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        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร คํานํา โดยท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ#งพัฒนาผู&เรียนทุกคนซ่ึง เป+นกําลังของชาติให&เป+นมนุษย0สมดุลท้ังด&านร#างกาย ความรู& คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป+นพลเมืองไทย   และพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป+นประมุข มีความรู&  และทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเป+นต#อการศึกษาการประกอบอชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยกําหนดให&กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีเป+นกิจกรรมพัฒนาผู&เรียนท่ีจําเป+นต&องเรียนรู&เพ่ิมเติม นอกเหนือจาก 8 กลุ#มสาระการเรียนรู&และคุณลักษณะอันพึงประสงค0 กิจกรรมพัฒนาผู&เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป+นกิจกรรมท่ีมุ#งให&ผู&เรียนได&พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย#างรอบด&านเพ่ือความเป+นมนุษย0ท่ีสมบูรณ0ท้ังร#างกาย สติป=ญญา อารมณ0และสังคม เสริมสร&างให&ผู&เรียนเป+นผู&มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝ=งและสร&างจิตสํานึกของการทําประโยชน0เพ่ือสังคม สามารถจัดการกับตนเองได& และอยู#ร#วมกับผู&อ่ืนอย#างมีความสุข  เพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติท่ีตรงกัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จึงได&จัดการสัมมนาผู&บังคับบัญชาลูกเสือสํารอง ผู&บังคับบัญชาลูกเสือสามัญให&กับครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําไปปฏิบัติได&จริงในโรงเรียน อย#างถูกต&องเป+นไปในแนวทางเดียวกัน  ขอขอบคุณผู&ทรงคุณวุฒิ  ผู&เก่ียวข&องกับการดําเนินการครั้งนี้ทุกท#านท่ังกรจัดทําเอกสารและให&การฝBกอบรมจนสําเร็จลุล#วงด&วยดี                                        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2         
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        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร    7 ประวัติลูกเสือสํารอง สุมน  สมสาร ผู&ตรวจการลูกเสือฝFายฝBกอบรมและวิชาการ เรียบเรียง เม่ือท#านลอร0ดเบเดนโพลเอลล0พาเด็กไปทําการทดลองอยู#ค#ายพักแรม ณ เกาะบราวน0ซี เม่ือ ค.ศ.1907 ซ่ึงนับว#าเป+นจุดกําเนิดของลูกเสือและต#อมาได&เขียนหนังสือ “การลูกเสือสําหรับเด็กชาย” (Scouting for boys) ข้ึนเม่ือ ค.ศ.1908  ท#านได&ตั้งใจว#ากิจการลูกเสือนี้ได&เตรียมไว&ให&สําหรับเด็กชายท่ีมีอายุ 11 ป[ข้ึนไป และท#านก็ได&ประสบความสําเร็จเม่ือกิจการลูกเสือได&แพร#ขยายไปอย#างรวดเร็วในประเทศอังกฤษและได&มีการก#อต้ังกองลูกเสือข้ึนมากมาย (Scout Troops) เวลาล#วงมาถึง 6-7 ป[ ประมาณป[ ค.ศ.1914 ท#านได&พบว#ามีเด็กเล็ก ๆ เหล#านั้นท#านจึงได&ทดลองต้ังกองลูกเสือสําหรับเด็กรุ#นเล็กข้ึน (Junior Boy Scout Troops) แต#ปรากฏว#าต&องล&มเหลวไปเพราะวิธีการและกิจกรรมต#าง ๆ ของลูกเสือ (Boy Scout) ไม#อาจตอบสนองความต&องการและวุฒิภาวะของเด็กเล็กได& ด&วยเหตุนี้ท#านจึงได&จัดให&มีการประชุมผู&บังคับบัญชาลูกเสือข้ึนท่ี Imperial Head Quarters เม่ือป[ ค.ศ.1916 เพ่ือปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ในท่ีสุดสภาการลูกเสือ (Scout Council) ก็ได&อนุมัติให&มีการจัดฝBกด&วยวิธีการพิเศษเพ่ือบรรลุเปmาหมายแห#งความต&องการของเด็ก ๆ ในวัยนี้โดยเรียกเด็ก ๆ ในวัยนี้ว#า “ลูกหมาปFา” (Wolf Cubs) ท้ังนี้ก็โดยเหตุท่ีท#านลอร0ดเบเดนโพลเอลล0ได&เลือกวิธีการจากหนังสือเรื่องปFาดงพงพี (The jungle’s story) ซ่ึงแต#งโดยรัดยาร0ดคลิปปrsงมาเป+นภูมิหลังในการฝBกอบรม เนื่องจากเป+นพ้ืนฐานในการฝBกลักษณะนิสัยต#าง ๆ ก#อให&เกิดความสนใจและพอใจในเรื่องของธรรมชาติและกิจกรรมต#าง ๆ  ตัวอย#างการประพฤติปฏิบัติตัวท่ีดีและมีไม#ดีรักการผจญภัย รักหมู#คณะให&มีระเบียบวินัยเล#นอย#างยุติธรรมและจิตใจสะอาดเพ่ือให&เป+นไปโดยถูกต&องของสังคมมนุษยชาติ ท#าน บี.พี. ได&เป+นผู&กําหนด คําปฏิญาณและคติพจน0 “ทําดีท่ีสุด” ให&ลูกเสือสํารองได&ประพฤติและปฏิบัติต#อมาในวันท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ.1916 นั่นเอง ท#าน บี.พี. ได&จัดพิมพ0หนังสือ “คู#มือลูกเสือสํารองข้ึน (The Wolf Cub Hand Book) โดยได&รับความร#วมมือช#วยเหลือจาก น.ส.วีร#าบาเคลย0 (Miss Vera Barclay) หลังจากนั้นกิจการลูกเสือสํารองก็ได&ขยายอย#างรวดเร็ว ต#อมาได&มีการพิมพ0หนังสือ “คู#มือผู&กํากับลูกเสือสํารองและคู#มือของลูกเสือสํารอง”ข้ึนอีกหลายเล#ม ทําให&กิจการลูกเสือสํารองได&ประสบผลสําเร็จอย#างดียิ่งและได&แพร#หลายไปยังประเทศต#าง ๆ ท่ัวโลก สําหรับประเทศไทยได&รับเอากิจการลูกเสือสํารองเข&ามาโดยได&จัดให&มีการฝBกอบรมผู&กํากับลูกเสือสํารองข้ันความรู&เบ้ืองต&น ข้ึนเป+นครั้งแรก เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2501 ณ ตําบลอ#างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงได&ถือเอาวันท่ี 5 สิงหาคมของทุกป[ เป+นวันลูกเสือสํารอง กิจการของลูกเสือสํารองในระยะแรก ๆ เจริญอยู#ในหมู#    โรงเรียนราษฎร0เป+นส#วนใหญ#  ต#อมาจึงได&ค#อย ๆ แพร#ขยายไปยังโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาลและเทศบาลและตามจังหวัดต#าง ๆ ตามลําดับ ได&มีกิจกรรมต#าง ๆ ท้ังของลูกเสือสํารองและผู&บังคับบัญชาลูกเสือสํารองเป+นท่ีสนุกสนานทุกป[ ป=จจุบันกิจการลูกเสือสํารองได&เงียบเหงาลง  ท้ังนี้เพราะขาดผู&นําทางการลูกเสือสํารอง  ขาดแรงกระตุ&นจากผู&บริหารชั้นสูงกินแดนแห#งความสมมุติในหลักการและวิธีการของลูกเสือสํารองก็มลายหายสูญไป ต#อไปนี้จึงสมควรจะได&รับการฟysนฟูให&เข&มแข็งยิ่งข้ึน  



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร    8 วิธีการบริหารในกองลูกเสือสํารอง การขออนุญาตจัดตั้งกอง ระยะแรก 1. ก#อนท่ีจะดําเนินการขออนุญาตจัดต้ังกองจะต&องรวบรวมเด็กท่ีสมัครใจจะเป+นลูกเสืออย#างน&อย 12 คน (2 หมู#) และ ไม#เกิน 36 คน (6 หมู#) แลให&เด็กเขียนใบสมัครไว& (ตามแบบ ล.ส.3) 2. เม่ือรวบรวมเด็กได&พอจํานวนแล&ว ให&ทําการสอนวิชาในข้ัน “เตรียมลูกเสือสํารอง” หรือ “ลูกเสือสํารองใหม#” ซ่ึงเป+นวิชาท่ีจําเป+นท่ีลูกเสือสํารอง จะต&องเรียนรู&เป+นอันดับแรก คือ  1) มีความรู&เก่ียวกับนิยายเรื่องเมาคลี และประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสํารอง 2) รู&จักการทําความเคารพเป+นหมู# (แกรนด0ฮาวล0) และระเบียบแถวเบ้ืองต&น 3) รู&จักการทําความเคารพเป+นรายบุคคล การจับมือซ&าย และคติพจน0ของลูกเสือ 4) รู&จักคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 3. มีผู&สมัครเป+นผู&กํากับลูกเสือ จํานวน 1 คน  ผู&สมัครเป+นผู&กํากับลูกเสือต&องมีอายุไม#น&อยกว#า 20 ป[ และต&องได&รับเครื่องหมายวู|ดแบจด0ลูกเสือสํารอง ส#วนรองผู&กํากับลูกเสือต&องมีอายุไม#ต่ํากว#า 18 ป[ และผ#านการฝBกอบรมข้ันความรู&เบ้ืองต&นลูกเสือสํารองเป+นอย#างน&อย จะมีสักก่ีคนก็ได&ไม#จํากัด แต#เม่ือได&รับการแต#งต้ังให&เป+นรองผู&กํากับฯแล&ว ควรรีบหาโอกาสไปเข&ารับการฝBกอบรมข้ันความรู&ชั้นสูงต#อไป ระยะท่ีสอง  เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนในระยะแรกแล&ว  เห็นว#าเด็กมีความรู&ความสามารถในวิชาท่ีสอนเป+นท่ีพอใจแล&ว ก็ให&ดําเนินการขออนุญาตต้ังกองลูกเสือข้ึนไปถึงผู&มีอํานาจอนุญาต(ส#วนกลางเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห#งชาติ, ส#วนภูมิภาคผู&มีอํานวยการลูกเสือจังหวัด) โดยจัดทําเป+นหนังสือพร&อมกับแนบฟอร0มการขอจัดต้ังกองลูกเสือ(ล.ส.1) และแบบฟอร0มขอต้ังผู&กํากับฯ รองผู&กํากับ (ล.ส.2) เสนอไปด&วย  เม่ือได&รับอนุญาตให&จัดต้ังกองลูกเสือแล&ว  และผู&บังคับบัญชาก็ได&รับการแต#งต้ังแล&ว  ให&รีบจัดพิธีเข&าประจํากองให&แก#ลูกเสือโดยมิชักช&า  เม่ือได&เข&าประจํากองแล&ว เด็กจึงจะเป+นลูกเสือโดยสมบูรณ0 รายการเอกสารต4าง ๆ ท่ีกองลูกเสือต�องมีและควรมี  เม่ือมีกองลูกเสือโดยสมบูรณ0แล&ว จะต&องมีวัสดุอุปกรณ0ในการฝBกอบรมและการทะเบียนต#าง ๆ ดังนี้ คือ ท่ีต&องมี  1. สถานท่ีฝBกอบรม ท้ังในร#มและกลางแจ&ง  2. เสาธงสําหรับการประชุมกอง 3. ใบสมัครของลูกเสือ (ล.ส.3)  4. ใบเสร็จรับเงินค#าบํารุงลูกเสือ (ล.ส.19) 5. ทะเบียนลูกเสือสํารอง (ล.ส.6) ซ่ึงในสมุดทะเบียนนั้นจะมีรายการเก่ียวกับ -บัญชีเงินค#าบํารุงประจําป[ -ประวัติของลูกเสือ และผลการเรียน -บัญชีรับ – จ#ายเงินของกองลูกเสือ -บัญชีทรัพย0สินของกองลูกเสือ 6. บัตรประจําตัวลูกเสือสํารอง (ล.ส.15) 7. สมุดประวัติของกองลูกเสือ (Loog Book) 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร 8. สมุดบันทึกการประชุมของผู&บังคับบัญชาลูกเสือ 9. สมุดบันทึกการสอน 10.สมุดการฝ[มือของหมู# (Scrap Book) 9 11. หีบอุปกรณ0การฝBก (Six Box) พร&อมด&วยอุปกรณ0 เช#น เชือกผูกเง่ือน, เชือกกระโดด, ไม&ทูนศีรษะ,         ดินสอเทียน, กรรไกร, เข็ม, ด&าย, ลูกบอล, ฯลฯ เป+นต&น       ท่ีควรมี 1. บัญชีเรียกชื่อ 2. สมุดบันทึกส#วนตัวของผู&กํากับ 3. แผนภูมิต#าง ๆ ประกอบการฝBกอบรม 4. แผนภูมิแสดงความก&าวหน&าของลูกเสือ 5. หนังสือต#าง ๆ เช#น พระราชบัญญัติลูกเสือ, ข&อบังคับคณะลูกเสือแห#งชาติ, กฎกระทรวง, ว#า     ด&วยเครื่องแบบคู#มือวิชาต#าง ๆ ฯลฯ เป+นต&น 6. แบบฟอร0มรายงานการลูกเสือประจําป[ 7. ใบโอนกองลูกเสือ (ล.ส.4)  แบบพิมพ6ต4าง ๆ ท่ีใช�ในการดําเนินงานของกองลูกเสือ ล.ส.1 คําร&องขอจัดต้ังกลุ#มลูกเสือหรือกองลูกเสือ ล.ส.2 ใบสมัครขอเป+นผู&บังคับบัญชาลูกเสือ ผู&ตรวจการลูกเสือ และเจ&าหน&าท่ีลูกเสือ ล.ส.3 ใบสมัครเข&าเป+นลูกเสือ ล.ส.4 ใบโอนกองลูกเสือ ล.ส.5 รายงานการลูกเสือประจําป[ ล.ส.6 ทะเบียนลูกเสือสํารอง ล.ส.7 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ ล.ส.8 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ#นใหญ# ล.ส.9 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญวิสามัญ ล.ส.10 รายงานการเงินลูกเสือ ล.ส.11 ใบต้ังกลุ#มลูกเสือ ล.ส.12 ใบต้ังกองลูกเสือ ล.ส.13 ใบต้ังผู&บังคับบัญชา ผู&ตรวจการ กรรมการลูกเสือ ล.ส.14 ใบสําคัญคู#กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ ล.ส.15 บัตรประจําตัวลูกเสือสํารอง ล.ส.16 บัตรประจําตัวลูกเสือสามัญ ล.ส.17 บัตรประจําตัวลูกเสือสามัญรุ#นใหญ# ล.ส.18 บัตรประจําตัวลูกเสือวิสามัญ ล.ส.19 ใบเสร็จรับเงินค#าบํารุงลูกเสือ     



