเกี่ยวกับ 

       การที่ตองตรากตรําจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ สาเหตุ 
       ของการปวยเจ็บ การปองกันอาการ และการรักษาอยางทันทีทันใด 

                                 กอนที่จะเริม่ประกอบกจิกรรมซึง่มีการผจญภัย เชน การแลน 
                                                        เรือใบ การเดินขามเนินเขา และการสํารวจถํ้า เปนตน 
    ๑.๔ รูจักใช ดูแลรกัษา และระมดัระวังอันตราย อันเน่ืองจากการนํา 

       สิ่งตอไปน้ีไปใช 
     ๑.๔.๑ ตะเกียงและเตาสมัยใหม 
     ๑.๔.๒ ตะเกียงและเตาที่ใชสูบ เชน ตะเกียงเจาพายุ และเตาฟู 
 
     ๑.๔.๓ การใชไฟฟาหรือเครื่องมือที่ตองใชไฟฟาในชีวิต 

           ประจําวัน เชน พัดลม เตารีด เตาไฟฟา ตูเย็น วิทยุ  
           โทรทัศน เปนตน 

    ๑.๕ ทําเรื่องตอไปน้ีอยางใดอยางหน่ึงใหสําเรจ็ 
     ๑.๕.๑ รูวิธีพิจารณา ในเมือ่จะเลอืกสถานที่ต้ังคายพักแรม 

           และทํารายการอาหาร (รวมทั้งปรมิาณ) สําหรับการ  
           อยูคายพักแรมสองคนในวันหยุดปลายสปัดาห 

     ๑.๕.๒ ปรงุอาหาร ๒ อยาง สําหรับคน ๒ คน 
 
 ๒. การบริการ 
  ๒.๑ สามารถใหคําช้ีแจงอยางชัดเจนและสั้น ในเมือ่ติดตอขอความชวยเหลือจาก 

       รถพยาบาล ตํารวจ หรือสถานีดับเพลิง กบัรูจักวาควรปฏิบัติอยางไร ในกรณีที ่
       เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอยางอื่น รวมทั้งการชวยเหลือเน่ืองจากไฟไหม  
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๑๑

       การจมนํ้า การถูกไฟฟาชอต และแกสรั่ว 
  ๒.๒ รูจักการปฐมพยาบาล สําหรบักรณีเลือดออกภายนอกและอาการช็อก รูวิธีที ่

       ถูกตองในการชวยใหคนหายใจและรูถึงอันตรายตางๆอันเกี่ยวของกบัการ 
       เคลื่อนยายคนเจบ็ ตลอดจนรูจกัการนําผูปวยเจบ็สงโรงพยาบาล 

  ๒.๓ ใหบรกิารบางอยาง ภายในหรือนอกวงการลูกเสือดวยความสมัครใจ โดยทํางาน 
        ที่มีคุณคาอยางนอยเปนเวลา ๓ ช่ัวโมง หรอืโดยการใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
        รวมเปนเวลา ๓ ช่ัวโมง 

 ๓. การผจญภัย 
  ๓.๑ เดินทางไกลดวยเทาหรือโดยทางเรือดวยความสามารถของตนเอง เปนระยะทาง ๒๐ กม.  
                                หรือ โดยรถจักรยาน เปนระยะทาง ๘๐ กม. และไปอยูคายพักแรมคางคืนกบัลกูเสือสามัญ 
          คนหน่ึง ที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกัน แลวบันทึกรายงานการเดินทางโดยยอ และ 
            กลาวถึงสิ่งที่นาสนใจ 
  ๓.๒ ใชเข็มทิศในที่กลางแจง เพื่อทําแบบฝกหัดงายๆเกี่ยวกบัการหาทิศ 
  ๓.๓ อธิบายระบบเสนช้ันความสูง (Contour System) กับสามารถแจงและหาตําแหนงที่ต้ัง  
         โดยอาศัยระบบพิกัดกริด (Grid Reference) ในแผนทีข่องกรมแผนทีท่หารได 
 
 
  ๓.๔ เลือกทํางานตอไปน้ีใหสําเรจ็ ๒ อยาง 
   ก. เขารวมกบัหมูหรือกองลูกเสือของตนในกจิกรรมกลางแจง โดยรวมกับ 

                ลูกเสือหมูหน่ึงจากกองอื่น เชน การอยูคายพักแรม การเดินทางไกล  
    การเลนในทีก่วาง หรอืการเดินทางสํารวจ 

   ข. เดินทางตามลําพังหรือกับเพื่อนคนหน่ึงที่มอีายุรุนราวคราวเดียวกัน ไปยัง 
สถานที่นาสนใจ หรอืเดินทางไกลระยะทางไมนอยกวา ๔๐ กม. และ    
รายงานดวยวาจาโดยยอเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึนในวันน้ัน 

   ค. พายเรือน่ังคนเดียว เปนระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตรหรอืทําการแลนเรือใบ 
     ขนาดเล็ก รอบระยะทางรูปสามเหลี่ยม หรือมีความเขาใจในระบบการ 
     ผูกเชือกพันหลักใหแนน(the belay system)และไตลงตามเสนเชือกจาก 
     ที่สูง (abseil) ระยะ ๙ เมตร โดยถูกตองตามวิธี 

   ง. ในขณะที่ไปอยูคายพักแรมในตางประเทศใหใชเวลา ๑ วันกับหมูของตน 
    หรือกับลูกเสอือีกคนหน่ึงจากกองลูกเสอืของตน หรือกองลูกเสอืในทองถ่ิน  
     เพื่อสํารวจตําบล หรือหมูบานในทองถ่ิน เมือ่กลบัมาแลวใหรายงาน 
     ดวยวาจาวาไดทําอะไร เห็นอะไร พบกับใครและมีอะไรบางที่ไดเรียนรู 
     เกี่ยวกับชีวิตในทองถ่ิน 

 ๔. วิชาการของลูกเสือ 
  ๔.๑ ทําโครงการบกุเบิก ๑ โครงการใหสําเร็จ โดยใชการผูกแนน(Lashings)ที่แตกตางกัน 
          อยางนอยที่สุด ๒ วิธี และ/หรือใชรอกประกอบเชือก(blocks and tackle)เรื่องน้ีโดยปกติ 
          ควรจะทําเปนโครงการของหมู 
  ๔.๒ แสดงวิธีผูกเงื่อนตางๆ ๓ อยาง ที่มีประโยชนสําหรับชวยเหลือผูที่ตกอยูในอันตราย เชน 
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          เงื่อนบวงสายธนู เงื่อนบวงสายธนูสองช้ัน เงือ่นบวงสายธนูสามช้ัน เงื่อนเกาอี้ และวิธี 
          ผูกเชือกพันหลักใหแนน (belay procedure) ที่ถูกตอง 
  ๔.๓ ปรุงอาหารแบบชาวปา และกินอาหารน้ัน กับทําที่พักแรมช่ัวคราว และนอนคางคืนใน 
          ที่พักแรมน้ัน 
  ๔.๔ รูจักกฎแหงความปลอดภัยของการใชขวาน และรูจักวิธีการเกบ็รกัษาเลื่อยและขวาน  

       กับใชเลื่อยหรือขวานสําหรบัโคนตนไม ริดกิ่งไม หรือตัดไมเน้ือออน 
  ๔.๕ เลือกทํางานตอไปน้ีใหสําเรจ็ ๒ อยาง 
   ก. จัดทําอนุทินธรรมชาติ เกี่ยวกบันกหรือสัตวเลี้ยง หรือทําการสะสมตัวอยางใบไม 
       และดอกไม เปนเวลาอยางนอย ๑ เดือน 
   ข. จัดทําสถิติกาลอากาศประจําวันอยางงายๆ เปนเวลา ๑ เดือนหรือจัดทําสมุด 

    หมายเหตุรายวันของหมูลูกเสือเปนเวลา ๒ เดือน 
   ค. ไปเยือนอาคารหรือสถานที่สําคัญแหงหน่ึงของทองถ่ิน และเขียนรายงานสังเขป 
       บรรยายถึงประวัติและวัตถุประสงคของอาคาร หรือสถานที่น้ัน หรือสํารวจ 

    บริเวณเลก็ๆแหงหน่ึงในละแวกบานของตน เชน บริเวณสองฝงแมนํ้าหรอื 
    ลําคลองระยะทาง ๘๐๐ เมตร และทําแผนผังขนาดใหญ แสดงสิ่งสําคัญตางๆ 
    ในบริเวณน้ัน 

   ง. ไดรับเครื่องหมาย วิชาพิเศษลูกเสือสามญัอยางนอย ๒ เครื่องหมาย 
   จ. แสดงวา ตระหนักในความจําเปนของการอนุรักษธรรมชาติ โดยมีสวนรวมใน 
       โครงการอนุรักษธรรมชาติ ๑ โครงการอยางจรงิจงั 
  ๔.๖ อภิปรายกบัผูกํากับลูกเสือของตนในเรือ่งตอไปน้ี 
   ก. ความเขาใจของตนเกี่ยวกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื 
   ข. การฝกอบรมวิชาลูกเสือของตนในอนาคตและการสมัครเขาเปนลกูเสือสามัญรุนใหญ 
   ค. ความหมายในทางปฏิบัติของความเปนพี่นองของลูกเสือทั่วโลก 
  

๕. ระเบียบแถว 
  ๕.๑ ทบทวนทาฝกตางๆที่กําหนดไวในหลักสูตรวิชาลกูเสือตรี โท 
  ๕.๒ การเดินสวนสนาม 
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หมวด ๔ 
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

 
 ลูกเสือสามัญที่กําลังเรียนหลักสูตรลูกเสอืตร,ี ลูกเสือโท และลูกเสือเอก อาจสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
สามัญไดตามหลกัสูตรที่กําหนดไว วิชาพิเศษเหลาน้ีมุงหมายใหลูกเสอืสามญัไดแสดงออกซึง่ทักษะและความ
สนใจของตนเอง กบัเพือ่ใหไดมสีวนรวมในการปฏิบัติกจิกรรมรวมกบัลกูเสืออื่นๆดวย วิชาพิเศษลูกเสือสามญั มี
ดังตอไปน้ี 
 
ขอ ๑ นักจักสาน 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถใชและรกัษาเครื่องมือ 
(๒) มีความรูทั่วไปเกีย่วกับวัสดุที่นํามาใชในการจักสาน เชน  
      วัสดุน้ันไดมาจากไหน และจัดเตรียมอยางไร 
(๓) สามารถจักตอก และเหลาหวายหรือไมไผสําหรับใชทําสิง่ของตางๆ 
(๔) สามารถผลิตเครือ่งใชที่ใชเปนประโยชน ๑ อยางจากวัสดุ เชน  
      หวาย ไมไผ กก ฟางขาว เปนตน โดยทําการผลิตตอหนากรรมการสอบ 

