
 



สาระการเรียนรู ้
1. ระบบหมู่ 

- การแบ่งหมู่ 
           - ต าแหน่งต่างๆ ในหมู่ 
 2. พิธีเปิดประชุมกอง 
 3. พิธีปิดประชุมกอง 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

เมื่อศึกษาจบเนื้อหาแล้ว  ลูกเสือสามารถ 
1. บอกความหมายของระบบหมู่ได้ 
2. บอกประโยชน์ของระบบหมู่ได้  
3. บอกต าแหน่งและภาระหน้าท่ีของลูกเสือแต่ละคนในหมู่ได้ 
4. แบ่งลูกเสือในห้องออกเป็นหมู่ตามความเหมาะสม 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายในหมู่ได้ถูกต้อง  เหมาะสม 
6. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
7. เป็นผู้มีระเบียบวินัย  และรับผิดชอบในตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เนือ้หา 
1. ระบบหมู ่
 สิ่งมีชีวิตโดยท่ัวไปมักจะเป็นสัตว์สังคม  อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือฝูงใหญ่  ท าหน้าท่ี
ร่วมกันในการด ารงชีวิตประจ าวัน  ท าให้ประสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต  ท้ังในด้านการหาอาหาร
และการเอาตัวรอดจากอันตรายต่าง ๆ เช่น ฝูงสิงโต  สุนัขปุาไฮยีน่า  หรือหมาไน ท่ีรวมกลุ่มกันออก
ล่าหาอาหาร  มักจะประสบผลส าเร็จมากกว่าท่ีจะออกล่าตัวเดียวโดดเดี่ยว  ฝูงม้าลายหรือควายปุาท่ี
อยู่รวมกันเป็นฝูง ช่วยกันระแวดระวังภัยช่วยกันต่อสู้กับสัตว์ผู้ล่า  มักจะเอาตัวรอดได้  ส่วนท่ีแตกฝูง
ออกไปตามล าพังตัวเดียว  มักจะเอาตัวไม่รอดตกเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่า 
 
 
 
 
  
 
 
 
   

ภาพท่ี 2.1  ระบบหมู่ในธรรมชาติของสัตว์ปุา 
 ระบบหมู่ (Patrol System) เป็นวิธีการอย่างหนึ่งท่ีใช้ในการพัฒนาศักยภาพของลูกเสือ       
มีหลักการส าคัญคือปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความสามัคคีภายในหมู่หรือกลุ่ม  เพราะความสามัคคี
ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว  จะสร้างพลังในการท างานอย่างมากมาย  ดังค ากล่าวท่ีว่าความ
สามัคคีคือพลัง  หากชนกลุ่มใดมีความสามัคคี  ก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคขวากหนามต่าง ๆ ได้  
แต่ถ้าคนในชาติขาดความสามัคคี  มีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง  ชิงดีชิงเด่น  ขัดแข้งขัดขากัน  ชาตินั้นก็จะมี
แต่ความเสื่อม  ถอยหลังเข้าคลอง  ไม่สามารถพัฒนาประเทศให้ทันกับประเทศอื่นได้  กลายเป็น
ประเทศด้อยพัฒนาล้าหลัง  ซึ่งอาจจะน าไปสู่การสิ้นชาติได้  ดังตัวอย่างของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ท่ี 2  แต่ถ้ามีความรักความสามัคคีกัน  ถึงจะมีจ านวนน้อยก็สามารถเอาชนะคนหมู่มากได้  ดังเช่น
ชาวบ้านบางระจัน 
 
 
 



 ■  ชาวบ้านบางระจันแพ้พม่าเพราะเหตุใด ……………………………………………………………………. 
      ถ้าชาวบ้านบางระจันได้รับการสนับสนุนอาวุธและปืนใหญ่  ลูกเสือคิดว่าชาวบ้าน
บางระจัน จะแพ้หรือไม่..........................................เพราะเหตุใด …………………………………………………… 

 ■  สาเหตุส าคัญข้อใดที่ท าให้ไทยรบแพ้และตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.2 ชาวบ้านบางระจัน 

