นันทนาการ
เพลง / เกมส์ลูกเสือ

คติพจน์ลูกเสือสารอง
นายกันตพิชญ์ มีเครือ คศ. 3 (ลูกเสือ)
เราลูกเสือสํารอง
คติพจน์เรามี

เราต้องทําความดี
ทําให้ดีที่สุด
ทาดี

ลูกเสือสํารอง
ดีที่สุด ดีที่สุด

ต้องทําให้ดีที่สุด
ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสํารอง
ในหมู่ลูกเสือ

ในหมู่ลูกเสือ
ต่างคนต่างรู้กันดี
ต้องช่วยกันทํา
งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง

เมื่อเรามาร่วมอยู่
ว่าหน้าที่ทุกอย่าง
ทําให้เว้นว่าง
จะเสร็จโดยง่ายดาย

แพ็ค
แพ็ค แพ็ค แพ็ค เด็ก ๆ เขาชอบกันนัก
ทุกคนรู้จัก คําว่า แพ็ค ๆ ๆ
แพ็ค แพ็ค แพ็ค ได้ยินแล้ว ขานแพ็ค รับ
รีบวิ่งเอามือมาจับ แล้วทําเป็นวงกลมเล็ก
แกรนด์ฮาวล์
แพ็ค แพ็ค แพ็ค ขานแพ็ค แล้วทําวงกลม
ผายมือขยายวงกลม งอมือชื่นชม ลงนั่งยอง ๆ หงายมือแล้วก็ร้อง
อาเคล่า เราจะทําดีที่สุด
กระโดดขึ้นยืนตรง มือจงแตะข้างศีรษะ บอกนะว่า
จงทําดี นี่คือหน้าที่ หมู่บริการ ทุกคนก็ขาน เราจะทําดี
เสร็จสิ้นพิธี แกรนด์ฮาวล์
ลูกเสือจับมือ
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา
มือขวาใช้เคารพกัน (ซ้ํา)
จับมือหมายถึงมิตร
ยิ้มด้วยเวลาจับมือ (ซ้ํา)

ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น
ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือ ๆ
เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ
เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน

ลิมโบ้ลูกเสือ
สนุกกันไปพาใจให้รื่นเริง
กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า
กิจการงานเราลูกเสือไม่หวั่น

ร่วมบันเทิงกับลูกเสือดีกว่า (ซ้ํา)
ยังรักษาอายุยืนนาน
เพราะทุกวัน ใจเรารื่นเริง
ดอกไม้แดนไพร

แดนป่าเขา หนูน้อยเริงใจ
ดอกมลิวัลย์กรรณิกาลั่นทม
ชวนกันร้องเพลงเพลินเดินไป

เด็ดดอกไม้สอดใส่แซมผม
เฝ้าเด็ดดมนิยมแดนไพร
น่าชื่นใจดอกไม้ในป่า
เมคลีล่าสัตว์

เมาคลีล่าสัตว์
ฆ่าแชร์คาน
ถลกหนังมันออกมาหมด
มันฆ่าวัว

เมาคลีล่าสัตว์
ฆ่าแชร์คาน
ถลกหนังมันออกมาหมด
มันฆ่าควาย

กระต่ายน้อย
ฉันเป็นกระต่าย ตัวน้อยมีหางเดียว
สองหูยาว สั่นกระดุก กระดุก กระดุก
กระโดดสี่ขา ทําท่า กระตุก กระติก
เพื่อนที่รักของฉันนั้นคือเธอ
เป็ด
ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป
จําไว้เถิดเพื่อนเอ๋ย เอ๋ย

มองแล้วไม่น่าดูเลย
จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ด
ลิง

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
ลิงมันไม่อยู่นิ่ง
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
ครั้นพอถึงเวลา

เป็นเสียงเรียกของลิง
มันชอบวิ่งกันอยู่ไปมา
มันร้องเรียกคู่มา
ออกเที่ยวหาผลไม้กิน

นกพิราบ
พรับพรึบพรับ พรึบพรับขยับบิน (ซ้ํา)
ฝูงนกพิราบดําและเทา น่ารักจริงนา
บินเวียนวนอยู่บนหลังคา
บินไปเกาะตามกิ่งพฤกษา
ไซร้ปีกหางกันอยู่ไปมา (ซ้ํา)
แสงแดดจ้าพากันคือรัง
ระบานางช้าง
นางช้างตัวหนึ่ง
บนใยแมลงมุม
มันเห็นเป็นการ
มันจึงร้องเรียกให้
นางช้างสองตัว.................. ฯลฯ ...................
นางช้างสามตัว.................. ฯลฯ ..................
นางช้างหลายตัว................ ฯลฯ ..................

