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1.  การอยู่ค่ายพกัแรม 
 ลูกเสือไดฝึ้กการอยู่ค่ายพกัแรมในระดบัลูกเสือโทมาแลว้  12  วนั  ซ่ึงไดท้ั้งความรู้และ
ประสบการณ์ในการใชชี้วิตกลางแจง้  ดว้ยการฝึกทกัษะต่าง ๆ ทางลูกเสือ  ดงันั้นในลูกเสือเอกจะ
ไดท้บทวนหลกัส าคญัท่ีเป็นขอ้เตือนใจให้ลูกเสือจดจ า  และน าไปปฏิบติัเม่ือจะตอ้งออกไปอยูค่่าย
พกัแรมอีกคือ 
 

1.1 หลกัปฏิบัติก่อนการไปอยู่ค่ายพกัแรม 
 มีดงัน้ี :- 
 1.  จะไปเมื่อไร  การไปอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือจะตอ้งทราบวา่ผูก้  ากบัไดก้ าหนดนดัหมายวนั
เดินทางไปและกลบัเม่ือไร  พร้อมทั้งได้แจง้ให้นายหมู่  รองนายหมู่ และเพื่อนทุกคนได้ทราบ
ตรงกนัหรือยงั  เพื่อท่ีลูกเสือจะไดแ้จง้ใหผู้ป้กครองทราบและเตรียมตวัไดท้นัเวลา 
 2.  ไปท าอะไร  ผูก้  ากบัจะไดแ้จง้ให้ทราบวา่การเดินทางไปอยูค่่ายพกัแรมเรามีจุดประสงค์
จะไปท าอะไร  เช่น  การส ารวจ  การใช้แผนท่ีเข็มทิศ  การสะกดรอยหรือการชุมนุมรอบกองไฟ  
เป็นตน้  และลูกเสือจะตอ้งน าอะไรติดตวัไปบา้ง 
 3.  ไปทีไ่หน  การไปพกัแรมนอกสถานท่ี  ผูก้  ากบัจะเลือกสถานท่ีท่ีลูกเสือควรไดรั้บความ
สะดวกบา้งตามสมควร  เช่น  ถา้ไปพกัตามค่ายลูกเสือก็จะสะดวกในเร่ืองของวสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่ตอ้ง
ขนติดตวัไปมาก  แต่ถา้ไปอยูต่ามป่าเขา  ลูกเสือก็จะตอ้งน าอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นติดตวัเพิ่มข้ึน 
 4.  ไปอย่างไร  การเดินทางอาจไปโดยรถยนต ์ รถไฟ  เรือ  จกัรยานหรือเดินไป  ผูก้  ากบัจะ
ไดช้ี้แจงใหลู้กเสือทราบ  เพื่อจะไดส้ะดวกไม่เสียเวลาหรือเกิดพลดัหลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปอยู่ค่ายพกัแรม 
 ลูกเสือจะต้องเตรียมการต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางในวนัรุ่งข้ึนหรือก่อน
ก าหนดการเดินทาง  และการเตรียมเฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็นเท่านั้น  ดงัน้ี 
 เคร่ืองใช้ประจ าตัว 

1. กระติกน ้าลา้งใหส้ะอาด  เติมน ้าใหเ้ตม็ 
2. ตรวจเคร่ืองใช ้ เช่น  สบู่  ผา้เช็ดตวั  แปรงสีฟัน  ผา้ขาวมา้  เข็มซ่อนปลาย  เข็มเยบ็ผา้-

ดา้ย  เส้ือ  กางเกง  มีด  รองเทา้แตะ  ขนัลา้งหนา้  ผา้ปูท่ีนอน  เชือกผกูเง่ือน 
3. เคร่ืองแบบและเคร่ืองประกอบเคร่ืองแบบ 
4. ไฟฉาย  ชอ้นส้อม  จานขา้ว 
5. ยาประจ าตวัและยาปฐมพยาบาลแผลเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
6. ตรวจเคร่ืองใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้
7. ตรวจเคร่ืองใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านได ้
8. รองเทา้-ถุงเทา้ใหอ้ยูใ่นสภาพดี  ไม่ควรใชร้องเทา้ใหม่เพราะอาจกดัเทา้ได ้
9. แผนท่ี-เขม็ทิศ 
10. ผา้ห่มนอน  เตน็ท ์
11. เส้ือกนัฝน 
12. ไมพ้ลอง 

 เคร่ืองใช้ประจ าหมู่ 
 ตอ้งเป็นไปตามความจ าเป็นและตอ้งแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีลูกเสือจะตอ้งรับภาระใน
การดูแลและขนของเหล่าน้ี  คือ 

