
       
 ท่ีมีขนาดเดียวกัน         

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       

นายจักรกรี  งามสมบัติ 
ตําแหนง ครูชํานาญการ 

โรงเรียนนาหวาประชาสรรค 
อําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 



คํานํา 

 
 

 แบบฝกทักษะ (หลักสูตรลูกเสือโท) ชุด การผูกเงื่อนเชือก กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการเรยีนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ลูกเสือ

สามัญ เพื่อเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง   หรือเรียนรูดวยการกระทํา  ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใหนักเรยีนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามคําแนะนําในการใชแบบฝกทักษะ

ลูกเสือ   โดยมีครูทําหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก รวมท้ังใหคําปรึกษา และติดตามผลการศึกษา

นั้น 

 ลูกเสือ มีความจําเปนท่ีจะตองผกูเงื่อนตางๆ ได เงื่อนที่ผูกอยางถูกวิธี  จะดึงไมหลุด   แต

สามารถแกออกไดโดยงาย แบบฝกทักษะ (หลักสูตรลูกเสือโท) ชุด การผูกเงื่อนเชือก กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน  สําหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ไดจัดทาํขึ้นจํานวน  6  เลมดังนี้ 

 เลมท่ี  1  การผูกเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาดเดยีวกัน  ประกอบดวย 

- เงื่อนประมง 

- เงื่อนผูกรน 

- เงื่อนพิรอด 

- เงื่อนปมตาไก 

 เลมท่ี  2  การผูกเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาดตางกัน  ประกอบดวย 

- เงื่อนขัดสมาธิ 

- เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น 

 เลมท่ี  3  การผูกเงื่อนดวยเชือกโดยการทําเปนบวง  ประกอบดวย 

- เงื่อนบวงสายธนู 

- เงื่อนบวงบาศ 

- เงื่อนคนลาก 

 เลมท่ี  4  การผูกเงื่อนดวยเชือกกับวัสดุอยางใดอยางหนึ่ง  ประกอบดวย 

- เงื่อนผูกซุง 

- เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

- เงื่อนผูกรั้ง 



- เงื่อนกระหวัดไม 

 เลมท่ี  5  การผูกเงื่อนดวยเชือกโดยวิธีการผกูแนน  ประกอบดวย 

- ผูกประกบ  2  ทอน และ  3 ทอน 

- ผูกทแยง 

- ผูกกากบาท 

 เลมท่ี  6  การประยุกตใชงานของเงื่อนเชือก ประกอบดวย 

- การผกูถัง แบบตั้งและแบบนอน 

- การผกูปากขวดน้ํา 

- การผกูชิงชา 

แบบฝกทักษะ (หลักสูตรลูกเสือโท) ชุด การผูกเงื่อนเชือก กิจกรรมพัฒนาผูเรยีน สําหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เลมนี้  เปนเลมที่ 1 คือ การผกูเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาดเดียวกัน   โดย

ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําในการจัดทํารวมทั้งไดตรวจสอบแกไข จนไดแบบฝกทักษะลูกเสือ ที่

สมบูรณ และมีประสิทธิภาพเปนประโยชนและอํานวยความสะดวกอยางย่ิง สําหรับครูท่ีสอนลูกเสือ 

หวังเปนอยางย่ิงวา แบบฝกทักษะ (หลักสูตรลูกเสือโท) ชุด การผูกเงื่อนเชือก กิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5   เลมที่ 1 การผูกเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาด

เดียวกัน  เลมนี้ จะเปนประโยชนแกนักเรียนและครหูรือผูกํากับที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ลูกเสือตอไป       

 

 

           จักรกรี  งามสมบัติ 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

  

  เรื่อง      หนา 

  คําชี้แจงในการใชแบบฝกทักษะลูกเสือ 1 

  สาระสําคัญ    2 

  จุดประสงคการฝกทักษะ 2 

  แบบทดสอบกอนเรียน 3 

  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 5 

  เนื้อหาสาระการผกูเงื่อนประมง 6 

   -  กิจกรรมการฝกปฏิบัติเงื่อนประมง 7 

  เนื้อหาสาระการผกูเงื่อนผูกรน 8 

   -  กิจกรรมการฝกปฏิบัติเงื่อนผูกรน 9 

  เนื้อหาสาระการผกูเงื่อนพิรอด 10 

   -  กิจกรรมการฝกปฏิบัติเงื่อนพิรอด 11 

  เนื้อหาสาระการผกูเงื่อนปมตาไก 12 

   -  กิจกรรมการฝกปฏิบัติเงื่อนปมตาไก 13 

  ใบงาน การผูกเงื่อนประมง ผูกรุน พิรอด และปมตาไก 14 

  เฉลยใบงานการผูกเงื่อนประมง ผูกรุน พิรอด และปมตาไก 15  

  แบบทดสอบหลังเรียน 16 

  เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 18 

  บรรณานุกรม   19 

 