 
ขอ ๒ ชางไม 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถใชและรกัษาเครื่องมือ 
(๒) สามารถบอกช่ือไมบางชนิดที่ใชในทองถ่ิน กับรูจักลักษณะและ     
      ประโยชนของไมแตละชนิด 
(๓) ไขตะปูควงยาวไมเกิน ๑ ๑๒   น้ิว โดย ไมทําอันตรายตอเน้ือไม 
      หรือตะปูควง 
(๔) ใชตะปูตอกฝาหีบบรรจุของไดอยางเรียบรอย โดยใชไมหนา ๑๒   น้ิว  
      และตะปูยาว ๑ ๑๒   น้ิว 
(๕) ใชเลื่อยธรรมดาแบงไมออกเปนสองสวนตามเสนตรงที่กาํหนดให 
      โดยใชไมหนา ๑ น้ิว ยาว ๒ ฟุต การเลื่อยไมตองไมหางจากเสนตรง 
      ที่กําหนดให เกิน ๑/๑๖ น้ิว 
(๖) สามารถผลิตเครือ่งใชดวยไม ๑ อยาง เชน มาน่ังคนเดียว เกาอี้ หีบ  
      ช้ันวางของ กรอบรปู เปนตน 

 
ขอ ๓ ชางหนัง 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถใชและรกัษาเครื่องมือ 
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(๒) รูจกัหนังชนิดตางๆ กับสามารถเลือกใชหนังที่ตองการ 
(๓) สามารถทําพื้นและสนรองเทาดวยวิธีเย็บหรือตอกตะปกูบัซอม 
      รองเทาที่ชํารุดได หรือสามารถผลิตเครื่องใชดวยหนัง ๑ อยาง  
      ตามแบบ เชน กระเปาถือ ซองธนบัตร กระเปาสตางค เข็มขัด เปนตน 

 
ขอ ๔ ชาวนา 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถใชและรกัษาเครื่องมือ 
(๒) รูจกัชนิดและคุณสมบัติของดินกับเขาใจเลือกที่ดินทํานา 
(๓) รูจกัเลือกพันธุขาวใหเหมาะสมกับพื้นที่และทองถ่ิน 
(๔) รูจกัธาตุสําคัญทีเ่ปนอาหารพืช ปุย ปุยคอก และปุยหมกั 
(๕) รูจกัการเตรียมที่ทํานาดํา หรือนาหวาน 
(๖) รูจกัการเพาะการหวาน การตกกลา การถอนกลา และการปกดํา 
(๗) รูจกัการบํารงุรกัษาตนขาว เชน การปองกัน การกําจัดวัชพืช  
      กําจัดศัตรูพืช การทดนํ้า การใชปุย เปนตน 
(๘) รูจกัการเกบ็เกี่ยว การขนยาย การตาก การนวด และการเกบ็รกัษาขาว 
(๙) สามารถไถ คราด ตกกลา ปกดํา และเก็บเกี่ยวในเน้ือที่ไมนอยกวา ๑ ไร 
      ตลอดจนการนวดขาวดวย 

 
ขอ ๕  ชาวสวน 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถใชและรกัษาเครื่องมือ 
(๒) รูจกัชนิดและคุณสมบัติของดิน กบัเขาใจเลอืกที่ดินทําสวน 
(๓) รูจกัเลือกพันธุและการขยายพันธุ 
(๔) รูจกัการเตรียมดิน วิธีปลูก การบํารงุรักษาและการกําจดัศัตรูพืช 
(๕) รูจกัการเกบ็เกี่ยวและการขยายผลิตผล 
(๖) รูจกัช่ือพืชผักสวนครัวและไมยืนตนอยางละ ๑๒ ชนิด 
(๗) รูจกัวิธีทําปุยหมัก และเขาใจหลักของการใหปุยทั้งปุยธรรมชาติและ 
      ปุยวิทยาศาสตร 
(๘) สามารถทําสวนผัก สวนดอกไม สวนผลไม สวนยางพารา หรือ 
      สวนอยางอื่นอยางหน่ึงอยางใด ตามความเหมาะสมของทองถ่ิน  
      เปนเวลาไมนอยกวา ๓ เดือน ใหเจริญงอกงามพอสมควร ในเน้ือที ่
      อยางนอย ๑๒ ตารางเมตร 

 
ขอ ๖ ชาวไร 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถใชและรกัษาเครื่องมือ 
(๒) รูจกัชนิดและคุณสมบัติของดิน กบัเขาใจเลอืกที่ดินทําไร 
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(๓) รูจกัเลือกพันธุและการขยายพันธุ 
(๔) รูจกัการเตรียมดิน วิธีปลูก การบํารงุรักษา การปองกัน และ 
      การกําจัดศัตรูพืช 
(๕) รูจกัการเกบ็เกี่ยวและการขยายผลิตผล 
(๖) รูจกัวิธีทําปุยหมักและเขาใจหลกัของการใหปุยทั้งปุยธรรมชาติและ 
      ปุยวิทยาศาสตร 
(๗) สามารถปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ปอ ฝาย นุน มันสําปะหลงั 
      มันเทศ ยาสูบ ออย พริกไทย หรือพืชไรอยางอื่นอยางหน่ึงอยางใด  
      ตามความเหมาะสมของทองถ่ิน เปนเวลาไมนอยกวา ๓ เดือน 
      ใหผลเจริญงอกงามพอสมควรในเน้ือที่อยางนอย ๑๒ ตารางเมตร 

 
ขอ ๗ นักเลี้ยงสัตวเล็ก 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถเลือกพันธุและผสมพันธุ 
(๒) รูจกัสรางเรือนโรงสัตวเลี้ยง และจัดหาอุปกรณ 
(๓) รูจกัอาหาร การผสม และการใหอาหาร 
(๔) รูจกัการเลี้ยงดู การตอน 
(๕) รูจกัหลักสุขาภิบาลเบื้องตน 
(๖) สามารถเลี้ยงสัตวเลก็ เชน ไก เปด หาน นกพิราบ สุกร อยางหน่ึง 
      อยางใดจนเกิดผล เปนเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน สําหรบัไก เปด 
      หาน และนกพิราบ มีจํานวนอยางนอย ๑๒ ตัว สวนสุกรมีจํานวน 
      อยางนอย ๒ ตัว 

 
ขอ ๘ นักจักรยาน ๒ ลอ 
   หลักสูตร 

(๑) มีรถจักรยาน ๒ ลอ เปนของตนเอง หรือเคยใชรถจักรยาน ๒ ลอ ไดดีพอสมควร  
      เปนเวลาอยางนอย ๖ เดือน โดยมีอปุกรณครบถวนและอยูในสภาพที่ใชการได 
(๒) สามารถปรับปรุง แกไข และซอมแซมสิง่ที่ชํารุดตามที่กรรมการสอบกําหนดให  
      เชน เปลี่ยนยางนอก และยางใน ปะยาง เปลี่ยนหามลอ ปรับระดับอานหัว 
      รถจักรยาน และมือถือ เพือ่ใหเด็กเล็กข่ีได 
(๓) สาธิตใหเห็นวา มีความรูและปฏิบัติตามกฎจราจรสัญญาณจราจร กําหนด 
      เวลาเปดไฟ ปาย และเครื่องหมายจราจรบนถนน ระบบเลขที่ถนนและทิศทาง  
      กับสามารถอานแผนที่ถนนไดถูกตอง 
(๔) เขารวมในกจิกรรมลูกเสอื ซึ่งมกีารใชรถจักรยาน ๒ ลอ 

 
ขอ ๙   นักวายนํ้า 
   หลักสูตร 

(๑) วายนํ้าระยะทาง ๒๐๐ เมตร โดยใชทาใดๆก็ได 
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๑๖

(๒) วายนํ้า ๒ แบบ จากแบบตางๆตอไปน้ี ไดระยะทางไมนอยกวา ๕๐ เมตร 
ก.แบบฟรสีไตล (front crawl) 
ข.แบบกรรเชียง (back crawl) 
ค.แบบกบ (breast crawl) 
ง.แบบผีเสื้อ (butterfly crawl) 

(๓) ยืนพุงตัวลงนํ้า 
(๔) วายนํ้าระยะทาง ๒๕ เมตร โดยมเีครื่องแตงกาย ๒ ช้ัน พยุงตัวในนํ้า 
      เปนเวลา ๑ นาที แลวถอดเสื้อผาช้ันนอกออก 
(๕) เขาใจและสามารถอธิบายวิธีชวยคนตกนํ้าแบบตางๆดังตอไปน้ี คือ  
      ย่ืนใหจับ โยนวัตถุใหเกาะ วายนํ้าหรือพายเรือเขาไปชวย 
(๖) ดํานํ้าระยะลึก ๒ เมตร จากผิวนํ้า เพื่อใชมือทั้งสองหยิบวัตถุจากกนสระ  
      แลวโผลข้ึนเหนือนํ้าวายกลับไปยังฝง โดยถือของน้ันดวยมือทั้งสองขาง 

 
ขอ ๑๐ ผูชวยคนดับเพลิง 
    หลักสูตร 

(๑) รูจกัและเขาใจการปฏิบัติงานของหนวยดับเพลิงประจําทองถ่ิน 
(๒) รูวิธีปองกันอันตราย ที่อาจจะเกิดข้ึนจากสิง่ตอไปน้ี ตะเกียงและ 
      เตานํ้ามัน ธูปเทียน ไมขีดไฟ กนบุหรี่ วัตถุไวไฟ เตาไฟ สายไฟฟา 
      ชํารุด การตอสายไฟฟา ฟวส และสวิตชไฟฟา 
(๓) รูวาควรจะปฏิบัติอยางไร เมือ่เกิดไฟไหมในอาคารหรือนอกอาคาร  
      และทําไมจงึทําเชนน้ัน รูวิธีแจงหนวยดับเพลงิ และเมื่อแจงไปแลว  
      จะตองปฏิบัติอยางไร 
(๔) รูวิธีใชเครื่องมือตางๆในการดับเพลิง ตลอดจนรูจักใชนํ้ายาเคม ี
      ในการดับเพลิงแตละชนิด และรูจักชวยเหลือคนที่ถูกไฟไหมเสื้อผา 
(๕) สามารถผูกเงื่อนเกาอี้ บวงสายธนูสองช้ัน สาธิตวิธีกันคนไมใหมุงดูไฟ 
(๖) อธิบายสาเหตุตางๆที่ทําใหเกิดไฟไหมข้ึนเอง รูผลที่จะเกดิจากควัน 
      และความรอน รูจกัปฏิบัติเมื่ออยูในกลุมควัน 

 
ขอ ๑๑ ผูชวยเหลือผูประสบภัย 
    หลักสูตร 

(๑) สาธิตในนํ้าถึงวิธีชวยคนตกนํ้า ๑ วิธี และวิธีแกไขตนเองให 
      พนอันตรายจากการเขาชวย ๑ วิธี โดยผูประสบอันตรายม ี
      ขนาดเดียวกับผูเขาชวย กับสามารถพาผูประสบอันตรายไปได 
      เปนระยะทางไมนอยกวา ๙ เมตร 
(๒) สาธิตวิธีผายปอดแบบปากตอปาก โดยใชหุนเปนเครื่องประกอบ  
      (หามสาธิตกับคน) และสาธิตวิธีผายปอดแบบฮอลเกอรนีลเสน 
(๓) วายนํ้าแบบนอนหงาย ระยะทางไมนอยกวา ๔๕ เมตร โดยมีเสือ้และ 
      กางเกงขาสั้นสวมอยู พรอมกับเชือกชวยชีวิตขนาดเบาติดตัวไปดวย 
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๑๗