1. ตะเกียง 
2. เคร่ืองครัว 
3. อาหารแหง้ 
4. มีด  ขวาน 
5. กระเป๋ายา 
6. ถงัตกัน ้า 
7. ไมขี้ดไฟ 
8. ธงหมู่ 

 
 
 
 
 



 1.3  วนัสุดท้ายของการอยู่ค่ายพกัแรม 
1. ก่อนกลบั  ลูกเสือตอ้งตรวจและจดัส่ิงของท่ีจะส่งคืนหรือท าการขนส่ง  ของบางอยา่งท่ี

ควรเก็บหรือกลบตอ้งจดัการให้เรียบร้อย  เช่น  ขยะมูลฝอย  หลุมขยะต่าง ๆ ของบางอย่างให้ท า
ความสะอาดใหเ้รียบร้อย  เช่น  จาน  ชอ้น  ชาม  แลว้บรรจุเขา้ท่ี 

2. ร้ือเต็นท ์ เม่ือจวนจะกลบัจึงร้ือและเก็บเต็นท ์ เพื่อปล่อยให้เต็นทถู์กแดดและลม  การ
เก็บบริเวณท่ีพกัตอ้งแบ่งงานกันท า  เพราะจะมีเต็นท์อย่างอ่ืนด้วย  เช่น  เต็นท์เก็บพสัดุ  เต็นท์
พยาบาล  ทุกอยา่งตอ้งท าใหส้ะอาด  ขอ้ส าคญัคือตอ้งดบัไฟท่ีก่อใหด้บัสนิท 

3. ถา้เป็นค่ายลูกเสือจะตอ้งขอบคุณเจา้ของสถานท่ีและผูมี้อุปการคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  การรักษาสุขภาพ 
 หลักส าคญัในการเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือ  คือ  การปฏิบติักิจกรรมกลางแจง้  เช่น  
ทกัษะต่าง ๆ กิจกรรม การเดินทางไกล  ผจญภยั  สะกดรอย  ซ่ึงลูกเสือจะตอ้งปฏิบติัดว้ยความมานะ  
อดทน  ตรากตร า  การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศจะมีอยูต่ลอดเวลา  โดยเฉพาะเร่ืองของความ
ร้อนจากแสงแดด  และสายฝน  หรือรวมถึงอากาศท่ีหนาวเยน็  ขณะปฏิบติักิจกรรมจะเป็นสาเหตุท่ี
ท าให้ลูกเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบาย  ไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมต่อไปได้  และเพื่อไม่ให้เกิด
อาการเจบ็ป่วย  ลูกเสือควรปฏิบติัดงัน้ี 
 การหลกีเลีย่งอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัสุขภาพ 

1. ไม่ควรปฏิบติักิจกรรมกลางแสงแดดเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกนั 
2. ไม่ควรออกก าลงักายดว้ยการวิง่กลางแสงแดดเป็นระยะทางไกล ๆ  
3. การเดินทางไกลควรหยดุพกัเป็นระยะและด่ืมน ้า 
4. ไม่ควรปฏิบติักิจกรรมกลางสายฝน 
5. ขณะเหน่ือยมากไม่ควรด่ืมน ้าหรือน ้าแขง็ 

 
 



 การป้องกนัรักษาสุขภาพ 
1. การปฏิบติักิจกรรม  หากเป็นไปไดค้วรท าใตร่้มไม ้
2. ควรสวมหมวกเม่ือตอ้งปฏิบติักิจกรรมกลางแดด 
3. ควรด่ืมน ้าสะอาดและหลีกเล่ียงการด่ืมน ้าอดัลม 
4. ควรใส่เส้ือผา้ท่ีไม่เปียกหรืออบัช้ืน 
5. ควรหยดุพกัการปฏิบติักิจกรรมขณะฝนตก 
6. ควรใส่เส้ือผา้ท่ีใหค้วามอบอุ่นขณะอยูค่่ายพกัแรม 
7. เม่ือรู้สึกผดิปกติทางร่างกายใหแ้จง้ผูก้  า 

 