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร   10 10 การประชุม  เพ่ือให&การดําเนินงานของกองลูกเสือสํารองให&ดําเนินไปด&วยความเรียบร&อย จะต&องจัดให&มีการประชุมปรึกษาหารือดังนี้  1. ประชุมนายหมู#ลูกเสือสํารอง (Sixer Council)  การประชุมนี้ไม#ถือเป+นทางการเพียงแต#ฝBกให&นายหมู#ลูกเสือสํารองรู&วิถีทางของประชาธิปไตย มีความเชื่อม่ันในตนเอง กล&าแสดงความคิดเห็นและพูดในท่ีประชุม จะจัดประชุมท่ีใดก็ได&  และควรประชุมเดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนต#อครั้ง ท้ังนี้แล&วแต#ความสะดวก  2. การประชุมผู&กํากับและรองผู&กํากับในกองลูกเสือสํารอง  การดําเนินงานของกองลูกเสือสํารองไม#ใช#เป+นหน&าท่ีของผู&กํากับแต#เพียงคนเดียว  การลูกเสือในกองจะเจริญก&าวหน&าต&องอาศัยความร#วมมือระหว#างผู&กํากับและรองผู&กํากับ  ฉะนั้น ผู&กํากับจึงไม#ควรวางแผนแต#เพียงผู&เดียว   ต&องมีการประชุมปรึกษาหารือระหว#างผู&กํากับลูกเสือและรองผู&กํากับเพ่ือวางแผนงานแก&ไขป=ญหาปรับปรุงในกองลูกเสือของตนให&รุ#งเรืองควรประชุมอย#างน&อยเดือนละ 1 ครั้ง   โดยผู&กํากับเป+นประธานท่ีประชุมและให&บันทึกการประชุมไว&โดยละเอียดทุกครั้ง  3. ประชุมผู&กํากับในกลุ#ม  เป+นการประชุมของผู&กํากับและรองผู&กํากับในกลุ#มทุกคนเพ่ือวางแผนงานของกองลูกเสือ  การฝBกอบรมตลอดจนการควบคุมการดําเนินงานให&อยู#ในระดับสูงเสมอ  ควรประชุมเดือนละครั้ง  โดยปกติมีผู&กํากับกลุ#มเป+นประธาน  4. ประชุมกรรมการกลุ#ม  ท่ีประชุมนี้ประกอบด&วยบุคคลภายนอก ผู&ปกครองลูกเสือ  ผู&สนใจต#อกิจการลูกเสือ มีผู&กํากับกลุ#มลูกเสือเป+นประธาน  ควรมีการประชุม 3 เดือนต#อครั้งเป+นอย#างน&อย  มีหน&าท่ีช#วยจัดหาอุปกรณ0การฝBกอบรม การหาเงิน การประชาสัมพันธ0ทรัพย0สินของกลุ#มลูกเสือและกิจการอ่ืนเพ่ือประโยชน0ของกลุ#มลูกเสือ  การขยายกองลูกเสือ  ในกรณีท่ีมีลูกเสือสํารองเกินกว#า 6 หมู#  อาจขยายเป+น 2 กอง หรือ 3 กอง หรือ 4 กองได&  แต#ต&องคํานึงถึงจํานวนผู&บังคับบัญชาลูกเสือว#าจะมีพอกองละ 3 คนหรือไม# (ผู&กํากับ 1 คน รองผู&กํากับ 2 คน) ถ&ามีไม#พอ ไม#ควรขยายกองลูกเสือ คงรวมอยู#ในกองเดียวไปก#อน  การยุบกองลูกเสือ  กองลูกเสือสํารองเม่ือได&ต้ังข้ึนแล&ว  อาจยุบได&ในกรณีต#อไปนี้ 1. สถานท่ีซ่ึงเป+นท่ีตั้งกองลูกเสือปรากฏภายหลังว#าเป+นสถานท่ีอันไม#สมควร 2. ทําการฝBกและอบรมลูกเสือในทางท่ีไม#ตรงหรือขัดกับหลักการ และวัตถุประสงค0ของคณะ ลูกเสือแห#งชาติ 3. ลูกเสือในกลุ#มหรือกองลูกเสือ พากันประพฤติชั่วเป+นเหตุนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะลูกเสือแห#งชาติ 4. มีจํานวนลูกเสือ ผู&บังคับบัญชาลูกเสือ ไม#พอท่ีจะดํารงเป+นกลุ#มหรือกองลูกเสือต#อไปได& ท้ังนี้  ภายในเวลาท่ีกําหนดให&ตามสมควร    



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร    11 หลักสูตรของลูกเสือสํารอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง พ.ศ. 25๒2 ความมุ#งหมายของการลูกเสือสํารองคือการส#งเสริมการพัฒนาเด็กในวัยลูกเสือสํารองท้ังในร#างกาย สติป=ญญา จิตใจ และศีลธรรม โดยถือว#าเป+นส#วนสําคัญส#วนหนึ่งของแผนการฝBกอบรมต#อเนื่องกันกับของเด็ก  ในวัยต#างๆ ท่ีอยู#ในขบวนการลูกเสือ แผนการฝBกอบรมลูกเสือสํารองมีระดับสูงข้ึนตามวัยและสมรรถภาพของเด็กแต#ละคนแบ#งออกเป+น 3 ข้ัน คือ ดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2 และดาวดวงท่ี 3 กับให&เด็กมีโอกาสได&รับเครื่องหมายวิชาพิเศษดังท่ีกําหนดไว&ในหลักสูตรนี้ด&วย อนึ่ง ผู&สมัครเป+นลูกเสือสํารอง จะต&องผ#านการทดสอบข้ันต&นเพ่ือขอรับเครื่อง-หมายลูกเสือสํารอง เม่ือได&รับเครื่องหมายลูกเสือสํารองแล&ว จึงจะนับว#าเป+นลูกเสือสํารองโดยสมบูรณ0 นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ0สําหรับลูกเสือสํารองท่ีจะพ&นวัยลูกเสือสํารอง และพร&อมท่ีจะสมัครเข&าเป+นลูกเสือสามัญต#อไป หมวด 1 เครื่องหมายลูกเสือสํารอง ลักษณะ  ทําด&วยผ&าสีกรมท#า รูปไข# ยาว 4 ซม. กว&าง 3.5 ซม. มีรูปหน&าเสือและคําว#า “ลูกเสือ” สีเหลืองขลิบริมสีกรมท#า ติดท่ีอกเสื้อข&างซ&ายเหนือกระเป�า หลักสูตรเตรียมลูกเสือสํารอง 1. มีความรู&เก่ียวกับนิยายเรื่องเมาคลี และประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือสํารอง 2. รู&จักการทําความเคารพเป+นหมู# (แกรนด0ฮาวล0) และระเบียบแถวเบ้ืองต&น 3. รู&จักการทําความเคารพเป+นรายบุคคล การจับมือซ&าย และคติพจน0ของลูกเสือ 4. รู&จักคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง       



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร   12 หมวด 2 เครื่องหมายช้ันของลูกเสือสํารอง ลูกเสือสํารองแบ#งออกเป+น 3 ชั้น คือ ดาวดวงท่ี 1 ดาวดวงท่ี 2 และดาวดวงท่ี 3 แต#ละข้ันมีกิจกรรม 12 อย#าง ซ่ึงลูกเสือสํารองจะต&องเรียนรู&และสามารถปฏิบัติได& ดาวดวงท่ี 1  ลักษณะ เป+นเครื่องหมายรูปดาว 6 แฉก สีเงิน เส&นผ#านศูนย0กลาง 1.5 ซม. ติดท่ีข&างขวารูปหน&าเสือหน&าหมวก 1 ดวง หลักสูตร 1. อนามัย (ก) รู&จักวิธีและเหตุผลในการรักษาฟ=น มือ เท&า และเล็บ ให&สะอาด (ข) รู&จักวิธีหายใจอย#างถูกต&อง และรู&จักวิธีปmองกันโรคหวัดไม#ให&แพร#ออกไป (ค) แสดงวิธีปฏิบัติในเม่ือมีแผลถลอก เล็กน&อยและเข&าใจถึงความสําคัญในการท่ีจะขอความช#วยเหลือจากผู&ใหญ#ในเม่ือมีอุบัติเหตุ เกิดข้ึน 2. ความสามารถในเชิงทักษะ (ก) ขว&างและรับลูกบอลระหว#าง 2 คน ซ่ึงอยู#ห#างกันอย#างน&อย 5 เมตร (16 ฟุต) ให&ได& 8 ครั้ง ใน 10 ครั้ง (ข) ปฏิบัติกิจกรรมต#อไปนี้ให&ได& 2 อย#าง คือ ม&วนหน&า กระโดด กบข&ามลูกเสือท่ีมีขนาดเดียวกันได& ข้ึนต&นไม& หรือไต#เชือกให&ได&สูงอย#างน&อย 3 เมตร (10ฟุต) 3. การสํารวจ รู&จักท่ีตั้งของสถานบริการท่ีสําคัญในท&องถ่ินใกล&เคียง เช#น วัด โรงเรียน สถานีตํารวจ สถานีอนามัย โรงพยาบาล สํานักงานแพทย0 สถานีดับเพลิง โทรศัพท0 ท่ีทําการไปรษณีย0และเวลาเก็บจดหมายจากตู&ไปรษณีย0 ท่ีจอดรถประจําทาง สถานีรถไฟ ท่ีจอดรถรับจ&างท่ีใกล&ท่ีสุดและรู&จักขอความช#วยเหลือจากผู&ใหญ# ตํารวจหรือหน#วยดับเพลิง 4. การค&นหาธรรมชาติ เลือกสัตว0 ต&นไม& ปลา หรือนก อย#างใดอย#างหนึ่งท่ีได&เคยเห็นและค&นหาเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งนั้นๆให&มากสุดเท#าท่ีสามารถจะทําได&    



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร    13 5. ความปลอดภัย (ก) เข&าใจสาเหตุต#างๆ ท่ีทําให&เกิดอุบัติเหตุในบ&านและอันตรายท่ีเกิดจากไฟ (ข) รู&จักและปฏิบัติตามกฎจราจรทางบก สําหรับผู&เดินเท&า 6. บริการ (ก) รู&จักเก็บรักษาเสื้อผ&าและรองเท&าของตนให&สะอาดเรียบร&อย (ข) รู&จักจัดและเก็บท่ีนอนให&เรียบร&อย (ค) รู&จักต&มน้ําร&อนและทําความสะอาดเครื่องใช&ต#างๆ เม่ือใช&แล&ว 7. ธงและประเทศต#างๆ (ก) สามารถร&องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และรู&จักวิธีปฏิบัติในเม่ือมีการบรรเลงเพลงชาติ หรือเพลงสรรเสริญพระบารมี (ข) รู&เรื่องราวเก่ียวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู#หัวรัชกาลป=จจุบันพอสมควร (ค) รู&ประวัติธงชาติไทยโดยสังเขป กับรู&ส#วนประกอบความหมายและวิธีชักธงชาติไทย (ง) รู&จักธงคณะลูกเสือโลก และธงชาติของประเทศอ่ืนอีก 2 ประเทศ 8. การฝ[มือ ทําหุ#นจําลองหรือสิ่งของอย#างง#าย ๆ จากเศษวัสดุ  9. กิจกรรมกลางแจ&ง เดินสะกดรอยตามเครื่องหมายท่ีกําหนดไว& 10. การบันเทิง แสดงเงียบตามลําพัง หรือกับเพ่ือนลูกเสือสํารองอีกคนหนึ่ง 11. การผูกเง่ือน (ก) ผูกเง่ือนพิรอด เง่ือนขัดสมาธิ และรู&จักวิธีใช&เง่ือนดังกล#าว (ข) รู&จักวิธีเก็บเชือกอย#างง#ายๆ 12. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง ปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารองอย#างดีท่ีสุด      



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร   14 ดาวดวงท่ี 2  ลักษณะ เป+นเครื่องหมายรูปดาว 6 แฉก สีเงิน เส&นผ#านศูนย0กลาง 1.5 ซม. ติดท่ีข&างซ&ายรูปหน&าเสือหน&าหมวก  หลักสูตร 1. อนามัย (ก) รู&จักความสําคัญของการนอนหลับสนิทในตอนกลางคืน (ข) รู&จักวิธีปฏิบัติในกรณีท่ีจมูกมีเลือดกําเดาออก (ค) รู&จัดความสําคัญของการขอความช#วยเหลือจากผู&ใหญ#ในเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน  2. ความสามารถในเชิงทักษะ (ก) ว#ายน้ําได&ไกล 10 เมตร หรือ (ข) ภายในระยะเวลาอย#างน&อย 3 เดือน โดยการฝBกอย#างสมํ่าเสมอ สามารถปฏิบัติกิจกรรมต#อไปนี้ให&ดีข้ึน 3 อย#าง คือ 1. กระโดดเชือกเท&าชิดกันโดยแกว#งเชือกด&วยตนเองไปข&างหน&า 15 ครั้ง ไปข&างหลัง 15 ครั้ง 2. เดินทรงตัวบนไม& หรือกําแพงอิฐมีความกว&างไม#เกิน 13 ซม. (5 นิ้ว) สูงประมาณ 30 ซม. (1 ฟุต) เป+นระยะทางอย#างน&อย 4.5 เมตร (15 ฟุต) 3. หงายมือท้ังสองจับราวไม&สูงอย#างน&อยเท#ากับบ้ันเอวของตน แล&วม&วนตัวไปข&างหน&าข&าวราวไม&นั้น 4. ข้ึนบันไดท่ียกเคลื่อนท่ีได& และรู&จักวางบันไดให&ม่ันคงเพ่ือความปลอดภัย 5. เลี้ยงลูกบอลด&วยเท&าอย#างเร็ว อ&อมเครื่องกีดขวางอย#างน&อย 6 อย#าง ในระยะทางไม#เกิน 18 เมตร (20 หลา) 3. การสํารวจ ไปเยือนสถานท่ีในท&องถ่ินท่ีน#าสนใจแห#งหนึ่งแล&วกลับมารายงานว#าได&พบเห&นอะไรบ&าง 4. การค&นหาธรรมชาติ (ก) เพาะถ่ัวงอก หรือเมล็ดพันธุ0พืชอย#างอ่ืนท่ีงอกง#าย (ข) รู&จักชนิดของอาหารท่ีพึงให&แก#สัตว0เลี้ยง 5. ความปลอดภัย รู&จักหลักแห#งความปลอดภัยทางน้ํา 6. บริการ (ก) สามารถจดจํา และส#งข#าวซ่ึงประกอบด&วยวันท่ี ตัวเลข และชื่อต#างๆ 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร (ข) สามารถใช&โทรศัพท0สาธารณะ และสมุดโทรศัพท0อย#างถูกต&อง (ค) ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน รู&จักวิธีติดต#อส#งข#าวให&ผู&ใหญ#หรือเจ&าหน&าท่ีทราบ  15 7. ธงและประเทศต#างๆ (ก) รู&จักวิธีชักธงชาติข้ึนสู#ยอดเสา เชิญธงชาติลงและเก็บรักษาธงชาติให&เรียบร&อยอยู#ในสถานท่ีอันเหมาะสม (ข) สามารถเขียนภาพธงคณะลูกเสือโลก (ค) รู&จักท่ีตั้งและสามารถเขียนธงชาติของประเทศอ่ืนรวม 4 ประเทศ 8. การฝ[มือ ทําสิ่งต#อไปนี้อย#างน&อย 2 อย#าง (ก) ว#าว (ข) พับกระดาษหรือผ&าเป+นรูปต#างๆ เช#น หมวก ดอกบัว กระทง นก ฯลฯ (ค) ไม&สูงสําหรับเดิน (ง) นาฬิกาแดด (จ) เข็มทิศจําลอง  9. กิจกรรมกลางแจ&ง (ก) ก#อไฟ และปรุงอาหารอย#างใดอย#างหนึ่งโดยใช&ไฟนั้น (ข) รู&จักวิธีดับไฟ และทําสถานท่ีก#อไฟให&สะอาดเรียบร&อยเม่ือเสร็จงาน 10. การบันเทิง กระทํากิจกรรมต#อไปนี้อย#างน&อย 2 อย#าง ตามลําพังหรือกับเพ่ือนลูกเสือสํารองอีกคนหนึ่ง (ก) แสดงกล (ข) เล#านิทานหรือท#องกลอนหรือแสดงท#าทางขบขัน (ค) ร&องเพลง (ง) เล#นดนตรี (จ) แสดงการม&วนตัวท#าต#างๆ 11. การผูกเง่ือน (ก) ผูกเง่ือนบ#วงสายธนู เง่ือนผูกกระหวัดไม& และรู&จักวิธีใช&เง่ือนดังกล#าว (ข) ทบทวนการผูกเง่ือนพิรอด และเง่ือนขัดสมาธิ ท่ีได&เคยเรียนมาแล&วตามหลักสูตรดาวดวงท่ี 1 12. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง แสดงว#าได&พยายามปฏิบัติตามคําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือสํารองอยู#เสมอ    