ออกไปเที่ยวเดิน
เล่นจนเพลิดเพลิน
สนุกเหลือใจ
นางช้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมา

ช้าง
ช้าง ช้าง ช้าง
ช้างมันตัวโตไม่เบา
สองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างา

น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
จมูกมันยาวเรียกว่างวง
มีหูมีตาหางยาว
ควาย

ควาย ควาย ควาย
อาหารของควายคือหญ้า (ซ้ํา)

เราแลเห็นควายอยู่กลางทุ่งนา
เราไว้ไถนาเกี่ยวข้าวให้เรากิน
เป็ด

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ
ตาก็จ้องแลมอง

เป็ดอาบน้ําในคลอง
เพราะในคลองมีหอยปูปลา
จับปูดา

จับปูดํา ขยําปูนา
สนุกจริงเอย แล้วเลยนอนเปล

จับปูม้า คว้าปูทะเล
ชะโอ่ละเห่ นอนเปลแล้วหลับไป

อย่าเกียจคร้าน
อย่าเกียจคร้านการทํางานนะพวกเรา
งานหนักงานเบา เหนื่อยแล้วเรา พักผ่อนก็หาย
ไม่ทํางาน หลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร้าน เอาแต่สบาย
แก่จนตาย ขอทํานายว่า ไม่เจริญ (ซ้ํา)
ตรงต่อเวลา
ตรงต่อเวลา
ตรง ตรง ตรงเวลา
เราเกิดมาเป็นคน
วันคือไม่คอยท่า

พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา
ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลา
วันเวลาไม่เคยคอยใคร
ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์
หากว่าใครไม่มี
มีความรู้ท่วมหัว
คดโกงแล้วใคร

เป็นสมบัติของผู้ดี
ชาตินี้เอาดีไม่ได้
เอาตัวไม่รอดถมไป
จะรับไว้ให้ร่วมการงาน
ความเกรงใจ

ความเกรงใจ
ตรองดูซิ
เกิดเป็นคน
คนนั้นไซร้
ช่วยกันทางาน
งานสิ่งใด งานสิ่งใด
แม้ใครละเลย ทิ้งปล่อย
มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย
หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จ รับรอง
จําไว้ทุกคนต้อง
ทํางาน เราต้องช่วยกัน
ช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน

เป็นสมบัติของผู้ดี
ทุกคนก็มีหัวใจ
ถ้าหากไม่เกรงใจใคร
ไร้คุณธรรมประจําตน

ออกกาลัง
ออกกําลัง ด้วยการร้องรําทําเพลง
ให้ครื้นเครง เสียงเพลงบรรเลงจับใจ
ร่ําร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย
แล้วเราเพลินใจ ด้วยการร้องรําทําเพลง
ฝึกการบริหาร
ฝึกกายบริหาร ทุกวัน ร่างกายแข็งแรง (ซ้ํา)
รูปทรงสมส่วน แคล่วคล่อง ว่องไว (ซ้ํา)
โฮ้กกี้โพกกี้
ยื่นแขนข้างซ้ายของเราออกไป
ยื่นแขนข้างซ้ายของเราออกไป
(สร้อย) เราเต้นโฮ้กกี้โพกกี้
ยื่นแขนข้างขวาออกเราออกไป
ยื่นแขนข้างขวาของเราออกไป
(สร้อย)
ยื่นเท้าข้างซ้าย ฯลฯ
ยื่นเท้าข้างขวา ฯลฯ
ยื่นเอว
ฯลฯ
ยื่นไหล่
ฯลฯ
ยื่นศีรษะ
ฯลฯ

ยื่นแขนข้างซ้ายของเราเข้ามา
แล้วสั่นให้มันแรง ๆ
แล้วเราก็หมุนตัวไปรอบ ๆ
ทําให้เราสบายใจ
ยื่นแขนข้างขวาของเราเข้ามา
แล้วสั่นให้มันแรง ๆ

มือซ้าย – มือขวาอยู่ไหน
มือซ้าย (ขวา) อยู่ไหน
อยู่นี่จ๊ะ อยู่นี่จ๊ะ
สุขสบายทั้งกายใจ

มือซ้าย (ขวา) อยู่ไหน
สุขสบายดีหรือไร
ไปก่อนละ สวัสดี

ตารวจดับเพลิง
โอ เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ
พวกเราพากันไปดับไฟมิช้าที
รีบเร็ววิ่งจี๋ รีบไปดับไป
ไฟมันลุกมีความร้อน
ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน

ลุกขึ้นแดงจ้า
รถดับเพลิงทุกคันห้อตะบันมิได้รอรี
ไม่อาทรความร้อนของไฟ
น้ํามีไว้กลัวไฟทําไมกัน
ข้ามถนน