 การพัฒนาศักยภาพของลูกเสือโดยใช้ระบบหมู่นั้น  จะใช้วิธีการรวมกลุ่มแล้วแบ่งหน้าท่ีกันท า  
นั่นคือในแต่ละห้อง จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เรียกว่าหมู่ลูกเสือ แต่ละหมู่จะมีสมาชิกประมาณ  6-8  คน  
ลูกเสือ  2-4  หมู่จะรวมกันเป็นกองลูกเสือ  ลูกเสือหลาย ๆ กองจะรวมกันเป็นกลุ่มลูกเสือ   
 กลุ่มลูกเสือท่ีประกอบด้วยลูกเสือหลายประเภท  เช่น  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือ
วิสามัญ  หรือลูกเสือส ารองกับลูกเสือสามัญ  เช่นนี้เรียกว่ากลุ่มผสม  ถ้ากลุ่มผสมท่ีประกอบด้วย
ลูกเสือครบท้ัง 4  ประเภท  ได้แก่ ลูกเสือส ารอง  ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และลูกเสือ
วิสามัญ  เรียกว่า กลุ่มสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 การจัดกลุ่มลูกเสือ 
 ในการจัดกิจกรรมระบบหมู่นั้น  สมาชิกแต่ละคนในหมู่  จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี
แตกต่างกันออกไป  ได้แก่ 
 1. นายหมู่ (Patrol Leader) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลท่ัว ๆ ไปภายในหมู่  ท าหน้าท่ี
ประสานงานกับผู้ก ากับ  และบุคคลภายนอกซึ่งอาจมาติดต่อเยี่ยมเยือน  
 2. รองนายหมู่ (Assistant Patrol Leader) ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนายหมู่  คอยช่วยเหลือนาย
หมู่ในกิจการท่ัว ๆ ไป  และท าหน้าท่ีแทนนายหมู่  หากนายหมู่ติดภารกิจ  ไม่สามารถอยู่ประจ าหมู่ได้ 
 3. พลาธิการ (Quarter Master) ท าหน้าท่ีจัดหาและคอยดูแลรักษาพัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในหมู่  ให้มีจ านวนเพียงพอ  และพร้อมต่อการใช้งาน 
 4. หัวหน้าคนครัว (Cooker) ท าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลด้านสูทกรรม  ท าอาหารให้กับสมาชิก
ภายในหมู่  ควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  ท าความสะอาดและจัดเก็บรักษา 
 5. ผู้ช่วยคนครัว (Assistant Cooker) ท าหน้าท่ีช่วยเหลือหัวหน้าคนครัว  ในการจัดเตรียม
วัตถุดิบ  และวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  ตลอดจนการท าความสะอาดและจัดเก็บรักษาให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6. คนหาน้ า (Water Carrier ) ท าหน้าท่ีจัดหาน้ าดื่ม น้ าใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุ  กักเก็บน้ า
ให้พอใช้  ตลอดระยะเวลาท่ีต้องใช้ชีวิตกิจกรรมภาคสนามร่วมกัน 

    

หมู่ลูกเสือ 

กลุ่มลูกเสือ 

กองลูกเสือ 



 7. คนหาฟืน (Wood Carrier) ท าหน้าท่ีหาวัตถุดิบเชื้อเพลิง  ท่ีเป็นแหล่งพลังงานในการ
ประกอบอาหารและให้ความอบอุ่น  ตลอดจนการดูแลเก็บรักษาไม่ให้เปียกชื้น สามารถใช้งานได้ทันที
ในยามท่ีต้องการ   
 8. บริการท่ัวไป (Odd Job man) ท าหน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ สมาชิกคนอื่น ๆ ภายใน
หมู่ท่ีต้องการความช่วยเหลือ  
 ในกรณีท่ีมีจ านวนลูกเสือไม่ครบจ านวนตามต าแหน่งหน้าท่ี  ให้ก าหนดต าแหน่งตามความ 
ส าคัญในหมู่ดังนี้ 

 ●  หากมีจ านวนลูกเสือในหมู่  4  คน  ให้มีต าแหน่งนายหมู่  พลาธิการ  คนครัว  และรอง
นายหมู ่

 ●  หากมีจ านวนลูกเสือในหมู่  6  คน  ให้มีต าแหน่งนายหมู่  พลาธิการ  คนครัว  คนหาน้ า  
คนหาฟืนและรองนายหมู่ 
 ท้ังนี้ ไม่ว่าแต่ละคนจะมีต าแหน่งหรือท าหน้าท่ีอะไร  การเข้าแถวในระบบหมู่ทุกครั้ง  นายหมู่
จะต้องเป็นหัวแถวอยู่ด้านขวาสุด  และรองนายหมู่จะต้องอยู่ซ้ายสุดของหมู่ 