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร    16 ดาวดวงท่ี 3 ลักษณะ เป+นเครื่องหมายรูปดาว 6 แฉก สีเงิน เส&นผ#านศูนย0กลาง 1.5 ซม. ติดท่ีหมวกใต&รูปหน&าเสือ ระหว#างกลางดาวดวงท่ี 1 และดาวดวงท่ี 2 หลักสูตร 1. อนามัย (ก) รู&จักความสําคัญของการขอความช#วยเหลือจากผู&ใหญ#ในเม่ือมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน (ข) จัดทําถุงหรือท่ีเก็บอุปกรณ0ป=จจุบันพยาบาลสําหรับตนเองและเพ่ือนําติดตัวไปเม่ือมีการเดินทางออกไปนอกสถานท่ี (ค) รู&จักวิธีปฏิบัติเม่ือถูกแมลงกัดหรือต#อย (ง) รู&จักวิธีปฏิบัติอย#างง#ายๆ ในเม่ือถูกไฟไหม&หรือน้ําร&อนลวก 2. ความสามารถในเชิงทักษะ (ก) ว#ายน้ําได&ไกล 25 เมตร หรือ (ข) ภายในระยะเวลาอย#างน&อย 3 เดือน โดยการฝBกอย#างสมํ่าเสมอ สามารถปฏิบัติกิจกรรมต#อไปนี้ให&ดีข้ึน 3 อย#าง คือ 1. วิ่ง 50 เมตร 2. วิ่งหรือยืนกระโดดไกล 3. ขว&างลูกบอลไกลพอสมควร 4. กระโดดข&าวรั้วหรือเครื่องกีดขวาง สูงไม#เกินบ้ันเอวของตน 3. การสํารวจ (ก)  เข&าใจวิธีดูนาฬิกา และสามารถนับเวลา 24 ชั่วโมง (ข) วางแผนร#วมกับผู&กํากับเก่ียวกับการเดินทาง และค#าใช&จ#ายสําหรับกอง หรือหมู#ลูกเสือสํารองในการออกไปนอกสถานท่ีพร&อมผู&กํากับ 4. การค&นหาธรรมชาติ แสดงความสนใจและเข&าใจเรื่องราวต#างๆ เก่ียวกับธรรมชาติในบางประการ โดยจัดทําสมุดภาหรือสะสมสิ่งของต#างๆ เช#น สภาพดินฟmาอากาศชายทะเล แมลง ท&องฟmาในตอนกลางคืน สิ่งมีชีวิตในสระน้ํา ฯลฯ 5. ความปลอดภัย (ก) รู&จักกฎจราจร 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร (ข) โดยการทําเป+นตัวอย#าง นําลูกเสือสํารองท่ีอายุน&อยกว#าให&รู&จักความปลอดภัยในการใช&ถนน (ค) อธิบายถึงสิ่งท่ีควรทําเม่ือท้ิงบ&านไว&โดยไม#มีคนอยู# 17 6. บริการ ด&วยความช#วยเหลือของผู&กํากับ วางแผนและดําเนินการให&บริการแก#ผู&อ่ืน โดยตนเองหรือร#วมกับเพ่ือนลูกเสือสํารอง 7. ธงและประเทศต#างๆ (ก) รู&จักธงลูกเสือประเภทต#างๆ ธงลูกเสือประจําจังหวัด และธงคณะลูกเสือแห#งชาติ (ข) รู&จักท่ีตั้ง และสามารถเขียนภาพธงชาติของประเทศอ่ืนๆรวม 8 ประเทศ 8. การฝ[มือ (ก) ประดิษฐ0ของจากเศษวัสดุท่ีเป+นไม& โลหะหรือวัสดุอย#างอ่ืน โดยใช&เครื่องมือท่ีเหมาะสม (ข) รู&จักวิธีใช& และรักษาเครื่องมือต#อไปนี้คือ มีดพับ กรรไกร ค&อน เลื่อย และไขควง                 9. กิจกรรมกลางแจ&ง (ก) รู&จักทิศท้ัง 8 และวิธีอ#านเข็มทิศ (ข) สามารถหาเส&นทางในระยะประมาณ 400 เมตร โดยใช&เข็มทิศ 10. การบันเทิง เลือกกระทํากิจกรรมต#อไปนี้อย#างใดอย#างหนึ่ง (ก) จัดและเข&าร#วมในการแสดงละครกับเพ่ือนลูกเสือสํารอง (ข) จัดให&มีการร&องเพลงหรือฟmอนรําโดยดนตรีประกอบ (ค) ทําหุ#นและเชิดหุ#นเรื่องสั้นๆ กับเพ่ือนลูกเสือสํารองอ่ืน 11. การผูกเง่ือน (ก) ผูกเง่ือนพิรอด เง่ือนบ#วงสายธนู และสาธิตวิธีใช& 1. ผูกรอบตัวเอง 2. ผูกรอบตัวคนอ่ืน 3. ผูกเป+นห#วงเพ่ือโยนให&คนอ่ืน (ข) ผูกเง่ือนกระหวัดไม& 2 ชั้น (ค) ขดเชือกยาวหรือสายยางเส&นหนึ่งให&เรียบร&อย (ง) ทบทวนการผูกเง่ือนต#างๆท่ีไ (จ) ด&เคยเรียนมาแล&วตามหลักสูตร ดาวดวงท่ี 1 และ ท่ี 2 12.คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร ทบทวนคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารอง กับเข&าใจความหมายของคําปฏิญาณและกฎแจ#มแจ&งกว#าแต#ก#อน และแสดงว#าได&ใช&ความพยายามอย#างแท&จริงในการปฏิบัติตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสํารองตลอดเวลา  18 หมวดท่ี 3 เครื่องหมายวิชาลูกเสือพิเศษลูกเสือสํารอง เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง มุ#งหมายท่ีจะให&การฝBกอบรมท่ีสูงข้ึนในกิจกรรมท้ัง 12 เรื่อง ดังท่ีกําหนดไว&ในหลักสูตรลูกเสือสํารองสําหรับดาวดวงท่ี 1 – 3 กับท้ังเพ่ือให&ลูกเสือสํารองมีโอกาสได&รับการฝBกอบรมเป+นพิเศษในกิจกรรมต#างๆ ท่ีมิได&กําหนดไว&สําหรับดวงดาวท่ี 1 – 3 เครื่องหมายวิชาพิเศษส#วนใหญ#ซ่ึงมีภาพอันเป+นสัญลักษณ0 แสดงถึงทักษะของแต#ละวิชาประกอบด&วยพ้ืนท่ีสีแดง โดยเฉพาะเครื่องหมายวิชาพิเศษ ประเภทนักกรีฑา และนักว#ายน้ํา มีข&อกําหนดต#างๆแบ#งออกเป+น 3 ข้ัน พ้ืนสีต#างกันดังท่ีได&บรรยายไว&ไต&หัวข&อเรื่องเครื่องหมายวิชาพิเศษของท้ัง 2 ประเภทนั้นแล&ว 1. จิตรกร   2. นักกรีฑา  12. นักธรรมชาติศึกษา       หมวด 4 เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ6 ลักษณะ เป+นรูปลูกเสือกระโดดข&ามห#วงสีทองสามห#วง บนพ้ืนท่ีสีเขียว ผู&กํากับลูกเสือสํารองเป+นผู&รับผิดชอบในการให&เครื่องหมายนี้และควรหาทางส#งเสริมให&ลูกเสือสํารองทุกคนปฏิบัติงาน เพ่ือให&เข&าเกณฑ0ท่ีจะรับเครื่องหมายนี้ 1. มีอายุอย#างน&อย 10 ป[ 6 เดือน และสอบได&ดาวดวงท่ี 3 แล&ว 2. ทําความคุ&นเคยกับผู&กํากับลูกเสือสามัญ และผู&กําลังเป+นลูกเสือสามัญก#อนท่ีตนเองจะเข&าเป+นลูกเสือสามัญ 3. เข&าร#วมในกิจกรรมกลางแจ&งของกองลูกเสือสามัญ อย#างน&อยหนึ่งครั้ง 4. มีความรู&ท่ัวไปเก่ียวกับขบวนการลูกเสือ และการพัฒนาของกิจการลูกเสือโลก 5. รู&จักคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร    19 พิธีการลูกเสือสํารอง นายประธาน พ่ึงวุธ หัวหน&าฝFายวิชาการลูกเสือ พิธีการต#างๆ ของลูกเสือสํารอง มีอยู#ด&วยกัน 7 อย#างคือ 1. การทําแกรนด0ฮาวล0 2. พิธีเปrด - ปrด ประชุมกอง 3. พิธีเข&าประจํากอง(หรือพิธีปฏิญาณตน) 4. พิธีประดับดาวดวงท่ี 1 5. พิธีประดับดาวดวงท่ี 2 6. พิธีประดับดาวดวงท่ี 3 7. พิธีส#งลูกเสือสํารองไปเป+นลูกเสือสามัญ แต#ละพิธีการมีรายละเอียดวิธีปฏิบัติดังต#อไปนี้ 1. การทําแกรนด6ฮาวล6 การทําแกรนด0ฮาวล0ผู&กํากับจะต&องเลือกท่ีให&เหมาะสมเสียก#อน และยืนอยู#ในท#าตรง แล&วจึงเรียกและให&ปฏิบัติดังต#อไปนี้ (1)  ผู&กํากับลูกเสือ เรียก “แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค” (แพ็ค คําท&ายให&เน&นให&หนัก) พร&อมกับทําสัญญาณมือแกว#งรอบตัวเป+นรูปวงกลม (มีรองผู&กํากับยืนอยู#นอกวงกลม และหลังผู&กํากับ) (2) ลูกเสือสํารอง เม่ือได&ยินเสียงเรียกของผู&กํากับทุกคนจะต&องขานรับพร&อมกันทัรทีว#า “แพ็ค” แล&ววิ่งมาเข&าแถวเป+นรูปวงกลมเล็ก ล&อมรอบผู&กํากับ (นายหมู#ของหมู#บริการอยู#ตรงหน&าผู&กํากับ จากนั้นก็เรียงไปตามลําดับให&ไหล#ต#อไหล#ชิดกัน (3) ผู&กํากับลูกเสือผายมือท้ังสองออกไปข&างๆ เล็กน&อย นิ้วท้ังห&าชิดกัน ฝFามือแบหงาย (แล&วลดมือลงเพ่ือตรวจดูความเรียบร&อย) (4) ลูกเสือสํารองเม่ือเห็นสัญญาณนี้ ทุกคนจับมือกันขยายออกเป+นรูปวงกลมใหญ#จนแขนตึงจึงปล#อยมือและจัดวงกลมให&เรียบร&อย (5) ผู&กํากับลูกเสือตรวจดู เห็นว#าวงกลมเรียบร&อยแล&ว ให&กางแขนท้ังสองออกไปข&างๆ เสมอไหล#ขนานกับพ้ืน นิ้วท้ังห&าชิดกันแบบหงาย แล&วพลิกฝFามือคว่ําลงและงองุ&มเป+นสัญญาณให&ลูกเสือนั่งลง (6) ลูกเสือสํารองทุกคนนั่งลงทันทีบนส&นเท&าท้ังสอง แขนเหยียดตรงระหว#างเข#า มือท้ังสองห#างกันพอควรแบะเข#าออกเล็กน&อย นิ้วชี้และนิ้วกลางท้ังสองมือเหยียดชิดกันและแตะพ้ืน นิ้วอ่ืนๆงอไว&ในอุ&งมือ (คือนิ้วหัวแม#มือกดนิ้วนางกับนิ้วก&อยไว& (7) ผู&กํากับลูกเสือพลิกฝFามือท้ังสองหงายข้ึน เป+นสัญญาณให&ลูกเสือร&อง 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร (8) ลูกเสือสํารองทุกคนแหงนหน&าข้ึนพร&อมกันว#า “อา-เค-ลา เรา-จะ-ทํา-ดี-ท่ี-สุด” “พอขาดคําว#า “สุด” ให&ลูกเสือทุกคนกระโดดยืนข้ึน เท&าท้ังสองติดกัน พร&อมกับยกมือท้ังสองท่ีอยู#ในท#านั่งไปไว&เหนือหูและชิดหู (9) นายหมู#ลูกเสือซ่ึงทําหน&าท่ีเป+นหมู#บริการในวันนั้น (หันหน&าตรงกับผู&กํากับ) จะร&องข้ึนว#า “จงทําดี-จงทําดี-จงทําดี-จงทําดี” การร&องไห&หันหน&าไปทางซ&ายก#อน ตรงหน&า-ขวา ทีละครั้ง (เวลาร&องไม#ต&องผงกศรีษะ) (10) เม่ือสิ้นคําท่ีสามแล&ว ให&ลูกเสือทุกคนลดมือซ&ายลงมาแนบลําตัวอย#างว#องไว (มือแบบออก) ส#วนมือขวาลดลงมาทําท#าวันทยหัตถ0 แล&วร&องข้ึนพร&อมกันว#า “เราจะทําดี-จะทําดี-จะทําดี” ขณะท่ีลูกเสือร&องนี้ ให&ผู&กํากับทําวันทยหัตถ0ตามแบบลูกเสือสํารอง (สองข้ึน) เป+นการรับการเคารพของลูกเสือ และอาจจะกล#าวคําขอบใจหรือคําอ่ืนใดท่ีสั้นๆก็ได& รองผู&กํากับอ่ืนๆท่ีอยู#นอกวงกลม อยู#ในท#าตรง 2. พิธีเป<ด-ป<ดประชุมกอง (แก�ไขใหม4) พิธีเปrดประชุมกองลูกเสือสํารอง ให&ปฏิบัติดังต#อไปนี้                            (1) แกรนด0ฉาวล0-ผู&กํากับยืนอยู#หน&าเสาธง ห#างเสาธงประมาณ 3 ก&าว เรียกลูกเสือสํารองทําแกรนด0ฮาวล0 มีรองผู&กํากับยืนอยู#ด&านหลังผู&กํากับและนอกวงกลม   (การทําแกรนด0ฮาวล0ได&อธิบายไว&แล&ว) หลังจากทําแกรนด0ฮาวล0ลูกเสือทุกคนอยู#ในท#าตรงผู&กํากับสั่ง “ตามระเบียบ,พัก”   (2) ชักธงข้ึน-ผู&กํากับก&าวถอยหลังเฉียงออกไปทางขวาทํามุมประมาณ 45 องศากับแนวเสาธงและหันหน&าเข&าหาเสาธง แล&วสั่ง “หมู#บริการชักธงชาติ” ให&นายหมู#และรองนายหมู#บริการชิดเท&าตรง วิ่งตรงมาข&างหน&าเสาธงแล&วสั่งหยุดยืนอยู#ห#างจากเสาธงประมาณ 3 ก&าว พร&อมกันยืนห#างกันประมาณ 1 ก&าว แล&วทําวันทยหัตถ0พร&อมกันเอามือลงพร&อมกัน (โดยอัตโนมัติ) แล&วลูกเสือคนท่ีอยู#ทางขวามือก&าวไปข&างหน&า 3 ก&าวชิดหน&า แล&วก&มลงแก&เชือกผูกธงชาติ เสร็จแล&วก&าวถอยหลัง 3 ก&าว ชิดเท&า ส#งเชือกธงชาติเส&นหนึ่งไปให&ลูกเสือท่ีอยู#ทางซ&ายมือ โดยให&ธงชาติอยู#ทางขวามือ (ระวังมิให&เชือกผูกธงชาติลากติดพ้ืนท่ีในขณะท่ีชักธงชาติข้ึน การก&าวเข&าไปแก&เชือกผูกธงชาติและถอยกลับให&ก&าวด&วยเท&าซ&าย) ผู&กํากับสั่ง “แพ็ค” เคารพธงชาติ, ธงข้ิน, ตรง” (ให&ลูกเสือทุกคนและรองผู&กํากับอยู#ในท#าตรง “วันทยหัตถ0” (ลูกเสือในวงกลมท้ังหมดรวมท้ังหมดรวมท้ังผู&กํากับและรองผู&กํากับอ่ืนๆ ทําวันทยหัตถ0พร&อมกันผู&บังคับบัญชาลูกเสือทําวันทยหัตถ0 3 นิ้ว และการท่ีต&องสั่งวันทยหัตถ0ท้ังๆ ท่ีลูกเสือไม#มีอาวุธก็เนื่องจากว#าลูกเสือสํารองทุกคนยืนอยู#ในวงกลมใหญ#และห#างกันคนละ 2 ช#วงแขนนั้นมิได&จัดว#าเป+นรูปแถวท่ีอยู#ในการควบคุมท่ีท่ัวถึง) หมู#บริการนําร&องเพลงชาติ ผู&ทําหน&าท่ีชักธงชาติให&เริ่มชักข้ึน ต้ังแต#ผู&นําร&องเพลงชาติเริ่มนําเพลง เม่ือเพลงชาติจบและธงข้ึนถึงยอดเสาแล&วให&ลูกเสือคนท่ีอยู#ทางขวามือรวบเชือกแล&วนําไปผูกท่ีเสาธงถอยหลังกลับ (ปฏิบัติเช#นเดียวกับตอนแก&เชือกธง) แสดงความเคารพด&วยท#าวันทยหัตถ0พร&อมกันอีกครั้งหนึ่งเอามือลง (ในขณะเดียวกันให&ผู&กํากับและรองผู&กํากับเอามือลงพร&อมกับลูกเสือท่ีชักธงชาติ) ทํากลับหลังหันวิ่งเข&าประจําท่ีเดิมในแถวยืนในท#าตรงแล&วทํากลับหลังหันทําวันทยหัตถ0เหมือนลูกเสือในแถว ผู&กํากับสั่ง “มือลง” ทุกคนจึงยกมือลงพร&อมกัน   (3) สวดมนต0-ผู&กํากับลูกเสือสั่ง “ถอดหมวก” ลูกเสือทุกคนใช&มือขวาถอดหมวกนํามาอยู#ในท#าพนมมือเตรียมสวดมนต0 หมู#บริการนําสวดมนต0เม่ือสวดมนต0จบแล&ว 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร (4) สงบนิ่ง-ผู&กํากับลูกเสือสั่ง “สงบนิ่ง” ทุกคนสงบนิ่งผู&กํากับสั่ง “สวมหมวก” ทุกคนสวมหมวก  ผู&กํากับสั่ง “ตามระเบียบ,พัก” (5) ตรวจ-การตรวจในตอนนี้เป+นหน&าท่ีของรองผู&กํากับหรือนายหมู#ท่ีจะทําการตรวจ และการตรวจในครั้งนี้จะตรวจอะไรก็ได&เพ่ือเป+นการตรวจสอบความพร&อมและความบกพร#องก#อนท่ีจะทําการฝBก การจะตรวจอะไรนั้นข้ึนอยู#กับผู&กํากับจะสั่งให&ตรวจ ซ่ึงมีแนวปฏิบัติในการตรวจ ดังนี้ ก. ตรวจโดยรองผู�กํากับ  ผู&กํากับสั่ง “เชิญรองผู&กํากับตรวจ...” (จุดไข#ปลาคือสิ่งท่ีสั่งให&ตรวจ) เม่ือสิ้นสุด คําสั่งให&รองผู&กํากับชิดเท&าอยู#ในท#าตรงทําความเคารพผู&กํากับด&วยท#าวันทยหัตถ0แล&วเดิมไปหยุดยืนในท#าตรงตรงหน&านายหมู#ท่ีได&รับมอบหมายให&ไปตรวจห#างจากนายหมู#ประมาณ 3 ก&าว  เม่ือรองผู&กํากับไปถึงให&นายหมู#สั่ง “หมู#สี...พร&อมท่ีจะรับการตรวจแล&วครับ เม่ือรายงานจบลดมือลง ถอยหลังเข&าท่ีเดิม ทําวันทยหัตถ0 ลดมือลง ผู&ตรวจจะก&าวไปข&างหน&า 1 ก&าวและทําการตรวจจนนายหมู#ก#อนแล&วจึงตรวจลูกหมู#ต#อไป โดยการก&าวทางข&างขวา ขณะท่ีตรวจลูกหมู#นั้น ให&นายหมู#ก&าวทางข&างตามไปด&วยเพ่ือจะได&รับทราบถึงข&อบกพร#องของลูกหมู# เม่ือตรวจครบทุกคนแล&วนายหมู#ทําซ&ายหันเดินกลับเข&ามายืนอยู#ในท#าตรง รองผู&กํากับเดินตามกลับมายืนตรงหน&านายหมู# ห#างจากนายหมู# 2 ก&าว นายหมู#ทําวันทยหัตถ0และกล#าวว#า “ขอบคุณครับ” แล&วลดมือลง จากนั้นนายหมู#สั่งลูกหมู# “ตามระเบียบ,พัก”  รองผู&กํากับรับการเคารพด&วยการวันทยหัตถ0และเอามือลงเม่ือนายหมู#เอามือลงแล&วรองผู&กํากับทํากลับหลังหันแสดงการเคารพผู&กํากับด&วยท#าวันทยหัตถ0 (ผู&กํากับรับการเคารพ) พร&อมกับกล#าวรายงานผลการตรวจว#าเป+นอย#างไรเสร็จแล&วเอามือลงเดินกลับเข&าท่ีหลังเสาธง ยืนอยู#ในท#าตามระเบียบพัก (การรายของรองผู&กํากับนั้น ใครตรวจเสร็จก#อนก็ให&รายงานก#อนโดยไม#ต&องรอกัน) ข. การตรวจโดยนายหมู4ลูกเสือ  ผู&กํากับสั่ง “นายหมู#ตรวจ” ให&รองนายหมู#วิ่งอ&อมด&านหลังหมู#ของตนไปยืนแทนนายหมู#และทําหน&าท่ีเสมือนนายหมู#ส#วนนายหมู#ให&ชิดเท&าอยู#ในท#าตรง ทําวันทยหัตถ0เอามือลงแล&วก&าวมาข&างหน&า 3 ก&าว ด&วยเท&าซ&ายชิดเท&าแล&วทํากลับหลังหันแล&วทําการตรวจ เช#นเดียวกับรองผู&กํากับตรวจและเม่ือตรวจเสร็จแล&วให&ทํากลับหลังหันอยู#ในท#าตรงยืนรออยู#ก#อน จนเห็นว#าทุกหมู#ตรวจเสร็จเรียบร&อยแล&ว จงวิ่งไปเข&าแถวหน&ากระดานหน&าผู&กํากับโดยให&ก่ึงกลางของแถวตรงกับผู&กํากับและให&หมู#บริการอยู#หัวแถวและเรียงต#อมาตามลําดับ การรายงานให&รายงานทีละคน เม่ือรายงานให&ทําวันทยหัตถ0 เอามือลงแล&วก&าวลงไปข&างหน&า 1 ก&าว ทําวันทยหัตถ0แล&วรายงานผลการตรวจเสร็จแล&วเอามือลงถอยกลับเข&าท่ีวันทยหัตถ0อีกครั้งหนึ่ง เอามือลง พร&อมกันนั้นให&นายหมู#คนถัดไปออกไปรายงานโดยปฏิบัติเหมือนกับนายหมู#คนแรกจนรายงานเสร็จสิ้นทุกหมู#จากนั้นผู&กํากับกล#าว “ขอบใจ” และสั่ง “นายหมู#เข&าท่ี” นายหมู#ทุกคนทําวันทยหัตถ0เคารพผู&กํากับพร&อมกัน เอามือลง ทํากลับหลังหันวิ่งเข&าประจําท่ี และอยู#ในท#าตามระเบียบพัก (ขณะท่ีนายหมู#วิ่งเข&าประจําท่ีให&รองนายหมู#ชิดเท&าอยู#ในท#าตรงแล&วถอยหลัง 1 ก&าวทําซ&ายหัน วิ่งอ&อมหลังกลับไปเข&าท่ีของตนแล&วอยู#ในท#าตามระเบียบพัก)  พิธีปrดประชุมกอง นัดหมาย ตรวจ แกรนด0ฮาวล0 ชักธงลงเลิก นัดหมาย  - การนัดหมาย คือการบอกให&ลูกเสือทราบว#าในคราวหน&าจะเรียนอะไร จะทํากิจกรรมอะไร ฯลฯ ให&ลูกเสือเตรียมการอย#างไรบ&าง เพ่ือเป+นการเตรียมการล#วงหน&า 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร  ตรวจ (ตรวจเครื่องแบบ) ดําเนินการตรวจเหมือนกับการตรวจตอนพิธีเปrดแต#เม่ือรองผู&กํากับทําการตรวจนายหมู#ด&านหน&าเสร็จแล&วให&สั่งนายหมู# “กลับหลังหัน” แล&วทําการตรวจด&านหลังเสร็จแล&วสั่ง “กลับหลัง,หัน” อีกครั้งหนึ่งแล&วจึงไปตรวจคนต#อไปจนถึงคนสุดท&าย เม่ือตรวจด&านหน&าเสร็จแล&วอ&อมไปตรวจด&านหลังปฏิบัติการตรวจเหมือนด&านหน&าทุกประการเม่ือตรวจเสร็จแล&วก็มีการกล#าวขอบคุณและทําความเคารพ เหมือนการตรวจตอนพิธีเปrดและมีการรายงานการตรวจเช#นพิธีเปrด(กรณีนายหมู#ตรวจก็ปฏิบัติเหมือนกับรองผู&กํากับ ตรวจและปฏิบัติการรายงานเช#นเดียวกับพิธีเปrด) 3. พิธีเข&าประจํากองลูกเสือสํารอง (แก&ไขใหม#)           ในพิธีเข&าประจํากองลูกเสือสํารองหรือเรียกว#าพิธีปฏิญาณตนหรือเรียกว#าพิธีต&อนรับลูกเสือใหม#นั้นให&เป+นหน&าท่ีของกองลูกเสือ ต#างๆต#างจัดทํา มีอยู# 2 กรณี คือ                   1. กรณีท่ีเป+นกองลูกเสือนอกโรงเรียนหรือกองลูกเสือสํารองในโรงเรียนท่ีมีลูกเสืออยู#ในชั้น      ป.1-4 อยู#ในกองเดียวกัน แบ#งออกเป+น 2 วิธี คือ   ก. มีกองลูกเสืออยู4แล�ว   (1) ผู&กํากับเรียกกองลูกเสือสํารองทําเป+นรูปวงกลมเล็กแล&วให&ขยายเป+นรูปวงกลมใหญ#   (2) ลูกเสือใหม#ท่ีทําพิธีเข&าประจํากอง ซ่ึงอยู#ในแถวของแต#ละหมู#ถอยออกไปอยู#ด&านหลังของหมู#ท่ีตนยืนอยู# (ทุกคนแต#งเครื่องแบบครบ เว&นแต#เครื่องหมายลูกเสือสํารองท่ีจะติดกระเป�ากับหมวกอยู#ท่ีรองผู&กํากับท่ียืนอยู#นอกวงกลมด&านหลังผู&กํากับ)   (3) ธงประจํากอง (ถ&ามี) ให&รองผู&กํากับถือไว&ในท#าตรงนอกวงกลมด&านหลังผู&กํากับ   (4) ผู&กํากับเรียกลูกเสือใหม#เข&ามาในวงกลมยืนด&านหน&าผู&กํากับ (หากหลายคนให&เข&าแถวหน&ากระดาน) รองผู&กํากับนําเครื่องหมายลูกเสือสํารองและหมวกมายืนอยู#ทางขวามือของผู&กํากับ   (5) ผู&กํากับถามลูกเสือใหม# ดังนี้   ผู&กํากับ  “เจ&าต&องการเป+นลูกเสือสํารองใช#ไหม”   ลูกเสือใหม# “ใช#ครับ” ผู&กํากับ  “เจ&าเข&าใจ กฎ คําปฏิญาณ การทําความเคารพ และการทําแกรนด0ฮาวล0หรือไม#”   ลูกเสือใหม# “ข&าเข&าใจและปฏิบัติได&” ผู&กํากับ  “กฎมีว#าอย#างไร”   ลูกเสือใหม# “ข&อ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุ#นพ่ี”     “ข&อ 2 ลูกเสือสํารองไม#ทําตามใจตนเอง” ผู&กํากับ  “เจ&าจงรักษาคําม่ันสัญญาของเจ&าไว&ให&ม่ันต#อไป บัดนี้เจ&าได&เข&าเป+นลูกเสือสํารอง และเป+นสมาชิกผู&หนึ่งของคณะพ่ีน&องลูกเสือแห#งโลกอันยิ่งใหญ#”   (6) ผู&กํากับมอบเครื่องหมายลูกเสือสํารองสําหรับติดกระเป�าและมอบหมวกให&ลูกเสือสํารองรับมาสวมเองลูกเสือทําวันทยหัตถ0 และลดมือลง แล&วสัมผัสมือกับผู&กํากับ  ในกรณีท่ีผู&กํากับกลุ#มเป+นประธาน หรือเชิญผู&อ่ืนปรานก็ควรให&ทําหน&าท่ีแทนผู&กํากับตามข&อ 6 นี้   (7) เสร็จแล&วลูกเสือใหม#กลับหลังหัน ทําความเคารพลูกเสือเก#าด&วยท#าวันทยหัตถ0 ลูกเสือเก#ารับการเคารพด&วยท#าวันทยหัตถ0 เช#นกัน แล&วลดมือลงพร&อมกัน (โดยไม#ต&องสั่ง) 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร   (8) ผู&กํากับสั่ง “ลูกเสือใหม#เข&าประจําหมู# – วิ่ง” ลูกเสือใหม#ทํากลับหลังหันวิ่งเข&าประจําหมู#ของตน(ตามท่ีได&กําหนดไว&)   (9) เสร็จสิ้นด&วยการทําแกรนด0ฮาวล0   ข. ยังไม4มีกองลูกเสือ   (1) ลูกเสือใหม#ท้ังหมดเข&าแถวเป+นแถวตอนหมู#ด&านหน&าผู&กํากับห#างจากผู&กํากับ 6 ก&าว ทุกคนแต#งเครื่องแบบครบเว&นแต#เครื่องหมายลูกเสือสํารองท่ีจะติดท่ีกระเป�ากับหมวกท่ีอยู#ท่ีรองซ่ึงยืนอยู#ทางขวามือของผู&กํากับ   (2) ธงประจํากอง (ถ&ามี) ให&รองผู&กํากับถือไว&ในท่ีตรง นอกวงกลมท่ีกําหนดไว&ด&านหลังผู&กํากับ   (3) ผู&กํากับเรียกลูกเสือใหม#ออกมายืนหน&าผู&กํากับ ครั้งละหมู#โดยออกคําสั่งว#า “หมู#สี.....” ให&หมู#สีนั้นออกมายืนเป+นแถวหน&ากระดาน ห#างจากผู&กํากับประมาณ 1 ก&าว ให&ก่ึงกลางของแถวตรงกับผู&กํากับ   (4) ผู&กํากับถามลูกเสือใหม# (เหมือนอย#างมีกองลูกเสืออยู#ก#อนแล&ว)   (5) เม่ือผู&กํากับหรือประธานมอบเครื่องหมายและหมวกและสัมผัสมือกับลูกเสือใหม#แล&วสั่ง “ลูกเสือใหม#เข&าประจําท่ี – วิ่ง” ลูกเสือใหม#ทําขวาหันวิ่งไปเข&าท่ีของตนตามท่ีผู&กํากับได&นัดหมายไว& เม่ือเสร็จสิ้นทุกหมู#แล&วจะเป+นรูปวงกลมใหญ#ล&อมรอบผู&กํากับ   (6) เสร็จสิ้นด&วยการทําแกรนด0ฮาวล0   2. กรณีท่ีเป+นกองลูกเสือในโรงเรียน ลูกเสือท่ีจะทําพิธีเข&าประจํากองหรือปฏิญาณตน จะเป+นเพียงลูกเสือท่ีจะสอบผ#านหลักสูตรเตรียมลูกเสือสํารองเท#านั้น คือ ลูกเสือท่ีเรียนอยู#ในชั้น ป.1 ฉะนั้น เม่ือทําพิธีเข&าประจํากองให&กับลูกเสือดังกล#าวนี้ ให&ยึดแนวปฏิบัติเช#นเดียวกับวิธีท่ียังไม#มีกองลูกเสืออยู#ทุกประการ  หมายเหตุ 1. ขณะท่ีลูกเสือกล#าวคําปฏิญาณต#อหน&าผู&กํากับนั้น ผู&กํากับทําวันทยหัตถ0 (2 นิ้ว) ส#วนรองผู&กํากับหรือผู&บังคับบัญชาลูกเสืออ่ืนๆ ให&ทํารหัสลูกเสือ 3 นิ้ว     2. ลูกเสือผู&ใดได&กระทําพิธีปฏิญาณตนแล&วขณะท่ีลูกเสือใหม#กล#าวคําปฏิญาณนั้น ต&องทําวันทยหัตถ0ด&วย ลูกเสือผู&ใดยังไม#ได&ปฏิญาณตนไม#ต&องทํา     3. การสั่งให&แถวแยก หมายความหมายว#า แยกไปเรียนวิชาอ่ืนก#อน ให&สั่งว#า “แพ็ค-แยก” หรือ “กองแยก” ลูกเสือทําขวาหันแยกไป     4. การสั่งให&เลิกแถวหมายความว#าเลิกจาการเรียนแล&วหรือปrดการประชุม ให&สั่งว#า “แพ็ค-เลิก หรือ “กอง-เลิก” ลูกเสือทําวันทยหัตถ0(หรือวันทยาวุธ) กล#าว “ขอบคุณครับ” ลดมือลง (เรียบอาวุธ) แล&วขวาหันเลิกแถวไป  4. พิธีประดับดาวดวงท่ี 1 (แก�ไขใหม4)      พิธีประดับดาวดวงท่ี 1 ให&ปฏิบัติดังต#อไปนี้ (1) ผู&กํากับเรียกกองลูกเสือสํารองในรูปของวงกลมเล็ก แล&วให&สัญญาณขยายเป+นวงกลมใหญ# รองผู&กํากับยืนอยู#นอกวงกลมหลังผู&กํากับ (2) รองผู&กํากับนําหมวกท่ีดาวดวงท่ี 1 มายืนอยู#ทางด&านขวามือใกล&กับผู&กํากับ (3) ผู&กํากับประกาศให&กองลูกเสือรู&ว#าจะกระทําพิธีประดับดาวดวงท่ี 1 (4) ผู&กํากับอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 1 ให&ลูกเสือท่ีจะได&รับทราบ แล&วสั่งสอน 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร (5) ผู&กํากับเรียกลูกเสือท่ีจะได&ดาวดวงท่ี 1 มายืนหน&าผู&กํากับ (ซ่ึงขณะนั้นต#างก็ยืนอยู#ในหมู#ของตน) (6) ผู&กํากับมอบหมวกให&ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล&วทําวันทยหัตถ0ผู&กํากับ (7) ผู&กํากับแสดงความยินดีด&วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ (8) ลูกเสือท่ีได&รับดาวดวงท่ี 1 ทํากลับหลังหัน วิ่งเข&าประจําหมู#ของตน (9) ลูกเสือในหมู#ของตน (เฉพาะในหมู#ท่ีลูกเสือได&รับดาวเท#านั้น) ต#างก็มาแสดงยินดีด&วยการสัมผัสมือเสร็จพิธีไม#มีแกรนด0ฮาวล0 (ข) กองลูกเสือในโรงเรียน ลูกเสือสํารองท่ีจะได&รับดวงดาวท่ี 1 คือลูกเสือท่ีผ#านการทดสอบหลักสูตรดาวดวงท่ี 1 ซ่ึงเรียนอยู#ในชั้น ป.2 ให&ปฏิบัติดังนี้ (1) ผู&กํากับเรียกกองลูกเสือสํารองในรูปวงกลมเล็ก แล&วให&สัญญาณขยายเป+นรูปวงกลมใหญ# รองผู&กํากับยืนอยู#นอกวงกลมหลังผู&กํากับ (2) รองผู&กํากับนําหมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 1 มายืนอยู#ทางด&านขวามือใกล&กับผู&กํากับ (3) ผู&กํากับประกาศให&ลูกเสือทุกคนรู&ถึงความหมายของดาวดวงท่ี 1 (4) ผู&กํากับเรียกลูกเสือออกมาทีละหมู#สี มายืนอยู#หน&าผู&กํากับในรูปแถวหน&ากระดาน ห#างจากผู&กํากับประมาณ 1 ก&าว ก่ึงกลางแถวตรงกับผู&กํากับ แล&วสั่งสอน (5) ผู&กํากับมอบหมวกให&ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล&วทําวันทยหัตถ0ผู&กํากับ (6) ผู&กํากับแสดงความยินดีด&วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ (7) ลูกเสือท่ีได&รับดาวดวงท่ี 1 ท้ังหมู#ทําขวาหันแล&ววิ่งกลับท่ีเดิมทีละหมู#จนครบทุกหมู# (8) ลูกเสือทุกคนในแต#ละหมู#ต#างแสดงความยินดีต#อกันด&วยการจับมือกันเองภายในหมู# โดยเริ่มจากนายหมู#และมาเสร็จสิ้นท่ีรองนายหมู# เสร็จสิ้นแล&วเป+นอันเสร็จพิธี ไม#มีแกรนด0ฮาวล0 5. พิธีประดับดาวดวงท่ี 2 (แก�ไขใหม4) พิธีประดับดาวดวงท่ี 2 ให&ปฏิบัติดังต#อไปนี้ ก. กองลูกเสือนอกโรงเรียน ให&ปฏิบัติตนดังต#อไปนี้ (1) ผู&กํากับเรียกกองลูกเสือสํารองในรูปวงกลมเล็ก แล&วให&สัญญาณขยายเป+นรูปวงกลมใหญ# รองผู&กํากับลูกเสืออยู#นอกวงกลม หลังผู&กํากับ (2) รองผู&กํากับนําหมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 2 มายืนอยู#ทางด&านขวามือใกล&กับผู&กํากับ (3) ลูกเสือท่ีจะได&รับดาวดวงท่ี 2 มายืนอยู#หน&าผู&กํากับในแถววงกลม (แม&จะมีหลายหมู#หลายคนก็ให&มายืนอยู#รวมกันหน&าผู&กํากับในรูปแถวหน&ากระดานเรียงหนึ่ง) (4) ผู&กํากับอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 2 ให&ลูกเสือท่ีจะได&รับทราบแล&วสั่งสอน (5) ผู&กํากับสั่งให&ลูกเสือท่ีจะได&รับดาวดวงท่ี 2 ทวนคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว#า “เพ่ือเป+นท่ีแน#ใจว#า เจ&ายังจําคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง” และลูกเสือท่ีจะได&รับดาวดวงท่ี 2 ก็กล#าวคําปฏิญาณ (6) ผู&กํากับมอบหมวกให&ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล&วทําวันทยหัตถ0ผู&กํากับ (7) ผู&กํากับแสดงความยินดีด&วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร (8) ลูกเสือแต#ละหมู#สีท่ีได&รับดาวดวงท่ี 2 แล&ว วิ่งไปเข&าท่ีในรูปวงกลมใหญ#ตามท่ีผู&กํากับได&นัดหมายไว&จนเสร็จสิ้นทุกหมู#สี (9) เสร็จสิ้นพิธีโดยการทําแกรนด0ฮาวล0  25 6. พิธีประดับดาวดวงท่ี 3 (แก�ไขใหม4) ก. กองลูกเสือนอกโรงเรียน ให&ปฏิบัติดังนี้ (1) ผู&กํากับเรียกกองลูกเสือสํารองในรูปวงกลมเล็กให&สัญญาณขยายเป+นรูปวงกลมใหญ# (2) จัดลูกเสือท่ีจะรับดาวดวงท่ี 3 ให&ยืนอยู#ในแถววงกลมติดกับหมู#บริการทางด&านขวาตรงหน&าผู&กํากับ (3) กองลูกเสือสํารองทําแกรนด0ฮาวล0 นายหมู#บริการเป+นผู&ร&อง “จงทําดี จงทําดี จงทําดี” (4) รองผู&กํากับนําหมวกท่ีติดดาวดวงท่ี 1,2 และ 3 แล&วมายืนอยู#ทางด&านขวาใกล&กับผู&กํากับ (5) ผู&กํากับเรียกลูกเสือท่ีจะรับดาวดวงท่ี 3 ท้ังหมดยืนในวงกลมตรงหน&าผู&กํากับ เป+นแถวหน&ากระดานแถวละไม#เกิน 6 คน (6) ผู&กํากับอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 3 ให&โอวาทสั่งสอน แล&วสั่งให&ลูกเสือกล#าวทบทวนคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง (7) ผู&กํากับมอบหมวกให&ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเอง แล&วทําความเคารพผู&กํากับ ผู&กํากับแสดงความยินดีด&วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ (8) ลูกเสือท่ีได&รับดาวดวงท่ี 3 ทํากลับหลังหันวิ่งเข&าประจําท่ีของตน (9) ลูกเสือทุกคนในวงกลมสัมผัสมือแสดงความยินดีกับลูกเสือท่ีได&รับดาวดวงท่ี 3 (ให&เรียงจากซ&ายไปขวา) (10) กองลูกเสือสํารองทําแกรนด0ฮาวล0 แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งให&ลูกเสือท่ีได&รับดาวดวงท่ี 3 ทุกคนเป+นผู&ร&อง “จงทําดี จงทําดี จงทําดี” พร&อมๆกัน ข. กองลูกเสือในโรงเรียน ลูกเสือท่ีจะทําพิธีประดับดาวดวงท่ี 3 คือ ลูกเสือท่ีสอบได&วิชาดาวดวงท่ี 3 ครบแล&ว ซ่ึงเม่ือจะประดับดาวดวงท่ี 3 ให&ปฏิบัติดังนี้ (1) ผู&กํากับเรียกลูกเสือทําแกรนน0ฮาวล0 (2) รองผู&กํากับนําหมวกท่ีติดดาวท่ี 1 , 2 และ 3 แล&วเข&ามายืนในวงกลมข&างๆ ทางขวามือใกล&กับผู&กํากับ (3) ผู&กํากับอธิบายความหมายของดาวดวงท่ี 3 และให&โอวาทสั่งสอน แล&วให&ลูกเสือทุกคนทบทวนคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง (4) ผู&กํากับเรียกลูกเสือให&มายืนตรงหน&าผู&กํากับทีละหมู#สี ในรูปแถวหน&ากระดาน (เริ่มจากหมู#บริการก#อน) (5) ผู&กํากับมอบหมวกให&ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเองแล&วทําความเคารพผู&กํากับ ผู&กํากับแสดงความยินดีด&วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร (6) ลูกเสือท่ีได&รับดาวดวงท่ี 3 แล&ว ทํากลับหลังหัน วิ่งเข&าประจําท่ีของตน จนหมดทุกหมู#สี (7) ผู&กํากับสั่งให&ลูกเสือจับมือแสดงความยินดีโดยเริ่มจากนายหมู#บริการ เรียงจากซ&ายไปขวาทีละคนจนหมด แล&วทุกคนก็อยู#ในแถวเหมือนเดิม (8) กองลูกเสือสํารองแสดงความยินดีโดยการทําแกรนด0ฮาวล0อีกครั้งหนึ่งเป+นเสร็จพิธี  7. พิธีส4งลูกเสือสํารองไปเปCนลูกเสือสามัญ (แก�ไขใหม4) พิธีส#งลูกเสือสํารองไปเป+นลูกเสือสามัญ ให&ปฏิบัติต#อไปนี้ ก. กองลูกเสือนอกโรงเรียน ให&ปฏิบัติเหมือนเดิม ข. กองลูกเสือในโรงเรียน (ให&ทําตอนสิ้นป[การศึกษา) (1) กองลูกเสือสํารอง ทํารูปวงกลมใหญ# กองลูกเสือสามัญ ทํารูปเกือกม&า (2) ระหว#างกองท้ังสอง มีการแบ#งเขตแดน (อาจจะใช&เชือก ไม&พลอง หรือโรยปูนขวางไว&ก็ได&                       (3) กองลูกเสือท้ังสองมีธงประจํากองและปmายคติพจน0ของตน และอยู#ในแดนของตนทางด&านขวาให&รองผู&กํากับเป+นคนถือไว&                       (4) กองลูกเสือสํารองทําแกรนด0ฮาวล0                       (5) ผู&กํากับลูกเสือสํารองอธิบายความหมายของการทําพิธีส#ง ให&ลูกเสือสํารองทราบทุกคน                       (6) ผู&กํากับลูกเสือสํารองทําสัญญาณมือ  เรียกลูกเสือสํารองเป+นแถวตอนหมู# แล&วอบรมสั่งสอนในการท่ีจะจากไป แล&วให&ทบทวนคําปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งโดยสั่งว#า “เพ่ือเป+นท่ีแน#ใจว#า เจ&ายังจําคําปฏิญาณองเจ&าได&ขอให&เจ&าทบทวนคําปฏิญาณอีกครั้ง” แล&วลูกเสือก็กล#าวคําปฏิญาณ  (ผู&กํากับ รองผู&กํากับ และลูกเสือทุกคนท่ีอยู#ในพิธีแสดงรหัส)                      (7) ผู&กํากับลูกเสือสํารองนําแถวลูกเสือสํารองเดินไปยังเส&นก้ันแดน เพ่ือไปหาผู&กํากับลูกเสือสามัญ                      (8) ผู&กํากับลูกเสือสํารองจะแนะนําและฝากฝ=งลูกเสือสํารองกับผู&กํากับลูกเสือสามัญ แล&วนําลูกเสือสํารองข&ามแดนไป (ถ&าหากลูกเสือสํารองผู&ใดได&รับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ0ก็ให&กระโดดข&ามไป)                      (9) ผู&กํากับลูกเสือสามัญให&รองผู&กํากับหรือนายหมู#ลูกเสือนําลูกเสือสํารองแต#ละหมู#สีไปยืนแถวหน&าหมู#ลูกเสือสามัญแต#ละหมู# ให&ทําความเคารพและสัมผัสมือกับลูกเสือสามัญในหมู#นั้นเป+นคู# ๆ ไปแล&วทํากลับหลังหัน                    (10) เสร็จสิ้นพิธีด&วยการท่ีลูกเสือทุกคนเปล#งเสียงไชโยพร&อมกันสามครั้ง แล&วผู&กํากับสั่ง  “แพ็ค-เลิก”      



