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นบัว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ทีส่ าคญั อกีเรือ่งหนึ่งทีส่ านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ

นกัเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลติ

ต าราในลกัษณะ คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดน้ีขึน้  ซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาตามวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน และมกีารบรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน เขา้กบัวธิกีารลกูเสอื 

คร ู อาจารย ์ ผูก้ ากบัลกูเสอื และบุคลากรทางการลกูเสอื จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยก าลงักา้วสู ่  “ไทยแลนด ์4.0”  ดงันัน้  ความถูกตอ้งและชดัเจนในเรือ่งการ

จดักจิกรรมลกูเสอื จงึเป็นต าราและคู่มอืทางวชิาการ ส าหรบักจิกรรมลกูเสอืเพือ่จะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงด ี มคีวามรอบรู ้ สามารถชว่ยตนเองได ้ อนัจะเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารศกึษา

ของประเทศไทยมคีวามเจรญิเท่าเทยีมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน และอารยประเทศอื่น  ๆทัว่โลก ขอขอบคุณ

และใหก้ าลงัใจต่อผูท้รงวุฒทิางการลกูเสอื และผูม้สี่วนรว่มในการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้ง 

ทกัษะชวีติเล่มนี้ทุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละ ก าลงัความคดิ จนท าใหเ้สรจ็สิน้โดยสมบูรณ์ อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อกจิการลกูเสอือยา่งมาก ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

 

 

 
 

      นายประเสรฐิ  บุญเรอืง 

                    รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  

                                            เลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
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 คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เป็นเครือ่งมอืส าคญัส าหรบัครผููส้อน ลกูเสอื 
เนตรนาร ี ทีจ่ะใชส้ าหรบัวางแผนการสอน การวดัและการประเมนิผูเ้รยีน จดัท าขึน้โดยมเีป้าหมาย
ส าคญั คอื เสนอแนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ส าหรบัครผููส้อน
กจิกรรมลกูเสอืน าไปใชเ้ป็นหลกัการในการจดัการเรยีนการสอน โดยสามารถพฒันาและปรบัปรงุใหด้ี
ขึน้ตาม ความรู ้ความสามารถของครผููส้อน และบรบิทแต่ละภมูภิาค 
 หลกัส าคญัของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางดา้นเนื้อหาสาระส าคญั วธิสีอนที่
เหมาะสม การวดัและประเมนิผล ตวัอยา่งแบบทดสอบ และวธิทีดสอบ แลว้ยงัสามารถต่อยอดทาง
ความคดิของครผููส้อนได ้ เนื่องจากเป้าหมายทีต่อ้งการคอื การน าเอากระบวนการลกูเสือมาจดัการ
เรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ในการท ากจิกรรมอยา่งครบวงจร เพื่อใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรม 
จรยิธรรม ตามกระบวนการของลกูเสอื จงึเชื่อไดว้่า หากผูเ้รยีนเขา้ใจและปฏบิตัไิดแ้ลว้ จะเป็นคนดี
ในสงัคมต่อไป 
 ขอขอบคุณ ผูร้ว่มด าเนินการในการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติทุก
ภาคส่วน ทีเ่ลง็เหน็ประโยชน์ในการท าเอกสารชุดน้ีจนส าเรจ็เรยีบรอ้ย สามารถเผยแพรไ่ด ้ ซึง่น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชนในทีสุ่ด 
 
 
 
      นายศจัธร  วฒันะมงคล 
                                        ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
                                                                       ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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ส านักการลูกเสอื ยวุกาชาดและกจิการนักเรยีน ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร สมาคม
วางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  ไดร้บั
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกัน
พฒันาโครงการลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต มวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างทักษะชีวติให้เด็กและ
เยาวชนในสถานศกึษาด้วยกระบวนการลูกเสอื  โดยให้เด็กและเยาวชนลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเองใน
การท ากจิกรรมอย่างครบวงจร ตัง้แต่การศึกษา วเิคราะห์ วางแผน ปฏบิตัิตามแผน  ประเมนิ และ
ปรบัปรุงการจดักจิกรรม รวมถงึการท างานเป็นระบบหมูต่ามกระบวนการลูกเสอื ซึง่กจิกรรมดงักล่าว
เป็นการพฒันาความเป็นมนุษยแ์บบองคร์วม ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ท าใหเ้ดก็
และเยาวชนมรีะเบียบวนิัย มจีติส านึกในการท าความดี เพื่อท าประโยชน์ให้กับครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาต ิต่อไป 

เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทัง้ในและ
ต่างประเทศ จดัประชุมผู้เชี่ยวชาญทัง้ด้านลูกเสอื ด้านทกัษะชวีติ รวมทัง้ด้านการพฒันาเด็กและ
เยาวชน  เพื่อก าหนดกรอบโครงสรา้งหลกัสูตรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ที่สอดคล้องกบัปัญหา
ตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลกูเสอืแต่ละประเภท  

คู่มอืการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ฉบบัทดลอง สมาคมวางแผนครอบครวัแห่ง
ประเทศไทยฯ ได้เริม่ใช้ในปี พ.ศ.2553 มีโรงเรยีนจากทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 26 โรงเรยีน โดยได้ด าเนินการควบคู่ไปกบัการวจิยัและประเมนิผลการใช้คู่มอื และท าการ
ปรบัปรงุคู่มอืครัง้แรกเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยไดเ้พิม่เตมิ เพลง เกม นิทาน เรื่องสัน้และเนื้อหา
ใหค้รบถว้นยิง่ขึน้ 

การปรบัปรุงครัง้ที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
ปฏบิตักิาร “การขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการลูกเสอื” ซึง่จดัโดยส านกัการลกูเสอื 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยยดึข้อบงัคบัคณะลูกเสือ
แห่งชาตวิ่าด้วยการปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสอื และเพิม่จ านวนแผนการจดักจิกรรมให้
ครบ 40 ชัว่โมง เพื่อครอบคลุมสาระที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน เป็นการเตรยีมการขยายผลในโรงเรยีน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ทัว่ประเทศ และได้แบ่งคู่มอืออกเป็น   
11 เล่ม ส าหรบัลูกเสอืแต่ละชัน้ปี เพื่อความสะดวกของผูส้อน รวมทัง้ทางส านักการลกูเสอื ยวุกาชาด
และกิจการนักเรยีน ได้ท าการทดลองคู่มือจากโรงเรยีนทุกภูมิภาค จ านวน 53 โรงเรียน โดย
ด าเนินการวิจยัและประเมินผลการใช้คู่มือและท าการปรบัปรุงคู่มือคู่ขนานกับสมาคมวางแผน
ครอบครวัแห่งประเทศไทยฯ ดว้ย 

ส านักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิการนักเรยีน และสมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศ
ไทยฯ  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มสี่วนร่วมในโครงการให้ส าเรจ็ลุล่วง ณ 
โอกาสนี้ ตัง้แต่การรเิริม่โครงการและสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
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เสรมิสุขภาพ (สสส.) การจดัท าหลกัสูตรและคู่มอื การทดลองวจิยัและประเมนิผลการใช้คู่มอื รวมทัง้
การปรบัปรุงคู่มอืทัง้ 2 ครัง้ หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าคู่มอืชุดนี้จะช่วยส่งเสรมิใหก้จิการลูกเสอืของประเทศ
ไทย ซึง่ด าเนินมาครบวาระ 107 ปี ในปี พ.ศ. 2561 นี้ ไดเ้ป็นเครือ่งมอืส าคญัและก่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุดต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนของชาตต่ิอไป    

 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย 

ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เมษายน  2561  
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 แผนการจดักจิกรรมที ่18  รูเ้ท่าทนัโฆษณาชวนเชื่อ 103 
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สารบญั (ต่อ) 
 

 
หน้า 

   หน่วยที ่7 บรกิาร    
 แผนการจดักจิกรรมที ่19  ลกูเสอืส ารองบรกิาร 105 
   หน่วยที ่8 ธงและประเทศต่าง ๆ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่20  รกัและศรทัธาสถาบนัชาต ิ ศาสน์  กษตัรยิ์ 110 
 แผนการจดักจิกรรมที ่21  ประวตัธิงชาตไิทย 113 
   หน่วยที ่9 การฝีมอื 
 แผนการจดักจิกรรมที ่22  มหศัจรรยจ์ากจากเศษวสัดุ 116 
   หน่วยที ่10 กจิกรรมกลางแจง้ 
 แผนการจดักจิกรรมที ่23  สะกดรอย 119 
   หน่วยที ่11 การบนัเทงิ 
 แผนการจดักจิกรรมที ่24  วถิไีทยและภูมปัิญญาทอ้งถิน่   123 
 แผนการจดักจิกรรมที ่25  การแสดงเงยีบ 127 
   หน่วยที ่12 การผกูเงือ่น 
 แผนการจดักจิกรรมที ่26  การผกูเงือ่นต่อเชอืก 130 
   หน่วยที ่13 ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืส ารอง 
 แผนการจดักจิกรรมที ่27  การวเิคราะหต์นเอง 134 
 แผนการจดักจิกรรมที ่28  หลกีเลีย่งความรุนแรงต่อสตัว ์ 137 
 แผนการจดักจิกรรมที ่29  ทกัษะการสื่อสาร 141 
 แผนการจดักจิกรรมที ่30  การรบัรูอ้ารมณ์ 144 
  หน่วยที ่14 ประเมนิผล  
 แผนการจดักจิกรรมที ่31 การประเมนิผล 147 
  หน่วยที ่15 พธิกีาร  
 แผนการจดักจิกรรมที ่32  พธิเีขา้ประจ ากองและพธิปีระดบัดาวดวงที ่1 157 
ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก  แนวคดิเรือ่งทกัษะชวีติ 162 
 ภาคผนวก ข  กจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 173 
 ภาคผนวก ค  พธิกีารทางลกูเสอื 176 
บรรณานุกรม 190 
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ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ 
  
 คู่มอืการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดนี้  จดัท าขึน้ส าหรบัผู้ก ากบัลูกเสอืใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักิจกรรมลูกเสือ มีจ านวน 11 เล่ม แยกตามชัน้ปี ส าหรบัลูกเสือ 4 ประเภท คือ 
ลกูเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั 

หลกัสูตรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ มเีนื้อหาที่สอดคล้องกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยงัมีเนื้อหาครบถ้วน เป็นไปตามข้อบงัคบัคณะ
ลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลูกเสอืส ารอง ลูกเสอืสามญั ลูกเสอืสามญั
รุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั อกีดว้ย  

แผนการจดักิจกรรมลูกเสือเสรมิสร้างทักษะชีวติในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเข้ากบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใช้ระบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่สอน 
และฝึกอบรมใหส้ามารถพึ่งตนเองได้ มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของ
ลูกเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสอืและเครื่องหมาย
วชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

การเรยีงล าดบัแผนการจดักจิกรรม จดัเรยีงล าดบัเนื้อหาสาระตามหลกัสูตรในขอ้บงัคบัคณะ
ลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลูกเสอืส ารอง ลูกเสอืสามญั ลูกเสอืสามญั
รุ่นใหญ่ และลูกเสอืวสิามญั  การน าไปใชข้ึน้กบัดุลยพนิิจของสถานศกึษาในการเลอืกว่าแผนการจดั
กจิกรรมใดควรใชเ้มือ่ใด 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชวีติกลางแจง้ นอกห้องเรยีน ใกล้ชดิธรรมชาต ิ 
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึ่งถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอื
ทุกประเภท โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การส ารวจและการรายงาน  
การวเิคราะห์และการประเมนิ เกมและการแข่งขนั การบ าเพ็ญประโยชน์  มกีารออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสอืไดใ้ช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคดิความเชื่อ  
สรา้งองค์ความรูแ้ละสรุปความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหลู้กเสอืได้ประยุกต์ใช้สิง่ที่ไดเ้รยีนรู้
ในชวีติจรงิอกีดว้ย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  
 1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 
 2. กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาติที่ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะชวีติด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

3. กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเดก็แต่ละวยั  
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 คู่มอืแต่ละเล่ม ไดจ้ดัท าตารางหน่วยกจิกรรม และแผนการจดักจิกรรม 40 ชัว่โมง เพื่อใหเ้หน็
ภาพรวมของการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติของลกูเสอืในแต่ละระดบัชัน้ และมหีมายเหตุ
บอกไวใ้นตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
 แผนการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เนื้อหา สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม การ
ประเมนิผล องค์ประกอบทกัษะชวีติส าคญัที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดั
กจิกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์) 
 จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

ผู้สอนควรท าความเข้าใจให้ชดัเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรยีนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรอื
ทกัษะ เพื่อจดักจิกรรมไดต้รงตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ต่ละดา้น  

จุดประสงค์การเรยีนรูด้้านความรู ้ มจีุดเน้นที่การตัง้ประเดน็ให้วเิคราะห์ สงัเคราะห์เนื้อหา 
ความรู ้ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ  

จุดประสงค์การเรยีนรูด้า้นเจตคต ิมจีุดเน้นทีอ่ารมณ์ความรูส้กึ และการตัง้ประเดน็ใหผู้้เรยีน
ไดแ้ลกเปลีย่นและตรวจสอบความคดิความเชื่อของตนเองกบัสมาชกิกลุ่มคนอื่น ๆ  

จดุประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นทกัษะ เน้นทีก่ารท าความเขา้ใจในขัน้ตอนการลงมอืท าทกัษะ และ
ไดท้ดลองและฝึกฝนจนช านาญ 

บางแผนการจดักจิกรรมมจีุดประสงค์การเรยีนรูซ้้อนกนัมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จดุประสงคห์ลกัของแผนการจดักจิกรรม 

เน้ือหา  
เป็นผลการเรยีนรูท้ี่เกิดขึ้นหลงัการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรยีนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรอืไม ่
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น แผนภมูเิพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้และเรื่องที่

เป็นประโยชน์ ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
กิจกรรม  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสอืไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่ใส่ไวใ้นทุกแผนการจดักจิกรรม โดยผูก้ ากบัลูกเสอืสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ผูส้อนควรจดักจิกรรมตามทีไ่ดอ้อกแบบไวเ้รยีงตามล าดบัขัน้ตอน
การจดักจิกรรม นอกจากนี้ก่อนการจดักจิกรรมควรศกึษาแผนการจดักจิกรรมให้เขา้ใจอย่างถ่องแท้
ทุกขัน้ตอน ศกึษาใบความรูส้ าหรบัผูส้อน และใบงานส าหรบัผูเ้รยีน เพื่อทีผู่ส้อนจะไดจ้ดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนใหไ้ดเ้นื้อหาตรงตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูม้ากทีสุ่ด 

ทัง้นี้ผูก้ ากบัควรท าความเขา้ใจแนวคดิเรือ่งทกัษะชวีติ และกจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
ใหถ่้องแทด้ว้ย โดยศกึษาไดจ้ากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมนิได้ทัง้ระหว่างการจดักจิกรรม และหลงัการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว ้

ในแต่ละแผนการจดักจิกรรม 
องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ในที่นี้ ได้ระบุเพียง

องคป์ระกอบทกัษะชวีติส าคญัทีเ่กดิขึน้เท่านัน้  
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไวใ้นสื่อการเรยีนรู ้เช่น เพลง เกม บตัรค า ใบงาน ใบความรู ้

และเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุคู่มอืชุดนี้ กรณุาตดิต่อที่ 
 ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 
   ส านกัปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
 สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ   
   เลขที ่8 วภิาวดรีงัสติ 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900    
   โทรศพัท ์ 0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจดักิจกรรม 
เตรียมลูกเสือส ารอง  

ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี  1 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่1 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั 
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. เตรียมลูกเสือส ารอง 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. นิทานเมาคล ี 2  
3. เลยีนแบบตวัละครเรือ่งเมาคล ี 1  
4. ประวตักิารเริม่กจิการลกูเสอืส ารอง 1  
5. การท าความเคารพเป็นหมู ่(แกรนด์
ฮาวล)์ 

1  

6. ระเบยีบแถวเบือ้งตน้ 3  
7. การท าความเคารพเป็นรายบุคคล
และการจบัมอืซา้ย 

1  

8. คตพิจน์ ค าปฏญิาณและกฎของ
ลกูเสอืส ารอง 

1  

ดาวดวงท่ี 1    
2. อนามยั 9. รูท้นัป้องกนัโรค 2 ทกัษะชวีติ 

10. อาหารดมีคีุณค่า 1 ทกัษะชวีติ 
11. สว้มสะอาด      1 ทกัษะชวีติ 

3. ความสามารถใน 
เชิงทกัษะ 

12. ความสามารถในเชงิทกัษะ 2  

4. การส ารวจ 13. กจิกรรมส ารวจ 2  
14. นาทวีกิฤต 1 ทกัษะชวีติ 

5. การค้นหาธรรมชาติ 15. รูจ้กัและสมัผสัธรรมชาต ิ 1  
6. ความปลอดภยั 16. ความปลอดภยัในบา้น 1 ทกัษะชวีติ 

17. การเดนิขา้มถนนอยา่งปลอดภยั 1  
18. รูเ้ท่าทนัโฆษณาชวนเชื่อ 1 ทกัษะชวีติ 

7. บริการ 19. ลกูเสอืส ารองบรกิาร 2  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั 
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

8. ธงและประเทศต่างๆ 20. รกัและศรทัธาสถาบนั ชาต ิศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์ 

1  

21. ประวตัธิงชาตไิทย 1  
9. การฝีมือ 22. มหศัจรรยจ์ากเศษวสัดุ 1  
10. กิจกรรมกลางแจ้ง 23. สะกดรอย 2  
11. การบนัเทิง 24. วถิไีทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 1  

25. การแสดงเงยีบ 1  
12. การผกูเง่ือน 26. การผกูเงือ่นต่อเชอืก 1  
13. ค าปฏิญาณและกฎของ
ลกูเสือส ารอง 

27. การวเิคราะหต์นเอง 1 ทกัษะชวีติ 
28. หลกีเลีย่งความรนุแรงต่อสตัว ์ 1 ทกัษะชวีติ 
29. ทกัษะการสื่อสาร 1 ทกัษะชวีติ 
30. การรบัรูอ้ารมณ์ 1 ทกัษะชวีติ 

14. ประเมินผล 31. การประเมนิผล 1  
15. พิธีการ 32. พธิเีขา้ประจ ากองและ                    

พธิกีารประดบัดาวดวงที ่1 
1  

รวม 15 หน่วยกิจกรรม รวม 32 แผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนการจดักิจกรรมเตรียมลกูเสือส ารอง ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 
หน่วยท่ี 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1  การปฐมนิเทศ     เวลา  1  ชัว่โมง 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  :  
 1.1 ลกูเสอืสามารถจดัแบ่งหมูแ่ละเลอืกนายหมู่ / รองนายหมูไ่ด ้
 1.2 ลกูเสอืสามารถแต่งเครื่องแบบลกูเสอืส ารองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.  เน้ือหา 
 2.1 การจดัหมูโ่ดยแบ่งเป็นหมูส่ ี
 2.2 การจดักองลกูเสอืส ารอง 
 2.3 การแต่งกายส าหรบัการรว่มกจิกรรมลกูเสอื 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 รปูภาพการแต่งกายเครื่องแบบลกูเสอืส ารอง 
 3.3 ใบความรูเ้กีย่วกบัการแบ่งหมู่ / จดักองลกูเสอืส ารอง  
4.  กิจกรรม 
 4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืส ารองทุกคนพรอ้มกนัทีห่อ้งประชุม บรเิวณสนาม ใตร้ม่ไม ้
หรอืบรเิวณทีเ่หมาะสม 
 4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืน ารอ้งเพลง 
 4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึการจดักจิกรรมลกูเสอืส ารอง 
  -  การจดัแบ่งหมูโ่ดยใชส้ต่ีางๆ  เป็นสญัลกัษณ์ของหมู ่ เช่น  หมูส่แีดง  หมูส่เีหลอืง   
หมูส่เีขยีว  หมูส่ฟ้ีา  ฯลฯ  โดยจดัหมูล่ะ  4 – 6  คน 
  -  การเลอืกนายหมูแ่ละรองนายหมู่ 
  -  การจดักองลกูเสอืส ารอง 
  -  การแต่งกายเครือ่งแบบลกูเสอืส ารอง 
  -  การแต่งกายเครือ่งแบบลกูเสอืส ารอง  เมือ่รว่มกจิกรรมลกูเสอืในแต่ละสปัดาห์ 
  -  ผูก้ ากบัลกูเสอืน ารอ้งเพลงประกอบท่าทางก่อนเลกิการประชุม 
5.   การประเมินผล 
 - สงัเกตความรว่มมอืและความสนใจในการรว่มกจิกรรม 
 - สงัเกตการแต่งเครือ่งแบบลกูเสอืส ารอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  1 
เพลง 

ยินดีท่ีรู้จกั 
วนัน้ียนิดทีีเ่ราไดม้าพบกนั  (ซ ้า) 

ยนิด ี ยนิด ี ยนิด ี
มาเถดิมาเรามารว่มสนุก 
ปลดเปลือ้งความทุกขใ์หม้นัสิน้ไป 
มาเถดิมาเรามารว่มจติ 
ช่วยกนัคดิท าใหก้ารลกูเสอืเจรญิ 

 
สวสัดี 

สวสัด ี สวสัด ี วนัน้ีเรามาพบกนั  (ซ ้า) 
เธอกบัฉนัพบกนัสวสัด ี
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ใบความรู้ 
การจดักองและการแบง่หมู่ลกูเสือส ารอง 

กองลกูเสอืส ารอง 1 กอง มจี านวนลกูเสอื 8–36 คน (ระดบัประถมศกึษาปีที ่ 1–3) โดยแบ่งลกูเสอื
ออกเป็นหมู ่ๆ ละ 4-6 คน รวมทัง้นายหมู่ และรองนายหมู ่ลกูเสอื 1 กอง ต้องมลีกูเสอือยา่งน้อย 2 หมู่ 
ไมเ่กนิ 6 หมู่ 
 เครื่องแบบและเครื่องหมายลกูเสือส ารอง 