3.  การสร้างทีพ่กัแรมช่ัวคราว 
 การสร้างท่ีพกัแรมชัว่คราวเป็นการสร้างโดยอาศยัวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน  เช่น  ไมไ้ผม่าท า
เป็นโครงหลงัคาหนา้จัว่  ดว้ยการผกูดว้ยเง่ือนกากบาท  ใชไ้มไ้ผท่ี่ผา่แลว้มดัติดท่ีหลงัคาเพื่อสะดวก
ในการมุงหลงัคา  อาจเป็นจาก  แฝก  หรือฟางก็ได้  การมุงหลังคาจะตอ้งท าจากขา้งล่างข้ึนไป
บริเวณพื้นใหปู้ดว้ยฟางหรือหญา้แหง้ก่อนใชผ้า้ปูทบั 
 
 
 

 
 
 
 
4.  การออกส ารวจขณะอยู่ค่ายพกัแรม 
 ขณะท่ีลูกเสืออยูค่่ายพกัแรมใหลู้กเสือออกท าการส ารวจสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินอาจไป  
2  คน  หรือหมู่ของตน  หรือร่วมกบักองลูกเสือในทอ้งถ่ิน  อาจเป็นโบราณสถาน  การท ามาหากิน  
กิจการของสถานพยาบาล  ท่ีท าการของอ าเภอ ไปรษณีย ์ วดัหรือโรงงานอุตสาหกรรม  แลว้กลบัมา
รายงานวา่ลูกเสือท่ีไปส ารวจไดพ้บกบัใคร  มีอะไรบา้งท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัชีวิตในทอ้งถ่ิน  ความ
สะดวกสบาย  ความยากล าบากในการด ารงชีวิต  โดยลูกเสือรายงานต่อผูก้  ากบัลูกเสือดว้ยวาจาแต่
ส่ิงส าคญักนัลืม  ลูกเสือจ าเป็นตอ้งใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูบ้นัทึกวา่ไปท่ีไหน  พบเห็นอะไร  ลูกเสือ
คิดอยา่งไรกบัส่ิงท่ีไดเ้ห็น 
 
 
 



ใบบันทกึการออกส ารวจ 
 

สถานที ่ ส่ิงที่ได้พบเห็น ได้ท าอะไร - มีความเห็นอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
ลงช่ือ……………………..ผูบ้นัทึก 
ออกส ารวจ เ ม่ือ     ว ัน……เ ดือน ..………..
พ.ศ……… 

 

5.   การส ารวจสถานทีท่ีส่ าคญั 
  

สถานทีส่ าคัญ 
 ในการไปเยือนสถานท่ีส าคญัในทอ้งถ่ินเพื่อการศึกษา  ลูกเสือจะตอ้งพยายามศึกษาถึง
ความส าคญั  ความเป็นมาของสถานท่ีแห่งนั้นโดยละเอียด  แลว้จึงน ามาเขียนสรุปเพื่อรายงานต่อผู ้
ก  ากบัลูกเสือ  โดยเรียงล าดบัหวัขอ้ดงัน้ี 
 1.   ช่ือสถานท่ีท่ีไปเยอืน 
 2.   ท่ีตั้ง 
 3.   ความส าคญัและความเป็นมา 
 4.   ระเบียบปฏิบติัของสถานท่ีแห่งนั้น 
 5.   ผูดู้แลรักษา 
 6.   ขอ้เสนอแนะหรือความเห็นของลูกเสือเก่ียวกบัสถานท่ีแห่งนั้น 
 
 
 



 การส ารวจบริเวณเลก็ ๆ  ในท้องถิ่น 
 การไปส ารวจบริเวณเล็ก ๆ ในทอ้งถ่ินในละแวกบา้นของตนบริเวณสองฝ่ังล าคลองหรือ
แม่น ้ าเป็นระยะทาง  800  เมตร  พร้อมกนันั้นลูกเสือจะตอ้งท าแผนผงัของบริเวณดงักล่าวโดย
ลูกเสือควรปฏิบติัดงัน้ี 
 1.  การเดินทางส ารวจ อาจเดินเรียบล าคลองหรือพายเรือไปเองหรือไปกบัเพื่อนๆ ลูกเสือ
ดว้ยกนัก็ได ้
 2.  ขณะเดินทางจะตอ้งท าแผนผงัการเดินทางและส่ิงท่ีไดพ้บเห็นตลอดเส้นทางและบนัทึก
ลงแผนผงั  เช่น  ท่าเรือ  โรงงานท่ีอยูริ่มคลอง  วดั  ฯลฯ 
 3.  การส่งรายงาน  เม่ือกลบัมาแลว้ให้ลูกเสือส่งรายงาน  คือแผนผงัการเดินทางพร้อมส่ิงท่ี
ไดพ้บเห็น  ซ่ึงไดบ้นัทึกลงในแผนผงัใหผู้ก้  ากบัลูกเสือไดท้ราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