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร    27 รายละเอียดเน้ือหา การทําความเคารพ เป+นเครื่องหมายแสดงถึงความเป+นผู&มีมารยาท สุภาพเรียบร&อย การทําความเคารพของลูกเสือสํารองแบ#งออกเป+น 2อย#าง คือการทําความเคารพเป+นรายบุคคล(วันทยหัตถ0)และการทําความเคารพเป+นหมู#(แกรนด0ฮาวล0) การทําความเคารพเปCนรายบุคคล (วันทยหัตถ6)                        1.เป+นรหัสระหว#างลูกเสือสํารองกับผู&กํากับลูกเสือและบุคคลท่ัวไป และได&ยึดเป+นแนวปฏิบัติในวงการลูกเสือสํารองท่ัวโลก                   2.นิ้วสองนิ้วเม่ือแสดงความเคารพหมายถึงหูสองหูของหมาปFา                   3.นิ้วสองนิ้ว เป+นเครื่องรําลึกถึงกฎของลูกเสือสํารอง 2 ข&อ คือ                        ข&อ 1 ลูกเสือสํารองทําตามลูกเสือรุ#นพ่ี                        ข&อ 2 ลูกเสือสํารองไม#ทําตามใจตนเอง วิธีปฏิบัติ              ลูกเสือสํารองจะสวมหมวกหรือไม#ก็ตาม  เวลาทําวันทยหัตถ0ให&ทํา 2 นิ้ว คือยกมือขวาข้ึนแยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง เก็บนิ้วนางและนิ้วก&อย โดยใช&นิ้วหัวแม#มือกดไว&ในฝFามือเอานิ้วชี้แตะกระบังหมวก(ถ&าไม#สวมหมวกให&แตะท่ีหางค้ิวขวา)เสร็จแล&วลดมือลงโดยเร็ว โอกาสในการแสดงความเคารพเปCนรายบุคคลของลูกเสือสํารอง 1.ธงชาติ ขณะชักข้ึน-เชิญลง ธงลูกเสือประจําจังหวัด ธงชัยเฉลิมพล ธงประจํากองทหาร ธงมหาราช ขณะเชิญธงผ#าน และพระบรมยาลักษณ0ในพิธีต#าง ๆ 2.เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ0มหาชัย เพลงสรรเสริญเสือปFา 3.พระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู#หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และบุคคลท่ีควรเคารพ เช#น พระบรมวงศานุวงศ0 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีว#าการกระทรวงศึกษาธิการ ครู อาจารย0 ญาติสนิท ผู&ใหญ# ฯลฯ  ประวัติการจับมือซ�าย                ในการทําสงครามกับชนพ้ืนเมืองเผ#าซูลู บี.พี.ได&นําทหารอังกฤษเข&าล&อมจับดินิส  ซูลู หัวหน&าเผ#าซ่ึงเป+นนักรบท่ีจึงกล#าวข้ึนต#อหน&าทหารท้ังหลายว#า “นับแต#นี้ต#อไป ทหารซูลูกับทหารอังกฤษเผ#าซูลูและอังกฤษ จงเลิกรบกันมาเป+นมิตรกันเถอะ”กล#าวเสร็จ บี.พี ได&ยื่นมือขวาให&จับ แต# ดินิส ซูลู กลับยื่นมือซ&ายออกไปแล&วกล#าว