 

 

 



 

 

 

คําชี้แจงในการใช แบบฝกทักษะ ชุด การผูกเงื่อนเชือก  

เลมที่  1 การผูกเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาดเดียวกัน   
 
 

  

 

 

     1. ความเขาใจการทํากิจกรรมในแบบฝกทักษะ ศึกษาเนื้อหาสาระ ที่คูกันกับแบบฝกปฏิบัติและใบงานให

เขาใจ กอนลงมือปฏิบัติ ไดแก 

 1.1  อานคําชี้แจงใหเขาใจ 

  1.2  ฟงคําชี้แจงจากผูกํากับ 

  1.3  กรณีไมเขาใจใหสอบถามผูกํากับ 

      2.  ปฏิบัติกิจกรรมในเอกสารประกอบการสอนตามข้ันตอนท่ีกําหนดอยางตั้งใจ   

      มีความรับผิดชอบ และมีความสามัคคี เมื่อเรียนจบทุกกิจกรรมแลวทําแบบทดสอบหลังเรียน  

      เพื่อวัดความกาวหนาทางการเรียน 

      3.  การทํากิจกรรมใหชวยเหลือกันภายในหมู และชวยเหลือหมูอื่นดวยทุกคน คือ ผลงาน 

     ของหมู  ขึ้นอยูกับความสําเร็จของสมาชิกทุกคนภายในหมู 

      4.  ตัวอยางในเอกสารประกอบการสอนเปนเพียงแนวทางในการนําเสนอผลงาน   นักเรียน 

     สามารถคิดสรางสรรค ออกแบบการนําเสนอผลงานขึ้นใหม เพื่อใหเกิดความสวยงามย่ิงข้ึน 

      5. กิจกรรมแบบฝกทักษะ (หลักสูตรลูกเสือโท)  ชุดการผูกเงื่อนเชือก กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เลมที่ 1 การผูกเงื่อนดวยเชือกท่ีมีขนาดเดียวกัน   

      ประกอบดวยแบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาสาระความรู กิจกรรมการฝกปฏิบัติ ใบงาน   

      และแบบทดสอบหลังเรียนประจําบทเรียน 

 

 

 

 



 

 

 

  

 สาระสําคัญ 
 

 

 

 การผกูเงื่อนลูกเสือตองผกูใหถูกวิธี  คือผูกใหแนนแตแกออกไดงายเงื่อนประมง 

และผูกรนมีประโยชนในการตอเชอืก  และเงื่อนพิรอดใชในการตอเชือกที่มีขนาดเดียวกัน 

และเงื่อนปมตาไกใชในการทําปมเชือก  ซึ่งเปนประโยชนในกิจกรรมลูกเสอืและใชใน   

 ชีวิตประจําวันได 

 

 

 

  จุดประสงคการฝกทักษะ 
 

  

 

 

 1. ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนประมง เงื่อนผูกรน เงื่อนพิรอด และเงื่อนปมตาไก  

    ดวยเชือกท่ีมีขนาดเดียวกันได 

2. ลูกเสือสามารถอธิบายวิธีการผูกเงื่อนประมง เงื่อนผูกรน เงื่อนพิรอด และเงื่อน 

    ปมตาไก ดวยเชือกที่มีขนาดเดียวกันได 

3. ลูกเสือสามารถบอกประโยชนของเงื่อนประมง เงื่อนผูกรน เงื่อนพิรอด และเงื่อน 

    ปมตาไก และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

  

 



แบบทดสอบกอนเรียน 

การผูกเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาดเดียวกัน 

 

 