การแบ่งหมู่ 
 การแบ่งหมู่ลูกเสือท่ีจะท าให้ได้กองลูกเสือท่ีมีระเบียบ  สวยงาม  มีขนาดความสูงของร่างกาย
ใกล้เคียงกันในแต่ละหมู่  ท าได้ง่าย ๆ ดังนี้ 
 1. ให้สมาชิกของลูกเสือในห้องหรือในกอง  เข้าแถวหน้ากระดานแถวเดียว  เรียงล าดับจากสูง
ไปหาต่ า 
 2. ก าหนดจ านวนหมู่และสมาชิกในแต่ละหมู่  เช่น  ในกองท่ีมีลูกเสือ  40  คน  ก็อาจแบ่ง
ออกได้เป็น  4  หมู่ หมู่ละ  10  คน หรือแบ่งเป็น  5  หมู่ หมู่ละ  8  คน 
 3. แยกหมู่   ถ้าแบ่งเป็น  4  หมู่  ให้ลูกเสือในแถวนับ  4 
   ถ้าแบ่งเป็น  5  หมู่  ให้ลูกเสือในแถวนับ  5 
     จากนั้น ให้คนท่ีนับ  1  ก้าวออกมาข้างหน้า  4  ก้าว  
   ให้คนท่ีนับ  2  ก้าวออกมาข้างหน้า  2  ก้าว 
   คนท่ีนับ  3  ให้ยืนอยู่กับท่ี 
   ให้คนท่ีนับ  4  ก้าวถอยไปข้างหลัง  2  ก้าว 
   ให้คนท่ีนับ  5  ก้าวถอยไปข้างหลัง  4  ก้าว 
 4. จัดหมู่  ผู้ก ากับสั่งขวาหัน  เลื่อนชิดเข้าไป จัดแถวให้ตรงคนหน้า จะได้กองลูกเสือท่ีเป็น
ระเบียบสวยงาม  มีจ านวนหมู่ตามท่ีก าหนดไว้  โดยปกติคนท่ีอยู่หัวแถวจะท าหน้าท่ีนายหมู่  แต่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 
เข้าแถวหน้ากระดาน 

 
แยกหมู่ 

 
จัดหมู่ 

ภาพท่ี 2.4  การแบ่งหมู่ลูกเสือ 
 



การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญนั้น มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือให้ลูกเสือได้ฝึกฝนตนเองและเกิด
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ลูกเสือทุกคนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  

ดังนั้นจึงควรจะมีการสลับปรับเปลี่ยนต าแหน่งกันทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
การสไลด์เลื่อนต าแหน่ง เช่น ลูกเสอืท่ีท าหน้าท่ีนายหมู่ในคร้ังนี้ ครั้งต่อไปก็เปลี่ยนไปท าหน้าท่ีเป็นรอง
นายหมู่และให้คนท่ี 2 เลื่อนขึ้นมาท าหน้าท่ีนายหมู่แทน สลับกันไปเรื่อยๆ จะท าให้ทุกคนมีโอกาสได้
แสดงความสามารถ เกิดการเรียนรู้ และภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
 

 ■  ให้ลูกเสือแบ่งหมู่และลงต าแหน่งในหมู่ให้ครบถ้วน  
 

กลุ่มลูกเสือหน่วย (บอกชื่อสถานศึกษา) ............................................................... 
กองท่ี .................... หมู่ท่ี ...................................... 

 
ผู้ก ากับกองลูกเสือ  ………………………………………………………………………………….…………………………. 
รองผู้ก ากับ    1. ............................................................................................................... 
        2. ......................................................................................................………. 
 
สมาชิกในหมู ่
 1.  นายหมู ่  ………………………………………………………………..……………………………….. 
 2.  รองนายหมู่  ………………………………………………………………..……………………………….. 
 3.  พลาธิการ   ………………………………………………………………..……………………………….. 
 4.  หัวหน้าคนครัว  ………………………………………………………………..……………………………….. 
 5.  ผู้ช่วยคนครัว  ………………………………………………………………..……………………………….. 
 6.  คนหาน้ า   ………………………………………………………………..……………………………….. 
 7.  คนหาฟืน   ………………………………………………………………..……………………………….. 
 8.  บริการท่ัวไป  ………………………………………………………………..……………………………….. 
  
 