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร ว#ามือขวาเป+นมือท่ีสกปรกใช&ถืออาวุธฆ#าคนมามาก ควรแสดงความเป+นมิตรด&วยการจับมือซ&าย  ซ่ึงเป+นมือท่ีสะอาด บี.พี. จึงยื่นมือซ&ายออกไปสัมผัสมือ ดินิส ซูลู  28 รายละเอียดเน้ือหา การทําความเคารพเปCนหมู4             การทําความเคารพเป+นหมู#  คือ การทําแกรนด0ฮาวล0 เป+นการทําความเคารพของลูกเสือพร&อมกันท้ังกองเวบลาท่ีจะเปrดหรือปrดการประชุมกอง              ก#อนท่ีจะทําแกรนด0ฮาวทุกครั้ง  ผู&กํากับจะต&องเตรียมสถานท่ีให&เหมาะสมกับจํานวนของลูกเสือเสียก#อนเม่ือเลือกสถานท่ีได&แล&ว ให&ผู&กํากับยืนในท#าตรงแล&วปฏิบัติดังนี้                1.ผู&กํากับเรียก “แพ็ค-แพ็ค-แพ็ค”คําสุดท&ายให&เน&นเสียงให&ดังหนักแน#นพร&อมกัน  กับแกว#งมือรอบตัวเป+นวงกลมประมาณ 3-4 ครั้ง (การยืนผู&กํากับควรยืนอยู#หน&าเสาธง ห#างจากเสาธงประมาณ เม่ือลูกเสือมาเข&าแถวงกลม ควรยึดเสาธงเป+นจุดศูนย0กลาง) และมีผู&ช#วยผู&กํากับอีก 2 คน คอยช#วยเหลือโดยท้ังสองยืนอยู#นอกวงกลม                  2.ลูกเสือสํารอง เม่ือได&ยินเสียงของผู&กํากับ ทุกคนต&องขานรับพร&อมกันทันทีว#า “แพ็ค”แล&ววิ่งออกมาเข&าแถวเป+นรูปวงกลมเล็ก ล&อมรอบผู&กํากับโดยให&หมู#ท่ี  1 อยู#ตรงหน&าผู&กํากับทําหน&าท่ีเป+นหมู#บริการ ซ่ึงจะต&องทํางานเพ่ือส#วนรวม เช#น การชักธงชาติ การนําสวดมนต0  การทําความสะอาดห&องเรียน  จากนั้นหมู#อ่ืนก็เรียงไปตามลําดับโดยให&ไหล#ชิดกัน ตอนท่ีลูกเสือวิ่งมาเข&าแถวเป+นวงกลมเล็กนั้น      3.เม่ือลูกเสือทําวงกลมเล็กเรียบร&อยแล&ว ผู&กํากับใช&สัญญาณโดยการผายมือท้ังสองข&างออกไปเล็กน&อยนิ้วท้ัง 5 ชิดกัน ฝFามือแบหงาย แล&วลดมือลง เม่ือลูกเสือเห็นสัญญาณดังกล#าวทุกคนรีบจับมือขยายวงกลมเล็กออกไปโดยการก&าวถอยหลังให&เป+นรูปวงกลมใหญ#จนแขนตึง จึงปล#อยมือแล&วจัดวงกลมให&เรียบร&อย              4.เม่ือผู&กํากับเห็นว#าเรียบร&อยแล&ว  ให&กางแขนท้ังสองข&างออกไปข&าง ๆ เสมอไหล# หงายฝFามือข้ึนแขนท้ังสองข&างขนานกับพ้ืน นิ้วท้ังห&าชิดกันแล&วพลิกฝFามือคว่ําลง และงองุ&มเพ่ือเป+นสัญญาณให&ลูกเสือนั่ง ทุกคนรีบ