อย่าเหม่อมอง
อีกซ้ายและขวา
หากยวดยานหลาย
อย่าตัดหน้ารถยนต์
มง แซะ มง แซะ

ต้องดูข้าหน้า
เมื่อจะข้ามถนน
ก็ต้องอดใจทน
ทุก ๆ คนจงระวังเอย
แซะ มง ตะลุ่ม ตุ้ม มง
ทิศทั้ง ๘

ทิศทั้งแปดทิศ
อุดรตรงข้ามทักษิณ
อีสานตรงหรดี
พายัพนี้อยู่ทางไหน

ขอให้คิดจําให้เคยชิน
บูรพา ประจิมจําไว้
ท่องอีกทีจําให้ขึ้นใจ
ตรงข้ามไปคืออาคเนย์
เดินวนหาทิศ

เดินเอ๋ยเดินวน สี่คนสี่ทิศ
ทุกคนโปรดได้เข้าใจ
หนึ่ง สมพร เธออยู่ทิศเหนือ
สามตะวันออก สมใจ จําไว้

ขอถามสักนิดเธออยู่ทิศอะไร
ใครอยู่ทิศอะไรก็จงบอกมา
สอง บุญเหลือ นั้นอยู่ทิศใต้
สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตกเอย

พรวนดินกันเสียให้หมด
พรวนดินกันเสียให้หมด
โอ้เจ้าดวงดารา
ข้าวโพดสาลี ข้าวโพดสาลี

จะปลูกข้าวโพดสาลี (ซ้ํา)
เจ้าไม่เมตตาตัวพี่
ป่านฉะนี้จะโรยรา (ซ้ํา)

บริการ
(สร้อย) บริการ บริการ งานที่พวกเราทํา เป็นประจํา
เราทําไปไม่เคยคิดรวนเร เฮ้ (ซ้ําต้น)
เก็บกวาดเราทําทุกสิ่ง
ไม่เคยคิดที่จะเบื่อ
เพราะเรานี้เป็นลูกเสือ
ช่วยเหลือหน้าที่บริการ (สร้อย)
เก็บกวาดเราทําทุกอย่าง
สะอาดทุกทางที่ผ่าน
หน้าที่ทุก ๆ สถาน
เรานั้นบริการทั่วไป (สร้อย)
สวัสดึ
เดี๋ยวเดียว เจอะกันประเดี๋ยวเดียว (ซ้ํา)
สนิทสนมกลมเกลียว เดี๋ยวเดียวก็รักกันได้
แปลกใจ เรารักกันได้อย่างไร (ซ้ํา)
เรารักกันได้ เพราะลูกเสืออย่างเดียว
ยินดีที่รู้จัก
ยินดีที่รู้จัก
เรารักกันฉันมิตร
ยินดีที่รู้จัก
ขอให้ผูกสัมพันธ์

เพื่อนรักขอเชิญร่วมจิต
รักสนิทเหมือนพี่น้องกัน
เพื่อนรักขอร่วมใจมั่น
ร่วมรักกันให้นานเถิดเอย

วันนี้ยินดี
วันนีย้ ินดี ที่เราได้มาพบกัน (ซ้ํา)
ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดเรา เรามาร่วมสนุก
ปลดเปลื้องความทุกข์ ให้มันสิ้นไป
มาเถิดมา เรามาร่วมจิต ช่วยกันคิดทําให้การลูกเสือเจริญ
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ยิ้มมาหน้าตาหวานชื่น
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน
สดชื่นอุรา อย่ามัวรอ (ซ้ํา)
มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย

ลูกเสือธีรราช
เหล่าลูกเสือของธีรราช
ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น
พวกเราจะรักร่วมกัน จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
มีจรรยา รักษาชื่อ
สร้างเกียรติระบือ เลื่องลือต่อไปช้านาน
ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่ใจรักให้ยืนนาน
พวกเราล้วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย
วชิราวุธราลึก
วชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าฯ เจ้าประชา
ก่อกําเนิดลูกเสือมา ข้าเลื่อมใส
พวกเราลูกเสือ เชื้อชาติไทย
เทอดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
ลูกเสือรําลึกนึกถึงพระคุณเทอดบูชา
ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดั่งใจปอง
สดุดีมหาราชา
ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล
มหาราชขัตติยะภูวไนย
ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา
อ้าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า
ผองข้าพระพุทธเจ้าน้อมเกล้าขออัญชุลี

มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย
ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี
ไตรรงค์ธงไทย

ไตรรงค์ธงไทย
สีแดงหมายถึงชาติ
น้ําเงิน หมายความว่า

ปลิวไสวงามสง่า
สีขาว ศาสนา
พระมากษัตริย์ไทย พระมหากษัตริย์ไทย

ราชสดุดี
ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ
ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี
พระบาทมงกุฎเกล้าฯ จอมเมาลี
ทรงปรานีก่อเกื้อลูกเสือมา
ทรงอุตาส่าห์อบรมบ่มนิสัย
ให้มีใจรักชาติศาสนา
ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา
เป็นอาภาผ่องผุดวุฒิไกร
ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง
กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน
ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลายเอย
สามัคคีชุมนุม