เครื่องแบบลูกเสือส ารอง  ประกอบดว้ย 
 1.  หมวกทรงกลม  มกีระบงัหน้าหมวกท าด้วยผ้าสกีรมท่า  ตัวหมวกเยบ็ด้วยผ้า  6  ชิ้น  
แนวตะเขบ็ระหว่างชิน้และขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยดา้ยหรอืไหมถกัสเีหลอืง  เมื่อเขา้พธิปีระจ า
กองแลว้  มตีราหน้าหมวกรปูหน้าเสอื  และอกัษรใต้หน้าเสอืว่า  “ลูกเสอื”  สเีหลอืง  บนผ้าสกีรมท่า
ขลบิสกีรมท่า  รปูไข ่ ยาว 4 ซม.  กวา้ง 3.5 ซม.   
 2.  เสือ้แขนสัน้ แบบและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลูกเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด ใหส้อดชายเสือ้
อยูภ่ายในกางเกง  
 3.  ผา้ผกูคอรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ ดา้นฐาน 90 ซม.  ดา้นตัง้ 65 ซม.  สตีามทีผู่บ้งัคบับญัชา
ลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด  โดยใชห้่วงซึง่ไมใ่ช่ห่วงกลิเวลลส์วมผา้ผกูคอ และมเีครือ่งหมายจงัหวดั 
ท าดว้ยผา้  มขีนาด รปูและส ีตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2510) ว่าดว้ย เครือ่งแบบ
ลกูเสอื ตดิทีม่มุผา้ผกูคอ ตรงขา้มดา้นฐาน 
 4.  กางเกงขาสัน้ แบบและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด 
 5.  เขม็ขดัหนังสนี ้าตาล กวา้งไม่เกนิ 3 ซม.  หวัชนิดหวัขดั  ท าดว้ยโลหะสทีองมลีายดุนรปู
ตราคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ ภายในกรอบช่อชยัพฤกษ์ 
 6.  ถุงเทา้ รองเทา้ ชนิดและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมายลูกเสือสมัพันธ์ แก้ไขตามความในข้อบังคับ คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2522 
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เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือส ารอง     
 1.  เครื่องหมายลูกเสอืส ารอง ท าด้วยผ้าสกีรมท่า  รูปไข่ ยาว 4 ซม.  กว้าง 3.5 ซม.  มรีูป
หน้าเสอืและค าว่า  “ลกูเสอื”  สเีหลอืงขลบิรมิสกีรมท่า  ตดิทีอ่กขา้งซา้ยเหนือกระเป๋า 
 2.  เครื่องหมายหมู่  ท าด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรยีนก าหนด รูป
สามเหลีย่มดา้นเทา่ ยาวดา้นละ 3.5 ซม.  ตดิทีแ่ขนเสือ้ใตต้ะเขบ็ไหล่ซา้ย 1 ซม.  ใหม้มุแหลมขึน้ 
 3.  เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่  ท าด้วยแถบผ้าสเีหลอืงกว้าง 1 ซม.  เยบ็ตดิรอบ
แขนเสือ้ขา้งซา้ยเหนือปลายแขนเสือ้ 5 ซม.  นายหมู่ 2 แถบ  เวน้ระยะระหว่างแถบ 1 ซม.  รองนาย
หมู ่1 แถบ 
 
เครื่องหมายสงักดั 

1.  ชื่อกลุ่มหรอืกอง ท าดว้ยผา้สแีดง รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ยาว 7 ซม.  กวา้ง 1.5 ซม. ขลบิรมิสี
ขาว  มชีื่อกลุ่มหรอืกองสขีาว ตดิโคง้ตามไหล่เสือ้ขา้งขวา  
 2.  เลขกลุ่มและเลขกอง ท าดว้ยผา้สแีดง รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ยาวด้านละ 3.5 ซม. ขลบิสขีาว       
มตีวัเลขอารบกิเลขกลุ่มสขีาวสูง 1.5 ซม. อยู่ขา้งบน  และเลขกองสขีาวสูง 1 ซม. อยูข่า้งล่าง  ตดิใต้
เครือ่งหมายชื่อกลุ่มหรอืกอง กองลกูเสอืทีจ่ดัเป็นกลุ่มไมไ่ด ้ใหม้เีลขกองอยา่งเดยีว   
 
 
หมายเหต ุ 

1. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกฎกระทรวง ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2510) ว่ าด้วย เครื่องแบบ

ลกูเสอื 

2. กรณเีนตรนาร ีใหศ้กึษาจากขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ย การปกครอง หลกัสตูร  

วชิาพเิศษและเครือ่งแบบของเนตรนาร ีฉบบัชัว่คราว พ.ศ.2520 
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แผนการจดักิจกรรมเตรียมลกูเสือส ารอง ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 
หน่วยท่ี 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 2  นิทานเมาคลี     เวลา  2  ชัว่โมง 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  :  
1.1 ลกูเสอืมคีวามรูส้ามารถเล่าเรือ่งนิทานเมาคลไีด ้

 1.2 ลกูเสอืสามารถบอกลกัษณะนิสยัของตวัละครในเรื่องนิทานเมาคล ี
2.  เน้ือหา 
 2.1 นิทานเรือ่ง เมาคล ี
        -  ตอนก าเนิดเมาคล ี (เมาคลลีกูหมาป่า) 
        -  ตอนเมาคลเีขา้ฝงู  (เมาคลทีีผ่าประชุม) 
        -  ตอนเมาคลถีูกลกัพาตวั 
        -  ตอนเมาคลอีอกจากป่า 
        -  ตอนเมาคลพีบแม่ 
 2.2 นิสยัตวัละครเมาคล ี
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 รูปภาพ (พ่อหมาป่า แม่หมาป่า และลูก ๆ 4 ตัว) เมาคลี  แชร์คาน(เสือโคร่งขาเก)           
บาลู(หมเีฒ่าสนี ้าตาล)  บาเคียร่า(เสอืด ามรีอยสขีาวรอบ ๆ คอ)  บันดาโล้ก(ลิงป่า)  คา(งูเหลอืม
ขนาดใหญ่)  จลิ(พญาเหยีย่ว)  ตาบาก(ิสุนขัจิง้จอก)  อาเคล่า(หมาป่า)  อิก๊กี(้เมน่)  มงั(คา้งคาว) 
 3.3 ใบความรู ้เรื่อง นิทานเมาคล ี 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่านิทานเมาคลปีระกอบรปูภาพ พรอ้มใหล้กูเสอืสงัเกตนิสยัตวัละคร 
ทลีะตอน 
        -  ตอนก าเนิดเมาคล ี (เมาคลลีกูหมาป่า) 
        -  ตอนเมาคลเีขา้ฝงู  (เมาคลทีีผ่าประชุม) 
        -  ตอนเมาคลถีูกลกัพาตวั   

   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปเรือ่งราว โดยใชภ้าพตวัละครประกอบ 
    (3) ลกูเสอืรว่มกนัวเิคราะหน์ิสยัตวัละคร 
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        -  เป็นสตัวอ์ะไร 
        -  มนีิสยัอยา่งไร  (นิสยัด ี– ไมด่ ีบอกเหตุผล) 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่านิทานเมาคลปีระกอบรปูภาพ พรอ้มใหล้กูเสอืสงัเกตนิสยัตวัละครทลีะตอน 
        -  ตอนเมาคลอีอกจากป่า 
        -  ตอนเมาคลพีบแม่ 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปเรือ่งราว โดยใชภ้าพตวัละครประกอบ 
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสอบถามและช่วยเพิม่เตมิขอ้คดิจากนิสยัตวัละคร 

* เมาคล ี เป็นผูม้จีติใจโอบออ้มอาร ีสุขภาพอ่อนน้อม และเชื่อฟังค าสัง่สอนของบาลู
และบาเคยีรา่จงึเป็นมติรกบัสตัวท์ุกตวั 

 * บาล ู  เป็นหมเีฒ่าทีม่คีวามรูเ้รือ่งป่า เป็นผูก้ ากบัลกูเสอืของฝงูหมาป่ามเีหตุผล 
ยตุธิรรม  

   (มเีกยีรต ิเชื่อถอืได)้  
 * บาเคยีร่า    เป็นเสอืด า เป็นผูท้ีฝ่งูหมาป่าใหค้วามเคารพนับถอืเป็นผูค้วบคุมกฎของป่าม ี
   ความยตุธิรรม มเีกยีรตเิชื่อถอืได ้

* ลงิปันดาโลก้ เป็นลงิสกปรก ไม่มรีะเบยีบและเป็นทีร่งัเกยีจของสตัวอ์ื่น ๆ ไม่รกัษาค าพดู 
ของตนเชื่อถอืไมไ่ด ้ ไรเ้กยีรต ิ

 * อาเคล่า เป็นหวัหน้าฝงูหมาป่า เป็นประธานการประชุมของสตัวป่์า จะอยู่บนผาสงูกว่า 
   สตัวอ์ื่น ๆ ในการประชุม เป็นผูร้บัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เป็นประชาธปิไตย 
 * แชรค์าน เป็นเสอืโครง่ขาเก ขีโ้กง โกหก ชอบยแุหย่ ใส่รา้ยป้ายสใีหส้ตัวป่์าแตกแยก 

ความสามคัค ีและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวั  จติใจชัว่รา้ย 
 * จลิและคา จลิคอืพญาเหยีย่วและคาคอืพญางเูหลอืม เป็นผูม้จีติใจด ีช่วยเหลอืผูอ้ื่นที ่
   เดอืดรอ้น 

   (4) มอบหมายให้หมู่ลูกเสือส ารองจดจ าลกัษณะของสตัวใ์นละคร แล้วฝึกซ้อมเลยีนแบบ 
ท่าทางของสตัวม์าแสดงใหล้กูเสอืในกองไดช้ม หรอืทายชื่อสตัว ์
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ)  
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สอบถามความเขา้ใจเกี่ยวกบันิทานเมาคล ี
 5.2 สอบถามลกัษณะนิสยัของตวัละครในนิทานเมาคล ี
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 
 

เพลง 
จิล 

จลิจะ้  ช่วยบอกบาลทู ี ว่าตวัฉนัน้ีถูกลงิพาไป 
ถา้แมไ้มช่่วย  ตอ้งมว้ยชวีา (ซ ้า) 
โปรดกรณุาแก่เมาคลเีทอญ 

 
เมาคลี 

 
เมาคลเีขาเป็นมนุษย ์รกักนัสุดๆ อาเคล่าหมาป่า 

บาลหูมสีนี ้าตาลเดนิมา กบับาเคยีร่าสวสัดทีกัทาย 
บนัดาโลก้ลงิป่ากม็ ีคาเป็นงเูหลอืมทีข่นาดใหญ่ๆ 
จลิพญาเหยีย่วโผบนิไป ตาบากวิิง่ไวสุนขัจิง้จอก 
อิก้กีเ้มน่ มงัคา้งคาว อาศยัอยูภ่เูขาซโิอนี่ 
ลกูเสอืจดจ าใหด้ ีสตัวป่์ากบัเมาคลเีขาเป็นเพื่อนกนั รกักนั รกักนั รกักนั 
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ใบความรู้ 
นิทานเมาคลี 

 
  
 

มสีามภีรรยาคู่หนึ่ง อาศยัอยู่แถวเทอืกเขาซิโอนีในประเทศอินเดยี วนัหนึ่งสามภีรรยาคู่นี้   
เขา้ไปตดัฟืนในป่าโดยพาลูกน้อยไปด้วย พอถงึกลางคนืกก่็อไฟขึน้ ตกดกึมเีสอืโคร่งชื่อ “แชรค์าน” 
หรอื “ไอ้ขาเก” ผ่านมาพบเขา้ เสอืโคร่งจงึกระโดดตะครบุใส่ แต่พลาดตกลงไปในกองไฟ จงึรอ้งดว้ย
ความเจบ็ปวดและวิง่หนีไป ส่วนสองสามภีรรยากต็กใจวิง่หนีไปเช่นกนั คงทิง้ลกูน้อยไวใ้นป่าคนเดยีว 
 เดก็น้อยเดนิเตาะแตะไปจนถงึถ ้าทีค่รอบครวัฝงูหมาป่าอาศยัอยู่ ฝงูหมาป่านี้มพี่อแม่และลูก 4 ตวั 
เคยไดย้นิหมาจิง้จอกชื่อคาบาก ิหรอื “อา้ยเลยีจาน” บอกว่า แชรค์านก าลงัเขา้มาหากนิอยูใ่นถิน่น้ี 
 เมื่อแชรค์านตามมาถงึหน้าถ ้า หวงัจะกนิเดก็ พ่อแม่หมาป่าจงึเข้าขดัขวาง ท าให้แชรค์าน
ต้องหนีไปด้วยความโกรธแค้น พ่อแม่หมาป่าจงึได้รบัเอาเด็กน้อยไว้เลี้ยง และตัง้ชื่อให้ว่า เมาคล ี     
ซึง่แปลว่า ลกูกบ เพราะเหน็ว่าไม่มขีนเช่นเดยีวกบัลกูกบตวัน้อย ๆ 

 
 
 

 คนืวนัพระจนัทรเ์ต็มดวง ฝูงหมาป่าประชุมกนัที่ผาประชุม มหีวัหน้าฝงูหมาป่าชื่อ อาเคล่า 
นัง่อยู่บนลานหนิและมหีมาป่าอื่น ๆ นัง่ล้อมวงอยู่ก่อนเปิดการประชุม สมาชกิหมาป่าจะส่งเสยีงเห่าหอน
แสดงความเคารพต่ออาเคล่า  หวัหน้าฝงูหมาป่าผูเ้ป็นประธานผาประชุม 
 การประชุมคราวนี้ ครอบครวัหมาป่าได้พาเมาคลมีาให้ที่ประชุมรบัรองเป็นสมาชกิใหม่ของ
ฝงูดว้ย หมาป่าบางตวัถูกแชรค์านยแุหยไ่ว ้จงึไมย่อมรบัเมาคลเีขา้เป็นสมาชกิใหมข่องฝงู  
 ตามกฎของป่าบอกไวว้่า “ถ้ามกีารขดัแยง้ในการรบัรองสมาชกิใหม่ จะต้องมสีมาชกิทีไ่ม่ใช่
พ่อแมข่องลกูสตัวน์ัน้มารบัรอง 2 ตวั ฝงูจงึจะรบัลกูสตัวน์ัน้เป็นสมาชกิได้” 
 หมเีฒ่า “บาล”ู  ซึง่เป็นผูก้ ากบัลกูเสอืของฝงูหมาป่า และเสอืด า “บาเคยีร่า” ซึง่เป็นทีน่ับถอืของ
ฝงูหมาป่า ไดใ้หก้ารรบัรองเมาคล ีเมาคลจีงึไดเ้ขา้เป็นสมาชกิของฝงูได้ 
 เมาคลอีาศยัอยู่กบัฝงูหมาป่าด้วยความสุขและปลอดภยั โดยมหีมเีฒ่าบาลูคอยช่วยสอนกฎ
ของป่า และมเีสอืด าบาเคยีรา่คอยสอนวธิกีารล่าสตัว ์การวิง่เงยีบ และอื่น ๆ อกีมาก 
 เมาคลที าตัวเป็นผู้มจีติใจโอบอ้อมอาร ีสุภาพอ่อนน้อมและเชื่อฟังค าสัง่สอนของบาลูและ
บาเคยีรา่ เมาคลจีงึเป็นทีร่กัของฝงูสตัว ์แมพ้วกลงิบนัดาโลก้ ซึง่เป็นลงิสกปรก ไม่มรีะเบยีบ และเป็น
ทีร่งัเกยีจของสตัวอ์ื่น ๆ เมาคลกีค็บหาดว้ยทัง้ ๆ ทีบ่าลแูละบาเคยีรา่หา้มแลว้ กไ็มเ่ชื่อฟัง 
 
 
 

ตอนที่ 1  ก าเนิดเมาคลี 

ตอนที่ 2  เมาคลีเข้าฝูง 
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 วนัหนึ่ง ขณะที่เมาคล ีบาลู และบาเคยีร่า ก าลงันอนหลบัอยู่ใต้ต้นไม ้พวกลงิบนัดาโล้กมา
ลกัพาตวัเมาคลไีปเพื่อจะใหเ้มาคลเีป็นหวัหน้าของพวกตน เมาคลถีูกลงิโยนจากต้นไมต้้นหนึ่ง ไปยงั
อกีต้นหนึ่งต่อ ๆกนั โดยมลีงิคอยส่งคอยรบั ท าให้เมาคลตีกใจมาก  พอดเีมาคลมีองเหน็พญาเหยีย่วจลิ
บนิผ่านมา จงึรอ้งบอกใหจ้ลิช่วยไปบอกบาลแูละบาเคยีรา่ใหม้าช่วย 
 เมื่อบาลูและบาเคยีร่าไดท้ราบข่าวจากจลิ จงึไปขอความช่วยเหลอืจากพญางชูื่อ คา ซึง่พวก
ลงิ  บนัดาโล้กกลวัมาก เพราะคาชอบเลือ้ยขึน้ต้นไมจ้บัลงิพวกนี้กนิเป็นอาหารอยู่บ่อย ๆ คาซึง่เคย
ฟังเรือ่งราวของเมาคลจีากเมน่ชื่อ “อิก๊กี”้ มาก่อนกย็นิดชี่วยเหลอื 
 บาลู บาเคยีรา่ และคาไดพ้ากนัไปวงัน ้าเยน็ ซึง่เป็นเมอืงรา้งอยูใ่นป่า และเป็นทีพ่วกลงิบนัดาโลก้ 
ชอบไปอาศยัอยู่ เมื่อไปถงึ ก็ได้ต่อสู้กบัพวกลงิ ลงิถูกฆ่าตายไปหลายตวั และช่วยเมาคลอีอกมาได ้
จากนัน้ เมาคลกีถ็ูกเสอืด าบาเคยีรา่ท าโทษตามกฎของป่า แลว้พากนัเดนิทางกลบัทีพ่กัของตน 

 
 
 

 เมื่อเมาคลมีอีายุ 12-13 ปี แชรค์านไดยุ้แหย่ใหห้มาป่ารุ่นหนุ่มเลกินับถอือาเคล่า หวัหน้าฝงู
หมาป่า เพราะเป็นหมาแก่และยงัเป็นผูเ้อามนุษยเ์ขา้มาอยูใ่นฝงู รวมทัง้ยแุหยใ่หเ้กลยีดเมาคลอีกีดว้ย  
 บาเคยีรา่ไดท้ราบขา่วว่าแชรค์านยงัมุง่รา้ยเมาคลอียู ่จงึบอกใหเ้มาคลรีะวงัตวั และแนะน าให้
ไปหาดอกไมแ้ดง (ไฟ) ที่อยู่ขา้งกระท่อมของคนมาไว้ เมาคลกี็ท าตาม เมื่อแชรค์านจะมาท ารา้ย เมาคล ี   
กใ็ชไ้ฟไล่ใหห้นีไป และประกาศว่าจะเอาหนงัของแชรค์านมาปนูอนใหไ้ด ้
 ต่อมามกีารประชุมฝงูหมาป่าที่ผาประชุมอกี หมาป่าส่วนใหญ่ซึ่งเชื่อค ายุแหย่ของแชรค์าน  
กไ็มย่อมใหเ้มาคลอียูใ่นฝงูอกี เมาคลจีงึโกรธและบอกทีป่ระชุมว่าจะไปอยูก่บัคน 

 
 
 

 เมาคลอีอกจากป่าดว้ยความจ าใจ เมื่อเขา้มาในหมู่บา้นกไ็ด้
พบกบัหญิงคนหนึ่ง ชื่อนางเมซซวั ซึ่งจ าได้ว่าเมาคล ีคอื นาธู ลูก
ชายของนางที่หายไป เมื่อคราวเขา้ไปตดัฟืนในป่า นางจงึรบัเมา
คลไีว้เลี้ยงดู สอนให้รูจ้กันุ่งผ้า และพูดภาษาคน เมาคลชี่วยท างาน
ดว้ยการต้อนควายของหมู่บ้านไปเลี้ยงที่ชายป่าทุกวนั จงึได้พบกบั
เกรย ์ลูกหวัปีของพ่อแม่หมาป่าอยู่บ่อย ๆ เมาคลไีด้รูจ้ากเกรย์ว่าแชรค์านจะมาดกัฆ่าตน และเพื่อ
ป้องกนัตนเอง เขาจงึไดว้างแผนฆา่แชรค์านเสยีก่อน 
 
 

ตอนที่ 3  เมาคลีถูกลักพาตัว 

ตอนที่ 4  เมาคลีออกจากป่า 

ตอนที่ 5  เมาคลีพบแม่ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เมาคลีเดก็ดี 

น.ส. จฑุามาส  ชุ่มเมอืงปัก  เรยีบเรยีง 

 ที่ป่าแห่งหนึ่งในประเทศอินเดยี มเีด็กชายตวัเล็กชื่อเมาคล ีอาศยัอยู่กบัฝูงหมาป่าอย่างมี
ความสุข มสีตัวต่์าง ๆ ช่วยสอนการใชช้วีติในป่า คอื บาลู(หมสีนี ้าตาล) สอนเรือ่ง กฎของป่า  บาเคยีร่า
(เสอืด า) สอนวธิกีารล่าสตัว ์วิง่เงยีบและอื่น ๆ เมาคลที าตวัเป็นผูม้จีติใจโอบอ้อมอาร ีอ่อนน้อมถ่อมตน 
และเชื่อฟัง     ค าสอนของผูใ้หญ่ ท าใหเ้ป็นทีร่กัของบรรดาสตัวต่์าง ๆ 
 ลกูเสอืส ารองกเ็ช่นเดยีวกนั หากเป็นผูท้ีรู่จ้กัอ่อนน้อม สุภาพ และเชื่อฟังผูก้ ากบัลกูเสอื หรอื
ผูใ้หญ่กจ็ะเป็นทีร่กัของบุคคลทัว่ไปเช่นกนั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผู้ที่มคีวามสุภาพอ่อนน้อม มสีมัมาคารวะต่อผู้ใหญ่ จะท าให้เป็นที่รกัของคน
ทัว่ไป 
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แผนการจดักิจกรรมเตรียมลกูเสือส ารองชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 
หน่วยท่ี 1    เตรียมลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3  เลียนแบบตวัละครเรื่อง เมาคลี   เวลา  1  ชัว่โมง 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืแสดงท่าทางเลยีนแบบตวัละครในเรือ่งเมาคลไีดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.  เน้ือหา 
 2.1 ลกัษณะและเสยีงของเมาคล ี บาล(ูหมเีฒา่สนี ้าตาล) บาเคยีรา่(เสอืด ามรีอยสขีาวรอบ ๆ คอ)  
อาเคล่า(หมาป่า) คา(งเูหลอืมขนาดใหญ่) ตาบาก(ิสุนขัจิง้จอก) แชรค์าน(เสอืโคร่งขาเก) และบนัดาโลก้ 
(ลงิป่า) 
 2.2 นิทานเรือ่งเมาคล ี ตอนอวสานแชรค์าน  เมาคลชี่วยแมใ่หพ้น้ภยัและกลบัสู่สงัคมมนุษย์ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง  
 3.2 ภาพสตัวจ์ากนิทานเมาคล ี
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง นิทานเมาคล ี(ตอนอวสานแชรค์าน, เมาคลชี่วยแมใ่หพ้น้ภยัและเมาคลี
กลบัสู่สงัคมมนุษย)์ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม   
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม   
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาเพื่อทบทวนถงึเรือ่งราวและตวัละครในนิทานเมาคลใีนชัว่โมงก่อน 
   (2) หมูล่กูเสอืรว่มกนัเลยีนแบบท่าทางและเสยีงของตวัละครในเรือ่งเมาคล ีตามทีเ่ลอืกและ