คําชี้แจง   1. แบบทดสอบมีทั้งหมด  10 ขอ เปนแบบปรนัย  4  ตัวเลอืก   

     ขอละ  1  คะแนน  รวม  10  คะแนน 

  2. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ใหตรงกับขอ ก  ข  ค  และ ง   

  ที่เปนคาํตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 

  3. ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ  10  นาท ี

  4. หามขีดเขียนหรือทําเคร่ืองหมายใดๆ  ลงในแบบทดสอบ 

1.  ขอสังเกตเกี่ยวกับการผูกเงื่อนที่ถูกวิธี คือ

ขอใด 

 ก.  ดึงไมหลุด  แกออกงาย 

 ข.  ดึงหลุดงาย  แกออกงาย 

  ค.  ดึงไมหลุด   แกออกยาก 

 ง.  ถูกทุกขอ 

4.  เงื่อนชนิดใด  ที่ใชทําเชือกที่หยอนใหสั้น

และตึงขึ้น 

 ก.  เงื่อนประมง 

 ข.  เงื่อนผูกรน 

  ค.  เงื่อนขัดสมาธิ 

 ง.  เงื่อนผกูคนลาก 

2.  หากตองการทําใหเชือกที่ยาวมากๆ สั้น

ลง ใหนําเงื่อนใดมาใช 

 ก.  เงื่อนประมง 

 ข.  เงื่อนผูกรน 

  ค.  เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

 ง.  เงื่อนผูกคนลาก 

5.  เงื่อนชนิดใด  ที่ผูกบันไดเชือกไดมั่นคง

และแข็งแรง 

 ก.  เงื่อนประมง 

 ข.  เงื่อนผูกรน 

  ค.  เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

 ง.  เงื่อนผกูคนลาก 

3.  เงื่อนชนิดใดที่ใชผูกปากขวดที่มขีอบ 

 ก.  เงื่อนประมง 

 ข.  เงื่อนขัดสมาธิ 

  ค.  เงื่อนผกูคนลาก 

 ง.  ถูกทุกขอ 

6. เงื่อนประมงใชผกูในกรณีใด 

         ก.  ใชผูกกับวัสดุอื่น 

         ข.  ใชตอเชือกตางขนาด 2 เสน 

         ค.  ใชตอเชือกขนาดเดียวกัน  2 เสน 

         ง.  ถูกทุกขอ 



 

 

7. เมื่อมีเชือกที่ชํารุดตองการผูกทบจะใช

เงื่อนตามขอใด 

           ก.  เงื่อนผูกคนลาก 

 ข.  เงื่อนประมง 

  ค.  เงื่อนขัดสมาธิ 

 ง.  เงื่อนผูกรน 

 

9. มีเชือกขนาดเดียวกัน 7-8 ทอน ถา

ตองการตอใหยาวตองใชเงื่อนตามขอใด 

           ก.  เงื่อนผูกรน 

 ข.  เงื่อนประมง 

  ค.  เงือ่นขัดสมาธิ 

 ง.  เงื่อนผกูคนลาก 

 

8. เงื่อนตามขอใดท่ีบางคนเรียกเงื่อนชนิดนี้

วา เงื่อนหัวลานชนกัน 

           ก.  เงื่อนผูกซุง 

 ข.  เงื่อนพิรอด 

  ค.  เงื่อนประมง 

 ง.  เงื่อนผูกคนลาก 

10. เงื่อนในขอใดท่ีผูกดวยเชือกที่มีเดียวกัน 

           ก.  เงื่อนพิรอด 

 ข.  เงื่อนขัดสมาธิ 

  ค.  เงื่อนผกูซุง 

 ง.  เงื่อนผกูรั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทําไดไหมครับเพื่อนๆ 



 

 

 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

การผูกเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาดเดียวกัน 
 

ขอ เฉลย 

1 ก 

2 ข 

3 ก 

4 ข 

5 ง 

6 ค 

7 ง 

8 ค 

9 ข 

10 ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําขอสอบใหไดคะแนนเยอะๆนะ

ครบัเพ่ือนๆ 



เนื้อหาสาระ เรื่องการผูกเงื่อน 

“การผูกเงื่อนดวยเชือกท่ีมีขนาดเดียวกัน” 
 

 

 

1. เงื่อนประมง 

 
 

    เปนเงื่อนท่ีใชตอเชือก  2 เสน ที่มีขนาดเดียวกันอยางงายที่สุด  และรับกําลัง

ลากไดดี  รวมทั้งสามารถใชผูกปากขวดที่มีขอบ  สําหรับหิ้วหรือ  ถือไป    บางคนเรียกเงื่อน

ชนิดนี้วา  เงื่อนหัวลานชนกัน 

  