(สร้อย)

(สร้อย)
(สร้อย)

พวกเราเหล่ามาชุมนุม
ล้วนจิตมิตรชื่นบาน
อันความกลมเกลียว
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ
กิจใด ประสงค์มี
พร้อมพรึบดังมือเดียวยาม
ที่หนักก็จะเบาคลาย
ฉลองพระเดชบ่จาง
สามัคคีแหละล้ําเลิศ
สยามรัฐจักวัฒนา

ต่างภูมิใจรักสมัคสาน
สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี
ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่ายบ่วาง
ที่อันตรายขจัดขัดขวาง
กตเวทิคุณพระกรุณา
จักชูชาติเชิดพระศาสนา
ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน

ดุจบิดามารดร
รักชาติยอมสละแม้ชีวี รักเกียรติจงเจตน์พลีชีพได้ รักราชมุ่งภักดีรองบาท รักศาสน์ ราญเศิกไซร์
เพื่อเกื้อพระศาสนา
อันสยามเป็นบ้านเกิดเมืองนอน ดุจบิดามารดรเปรียบได้ ยามสุขสโมสรทุกเมื่อ ยามศึกทุกข์ยากไร้
ปลาดเว้นฤาควร

เราสู้
บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ
เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา
ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า
อนาคตจะต้องมีประเทศไทย
ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่น
สู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตาย
บ้านเมืองเราเราต้องรักษา
เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู

(สร้อย)

ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า
หน้าที่เรารักษาสืบไป
จะได้มีพสุธาอาศัย
มิยอมให้ผู้ใดมาทําลาย
จะสู้กันไม่หลบหนีหาย
ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู
อยากทําลายเชิญมาเราสู้
เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว

เยาวชนชาติไทย
เยาวชนชาติไทย ต้องหยิ่งในความเป็นไทย ชีวิตจิตใจอย่าให้ใครดูหมิ่น
เยาวชนชาติไทย นั้นเป็นไทยทุกเมื่อ จะอยู่เหนือ อยู่กลาง หรือใต้ แม้จะถือศาสนาใดใด
เกิดเป็นไทย ต้องเป็นไทย อยู่ชั่วกัลป์ (สร้อย)
เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์มั่น จงทําดีไว้ชั่ว
ชีวัน สิ่งสําคัญ เพื่อมุ่งให้ ชาติไทยเจริญ (สร้อย)
สยามานุสติ
หากสยามยังอยู่ยั้ง
เราก็เหมือนอยู่คง
หากสยามพินาศลง
เราก็เหมือนหมอดม้วย
ใครรานใครรุกด้าว
ไทยรบจนสุดใจ
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล
เสียชีพไป่เสียสิ้น

ยืนยง
ชีพด้วย
ไทยอยู่ ได้ฤา
หมดสิ้นสกุลไทย
แดนไทย
ขาดดิ้น
ยอมสละ สิ้นแล
ชื่อก้อง เกียรติงาม

รักเมืองไทย
รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบํารุงให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย
เราชาวไทย เกิดเป็นไทย ตามเพื่อไทย (ซ้ํา)
ไม่เคยอ่อนน้อม เราไม่ยอมแพ้ใคร ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใด ถ้าข่มเหงไทย คงจะได้เห็นดี
รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบํารุงให้รุ่งเรือง สมเป็นเมืองของไทย
เราชาวไทย เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย (ซ้ํา)

รักชาติยิ่งชีพ
ความรักอันใด แม้รักเท่าไหน ก็ไม่ยั่งยืน เช่นรักคู่รัก แม้รักดังกลืน ยังอาจขมขื่น ขึ้ น ได้
ภายหลัง
แต่ความรักชาติ รักแสนพิศวาส รักสุดกําลัง ก่อเกิดมานะ ยอมสละชีวัน รักจนกระทั่ง
หมดเลือดเนื้อเรา
ชีวิตร่างกาย เราไม่เสียดาย ตายแล้วก็เผา ทุกสิ่งยอมพลาด เว้นแต่ชาติของเรา ไม่ให้ใคร
เข้า เหยียบย่ําทําลาย
รักกันไว้เถิด
(สร้อย)
รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย จะเกิดภาคไหนไหน ก็ไทยด้วยกัน เชื้อสาประเพณีไม่มี
กีดกั้น เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย
ท้องถิ่นแหลมทอง คือท้องของแม่ เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม ยามฉัน
มองตาคุณ อบอุ่นดวงใจ เหมือนสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัม พันธ์ (สร้อย)
ทะเลแสนงาม ในน้ํามีปลา พืชพันธ์ดื่นดาษตาไร่นารวงทองไสว สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น
บรรพชนให้ไว้ เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น (สร้อย)
แหลมทองโสภา ด้วยบารมี ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส ใครคิดบังอาจหมิ่น ถิ่น
ทององค์ใท้ เราพร้อมพลีกายป้องถิ่นไทยและองค์ราชันย์ (สร้อย)
กฎของลูกเสือ
ไหน ไหน ไหน เธอว่าเป็นลูกเสือ
ฉันยังไม่เชื่อ เธอคือลูกเสือสํารอง
ฉันจํากฎได้ ไหนท่องให้ฉันฟังลอง
บอกพี่ได้ไหมน้อง สํารองกฎว่าอย่างไร
ลูกเสือสํารอง ทําตามกฎลูกเสือรุ่นพี่
ลูกเสือสํารอง ไม่ทําตามใจตนเอง
ตะลุงลูกเสือสารอง
ลูกเสือสํารอง ต้องทําหน้าที่
ทั้งองค์กษัตริย์ รักยิ่งชีวา
ยึดมั่นในกฎ เพื่อความรุ่งโรจน์
ทําตามรุ่นพี่ ไม่ตามใจตน

จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา
เราต้องรักษา หน้าที่ของตน
บําเพ็ญประโยชน์แก่เหล่าประชาชน
ลูกเสือทุกคน ทําดีที่สุด

“แชร์คานตะครุบเหยื่อ”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 แถว แถวหนึ่งเป็นหมาป่า (เหยื่อ) อีกแถวหนึ่งเป็นเสือโคร่ง (แชร์
คาน) ทั้ง 2 แถว หันหน้าเขาหากันประมาณ 1 เมตร มีเส้นแบ่งแดนให้ทุกคนนั่งในท่าตะครุบและวิ่งหนี
เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้เสือโคร่งกระโดดตะครุบหมาป่า (เหยื่อ) หมาป่าต้องรีบกระโดดหนี ถ้ากระโดดไม่
ทันถือว่าตาย ผู้ตายต้องออกจากการเล่น การเล่นต่อไปให้เปลี่ยนกลุ่มหมาป่าเป็นเสือ กลุ่มเสือเป็นหมาป่า
สลับกันไป จนแถวใดเหลือน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
เกมนี้ควรเล่นในสนาม และระมัดระวังอันตรายจากการวิ่ง อาจหกล้มหรือชนสิ่งกีดขวางได้
“วิ่งจับกลุ่ม”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ประมาณกลุ่มละ 10-15 คน แต่ละกลุ่มให้มีหัวหน้า 1 คน
จดให้หัวหน้ากลุ่มยืนอยู่ในแดนที่ห่างไกลจากสมาชิกของตนประมาณ 10 เมตร
ผู้กํากับอยู่กลางระหว่างเด็ก เริ่มเล่นโดยผู้กํากับออกเสียง “แพ็ค แพ็ค แพ็ค” ให้ลูกเสือแต่
ละกลุ่มตอบคําว่า “แพ็ค” พร้อมกัน แล้ววิ่งไปล้อมรอบหัวหน้าของตนเอง จับมือกันเป็นวงกลม ให้หัวหน้า
กลุ่ม อยู่ตรงกลางแล้วรับนั่งลงกลุ่มใดเรียบร้อยก่อนเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ ครั้งแรกอาจยังไม่จับมือกันก็ได้ เพราะลูกเสือยังไม่พร้อม แต่ครั้ง ต่อ ๆ ไป ให้
จับมือกัน การเล่นเกมนี้ควรเล่นในสนาม เพราะเป็นเกมฝึกความว่องไวและเป็นการนําไปสู่การทํา “แกรนด์
ฮาวล์” ในกองลูกเสือสํารอง หรือเป็นการเปรียบเทียบการประชุมของฝูงหมาป่าในนิย ายเรื่องเมาคลี
“บันดาโล๊ก (ลิง) แย่งเมาคลี”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นเมาคลี บาเคียร่า บาลู และคา อีกกลุ่มหนึ่งเป็น
พวกบันดาโล๊ก (ลิง) เมาคลีอยู่กลางระหว่างบาเคียร่า บาลู และคา (อาจจะใช้หลายคนได้) จับมือเป็น
วงกลม การเริ่มเล่นให้กลุ่มที่เป็นลิงพยายามเข้าไปแย่งเมาคลีให้ได้ เมาคลีพยายามหนีไปรอบ ๆ ในวงกลม
บาลู คา บาเคียร่า ต้องพยายามไม่ให้ลิงเข้าไปในวงกลมหรือวงกลมขาด ถ้าลิงเข้าไปได้ เมาคลีก็ต้องรีบออก
นอกวงกลม ลิงที่เข้าในวงกลมถือว่าตาย (บาเคียร่า บาลู และคาฆ่าตาย) การเล่นควรให้เล่นทีละคนหรือ 2
คน (เมาคลี 1 ลิง 2 คน)
“บาเคียร่า บาลู และคา แย่งเมาคลี”
วิธีเล่น
ดําเนินการเหมือนกับเกมบันดาโล๊ก (ลิง) แย่งเมาคลี แต่เปลี่ยนผู้เล่นเป็นตรงกันข้าม เกมนี้
ประกอบการเล่านิทานตอนการต่อสู้ระหว่าง บาลู บาเคียร่า และคา กับบันดาโล๊กที่วังเย็น