ฝึกซอ้มมาแลว้ เช่น แชรค์านตะครบุเหยือ่ บนัดาโลก้แย่งเมาคล ีฯลฯ 
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืเปรยีบเทยีบบทบาทของตวัละครกบักองลกูเสอืส ารอง 

- กองลกูเสอืมผีูก้ ากบัลกูเสอืเป็นผูน้ า  และเป็นหวัหน้าการประชุม เรยีกว่า  อาเคล่า 
- กองลกูเสอืมหีมูข่องตน เช่นเดยีวกบัสตัวห์ลาย ๆ ชนิด  แต่ละชนิดกม็นีายหมู่ของ 

ตนเป็นผูน้ า  เช่น นายหมูส่แีดง นายหมูส่เีหลอืง  นายหมูส่เีขยีว  ท าหน้าทีค่วบคุมดแูลรกัษากฎ
กตกิาหรอืขอ้ตกลงของหมู่ 

- ลกูเสอืส ารองตอ้งท าตามลกูเสอืรุน่พี ่ปฏบิตัติามค าสอนของผูก้ ากบัลกูเสอื เช่น  
เมาคลเีชื่อฟังบาลแูละอาเคล่า ผูส้อนกฎแห่งป่า 

- ลกูเสอืส ารองตอ้งเฉลยีวฉลาด รูจ้กัสงัเกต จดจ า กลา้หาญและมคีวามกตญัญ ูดงัเช่น 
เมาคล ี

- ลกูเสอืส ารองตอ้งมนี ้าใจช่วยเหลอืผูอ้ื่น เช่น จลิกบัคา และเป็นผูโ้อบออ้มอาร ีสุภาพ 
เรยีบรอ้ย  เช่น เมาคล ีไมท่ าตนเป็นแบบแชรค์าน  
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    (4) ผูก้ ากบัลูกเสอืเล่าเรื่องเมาคลทีีเ่หลอือกี 3 ตอน (อวสานแชรค์าน, เมาคลชี่วยแม่ใหพ้น้ภยั 
และเมาคลกีลบัสู่สงัคมมนุษย)์ 
    (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามชวนคดิชวนคุยและเพิม่เตมิขอ้คดิทีล่กูเสอืควรไดร้บั 

- ใครคอืผูท้ีถู่กเรยีกว่า “ลกูหมาป่า” 
- หมาป่าในนิทานเมาคลมีลีกัษณะนิสยัเป็นอย่างไร  (ฉลาด ว่องไว มวีนิยั  

เป็นนกัสอดแนมและเชื่อฟังหวัหน้า) 
- ลกูเสอืควรฝึกนิสยัตนเองอย่างไรจงึจะเป็นลกูเสอืส ารองทีฉ่ลาด ว่องไว เป็นนกัสอดแนม 

4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความสามารถในการจดจ าและแสดงท่าทางสตัวใ์นนิทานเมาคล ี
 5.2 ใหแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะนิสยัทีด่ขีองตวัละครนิทานเมาคล ี เพื่อน าไปใชใ้น

ชวีติประจ าวนั 
   
 
 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
เพลง 

หมาป่าใจดี 
อาเคล่า หมาป่า หวัหน้าฝงู  ผูม้จีติใจสงู จะอยูบ่นหน้าผา 
เป็นประธานการชุมนุมของสตัวป่์า มจีติใจเมตตาเป็นประชาธปิไตย 
รบัฟังความคดิของคนอื่น  ทุกวนัทุกคนืของเหล่าสตัวป่์า 
ถูกยกยอ่งฝใหเ้ป็นหวัหน้า  ท่านอาเคล่าเราจะท าดทีีสุ่ด 
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ใบความรู้ 
นิทานเมาคลี 

 
 
 วนัหนึ่ง เมาคลขีีค่วายชื่อราม่า ไล่ต้อนฝงูควาย เพื่อไล่แชรค์านเขา้ไปในช่องเขา โดยขอให้
อาเคล่าต้อนควายอกีฝงูหนึ่งไปปิดช่องเขาอกีขา้งหนึ่งไวไ้ม่ให้แชรค์านออก แชรค์านจงึถูกฝงูควาย
เหยยีบตายในช่องเขานัน้เอง   
 เมื่อแชรค์านตาย เมาคลจีงึถลกหนังแชรค์านออก พอดกีบัมนีายพรานชื่อ บนัเดโอ ผ่านมาพบ 
กจ็ะเขา้ไปแยง่ผนืหนงัจากเมาคล ีแต่ถูกเกรยข์ดัขวางไว ้นายพรานจงึจากไปพรอ้มกบัโกรธเมาคลมีาก 
 บนัเดโอ เขา้มายแุหย่คนในหมู่บา้นใหเ้กลยีดชงัเมาคลี โดยใส่รา้ยว่าเมาคลเีป็นพ่อมดหมอผ ี 
เมาคลจีงึถูกขบัออกจากหมูบ่า้นและกลบัมาอยูก่บัฝงูหมาป่าอกีครัง้ 
 เมือ่มกีารประชุมฝงูหมาป่าทีผ่าประชุมอกี เมาคลกีเ็อาหนังแชรค์านไปคลุมลานหนิไว ้และให้
เอเคล่าขึน้นัง่บนหนงัแชรค์าน ฝงูหมาป่าจงึเลอืกเอาเคล่าเป็นหวัหน้าฝงูตามเดมิต่อไป 
 จากวนันัน้มา เมาคลกีอ็ยูก่บัครอบครวัหมาป่าอยา่งสงบสุข 

 
  

 
ฝ่ายนายพรานบนัเดโอ กพ็ยายามตดิตามจะมาฆ่าเมาคลถีงึในป่า แต่เมาคลรีูต้วัเสยีก่อนจงึ

หลบซ่อนไดทุ้กครัง้ 
 วนัหนึ่ง เมาคลแีอบไดย้นิบนัเดโอพูดกบัคนตดัฟืนว่า นางเมซซวัและสามถีูกจบัขงัไวเ้พื่อรอ
ประชาทณัฑ์ ก็คดิช่วย จงึไปบอกฝงูหมาป่า ให้ช่วยกนัส่งเสยีงขู่และไล่บนัเดโอจนหนีขึน้ไปอยู่บน
ตน้ไม ้ส่วนตวัเมาคลเีองกร็บีเขา้ไปในหมู่บา้น ช่วยแก้มดันางเมซซวัและสาม ีและใหแ้ม่หมาป่าคุม้กนั
พาหนีไปยงัเมอืงขา่นหวิาระ  
 เมื่อเมาคลกีลบัมาอยูใ่นป่าดงัเดมิ กว็างแผนลงโทษพวกชาวบา้นทีหู่เบาและใจพาลทัง้หลาย  
จงึไปขอรอ้ง ให้พญาหตัถ ี(ช้าง) น าฝงูสตัวป่์าเขา้ท าลายหมู่บ้าน ก็ได้รบัความร่วมมอื เพราะพญาหตัถี
เองกเ็คยถูกนายพรานบนัเดโอท ารา้ย  
 เมื่อพญาหตัถแีละฝงูสตัวป่์าเขา้มาในหมู่บา้น ชาวบา้นกต็กใจและพากนัหนีไป บา้นช่องและ
เรอืกสวนไรน่ากถ็ูกท าลายจนหมด กลายเป็นหมูบ่า้นรา้งไป 
 

 
  

เมื่อเมาคลอีายุ 17 ปี เขาไดพ้บกบันางเมซซวัอกีทีห่มู่บา้นแห่งหนึ่ง นางเมซซวัขอใหเ้มาคลี
กลบัมาอยูด่ว้ย เมาคลจีงึน าเรือ่งนี้กลบัมาปรกึษากบัพีน้่องหมาป่าทัง้สี ่  บาล ูและบาเคยีรา่ 

ตอนที่ 6  อวสานแชร์คาน 

ตอนที่ 7  เมาคลีช่วยแม่ให้พ้นภัย 

ตอนที่ 8 สู่สังคมมนุษย์ 
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สตัวท์ุกตวักส็นบัสนุนใหเ้มาคลไีปอยู่กบันางเมซซวั เพราะรูว้่าเมาคลเีป็นมนุษย ์กต็้องอยูก่บั
มนุษยจ์งึจะมคีวามสุข 
 เมาคลจีงึตดัสนิใจกลบัมาอยู่กบันางเมซซวัทีห่มู่บา้นอกีครัง้หนึ่ง ต่อมาเขากไ็ดเ้ป็นเจา้หน้าที่
รกัษาป่าไมข้องราชการและไดแ้ต่งงานกบัหญงิงามคนหนึ่ง ทัง้สองอยูด่ว้ยกนัอยา่งมคีวามสุขตลอดมา 
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อนัโดรคสั 

 ทาสคนหนึ่ง ชื่อ อนัโดรคสัไดห้ลบหนีเจา้นายเขา้อยู่ไปในป่า ขณะทีเ่ขาก าลงัเดนิไปอย่างไร้
จดุหมาย กพ็บสงิโตนอนรอ้งครวญครางอย่างเจบ็ปวด ทแีรกเขาคดิจะวิง่หนี แต่แลว้กพ็บว่าสงิโตนัน้
บาดเจบ็ ไม่อาจท าอนัตรายเขาได้ เมื่อเขาเดนิเข้าไปใกล้ ๆ สงิโตก็ยื่นอุ้งเท้าของมันที่บวมและมี
เลอืดออกใหเ้ขาด ู
 อนัโดรคสั จงึมองเหน็ว่ามหีนามใหญ่ต าอยู่ในอุ้งเท้าขา้งนัน้ ซึ่งท าให้มนัเจบ็ปวด เขารบีดงึ
หนามออกมาและเอาผ้าพนัอุ้งเทา้ใหส้งิโต ไม่นานมนัก็ลุกขึน้ยนืได้ มนัเลยีมอืของอนัโดรคสัราวกบั
เป็นสุนขัตวัหนึ่ง 
 สงิโตไดพ้าอนัโดรคสัไปยงัถ ้าของมนั หาเนื้อมาใหเ้ขาทุกวนั แต่ไม่นานทัง้สองกถ็ูกจบัได ้อนั
โดรคสัถูกตดัสนิโทษโดยจะน าไปโยนใหส้งิโตกนิ ส่วนสงิโตถูกขงัใหห้วิโหยเป็นเวลาหลายวนั 
 วนัลงโทษ จกัรพรรดแิละขุนนางทัง้หลายต่างพากนัมาดูเหตุการณ์อนัน่าตื่นเต้นนี้ อนัโดรคสั 
ถูกพาออกมาอยู่กลางสนามกีฬา จากนัน้สงิโตก็ถูกปล่อยออกมาจากกรงขงั มนัรบีกระโจนเข้าหา
เหยื่ออย่างรวดเรว็ พรอ้มกบัรอ้งค าราม แต่พอเขา้ไปใกลอ้นัโดรคสั มนักจ็ าผูเ้ป็นเพื่อนของมนัได ้จงึ
หมอบลงและเลยีมอืของเขาราวกบัสุนัขเชื่อง ๆ ตวัหนึ่ง จกัรพรรดปิระหลาดใจกบัสิง่ที่เกิดขึ้น จงึ
เรยีกอนัโดรคสัเขา้พบและถามเรื่องราวทัง้หมด เขาได้รบัการอภยัโทษและเป็นอิสระ ส่วนสงิโตถูก
น าไปปล่อยในป่าตามเดมิ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความกตญัญเูป็นสญัลกัษณ์ของผูม้จีติวญิญาณสงูส่ง 
 

ทีม่า http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=24 
 

http://นิทานอีสป.net/p=24
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แผนการจดักิจกรรมเตรียมลกูเสือส ารอง ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 
หน่วยท่ี 1   เตรียมลูกเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4    ประวติัการเร่ิมกิจการลูกเสือส ารอง  เวลา 1 ชัว่โมง 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้: 
 1.1 ลกูเสอืบอกประวตักิารเริม่กจิการลกูเสอืส ารองได ้
 1.2 ลกูเสอืบอกประโยชน์ของการเป็นลกูเสอืส ารองไดอ้ยา่งน้อย 2 ขอ้ 
 1.3 ลกูเสอืแต่งเครือ่งแบบลกูเสอืส ารองไดถู้กตอ้ง 
2.  เน้ือหา 

2.1 ประวตักิารลกูเสอืส ารอง 
2.2 ประโยชน์ของการเป็นลูกเสอืส ารอง 
2.3 เครือ่งแบบและเครือ่งหมายลกูเสอืส ารอง 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1แผนภูมเิพลง, เกม 

3.2 บตัรค า, ภาพ ลอรด์เบเดน เพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี), เครือ่งแบบลกูเสอืส ารอง 
 3.3 ใบความรู ้ 

1) เรือ่ง ประวตักิารเริม่กจิการลกูเสอืส ารอง  
2) เรือ่ง เครือ่งแบบและเครื่องหมายลกูเสอืส ารองและเนตรนารสี ารอง 

 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม   
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2 เพลงหรอืเกม (ควรเล่นเกมแต่งตวัเจา้ป่า) 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   1) ผูก้ ากบัลูกเสอืเล่าประวตัคิวามเป็นมาของการลูกเสอืส ารอง   ใหลู้กเสอืส ารองฟัง 
ตามล าดบั เป็นขัน้ตอน 

    2) ผูก้ ากบัลูกเสอืสนทนาเกี่ยวกบัจุดประสงคข์องบ.ี-พ.ี  ในการตัง้กองลูกเสอืส ารอง 
เมือ่ พ.ศ.2459 ในประเทศองักฤษ  นบัถงึปัจจบุนั เป็นเวลามากกว่า 100 ปี ทีว่่า  

“เพื่อให้เดก็ที่มอีายุ 8 ปี ไดร้บัการฝึกให้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบัลูกเสอื ตามนิยาย
เรือ่งเมาคล ีทีม่ฝีงูหมาป่าเป็นสตัวท์ีฉ่ลาดว่องไว มวีนิยั เป็นนกัสอดแนมและเชื่อฟังหวัหน้า” 

และจุดประสงค์ของประเทศไทยที่ตัง้กองลูกเสอืส ารองขึน้ในวนัที่  5 สงิหาคม พ.ศ.2507 
นบัถงึปัจจบุนัเป็นเวลามากกว่า 50 ปีมาแลว้ ทีว่่า 

“เพื่อให้เดก็ที่มอีายุ 8 – 11 ปี ที่เขา้รบัการฝึกอบรม ให้รูจ้กัปรบัตนเองใหเ้ป็นผู้มรีะเบยีบ
วนิยั ฉลาดว่องไว เป็นนกัสอดแนมและเชื่อฟังหวัหน้า รว่มท ากจิกรรมและท างานกนัเป็นหมูค่ณะ” 

      3) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ประเดน็ “คดิ” ใหแ้ก่ลกูเสอืส ารอง 
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“เด็กๆ คิดว่าการเป็นลูกเสือส ารองจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและโรงเรียนอย่างไรบ้าง 
ช่วยกนัคดิ หมูล่ะ 2 ขอ้” 

      4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสอบถามความคดิเหน็ของหมูล่กูเสอืและสรปุรว่มกนั 
 -  มรีะเบยีบและวนิยัในตนเอง 
 -  ไดท้ างานรว่มกนัเป็นหมู่คณะ 
 -  มจีติใจร่าเรงิ แจ่มใส สนุกสนาน 
 -  มรีา่งกายแขง็แรง อดทน 
 -  เป็นลกูเสอืของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และไดแ้ต่งเครือ่งแบบทีส่งา่งาม 
 -  ไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
 -  ไดเ้ป็นคนฉลาด แคล่วคลอ่งว่องไว 
 -  ไดเ้ป็นนกัสงัเกต มไีหวพรบิในการสอดแนม และส ารวจพืน้ทีร่อบตวั 
 -  ไดเ้ป็นลกูเสอืทีท่ าประโยชน์และชื่อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีน 
   ฯลฯ 
      5) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงว่า ผูท้ีเ่ป็นลกูเสอืทีด่ ีจะไดร้บัอนุญาตใหแ้ต่งเครื่องแบบลกูเสอื

และลกูเสอืส ารองกเ็ช่นเดยีวกนั 
      6) ผู้ก ากบัลูกเสอืน าเครื่องแบบลูกเสอืส ารองมาให้ดู โดยให้ลูกเสอืรุ่นพี่มาสาธติการ

แต่งเครือ่งแบบ  
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความสนใจและการมสี่วนรว่มในหมู่ 

5.2 สอบถามความเขา้ใจ เกี่ยวกบัประวตัขิองการลูกเสอืส ารอง และประโยชน์ของการเป็น
ลกูเสอืส ารอง 

5.3 สงัเกตความถูกตอ้งของการแต่งเครือ่งแบบลูกเสอืส ารอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 
 

เพลง                                                    
ดอกไม้แดนไพร 

    แดนป่าเขา หนูน้อยเรงิใจ  เดด็ดอกไม ้สอดใส่แซมผม 
  ดอกมะลวิลัย ์กรรณกิาร ์ลัน่ทม  เฝ้าเดด็ดม นิยมแดนไพร 

  ชวนกนัรอ้งเพลง เพลนิเดนิไป        น่าชื่นใจ ดอกไมใ้นดง 
 

ล.ลิง 

    เจีย๊ก เจีย๊ก เจีย๊ก  เป็นเสยีงเรยีกของลงิ 
    ลงิมนัอยูไ่มน่ิ่งมนัชอบวิง่กนัอยูไ่ปมา  

เจีย๊ก เจีย๊ก เจีย๊ก   มนัรอ้งเรยีกพวกมา 
ครัน้พอถงึเวลา  ออกเทีย่วหาผลไมก้นิ. 