(๔) โยนเชือกชวยชีวิตขนาดยาว ๑๕ เมตร ใหตกระหวางหลกั ๒ หลัก  
      การโยนทุกสามครัง้ใหเชือกตกระหวางที่กําหนดใหสองครั้ง  
      หลักดังกลาวใหปกหางกัน ๑.๒๐ เมตร และอยูหางจากผูโยน ๑๐ เมตร 
(๕) แสดงวิธีชวยชีวิตในกรณีตอไปน้ี 

ก.ไฟไหมบาน มีคนเจบ็สิ้นสติอยูในบาน 
ข.รถยนตประสบอุบัติเหตุไฟไหม หรอืเน่ืองดวยอุบัติเหตุอื่นๆ 
ค.คนติดสายไฟฟา 

 
ขอ ๑๒ ผูใหการปฐมพยาบาล 
    หลักสูตร 

(๑) มีความรูวิชาปฐมพยาบาลเบือ้งตน 
(๒) รูจกัตําแหนงที่สําคัญของเสนโลหิตแดงใหญ และรูจักวิธีหามโลหิต 
      จากเสนโลหิตดํา และเสนโลหิตแดง 
(๓) สาธิตวิธีแกการช็อก (รวมทัง้อาการช็อกเพราะถูกไฟฟา) 
(๔) รูจกัวิธีใชผาสามเหลี่ยมพันแผลทีศี่รษะ มือ เทา เขา และขอศอก 
      กับรูจักใชผาพันแผลชนิดมวนพันแผลที่แขนและขาไดทุกแหง 
(๕) สาธิตวิธีผายปอดแบบปากตอปาก โดยใชหุนเปนเครื่องประกอบ  
      (หามสาธิตกับคน) และสาธิตวิธีผายปอดแบบฮอลเกอรนีลเสน 
(๖) สาธิตการสงขาวไดถูกตองดวยวาจา ลายลกัษณอักษร และโทรศัพท 
(๗) สาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกบักระดูกไหปลาราหัก เขาใจถึงความจําเปน 
      ที่จะไมเคลื่อนไหวรางกายสวนที่กระดูกหกัหรือสงสัยวาจะหกั 
(๘) รวมกบัลกูเสืออื่นสามหรือสี่คน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเหตุการณที ่
      กรรมการสอบจะเปนผูสมมุติข้ึน เหตุการณเชนวาน้ี ใหอนุโลมตาม 
      หัวขอที่กลาวขางตน และตองปฏิบัติใหใกลกับความจรงิเทาที ่
      สามารถจะทําไดกรรมการสอบตองดูแลการปฏิบัติงานทุกอยาง 
      ใหเปนไปโดยถูกตอง เชนในเรื่องการแจงขาวไปยังแพทย ตํารวจ  
      ผูบังคับบัญชาลกูเสือและบิดามารดา เปนตน ตลอดจนการปฏิบัติ 
      ตอคนเจ็บทุกระยะดวย 
 

ขอ ๑๓  นักสังเกตและจํา 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถจําสิ่งของชนิดตางๆได ๒๔ สิ่ง ใน ๓๐ สิ่ง ภายหลงัที่ได 
      สังเกตดูสิ่งของเหลาน้ันเปนเวลา ๑ นาที 
(๒) สามารถรูจักเสียงธรรมดาตางๆได ๘ เสียงใน ๑๐ เสียง ดวยการ 
      ฟงเสียงอยางเดียว 
(๓) เดินสะกดรอยเปนระยะทางยาว ๑ กม. โดยมีเครื่องหมายทําข้ึนดวย 
      วัสดุธรรมชาติ ประมาณ ๔๐ เครื่องหมาย การสะกดรอยน้ีใหกระทํา 
      บนพื้นดินในบริเวณซึ่งลกูเสือไมคุนเคย ในการน้ีใหเดินขามถนนได 
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๑๘

      แตไมใหเดินตามถนน 
(๔) เสนอรายงานอยางถูกตอง เกี่ยวกับเหตุการณทีเ่กิดข้ึนนานไม 
      นอยกวา ๑ นาที และมีบุคคลเกี่ยวของดวยไมนอยกวา ๓ คน  
      รายงานน้ีจะเปนดวยวาจาหรือลายลกัษณอักษรก็ได แตตอง 
      ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหน่ึงทีเ่กี่ยวของดวย 
      ตามแตกรรมการสอบจะกําหนดให 
(๕) ใชปูนปลาสเตอรหลอรอยตางๆ ๖ รอย จะเปนรอยเทาของนกหรือ 
      สัตว หรือรอยลอรถยนตหรือรถจักรยานก็ได การหลอรอยตางๆ 
      ทุกครั้ง ลูกเสือจะตองทําดวยตนเองโดยไมมผีูอื่นชวยเหลือ และ 
      จะตองมีปายแสดงวันที่ และสถานทีท่ี่ทําการหลอติดไวดวย  
      อยางนอยสองรอยจะตองเปนรอยเทาของนกหรือสัตว 

 
ขอ ๑๔ การพราง 
    หลักสูตร 

(๑)สาธิตการติดตามโดยใชเครื่องกําบัง เครือ่งพราง รมเงา และ 
      สิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตามหัวขอตอไปน้ี 

ก.กลางวัน 
๑. เดินทาง ๑ กิโลเมตร ผานที่โลงแจงไปยังกรรมการสอบ  

ณ จุดที่กําหนดใหหรอืถาอยูในเมือง ใหติดตาม      
กรรมการสอบเปนระยะทาง ๑ กิโลเมตร และรายงาน 
การกระทําตางๆของกรรมการสอบ 

๒. ใชเครื่องพรางตัวใหกลมกลืนกบัสิง่แวดลอมตางกัน  
     ๓ อยาง ถากระทําได ใหพรางตัวแตกตางกันตาม 
     สภาพดินฟาอากาศ 

ข.กลางคืน 
๑. เขาไปหากรรมการสอบ ยังที่กําหนดใหในระยะ 
     พอสมควร แลวแตภูมิประเทศของทองถ่ินน้ัน โดย 
     ไมใหกรรมการสอบแลเห็นตัวหรอืไดยินเสียง 
๒. ใหหาที่อยูของกรรมการสอบ ๒ คน ซึ่งอยูหางกัน 
     พอสมควรตามสภาพของทองถ่ิน และเวลาทีท่ํา 
     การสอบ โดยใหลูกเสือเดินผานระหวางกรรมการ 
     สอบน้ัน 
๓. แสดงวาไดใชการพรางตัวติดตามและเรียนรูเรื่องสัตว 
     ปา หรือนกที่อยูตามธรรมชาติอยางนอย ๔ ชนิด  
     โดยการบรรยายถึงผลที่ไดสงัเกตมา จะเปนการเขียน 
     ภาพรางหรือการถายภาพดวยตนเองก็ได 
๔. หลอรอยเทาสัตวตางๆดวยปูนปลาสเตอรอยางนอย  
     ๓ รอย ในจํานวนน้ันรอยหน่ึงจะตองเปนรอยเทาสัตวปา 
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๑๙

ขอ ๑๕ ชาวคาย 
    หลักสูตร 

(๑) เคยอยูคายพักแรมโดยใชเต็นทผาใบรวมกับกองลูกเสือหรือหมูลูกเสือ  
      เปนระยะเวลารวมทั้งสิ้นไมนอยกวา ๑๕ คืน (อยูกี่ครั้งก็ไดแตรวม 
      ใหได ๑๕ คืน) 
(๒)กางเต็นทและรือ้ถอนเต็นทที่ใชในการเดินทางไกล 
(๓) สั่งและนําหมูใหกางและรื้อถอนตลอดจนพับเก็บเต็นทขนาดใหญ 
      สําหรับหมูไดอยางถูกตองจนสําเร็จเรียบรอย 
(๔) รูจกัเลือกสถานที่ทีเ่หมาะสม สําหรับการต้ังคายพกัแรม 
(๕) แสดงวามีความเขาใจในหลกัสุขาภิบาล และความสําคัญของ 
      ระเบียบ ตลอดจนความสะอาดในการอยูคายพักแรมโดยทั่วไป 
(๖) สาธิตวิธีเก็บอาหารในเต็นทของพลาธิการ 
(๗) รูจกัวิธีสรางที่เก็บอาหาร เตาไฟ และอุปกรณการอยูคายพักแรม 
      อยางอื่นอีกสองอยาง ตามแตจะเลือกโดยไมพึ่งผูอื่น 
(๘) เมื่อไปอยูคายพักแรม สามารถหุงขาวและทํากบัขาวไม 
      นอยกวา ๒ อยาง สําหรับเพื่อนลูกเสือไมเกิน ๘ คน 
(๙) มีความรูอยางดีในเรือ่งการอยูคายพักแรมของลูกเสือ 

 
ขอ ๑๖ ผูประกอบอาหารในคาย 
    หลักสูตร 

(๑) สรางครัวในคายพักแรมสําหรบัลกูเสือ ๑ หมู พรอมดวยเตาไฟ  
      แลวประกอบอาหาร ๑ มื้อ โดยหงุขาว น่ึงขาว หรือหลามขาว  
      ทํากับขาว ๓ อยาง ซึ่งอยางนอย ๒ อยาง ตองประกอบดวย 
      อาหารสดและทําเครื่องด่ืมรอน ๑ อยาง 
(๒) รูจกัวิธีเก็บรักษาอาหารใหถูกสุขลกัษณะ ในการอยูคายพักแรม 
      เปนเวลาไมนอยกวา ๑ วันเต็มๆ 
(๓) สามารถประกอบอาหารตอไปน้ี 

ก. ขาวหลาม 
ข. ขนมหวาน ๑ อยาง 

(๔) ประกอบอาหารสด ๑ อยาง โดยไมตองใชภาชนะหุงตมใดๆ 
 

ขอ ๑๗ ลาม 
    หลักสูตร 
    สามารถผานการทดสอบตอไปน้ี โดยใชภาษาตางประเทศ 

(๑) สนทนาอยางงายๆเปนเวลา ๑๐ นาท ี
(๒) เขียนจดหมายมีขอความประมาณ ๑๕๐ คํา เกี่ยวกับเรือ่งลูกเสือ 
(๓) ภายหลงัที่ไดศึกษาเปนเวลา ๒-๓ นาที สามารถแปลขอความ 
      ตอนหน่ึงจากหนังสือพมิพ หรือวารสารไดถูกตองพอสมควร 
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๒๐