“หู ตา คอ จมูก”
วิธีเล่น
ผู้เล่นทุกคนนั่งเป็นวงกลม เลือกผู้เล่นเป็นผู้นําคนหนึ่งอยู่ในวงกลม ผู้นําจะเดินไปรอบ ๆ
เอามือจับหูไว้ พูดว่า “หู หู หู” 3 ครั้ง ผู้เล่นที่อยู่ในวงกลมก็เอามือจับหูไว้ด้วยตามผู้นํา ครั้งที่ 4 ผู้นํา
พูดว่า “จมูก” และ เปลี่ยนเอามือจับปากไว้ แต่ผู้เล่นทุกคนต้องเปลี่ยนมือไปจับจมูกอย่างรวดเร็ว การเล่นจะ
ดําเนินใหม่ โดยเปลี่ยนการเรียกอวัยวะไปเรื่อย การตัดสิน ผู้เล่นคนใดจับอวัยวะผิดจากที่ผู้นําพูด จะต้อง
ออกจากการแข่งขัน หรือ จับซ้ําไป จะต้องออกจากการแข่งขัน หรือมาเป็นผู้นําในเกม
“หัวหน้า จ๊ะเอ๋”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือเป็น 2 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาข้างละ 1 คน ยืนหันหลังให้กัน เมื่อ
ผู้กํากับร้องคําว่า “จ๊ะเอ๋” ให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน โดยมีกติกา ดังนี้
1. ถ้าหันหน้าไปทางด้านเดียวกัน ให้คนที่อยู่กลุ่ม 1 แพ้
2. ถ้าหันหน้าไปคนละด้าน ให้คนที่อยู่กลุ่ม 2 แพ้
กรณีที่กลุ่มใดแพ้ ให้คนแพ้ออกไป แล้วกลุ่มส่งตัวแทนมาเล่นกับคนชนะ เล่นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่า กลุ่ ม
ใดหมดก่อนให้ถือว่าแพ้
“หาคู่”
วิธีเล่น
1. ให้ลูกเสือยืนเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยยืนหันหน้าเข้าหากัน แล้วจําไว้ว่าคู่ของตย
คือใคร
2. ให้วงกลมทั้งสองทําขวาหัน แล้วเดินสวนกันในวงกลมตามเพลง (เปิดเพลงวิทยุหรือให้
ลูกเสือร้องเพลงง่าย ๆ ตามที่ผู้กํากับกําหนด)
3. เมื่อผู้กํากับเป่านกหวีด ให้ลูกเสือเข้าหาคู่ของตนเอง เมื่อเจอแล้วให้จับมือนั่งลง คู่ที่หา
คู่ช้าที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขัน เสร็จแล้วเริ่มใหม่
4. คู่ที่เหลือเป็นคู่สุดท้ายจะเป็นผู้ชนะ
“ลอดอุโมงค์”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ยืนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่มการเล่น ให้ลูกเสือคนแรกของแต่
ละหมู่ไปแตะเส้นกลับตัว ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นเริ่มประมาณ 20 เมตร แล้ววิ่งกลับมาที่เส้นเริ่ม เมื่อถึงหมู่ของ
ตัวเองให้คุกเข่าลงแล้วคลานไปในระหว่างขาของหมู่ของตนเอง เมื่ อพ้นแล้วรีบยืนและยกมือขึ้น ลูกเสือคน
ต่อไปก็ออกวิ่งไปที่เส้นกลับตัวทันที แล้วทําเหมือนคนที่ 1 จนครบในหมู่ การตัดสิน หมู่ใดทําครบทุกคน
ก่อนเป็นผู้ชนะ