 

 

       ประโยชน 

 

 

1. ใชตอเชือกที่มีขนาดเดยีวกัน  หรือใชตอเชอืกที่มีขนาดเล็ก  

หรือใชตอสายเอ็นตกปลาซึ่งชาวประมงนิยมใชกันทั่วไป 

             2.  ใชตอเชือกที่มีขนาดใหญ  เพื่อใชลากจูงเพราะสามารถรับกําลังลากไดดี 

             3.  ใชผูกคอขวดเพ่ือเปนที่ถือหิ้ว 

     4.  ใชตอสายไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาแลวจําให 

ขึ้นใจเลยนะครับ 



 

กิจกรรมที่  1 

การฝกปฏิบัติผูกเงื่อนประมง 
 

 

     อุปกรณที่ตองเตรียม 

 

 เชือกจํานวน  2  เสน ที่มีขนาดเดียวกัน 

 

 

    ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

 1.  นําเชือก  2  เสน วางใหปลายซอนกัน 

 

 

 

 

 

 2.  ผูกปลายเชือกเสนหนึ่งรอบเชอืกอีกเสนหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 3.  ผูกปลายเชือกเสนที่เหลอื  รอบเชือกอีกเสนหนึ่งเชนเดียวกัน   

ดึงเชือกทั้งสองใหเงื่อนเลื่อนมาชนกัน 

 

 

 



เนื้อหาสาระ เรื่องการผูกเงื่อน 

“การผูกเงื่อนดวยเชือกท่ีมีขนาดเดียวกัน” 
 

 

 

 

    2.  เงื่อนผูกรน 

 
 

 การผูกเงื่อนลูกเสือตองผูกใหถูกวิธี  คือผูกใหแนน  แตแกออกไดงาย  เงื่อนผูกรน เปน

เงื่อนที่ใชผกูทบเชือกสวนที่ชํารุดเล็กนอย  หรือทบเชือกใหมีกําลังลากจูงเพ่ิมมากขึ้น และทําเชือกท่ี

หยอนใหสั้นและตึงขึ้น  มีประโยชนในการตอเชือก  ซึ่งเปนประโยชนในกิจกรรมลูกเสือและใชใน

ชีวิตประจําวันได 

 

 

 

 

 

 ประโยชน 

 

 

 1.  ใชทบเชือกที่ชํารุด  เพ่ือใหใชงานไดปกติ 

 2.  ใชทบเชือกที่มีความยาวเกินตองการ ใหสั้นไดตามขนาดที่ตองการ 

  

 

 

 

 

 

จําเนื้อหาใหได นะครับ 

ไมยากเลย 



 

กิจกรรมที่  2 

การฝกปฏิบัติผูกเงื่อนผูกรน 
 

 

 

อุปกรณที่ตองเตรียม 

 

 เชือกจํานวน  1  เสน   
 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 
 

1.  ทบเชือกตรงที่ชํารุด  หรอืตรงสวนที่ตองการรน  ดึงเขามาใหสั้น  

 

 

 

 

2.  ทําสวนปลายเชือกทั้ง 2 ดาน ใหเปนบวง 

 

 

 

  

 

3.  สอดปลายเชือกที่ทบเขาไปในบวงทั้ง 2 บวง  แลวดึงใหตึง 

 

 

 

ทําไดไหมครับ 

พยายามนะ



 

เนื้อหาสาระ เรื่องการผกูเงื่อน 

“การผูกเงื่อนดวยเชือกท่ีมีขนาดเดียวกัน” 

 

 

 

 

 3.  เงื่อนพิรอด 

 
 

 การผูกเงื่อนลูกเสือตองผูกใหถูกวิธี  คือผูกใหแนน  แตแกออกไดงาย เงื่อนพิรอด เปน

เงื่อนที่ใชตอเชือกขนาดเดียวกัน ผูกโบว ผูกเชือกรองเทา ผูกชายผาพันแผล  หรอืคลองแขน  ซึ่งเปน

ประโยชนในกิจกรรมลกูเสือและใชในชีวิตประจําวันได 
 

                                                  

 

 

 ประโยชน 

 

    1.   ใชตอเชือกที่มีขนาดเทากัน    

  2.   ใชเปนเงื่อนในการพยาบาล  เชน  ผูกผาพันแผล    

  3.   ใชผูกปลายเชือกของเงื่อนกากบาท    

  4.   ใชผูกวัตถุตาง ๆ เชน   เชือกผูกรองเทา  โบว 

 