   
เกม 

     เกมแต่งตวัเจ้าป่า 
อปุกรณ์การเล่นเกม 

1.  ผา้ผกูคอ  2.  ห่วงผา้ผกูคอ 
3.  หมวก  4. เขม็ขดัลกูเสอื 
5. ถุงเทา้  6. รองเทา้ 

   7. ลกูบอล  8. นกหวดี 
วิธีเล่น 
กตกิาการเล่น 

1. ใหล้กูเสอืยนืลอ้มเป็นวงกลม 
2. ผูก้ ากบัลูกเสอืส่งอุปกรณ์ ให้ลูกเสอืถอืไว ้โดยให้อุปกรณ์กระจายไปในวงลอ้มลูกเสอื (ซึ่งไม่

ครบจ านวนคน) 
3. ใหล้กูเสอืส่งของในมอื ใหเ้วยีนไปรอบวงขณะทีม่เีสยีงเพลง ใหห้ยดุส่งของเมือ่ไดย้นิเสยีงนกหวดี 
4. ลูกเสอืทีถ่อืบอลไวใ้นมอืใหเ้ป็นเสมอืนเจา้ป่า ส่วนลูกเสอืที่ถอือุปกรณ์อื่น ๆ ให้เปรยีบเสมอืน

สตัวป่์า  
ทีน่ าของมามอบใหเ้จา้ป่า โดยแต่งตวัเจา้ป่าใหถู้กตอ้งตามแบบลกูเสอืส ารอง ดว้ยการสวมทบัชุดเดมิ 

5. เล่นซ ้า 2-3 รอบเพิม่ความเขา้ใจเรือ่งการแต่งกายของลกูเสอืส ารอง 
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ใบความรู้ 
ประวติัการเร่ิมกิจการลกูเสือส ารอง 

พ.ศ.  2427 ประเทศองักฤษได้ส่ง ลอร์ดเบเดน  เพาเวลล์ หรอืที่
เรยีกกันโดยย่อว่า บี.-พี. ไปดูแลเมอืงขึ้นของอังกฤษในทวีปแอฟริกา 
และทหารองักฤษตอ้งสูร้บกบัชาวพืน้เมอืงอยูเ่สมอ 

ในการสูร้บทีเ่มอืงมฟัฟีคงิ บ.ี-พ.ีไดร้วบรวมเดก็ชายชาวองักฤษ
ในแอฟรกิาจ านวนหนึ่ง จดัตัง้เป็นกองทหารเยาวชน ที่มีอายุตัง้แต่       
9 ขวบขึ้นไป ท าหน้าที่สืบข่าวสอดแนมความเคลื่อนไหวของข้าศึก   
กองทหารเยาวชนปฏิบัติงานได้ดีมาก มีส่วนช่วยให้ทหารอังกฤษ         
มชียัชนะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กชายกูดเยยีรซ์ึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งในกอง
ทหารเยาวชน สามารถปฏบิตังิานได้ด ีมคีวามกล้าหาญ จนไดร้บัเหรยีญ
กลา้หาญเป็นการตอบแทนความด ี
 ลอร์ดเบเดน  เพาเวลล์  เห็นว่าเด็กเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถทีจ่ะท าประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวมได ้ จงึก่อตัง้กองลูกเสอื
ขึ้น  ใน พ.ศ.2450  บี.-พี. ได้ทดลองน าเด็กชายจ านวน  20  คน   
ไปฝึกอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซี  เกาะเล็ก ๆ ในอ่าวพูล 
ประเทศองักฤษ หลงัจากทดลองแลว้ บ.ี-พ.ีเหน็ว่าไดร้บัผลด ีจงึถอืกนัว่า พ.ศ.2450 เป็นการเริม่ตน้ปี
เริม่แรกของกิจการลูกเสอืโลก ประเทศต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก รวมทัง้ประเทศไทย เห็นว่ากจิการ
ลกูเสอืเป็นกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ ในการพฒันาเดก็ ๆ จงึไดก่้อตัง้กองลกูเสอืขึน้ 
 บ.ี-พ.ี เห็นว่า มเีด็กจ านวนมากที่มอีายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นลูกเสอืสามญัได้ จงึได้ตัง้กอง
ลกูเสอืส ารองขึน้ใน พ.ศ.2459 ส าหรบัใหเ้ดก็ทีม่อีายุตัง้แต่ 8 ปีขึน้ไปไดเ้ป็นสมาชกิ เพื่อฝึกใหม้คีวามรู้
เกี่ยวกบัลูกเสอืตามนิยายเรื่องเมาคล ี มฝีงูหมาป่าเป็นสตัว์ที่ฉลาดว่องไว มวีนิัย เป็นนักสอดแนม
และเชื่อฟังหวัหน้า  ดงันัน้ บ.ี-พ.ี  จงึเรยีกชื่อลกูเสอืส ารองว่า  “คบั (Cub)”  แปลว่า  “ลกูหมาป่า” 
 ประเทศไทยไดจ้ดัตัง้กองลกูเสอืส ารองขึน้เมือ่  วนัที ่ 5  สงิหาคม  พ.ศ.2507 
 ลูกเสือส ารองและเนตรนารสี ารอง  คือ  เด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุตัง้แต่ 8 – 11 ปี         
ทีส่มคัรเขา้รบัการฝึกอบรมเพื่อให้รูจ้กัปรบัตนเองให้เป็นผูม้รีะเบยีบวนิัย  ฉลาด ว่องไว เป็นนักสอด
แนมและเชื่อฟังหวัหน้า  มกีารเขา้รว่มกจิกรรมและท างานรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ 
 ลูกเสือส ารองและเนตรนารีส ารอง หมู่หนึ่งมีจ านวน 4 – 6 คน  ซึ่งรวมทัง้นายหมู่และ            
รองนายหมู่ด้วย การเขา้แถวของลูกเสอืส ารองและเนตรนารสี ารองแต่ละหมู่ ให้นายหมู่ยนืเป็นคน
แรก แล้วให้สมาชิกหมู่เข้าแถวเรยีงหน้ากระดานไปทางด้านซ้ายของนายหมู่ โดยให้รองนายหมู่    
ยนืเป็นคนสุดทา้ย 
 ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน กจิกรรมลูกเสอืส ารอง หลกัสตูรลูกเสอืส ารอง (ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1–3) 
ใหห้มายความรวมถงึเนตรนารสี ารองดว้ย เพราะใชห้ลกัสตูรและพธิกีารเดยีวกนักบัลกูเสอืส ารอง 
 

ภาพ ลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ (บี.-พี.) 
ผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือโลก 
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ประโยชน์ของการเป็นลกูเสือส ารอง – เนตรนารีส ารอง  
การเขา้รว่มในกจิกรรมลกูเสอืส ารอง – เนตรนารสี ารอง ส่งผลดต่ีอตนเอง ดงันี้ 

 1.  แต่งเครือ่งแบบสงา่งาม  2.  ท าใหร้่างกายแขง็แรงอดทน    
 3.  มจีติใจรา่เรงิ แจ่มใส สนุกสนาน 4.  มรีะเบยีบและวนิยัในตนเอง    
 5.  มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง  6.  มคีวามสามคัค ีท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะได้  
 7.  รูจ้กัแกปั้ญหา พึง่ตนเอง  8.  รูจ้กัเสยีสละและบ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 
 9.  รูจ้กัคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  ฯลฯ 
 

เครื่องแบบและเครื่องหมายลกูเสือส ารอง 
เครื่องแบบลูกเสือส ารอง 
 เครือ่งแบบของลกูเสอืส ารอง ประกอบดว้ย 

1.  หมวกทรงกลม  มกีระบงัหน้าหมวกท าด้วยผ้าสกีรมท่า  ตัวหมวกเยบ็ด้วยผ้า  6  ชิ้น  
แนวตะเขบ็ระหว่างชิน้และขอบหมวกโดยรอบทาบดว้ยดา้ยหรอืไหมถกัสเีหลอืง  เมือ่เขา้พธิปีระจ ากองแลว้   
มตีราหน้าหมวกรูปหน้าเสือ  และอกัษรใต้หน้าเสอืว่า  “ลูกเสอื”  สเีหลอืง  บนผ้าสีกรมท่าขลิบสี
กรมท่า  รปูไข ่ ยาว 4 ซม.  กวา้ง 3.5 ซม.   

2.  เสือ้แขนสัน้ แบบและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลูกเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด ใหส้อดชายเสือ้
อยูภ่ายในกางเกง ปกตใิชชุ้ดนกัเรยีนของโรงเรยีนนัน้ ๆ 

3.  ผา้ผกูคอรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ ดา้นฐาน 90 ซม.  ดา้นตัง้ 65 ซม.  สตีามทีผู่บ้งัคบับญัชา
ลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด โดยใชห้่วงซึง่ไมใ่ช่ห่วงกลิเวลลส์วมผา้ผกูคอ และมเีครือ่งหมายจงัหวดั 
ท าดว้ยผา้ มขีนาด รปูและส ีตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2510) ว่าดว้ย เครือ่งแบบลกูเสอื 
ตดิทีม่มุผา้ผกูคอ ตรงขา้มดา้นฐาน 
 4.  กางเกงขาสัน้ แบบและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด 
 5.  เขม็ขดัหนังสนี ้าตาล กวา้งไม่เกนิ 3 ซม.  หวัชนิดหวัขดั  ท าดว้ยโลหะสทีองมีลายดุนรปู
ตราคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ ภายในกรอบช่อชยัพฤกษ์ 
 6.  ถุงเทา้ รองเทา้ ชนิดและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด 
 
เครื่องหมายลูกเสือส ารอง 
 เครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบลกูเสอืส ารอง ประกอบดว้ย 

1.  เครือ่งหมายลกูเสอืส ารอง ท าดว้ยผา้สกีรมท่า  รปูไข ่ยาว 4 ซม.  กวา้ง 3.5 ซม.  มรีปูหน้าเสอื
และค าว่า  “ลกูเสอื”  สเีหลอืงขลบิรมิสกีรมท่า  ตดิทีอ่กขา้งซา้ยเหนือกระเป๋า 
 2.  เครื่องหมายหมู่   ท าด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด           
รปูสามเหลีย่มดา้นเท่า ยาวดา้นละ 3.5 ซม.  ตดิทีแ่ขนเสือ้ใตต้ะเขบ็ไหล่ซา้ย 1 ซม.  ใหม้มุแหลมขึน้ 

3.  เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่  ท าด้วยแถบผ้าสเีหลอืงกว้าง 1 ซม.  เยบ็ตดิรอบ
แขนเสือ้ขา้งซา้ยเหนือปลายแขนเสือ้ 5 ซม. นายหมู ่2 แถบ เวน้ระยะระหว่างแถบ 1 ซม. รองนายหมู ่1 แถบ 
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4.  ชื่อกลุ่มหรอืกอง ท าดว้ยผา้สแีดง รปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ยาว 7 ซม.  กวา้ง 1.5 ซม. ขลบิรมิสขีาว  
มชีื่อกลุ่มหรอืกองสขีาว ตดิโคง้ตามไหล่เสือ้ขา้งขวา  
 5.  เลขกลุ่มและเลขกอง ท าดว้ยผา้สแีดง รปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ยาวด้านละ 3.5 ซม. ขลบิสขีาว       
มตีวัเลขอารบกิ เลขกลุ่มสขีาวสงู 1.5 ซม. อยู่ขา้งบน  และเลขกองสขีาวสงู 1 ซม. อยู่ขา้งล่าง  ตดิใต้
เครือ่งหมายชื่อกลุ่มหรอืกอง กองลกูเสอืทีจ่ดัเป็นกลุ่มไมไ่ด ้ใหม้เีลขกองอยา่งเดยีว   
 
หมายเหต ุ 

1. ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากกฎกระทรวง ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2510) ว่าดว้ย เครือ่งแบบลกูเสอื 

2. กรณเีนตรนาร ีใหศ้กึษาจากขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ย การปกครอง หลกัสตูร  

วชิาพเิศษและเครือ่งแบบของเนตรนาร ีฉบบัชัว่คราว พ.ศ.2520 

 
 

รปูภาพ  เครือ่งแบบลกูเสอืส ารอง 
หมายเหต ุ 

1. ศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากกฎกระทรวง ฉบบัที ่1 (พ.ศ.2510) ว่าดว้ย เครือ่งแบบลกูเสอื 

2. กรณเีนตรนาร ีใหศ้กึษาจากขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ย การปกครอง หลกัสตูร  

วชิาพเิศษและเครือ่งแบบของเนตรนาร ีฉบบัชัว่คราว พ.ศ.2520 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
สนัุขผูซ่ื้อสตัย ์

 บา้นหลงัหนึ่งเลีย้งสุนัขเอาไวเ้ฝ้าบา้น สุนัขตวันัน้ซื่อสตัยม์าก ในยามค ่าคนื ขณะทีม่นัก าลงั
หลบัหากไดย้นิเสยีงผดิปกตมินักจ็ะลุกขึน้มาเห่าเสมอ เพื่อเตอืนภยัเเก่เจา้ของบา้น 
 คนืหนึ่ง มนัไดย้นิเสยีงฝีเทา้คนย ่าใบไมด้งักรอบเเกรบเเผ่วเบาทีใ่กลร้ ัว้บา้น เเมจ้ะไม่เหน็ว่า
เป็นใครมนัก็ส่งเสยีงเห่าค ารามขู่ไว้ก่อน เจา้หวัขโมยจงึโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่ง เขา้มาในรัว้ สุนัข
เฝ้าบา้นเดนิเขา้ไปดม ๆ เเต่ไม่กนิ มนัยงัคงเห่าต่อไปจนกระทัง่เจา้ของบ้านออกมาดู เเลว้กช็่วยกนั
จบัขโมยไดใ้นทีสุ่ด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  อามสิสนิบนนัน้ ซือ้ความซื่อสตัยภ์กัดไีมไ่ด้ 
 
 

สนัุขจ้ิงจอกในพงหนาม 

 สุนัขจิง้จอกตวัหนึ่ง ชอบไปขโมยลูกไก่เเละเเม่ไก่ของชาวบา้นมากนิเป็นประจ า วนัหนึ่งพวก
ชาวบ้านให้พรานดกัซุ่มรอเล่นงาน เเต่สุนัขจิง้จอกเหน็เขา้ก่อนจงึรบีวิง่หนีออกจากหมู่บ้านโดยเรว็  
 พรานยงัคงไล่ล่าตามมาติด ๆ สุนัขจิ้งจอกจงึกระโดดเข้าไปซ่อนตัวในพงหนามที่ชายป่า  
หนามอนัเเหลมคมทิม่ต าสุนัขจิง้จอกจนเจบ็ปวดไปทัง้ตวั มนัตดัพอ้พงหนามว่า "ท าไมต้องท ารา้ยเรา
ดว้ย ในเมือ่เราไมเ่คยท ารา้ยเจา้" พงหนามจงึตอบว่า “ลกูไก่เเละเเม่ไก่กไ็มเ่คยท ารา้ยเจา้เช่นกนัเเละ
การทีเ่จา้กระโดดเขา้มาเองกท็ าใหก้ิง่กา้นของขา้แตกหกัเสยีหายไปไมน้่อย” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ก่อนจะต าหนิว่าใคร ควรยอ้นดตูนเสยีก่อนว่าเคยท าผดิเช่นนัน้มาก่อนหรอืไม่ 

ทีม่า http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://นิทานอีสป.net/p=24
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แผนการจดักิจกรรมเตรียมลกูเสือส ารอง  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 1   เตรียมลูกเสือส ารอง       
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5   การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนดฮ์าวล)์   เวลา  1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืแสดงการท าความเคารพเป็นหมู ่(แกรนดฮ์าวล)์ ได้ 
2.  เน้ือหา  การท าความเคารพเป็นหมู ่(แกรนดฮ์าวล)์ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 ใบความรู ้ 1) นิทานเรือ่ง  เมาคล ีตอนผาประชุม  

2) เรือ่ง การท าความเคารพเป็นหมู่ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนเรือ่งเมาคลตีอนผาประชุม เมือ่อาเคล่าหวัหน้าฝงูหมาป่า กระโดด
ขึน้ยนืบนลานหนิสงู สมาชกิหมาป่าอื่น ๆ ทีน่ัง่ลอ้มวงอยู ่จะส่งเสยีงเห่าหอนแสดงความเคารพ โดยเน้นให ้       
ลกูเสอืส ารองเหน็ถงึการแสดงความเคารพต่อหวัหน้าฝงูหมาป่าผูเ้ป็นประธานการประชุม 

   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงความหมายในการท าแกรนดฮ์าวล ์
-  เพื่อเป็นการเตอืนว่าลกูเสอืส ารองไดใ้หส้ญัญาว่าจะท าดทีีสุ่ด 
-  เพื่อเป็นการตอ้นรบัและแสดงความเคารพต่อหวัหน้า 

   3) ผู้ก ากบัลูกเสอืเรยีกแถว ให้ลูกเสอืส ารองเข้าแถวเป็นรูปวงกลม แล้วผู้ก ากับลูกเสือ
อธบิายประกอบการสาธติการท าความเคารพเป็นหมูแ่บบลกูเสอืส ารองตามล าดบัขัน้ตอน 
     4) ใหล้กูเสอืส ารองฝึกการท าความเคารพเป็นหมู่โดยมนีายหมูค่วบคุมการฝึก 
  4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง  เลกิ) 
5.  การประเมินผล 

5.1 สงัเกตความพรอ้มเพรยีงในการเขา้แถว 
5.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งในการท าแกรนดฮ์าวล์ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 
 

เพลง 
แกรนดฮ์าวล ์

  แพค็ แพค็ แพค็ ขานแพค็แลว้ท าวงกลม 
 ผายมอืขยายวงกลม งอมอืชื่นชม ลงนัง่ยอง ๆ 
 หงายมอืแลว้กร็อ้ง อาเคล่า เราจะท าดทีสีุด 
 กระโดดขึน้ยนืตรง มอืจงแตะขา้งศรีษะ 
 บอกนะว่า จงท าด ีนี่คอืหน้าที ่หมูบ่รกิาร 
 ทุกคนกข็าน เราจะท าด ีเสรจ็สิน้พธิ ีแกรนดฮ์าวล์ 
 

      แพค็ 
   แพค็ แพค็ แพค็ เดก็ ๆ เขาชอบกนันกัทุกคนรูจ้กั 
  ค าว่า แพค็ แพค็ แพค็ 
  แพค็ แพค็ แพค็  ไดย้นิแลว้ขาน  แพค็รบั  รบีวิง่ 
  ยืน่มอืกนัจบั  แลว้ท าเป็นวงกลมเลก็ 
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ใบความรู้ 
เมาคลี  ตอนผาประชุม 

 ถงึก าหนดเวลาประชุมของฝงูหมาป่าเพื่อลงมตริบัลูกหมาป่าเขา้ฝงู พ่อและแม่หมาป่าไดพ้า
ลกูทัง้ 4 กบัเมาคลไีปยงัเนินเขาซึง่เรยีกว่า “ผาประชุม” 
  หมาป่าอาวุโสมขีนสเีทาเป็นมนั ชื่ออาเคล่า เป็นหวัหน้าฝูง นัง่ท าหน้าที่เป็นประธานการ
ประชุม หมาป่าทุกตวันัง่เงยีบหยุดการเห่าหอน เพื่อแสดงความเคารพและเชื่อฟัง เตรยีมพรอ้มทีจ่ะ
ท าหน้าทีเ่ขา้ไปดมกลิน่หมารุ่นเลก็ ๆ เพื่อรบัเขา้ฝงู เป็นการป้องกนัสตัวอ์ื่นแปลกปลอมเขา้มาอยูใ่นฝงู 
 อาเคล่า เป็นหมาป่าทีฉ่ลาดมาก ท าหน้าทีห่วัหน้าฝงูมาไดห้นึ่งปีเตม็ สมยัหนุ่ม ๆ เคยตดิกบั
นายพรานถงึสองครัง้แต่รอดชวีติกลบัมาได ้ มนัจงึรูท้นัเล่หเ์หลีย่มของนายพรานและชาวบา้น   
 พอถงึเวลา หมารุ่นใหญ่ผลดักนัเขา้ดมกลิน่ เมาคลถีูกเขีย่ออกไปอยู่กลางวงเพื่อการพจิารณา  
ขณะนัน้เอง แชรค์าน เสอืโคร่งก็ค ารามกึกก้องสนัน่ป่าทัว่บรเิวณผาประชุม ตะโกนบอกให้ฝงูหมาป่า    
รูว้่าเมาคลเีป็นลกูคนไมค่วรเลีย้งไวใ้นฝงู 
 อาเคล่าไม่สนใจ บอกหมาป่าทัง้หลายใหท้ าหน้าทีพ่จิารณาใหร้อบคอบ ไม่ต้องฟังค าพูดของ
ใครทัง้สิน้นอกจากเขา ซึง่เป็นหวัหน้า   
 หมาป่าตวัหนึ่งลุกขึน้ประกาศคดัคา้นว่าไมค่วรเลีย้งลกูคนอยา่งเมาคล ีเพราะไมม่ปีระโยชน์แก่ฝงู 
 ตามกฎของที่ประชุม ถ้าลูกหมาป่าตวัใดถูกคดัคา้นต้องมหีมาป่าในฝงูรบัรองตัง้แต่สองตวัขึน้ไป  
จงึจะใหอ้ยูร่ว่มฝงูได ้
 ฝ่ายแม่หมาป่าเมื่อไดย้นิเสยีงคดัคา้นกโ็กรธจนขนลุกเกรยีว  กลา้มเนื้อเกรง็  เตรยีมพรอ้มที่
จะรบัเหตุการณ์รา้ย หากเมาคลไีมไ่ดร้บัเขา้ฝงู 
 ผาประชุมเงยีบกรบิ เพื่อรอฟังการพจิารณา แชรค์านกระหยิม่ที่จะได้เมาคลเีป็นอาหาร ฝูง
หมาป่าก็เตรยีมจะกินเนื้อเมาคลเีป็นอาหารอนัโอชะเช่นกนั ทนัใดนัน้ก็ปรากฏร่างของหมเีฒ่าขนสี
น ้าตาล ชื่อบาลู  ซึ่งบรรดาหมาป่ายอมรบันับถือให้เข้าร่วมฝูงในฐานะสมาชิกชัน้ผู้ใหญ่ บาลูเป็น
ผู้สอนกฎแห่งป่าและวิธกีารด ารงชีวิตในป่าให้แก่ลูกหมาป่าทัง้หลาย บาลูได้เป็นผู้รบัรองเมาคล ี  
หมาป่าในทีป่ระชุมต่างไมพ่อใจและโตเ้ถยีงกนัว่าการรบัรองตอ้งมสีองเสยีงขึ้นไป 
 เวลานัน้เอง อกีดา้นหนึ่งของผาประชุมบาเคยีร่าเสอืด าผู้สุภาพอ่อนน้อม ไดก้้าวเขา้มาในที่
ประชุมอย่างสง่า อ้างกฎของป่าที่อนุญาตให้มผีู้เสนอซื้อชวีติลูกหมาป่าได้ โดยมไิด้ระบุว่าผูซ้ื้อต้องเป็น
ใคร บาเคยีร่า จงึเสนอขอรบัรองเมาคล ีดว้ยการแลกกบัววัป่าอ้วนพตีวัหนึ่ง ฝงูหมาป่ากว็ิง่เขา้ไปรุม
กนิววัป่ากนัอยา่งเอรด็อรอ่ย 

ลานประชุมคงเหลอื อาเคล่า บาลู  บาเคยีร่า  พ่อและแมห่มาป่ากบัลกูทัง้ 4 และเมาคล ี แชรค์าน
ไดเ้หน็เหตุการณ์แปรผนัไปเช่นนัน้กโ็กรธ  และจากผาประชุมไปดว้ยความผดิหวงั 

บาเคยีร่า รูส้กึร าคาญจงึค ารามว่า “ไอ้เสอืถ่อย อกีหน่อย เดก็น้อยนี้จะท าให้เจา้ได้รบัความ
เจบ็ปวดแสนสาหสั เจา้ยงัรูฤ้ทธิข์องมนุษยน้์อยไป  อา้ยถ่อย  ขา้รูด้ ี– ขา้รูด้”ี 

ครอบครวัหมาป่าพาเมาคลกีลบัไปเลีย้งทีถ่ ้าดว้ยความผาสุก เมาคลไีดช้ื่อว่าลกูหมาป่าตัง้แต่ 
บดันัน้ 
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ผูก้ ากบัลกูเสือขยายความจากเร่ืองในนิทาน ดงัน้ี 
การประชุมของหมาป่า มันจะนัง่รอบผาประชุมเป็นรูปวงกลม และเมื่ออาเคล่า ซึ่งเป็น

หวัหน้าฝงูเขา้ประจ าทีห่มาป่าทุกตวัจะชูหวัขึน้  รอ้งตอ้นรบัอาเคล่า 
ในการประชุมกองลูกเสอืส ารอง เราก็ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัหมาป่า คอืเมื่อผู้ก ากบัลูกเสอืมาถึง   

ทีป่ระชุมต้องแสดงความเคารพโดยนัง่ยอง ๆ เป็นวงกลมเหมอืนหมาป่า แลว้ท าแกรนดฮ์าวล ์ เพื่อเป็น
เกยีรตแิก่ อาเคล่า 