ขอ ๑๘ นักดนตรี 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถอาน และเขียนโนตสากลเบื้องตนไดถูกตองตามจังหวะ 
      และระดับเสียง 
(๒) รูจกัเครื่องดนตรีประเภทตางๆ และการประสมวงทั้งวงดนตรีไทย 
      และดนตรีสากล 
(๓) สามารถขับรองเพลงลูกเสือไดถูกตองอยางนอย ๑๐ เพลง 
(๔) สามารถรําวงและเคลื่อนไหวตามลีลาจังหวะทํานองเพลงได 
หรือ 
(๑) สามารถตีกลองจงัหวะมารช, จังหวะรําวง และจงัหวะเซิง้ได 
(๒) สามารถใชเครื่องดนตรีอยางหน่ึงอยางใด บรรเลงเพลงได 
      อยางนอย ๓ เพลง 

 
ขอ ๑๙ นักผจญภัยในปา 
    หลักสูตร 

(๑) ทําที่พักแรมที่พอใชการไดสําหรับ ๒ คน โดยใชวัสดุธรรมชาติ  
      และใหนอนคางคืนในที่พกัแรมน้ันคนเดียวหรืออยูกับลกูเสอื 
      อีกคนหน่ึง เปนเวลาอยางนอย ๑ คืน 
(๒) หุงขาว น่ึงขาว หรือหลามขาว กับปงปลาสด ๑ ตัว 
(๓) สาธิตการปฏิบัติ ๓ อยาง ในหัวขอตอไปน้ี 

ก. เคลื่อนยายผูบาดเจบ็ดวยวิธีกะทันหัน โดยคํานึงถึง 
    ความปลอดภัยและความสบายของผูปวยเปนสําคัญ 
ข. ข้ึนตนไมไดสูงอยางนอย ๖ เมตร แลวผูกไมเปนแคร 
    เพื่อใชเปนหอคอย 
ค. แจวเรือ พายเรือหรือถอเรืออยางหน่ึงอยางใดเปน 
    ระยะทางอยางนอย ๘๐ เมตร 
ง. สรางนาฬิกาแดด หรือเครื่องมืองายๆเพื่อหาทิศเหนือ 
จ. ทํานํ้าโคลนใหสะอาดพอทีจ่ะใชประโยชนได 

 
ขอ ๒๐ นักสํารวจ 
    หลักสูตร 

(๑) เตรียมและดําเนินการเดินทางสํารวจสําหรบัตนเองและเพื่อนลูกเสอื 
      อยางนอย ๒ คน เปนเวลาไมนอยกวา ๒ วัน โดยใหพักแรมในชนบท 
      ที่ตนไมเคยไปมากอนหน่ึงคืน การเดินทางสํารวจอาจกระทําโดยการ 
      เดินเทา รถจักรยาน ข่ีมา เรอืพาย หรอืเรือแจว บรรดาอุปกรณ และ 
      อาหารสําหรบัการเดินทางสํารวจ ใหผูที่รวมในการเดินทางสํารวจ 
      นําไปเอง 
(๒) จัดทําโครงการเดินทางสํารวจและมอบใหกรรมการสอบพิจารณา 
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๒๑

      อนุมัติแลว ปฏิบัติตามโครงการน้ันโดยลําพงัหรือรวมกบัเพื่อน 
      ลูกเสือ ๑ คน ใหไดผลเปนที่พอใจของกรรมการสอบ 

     โครงการดังกลาวควรเปนการสํารวจอยางงาย เชน การคนหา  
      และทําแผนที่แสดงทางเดินเทา ทางเกวียน ทางรถยนต ทางนํ้า  
      ภายในรัศมี  ๑.๕ กม. จากจุดที่กําหนดให 
(๓) เดินทางไกลรวมกับเพื่อนลูกเสือคนหน่ึง เปนระยะทาง ๕ กม.  
      โดยใชเข็มทิศและอาจใชแผนที่ประกอบได การใชเข็มทิศ 
      ใหกําหนดทิศทางเปนองศาตางกัน ๖ อยาง 

 
ขอ ๒๑ มัคคุเทศก 
    หลักสูตร 

(๑) รูสถานที่ตางๆในทองถ่ินรอบบาน และรอบที่ต้ังกองลูกเสือของตน  
      ถาบานและกองลูกเสือน้ันอยูในเขตเทศบาล ตองรูภายใน 
      รัศมี ๑.๕ กม. และถาเปนชนบท รัศมี ๓ กม. 
(๒) รูวาบุคคลและสถานที่ตอไปน้ีอยูที่ไหน 

ก.แพทย, สัตวแพทย, ทันตแพทย, โรงพยาบาล และรถพยาบาล 
ข.สถานีดับเพลิง, สถานีตํารวจ, อูซอมรถ และโทรศัพทสาธารณะ 
ค.ที่หยุดรถประจําทาง, สถานีรถไฟ, เสนทางเดินรถประจําทาง 
   และรถไฟไปยังตําบลใกลเคียง 
ง. สวนสาธารณะ, โรงละคร, โรงภาพยนตร, วัด, สถานที่สําคัญ 
   ทางศาสนา, พิพิธภัณฑสถาน, ที่ต้ังหนวยทหาร, สถานบรกิาร 
   สาธารณะ และอาคารหรือสถานทีท่ี่นาสนใจในทองถ่ินน้ัน 
จ. สํานักงานลูกเสอื, คายลูกเสือ, บานพักของผูบังคับบัญชาลูกเสือ  
    และบานเพื่อนลูกเสอืในหมูเดียวกัน 

(๓) แสดงวาเขาใจวิธีใชแผนที่ของทองถ่ิน และสามารถช้ีสถานที่ตางๆ 
      ดังที่ระบุไวในขอ ๒ ขางตน อยางนอย ๖ แหง กับทั้งสามารถ 
      นํากรรมการสอบไปยังสถานที่ขางตนแหงใดแหงหน่ึง โดยทางลัดที่สุด 
(๔) ภายในเขตทองที่ของตํารวจนครบาล กรรมการสอบอาจใชดุลพินิจ 
      เลือกสอบเรือ่งตอไปน้ีแทนขอ ๒ ก., ข., ค. และ ง. ไดคือ 

     มีความรูทั่วไปอยางแทจริง เกี่ยวกบัทางรถไฟสายสําคัญๆ 
      ของประเทศ สถานีขนสงทีส่ําคัญ สถานีการบิน และสถานที่สําคัญ 
      ของชาติ ๑๒ แหง (เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อนุสาวรียพระเจา- 
      ตากสินมหาราช หอสมุดแหงชาติ เปนตน) 
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๒๒

ขอ ๒๒ ชางเขียน 
    หลักสูตร 

(๑) เขียนภาพหรือวาดภาพดวยสี แสดงเหตุการณตอนหน่ึงจากเรื่องราว  
      ซึ่งกรรมการสอบกําหนดให 
(๒) เขียนภาพหรือวาดภาพดวยสี คนจริงๆหรือสิง่ของที่อยูตรงหนา 
(๓) เขียนภาพหรือวาดภาพดวยสี ภูมิประเทศซึง่กรรมการสอบกําหนดให 
(๔) จัดทําสมุดภาพสเกตชดวยตนเองเปนเวลา ๖ เดือน ไมนอยกวา ๒๔ ภาพ 

 
ขอ ๒๓ นักสญัญาณ 
    หลักสูตร 

(๑) สงและรับขอความไดไมนอยกวา ๘๐ ตัวอักษร ดวยสัญญาณธงคู  
      ในอัตรา ๑ นาที ตอ ๓๐ ตัวอักษร หรือสัญญาณธงเด่ียวในอัตรา ๑ นาที  
      ตอ ๒๐ ตัวอักษร 
(๒) สงและรับขอความไดไมนอยกวา ๘๐ ตัวอักษร ตามระบบมอรส 

     ดวยใชเสียง ในอัตรา ๑ นาที ตอ ๒๕ ตัวอักษร 
     หรือใชแสง ในอัตรา ๑ นาที ตอ ๒๐ ตัวอักษร 

(๓) สาธิตระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสง และรับขาวสารโดยสัญญาณ 
หมายเหตุ  ในการทดสอบทกุครัง้ ใหมีความถูกตองรอยละ ๘๐ ข้ึนไป  
                 สถานที่กลางแจงสําหรับสงขาวและรับสัญญาณ ตองหางกัน 
                ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร สวนสถานทีส่ําหรับสง-รับสญัญาณ- 
                เสียงตองแยกหองกัน 

ขอ ๒๔ นักบุกเบิก 
    หลักสูตร 

(๑) สาธิตการใชเชือกตอไปน้ี 
     ขันชะเนาะ, ผูกรอก, พันหัวเชือกธรรมดา และตอยาว 

(๒) สอบผานหรือทบทวนวิธีใชมีด และขวานตามหลักสูตรลกูเสอืเอก 
(๓) ควบคุมการสรางสะพานยาวอยางนอย ๓.๖๐ เมตร หรอืแพ  
      ซึ่งรับนํ้าหนักตัวเอง และเพื่อนลูกเสืออกีคนหน่ึงได 
(๔) สรางเสาธงดวยพลองลูกเสือ ๓ อัน โดยใชวิธีผูกแนนตอกัน 
(๕) ทําหวงสวมผาผูกคอลูกเสือแบบกิลเวลล โดยใชวัสดุทีห่าไดในทองถ่ิน 

ขอ ๒๕ นักธรรมชาติศึกษา 
    หลักสูตร 
    เลือกทําเพียง ๒ ขอ 

(๑) สะสมดอกไม ใบไม และหญารวมกัน ๑๐ ชนิด เปนเวลา 
      อยางนอย ๑ สัปดาห ใหบอกช่ือ สถานที่ และวันที่เกบ็ กับบรรยายสั้นๆ 
      เกี่ยวกับ ดอกไม ใบไมและหญาจากตัวอยางที่เกบ็ไวน้ัน 
(๒) สะสมภาพใบไมจากตนไมยืนตน ๗ ชนิด และไมพุม ๓ ชนิด  
      เปนเวลาอยางนอย ๑ สัปดาห ใหบอกช่ือ สถานที่ และวันที่เก็บ 
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๒๓

      กํากับไวดวย ภาพดังกลาวจะเปนภาพถาย ภาพลอกกระดาษ 
      คารบอน ภาพรางหรือภาพหลอดวยปูนปลาสเตอรก็ได ในการน้ี 
      ใหเขียนคําบรรยายสั้นๆประกอบตนไมยืนตนและไมพุมดังกลาวดวย 
(๓) เขียนภาพรางของสัตวหรือนกจากของจริง ๑๐ ภาพ กับบรรยายสั้นๆ 
      เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของสัตวหรือนกเหลาน้ัน 
(๔) เลี้ยงปลาชนิดตางๆดวยตนเองไวในอางหรือตูเลี้ยงปลา 
      เปนเวลา ๓ เดือน และสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับปลาตามที่ตน 
      ไดสังเกตมา 
 

ขอ ๒๖ ชางเบ็ดเตล็ด 
    หลักสูตร 
    เลือกสาธิตใหกรรมการสอบดู ๘ อยางตอไปน้ี โดยลกูเสือเปนผูเลือก 