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร ทรุดตัวลงนั่งให&พร&อมกันทันที โดยให&นั่งบนส&นเท&าแขนท้ังสองเหยียดตรงอยู#ระหว#างเข&าท้ังสองและเข&าท้ังสองออกเล็กน&อยมือท้ังสองห#างกันพอสมควร นิ้วชี้กับนิ้วกลางของท้ังสองมือเหยียดชิดกันและแตะพ้ืน  นิ้วอ่ืน ๆ งอไว&ในอุ&งมือ (คือหัวแม#มือกดนิ้วนางกับนิ้วก&อยไว&)  29                              5. ผู&กํากับตรวจความเรียบร&อยแล&วพลิกฝFามือท้ังสองหงายข้ึนเป+นสัญญาณเตรียมฮาวล0 (คือการร&อง “อาเคล#า เราจะทําดีท่ีสุด”                           ลูกเสือทุกคนแหงนหน&าร&องข้ึนพร&อมกันว#า “อาเคล#า เราจะทําดีท่ีสุด” คําว#า “ท่ีสุด” ให&ร&องเสียงดังและกระแทกเสียง  พอขาดคําว#า “สุด”ให&ทุกคนรีบกระโดดข้ึนให&สูงพอสมควร แล&วยืนข้ึนโดยให&เท&าท้ังสองชิดกันพร&อมกับแยกมือท้ังสองท่ีอยู#ในท#านั่งไปวางไว&เหนือหูและชิดหู (นิ้วท้ังสองไม#แยก)                หมู#ท่ี 1 ซ่ึงทําหน&าท่ีเป+นหมู#บริการในวันนั้น จะร&องข้ึนว#า “จงทําดี –จงทําดี-จงทําดี”การร&องให&หันหน&าไปทางซ&าย-ตรง ขวา ทีละครั้งช&า ๆ เวลาร&องไม#ต&องผงกศีรษะ                                6. เม่ือสิ้นคํา  “จงทําดี”คําท่ีสามแล&วให&ทุกคนลดมือซ&ายลงมาแนบลําตัวอย#างว#องไว มือแบออก ส#วนมือขวานั้นทําวันทยหัตถ0 แล&วร&องพร&อมกันว#า  “เราจะทําดี จะทําดี จะทําดี”ขณะท่ีลูกเสือร&องให&ผู&กํากับทําวันทยหัตถ0รับการเคารพและอาจกล#าวคํา “ขอบใจ”หรือคําอ่ืนสั้น ๆ                           ส#วนผู&ช#วยผู&กํากับท่ีอยู#นอกวงกลมไม#ต&องทําวันทยหัตถ0ให&ยืนอยู#ในท#าตรงเฉย ๆ       