การท าแกรนด์ฮาวล์  ถอืเป็นการเคารพหมู่  นอกจากแสดงตวัต่อผู้ก ากบัลูกเสอืแล้ว  ต้อง
แสดงต่อแขกผู้มเีกยีรตทิี่มาเยอืนด้วย นอกจากนี้ยงัใช้ในการท าพธิปีฏญิาณตน และเป็นการแสดง
ความพรอ้มเพรยีงของกองดว้ย 
     การท าความเคารพเป็นหมู่  

การท าความเคารพเป็นหมู่ เรยีกว่าแกรนด์ฮาวล์ เป็นการท าความเคารพของลูกเสอืส ารอง    
พรอ้มกนัทัง้กอง  เพื่อส่งเสรมิใหม้รีะเบยีบวนิยัและเตอืนใจใหร้ะลกึถงึค าทีส่ญัญาไวว้่า “จะท าดทีีสุ่ด” 
ซึง่ไดท้ าพรอ้มกนัในพธิเีปิดและพธิปิีดการประชุมกองลกูเสอืส ารอง 

ขัน้ตอนการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนดฮ์าวล)์ 
มขีัน้ตอนในการปฏบิตั ิดงันี้ 
1. ผูก้ ากบัลูกเสอืเรยีกลูกเสอืส ารองมาเขา้แถว โดยการเปล่งเสยีงดงั ๆ ว่า “แพค็…แพค็...แพค็” 

(แพค็ ค าทา้ยใหเ้น้นใหห้นกั) ใหทุ้กคนขานพรอ้มกนัว่า“แพค็”แลว้รบีวิง่มายงับรเิวณทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืยนือยู ่
2. ผูก้ ากบัลูกเสอืแกว่งมอืรอบตวัในลกัษณะวงกลม 2 – 3 ครัง้ ใหลู้กเสอืส ารองเขา้แถวเป็น

รปูวงกลมรอบตวัผูก้ ากบัลกูเสอื ใหไ้หล่ต่อไหล่ชดิกนั แลว้เงยีบ 
 

 
 

ภาพ วงกลมเลก็ (ไหล่ต่อไหล่ชดิกนั) 
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3. ผูก้ ากบัลูกเสอืผายมอืทัง้สองขา้งออกไปขา้ง ๆ เลก็น้อย นิ้วทัง้ห้าชดิกนั ฝ่ามอืแบหงาย 
(แลว้ลดมอืลง เพื่อตรวจดูความเรยีบรอ้ย) ให้ลูกเสอืจบัมอืกนั ขยายออกเป็นรูปวงกลมใหญ่ โดย
ก้าวถอยหลงัจนแขนตึง จงึปล่อยมอืและจดัวงกลมใหเ้รยีบรอ้ย  

 

 
 

ภาพ วงกลมใหญ่  
 

4. ผู้ก ากับลูกเสือตรวจดูเห็นว่า วงกลมเรยีบร้อยดีแล้ว ให้กางแขนทัง้สองออกไปข้าง ๆ 
เสมอไหล่ ขนานกับพื้น นิ้วทัง้ห้าชิดกัน ฝ่ามือแบหงาย แล้วพลิกฝ่ามือคว ่าลง และงองุ้ม  เป็น
สญัญาณใหล้กูเสอืนัง่ลง  

5. ลูกเสอืส ารองทุกคนนัง่ลงทนัท ีโดยใหน้ัง่ลงบนส้นเทา้ทัง้สอง แขนทัง้สองเหยยีดตรง อยู่
ระหว่างเข่า มอืทัง้สองห่างกนัพอควร แบะเข่าออกเลก็น้อย นิ้วชีแ้ละน้ิวกลางทัง้สองมอืเหยยีดชดิกนั 
และแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งอไวใ้นอุง้มอื (คอืนิ้วหวัแมม่อืกดนิ้วนางกบันิ้วกอ้ยไว)้ แหงนหน้ามองผูก้ ากบัลกูเสอื 

 
 

ภาพ ท่านัง่ (แกรนดฮ์าวล)์ 
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6. ผูก้ ากบัลูกเสอื พลกิฝ่ามอืทัง้สองหงายขึน้ เป็นสญัญาณให้ลูกเสอืส ารองรอ้งว่า “อา - เค 
ลา ,เรา – จะ – ท า – ด ี– ที ่- สุด” สิน้เสยีงค าว่า “สุด” ใหล้กูเสอืทุกคนกระโดดยนืขึน้ เทา้ทัง้สองชดิ
ตดิกนั พรอ้มกบัยกมอืทัง้สองที่อยู่ในท่านัง่ไปไว้เหนือหู และชดิหู (นิ้วชี้และนิ้วกลางเหยยีดชดิกนั 
นิ้วหวัแมม่อืกดนิ้วนางกบัน้ิวกอ้ยไว)้ 

 
 

ภาพ ท่ายนื (แกรนดฮ์าวล์) 
 

7. นายหมูล่กูเสอืซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นหมู่บรกิารในวนันัน้ (ทีห่นัหน้าตรงกบัผูก้ ากบั) จะรอ้งขึน้ว่า   
“จงท าด ี– จงท าด ี– จงท าด”ี การรอ้งใหห้นัหน้าไป ทางซ้าย - ตรงหน้า – ขวา ทลีะครัง้ (เวลารอ้งไม่
ตอ้งผงกศรีษะ)  

8. เมื่อสิ้นเสียงค าว่า “จงท าดี” ครัง้ที่สามแล้ว ให้ลูกเสอืทุกคนลดมอืซ้ายลงมาแนบล าตัว
อยา่งว่องไว (มอืแบออก) ส่วนมอืขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ ์แลว้รอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า “เราจะท าด ี– 
จะท าด ี- จะท าด”ี ในขณะทีล่กูเสอืรอ้งนี้ ใหผู้ก้ ากบัท าวนัทยหตัถ์ตามแบบลูกเสอืส ารอง(สองนิ้ว)เป็น
การรบัการเคารพของลกูเสอื อาจกล่าวค าขอบใจหรอืค าอื่นใดทีส่ ัน้ ๆ กไ็ด ้เมือ่กล่าวจบ ใหผู้ก้ ากบัสัง่ 
“มอืลง” ลกูเสอืลดมอืลงยนือยูใ่นท่าตรง ส่วนรองผูก้ ากบัอื่น ๆ ทีอ่ยูน่อกวงกลมอยูใ่นท่าตรง 

 

 
 

ภาพ ท่าวนัทยหตัถ ์(แกรนดฮ์าวล์) 
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9. เมื่อท าแกรนด์ฮาวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง และตรวจสุขภาพ เสรจ็แลว้  ผู้ก ากบัลูกเสอื
จะสัง่ว่า “แพค็...แยก” ใหล้กูเสอืทุกคนท าขวาหนั แลว้เดนิแยกไป 

โอกาสในการท าความเคารพเป็นหมู่  
1. พธิเีปิด พธิปิีดการประชุมกอง 
2. พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืส ารอง 
3. พธิปีระดบัดาวดวงที ่1 
4. พธิปีระดบัดาวดวงที ่2 
5. พธิปีระดบัดาวดวงที ่3 
6. พธิสี่งลกูเสอืส ารองไปเป็นลูกเสอืสามญั 

หมายเหต ุการท าแกรนดฮ์าวลส์ามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่า
ดว้ยการปกครอง หลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอื พ.ศ.2509 ขอ้ 286 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

      พ่อกบัลูก 
 ครอบครวัหนึ่งมลีูกหลายคน  ลกูเหล่านัน้มกัจะทะเลาะกนัอยูเ่สมอ  วนัหน่ึงพ่อจงึเรยีกลกูทุก
คนมาพรอ้มกนั และพ่อไดน้ าไมม้ดัหนึ่งยื่นใหลู้กแต่ละคนหกัดู  กไ็ม่มใีครหกัได ้ พ่อจงึแก้เชอืกแลว้
ส่งไมใ้หค้นละอนั  ใหห้กัดูใหม่ กส็ามารถหกัไดง้่ายดาย  พ่อจงึกล่าวว่า นี่แน่ะลูกเอ๋ยไมแ้ต่ละอนันัน้
เปรยีบเหมอืน พวกเจา้  ถ้าพวกเจา้รวมกนัเหมอืนมดัไม ้ ก็จะไม่มใีครมาท าลายพวกเจา้ได้ แต่ถ้า
พวกเจา้ไดแ้ต่ทะเลาะกนั  กเ็หมอืนกบัท่อนไมแ้ต่ละท่อนแยกกนัอยู่  บุคคลอื่นกเ็ลอืกท าลายทลีะคน
ไดง้า่ยดาย 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การแตกสามคัค ี เป็นบ่อเกดิใหม้กีารแตกแยกในหมูค่ณะ 
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แผนการจดักิจกรรมเตรียมลกูเสือส ารอง   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 1   เตรียมลูกเสือส ารอง       
แผนการจดักิจกรรมท่ี 6   ระเบียบแถวเบือ้งต้น         เวลา   3    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้:  
 1.1 ลกูเสอืปฏบิตัติามสญัญาณนกหวดีและสญัญาณมอืได ้
 1.2 ลกูเสอืสามารถปฏบิตัติามรปูแบบการฝึกระเบยีบแถวเบือ้งตน้ได ้
2.   เน้ือหา 

2.1 สญัญาณนกหวดี และสญัญาณมอื (ในการเรยีกแถว) 
 2.2 เขา้แถวตามสญัญาณมอืในการเรยีกแถวของลกูเสอืสากล ไดแ้ก่ แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว
แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ, แถวหน้ากระดานหมูเ่ปิดระยะ, แถวตอน, แถวรปูครึง่วงกลมและแถว
รปูวงกลม (ผูเ้รยีกเป็นจดุศูนยก์ลาง)  

2.3 ท่าตรง ท่าพกั  (พกัตามปกต ิ พกัตามระเบยีบ  พกัตามสบายและพกันอกแถว) 
 2.4 ท่าหนัอยูก่บัที ่ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 อุปกรณ์ในการฝึกระเบยีบแถว 
 3.3 ใบความรู ้ 
  1) เรือ่ง สญัญาณนกหวดี และสญัญาณมอื  
  2) เรือ่ง ระเบยีบแถวเบือ้งตน้ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงค์การเรยีนรู ้
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืกล่าวถงึความส าคญัของระเบยีบแถว ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย

ใน กองลกูเสอืและการใชส้ญัญาณเรยีกแถวทีเ่ป็นสากล 
   (2) ฝึกการฟังและปฏบิตัติามสญัญาณนกหวดี  
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
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3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงถงึความส าคญัหรอืประโยชน์ของการฝึกระเบยีบแถวทีล่กูเสอื
ไดร้บั เช่น การมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง ความอดทน ความสง่างาม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของ
กองลกูเสอื 
    (2) สาธติและฝึกปฏบิตั ิ
  -  การเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว แถวหน้ากระดานหมูปิ่ดระยะ  และแถวหน้า
กระดานหมูเ่ปิดระยะ 
                    -  แถวตอนเรยีงหน่ึง และแถวตอนหมู่ 
                    -  ท่าตรง  ท่าพกั  (พกัตามปกต ิ พกัตามระเบยีบ  พกัตามสบายและพกันอกแถว) 
    (3) นายหมู่น าฝึก ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้ าแนะน า แกไ้ข 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

  4.3  กิจกรรมครัง้ท่ี 3 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 

3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ฝึกปฏบิตักิารหนัอยูก่บัที ่(ขวาหนั ซา้ยหนั กลบัหลงัหนั) 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติและฝึกปฏบิตักิารเขา้แถวรปูครึง่วงกลม และรปูวงกลม โดย       
ผูก้ ากบัลกูเสอืฝึกทัง้กองและนายหมูน่ าฝึกทลีะหมู่ 
    (3) หมูล่กูเสอืประเมนิตนเอง และก าหนดวธิกีารปรบัปรงุแกไ้ขในหมู่ของตน 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตการปฏบิตัติามค าสัง่ในการจดัแถวดว้ยสญัญาณนกหวดีและสญัญาณมอื 
5.2 สงัเกตและตรวจสอบความว่องไว กระฉบักระเฉง ความถูกตอ้งและความเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ยในการฝึกระเบยีบแถวเบือ้งตน้ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
เพลง                                        

สญัญาณนกหวีด 

   เป่ายาวหนึ่งครัง้  ฟังไดค้วามว่า   “หยดุ” 
  เป่ายาวเป็นชุด   เราตอ้งรบีรดุท างานต่อไป 
  สัน้ตดิต่อกนั   เรว็พลนั  เขา้แถวทนัใด 
  สัน้ยาวนัน้ไซร ์   เราตอ้งรบีไปเพราะเกดิเหตุการณ์ 
  นายหมู่มานี่  ฟังซ ี   สัน้สามยาวหนึ่ง 
  ลกูเสอืเราพงึจดจ าค านงึ   นี่คอืสญัญาณ 

 
มือซ้าย  มือขวาอยู่ไหน (ใหท้ าท่าทางประกอบ) 

       มอืซา้ย (ขวา)  อยูไ่หน มอืซา้ย (ขวา) อยูไ่หน 
   อยูน่ี่จะ๊  อยูน่ี่จะ๊   สุขสบายดหีรอืไร 
   สุขสบายทัง้กายใจ           ไปก่อนละ  สวสัด ี

 
           ซ้ายหนั – ขวาหนั (ใหท้ าท่าทางประกอบ) 

    ซา้ยหนั ขวาหนั สน้เทา้ชดิกนั ปลายเทา้แยกออกไป   
      จะหนักนัครัง้ใด  จะหนักนัครัง้ใด  นึกไวใ้นใจซา้ยขวาของเรา   
      ซา้ยหนัมสีองจงัหวะ  ป๊ะเท่งป๊ะ ๆ หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง 
      ขวาหนัมสีองจงัหวะ  ป๊ะเท่งป๊ะ ๆ หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง 
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ใบความรู้  

 สญัญาณนกหวีด และสญัญาณมือ 
สญัญาณนกหวีดจะใช้เมื่อไร 

1. เมือ่ผูเ้รยีนอยูไ่กลซึง่อาจจะมองไมเ่หน็กนั                
2. เพื่อใหเ้กดิความสนใจขณะทีผู่เ้รยีนก าลงัท างาน ก าลงัคุย ก าลงัเดนิหรอืท ากจิกรรมอื่น 

สญัญาณนกหวีด 
1. เตรยีมตวั, ฟัง : สญัญาณการเป่านกหวดี เป่ายาว 1 ครัง้ (          )  
ความหมาย เตรยีมตวั หยดุ ฟัง เงยีบ รอฟังสญัญาณต่อไป สญัญาณนี้จะเป่าก่อนทุกครัง้ที่

จะเรยีกสญัญาณต่อไป 
2. ท าต่อไป : สญัญาณการเป่านกหวดี เป่ายาว 2 ครัง้ (                    ) 
ความหมาย ใหป้ฏบิตัสิิง่ทีก่ าลงักระท าอยูต่่อไป  
3. เรยีกนายหมู ่: สญัญาณการเป่านกหวดี เป่าสัน้ 3 ครัง้แลว้เป่ายาว 1 ครัง้  
(                        )ความหมาย เรยีกนายหมู่ของทุก ๆ หมู ่
4. รวมกอง : สญัญาณการเป่านกหวดี เป่าสัน้ตดิกนัหลายครัง้ (        ) 
ความหมาย เรยีกรวมทุกคน เรยีกรวมกอง 
5. เกดิเหตุ : สญัญาณการเป่านกหวดี เป่าสัน้ 1 ครัง้ แลว้เป่ายาว 1 ครัง้ (              )
ความหมาย มเีหตุอนัตรายเกดิขึน้ หรอืขอความช่วยเหลอื 

หมายเหต ุเมือ่จะใชส้ญัญาณที ่2 – ที ่5 ใหใ้ชส้ญัญาณที ่1 น าก่อนทุกครัง้ 
 

ระเบียบแถวเบือ้งต้น 
 การฝึกระเบียบแถว จะช่วยให้ลูกเสือส ารอง มรีะเบียบวินัย รู้จกัฟังและปฏิบัติตามค าสัง่ 
อดทน  มรี่างกายเขง็แรง องอาจ เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว มคีวามสามคัคี ระเบียบแถว
เบือ้งตน้ทีล่กูเสอืตอ้งฝึก คอื ท่าตรง ท่าพกั ท่าหนัอยูก่บัที ่และการจดัแถวรปูต่าง ๆ 
 ลูกเสอืส ารอง หมู่หนึ่งมจี านวนสมาชกิ 4 – 6 คน ประกอบด้วย นายหมู่ 1 คน รองนายหมู่ 1 คน 
และมสีมาชกิหมูอ่กี 2 – 4 คน 
 

แถวหน้ากระดานแถวเด่ียว 
 เมื่อได้ยนิผู้ก ากบัลูกเสอืเรยีกแถว โดยเปล่งเสยีง “แพ็ค” ก่อน แล้วเหยยีดแขนทัง้สองข้าง
ออกไปเสมอแนวไหล่ มอืแบหนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า นิ้วมอืเรยีงชดิตดิกนั ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิดงันี้ 
 1. ใหลู้กเสอืเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว ขา้งหน้าผูก้ ากบัลูกเสอื ใหแ้นวตรงกึ่งกลางของ
แถว อยูห่่างผูก้ ากบัลกูเสอื ประมาณ 6 กา้ว หนัหน้าเขา้หาผูก้ ากบัลกูเสอื 
 2. กรณีหมู่เดยีว ให้นายหมู่ยนืแลตรงเป็นหลกัทางขวา (ทางซ้ายมอืของผู้ก ากับลูกเสือ) 
สมาชกิหมูเ่ขา้แถวตามล าดบัทางซา้ยของนายหมู ่ยนืเรยีงเคยีงกนัเป็นแถวหน้ากระดาน ไปจนถงึ  
สมาชกิหมูค่นสุดทา้ย และปิดหมูด่ว้ยรองนายหมู่ ซึง่อยู่ซา้ยสุดของทุกคน จดัแถวใหต้รง โดยสมาชกิ
หมูแ่ละรองนายหมูแ่ลขวา 
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 3. การจดัระยะเคยีง ประมาณ 1 ศอก คอื ใหย้กมอืซา้ยทาบสะโพก นิ้วเหยยีดชดิกนั นิ้วกลาง
อยูต่ามแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบกบัตวั และเมื่อผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจแถวแลว้ สัง่ว่า “นิ่ง” ใหทุ้ก
คนลดมอืลงพรอ้มสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรงและน่ิง 

 

 
 
 
 

 แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
 เมื่อไดย้นิผู้ก ากบัลูกเสอืเรยีกแถว โดยเปล่งเสยีง “แพค็” ก่อน แล้วก ามอืทัง้สองขา้งเหยยีดตรง
ไปขา้งหน้าขนานกบัพืน้ งอขอ้ศอกขึน้เป็นมมุฉาก หนัหน้ามอืเขา้หากนั  

1. ให้ลูกเสือส ารองหมู่ที่ 1 มาเข้าแถวหน้าผู้ก ากับลูกเสือ นายหมู่อยู่ขวามอื สมาชิกหมู ่   
อยู่ซ้ายมือเรยีงกันเป็นแถวหน้ากระดาน โดยให้ตรงกึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้ก ากับ ลูกเสือ     
ห่างจากผูก้ ากบัลูกเสอืประมาณ 6 ก้าว หมูต่่อ ๆ ไป เขา้แถวหน้ากระดาน เช่นเดยีวกนั ขา้งหลงัหมู่
แรกตามล าดบั ระยะหมูต่่อหมูป่ระมาณ 1 ช่วงแขน  
 2. การเขา้แถว ใหล้กูเสอืทุกคน (เวน้คนอยูท่างซา้ยสุด) ยกมอืซา้ยขึน้ เทา้สะโพก (เหมอืน
ดงัทีก่ล่าวไว ้ในหมู่แถวหน้ากระดาน) ระยะต่อระหว่างหมู่ต่อหมู่ประมาณ 1 ช่วงแขน (ไมต่อ้งยกแขน) 
สะบดัหน้าไปทางขวา เมือ่ผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจแถวแลว้ สัง่ว่า “นิ่ง” ใหทุ้กคนลดมอืลงพรอ้มสะบดัหน้า
มาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง         

 
 

 

แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 

แถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
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 แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
เมื่อได้ยินผู้ก ากับลูกเสือเรียกแถว โดยเปล่งเสียง “แพ็ค” ก่อน แล้วก ามือทัง้สองข้าง         

งอข้อศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียวกับไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้า        
ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิดงันี้ 
 1. ใหล้กูเสอืทุกคนเขา้แถว เหมอืนแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่ระยะต่อระหว่างหมูข่อง
ทุกหมูข่ยายออกไปทางดา้นหลงั ห่างกนัหมูล่ะประมาณ 3 ช่วงแขน  
 2. การเขา้แถวใหล้กูเสอืทุกคน (เวน้คนอยูซ่า้ยสุด) ยกมอืซา้ยขึน้ เทา้สะโพกสะบดัไป
ทางขวา ระยะต่อระหว่างหมู่ต่อหมูป่ระมาณ 3 ช่วงแขน เมือ่ผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจแถวแลว้ สัง่ว่า “นิ่ง” 
ใหทุ้กคนลดมอืลงพรอ้มสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
 

 
 
 
 

แถวตอน 
 เมื่อได้ยินผู้ก ากับลูกเสือเรียกแถวโดยเปล่งเสียงว่า “แพ็ค” แล้วเหยียดแขนทัง้สองไป
ขา้งหน้า เสมอแนวไหล่มอืแบ หนัฝ่ามอืเขา้หากนั ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตัดิงันี้ 

กรณีหมู่เดยีว ให้นายหมู่วิง่มายนืในท่าตรงเป็นหลกัข้างหน้าผู้ก ากบัลูกเสอื ห่างประมาณ    
6 ก้าว สมาชกิหมู่เขา้แถวหลงันายหมู่หลกั ยนืให้ตรงคอนายหมู่ขา้งหน้า ระยะต่อสุดช่วงแขนของ
ลูกเสือเมื่อยื่นไปจดหลงัท่อนบนของผู้อยู่ข้างหน้า สมาชกิหมู่คนอื่น ๆ ก็เข้าแถวซ้อนไปข้างหลงั  
ของสมาชกิหมู่ข้างหน้าตามล าดบั จนถึงคนสุดท้าย และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่ และเมื่อผู้ก ากับ
ลกูเสอืตรวจแถวแลว้ สัง่ว่า “นิ่ง” ใหทุ้กคนลดมอืลงมาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 