(๑) ทาสปีระตูบานหรือรั้วบาน 
(๒) ทาปูนขาวหรือทาสีกําแพง 
(๓) ปรบักระด่ิงไฟฟา เปลี่ยนโคมไฟฟา ติดโปะไฟฟา และเปลี่ยนฟวส 
(๔) เปลี่ยนกอกนํ้า 
(๕) รื้อพรมทําความสะอาดแลวปูใหม 
(๖) ลับมีด 
(๗) รูวิธีที่จะปฏิบัติทันทีเมือ่ทอนํ้า หรือทอแกสแตก หรือรั่ว 
(๘) แกไขรางนํ้าหรือทอนํ้าตัน 
(๙) ซอมประตูบาน หนาตาง หรือรั้ว 
(๑๐) ติดกระดุมและเครื่องหมายลูกเสอืใหเรียบรอย 
(๑๑) ชุนถุงเทาที่ขาดรูเล็กๆ 
(๑๒) ปะเสื้อผาที่ขาดอยางเรียบรอย 
(๑๓) ยอดนํ้ามันและปรับรถตัดหญา 
(๑๔) ทําความสะอาดและใชยาขัดตัวถังรถยนตใหข้ึนเงา 
(๑๕) ผสมคอนกรีต และใชคอนกรีตซอมแซมสิง่ทีชํ่ารุดเลก็ๆนอยๆ 

 
ขอ ๒๗ ผูบริบาลคนไข 
    หลักสูตร 

(๑) สาธิตวิธีเลือก จัด เตรียมหอง และระบายอากาศสําหรับคนไข 
(๒) รูจกัวิธีอาบนํ้าคนไข และใหยา สาธิตวิธีวัดปรอทและวัดชีพจร 
(๓) สาธิตการเตรียมอาหารคนไข และการอุนอาหาร รูวิธีปองกันไมให 
      คนไขนอนบนเตียงจนเปนแผลทีห่ลัง 
(๔) สาธิตการเตรียมเครือ่งยาและผาพันแผล ตลอดจนวิธีใชผาพันแผล 
      ชนิดมวน พันแผลที่มือ เขา และเทา 
(๕) ปฏิบัติใหครบทกุขอดังกลาวขางตน โดยจัดข้ึนภายในคายพักแรม  
      (ใหถือเสมือนหองคนไข) รูวิธีเตรียมเต็นทสําหรับใหคนไขพักผอน 
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๒๔

 
ขอ ๒๘  นักจับปลา 
    หลักสูตร 

(๑) รูจกักฎแหงความปลอดภัยทางนํ้า เขาใจถึงอันตรายและขอควรระวัง 
      จากการเดินลุยนํ้า 
(๒) รูกฎหมายวาดวยการประมง เชนเกี่ยวกับฤดูที่หามจับปลา และ 
      ขนาดของปลาทีห่ามจบั รูความจําเปนในการรกัษาตลิ่งของแมนํ้าลําคลอง 
(๓) มีความรูเกี่ยวกับปลาในทองถ่ินของตนอยางนอย ๕ ชนิด 
(๔) จับปลาดวยวิธีใดก็ได แลวนํามาประกอบอาหาร(หามใชกระแสไฟฟา  
      วัตถุระเบิด หรอืสารมีพิษ) 
(๕) เตรียมคันเบ็ด สายเบ็ด เบ็ด เหย่ือ และทําทุนตกปลา แลวประกอบ 
      เปนคันเบ็ด พรอมทีจ่ะตกปลาได 
(๖) รูจกัขนาดของเบ็ดทีจ่ะใชกับปลา และมีความรูเรื่องเหย่ือที่ใชตกปลา 

 
ขอ ๒๙   ผูชวยตนเดน 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถซอมเรอืรั่วเล็กนอย ดวยกรรมวิธีตางๆ เชน ตอกหมัน ยาชัน เปนตน 
(๒) สามารถผูกเงื่อนตอไปน้ี 

     ผูกซงุ (Timber Hitch) 
     ตะกรุดเบ็ด ๒ ช้ัน (Rolling Hitch) 
     ขันชะเนาะกับชะโด (Marline Spike Hitch) 
     หักคอขอ (Blackwall Hitch) 
     หักคอขอ ๒ ช้ัน (Midshipman’s Hitch) 
     เงื่อนประมง (Fisherman’s Bend) 
     เงื่อนยายแก (Carrick Bend) 
     บวงสายธนู ๒ ช้ัน (Bowline on bight) 
     กะหวง (Running Bowline) 
     เงื่อนตีนแมว (Catspaw) 

      กับสามารถผูกปลายขอกันหลุด (mouse a hook) ตอสั้น (Short Splice)  
      และแทงบวงตา (Eye Splice) 
(๓) สามารถสรางเครื่องปองกันการกระทบกระแทกเรือ (ลูกตะเพรา)  
      ดวยเชือก ผาใบ หรือยางรถยนต 
(๔) มีบทบาทสําคัญในการทําความสะอาดเรือและทาสเีรอื 
(๕) รูจกัอุปกรณและเครือ่งมอืทีจ่ําเปนสําหรับใชในเรือ 
(๖) รูจกัการเรียกช่ือสิง่ตางๆที่ใชในเรือ 
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๒๕

ขอ ๓๐  นักพายเรือ 
    หลักสูตร 

(๑) วายนํ้าระยะทาง ๔๕ เมตร โดยมเีครื่องแตงกายอยูดวย คือ  
      เสื้อ กางเกงขาสั้น และถุงเทา เปนอยางนอย 
(๒) ใหปฏิบัติตอไปน้ี 

ก.เข็นเรือพายลงนํ้าแลวผูกเรือ 
ข.ลงเรือแลวพายไปกลางแมนํ้า 
ค. แสดงวิธีพายเรืออันถูกตอง โดยพายเรือทวนนํ้า 
    ระยะทาง ๔๕ เมตร แลวกลบัลําพายกลบัทีเ่ดิม 
ง. แสดงวิธีกูเรือลม โดยการวิดนํ้าออกขณะที่ตัวเองลอยคอ 
    อยูในนํ้า แลวข้ึนเรือพายกลบัเขาฝง 

(๓) สามารถซอมเรอืพายได รูจักเครื่องมือและเครื่องใชทีจ่ําเปน 
      ในการซอมเรือซึ่งตองนําติดเรือไป และรูวิธีรักษาเรือพายให 
      อยูในสภาพที่ดี 

 
ขอ ๓๑ นายทายเรือบด 
    หลักสูตร 

(๑) บอกช่ือเรือบดแบบตางๆไมนอยกวา ๔ แบบ และเรียกช่ือสวนตางๆ 
      ของเรือได โดยการสาธิตใหเห็นจริง 
(๒) ดูแลลกูเรือและสาธิตใหเห็นวาสามารถ 

ก.ใชวิธีกระเชียงเรือไดถูกตอง 
ข.นําเรือเขาใกลเรือใหญหรือเกยฝงได 
ค.ทอดสมอไดแมนยํา 
ง. รักษาระเบียบเรือไดถูกตอง 

(๓) รูจกักฎจราจรทางนํ้าเบื้องตนสําหรบัเรือกลไฟ และเรือยนต  
      รวมทั้งรูกฎขอบังคับในการใชเรือเล็กในเขตทองที่น้ันๆ 
(๔) นําเงื่อนตอไปน้ีไปใชใหถูกตอง ผูกตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง 
(๕) รูจกัอุปกรณที่ตองนําไปใชในเรอืกระเชียงไดอยางถูกตอง 
(๖) รวมกบัเพือ่นลูกเสอืไปเดินทางไกลทางนํ้าเปนเวลา 
      ไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง รวมทั้งอยูคายพักแรมหน่ึงคืนดวย 
 

ขอ ๓๒ นักกระเชียงเรือ 
    หลักสูตร 

(๑) รูจกัชนิดและช่ือสวนตางๆของเรือกระเชียง 
(๒) รูจกัเครื่องประกอบของเรือกระเชียง และสิง่ของที่ใชในเรือกระเชียง 
(๓) รูจกัวิธีคํานวณหานํ้าหนักในการบรรทุกคน และสิ่งของใน 
      เรือกระเชียง 
(๔) รูจกัวิธีการปฏิบัติในการข้ึนลงเรือกระเชียง และขอพึงปฏิบัติ 
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๒๖

      ในเรือกระเชียง 
(๕) สามารถตีกระเชียงตามแบบฝกของทหารเรือได 
(๖) รูจกัวิธีการเคารพในเรือกระเชียงและการขานตอบระหวางเรอืใหญ 
      กับเรือเล็ก 
(๗) สามารถเปนนายทายเรือกระเชียง นําเรือเขาเทียบและออกจาก 
      เทียบได โดยรูจักใชเชือกใหเปนประโยชนในการดึง เหน่ียว สาว รั้ง  
      หรือตงตลอดจนรูวิธีการนําเรือเขาฝง และออกจากฝงในเวลาม ี
      คลื่นลมจัดไดอยางปลอดภัย 

 
ขอ ๓๓ นักแลนเรือใบ 
    หลักสูตร 

(๑) สอบผานหลกัสูตรนักกระเชียงเรือ 
(๒) รูจกัเรือใบและสวนประกอบตางๆของเรอืใบ 
(๓) สามารถติดสายระโยงระยาง และขึงใบสําหรับแลนเรือได  
      และมีความรูในการใชเชือกผกูเงือ่นตางๆ 
(๔) สามารถแลนใบไดทกุทิศทาง 
(๕) สามารถกูเรอืได 
(๖) รูกฎหรือขอบังคับการเดินเรอืสากล 

 
ขอ ๓๔ นักดาราศาสตรเบ้ืองตน 
    หลักสูตร 

(๑) มีความรูทั่วไปในเรื่องลกัษณะของดาวฤกษ และดาวพระเคราะห 
      ตางๆ ตลอดจนการโคจรของดาวเหลาน้ัน 
(๒) สามารถช้ีและบอกช่ือของหมูดาวตางๆที่ปรากฏบนทองฟาได เชน 

     หมูดาวหมีใหญ หรือหมูดาวจระเข (Ursa Major) 
     หมูดาวหมเีลก็ (Ursa Minor) 
     หมูดาวพระราชินี หรือหมูดาวคางคาว (Cassiopeia) 
     หมูดาวนายพรานลาเน้ือ หรือหมูดาวไถ (Orion) 

(๓) สามารถช้ีและบอกช่ือดาวฤกษหรือดาวพระเคราะหที่สามารถ 
      มองเห็นดวยตาเปลาได 
(๔) สามารถหาทิศในเวลากลางคืน โดยอาศัยการดูดาวตางๆในเมื่อ 
      มองไมเห็นดาวเหนือ 
(๕) สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะขนาดที่ต้ังสัมพัทธของดาวอาทิตย  
      โลก ดวงจันทร และดาวพระเคราะหอื่นๆ ตลอดจนการโคจรของ 
      ดวงดาวตางๆ และสาเหตุที่ทําใหเกิดขางข้ึน ขางแรม สรุิยคราส  
      และจันทรคราส 
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๒๗

ขอ ๓๕ นักอุตุนิยมวิทยาเบ้ืองตน 
    หลักสูตร 

(๑) ทําบันทกึประจําวัน จากการสังเกตของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง 
      ลมฟาอากาศอยางนอย ๔ เรื่อง คือ 