 

  

 

 



              

กิจกรรมที่  3 

การฝกปฏิบัติผูกเงื่อนพริอด 
 

 
 

อุปกรณที่ตองเตรียม 

 

 เชือกที่มีขนาดเทากันจํานวน  2  เสน   
 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 
 

1.  ขั้นที่ 1   ปลายเชือกดานขวาทับซาย 

 

 

 

 

2.  ขั้นที่  2 – 3     ออมปลายเชือกดานซายลงลอดใตเสนเชือก   ดานขวา ใหปลายเชือกตั้งขึ้น แลว

รวบ   ปลายเชือกเขาหากัน โดยใหดานขวาทับซาย 

 

 

 

 

3.  ขั้นสุดทาย  สอดปลายเชือกที่ทบเขาไปในบวงท้ัง 2 บวง  แลวดึงใหตึง 

 

 

 

 



 

เนื้อหาสาระ เรื่องการผูกเงื่อน 

“การผูกเงื่อนดวยเชือกท่ีมีขนาดเดียวกัน” 

 

 

 

 

 4.  เงื่อนปมตาไก 

 

 เงื่อนปมตาไกเปนเงื่อนที่ขมวดปลายเชือกใหเปนปม  แตถาตองการใหปมเชือกมีขนาดใหญก็

ขมวดหลายครั้ง                                                   

 

 

 ประโยชน 

 

     1. ใชผูกรอยหูเต็นท 

           2. ทําปมบันไดเชอืก 

           3. สามารถผูกเปนเงื่อนปากขวดได 

 

  

 

 

 

 

 

 

   



 

กิจกรรมที่  4 

การฝกปฏิบัติผูกเงื่อนปมตาไก 
 

 
 

อุปกรณที่ตองเตรียม 

 

 เชือกจํานวน  1  เสน   
 

 

ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

 
 

1.  ขั้นที่ 1   ทําเชือกใหเปนบวงปลายดานสั้นทับเสนยาว พันปลายเชือกเสนสั่นรอบบวง 

 

 

 

 

2.  ขั้นที่  2 – 3 พันปลายเชือกดานสั้นตามบวง 2-3 รอบ แลวดึงในแนวตรงกันขามกับปลายเชือก

เสนยาว 

 

 

 

 

3.  ขั้นสุดทาย  ดึงปลายเชือกทั้งสองทางใหตึง 

 

 

 

 



 

 

 

ใบงาน 

 

 

เรื่อง   การผูกเงื่อนประมง   

เงื่อนผูกรน เง่ือนพิรอด  และเงื่อนปมตาไก 
 

                                                   

หมู………………………………….. 
 

คําช้ีแจง   ใหลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้น ป. 5 ทุกคน  แสดงการผูกเงื่อนโดยใชเชือก 

ขนาดเดียวกัน แลวเขียนแสดงความคิดเห็นถึงประโยชนที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
 

 

                             ประโยชน และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

            ............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เฉลยใบงาน 

ประโยชน และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

        ประโยชนของเงื่อนประมง 

                    1.  ใชตอเชือกที่มขีนาดเดียวกัน  หรือใชตอเชือกที่มีขนาดเล็ก  หรือใชตอสายเอ็นตก  

                          ปลาซึ่งชาวประมงนิยมใชกันทั่วไป 

                    2.  ใชตอเชือกที่มีขนาดใหญ  เพ่ือใชลากจูงเพราะสามารถรับกําลังลากไดดี 

                    3.  ใชผูกคอขวดเพ่ือเปนที่ถือหิ้ว 

        ประโยชนของเงื่อนผูกรน 

                    1. ใชผูกรนทบเชือกที่ชํารุดเล็กนอย  ซึ่งถาใชกําลังมากอาจขาด  เมื่อทบแลว 

จะใหกําลัง เทาเดิม 

                    2.  ใชทบเชือกที่ยาวมาก ๆ  ใหสั้นลงตามตองการ 

        ประโยชนของเงื่อนพิรอด 

                    1.  ใชตอเชือก 

   2.  ใชผูกสิ่งของ เชน ผูกโบว ผูกเชือกรองเทา ผูกชายผาพันแผล   

หรือผูกชายผาคลองแขน 

      ประโยชนของเง่ือนปมตาไก 

     1. ใชผูกรอยหูเต็นท 

           2. ทําปมบันไดเชือก 

           3. สามารถผูกเปนเงื่อนปากขวดได 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบหลังเรียน 

การผูกเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาดเดียวกัน 

 

คําชี้แจง   1. แบบทดสอบมีทั้งหมด  10 ขอ เปนแบบปรนัย  4  ตัวเลอืก   

     ขอละ  1  คะแนน  รวม  10  คะแนน 

  2. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมายกากบาท  (X)  ใหตรงกับขอ ก  ข  ค  และ ง   

  ที่เปนคาํตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงขอเดียวลงในกระดาษคําตอบ 

  3. ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ  10  นาท ี

  4. หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใดๆ  ลงในแบบทดสอบ 

1. เงื่อนชนิดใด  ที่ผูกเปนปมบันไดเชือกได

มั่นคงและแข็งแรง 

 ก.  เงื่อนประมง 

 ข.  เงื่อนผูกรน 

  ค.  เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

 ง.  เงื่อนปมตาไก 

4. เมื่อมีเชือกที่ชํารุดตองการผูกทบจะใช

เงื่อนตามขอใด 

           ก.  เงื่อนผูกคนลาก 

 ข.  เงื่อนประมง 

  ค.  เงื่อนขัดสมาธิ 

 ง.  เงื่อนผกูรน 

2. เงื่อนประมงใชผกูในกรณีใด 

         ก.  ใชผูกกับวัสดุอื่น 

         ข.  ใชตอเชือกตางขนาด 2 เสน 

         ค.  ใชตอเชือกขนาดเดียวกัน  2 เสน 

         ง.  ถูกทุกขอ  

5.เงื่อนชนิดใด  ที่ใชทําเชือกที่หยอนใหสั้น

และตึงขึ้น 

 ก.  เงื่อนประมง 

 ข.  เงื่อนผูกรน 

  ค.  เงื่อนขัดสมาธิ 

 ง.  เงื่อนผกูคนลาก 

3. มีเชือกขนาดเดียวกัน 7- 8 ทอน ถา

ตองการตอใหยาวตองใชเงื่อนตามขอใด 

           ก.  เงื่อนผูกรน 

 ข.  เงื่อนประมง 

  ค.  เงื่อนขัดสมาธิ 

 ง.  เงือ่นผูกคนลาก 

6. ขอสังเกตเก่ียวกับการผูกเงื่อนที่ถูกวิธี  คือ

ขอใด 

 ก.  ดึงไมหลุด  แกออกงาย 

 ข.  ดึงหลุดงาย  แกออกงาย 

  ค.  ดึงไมหลุด   แกออกยาก 

 ง.  ถูกทุกขอ 



 

7. เงื่อนในขอใดท่ีผูกดวยเชือกที่มีเดียวกัน 

           ก.  เงื่อนพิรอด 

 ข.  เงื่อนขดัสมาธิ 

  ค.  เงื่อนผกูซุง 

 ง.  เงื่อนผูกรั้งเมื่อมีเชือกที่ชํารุด  

9. เงื่อนตามขอใดท่ีบางคนเรียกเงื่อนชนิดนี้

วา เงื่อนหัวลานชนกัน 

           ก.  เงื่อนผูกซุง 

 ข.  เงื่อนพิรอด 

  ค.  เงื่อนประมง 

 ง.  เงื่อนผกูคนลาก 

8. หากตองการทําใหเชือกที่ยาวมากๆ สั้นลง 

ใหนําเงื่อนใดมาใช 

 ก.  เงื่อนประมง 

 ข.  เงื่อนผูกรน 

  ค.  เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

 ง.  เงื่อนผูกคนลาก 

 

10. เงื่อนชนิดใดที่ใชผูกปากขวดท่ีมีขอบ 

 ก.  เงื่อนประมง 

            ข.  เงื่อนขัดสมาธิ 

            ค.  เงื่อนผูกคนลาก 

  ง.  ถูกทุกขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทําไดไหมครบัเพื่อนๆ 

ทําไดอยูแลวครับ 



 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

การผูกเงื่อนดวยเชือกที่มีขนาดเดียวกัน 
 

ขอ เฉลย 

1 ง 

2 ค 

3 ข 

4 ข 

5 ง 

6 ก 

7 ก 

8 ข 

9 ค 

10 ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบกันใหมในเลม 2  นะครับ 

บาย - บาย 



 

 

บรรณานุกรม 
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