กรณีหลายหมู่ เรยีกว่า “แถวตอนหมู่” แต่ละหมู่ปฏบิตัิเหมอืนแถวตอนเรยีงหนึ่งแต่มกีาร
ปฏบิตัเิพิม่ขึน้ คอื 

1.  ให้หมู่หลกัเข้าแถวตอนตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสอื ห่างประมาณ 6 ก้าว เช่น ถ้าม ี9 หมู ่    
ให้หมู่ทีอ่ยู่ตรงกลางคอื หมู่ที่ 5 ยนืเป็นหมู่หลกั อยู่ตรงหน้าผูก้ ากบัลูกเสอื โดยหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 3 หมู่ที ่2 
และหมู่ที่ 1 อยู่ทางซ้ายมอืผู้ก ากบัลูกเสอื ส่วนหมู่ที่ 6 - 9 อยู่ทางขวามอืผู้ก ากบัลูกเสอื และอยู่ใน
แนวเดยีวกนั มรีะยะเคยีงระหว่างหมูป่ระมาณ 1 ช่วงศอก 

แถวหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ 
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2. ให้นายหมู่ยนืตรงเป็นหลกัอยู่หน้าสุด คนอื่นเขา้แถวต่อไปขา้งหลงั จดัแถวให้คอตรงกนั 
ระยะระหว่างคนทีอ่ยูข่า้งหน้ากบัคนทีอ่ยูข่า้งหลงัประมาณ 1 ช่วงแขน (ไมต่อ้งยกแขน) 

3. ถ้ากองนัน้ม ี6 หมู่ ให้หมู่ที่ 2 – 6 แลขวา จดัแนวให้ตรงกับแถวทางขวามอื  และเมื่อ     
ผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจแถวแลว้ สัง่ว่า “นิ่ง” ใหทุ้กคนลดมอืลงพรอ้มสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 

 

 
 

 
 

ท่ามือเปล่า 
1. ท่าตรง   
 เป็นท่าเบือ้งตน้ทีเ่ป็นรากฐานการปฏบิตัทิ่าอื่นๆ และใหเ้ป็นท่าแสดงการเคารพท่าหนึ่ง

เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “ตรง” ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิดงันี้ 
1)  ยนืให้สน้เท้าชดิกนั และอยู่ในแนวเดยีวกนั ปลายเทา้แบะออกขา้งละเท่า ๆ กนั ห่างกนั

ประมาณ 1 คบื (ท ามมุ 45 องศา) เขา่เหยยีดตงึและบบีเขา้หากนั  
2)  ล าตวัยดืตรง อกผาย ไหล่ตงึเสมอกนั 
3)  แขนทัง้สองขา้งหอ้ยอยู่ขา้งล าตวัและเหยยีดตรง พลกิขอ้ศอกไปขา้งหน้าเลก็น้อย จนไหล่ตงึ 

นิ้วมือเหยยีดและชิดกัน นิ้วกลางติดขาตรงกึ่งกลางประมาณแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝ่ามือออก
เลก็น้อย 

4)  ล าคอยดืตรง ไม่ยื่นคาง  ตาแลตรงไปขา้งหน้า ไดร้ะดบั น ้าหนักตวัอยู่บนเทา้ทัง้สองเท่า ๆ 
กนั และนิ่ง  

2. ท่าพกั  
เป็นท่าพกัเปลีย่นอริยิาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเครยีดในโอกาสต่างๆ คอื 

 พกัตามปกต ิ ใชใ้นโอกาสฟังค าอธบิาย ดูการแสดงตวัอยา่ง 
 พกัตามระเบยีบ ใชใ้นโอกาสรอพธิกีารต่าง ๆ อยูใ่นแถวเกยีรตยิศ 
 พกัตามสบาย ใชใ้นโอกาสรอค าสัง่เพื่อรอการปฏบิตัต่ิอไป 

แถวตอนหมู่ 
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 พกันอกแถว ใชใ้นโอกาสตอ้งรอค าสัง่ระยะเวลานานกว่าปกต ิ
1) ท่าพกัตามปกต ิเมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “พกั” ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิดงันี้ 

  หย่อนเข่าขวาก่อน เท้าทัง้สองอยู่กบัที่ เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ตาม
สมควร ห้ามพูดคุย เมื่อได้ยนิค าสัง่ว่า “แถว”ให้ยดืตัวขึ้นจดัทุกส่วนของร่างกายให้อยู่ในท่าตรง 
นอกจากเข่าขวา ครัน้เมื่อได้ยนิค าสัง่ว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวา อยู่ในท่าตรงโดยเรว็ และแขง็แรง
กลบัไปอยูใ่นลกัษณะของท่าตรง  

2) ท่าพกัตามระเบยีบ เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “ตามระเบยีบ , พกั” ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิดงันี้ 
  แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 30 ซม. (หรอืประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติ) 
อย่างแข็งแรงและองอาจพร้อมกับจบัมือไขว้หลงั ให้หลงัมือซ้ายแนบล าตัว ให้มอืขวาทับมอืซ้าย 
นิ้วหัวแม่มือขวาจบันิ้วหัวแม่มือซ้าย ในแนวกึ่งกลางหลงั และอยู่ใต้เข็มขดัเล็กน้อย ขาทัง้สองตึง 
น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทัง้สองเท่า ๆ กนั และน่ิง  

  เมื่อไดย้นิค าสัง่ว่า “แถว - ตรง” ใหช้กัเทา้ซา้ยชดิเทา้ขวาอย่างแขง็แรง พรอ้มกบัมอื
ทัง้สองกลบัไปอยูใ่นลกัษณะท่าตรงตามเดมิ 

3) ท่าพกัตามสบาย เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “ตามสบาย , พกั” ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิดงันี้ 
  ใหห้ยอ่นเขา่ขวาก่อนเช่นเดยีวกบั “พกั” ต่อไปจงึเคลื่อนไหวรา่งกายอยา่งสบาย และ
พดูจากนัได ้แต่เทา้ขา้งหนึ่งอยูก่บัที ่ถา้มไิดร้บัอนุญาตใหน้ัง่ จะนัง่ไมไ่ด้ 

เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “แถว - ตรง” ใหป้ฏบิตัอิย่างเดยีวกบัท่าพกัตามปกต ิ
4) ท่าพกันอกแถว เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “พกัแถว” ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตัดิงันี้ 
  ต่างคนต่างแยกออกจากแถวทนัท ีแต่ตอ้งอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงนัน้ และไม่ท าเสยีง

อกึทกึเมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “แถว” ใหร้บีกลบัมาเขา้แถวตรงทีเ่ดมิโดยเรว็ ในรปูแถวเดมิ และเมือ่จดัแถว
เรยีบรอ้ยแลว้ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกว่าจะมคี าสัง่ต่อไป 

3. ท่าหนัอยู่กบัท่ี 
1) ท่าขวาหนั เมือ่ไดย้นิค าสัง่  “ขวา - หนั”  ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิ ดงันี้ 

  จงัหวะ 1 เปิดปลายเทา้ขวา และยกสน้เทา้ซ้าย ทนัใดนัน้ใหห้นัตวัไปทางขวาจนได ้
90  องศา หมุนเทา้ทัง้สองไปโดยใหส้น้เท้าและปลายเทา้ซึง่เป็นหลกันัน้ ตดิอยู่กบัพืน้ น ้าหนักตวัอยู่
ทีเ่ทา้ขวา ขาซา้ยเหยยีดตงึ  บดิสน้เทา้ซา้ยออกขา้งนอกพอตงึ  
  จงัหวะ 2 ชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวา ในท่าตรงโดยเรว็และแขง็แรง 

2) ท่าซา้ยหนั เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า  “ซา้ย - หนั”  ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิ ดงันี้ 
  จงัหวะ 1 เปิดปลายเทา้ซา้ย และยกสน้เทา้ขวา ทนัใดนัน้ใหห้นัตวัไปทางซา้ยจนได ้  
90  องศา หมุนเทา้ทัง้สองไปโดยใหส้น้เท้าและปลายเทา้ซึง่เป็นหลกันัน้ ตดิอยู่กบัพืน้ น ้าหนักตวัอยู่
ทีเ่ทา้ซา้ย ขาขวาเหยยีดตงึ  บดิสน้เทา้ขวาออกขา้งนอกพอตงึ  
  จงัหวะ 2 ชกัเทา้ขวามาชดิเทา้ซา้ย ในท่าตรงโดยเรว็และแขง็แรง 

3) ท่ากลบัหลงัหนั เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “กลบัหลงั - หนั”  ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตั ิ ดงันี้ 
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  จงัหวะ 1 ท าเช่นเดยีวกนักบัท่าขวาหนัจงัหวะ 1 แต่หนัเลยไปจนกลบัหน้าเป็นหลงั 
ครบ 180 องศา และใหป้ลายเทา้ซา้ยไปหยดุอยูข่า้งหลงั เฉียงซา้ยประมาณ ครึง่กา้วและในแนวสน้เทา้ขวา   
  จงัหวะ 2 ท าเช่นเดยีวกนักบัท่าขวาหนัจงัหวะ 2 

แถวรปูคร่ึงวงกลม 
 เมื่อไดย้นิผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกแถวโดยเปล่งเสยีงว่า “แพค็” แลว้มอืแบทัง้สองขา้ง เหยยีดตรง
ลงข้างล่าง คว ่ าฝ่ามือเข้าหาตัว โบกผ่านล าตัวประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม          
ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตัดิงันี้ 

1. ใหล้กูเสอืหมูแ่รกยนืดา้นซา้ยมอืของผูก้ ากบัลกูเสอื โดยนายหมูห่มูแ่รกยนือยูเ่ป็นแนว
เดยีวกบั ผูก้ ากบัลกูเสอื หมูท่ี ่2 และหมูต่่อ ๆ ไป อยูท่างดา้นซา้ยของหมูแ่รกตามล าดบั จนคน
สุดท้ายของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรง แนวเดยีวกบัผู้ก ากบัลูกเสอื และนายหมู่หมู่แรก โดยถอืว่า
ผูก้ ากบัลกูเสอื เป็นจดุศูนยก์ลาง 

2. การเข้าแถวให้ลูกเสือทุกคน (เว้นคนซ้ายสุด) ยกมือซ้าย เท้าสะโพก สะบัดหน้าไป
ทางขวา (ยกเว้นนายหมู่หมู่แรก) เมื่อผู้ก ากับลูกเสอืตรวจแถวแล้ว สัง่ว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมอืลง
พรอ้มสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แถวรปูวงกลม 

 เมื่อไดย้นิผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกแถวโดยเปล่งเสยีงว่า “แพค็” แลว้มอืแบทัง้สองขา้ง เหยยีดตรง
ลงข้างล่าง คว ่าฝ่ามือเข้าหาตัว โบกผ่านล าตัว ประสานกันด้านหน้าจดด้านหลังเป็นรูปวงกลม       
ใหล้กูเสอืส ารองปฏบิตัดิงันี้ 

แถวรูปครึ่งวงกลม 
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1. ใหล้กูเสอืหมูแ่รกยนืดา้นซา้ยมอืของผูก้ ากบัลกูเสอื โดยนายหมูห่มูแ่รกยนือยูแ่นวเดยีวกบั      
ผูก้ ากบัลกูเสอื หมูท่ี ่2 และหมูต่่อ ๆ ไป อยูท่างดา้นซา้ยของหมูแ่รกตามล าดบั จนคนสุดทา้ยของหมู่
สุดทา้ยไปจดกบันายหมูข่องหมูแ่รก ถอืผูก้ ากบัลกูเสอื เป็นจดุศูนยก์ลาง 

2. การเขา้แถวใหลู้กเสอืทุกคน ยกมอืซา้ยขึน้ เทา้สะโพก สะบดัหน้าไปทางขวา (ยกเวน้นาย
หมู่หมู่แรก) เมื่อผูก้ ากบัลูกเสอืตรวจแถวแล้ว สัง่ว่า “นิ่ง” ให้ทุกคนลดมอืลงพรอ้มสะบดัหน้ามาอยู่ใน
ท่าตรงและนิ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถวรูปวงกลม 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 ลกูหมีเรียนรู้ 

ลูกหมเีข้ามาในเมอืงเห็นหลายสิง่หลายอย่างไม่มทีี่บ้าน จงึอยากรู้ว่าสิ่งนัน้สิง่นี้มไีว้ท าไม 
เช่น ทางม้าลายมไีว้ท าไม สะพานลอยมไีว้ท าไม แม่จงึบอกลูกหมวี่า ทางมา้ลายมไีว้ใช้ในการเดนิ
ขา้มถนน การขา้มถนนต้องมองซา้ยมองขวาใหด้ ีถ้าไม่ระวงัอาจเกดิอุบตัเิหตุได้ และลูกหมตี้องเขา้แถว 
เพื่อไม่ใหเ้ดนิชนกนัส่วนสะพานลอยปลอดภยักว่าทางมา้ลาย ลูกหมไีดเ้หน็ขัน้รางรถไฟทีก่ดีขวางอยู่
ตรงกลางถนนกถ็ามแม่  แม่กบ็อกว่าเป็นสญัญาณเตอืนให้รถหยุดช่วยใหป้ลอดภยั แม่หมปีลูกฝังให้
ลกูหมเีป็นคนดมีวีนิยั 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การมวีนิยัตอ้งสรา้งตัง้แต่วยัเดก็ 

 
 นครไร้วินัย 

เดก็ชายแผนเป็นเดก็ทีไ่ม่มรีะเบยีบวนิัย เยน็วนัหนึ่งหลงัเลกิเรยีน แผนขา้มถนนไม่ระวงัจงึ
ถูก    รถชนจนหมดสตไิป เมื่อตื่นขึน้มากพ็บว่าตนเองมาอยู่ทีน่ครไรว้นิัย ทีน่ี่ผูค้นไม่มรีะเบยีบวนิัย 
จนแผนทนไม่ได้ และวนัหนึ่งแผนไปโรงเรยีนกับเพื่อน ชื่อหูกาง รู้จกัที่นครไร้วินัย โดยขบัยาน
อวกาศไป แต่หูกางขบัอย่างน่าหวาดเสยีว จนไปชนกบัยานอีกล าหนึ่ง ท าให้แผนสลบไป เมื่อตื่น
ขึน้มาแผนกพ็บว่าตนเองอยูท่ีโ่ลกและไมอ่ยากเป็นคนไรว้นิัยอกีแล้ว 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การขาดวนิยัท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
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แผนการจดักิจกรรมเตรียมลกูเสือส ารอง  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี   1 
หน่วยท่ี 1  เตรียมลูกเสือส ารอง      
แผนการจดักิจกรรมท่ี  7   การท าความเคารพเป็นรายบคุคลและการจบัมือซ้าย    เวลา 1 ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้: 

1.1 ลกูเสอืแสดงความเคารพเป็นรายบุคคลได้ 
1.2 ลกูเสอืเล่าประวตักิารจบัมอืซา้ยได้ 
1.3 ลกูเสอืแสดงวธิกีารจบัมอืแบบลกูเสอืได้ 

2.   เน้ือหา 
2.1 การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
2.2 ประวตักิารจบัมอืซา้ย และวธิกีารจบัมอืแบบลกูเสอื 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 ใบความรู ้ เรือ่ง การท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจบัมอืซา้ย 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.   กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   1) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายและสาธติการท าความเคารพแบบลกูเสอืส ารองเป็นรายบุคคล  
ใหล้กูเสอืส ารองฝึกท าความเคารพเป็นรายบุคคลทัง้แบบสวมหมวกและไมส่วมหมวก 

   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาเกีย่วกบัการแสดงความเป็นมติรต่อกนั โดยการจบัมอื 
   3) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าประวตักิารจบัมอืซา้ยใหล้กูเสอืฟัง 
   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติ การจบัมอืซา้ย พรอ้มแสดงความเคารพเป็นรายบุคคล แลว้ให้

ลกูเสอืปฏบิตัติาม 
   5) ใหล้กูเสอืส ารองฝึกการท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจบัมอืซา้ย 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.   การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความสนใจและการมสี่วนรว่มในหมู่ 
5.2 สอบถามความเขา้ใจในความเป็นมาหรอืประวตักิารจบัมอืซา้ย 
5.3 สงัเกตความถูกตอ้งการท าความเคารพเป็นรายบุคคลและการจบัมอืแบบลกูเสอื  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 
 

เพลง 
 ลกูเสือจบัมือ 

       ลกูเสอืเขาไมจ่บัมอืขวา   ยืน่ซา้ยมาจบัมอืกนัมัน่ 
 มอืขวาใชเ้คารพกนั (ซ ้า)           ยืน่ซา้ยออกมาพลนัจบัมอืจบัมอื 
          จบัมอืนัน้หมายถงึมติร  เหมอืนญาตสินิทควรคดิยดึถอื 
 ยิม้ดว้ยเวลาจบัมอื  (ซ ้า)           เพราะพวกเราคอืลกูเสอืดว้ยกนั 

 
เกม 

จบัมือซ้าย 
วิธีเล่น 
1. ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืจบัมอืเพื่อนเพยีงมอืเดยีว มอืใดกไ็ดท้ีถ่นดัใหค้รบ 10 คน  

ในเวลาจ ากดัและพดูทกัเพื่อนว่า “สวสัดคีรบัหรอืสวสัดคี่ะ” แลว้นัง่ลง 
2. ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายใหล้กูเสอืเขา้ใจว่าจะใหล้กูเสอืวิง่จบัมอืซา้ยเพื่อนมากทีสุ่ด  โดย   

ผูก้ ากบัลกูเสอืใชส้ญัญาณนกหวดีเพื่อเริม่และหยดุในแต่ละรอบ ว่าใครจบัมอืเพื่อนไดม้ากทีสุ่ด เป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้ 
 การท าความเคารพเป็นรายบคุคลและการจบัมือซ้าย 

การท าความเคารพ 
 การท าความเคารพเป็นเครื่องหมายแสดงถงึความเป็นผู้มมีารยาท สุภาพเรยีบรอ้ย การท า
ความเคารพของลูกเสือส ารองแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ การท าความเคารพเป็นรายบุคคล 
(วนัทยหตัถ)์ และการท าความเคารพเป็นหมู ่(แกรนดฮ์าวล)์ 
การท าความเคารพเป็นรายบคุคล 

1. เป็นรหสัระหว่างลกูเสอืส ารองกบัผูก้ ากบัลกูเสอืและบุคคลทัว่ไป และไดย้ดึเป็นแนวปฏบิตัิ
ในวงการลกูเสอืส ารองทัว่โลก 

2. นิ้วสองนิ้วเมือ่แสดงความเคารพหมายถงึหสูองหูของหมาป่า เพราะลกูเสอืส ารองมฉีายาว่า   
ลกูหมาป่า 
 3. นิ้วสองนิ้ว เป็นเครือ่งหมายร าลกึถงึกฎของลกูเสอืส ารอง 2 ขอ้ คอื 

ขอ้ 1 ลกูเสอืส ารองท าตามลูกเสอืรุน่พี่ 
ขอ้ 2 ลกูเสอืส ารองไมท่ าตามใจตนเอง 
 

วิธีปฏิบติั 
ลูกเสอืส ารองจะสวมหมวกหรอืไม่ก็ตาม เวลาท าวนัทยหตัถ์ให้ท า 2 นิ้ว คอื ยกมอืขวาขึ้น

แยกนิ้วชี้กบันิ้วกลางออกเหยยีดตรง (รปูตวัว)ี  แล้วให้นิ้วชี้แตะกะบงัหมวกต่อขอบหมวก ถ้ามไิด้
สวมหมวกใหน้ิ้วชีแ้ตะทีห่างคิว้ขวา  
ลกูเสือส ารองต้องท าความเคารพให้ถกูต้องตามโอกาส  ดงัน้ี 

1. ขณะทีม่กีารชกัธงขึน้  ชกัธงลง  หรอืเชญิธงผ่าน  ไดแ้ก่ ธงชาติ  ธงลูกเสอืประจ าจงัหวดั       
ธงชยัเฉลมิพล  ธงมหาราช  เป็นตน้ 

2. ขณะที่มีการร้องหรือบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์ เพลง
มหาชยั  และเพลงสรรเสรญิเสอืป่า 

3. ต่อพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั  สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์   
พระบรมฉายาลกัษณ์  หรอืพระบรมรปูในพธิต่ีาง ๆ 

4. ต่อเพื่อนลกูเสอื  เมือ่พบกนัครัง้แรกในวนัหนึ่ง ๆ 
5. ต่อบุคคลทีค่วรเคารพ เช่น นายกรฐัมนตร ีผูว้่าราชการจงัหวดั คร ูอาจารย ์และผูใ้หญ่ 