ก.กําลงัและทิศทางของลม 
ข.ชนิดและปรมิาณของเมฆ 
ค.อุณหภูม ิ
ง.ความช้ืน 
จ.ความกดอากาศ 
ฉ.ปริมาณนํ้าฝน 

(๒) สามารถอานแผนทีอ่ากาศ และการพยากรณอากาศอยางงายๆได 
(๓) สรางเครื่องมืองายๆเพื่อวัดปริมาณนํ้าฝน และกําลังแรงของลม กบั 
      รูจักติดต้ังเครื่องมือเหลาน้ีเพือ่ใหไดสถิติทีพ่อเช่ือถือได 
(๔) สามารถอธิบายการเกิดของนํ้าคาง หมอก และลูกเห็บ 
(๕) รูสญัญาณธรรมชาติอยางนอย ๒ อยาง ทีบ่อกอากาศดีและ 
      อากาศเลวลวงหนา 

 
ขอ ๓๖ ยามอากาศเบ้ืองตน 
    หลักสูตร 

(๑) สามารถบอกช่ืออากาศยานจากภาพถายหรือภาพเงาดํา  
      ตามฉบับพิมพของกองทัพอากาศที่นํามาใหดูจํานวน ๑๐ ภาพ  
      ภาพละ ๑๐ วินาที จะตองบอกไดถูกตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ 
(๒) จัดทําสมุดบันทึกเปนเวลา ๓ เดือน รายงานถึงอากาศยานที่ได 
      พบเห็นวาเปนแบบใด มีสวนใดที่เดนสะดุดตา และบินมุงไปทางไหน  
      ตลอดจนวัน เวลาที่บินผานไปดวย 
(๓) เลอืกปฏิบัติขอหน่ึงขอใด 

     ก. รูจักและบอกช่ือเครื่องหมายอากาศยานของชาติตางๆทัง้ 
    อากาศยานทหารและพลเรอืน อยางนอย ๖ ประเทศ รวมทั้ง 
    ของประเทศไทย 

หรือ ข. เขาใจการใหระบบอกัษรเครื่องหมายมาตรฐานอากาศยาน 
    ของกองทัพอากาศ และสามารถใหตัวอยางได ๓ อยาง 

(๔) สามารถช้ีลักษณะของอากาศยาน ๖ แบบ ซึ่งกรรมการสอบเปนผูเลือก 
 
ขอ ๓๗ นักเครื่องบินเล็กเบ้ืองตน 
    หลักสูตร 

(๑) สรางเครื่องบินเล็ก (อนุญาตใหใชชุดสําเร็จรูปได) ซึง่จะตองม ี
      สมรรถนะในการบินอยางนอย ๒ อยาง ดังตอไปน้ี 

ก. เครื่องรอน (พุงดวยมือ) บินไดนานไมตํ่ากวา ๒๕ วินาท ี
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๒๘

 
ข. เครื่องรอน (สายลากยาวไมเกิน ๑๖๔ ฟุต) บินไดนาน 
    ไมตํ่ากวา ๔๕ วินาท ี
ค. เครื่องบินเล็ก ใชยาง บินไดนานไมตํ่ากวา ๓๐ วินาที 
ง. เครื่องบินเล็ก ใชเครือ่งยนต บินไดนานไมตํ่ากวา ๔๕ วินาท ี
จ. เครื่องบินเลก็ ใชสายบังคับ แสดงการบินว่ิงข้ึนอยางเรียบรอย  
    บินระดับระยะสูง ๖ ฟุต สามครัง้ บินไตและบินดํา ในที่สุดลง 
    สนามไดอยางเรียบรอย 

(๒) มีความรูในทฤษฎีการบินเบื้องตน ตลอดจนอทิธิพลจากแกนทั้งสาม  
      อันมีตอการบังคับและเสถียรภาพของอากาศยาน 

 
ขอ ๓๘ นักสะสม 
    หลักสูตร 

(๑) สะสมสิ่งของ ๑ ชนิด จัดเปนหมวดหมูอยางมีระเบียบเรยีบรอย 
      เปนเวลาอยางนอย ๓ เดือน 
ขอสังเกต 

ก. ลูกเสือเปนผูเลือกสิ่งของทีจ่ะสะสมเอง สิ่งที่เสนอแนะให 
    สะสมมีดังน้ี คือ ดวงตราไปรษณียากร ตราไมขีดไฟ  
    เหรียญกษาปณ เปลือกหอย ภาพและเครื่องหมายตางๆ 
ข. สิ่งของทีส่ะสม ตองมีจํานวนพอสมควร และมีคุณภาพดี  
    ทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการสอบ 

(๒) อภิปรายกบักรรมการสอบถึงเหตุผลทีเ่ลอืกสะสม รูเรื่องราวเกี่ยวกับ 
      สิ่งของที่สะสม และแสดงใหเห็นวามีความสนใจอยางจริงจงัในสิง่ 
      ที่สะสมน้ัน 

 
ขอ ๓๙ บรรณารักษ 
    หลักสูตร 

(๑) เลอืกปฏิบัติเพียงขอเดียว 
ก. ทําบัญชีรายช่ือหนังสืออยางนอย ๑๒ เลม ที่ตนไดอานใน 
    ระยะเวลา ๑๒ เดือนทีผ่านมา เสนอตอกรรมการสอบ กบั 
    สามารถอธิบายเหตุผลทีอ่าน ขอคิดเห็นและตอบปญหา 
    เกี่ยวกับเน้ือหาของหนังสือน้ันได 
    หมายเหตุ บญัชีดังกลาวควรประกอบดวย หนังสือทั้งประเภท 
    นิยาย และไมใชนิยาย โดยผูแตงคนเดียวกัน ไมเกิน ๓ เลม  
    และไมรวมถึงตําราเรียนในโรงเรียน 
ข. ทําบรรณานุกรม (bibliography) อยางยอๆเกี่ยวกบัหัวขอวิชา 
    ที่สนใจเปนพิเศษ อธิบายการคัดเลอืกหนังสอื และตอบปญหา 
    เกี่ยวกับเน้ือหาของหนังสือน้ันได 
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๒๙

(๒) สามารถบรรยายถึงวิธีเขาเลมหนังสือ โดยใชคําพูดอยางงายๆ 
(๓) แสดงวารูจักวิธีใชบัตรหนังสอื อธิบายวิธีจัดหนังสือประเภทที่เปน 
      นวนิยายและประเภทสารคดี กับสามารถใหเหตุผลวาทําไมจึง 
      จัดแตกตางกนั 
(๔) รูความหมายของหนังสอือางองิ และสามารถใชหนังสอือางอิงได 

 
ขอ ๔๐ นักกรีฑา 
    หลักสูตร 
     ใหเลอืกปฏิบัติรวม ๔ อยางจากกรฑีาประเภทลูและประเภทลาน  
    ตอไปน้ีหมวดละ ๑ อยาง และใหไดมาตรฐานอยางตํ่า ดังน้ี 
    ประเภทลู อายุตํ่ากวา ๑๔ ป  อายุต้ังแต ๑๔ ข้ึนไป 

หมวด ก. ว่ิง ๑๐๐ เมตร ๑๖ วินาท ี ๑๕ วินาท ี
     ว่ิง ๒๐๐ เมตร ๓๖ วินาท ี ๓๓ วินาท ี
     ว่ิง ๔๐๐ เมตร ๑ นาที  ๒๔ วินาที   ๑ นาที  ๑๕ วินาที 
     ว่ิง ๘๐๐ เมตร ๓ นาที  ๒๐ วินาที ๓ นาที    ๘ วินาที 

หมวด ข. ว่ิง ๑,๕๐๐ เมตร ๖ นาที  ๑๐ วินาที ๕ นาที ๕๐ วินาที 
    ประเภทลาน 

หมวด ก. ว่ิงกระโดดสูง  ๑.๑๐ เมตร ๑.๒๓ เมตร 
     ว่ิงกระโดดสูง  ๓.๓๐ เมตร ๔.๐๐ เมตร 

หมวด ข. ขวางจักร ( ๑ กก.)        ๑๕.๐๐ เมตร ๒๐.๐๐ เมตร 
     ทุมนํ้าหนัก (๔ กก.) ๖.๓๐ เมตร ๗.๘๔ เมตร 
หมายเหตุ กรรมการสอบอาจลดหยอนขอกําหนดลงไดในกรณีที่มีลมแรง หรือสภาพพื้นที่ไมดี 
 
ขอ ๔๑ นักขี่มา 
    หลักสูตร 

(๑) ข้ึนน่ังบนหลงัมาไดอยางมั่นคงโดยไมตองใชบงัเหียน และแสดงให 
      เห็นวา สามารถใชอุปกรณงายๆสําหรบัการข่ีมาอยางถูกตอง 
(๒) มีความรูในการเลี้ยงดูมา และใชงานมาในเมือ่ไมมหีญา 
(๓) แสดงใหเห็นวาสามารถบังคับมาบนถนน ในเมอืง และในชนบท  
      โดยคํานึงถึงวิธีใชถนน ความปลอดภัย มารยาทและประเพณีของชนบท 

 
ขอ ๔๒ มวยไทยเบ้ืองตน 
    หลักสูตร 

(๑) เขาใจศิลปะการตอสูดวยวิชามวยไทย 
(๒) รูจกัประโยชนที่ไดรบัจากการฝกวิชามวยไทย 
(๓) รูจกัการบรหิารรางกายสําหรบัมวยไทย 
(๔) รูจกัความปลอดภัยตางๆในการฝกมวยไทย 
(๕) สามารถสาธิตทักษะเบื้องตน ของการฝกชกมวยไทยดังน้ี 
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๓๐

ก.การคุมทา (Guard) 
ข.การเคลื่อนที่ (Footwork) 
ค.การใชหมัด เทา เขา และศอก ในลักษณะตางๆ 
ง.การปองกันหมัด เทา เขา และศอก 

(๖) เขาใจศิลปะและสามารถไหวครูแบบมวยไทยได 
 
ขอ ๔๓ มวยสากลเบ้ืองตน 
    หลักสูตร 

(๑) เขาใจศิลปะการตอสูดวยวิชามวยสากล 
(๒) รูจกัประโยชนที่ไดรบัจากการฝกวิชามวยสากล 
(๓) รูจกัการบรหิารรางกายสําหรบัมวยสากล 
(๔) รูจกัความปลอดภัยตางๆในการฝกมวยสากล 
(๕) สามารถสาธิตทักษะเบื้องตนของการฝกชกมวยสากล ดังน้ี 

ก.การคุมทา (Guard) 
ข.การเคลื่อนที่ (Footwork) 
ค.การใชหมัดตางๆ คือ หมัดตรง (Jab) หมัดเสย (Upper cut)  
   หมัดฮุค (Hook) หมัดชุด หมัดผสม หมัดเหว่ียง (Swing) 
ง.แสดงการปองกันหมัดตางๆ 
 