“รถไฟด่วน”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือแตะบ่าลูกเสือคนข้างหน้า เริ่ มเล่น
ให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไปจนคน
สุดท้ายผ่านเส้นชัย การตัดสิน หมู่ใดผ่านเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
“วิ่งเปรี้ยววงกลม”
วิธีเล่น
เขียนวงกลมให้ใหญ่และลากเส้นผ่านศูนย์กลางให้เลยออกนอกวง แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2
พวก เท่า ๆ กัน ให้ยืนรอบวง กลมพวกละครึ่งวง หันหน้าออกนอกวง เริ่มเล่นโดยให้ผู้เล่นคนแรกซึ่งอยู่ที่
เส้นของแต่ละหมู่ ออกวิ่งไปรอบ ๆ วงกลม หันด้านซ้ายให้วงกลม มือถือผ้า หรือคทา เมื่อครบรอบให้ส่งผ้า
ให้คนที่ 2 ซึ่งจะต้องทําเช่นเดียวกันคือ วิ่งรอบและส่งให้คนที่ 3 ในขณะที่วิ่งทุกคนต้องอยู่ประจําที่ของตน
“ผู้วิเศษ”
วิธีเล่น
เลือกลูกเสือออกมา 3-4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้ว คนนั้นจะต้อง
กลายเป็นหินยืนอยู่กับที่สําหรับคนอื่น ๆ ต้องพยายามหนีในเขตที่กําหนดไว้อย่าให้ถูก แตะตัวได้
การตัดสิน
1. เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหิน เป็นผู้ชนะ
2. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่หมู่ใดเหลือผู้เล่นที่ไม่โดนแตะมากที่สุดเป็นทีมชนะ
“นักโทษแหกคุก”
วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นนักโทษที่หลบหนี อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตํารวจ ขีดวงกลม
ทําเป็นคุก เริ่มเล่นตํารวจไล่จับนักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝ้า นักโทษก็สามารถช่วยเพื่อนได้ โดยฉุดออก
จากวงกลม การเล่นผลัดกันเล่น ใครจับนักโทษได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ตามกําหนดเวลา
“เรียงตัวอักษร”
วิธีเล่น
1. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ 1 ชุด
2. ให้ลกู เสือแข่งขันกันเรียงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรียงเสร็จ
ก่อนและถูกต้องถือว่าชนะ

“บนบกบนน้า”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม ผู้กํากับยืนตรงกลาง เมื่อผู้กํากับพูดดัง ๆ ว่า “บนบก” ให้
ลูกเสือทุกคนกระโดดมาข้างหน้า ถ้าผู้กํากับพูดว่า “บนน้า” ให้ลูกเสือกระโดดถอยหลังกลับที่เดิม ถ้าใคร
กระโดดผิด ผู้นั้นตาย ต้องมาอยู่กลางวง แต่ถ้าผู้กํากับพูดซ้ํากับที่พูดก่อน ลูกเสือทุกคนต้องยืนนิ่ง ๆ จะ
กระโดดอย่างใดไม่ได้ทั้งสิ้น ถ้าใครขยับตัวก็ตายเช่นกัน ทําเช่นนี้จนผู้กํากับเห็นสมควรหรือ ทําจนเหลือคน
สุดท้ายแสดงว่า คนนั้นเก่งมีประสาทดี ทุกคน กล่าวชมเชยให้เป็นผู้ชนะ
“ตามผู้นา”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคนหนึ่ง ผู้เป็นหัวหน้าจะ
ทํากิริยาท่าทางต่าง ๆ เช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ จะต้องทําตามทุกอย่าง
การตัดสิน
1. ผู้ที่ไม่สามารถทําตามหัวหน้าได้ ต้องออกจากการแข่งขัน
2. ผู้ชนะคือผู้เล่นที่อยู่ในแถวนานที่สุด
“เชื้อโรคติดต่อ”
วิธีเล่น
1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควรให้คนอยู่ในวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบ ๆ วงได้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื้อโรค วิ่งรอบ ๆ วงกลม
3. ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมอย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค
“ทาตรงกันข้าม”
วิธีเล่น
เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นําทําท่าทางต่าง ๆ ผู้เล่นคนอื่นนั้นจะต้องทําตรงกันข้ามที่ผู้นํา
ทําเช่น ผู้นําหัวเราะ- ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้ ผู้นํานั่งลง – ลูกเสือต้องยืนขึ้น ผู้นําก้าวเท้าซ้าย – ลูกเสือก้าว
เท้าขวา ฯลฯ การทําจะเร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ
การตัดสิน ลูกเสือที่ทําตามผู้นําหรือทําช้า จะต้องออกจากการแข่งขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผู้นํา

“วิ่งแตะเสา”
วิธีเล่น

การตัดสิน

1. แบ่งลูกเสือออกเป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง และให้ตัวแทน 1 คนไป
ยืนตรงข้ามกับคนแรกของกลุ่ม และห่างกัน 15 เมตร
2. เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มให้คนแรกรีบไปแตะตัวแทนซึ่งสมมติว่าเป็นเสา แล้วรีบวิ่ง
กลับมาแตะมือคนต่อไป
3. คนต่อไปจะเริ่มออกวิ่งเมื่อได้แตะมือกับผู้ที่วิ่งกลับมา
แถวใดทําเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
“มังกรกินหาง”