ทัว่ไป 
 
การจบัมือซ้าย 
  การจบัมอืกนั เป็นการทกัทายอย่างหนึ่งของคนทัว่ไป ซึ่งจะจบัมอืทกัทายด้วยมอืขวา      
แต่วธิกีารจบัมอืของลกูเสอืจะแตกต่างจากคนทัว่ไป  การจบัมอืของลกูเสอืหรอืเนตรนารนีัน้จะจบัมอืดว้ยมอืซา้ย 
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 วธิกีารจบัมอื ให้ลูกเสอืส ารองยื่นมอืซ้ายออกมาจบัมอืซ้ายของอกีฝ่ายหนึ่ง   พรอ้มแสดง
กริยิายิม้แยม้แจม่ใส 
ประวติัการจบัมือซ้ายของลกูเสือ 
 สมยัก่อนประเทศองักฤษ ได้ส่งทหารไปประจ าอยู่ในทวปีแอฟรกิา ได้ท าสงครามกับคน
พืน้เมอืงเผ่าต่าง ๆ หลายครัง้  ในการท าสงครามกบัเผ่าซูลู ซึง่ม ีดนิิสซูลู เป็นหวัหน้าเผ่าทีก่ลา้หาญ
มาก ทหารองักฤษตอ้งแพส้งครามกบัเผ่าซลูหูลายครัง้และไมส่ามารถจบัหวัหน้าเผ่าได้ 
 บ.ี–พ.ี ซึง่เป็นหวัหน้าทหารองักฤษ เหน็ว่าไม่สามารถทีจ่ะสูร้บใหไ้ดช้ยัชนะ จงึขอพบกบัดนิิสซูลู  
และตกลงสงบศกึกนั บ.ี–พ.ีจงึกล่าวกบัคนเผ่าซูลูต่อหน้าทหารทัง้หลายว่า “นับแต่นี้ต่อไปทหารซูลู
กบัทหารองักฤษ  เผ่าซูลแูละองักฤษจะเลกิรบกนั  มาเป็นมติรกนัเถอะ” กล่าวจบ บ.ี–พ.ีไดย้ืน่มอืขวา
ให้หวัหน้าเผ่าซูลูจบั  เพื่อแสดงความเป็นมติรเช่นที่เคยปฏบิตัมิา แต่ดนิิสซูลู หวัหน้าเผ่าไม่ยอมจบั
มอืขวา กลบัยื่นมอืซา้ยออกมาแทน แลว้กล่าวกบั บ.ี–พ.ีว่า “มือขวาเป็นมือท่ีสกปรก  เป็นมือท่ีชัว่
ร้าย จบัอาวธุฆ่าคนมามาก  ไม่ควรใช้จบักนัแสดงความเป็นมิตร  ควรจบัมือแสดงความเป็น
มิตรด้วยมือซ้าย  ซ่ึงเป็นมือท่ีสะอาด”  บ.ี–พ.ีเหน็ดว้ย  จงึยืน่มอืซา้ยออกไปสมัผสักบัดนิิสซลูู 
 เมื่อดินิสซูลู  เห็นว่า บี.–พี.จบัมือกับตนด้วยมือซ้ายแสดงความเป็นมิตรก็พอใจจึงมอบ
พวงมาลยักระดกูให ้ซึง่ประกอบดว้ยกระดกูประมาณ 54 ชิน้ (หนงัสอืบางเล่มบอกว่ามากกว่า 100 ชิน้) 
 ตัง้แต่นั ้นเป็นต้นมา บี.–พี.ได้ก าหนดให้ลูกเสือทุกคนทักทายกันด้วยการจับมือซ้าย        
เพื่อแสดงความเป็นมติรและถอืว่าเป็นพวกเดยีวกนั 
 หนงัสอืบางเล่มกล่าวว่า  การทีห่วัหน้าเผ่าซลูจูบัมอืกนัดว้ยมอืซา้ย  เป็นเพราะ 

1.  เพื่อเป็นการไมป่ระมาท  เพราะมอืขวาถอือาวุธอยู่ หากจบัมอืดว้ยมอืขวากต็้องวางอาวุธ  
อาจเกดิอนัตราย หรอืป้องกนัตนเองไมท่นั  หากอกีฝ่ายจะท ารา้ย 

2.  เพื่อความรอบคอบ ระวงัเตรยีมตวัอยู่ตลอดเวลา ซึง่เป็นคุณสมบตัอิย่างหนึ่งของลูกเสอื 
จงึจบัมอืดว้ยมอืซา้ย 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 อ่ึงอ่างและววั 

 ลกูอึ่งอ่างตวัหนึ่ง เพิง่เคยเหน็ววัเป็นครัง้แรก จงึกลบัมาบอกพ่อว่า "ฉนัไปเจอสตัวป์ระหลาด     
น่ากลวัตวัหนึ่ง ร่างมนัสูงใหญ่อย่างกบัภูเขา มเีขาบนหวั หางยาว และกบีเท้าของมนัแยกออกเป็น
สองกบี" 
 พ่ออึง่อ่างตอบว่า "นัน่เขาเรยีกว่าววั แลว้ตวัมนักไ็มไ่ดโ้ตมากมายขนาดนัน้ สูงกว่าพ่อแค่นิด
เดยีวพ่อสามารถท าตวัเองใหใ้หญ่กว่านี้ไดส้บาย ๆ เลย ดสูลิกู” 
 พ่ออึง่อ่างจงึพองตวัของมนัใหใ้หญ่ขึน้ ใหญ่ขึน้ เมื่อถามลกูว่า"ใหญ่เท่านี้ใช่ใหม?" ลูกกต็อบ
ว่า "โอโห ใหญ่กว่านี้เยอะเลยพ่อ" ทุกครัง้ ดงันัน้ พ่ออึง่อ่างจงึสดูหายใจเขา้ลกึ ๆ และพองตวัมากขึน้
และมากขึน้ ตวัของมนับวมเป่งขึน้มาเรือ่ย ๆ แลว้มนักพ็ดูว่า "พ่อแน่ใจว่าเจา้ววัน่ะ มนัไมใ่หญ่เท่า.. " 
พดูยงั  ไมท่นัจบ ในวนิาทนีัน้เองตวัพ่ออึง่อ่างกร็ะเบดิออก 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การหลอกตวัเองยอ่มน าไปสู่การท าลายตนเอง 
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แผนการจดักิจกรรมเตรียมลกูเสือส ารอง   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 1  เตรียมลูกเสือส ารอง    
แผนการจดักิจกรรมท่ี  8  คติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง เวลา  1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

ลกูเสอืสามารถวเิคราะหแ์ละปฏบิตัติามค าปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ของลกูเสอืส ารองได ้
2.  เน้ือหา   
 คตพิจน์ ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืส ารอง 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 ใบความรูแ้ละแผนภูม ิเรือ่ง คตพิจน์ ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืส ารอง 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
1) ลกูเสอืรอ้งเพลงตะลุงลกูเสอืส ารองแลว้แปลความหมายของเพลง 
2) ลกูเสอืรว่มกนัวเิคราะหว์่า เพลงนี้บอกว่าใหล้กูเสอืส ารองท าหน้าทีอ่ยา่งไรบา้ง? 

(1) จงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
(2) ยดึมัน่ในกฎของลกูเสอืส ารองและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
(3) ท าตามลกูเสอืรุน่พี ่ ไม่ท าตามใจตนเอง 
(4) คตพิจน์ของลกูเสอืส ารอง “ท าดทีีสุ่ด” 

3) ผูก้ ากบัลูกเสอือธบิายความหมายของคตพิจน์ ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอืส ารอง และ
ชี้แจงให้ลูกเสอืทราบว่า ผู้ที่เป็นลูกเสอืส ารองจะได้ประดบัดาวดวงที่ 1 เมื่อได้ปฏบิตัติาม  คตพิจน์  
ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืส ารอง 

4) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิชวนคุยและตัง้ค าถามใหล้กูเสอืประเมนิตนเอง 
(1) ลกูเสอื ท าอะไรบา้งทีแ่สดงว่ามคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์  

ต่อชาต ิ  =  รอ้งเพลงชาต ิ ยนืตรงเคารพธงชาต ิ ไปรว่มงานประเพณี 
ต่อศาสนา  =  สวดมนต ์ ไหวพ้ระ  ไปท าบุญ 
ต่อพระมหากษตัรยิ ์ =  เคารพภาพพระบรมฉายาลกัษณ์ ตดิไวท้ีเ่หมาะสม ถวายราชสดุด ีไปรว่มพธิี
สวนสนาม ไปรว่มงานทีถ่วายความจงรกัภกัดทีีโ่รงเรยีนจดัขึน้ 

(2) ลกูเสอืผูใ้ดไดร้ว่มปฏบิตัคิวามจงรกัภกัดบีา้ง ยกมอืขึน้ปฏบิตัทิีไ่หน อยา่งไร 
เล่าสู่กนัฟัง 
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  (3) ลกูเสอืคนไหนบา้งทีท่ าตามลกูเสอืรุน่พี ่(นายหมู)่ หรอืเชื่อฟังนายหมู ่เชื่อฟัง   
ผูก้ ากบัลกูเสอื เชื่อฟังพ่อแม ่ลกูเสอืทีไ่มท่ าตามค าสัง่นายหมู ่เพราะอะไร ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุถงึ
ค าสัง่ทีถู่กตอ้ง และไมถู่กตอ้งใหล้กูเสอืฉุกใจคดิ 

   (4) ลกูเสอืคนไหนบา้งระงบัอารมณ์ตนเองได ้ไมท่ าสิง่ทีท่ าใหผู้้อื่นเดอืดรอ้น คอืไม่
ท าตามใจตนเอง 

   5) ผูก้ ากบัลกูเสอืชื่นชมการท าดทีีสุ่ดตามคตพิจน์ ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืส ารอง 
   6) ลกูเสอืรอ้งเพลงเพื่อการจดจ าคตพิจน์ ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืส ารอง 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการมสี่วนรว่มในกจิกรรมหมูแ่ละการตอบค าถามชวนคดิ 

5.2 สงัเกตการกระท าทีแ่สดงถงึการปฏบิตัติาม คตพิจน์ ค าปฏญิาณและกฎของ 
ลกูเสอืส ารอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 
เพลง 

ตลงุลกูเสือส ารอง 

   ลกูเสอืส ารอง   ตอ้งท าหน้าที ่ จงรกัภกัดต่ีอชาตศิาสนา 
  ทัง้องคก์ษตัรยิ ์ รกัยิง่ชวีา   เราตอ้งรกัษาหน้าทีข่องตน 
  ยดึมัน่ในกฎ  (ซ ้า)    เพื่อความรุง่โรจน์  (ซ ้า)  บ าเพญ็ประโยชน์  (ซ ้า) 
  แก่เหล่าปวงชน  (ซ ้า) ท าตามรุ่นพี ่ (ซ ้า)   ไมต่ามใจตน  (ซ ้า)   
  ลกูเสอืทุกคน  ท าดทีีสุ่ด  (ซ ้า) 
 

กฎลกูเสือส ารอง 

   ไหน  ไหน  ไหนเธอว่าเป็นลกูเสอื 
  ฉนัยงัไมเ่ชื่อ  เธอคอืลกูเสอืส ารอง 
  ฉนัจ ากฎได ้ ไหนท่องใหฉ้นัฟังลอง 
  บอกพีไ่ดไ้หมน้อง  ส ารองกฎว่าอยา่งไร 
  ลกูเสอืส ารอง  ท าตามลกูเสอืรุน่พี่ 
  ลกูเสอืส ารอง  ไมท่ าตามใจตนเอง 
 

กฎลกูเสือส ารอง 
   กฎ  กฎ  กฎ  คอืขอ้ก าหนดใหเ้รากระท า 
  ลกูเสอืส ารองตอ้งท า  ขอ้  1  ท าตามลกูเสอืรุน่พี่ 
  ขอ้  2  ลกูเสอืทีด่ ี  ตอ้งไมท่ าตามใจตนเอง 

(หมายเหตุ: เนตรนารสี ารองรอ้ง เปลีย่นค าว่า  “ลกูเสอื”   เป็น   “เนตรนาร”ี) 
 

 ค าปฏิญาณลูกเสือส ารอง 

   ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา   พระมหากษตัรยิ ์
  จะปฏบิตัยิดึมัน่ในกฎ  และบ าเพญ็ประโยชน์  ต่อผูอ้ื่นทุกวนั 
  นี่คอืค าปฏญิาณ   ของลกูเสอืส ารอง 
(หมายเหตุ: เนตรนารสี ารอง เปลีย่นค าว่า “ขา้” เป็น “ขา้พเจา้”“ลกูเสอืส ารอง” เป็น “เนตรนารี
ส ารอง”) 
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ใบความรู้ 
   คติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
คติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
คตพิจน์  คอื  ค าพดู หรอืขอ้ความทีเ่ป็นคตสิอนใจใหย้ดึถอืปฏบิตั ิ เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

และส่วนรวม  ซึง่มอียูว่่า  ท าดทีีสุ่ด 
  ลกูเสอื  สามารถปฏบิตัตินตามค าคตพิจน์ได ้ ดงันี้ 
  1. เตรยีมพรอ้มทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
  2. ท าแต่สิง่ทีด่เีป็นประโยชน์  แมจ้ะเป็นเพยีงสิง่เลก็น้อย  ถา้ท าอย่างสม ่าเสมอ  กถ็อืไดว้่า
เป็นการปฏบิตัตามคตพิจน์แลว้ 

ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง 
  ค าปฏญิาณ  คอื  การใหค้ ามัน่สญัญาว่าจะประพฤตปิฏบิตัติามสิง่ทีพ่ดูด้วยความเตม็ใจ  ซึง่
ค าปฏญิาณของลกูเสอืส ารอง  ม ี 2  ขอ้  ดงันี้ 
  ขอ้ 1  ขา้จะจงรกัภคัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์
  ขอ้ 2  ขา้จะยดึมัน่ในกฎของลกูเสอืส ารองและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นทุกวนั 
      - เนตรนาร ี ตอ้งเปลีย่นจากค าว่า  "ขา้"  เป็น  "ขา้พเจา้" 
  ลกูเสือ สามารถปฏิบติัตนตามค าปฏิญาณได้  ดงัน้ี 
  1.  มคีวามจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิ์ 
  2.  ปฏบิตัติามค าสอนของศาสนา 
  3.  ปฏบิตัติามกฎหมาย  ระเบยีบแบบแผน 
  4.  รูจ้กัรกั  หวงแหน  และป้องกนัชาต ิ
  5.  บ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
  6.  ช่วยอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  7.  ไมท่ าลายสาธารณสมบตั ิ
     กฎของลกูเสือส ารอง 
  กฎ  คอื  หลกัเกณฑท์ีล่กูเสอืส ารองตอ้งยดึเป็นหลกัปฏบิตัอิยูเ่สมอ  ซึง่มอียู ่ 2  ขอ้  ดงันี้ 
  ขอ้  1  ลกูเสอืส ารองท าตามลกูเสอืรุน่พี่ 
  ขอ้  2  ลกูเสอืส ารองไมท่ าตามใจตนเอง 
   ลกูเสอื  สามารถปฏบิตัตินตามกฎได ้ ดงันี้     
  1.  เคารพเชื่อฟังผูก้ ากบัลกูเสอื  ตลอดจนผูใ้หญ่ทีน่บัถอื 
  2.  เป็นผูต้ามทีด่ ี รูจ้กับงัคบัใจตนเอง  มรีะเบยีบวนิัย 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
     สนัุขจ้ิงจอกกบัแพะ 

 สุนัขจิง้จอกกบัแพะเป็นเพื่อนกนั พวกมนัมกัจะถกเถยีงกนัอยูเ่รื่อย ๆ ว่าใครจะฉลาดกว่ากนั     
วนัหนึ่งขณะที่พวกมนัชวนกนักระโดดลงไปดื่มน ้า ในบ่อที่ชาวบ้านช่วยกนัสร้างขึ้นมา เพื่อเก็บ
น ้า แต่เพราะหวิ ไม่ได้ทนัสงัเกตว่าบ่อน ้านัน้ลกึมาก พอกินน ้าในบ่อจนอิ่มแล้ว ต่างก็พยายาม
หาทางขึ้นจากบ่อแต่ก็จนปัญญา 
 สุนัขจิง้จอกทีฉ่ลาดและเจา้เล่หก์ว่า จงึออกอุบายใหแ้พะยนืเอาขาหน้าทัง้สองเกาะก าแพงบ่อไว้
แล้วยดืตวัให้เต็มที่ เพื่อผลดักนัปีนขึน้ไป สุนัขจิง้จอกใช้โอกาสนัน้เหยยีบตวัแพะและกระโดดขึน้ไป
ก่อน แล้วมนัจงึหนัมาพูดเยาะเยย้แพะว่า “ถ้าเจา้ฉลาดอย่างที่เจา้ว่า เจา้ก็หาทางปีนขึน้มาจากบ่อเอา
เองเถดิขา้ไปก่อนละ”  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ผูท้ีม่ปีฏภิาณ ไหวพรบิ และความฉลาดอยูใ่นตวัยอมเอาตวัรอดไดเ้สมอ 

 
ทีม่า  นิทานอสีป เล่ม 1.กรุงเทพฯ:ทพิยวสิุทธิ.์2543,หน้า29.  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 2   อนามยั        
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9   รู้ทนัป้องกนัโรค    เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้:  

 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกโรคตดิต่อซึง่เป็นโรคใกลต้วัทีเ่กดิขึน้ไดก้บัทุกคนและวธิป้ีองกนั
โดยสงัเขปได ้
    1.2 ลกูเสอืสามารถบอกวธิรีกัษาฟัน มอื เทา้ เลบ็ เสือ้ผา้ และของใชส้่วนตวัใหส้ะอาดอยู่เสมอได้ 
 1.3 ลกูเสอืสามารถแสดงการหายใจไดอ้ย่างถูกวธิ ี
2.  เน้ือหา:  
 2.1 โรคตดิต่อทีเ่ป็นโรคใกลต้วั และวธิกีารป้องกนั  
    2.2 วธิรีกัษาฟัน มอื เทา้ เลบ็ เสือ้ผา้ และของใชส้่วนตวัใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
 2.3 วธิหีายใจอยา่งถูกวธิ ี

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 อุปกรณ์ป้องกนัโรค เช่น ผา้ปิดปากจมกู ถุงมอืยาง 
 3.3 ใบความรู ้ 
 1) เรือ่ง โรคตดิต่อทีเ่ป็นโรคใกลต้วั  
 2) เรือ่ง สุขบญัญตัแิห่งชาต ิ10 ประการ 
 3) เรือ่ง การหายใจอย่างถูกวธิ ี
          3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิชวนคุยและสรา้งความตระหนัก 
     - ลกูเสอืเคยป่วยเป็นโรคตดิต่ออะไรบา้ง 
     - คดิว่าโรคเหล่านัน้สามารถป้องกนัไดอ้ยา่งไร 

  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืจดักจิกรรมเป็นฐานการเรยีน 3 ฐาน โดยแบ่งลกูเสอืออกเป็น 3 กลุ่ม  
 ฐานที ่1 โรคไขห้วดัใหญ่  
 ฐานที ่2 โรคอุจจาระรว่ง  
 ฐานที ่3 โรคตาแดง 

 (3) รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถามลกูเสอืว่าไดค้วามรูอ้ะไรบา้งในแต่ละฐาน  
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    (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิใหส้มบรูณ์และสรปุ  
 (ไม่อยู่ในที่แออดัอากาศไม่ถ่ายเท, หลกีเลี่ยงการอยู่ใกล้ชดิกบัผู้ป่วย ถ้าเลี่ยงไม่ได ้
ตอ้งใชผ้า้ปิดปาก ปิดจมกูป้องกนั, ลา้งมอื ใชช้อ้นกลาง รบัประทานอาหารสุก  ไมม่แีมลงวนัตอม, 
หากตวัเราเป็นผูป่้วยตอ้งป้องกนัการแพรเ่ชือ้โดยใชผ้า้ปิดปากจมกู)  

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจแยก) 
  2) เพลงหรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิชวนคุยและสรา้งความตระหนัก 
- ลกูเสอืคดิว่าการรกัษาฟัน มอื เทา้ เลบ็ เสือ้ผา้ และของใชส้่วนตวัใหส้ะอาด          

มคีวามส าคญัอยา่งไร 
- มใีครรูจ้กัวธิหีายใจอย่างถูกวธิบีา้ง 

 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืจดักจิกรรมเป็นฐานการเรยีน 3 ฐาน โดยแบ่งลกูเสอืออกเป็น 3 กลุ่ม  
  ฐานที ่1 การดแูลรกัษาฟัน  
  ฐานที ่2 การรกัษามอื เทา้ เลบ็ เสือ้ผา้ และของใชส้่วนตวัใหส้ะอาด  
  ฐานที ่3 การหายใจอย่างถูกวธิ ี

  (3) รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถามลกูเสอืว่าไดค้วามรูอ้ะไรบา้งในแต่ละฐาน  
  (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิใหส้มบูรณ์และสรุป       

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
 สงัเกตการตอบค าถามของลูกเสอืว่า  มคีวามเขา้ใจถูกต้องเพยีงใด  และค าตอบทีไ่ดเ้กดิจาก
การคดิบนพืน้ฐานขอ้มลูและความรูท้ีเ่ป็นจรงิ 
6. องคป์ระกอบทกัษะส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะห ์และเกดิความตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของการรกัษาความสะอาด  การ
ดแูลสุขภาพและการป้องกนัโรค 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 
เพลง 

กายบริหาร 

  ก ามอืขึน้แลว้หมนุ หมนุ     ชมูอืขึน้โบกไปมา (ซ ้า) 
  กางแขนขึน้และลง  ยกแขนมอืแตะไหล่                     
  กางแขนขึน้และลง                  ชมูอืตรงหมนุไปรอบตวั 
            

ออกก าลงั 
 
  ออกก าลงั ดว้ยการรอ้งร าท าเพลง ใหค้รืน้เครง เสยีงเพลงบรรเลงจบัใจ 
 ร ารอ้งกนัไป ไม่มหีมน่หมองฤทยั แลว้เราเพลนิใจ ดว้ยการรอ้งร าท าเพลง 
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ใบความรู้ 
 
    โรคติดต่อท่ีเป็นโรคใกล้ตวั 

โรคไข้หวดัใหญ่ 
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่

เกดิขึน้เป็นประจ าทุกปีสาเหตุเกดิจากเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่ใน
ประเทศไทยมกัมกีารระบาดในช่วงกลางปี  

 เชื้อไข้หวดัใหญ่อยู่ในน ้ามูกเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อ
โดยการไอจามรดกัน หรอืติดต่อผ่านมือที่เป้ือนน ้ ามูกหรือ
เสมหะของผู้ป่วยจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน ้ า ราวบันได ลูกบิดประตูแล้วใช้มือ         
มาสมัผสับรเิวณใบหน้าเชือ้จงึเขา้สู่จมกูและปาก  
 หลังรบัเชื้อประมาณ 1-3 วนัจะมีไข้สูง หนาวสัน่ ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ 
น ้ ามูกไหลไอแห้งๆ คล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่อาการรุนแรงกว่า และอาจมีโรคแทรกซ้อน เช่น 
หลอดลมอกัเสบ ปอดอกัเสบซึง่อาจท าใหเ้สยีชวีติไดใ้นผูส้งูอายแุละเดก็เลก็ๆ 
 โดยทัว่ไปอาการมกัดีขึ้นใน 3-5 วนัหลงัเริม่มีอาการป่วย และหายเป็นปกติใน 7-10 วัน    
เชือ้ไขห้วดัใหญ่ 2009 เป็นเชือ้ชนิดสายพนัธุ ์เอ จดัไดว้่าเป็น “โรคตดิต่ออุบตัใิหม่” เพราะเขา้เงือ่นไข
ทีว่่าเป็นโรคตดิต่อทีเ่กดิจากเชื้อตวัใหม่อนัเนื่องมาจากการกลายพนัธุข์องไวรสัจนเกดิเป็นไวรสัสาย
พนัธุ์ใหม่ที่มสีารพนัธุกรรมผสมกนัของเชื้อไข้หวดัใหญ่ของหมู นก และคน จงึท าให้มกีารระบาด
อยา่งรวดเรว็เพราะคนส่วนใหญ่ยงัไมม่ภีูมคิุม้กนั 