ขอ ๔๔  กระบ่ีกระบองเบ้ืองตน 
    หลักสูตร 

(๑) รูประวัติกระบี่กระบองของไทย 
(๒) ทราบประโยชนของวิชากระบี่กระบอง 
(๓) รูจกัอุปกรณกระบีก่ระบอง 
(๔) รูจกัเครื่องดนตรีประกอบการเลน 
(๕) ภาคปฏิบัติ สามารถใชเครือ่งกระบี่กระบอง ๑ อยาง ดังตอไปน้ี 

-การถวายบังคับ 
-การข้ึนพรหมน่ัง-ยืน 
-ทาคุม 
-การรํา 
-การเดินแปลง 
-การลดลอ 
-ทาเดินเขาหาคูตอสู (ยางสามขุม) 
-การหัดตีทาหลัก (การตีรุก-การตีรัน) 
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๓๑

ขอ ๔๕ นักยิงปนเบ้ืองตน 
    หลักสูตร 

(๑) รูจกักฎแหงความปลอดภัยเกี่ยวกับการยิงปน 
(๒) รูจกัสวนตางๆของปนยาวอัดลม วิธีใช การรักษาและการทํา 
      ความสะอาด 
(๓) แสดงเปาตามที่กําหนด ซึง่ยิงไดดวยตนเองภายใน ๖ สปัดาหที่แลว 

     สําหรับการทดสอบ ตองทําแตมไดไมนอยกวาที่กําหนดไวและ 
      เปาที่ยิงจะตองไดรับการรบัรองจากผูสอนดวย 
(๔) ภาคปฏิบัติการยิงปน 

     ใชปนยาวอัดลม ระยะยิง ๒๕ ฟุต ทายิงใหใชทานอนยิง และ 
      ใชเปามาตรฐานของสมาคมยิงปน(เอ็น. อาร. เอ.) ชนิดเปาละ ๕ ตาวัว  
      ยิงตาวัวละ ๕นัด กําหนดเวลายิงนัดละ ๑ นาที 

     การตัดสิน โดยนับเปาตาวัวที่ไดแตมตํ่าทีสุ่ดและแตมตํ่าสุดของ 
      แตละเปาตาวัวตองไมตํ่ากวา ๒๕ แตม 

 
ขอ ๔๖ การอนุรักษธรรมชาติ 
    หลักสูตร 
     มีการแบงกจิกรรมออกเปน ๔ ภาค คือ ภาคทักษะ, ภาคความรู,  
    ภาคความเขาใจ และภาคการเผยแพร 
     ใหปฏิบัติกจิกรรมตอไปน้ี ภาคละ ๑ กิจกรรม ในฐานะสมาชิก 

ของกลุมหรือหมูลกูเสือ 
    ก. ภาคทักษะ 
     ๑. สรางสวนไมดอกทีม่ีกลิ่นหอมสําหรบัคนตาบอด 
     ๒. ทําการอนุรักษและบํารงุรกัษาสระนํ้า โดยขออนุญาตเจาของ 

     สถานที่และขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญเมื่อจําเปน 
     ๓. สรางที่กําบงัตนเอง เพื่อใชสงัเกตชีวิตสัตวปา (โดยเฉพาะใช 

     พักตอนกลางคืนตลอดคืน) และรายงานสิง่ที่พบเห็น 
     ๔. ชวยเหลือในการอนุรกัษแหลงนํ้า เชน ลําธาร หรือคลอง  
           เปนระยะเวลา ๑ เดือน 
     ๕. สํารวจบรเิวณที่ดินที่ถูกทอดทิ้ง บันทกึวาธรรมชาติไดปรบัปรงุ 

      ที่ดินแปลงน้ีอยางไร แลวใหวางแผนและหากเปนไปได  
      ใหดําเนินการปรบัปรุงที่ดินแปลงน้ีใหอยูในสภาพที่ดีตอไป 

ข. ภาคความรู 
     ๑. สามารถบอกใหทราบถึงอันตรายที่มีตอสุขภาพ อันเกิดจาก 

      การสูบบุหรี่ การด่ืมสรุา หรอืการเสพยาเสพติด 
     ๒. อธิบายถึงมลภาวะชนิดตางๆในดินทีม่ีผลกระทบกระเทอืน 

      ตอการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนอธิบายถึงวิธีปองกนัที่ 
      จําเปน 
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๓๒

     ๓. ช้ีแจงใหเห็นวามลภาวะทีเ่กิดจากยวดยานตางๆมผีล 
      กระทบกระเทือนตอประชาชน พืชและสิ่งกอสรางอยางไรบาง  
      อธิบายสิ่งที่คนพบโดยใชภาพประกอบ 

     ๔. แสดงใหเห็นถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดมลภาวะของนํ้า และ 
      ทําอยางไรจึงจะบรรเทาภาวะน้ันลงไดบาง 

     ๕. สามารถบอกไดวาหนวยงานของรัฐ การอุตสาหกรรม และ 
      หนวยงานอื่นๆ ไดชวยประชาชนใหตระหนักถึงความสาํคัญ 
      ของการอนุรักษธรรมชาติอยางไร 

ค. ภาคความเขาใจ 
     ๑. จัดเตรียมรายการตรวจสอบในสิง่ทีจ่ะตองทําและสิ่งไมควรทํา 

      สําหรับผูอยูคายพักแรมและผูเดินทางไกล เพื่อจะไดไม 
      ทําลายหรือทําอันตรายแกธรรมชาติ สงสําเนาบญัชี 
      ตรวจสอบฯใหแกสมาชิกทกุคนในกอง 

     ๒. ตรวจสอบดูวาทานสามารถทําอะไรไดบาง เพื่อเปนการ 
      อนุรักษสัตวหรือพืชในทองถ่ินของทาน ซึง่กําลงัจะถูกทาํลาย 
      จนสูญพันธุ หาวิธีที่จะชวยใหสิ่งเหลาน้ีปลอดภัย ถาเปนไป 
      ไดใหชวยกันปฏิบัติโดยขอรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ 

     ๓. รูวาทําไมสัตวหลายๆชนิดในโลกถูกคุกคามจนใกลจะสูญพันธุ  
      และเสนอแนะวา หมูของทานสามารถทําอะไรไดบาง เพื่อ 
      ชวยสัตวเหลาน้ันใหยังชีพตอไป 

     ๔. ทํารายการตรวจสอบ สิ่งที่อยูคายพกัแรมของกองลกูเสือ 
      สามารถกอใหเกิดมลภาวะ พรอมทั้งเสนอแนะวิธีที่จะ 
      ปองกันสิ่งเหลาน้ี และจัดเตรียมเพื่อการอภิปรายในที ่
      ประชุมนายหมู กอนที่ทานจะอยูคายพกัแรมครั้งตอไป 

     ๕. วางแผน และปฏิบัติโครงการอนุรักษธรรมชาติใหสําเรจ็ดวยดี  
      โดยรวมกับสมาชิกของกองลูกเสือสามญัรุนใหญ 

ง. ภาคการเผยแพร 
     ๑. วางแผน และดําเนินการรณรงคการอนุรกัษพลงังาน ณ ที่หน่ึง 

     ที่ใดตอไปน้ี ที่บาน, โรงเรียน, ที่ทํางาน, ที่คาย หรือที่ประชุมกอง 
 

      สนับสนุนการรณรงคของทานโดยใชปายประกาศ  
     นิทรรศการ ใหสัมภาษณหนังสือพิมพและวัสดุในการโฆษณา 

     ๒. ชวยจัดเสนทางใหลกูเสือสํารองสํารวจ และเดินทางศึกษาธรรมชาติ 
     ๓. วางโครงการที่จะปรับปรงุสิง่แวดลอมใหดีข้ึน ซึ่งถือวาเปน 

     สวนหน่ึงของโครงการ การเดินทางสํารวจ 
     ๔. สํารวจทองถ่ินของทานเพื่อหาตัวอยางวา คนทําความ 

     เสียหายใหแกธรรมชาติอยางไรบาง แสดงใหเห็นวา 
     เราสามารถหลกีเลี่ยงสิ่งเหลาน้ีไดอยางไร สงผลการสํารวจ    



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๓๓

     ของทานใหแกเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 
     ๕. สํารวจทองถ่ินของทานเพื่อหาตัวอยางวา คนมีความพยายาม 

     ที่จะปรบัปรุงสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนอยางไร สงหนังสือชมเชยไป 
     ยังหนวยงาน หรือองคการที่ชวยดําเนินงานในสิ่งเหลาน้ี 

หมายเหตุ 
   ๑. การเลือกกจิกรรม อาจจะทําไดโดยไดรับความยินยอมจากที่ประชุมนายหมู 
   ๒. ควรจะขอคําปรกึษาจากบุคคลทีม่ีความสามารถเปนพิเศษในเรื่องการอนุรักษ 

     ธรรมชาติ เพื่อชวยในการเลือกโครงการ และการจัดเตรยีมโครงการสํารอง 
 

ขอ ๔๗  การหามิตร 
    หลักสูตร 

(๑) มีการโตตอบทางจดหมายเปนประจํา (เชน ประมาณเดือนละครัง้)  
      เปนเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน โดยติดตอกับลกูเสือภายในประเทศ 
      หรือลูกเสือตางประเทศเปนรายบุคคล หรือในฐานะที่เปนสมาชิก 
      ของหมูหรือกองลูกเสือ ซึง่มีความสมัพันธกัน 
(๒) เลอืกศึกษารายละเอียดของประเทศหน่ึงประเทศใดและอภิปราย 
      ปญหากับกรรมการสอบ เกี่ยวกับขอแตกตางในการดําเนินชีวิต 
      ระหวางประเทศของตนและประเทศอื่นๆที่ตนเลือก 
(๓) ทําใหสําเร็จ ๑ อยาง 

ก.จัดทําสมุดภาพเปนเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน เพื่อแสดงขาวสาร 
   ที่มีภาพประกอบ (ภาพไดรบัจากเพือ่นทางจดหมายตามขอ ๑)  
 
   เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสอื กีฬา ชีวิตในบาน และงานระดับชาติ 
   ของประเทศอื่น 
ข.เสนอภาพถาย ๑ ชุด ไมนอยกวา ๒๐ ภาพ หรือภาพสไลดสี  
   โดยมีฝมือถายภาพดวยตนเองเพือ่ประกอบการอธิบาย 
   เกี่ยวกับการลกูเสือ การดํารงชีวิต ประชาชน ขนบธรรมเนียม 
   ประเพณี และทัศนียภาพของประเทศอื่น 