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร หมายเหตุ  ในพิธีเปrดประชุมกอง เม่ือทําแกรนด0ฮาวล0เชิญธงข้ึน  สวดมนต0 สงบนิ่ง ตรวจ แล&วให&ผู&กํากับสั่ง “แพ็ค-แยก”  ลูกเสือทุกคนทําขวาหันแล&วเดินออกไป                          ถ&าพิธีปrดประชุมกอง   ให&เรียกวงกลมเล็กเหมือนพิธีเปrด แล&วเล#าเรื่องสั้นท่ีเป+นประโยชน0 นัดหมาย ตรวจแกรนด0ฮาวล0 และเชิญธงลงตามลําดับ แล&วสั่ง “แพ็ค-เลิก ”ลูกเสือทําวันทยหัตถ0แล&วพูดพร&อมกันว#า “ขอบคุณครับ(ค#ะ)” ผู&กํากับทําวันทยหัตถ0 (3 นิ้ว) ลดมือลง ลูกเสือทุกคนลดมือลงพร&อมท้ังทําขวาหันแยกย&ายกันไป29 หมายเหตุ ในพิธีเปrดประชุมกอง เม่ือทําแกรนด0ฮาวล0  เชิญธงข้ึน สวดมนต0 สงบนิ่ง ตรวจ แล&วให&ผู&กํากับสั่ง”แพ็ค-แยก.” ลูกเสือทุกคนทําขวาหัน แล&วเดินออกไป  ถ&าพิธีปrดประชุมกอง ให&เรียกวงกลมเล็กเหมือนพิธีเปrด แล&วเล#าเรื่องสั้นท่ีเป+นประโยชน0 นัดหมาย ตรวจ แกรนด0ฮาวล0 และเชิญธงลงตามลําดับ แล&วสั่ง “แพ็ค-เลิก” ลูกเสือทําวันทยหัตถ0 แล&วพูดพร&อมกันว#า “ขอบคุณ-ครับ(ค#ะ)”ผุ&กํากับทําวันทยหัตถ0รับ (๓ นิ้ว) ลดมือลง ลูกเสือทุกคนลดมือลงพร&อมท้ังทําขวาหันแยกย&ายกันไป   นิทานเรื่องปGาดงพงพี ตอนผาประชุม   กําหนดเวลาท่ีบรรดาหมาปFาท้ังหลายนัดประชุมเพ่ือนฝูงหมาปFาแสดงมติรับลูกหมาปFาเข&าฝูง พ#อและแม#หมาปFาพาท้ัง ๔ กับเมาคลี ไปยังเนินเขา ซ่ึงเรียกว#า “ผาประชุม” บนผาประชุมนั้นมีอาเคล#า หมาปFาผู&อาวุโสขนสีเทาเป+นมัน ซ่ึงเป+นจ#าฝูงนั่งอยู# ทําหน&าท่ีเป+นประธานของการประชุม ซ่ึงหมาปFาในฝูงให&ความเคารพและเชื่อฟ=งหมาปFาทุกตัวนั่งเงียบหยุดการเห#าหอนใดๆท้ังสิ้น เพราะทุกตัวต&องเคารพต#อท่ีประชุมและเตรียมพร&อมท่ีจะทําหน&าท่ีเข&าไปดมกลิ่นหมารุ#นเล็กๆเพ่ือรับเข&าในฝูงซ่ึงเป+นวิธีการปmองกันสัตว0อ่ืนท่ีไม#ใช#พวกแปลกปลอมเข&ามาในฝูง  อาเคล#าเป+นหมาปFาท่ีฉลาด เม่ือสมัยหนุ#ม ๆ เคยติดกับดักนายพรานถึงสองครั้ง แต#รอดชีวิตกลับมาได& มันจึงรู&ซ้ึงในเล#ห0ของนายพรานและชาวบ&านดี อาเคล#าเป+นหัวหน&าฝูงมาได&หนึ่งป[เต็ม  พอถึงเวลา หมารุ#นใหญ#ผลัดกันเข&ามาดมกลิ่น พอถึงคราวของเมาคลี เมาคลีถูกเข่ียให&ออกไปกลางวงของหมาปFาเพ่ือรับการพิจารณา ขณะนั้นเองแชร0คานเสือโคร#งก็คํารามกึกก&องสนั่นปFาท่ัวบริเวณผาประชุมร&องท&วงเมาคลีลูกกบน&อยและตะโกนบอกให&ฝูงหมาปFารู&ว#าเมาคลีเป+นลูกคนไม#ควรเลี้ยงไว&ในฝูง  อาเคล#าไม#สนใจ เตือนให&หมาปFาผู&เป+นอิสระท้ังหลานไม#ให&ฟ=งคําพูดของใครท้ังสิ้น นอกจากเขาซ่ึงเป+นหัวหน&าให&ทําหน&าท่ีพิจารณาให&ดี  จึงมีหมาปFาตัวหนึ่งลุกข้ึนประกาศคัดค&านว#า ไม#ควรเลี้ยงลุกมนุษย0อย#างเมาคลี มันไม#ได&ประโยชน0   อย#างใดแก#ฝูงเลย  ตามกฎของท่ีประชุม ถ&าลุกหมาปFาตัวใดถูกคัดค&านในท่ีประชุม ต&องมีหมาปFาในฝูงรับรองต้ังแต#สองตัวข้ึนไปจึงจะให&อยู#ร#วมฝูงได&  ฝFายแม#หมาปFาเม่ือได&ยินเสียงคัดค&านก็โกรธ ขนลุกเกลียว กล&ามเนื้อเกร็ง เรียมพร&อมท่ีจะรับเหตุการณ0ร&ายหากเมาคลีไม#ได&รับเข&าฝูง  ผาประชุมเงียบกริบ เพ่ือ รอฟ=งการพิจารณา แชร0คานกระหยิ่มท่ีจะได&เมาคลีเป+นอาหาร ฝูงหมาปFาก็เตรียมจะกินเนื้อเมาคลีเป+นอาหารอันโอชะเช#นกัน ในทันใดนั้นปรากฏว#าร#างของหมีเท#าขนสีน้ําตาลชื่อบาลู     ซ่ึงบรรดาหมาปFายอมรับนับถือให&เข&าฝูงร#วมฝูงในฐานะสมาชิกชั้นผู&ใหญ# บาลูเป+นครูสอนกฎแห#งปลาและวิธีการดํารงชีวิตอยู#ในปFากว&างองลูกหมาปFาท้ังหลาย บาลูจึงเป+นผู&รับรองเมาคลีแก#หมาปFาในท่ีประชุม หมาปFาท้ังหลายไม#พอใจและโต&เถียงกันว#าการรับรองเมาคลีแก#หมาปFาในท่ีประชุม หมาปFาท้ังหลายไม#พอใจและโต&เถียงกันว#า การรับรองต&องมีสองเสียงข้ึนไป 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร  เวลาเดียวกันนั้นทางอีกด&านหนึ่งของผาประชุม เสือดําผู&มีชื่อว#า บาเคียร#า ผู&สุภาพอ#อนน&อม ก&าวเข&ามาในท่ีประชุมอย#ามีสง#า อ&างกฎของปFาตามว#า กฎหมายของปFานั้นย#อมอนุญาตให&มีผู&ขอเสนอซ้ือชีวิตของลุกหมาปFาได& และมิได&ระบุว#าผู&ซ้ือต&องเป+นใคร บาเคียร#าจึงรับรองเมาคลีด&วยการแลกวัวปFา อ&วนพีตัวหนึ่ง หมาปFาก็วิ่งไปดมเมาคลีแล&ววิ่งไปยังวัวปFา และรุมกินกันอย#าเอร็ดอร#อย 31  ณ ท่ีลานประชุมคงเหลือแต#อาเคล#า บาลู บาเคียร#า พ#อ และแม#หมาปFากับลูกท้ัง 4 และเมาคลี แชร0คานได&เห็นเหตุการณ0แปรผันไปเช#นนั้นก็โกรธ จึงจากผาประชุมไปด&วยความผิดหวัง  พ#อและแม#หมาปFาจึงพาลูกน&อยและเมาคลีกลับไปเลี้ยงท่ีถํ้าด&วยความผาสุก เมาคลีจึงได&ชื่อว#าลูกหมาปFาต้ังแต#บัดนั้นมา  ผู�กํากับขยายความจากเรื่องในนิทานว4า  ในการประชุมของหมาปFาท้ังหลาย มันจะนั่งรอผาประชุมเป+นวงกลม และเม่ืออาเคล#าหรือหมาปFาอาวุโสซ่ึงเป+นหัวหน&าฝูงเข&าประจําท่ีหมาปFาทุกตัวจะชูหัวข้ึน ร&องต&อนรับอาเคล#า  ในการประชุมกองลูกเสือสํารอง เราก็ปฏิบัติเช#นเดียวกับหมาปFา คือเม่ืออาเคล#า หรือผู&กํากับมาถึงท่ีประชุมต&องแสดงความรพโดยนั่งยองๆ เป+นวงกลมเหมือนหมาปFา แล&วทําแกรนด0ฮาวล0 เพ่ือเป+นเกียรติอาเคล#า  ในการทําแกรนด0ฮาวถือเป+นการเคารพหมู# นอกจากแสดงตัวต#อผู&กํากับแล&ว ต&องแสดงต#อแขกผู&มีเกียรติท่ีมาเยือนใช&ในการทําพิธีปฏิญาณตนและเป+นการแสดงความพร&อมเพรียงของกองด&วย             



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร    32 รายละเอียดเน้ือหา ระเบียบแถวเบ้ืองต�นหา  ลูกเสือสํารองหมู#หนึ่งมี ๔-๖ คน รวมท้ังนายหมู#และรองนายหมู#ด&วย การยืน นายหมู#ยืนเป+นคนแรกตามด&วยลูกหมู# และรองนายหมู#ยืนเป+นคนสุดท&าย ระเบียบแถวส4วนบุคคล ท4าตรง คําบอก “พัก”  การปฏิบัติ ยืนให&ส&นเท&าชิดและอยู#ในแนวเดียวกัน ปลายเท&าแยกออกข&างละเท#า ๆ กัน ห#างกันประมาณ 1 คืบ                   (ทํามุม ๔๕ องศา) เข#าเหยียดตึง และบีบเข&าหากัน ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหล#เสมอกัน แขนท้ังสอง                ห&อยอยู#ข&างลําตัวและเหยียดตรง พลิกศอกไปข&างหน&าเล็กน&อย จนไหล#ตึง นิ้วมือเหยียดและชิดกัน                นิ้วกลางติดขาก่ึงกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปrดฝFามือออกเล็กน&อย ลําคอยืดตรงไม#ยื่นคาง ตา               แลตรงไปข&างหน&า ได&ระดับ น้ําหนักอยู#บนเท&าท้ังสองเท#าๆ กัน และนิ่ง หมายเหตุ  ๑. ท#าตรง เป+นท#าเบ้ืองต&นและเป+นรากฐานของการปฏิบัติท#าอ่ืน ๆ     ๒. ใช&เป+นท#าสําหรับแสดงการเคารพได&ท#าหนึ่ง ท4าพัก ก.พักตามปกติ คําบอก “พัก” การปฏิบัติ หย#อนเข#าขวาก#อน ต#อไปจึงหย#อนและเคลื่อนไหวส#วนต#าง ๆของร#างกาย คําบอกว#า “แถว” ให&ยืด      ตัวข้ึนและจัดหาทุกส#วนของร#างกายอยู#ในท#าตรง นอกจากเข#าขวา ครั้นเม่ือได&ยินคําบอกว#า “ตรง”                ให&กระตุกเข#าขวาโดยเร็ว และแข็งแรง กลับไปอยู#ในลักษณะของท#าตรง  ข.  พักตามระเบียบ คําบอก “ตามระเบียบพัก ,พัก” การปฏิบัติ แยกเท&าซ&ายออกไปทางซ&ายประมาณ ๓๐ ซม (หรือประมาณเกือบครึ่งก&าวปกติ) อย#างแข็งแรงและ               องอาจ พร&อมกับจับมือไขว&หลัง ใช&หลังมือเข&าหาตัว มือขวาทับมือซ&าย นิ้วหัวแม#มัวขวาจับ 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร               นิ้วหวัแม#มือซ&ายหลังมือซ&ายแนบชิดลําตัว ในแนวก่ึงกลางหลังและอยู#ใต&เข็มขัดเล็กน&อย ขอท้ังสองตึง                น้ําหนักตัวอยู#บนเท&าท้ังสองเท#า ๆ กันและนิ่ง   33 เม่ือได&ยินคําบอกว#า “แถว- ตรง” ให&ชักเท&าซ&ายชิดเท&าขวาอย#างแข็งแรง พร&อมกับมือท้ังสอง  กลับไปอยู#ในลักษณะท#าตรงตามเดิม  ค.พักตามสบาย คําบอก “ตามสบาย,พัก”  การปฏิบัติ  หย#อนเข#าขวาก#อน เช#นเดียวกับ “พัก”ต#อไปจึงเคลื่อนไหวร#างกายอย#างสบาย และพูดจากันได& แต#                เท&าข&างหนึ่งต&องอยู#กับท่ี ถ&ามิได&รับอนุญาตให&นั่งจะนั่งไม#ได&      เม่ือได&ยินคําบอกว#า  “แถว-ตรง”  ให&ปฏิบัติอย#างเดียวกับท#าพักตามปกติ ง.พักนอกแถว คําบอก “พักแถว” การปฏิบัติ ต#างคนต#างแยกออกจากแถวทันที แต#ต&องอยู#ในบริเวณใกล&เคียงกัน และไม#ทําเสียงอึกทึก เม่ือได&ยิน                  คําบอกว#า “แถว”ให&รีบกลับมาเข&าแถวรงท่ีเดิมโดยเร็ว ในรูปแบบเม และเม่ือจัดแถวเรียบร&อยแล&วให&                 อยู#ในท#าตรงจนกว#าจะมีคําบอกคําสั่งต#อไป หมายเหตุ สําหรับท#าพัก                ท#าพัก เป+นท#าท่ีเปลี่ยนอิริยาบถจากท#าตรง เพ่ือผ#อนคลายความเคร#งเครียดตามโอกาสต#าง ๆ คือ                ๑.   พักตามปกติใช&พักในโอกาสระหว#างฝBกสอน เพ่ืออธิบายหรือแสดงตัวอย#างแก#ลูกเสือ                ๒.   พักตามระเบียบ ใช&พักในโอกาสเก่ียวกับพิธีการต#าง ๆ เช#น ตรวจพล สวนสนาม หรืออยู#ในแถว                         กองเกียรติยศ ฯลฯ                ๓.   พักตามสบาย ใช&พักในโอกาสท่ีต&องรอรับคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติต#อไปเป+นระยะเวลาสั้น ๆ เช#น เม่ือผู&                       ควบคุมแถวต&องไปรับคําสั่งจากผู&บังคับบัญชาเป+นต&น                ๔.  พักนอกแถว ใช&พักในโอกาสท่ีต&องรอรับคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติตอไปเป+นระยะเวลานาน ๆ       



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร        34 รายละเอียดเน้ือหา ระเบียบแถวท4าหันอยู4กับท่ี ขวาหัน คําบอก “ขวา-หัน” การปฏิบัติ ทําเป+น  ๒  จังหวะ คือ                          จังหวะ ๑ เปrดปลายเท&า และยกส&นเท&าซ&าย ทันใดนั้นให&หันตัวไปทางขวาจนได& ๙๐ องศา  หมุนเท&าท้ังสองไปโดยให&ส&นเท&าและปลายเท&าซ่ึงเป+นหลักนั้นติดอยู#กับพ้ืน น้ําหนักตัวอยู#ท่ีเท&าขวา ขาวซ&ายเหยียดตึง ปrดส&นเท&าซ&ายออกข&างนอกพอตึง                          จังหวะ ๒ ชักเท&าซ&ายมาชิดเท&าขวาในลักษณะท#าตรงโดยเร็วและแข็งแรง ซ�ายหัน คําบอก “ซ&าย-หัน” การปฏิบัติ ทําเป+น ๒  จังหวะ อย#างเดียวกับท#าขวาหัน โดยเปลี่ยนคําว#า “ขวา”เป+น ซ&าย  กลับหลังหัน คําบอก “กลับหลัง-หัน” การปฏิบัติ ทําเป+น ๒  จังหวะ คือ                            จังหวะ ๑ ทําเช#นเดียวกับท#าขวาหันจังหวะ ๑ แต#หันเลนไปจนกลับหน&าเป+นหลังครบ ๑๘๐ องศา และให&ปลายเท&าไปหยุดอยู#ข&างหลัง เฉียงซ&ายประมาณครึ่งเก&าและแนวส&นเท#าขวา                            จังหวะ ๒ ทําเช#นเดียวกับท#าขวาหันจังหวะ ๒   



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร     35 สัญญาณรูปแถว (Formation) แถวหน�ากระดานแถวเดี่ยว              ผู&เรียกแถวยืนอยู#ในท#าตรง เหยียดแขนท้ังสองไปด&านข&างให&เสมอแนวไหล# มือแบ หันฝFามือไปข&างหน&านิ้วมือเรียงชิดกัน                ให&ลูกเสือเข&าแถวหน&ากระดานแถวเด่ียว แนวก่ึงกลางแถวอยู#ห#างจากผู&เรียนประมาณ ๖ ก&าว หันหน&าเข&าหาผู&เรียก              กรณีหมู#เดียว ให&นายหมูยืนตรงเป+นหลักทางว&ายมือของผู&เรียก ลูกหมู#เข&าแถวเรียงตามลําดับทางซ&ายมือของนายหมู#เป+นแถวหน&ากระดาน จนถึงคนสุดท&ายคือรองนายหมู# ทุกคน (ยกเว&นนายหมู#) “จัดแถว”   (ให&แลขวา)             การจัดระยะเคียง ถ&า “ปrดระยะ”ระยะเคียงของแถวหน&ากระดาน  1 ช#วงศอก คือให&ยกมือซ&ายทาบสะโพกนิ้วเหยียดชิดติดกัน  นิ้วกลางอยู#ในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลําตัว ผู&เรียกตรวจแถวแล&วสั่ง “นิ่ง”ลูกเสือทุกคนลดมือลงพร&อมกับสะบัดหน&ามาอยู#ในท#าตรงและนิ่ง           ถ&า “เปrดระยะ”ระยะเคียง 1 ช#วงแขนคือ ให&ลูกเสือยกแขนซ&ายข้ึน คว่ําฝFามือให&ปลายนิ้วมือซ&ายจรดไหล#ขวาของคนต#อไป  