วิธีเล่น
แบ่งลูกเสือออกเป็น 3-4 แถว จับเอวต่อกันเป็นแถว คนที่ยืนอยู่หัวแถวเป็นปากมังกร คน
ที่ปากมังกรพยายามไล่จับคนท้ายแถวของมังกรตัวอื่น ๆ ถ้าแถวใดถูกจบได้ก็ต้องต่อกัน ในที่สุดจะมีแถวเดียว
เป็นมังกรหางยาวและหัวมังกรไล่จับหางมังกรของตนเอง
การตัดสิน
หัวมังกรจะต้องไล่จับหางของตนเองให้ได้ การเล่นเกมนี้จึง สิ้นสุดลง
“นาทาง”
วิธีเล่น
ให้ลูกเสือคนหนึ่งปิดตาไว้แล้วนําของที่เตรียมไว้ไปซ่อนยังจุด ๆ หนึ่งต่อจากนั้นให้คนที่
ปิดตาเปิดตาและออกค้นหาว่าของนั้นซ่อนอยู่ที่ไหน ลูกเสือคนอื่นจะบอกทิศทางของสิ่งนั้นได้โดยพูดเพียงว่า
ซ้าย ขวา หน้า หลัง ของสิ่งของนั้นให้กับผู้ค้นหา
การตัดสิน
ผู้ค้นหาจะต้องเดินไปตามทิศทางที่ลูกเสือบอกจนกว่าจะค้นพบสิ่งของนั้นก็เปลี่ยนคนอื่นเข้า
มาหาของบ้าง

“เดินกระดาษ”
วิธีเล่น
ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นกลับหัว ห่างกันประมาณ 15 เมตร ลูกเสือจับคู่ไว้ยืนที่เส้นเริ่มแต่
ละคู่จะถือกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้ 2 แผ่น ซึ่งมีขนาดกว้างที่จะใช้เท้าวางได้อย่างสบายขนาด 1 ตารางฟุต
การแข่งขันการเริ่มโดยให้ลูกเสือเดินไปที่เส้นชัยโดไม่มีการเหยียบดิน ให้เดินไปบนกระดาษที่ลูกเสือถือ
กระดาษเป็นคนนําไปวางไว้ กระดาษแผ่นหนึ่งจะวางเท้าได้เท้าเดียวเท่านั้น เมื่อถึงเส้นให้เดินกลับตัวเปลี่ยน
กันบ้าง โดยคนที่เดินครั้งแรกเปลี่ยนมาเป็นผู้วางกระดาษ คนที่วางกระดาษครั้งแรกจะเป็นผู้เดิน โดยเดิน
กลับมาที่เส้นเริ่ม
การตัดสิน 1. ลูกเสือที่ทําหน้าที่เดินจะเหยียบดินไม่ได้ ถ้าเหยียบถือว่าแพ้ทันที
2. ในกรณีที่กระดาษขาดจะไม่มีการเปลี่ยนให้
3. คู่ที่กลับมาถึงเส้นเริ่มก่นถือเป็นผู้ชนะ
“สวัสดี”
วิธีเล่น
วิธีที่ 1. แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ ๆ ละเท่า ๆ กัน ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอนลึก หันหน้า
ไปทางผู้กํากับ เมื่อเริ่มเล่นให้ลูกเสือของแต่ละหมู่กลับหลังหัน พบกบคนที่สองแล้วกล่าวคําว่าสวัสดี ทําความ
เคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อทํากับคนที่ 1 แล้วก็หัน กลับมาพบกบคนที่ 3 แล้วกล่าวคําว่าสวัสดี ทําเช่นนี้
จนหมดแถว หากใครเสร็จก่อนทั้งแถวเป็นผู้ชนะ
วิธีที่ 2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน หันหน้าไปทางเดียวกัน โดยให้คนหัวแถวเป็น
หัวหน้าจากหัวหน้าตรงไปข้างหน้าประมาณ 8 หลา ทําเครื่องหมายไว้ให้ตรงกับหมู่ของตน เมื่อเริ่มเล่นให้
หัวหน้าเริ่มเล่นวิ่งไปทําเครื่องหมายนั้น แล้วกลับหลังหันกล่าวคําว่าสวัสดี และทําความเคารพแบบลูกเสือ ทํา
เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมดแถว หมู่ใดเสร็จก่นหมู่นั้นเป็นผู้ชนะ
วิธีที่ 3. ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นคน
เริ่มต้นวิ่งรอบวงกลมไปแตะหลังผู้ที่ยืนเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิ่งสวนทิศทางกับคน
แรก เมื่อวิ่งไปพบกนที่ใด ให้ทําวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคําว่าสวัสดี ดัง ๆ แล้วปล่อยมือชิง
กนวิ่งเข้าที่ ผู้ใดที่เข้าที่ไม่ได้เป็นเป็นผู้เริ่มต้นใหม่
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