(๔)ทําใหสําเรจ็ ๒ อยาง จากขอตอไปน้ี 
ก.อยูคายพักแรม หรอืเดินทางไกลเปนเวลาอยางนอย ๗ วัน  
   กับเพื่อนลูกเสอืหน่ึงคน หรือกับลูกเสือตางประเทศ(ในประเทศ 
   หรือประเทศของเพื่อนลูกเสือก็ได) และจัดทําสมุดบันทกึ 
   รวบรวมเหตุการณเหลาน้ีซึง่มทีั้งสิ่งประทับใจ และความรูที ่
   ไดรับจากเพื่อนลูกเสือในตางประเทศ 
ข.ใหการตอนรับลูกเสือจากตางประเทศ ในบานของตนเปนเวลา 
   ไมนอยกวา ๓ วัน 
ค.รายงานใหกรรมการสอบทราบวา ไดตอนรับแขกตางประเทศ 
   ที่มาเย่ียมโรงเรียน หรือพบปะกันในการแขงขันกีฬา หรือที่ 
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   แหงหน่ึงแหงใดและไดปฏิบัติอยางไรใหเขามีความรูสึกวาเปนกันเอง 
ง.เลาเรื่องใหกองลูกเสอืสามัญของตน และกองลูกเสอืสํารอง  
   (อยางนอยใชเวลาครั้งละ ๕ นาที) เกี่ยวกับสิ่งที่นาสนใจและ 
   ความรูที่ไดรับจากประสบการณในตางประเทศ 
จ.บันทึกเสียงเพลงชุมนุมรอบกองไฟจากตางประเทศลงในเครื่อง 
    บันทึกเสียงหรือบันทึกเสียงจากการสนทนากบัเพื่อนลกูเสืออื่น 
   โดยใหคําแปลเปนภาษาไทยทุกประโยค 
ฉ.วางแผนและจัดกจิกรรมของกองลูกเสอื หรอืหมูลูกเสอื ๑ ครั้ง  
   โดยอาศัยความรูที่ไดรับจากลูกเสือตางประเทศ ซึง่ตนไดติดตอ 
   ดวยหรือจากความรูซึง่ทานไดรบัจากตางประเทศ 

 
ขอ ๔๘ มารยาทในสังคม 
    หลักสูตร 

(๑) มีความรูเกี่ยวกับสมบัติผูดีและปฏิบัติอยูเปนประจํา 
(๒) มีความรูเกี่ยวกับสังคมในทองถ่ินของตนเปนอยางดี เชน  
      ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานที่สําคัญที่ควรรู บุคคลที่ควรรูจกั เปนตน 
(๓) รูจกัปฏิบัติในหัวขอตอไปน้ีอยางถูกตองอยางนอย ๕ อยาง คือ 

ก.การรวมรบัประทานอาหารกับผูอื่น 
ข.การตอนรบัแขกผูมาเยือน 
ค.การเคารพผูใหญ 
ง.การสนทนากับผูอื่นในที่ชุมชน 
จ.การไปรวมพิธีในงานศพ 
ฉ.งานมงคลตางๆ เชน งานแตงงาน งานบวช เปนตน 
ช.การโดยสารยานพาหนะ 
ซ.การชมกีฬาในสนามแขงขัน 
ฌ.การรวมพิธีสําคัญทางราชการ 
ญ.การเขารวมประชุม 

(๔)มีมารยาทในการแตงกายและการวางตน 
 
ขอ ๔๙ นิเวศวิทยา 
    หลักสูตร 

(๑) ใหสามารถแสดงวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปรบัปรุงสภาพ 
      สิ่งแวดลอม บานเรือนที่อยูอาศัยในหัวขอตอไปน้ี 

ก.การจัดบานเรือนที่อยูอาศัย 
ข.ความสะอาดภายในบานและบรเิวณ 
ค.การขจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู 

(๒) ใหสามารถแสดงวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัย 
      ในบานเรือนทีอ่ยูอาศัย 
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ก.การใชและการเก็บรักษาของเครื่องใชทั่วไป 
ข.การใช และการเกบ็รักษาสิ่งของที่เปนเครื่องไฟฟา 
ค.ตูยาสามัญประจําบาน 
ง.การปองกันโรคติดตอ 

(๓) ใหสามารถแสดงวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ 
      ขจัดสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ 

ก.ตนเหตุของสิง่แวดลอมที่เปนพิษ 
ข.อันตรายอันเกิดจากสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
ค.วิธีขจดัสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ 
ง.วิธีปองกันสิ่งแวดลอมทีเ่ปนพิษ 

(๔) ใหรูจักแหลงเสื่อมโทรมในสังคมทองถ่ินของตน และรูวิธีขจัดสิ่ง 
      เสื่อมโทรมน้ัน 
(๕) ใหเรียนรูเรือ่งภัยธรรมชาติ มีอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และ 
      การปองกัน 

 
ขอ ๕๐ การพัฒนาชุมชน 
    หลักสูตร 

(๑) ใหรูจักความหมายของคําวา “การพฒันาชุมชน” 
(๒) เขาใจถึงความแตกตางระหวางการพัฒนาชุมชนกับการบริการชุมชน 
(๓) ใหลกูเสือทําบัญชีความตองการข้ันตนในทองถ่ินที่ตนอยูสัก ๕ อยาง  
      แลวเสนอไปยังผูกํากับลูกเสือและผูกํากบักลุมลกูเสือ ตามลําดับ 
(๔) ดําเนินการใหทีป่ระชุมนายหมู วางแผนชวยในการพัฒนาทองถ่ินที ่
      ตนอยูไมนอยกวา ๑ โครงการ และใชเวลาไมนอยกวา ๒ เดือน โดย 
      ตัวเองมีสวนรวมกับหมูหรือกองลูกเสือ ในการชวยพัฒนาความ 
      เปนอยูของประชาชนในตําบลน้ันใหดีข้ึน 
(๕) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานไปยังผูกํากับกลุมหรือผูกาํกับลกูเสือ 
      เพื่อทราบ และเพื่อไปตรวจเย่ียมบริเวณทองถ่ินที่ลกูเสอืไดมีสวนรวม 
      ในการพัฒนาชุมชนในทองถ่ิน 

 
ขอ ๕๑ การใชพลังงานทดแทน 
    หลักสูตร 
     มีความรูความเขาใจตอสภาพการณทีม่นุษยจําเปนตองนําเอา 

พลังงานตางๆที่มีอยูตามธรรมชาติมาใชทดแทนพลังเช้ือเพลงิของโลก 
ที่กําลงัขาดแคลน และนับวันจะหมดสิ้นไป 
(๑) การใชพลงัจากลม 

ก.สบูนํ้า วิดนํ้า 
ข.ผลิตกระแสไฟฟา 
ค.แลนเรอืใบ 
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ง.สีขาว โมเมล็ดพันธุพืชตางๆ 
(๒) การใชพลงันํ้า 

ก.ผลิตกระแสไฟฟา 
ข.พลังงานกลในรูปตางๆ 

(๓) การใชพลงัแสงแดด 
ก.ทํานํ้าใหรอน 
ข.กอไฟ 
ค.อบพืชพันธุธัญญาหาร 
ง.เซลลสรุิยะ (ผลิตกระแสไฟฟา) 

(๔) การใชพลงัของทองถ่ิน 
ก.ไมฟน แกลบ ใบไมหญาที่แหง ข้ีเลื่อย 
ข.หินนํ้ามัน ถานหิน ลิกไนต 
ค.แกสธรรมชาติ แกสชีวภาพ (จากมลูสัตว) 
ง.แอลกอฮอล 

 
ขอ ๕๒  ลูกเสือโทพระมงกุฎเกลาฯ 
    หลักสูตร 

(๑) รูทาฝกหัดแถวข้ันตน คือ ทาตรง ทาเดิน ทาหันในเวลาเดิน 
      เรียง ๒ เรียง ๔ 
(๒) สัญญาณนกหวีด สญัญาณไฟ และสัญญาณมอื 
(๓) เดินสะกดรอยเปนระยะทาง ๒๐ เสน ใน ๒๕ นาที 
(๔) จําสิง่ของที่กําหนดให ตองจําได ๑๖ สิ่ง ใน ๒๔ สิ่ง 
(๕) เดินเสือได ๔๐ เสน ตอ ๑๒ นาท ี
(๖) กองไฟและจุดในที่แจง กําหนดใหใชไมขีดไมเกิน ๓ กาน 
(๗) รูจกัผกูมัดใหแนน (เงื่อนตางๆอยางนอย ๑๐ เงื่อน) 
(๘) วายนํ้าเปน คือวายนํ้าไดไกลพอสมควรแกอายุและรางกาย 
(๙) รูจกัทิศ ทั้งทิศใหญ ทิศเฉียง รวม ๑๖ ทิศ ตองเรียกช่ือและช้ีไดถูก 
(๑๐) รูจกัอวัยวะตางๆที่สําคัญของรางกาย และหนาที่ของอวัยวะน้ันๆ 

 
ขอ ๕๓ ลูกเสือเอกพระมงกุฎเกลาฯ 
    หลักสูตร 

(๑) ข้ึนตนไม 
(๒) ทําสญัญาณดวยกองไฟ 
(๓) เดินไปแหงหน่ึงแหงใด ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เสน แลวกลบัมา 
      หรือจะไปทางเรือแจว เรอืพาย ระยะทางเทากันก็ได แลวกลบัมา  
      ยอมใหเวลา ๒ วัน คือใหคางไดคืนหน่ึง เมื่อกลบัมาแลวตองทํา 
      รายงานย่ืนตอผูกํากับ(แตรถไฟ รถยนต เรือกลไฟ เรือยนต หามมิใหใช) 
(๔) รูจกัทําใหโลหิตหยุด วิธีพันแผล รูวิธีชวยคนจมนํ้า วิธีแกคนจมนํ้าใหฟน  



ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 
(ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ 

พิมพโดย Krukeng (ครูเกง  นครปฐม) 
อ.ฐิติพันธ  ตันติมหาสมบัติ A.L.T.  ผูชวยผูตรวจการลูกเสือ 

๓๗

      รางกายถูกไฟ คนเปนลม คนถูกอสรพิษ (อยางนอยตองรูดี ๓ อยาง) 
(๕) หุงขาว น่ึงขาว หรือหลามขาว และทํากับขาวอยางหน่ึงที่พอจะกินได 
      ในเวลาเดินทางกลางปา 
(๖) อานแผนทีเ่ขาใจ เขียนแผนที่แบบตรวจทาง และช้ีทิศไดโดย 
      ไมตองอาศัยเข็มทิศ 
(๗) ตัดไมไผ หรอืกิ่งไมยอมๆพอใชในการคายได และทําสิง่ของใชที ่
      จําเปนไดในการเดินปา 
(๘) คะเนระยะทาง สวนกวาง สวนสงู จํานวน และนํ้าหนัก มิให 
      คลาดเคลื่อนไปกวาสวน ๑ ใน ๔ 
(๙) รูจกัรบัและสงสัญญาณธงไดตามแบบเสอืปา เร็วชาพอสมควร 
(๑๐) รูจกัสัง่สอนเด็กจนมีความรูเปนลูกเสอืสํารองได 

 
ขอ ๕๔ สายยงยศ 
    หลักสูตร 

(๑) ไดลูกเสือเอกมาแลว 
(๒) สอบวิชาพิเศษลูกเสือสามญัได ๖ วิชา ซึ่งมีวิชาพิเศษตอไปน้ี 
      ในขอ ก. ๑ วิชา และขอ ข. ๑ วิชา รวมอยูดวย 

ก.นักผจญภัยในปา, นักสํารวจ หรอืนักบกุเบกิ 
ข.ชาวคาย, ผูประกอบอาหารในคาย, นักธรรมชาติศึกษา,  
    นักดาราศาสตรเบื้องตน หรือนักอุตุนิยมวิทยาเบื้องตน 