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร  36 โดยให&ก่ึงกลางของหมู#อยู#ตรงหน&าผู&เรียก ห#างจากผู&เรียกประมาณ 6 ก&าว หมู# ๆ ไป เข&าแถวหน&ากระดาน  เช#นเดียวกันข&างหลังหมู#แรกตามลําดับ ระยะหมู#ต#อหมู#ประมาณ 1 ช#วงแขน                  หน�ากระดานหมู4ป<ดระยะ  การเข&าแถวให&ลูกเสือทุกคน (เว&นคนสุดท&ายทางซ&ายสุด)ยกมือซ&ายข้ึนเท&าสะโพก (เหมือนดังท่ีกล#าวไว&ในหมู#แถวหน&ากระดาน)ระยะต#อระหว#างหมู#ต#อหมู#ประมาณ 1 ช#วงแขน (ไม#ต&องยกแขน)สะบัดหน&าไปทางขวา เม่ือผู&เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล&วสั่งนิ่งลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร&อมสะบัดหน&ามาอยู#ในท#าตรง 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร            แถวหน�ากระดานหมู4เป<ดระยะ            สัญญาณมือ ผู&เรียกกํามือท้ัง 2 ข&าง งอข&อศอกเป+นมุมฉาก แขนท#อนบนแบะออกจนเป+นแนวเดียวกับไหล# หันหน&ามือไปข&างหน&า พร&อมกับเรียก “แพค”           การปฏิบัติ ให&ลูกเสือทุกคนเข&าแถวเหมือนแถวหน&ากระดานหมู#ปrดระยะ แต#ระยะต#อระหว#างหมู#ของทุกหมู#ขยายออกไปด&านหลัง ห#างกันหมู#ละ ประมาณ 3 ช#วงแขน ระยะเคียงระหว#างหมู#คงเดิม  เหมือนแถวตรวจการจัดแถวแล&วสั่งนิ่ง  ลูกเสือทุกคนสะบัดหน&าและอยู#ในท#าตรง                                                                                                                              หน�ากระดานหมู4เป<ดระยะ          37           แถวตอนเรียงหนึ่ง          ผู&เรียกแถวยืนอยู#ในท#าตรง เหยียดแขนท้ังสองข&างไปข&างหน&า เสมอแนวไหล# มือแบ หันฝFามือเข&าหากัน นิ้วเรียงชิดติดกัน           ในกรณีหมู#เดียว นายหมู#ยืนตรงเป+นหลักข&างหน&าผู&เรียก ห#างจากผู&เรียกประมาณ 6 ก&าว ลูกหมู#แถวต#อด&านหลังนายหมู#  ทุกคนยืนให&ตรงคนคนข&างหน&า ระยะต#อระหว#างบุคคล 1 ช#วงแขน           กรณีหลายหมู# เรียกว#า “ แถวตอนหมู#” เช#นมี5 หมู# ให&หมู#ท่ีอยู#ตรงก่ึงกลาง คือหมู#ท่ี3  ยืนเป+นหลักตรงหน&าผู&เรียก ห#างจากผู&เรียกประมาณ 6 ก&าว หมู#ท่ี 2 และหมู#ท่ี 1 เข&าแถวอยู#ในแนวเดียวกันไปทางซ&ายมือของผู&เรียก  ส#วนหมู#ท่ี4 และท่ี 5 เข&าแถวอยู#ในแนวเดียวกันไปทางขวามือของผู&เรียก ระยะเคียงระหว#างหมู#ประมาณ 1 ช#วงศอก ส#วนระยะต#อระหว#างบุคคลประมาณ 1 ช#วงแขน (ไม#ต&องยกแขน)        



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร                        38          แถวรูปครึ่งวงกลม           ผู&เรียกแถว แบมือท้ังสองข&าง เหยียดตรงลงข&างล#าง คว่ําฝFามือเข&าหาตัว โบกมือผ#านตัวประสานกัน ด&านหน&าช&า ๆ ไปมาเป+นรูปครึ่งวงกลม 2 3 ครั้ง ต#อๆไป อยู#ทางด&านซ&ายของหมู#แรกตามลําดับ จนคนสุดท&ายของหมู#สุดท&ายอยู#เป+นเส&นตรงแนวเดียวกับผู&เรียกและนายหมู#หมู#แรก โดยถือว#าผู&เรียกเป+นจุดศูนย0กลาง            การเข&าแถว ให&ลูกเสือทุกคนยกมือข้ึนเท&าสะโพก สะบัดหน&าไปทางขวา (ยกเว&นนายหมู#หมู#แรก) เม่ือผู&เรียกแถวตรวจแล&ว สั่งนิ่ง  ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร&อมกับสะบัดหน&ามาอยู#ในท#าตรง        



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร                     39             แถวรูปวงกลม                ผู&เรียกแถว  แบมือท้ังสองข&าง  เหยียดรงลงข&างล#าง คว่ําฝFามือเข&าหาตัว โบกผ&าลําตัวประสานกันด&นหน&าจรดด&านหลังไปมา เป+นรูปวงกลม 2 3 ครั้ง               ให&ลุกเสือหมู#แรกยืนด&านซ&ายมือของผู&เรียก โดยนายหมู#หมู#แรกอยู#แนวเดียวกับผู&เรียกหมู#ท่ี 2 และหมู#ต#อ ๆ ไป อยู#ทางด&านซ&ายของหมู#แรกตามลําดับ จนคนสุดท&ายไปจรดกับนายหมู#ของหมู#แรก โดยถือว#าเป+นผู&เรียกเป+นจุดศูนย0กลาง            การเข&าแถว ให&ลูกเสือทุกคนยกมือข้ึนเท&าสะโพก สะบัดหน&าไปทางขวา (ยกเว&นนายหมู#หมู#แรก)เม่ือผู&เรียกแถวตรวจการจัดแถวเรียบร&อยแล&ว สั่งนิ่ง  ลูกเสือทุกคนลดแขนพร&อมกับสะบัดหน&ามาอยู#ในท#าตรง    



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร               40 การฝTกอบรมโดยระบบฐานและวิธีการปฏิบัติ วัตถุประสงค6         เพ่ือให&ผู&เรียนได&เรียนรู&ได&ท่ัวถึงในเวลาอันจํากัด และได&ปฏิบัติในการเข&าเรียนเป+นฐานอย#างถูกต&อง ระบบฐาน         เป+นวิธีการให&ความรู&ในทางตรง  ซ่ึงจะก#อให&เกิดประโยชน0หลายประการ คือ          1.ช#วยให&สมาชิกเข&าใจในแง#ป=ญหาและเนื้อหาวิชาได&ดี          2.ช#วยให&สมาชิกได&ซักถามหรืออภิปรายได&อย#างอิสระ          3.ช#วยให&สมาชิกรับการถ#ายทอดความรู&อย#างกว&างขวางและเกิดทักษะ  การปฏิบัติเก่ียวกับระบบฐาน           1.จัดวิชาให&เหมาะสม           2.ผู&ประจําฐานมีความรู&และมีการเตรียมการล#วงหน&า 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร           3.เครื่องมือ อุปกรณ0 ต&องพร&อมในสภาพใช&การได&ดี            4.ท่ีตั้งฐานแต#ละฐานต&องเหมาะสม มีระยะทางเท#ากัน และมีพ้ืนท่ีพอเพียงในการจัดฐานเพ่ือไม#ให&เกิดการรบกวนซ่ึงกันและกัน               5.ต&องรักษาเวลาในการฝBกอบรมตมบานให&ตรงต#อเวลา  วิธีการเข�าฐาน            การฝBกอบรมได&แบ#งผู&เข&ารับการฝBกอบรมเป+นหมู#หรือกลุ#มอยู#แล&ว การเข&าฐานให&จัดสมาชิกแต#ละหมู#หรือกลุ#มได&หมุนเวียนไปทุกฐาน ๆ ละ 1 หมู# หรือกลุ#ม หรือ 2 หมู#หรือกลุ#ม  ผู�เข�าฐานไม4มีอาวุธ (ลูกเสือสํารอง)  เม่ือนายหมู#นําหมู#มาเข&าฐานและเข&าแถวหน&าวิทยากรผู&ประจําฐานเรียบร&อยแล&วนายหมู#สั่ง  “หมู#...(สีหมู#)...ตรง”นายหมู#ทําวันทยหัตถ0 แล&วลดมือลง ก&าวไปข&างหน&า 1 ก&าว ทําวันทยหัตถ0แล&วรายงานว#า “หมู#สี...พร&อมท่ีจะได&รับการฝBกแล&วครับ/ค#ะ” นายหมู#ลดมือลง เสร็จแล&วถอยหลังเข&าท่ีเดิม ทําวันทยหัตถ0 ลดมือลง และสั่ง “หมู#สี...ตามระเบียบ,พัก”          เม่ือได&ยินสัญญาณหมดเวลา 1 ครั้ง ให&ทุกคนเข&าแถวให&เรียบร&อย และเม่ือได&ยินเสียงสัญญาณ 2 ครั้งให&นายหมู#สั่ง “หมู#สี....ตรง”นายหมู#ทําวันทยหัตถ0 และกล#าวขอบคุณวิทยากรประจําฐานลดมือลงแล&วสั่ง “ขวา-หัน ตามข&าพเจ&ามา” แล&วเคลื่อนไปฐานต#อไป หมายเหตุ   1.ในกรณีเข&าฐานมากกว#า 1หมู#ให&มีการรายงานทุกหมู#                2.วิทยากรประจําฐานรับความเคารพโดยการทําวันทยหัตถ0ตอบโดยตลอด  รอจนกระท่ังนายหมู#กลับเข&าท่ี สั่งหมู# เรียบอาวุธ หรือลดมือลงจากการทําวันทยหัตถ0 จึงเอามือลง  41 การถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชการที่ 6 ในพิธีเป<ดการฝTกอบรมผู�บังคับบัญชาลูกเสือ 1.เครื่องบูชา จัดต้ังไว&หน&าพระรูป ควรมี ก.ธูป 1 ดอก ข.เทียน 1 เล#ม ค.พานสําหรับวางพวกมาลัย หรือช#อดอกไม& 2.พิธีกร เม่ือได&เวลาพิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ โดยปกติจะเป+นภายหลังท่ีได&จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล&ว  3.ประธานในพิธี (ก) เดินไปยังหน&าพระบรมรูป ถวายคํานับ รับช#อดอกไม&หรือพวงมาลัยจากเจ&าหน&าท่ีถวายไว&ท่ีหน&าพระ บรมรูป แล&วจุดเทียน จุดธูป ตามลําดับ (ข) เสร็จแล&วนักคุกเข#า ประนมมือ ถวายบังคม 3 ครั้ง แล&วลุกข้ึนยืนถวายคํานับอีกครั้ง 



        ลูกเสือสํารอง                               สํางานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต ๒  สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกําแพงเพชร (ค) ถอยออกมานั่งเตรียมถวายราชสดุดี ก&าวเท&าซ&ายไปข&างหน&าครึ่งก&าว คุกเข#าขวาลงต้ังเข#าซ&ายนิ่งลงบนส&นเท&าขวา มือขวาแบคว่ําลงบนเข#าขวา แขนซ&ายวางพาดบนเข#าซ&ายเอียงไปทางขวาเล็กน&อยเม่ือร&องเพลงราชสดุดี ให&ก&มหน&าเล็กน&อยและให&เงยหน&าข้ึนตามเดิมเม่ือเพลงจบ (ถ&าซ้ือหมวกอยู#ด&วย  ให&ปฏิบัติตามคู#มือระเบียบแถวของสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห#งชาติ) 4.ผู&เข&ารับการฝBกอบรม และแขกผู&รับเชิญอ่ืน ๆ ปฏิบัติดังนี้                 (1) เม่ือประธานเดินไปจุดธูปเทียนบูชาพระบรมรูป ทุกคนยืนอยู#ในท#าตรง                (2) เม่ือประธานลงนั่งคุกเข#า ถวายบังคม ให&ทุกคนนั่งลงในท#าเตรียมถวายราชสดุดี                 (3) เม่ือประมาณถอยมานั่งในท#าเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะข้ึนเพลงราชสดุดี ให&ทุกคนร&องตามพร&อมกัน 5.เม่ือจบเพลงราชสดุดี พิธีกรจะสั่งให&ทุกคน“ลุก”ทุกคนลุกข้ึนยืน เม่ือประธานเดินไปนั่งยังท่ี แล&วให&ทุกคนนั่งลง การใช�คําบอกก4อนการร�องเพลงสรรเสริญพระบารมีในการฝTกอบรมผู�บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ                 ในการฝBกอบรมลูกเสือหรือผู&บังคับบัญชาลุกเสือ จะมีการร&องเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู#เสมอ ก#อนจะมีการร&องเพลงสรรเสริญพระบารมีนั้น ควรใช&คําบอกต#างกันดังต#อไปนี้                1.ในกรณีท่ีมีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ0อยู#ในท่ีชุมนุมนั้นด&วย  ให&ใช&คําบอกว#า                 “กองตรง ถวายคํานับ” ครั้นแล&วหมู#บริการข้ึนเพลงสรรเสริญพระบารมี                2.ในกรณีท่ีไม#มีพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ0อยู#ในท่ีชุมนุมนั้นให&ใช&คําบอกว#า “ทุกคนหันหน&าไปทางทิศ....(ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู#หัวกําลังประทับอยู#)”“กองตรง  ถวายคํานับ ”ครั้นแล&วให&หมู#บริการนําข้ึนเพลงสรรเสริญพระบารมี                3.ในกรณีผู&บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือมีอาวุธ อยู#ให&ใช&คําบอกว#า “กองตรง วันทยาวุธ” แล&วหมู#บริการนําข้ึนเพลงสรรเสริญพระบารมี เม่ือจบเพลงแล&วให&ใช&คําบอกว#า “กอง เรียบอาวุธ ” “เลิกแถว” หรือแล&วแต#กรณี             ผู�จัดพิมพ6  1. นายกระจ#าง  เชื้ออภัย 2. นายสุพจน0  โสมคําภา 3. นางขนิษฐา  เรืองศรี 4. นางสาวยมลพร  สิทธ ิ5. นางสาววรารัตน0  เศวตรุ#งเรือง 6. ว#าท่ีร.ต.หญิงวารุณี  ลีส้กุลรักษ0 