การป้องกนั 
 1. รกัษาสุขภาพให้แขง็แรงอยู่เสมอโดยการออกก าลงักายเป็นประจ า พกัผ่อนให้เพยีงพอ 
รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ โดยเฉพาะผกั และผลไมเ้พื่อใหร้่างกายไดร้บัสารอาหารและวติามนิ
เพยีงพอและสรา้งภมูติา้นทานโรคไดด้ ี
           2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดหรอืใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้มีอาการ
ไขห้วดั 
 3. รกัษาร่างกายใหอ้บอุ่นในช่วงอากาศหนาวเยน็ 
 4. หากมอีาการป่วยเป็นไขห้วดัหรอืไขห้วดัใหญ่ควรระมดัระวงัไมแ่พรเ่ชือ้ใหผู้อ้ื่น โดยการ
ปิดปากและจมกูดว้ยผา้เชด็หน้าขณะไอ จามและหมัน่ลา้งมอืบ่อยๆ 
 5. ฉีดวคัซีนป้องกันไข้หวดัใหญ่ทุกปี  โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุซึ่งมแีนวโน้มเกิดโรค
แทรกซอ้นไดง้า่ย 

โรคท้องร่วง 
ทอ้งรว่ง คอื การถ่ายอุจจาระทีม่จี านวนมากกว่าปกตติัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไปใน 1 วนั หรอืถ่าย

เป็นน ้าจ านวนมาก หรอืเป็นมกูเลอืด แมเ้พยีง 1 ครัง้ต่อวนั 
สาเหตุของโรค  แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คอื 
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1. ท้องร่วงจากการตดิเชื้อทัง้จากเชื้อไวรสัและเชื้อแบคทเีรยีมอีาการและลกัษณะอุจจาระที่
แตกต่างกันได้แก่ อหิวาตกโรค จะมอุีจจาระคล้ายน ้าซาวข้าว ผู้ป่วยจะอาเจยีนอ่อนเพลยี และมี
อาการซึม ส่วนท้องร่วงจากเชื้อบิดมกัจะมอุีจจาระเป็นมูกเลือดร่วมกับ อาการอาเจยีน ไข้สูงและ
อ่อนเพลยี 

2. ท้องร่วงชนิดไม่มีการติดเชื้อที่พบบ่อยเกิดจากการขาดน ้าย่อยแลคเตส ที่ท าการย่อย
น ้าตาลในนมจากการศึกษาพบว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยขาดน ้ าย่อยตัวนี้ อาการมกัเกิด
ภายหลงัจากการดื่มนมประมาณ 1 - 2 ชัว่โมง คอืจะรูส้กึโครกครากในท้อง ปวดทอ้งแบบปวดบดิๆ
และมอีาการทอ้งรว่งเป็นน ้า 1 - 2 ครัง้แลว้จงึค่อยหายไป 

การป้องกนั 
1.  ลา้งมอืใหส้ะอาดดว้ยสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรบัประทานอาหารและหลงัจากเขา้หอ้งน ้า 
2.  ลา้งผกัผลไมใ้หส้ะอาดโดยลา้งผ่านน ้าหลายๆครัง้ หรอืแช่ในน ้าเกลอื หรอืแช่ในน ้าละลาย

ด่างทบัทมิหรอืน ้าผสมเบกกิง้โซดา 
3. ล้างภาชนะให้สะอาดทุกครัง้ เช่นเขยีง มดี ช้อน ส้อม ถ้วย จาน แก้วน ้าและควรใช้ช้อน

กลางทุกครัง้ในการรบัประทานอาหารรว่มกบัผูอ้ื่น 
4. รบัประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและผ่านการปรุงที่ถูกต้องปลอดภยัถ้าจ าเป็นต้อง

น ามารบัประทานอกี ควรท าใหร้อ้นจนเดอืดปดุ ๆจงึจะปลอดภยั  
5. ควรต้มน ้าใหสุ้กทุกครัง้ก่อนน ามาดื่มโดยเฉพาะน ้าทีก่ดจากตู้กดทัว่ไปเพราะอาจจะมกีาร

ปนเป้ือนเชือ้โรคได ้
การรกัษาและดแูลผูป่้วยโรคท้องร่วง 
1. ดื่มสารละลายน ้าตาลเกลอืแรโ่ออารเ์อส  สูตรขององคก์ารเภสชักรรมหรอืองคก์ารอนามยั

โลกให้จบิทีละน้อยแต่บ่อยครัง้ในปรมิาณที่เท่ากับปรมิาณอุจจาระที่ถ่ายออกมาในแต่ละครัง้ เพื่อ
ป้องกนัการขาดน ้าและเกลอืแร่ สารละลายน ้าตาลเกลอืแร่นี้สามารถท าเองได้โดยผสม น ้าตาลทราย  
2 ช้อนโต๊ะเกลอืป่นครึง่ช้อนชา น ้าต้มสุกที่เยน็แล้ว 750 ซ ีซ ีคนให้ละลายและเข้ากนัด ีใช้ภายใน   
24 ชัว่โมง 
 2. หากมอีาการผดิปกตคิวรรบีน าส่งโรงพยาบาล เช่น ถ่ายหรอือาเจยีนไม่หยดุ หวิน ้า
ตลอดเวลาหรอืปัสสาวะไมอ่อกเนื่องจากขาดน ้ามาก หน้ามดื ชอ็กหรอืหมดสต ิมไีข ้ปวดทอ้งรนุแรง
หรอืเวลาถ่ายจะรูส้กึปวดเบ่งตลอดเวลาเนื่องจากเป็นอาการของบดิ 
 3. ขบัถ่ายในสุขภณัฑท์ีถู่กสุขลกัษณะลา้งมอืใหส้ะอาดเสมอทุกครัง้หลงัจากการขบัถ่ายดว้ย
น ้าและสบู่เนื่องจากอหวิาตกโรคเป็นโรคทีต่ดิต่อไดง้า่ยและแพรร่ะบาดไดอ้กีดว้ย 
 4. ก าจดัอาเจยีนของผูป่้วยโดยเททิง้ลงโถสว้ม ราดน ้าใหส้ะอาด แลว้ราดตามดว้ยน ้ายาฆา่
เชือ้โรค เช่นน ้ายาลา้งหอ้งน ้าหรอืน ้ายาซกัผา้ขาวกไ็ด้ 
 5. สิง่ของเครือ่งใชข้องผูป่้วยรกัษาใหส้ะอาดเสมอ ซึง่รวมถงึเสือ้ผา้ ผา้ปทูีน่อนปลอกหมอน 
ผา้เชด็ตวั ท าการซกัใหส้ะอาดและน าออกตากแดดเพื่อฆา่เชือ้โรคดว้ย 
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 6. ผูด้แูลใกลช้ดิผูป่้วยควรหมัน่ลา้งมอื ฟอกสบู่ใหส้ะอาดอยูเ่สมอเพื่อเป็นการป้องกนัเชือ้
ปนเป้ือนจากมอืสู่อาหารและเกดิการตดิโรคได้ 

7. ไมค่วรซือ้ยารบัประทานเองโดยเฉพาะยาฆ่าเชือ้และยาหยดุถ่าย เพราะอาจเกดิอนัตรายจาก
ยาได ้
            โรคตาแดง  
 โรคตาแดง เป็นการอกัเสบของเยื่อบุตา มสีาเหตุจากการ
ติดเชื้อไวรสัแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ  ชนิดตาอักเสบไม่มาก 
ชนิดตาอกัเสบรุนแรง  และชนิดที่มคีออกัเสบร่วมด้วย  พบได้ใน
คนทุกเพศ ทุกวยัมกัเกดิในโรงเรยีน โรงพยาบาล ทีท่ างาน สถาน
เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นสถานที่ที่มผีู้คนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมาก มกั
ระบาดในช่วงฤดฝูน  

การติดต่อ 
           1.  การคลุกคลหีรอืสมัผสัน ้าตาของผูป่้วยทีต่ดิมากบันิ้วมอืและแพร่จากนิ้วมอืมาตดิทีต่าโดยตรง 
           2.  ใชเ้สือ้ผา้หรอืสิง่ของรว่มกบัผูป่้วย 
           3.  ฝุ่ นละอองหรอืน ้าสกปรกเขา้ตา 
           4.  แมลงหวีห่รอืแมลงวนัตอมตา 
           5.  ไมร่กัษาความสะอาดของรา่งกาย โดยเฉพาะมอืและใบหน้า 
          โรคตาแดงไมต่ดิต่อทางการสบตา ทางอากาศ หรอืรบัประทานอาหารรว่มกนั และอาการตา
แดงจะเกดิไดภ้ายใน 1 - 2 วนั หลงัไดร้บัเชือ้ มอีาการนาน 5 – 10 วนั ระยะการแพรเ่ชือ้ประมาณ 14 วนั 

อาการ 
 ตาแดงเคอืงตามาก ตาขาวจะมสีแีดงเรือ่ๆ เพราะมเีลอืดออกทีเ่ยือ่บุตาขาว น ้าตาไหลเจบ็ตา
และมขีีต้าออกมาก  ต่อมน ้าเหลอืงหลงัหูมกัเจบ็และบวมมกัเป็นขา้งเดยีวก่อน แลว้จงึตดิต่อมายงัตา
อกีขา้งใน   1 - 2 วนัถา้ไมร่ะวงัใหด้อีาจเกดิแผลทีต่าด าได้ 

การรกัษา 
 1. พบแพทยเ์พื่อรบัยาอยา่งถูกตอ้ง รกัษาตวัอยูท่ีบ่า้นอยา่งน้อย 3 วนัเพื่อป้องกนัการตดิต่อ  

2. ไมค่วรใชผ้า้เชด็หน้าเชด็ขีต้าเพราะผา้เชด็หน้าจะเกบ็สะสมเชือ้ไวแ้ละตดิต่อไปยงัผูอ้ื่นได ้
          3.  ควรใส่แว่นกนัแดดเพื่อลดการระคายเคอืงแสง 
          4.  ไมค่วรใชผ้า้ปิดตาเพราะอาจท าใหเ้กดิการตดิเชือ้มากขึน้ 
         5.  งดใส่คอนแทกเลนสจ์นกว่าตาจะหายอกัเสบ 
          6.  ควรพกัผ่อนใหเ้ตม็ที ่และพกัการใชส้ายตา 
          7.  รกัษาความสะอาด และตอ้งลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ทีจ่บับรเิวณใบหน้าและตาเนื่องจาก 
โรคตาแดง จะตดิต่อโดยการสมัผสัมากทีสุ่ดการลา้งมอืจะช่วยตดัการแพรก่ระจายเชือ้ไดอ้ยา่งดี 
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การป้องกนั 
        1.  หมัน่ลา้งมอื ดแูลรกัษาความสะอาดของร่างกาย สิง่ของเครือ่งใชใ้หส้ะอาดอยู่เสมอ 
          2.  ไมค่ลุกคลใีกลช้ดิ หรอืใชส้ิง่ของรว่มกบัผูป่้วย 
          3.  ถา้มฝีุ่ นละออง หรอืน ้าสกปรกเขา้ตาควรลา้งตาดว้ยน ้าสะอาดทนัที 
          4.  อยา่ปล่อยใหแ้มลงหวี ่หรอืแมลงวนัตอมตา 
          5.  หมัน่ท าความสะอาดของใช้ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
 

สขุบญัญติัแห่งชาติ 10 ประการ 
1. การดแูลรกัษาร่างกายและของใช้ส่วนตวัให้สะอาด 

- อาบน ้าทุกวนัอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ ใชส้บู่ฟอกทุกส่วนของร่างกายใหท้ัว่และมกีารขดัถูขีไ้คล
ตามบรเิวณต่างๆ และเชด็ตวัใหแ้หง้ดว้ยผา้ทีส่ะอาด 

- สระผมอย่างน้อยสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ใชส้บู่หรอืแชมพสูระผมจนสะอาด แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ย
ผา้ทีส่ะอาด และหมัน่หวผีมใหเ้รยีบรอ้ย 

- รกัษาอนามยัของดวงตา อ่านหรอืเขยีนหนงัสอืระยะห่างประมาณ 1 ฟุต โดยมแีสง
เพยีงพอดโูทรทศัน์ในระยะห่างอยา่งน้อย 1 เมตรครึง่รบัประทานอาหารทีม่สี่วนช่วยบ ารงุสายตา เช่น 
ฟักทอง ผกับุง้, ใส่แว่นกนัแดดถา้จ าเป็นตอ้งมองในทีท่ีม่แีสงสว่างมากเกนิไป และตรวจสายตาอยา่งน้อย ปี
ละ 1 ครัง้ 

- รกัษาอนามยัของห ูเชด็ใบหแูละรหูเูท่าทีน่ิ้วจะเขา้ไปได ้ระวงัไมใ่หน้ ้าเขา้หไูมค่วรสัง่น ้ามกู
แรงๆ หลกีเลีย่งการถูกกระทบกระแทกหโูดยแรงและหลกีเลีย่งบรเิวณทีม่แีสงดงัมากๆ 

- รกัษาอนามยัของจมกูไม่ถอนขนจมกู ไม่น าสิง่แปลกปลอมเขา้ไปในจมกู การไอหรอืจาม 
หรอืการสัง่น ้ามกูจะตอ้งใชผ้า้หรอืกระดาษเชด็หน้าทีส่ะอาด 

- ตดัเลบ็มือเลบ็เท้าให้สัน้อยู่เสมอ 

• การปล่อยเลบ็ยาว หรอืเลบ็ด า จะเป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรคตามซอกเลบ็ และไมค่วรกดัเลบ็ 
• ลา้งมอืและเทา้ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ เมือ่รบัประทานอาหารเชือ้โรคอาจจะตดิไปกบัอาหารท าให้

เกดิโรคอุจจาระรว่งก่อนและหลงัการรบัประทานอาหารและหลงัการใชส้ว้มจะตอ้งลา้งมอืให้
สะอาดดว้ย  

• สวมรองเทา้ทุกครัง้เมือ่ออกจากบา้น รองเทา้ควรมขีนาดทีพ่อดแีละรกัษาความสะอาดอยู่
เสมอ ถา้ใส่ถุงเทา้ดว้ยควรเปลีย่นและซกัทุกวนั 

- ถ่ายอจุจาระเป็นเวลาทุกวนัควรฝึกใหเ้ป็นเวลาทุกวนัในตอนเชา้อยา่ใหท้อ้งผกูบ่อยๆ เพราะ
จะท าใหเ้กดิโรครดิสดีวงทวาร และเป็นมะเรง็ล าไสใ้หญ่ได้ 

- ใส่เส้ือผา้ท่ีสะอาดไม่อบัช้ืนและให้ความอบอุ่นเพียงพอเสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้ทัง้ชัน้นอกและชัน้ใน
จะตอ้งมกีารท าความสะอาดดว้ยสบู่หรอืผงซกัฟอกทุกครัง้ แลว้น าไปผึง่หรอืตากแดดใหแ้หง้ไมใ่ส่
เสือ้ผา้ซ ้าๆหรอืซกัไมส่ะอาด อบัชืน้ เพราะจะท าใหเ้กดิโรคผวิหนงัได้ 

http://www.thaieditorial.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-10-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/
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- ของใช้ส่วนตวั อ่ืน ๆ นอกจากเสือ้ผา้ และรองเทา้ แลว้ ของใชส้่วนตวัอื่น ๆ เช่น ทีน่อน 
กระเป๋านกัรยีน อุปกรณ์การเรยีน ภาชนะใส่อาหารและน ้า กต็อ้งดแูลรกัษาใหเ้ป็นระเบยีบ อยูใ่น
สภาพดแีละรกัษาความสะอาดเช่นกนั 
2. รกัษาฟันให้แขง็แรงและแปรงฟันทุกวนัอย่างถกูต้อง 

- แปรงฟันอย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ เชา้และก่อนนอนแปรงสฟัีนทีใ่ชค้วรมขีนแปรงทีอ่่อนนุ่ม 
ปลายขนแปรงมนเพื่อป้องกนัไมใ่หฟั้นสกึ และเหงอืกเป็นแผล และอยา่ลมืแปรงลิน้ดว้ย 

- เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด ์เพื่อช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงของฟันและป้องกนัฟันผุได ้
ไมจ่ าเป็นตอ้งใชย้าสฟัีนมากๆ เพยีงแตะบนขนแปรงใหพ้อชืน้กพ็อแลว้ 

- หลีกเล่ียงการกินลูกอม ทอฟฟ่ี หรือขนมขบเค้ียว หวานเหนียว เพราะมสี่วนผสมของ
น ้าตาลเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ตดิฟันงา่ยยากต่อการท าความสะอาด ควรเลอืกทานผลไมต้ามฤดกูาล 

- ตรวจสขุภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ควรไปพบทนัตแพทยเ์พื่อตรวจสุขภาพ
ในช่องปากอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ห้ามใช้ฟันกดั ขบ อาหารท่ีเป็นของแขง็ จะท าใหฟั้นแตก บิน่ หรอืเก รวมทัง้จะท าให้
กลา้มเนื้อทีย่ดึขากรรไกรอกัเสบได ้

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย 

 การลา้งมอืใหถู้กวธิ ีท าใหม้อืเปียกน ้า ฟอกสบู่ถูใหท้ัว่ทัง้ฝ่ามอืดา้นหน้าและหลงัมอื ถูตาม
งา่มมอืและซอกเลบ็ใหท้ัว่เพื่อใหส้ิง่สกปรกหลุดออกไปพรอ้มทัง้ถูขอ้มอื ลา้งน ้าใหส้ะอาดแลว้เชด็ให้
แหง้ดว้ยผา้ทีส่ะอาดเป็นการป้องกนัการแพรเ่ชือ้และตดิเชือ้โรคได้ 
4. กินอาหารสกุ สะอาด ปราศจากสารอนัตรายและหลีกเล่ียงอาหารรสจดั สีฉูดฉาด 

- เลอืกซือ้อาหารสด สะอาด ปลอดสารพษิ โดยค านึงถงึหลกั 3 ป. คอื ประโยชน์ ประหยดั 
ปลอดภยั 

- ปรงุอาหารทีถู่กสุขลกัษณะ และใชเ้ครือ่งปรงุรสทีไ่ดม้าตรฐาน ค านึงถงึหลงั 3 ส. คอื สงวนคุณค่า 
สุกเสมอ สะอาดปลอดภยั 

- กนิอาหารใหค้รบ 5 หมู ่เพยีงพอต่อความตอ้งการของรา่งกาย 
- กนิอาหารปรงุสุกใหม่ๆ  และใชช้อ้นกลางในการกนิอาหารรว่มกนั 
- หลกีเลีย่งอาหารสุกๆ ดบิๆ อาหารรสจดั อาหารใส่สฉูีดฉาด 
- ดื่มน ้าสะอาดอย่างน้อยวนัละ 8 แกว้ 

5. งดสบูบหุร่ี สรุา ยาเสพยติ์ด การพนัน และการมัว่สมุทางเพศ 
6. สร้างความสมัพนัธใ์นครอบครวัให้อบอุ่น 

ทุกคนในครอบครวัช่วยกนัท างานบ้านมกีารปรกึษาหารอื และแสดงความคดิเหน็ร่วมกนั 
มนี ้าใจและไดท้ ากจิกรรมสนุกสนานรว่มกนั 
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7. ป้องกนัอบุติัภยัด้วยความไม่ประมาท 
ดูแลตรวจสอบ ระมดัระวงัอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น ของมคีมหรอืไมข้ดีไฟ รวมถงึ

ระมดัระวงัเพื่อป้องกนัอุบตัภิยัในทีส่าธารณะ เช่นการใชร้ถใชถ้นน เป็นตน้ 
8. ออกก าลงักายสม า่เสมอ และตรวจสขุภาพประจ าปี 

ออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกายและวยั อย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 ครัง้ครัง้ละ 
20 - 30 นาท ีและตรวจสุขภาพประจ าปีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

พกัผ่อนนอนหลบัให้เพยีงพอ จดัสิง่แวดล้อมให้เหมาะสมน่าอยู่น่าอาศยัมองโลกในแง่ดี 
ให้อภยัและยอมรบัข้อบกพร่องของคนอื่นเมื่อมปัีญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลายในทางที่
ถูกตอ้งเหมาะสม 
10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรคส์งัคม 

ใช้ทรพัยากรอย่างประหยัดและช่วยอนุรกัษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่รองรบั
หลกีเลีย่งการใชว้สัดุอุปกรณ์ทีก่่อใหเ้กดิมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้ม เช่น โฟมถุงพลาสตกิ มกีารใชส้ว้มที่
ถูกสุขลกัษณะ  

 
     การหายใจอย่างถกูวิธี 
 การหายใจ คอืการที่คนเราสูดลมหายใจหรอือากาศบรสิุทธิเ์ขา้ปอด โดยเราสามารถหายใจ
เอาอากาศเขา้สู่ร่างกายได้ 2 ทางคอื ทางจมูก ซึ่งเป็นทางปกต ิและทางปาก ซึ่งเป็นทางฉุกเฉิน 
เราอาจจ าเป็นต้องหายใจทางปาก เช่น ในขณะเป็นหวดัและไม่สามารถหายใจทางจมูกได้ และ
ในขณะว่ายน ้า 
 การหายใจอยา่งถูกวธิ ีควรหายใจทางจมกู เพราะภายในโพรงจมกู สามารถควบคุมอุณหภูม ิ
และความชืน้ รวมทัง้กรองฝุ่ นละอองในอากาศทีห่ายใจเขา้ปอดได ้ ในขณะหายใจเขา้หน้าทอ้งจะป่องออก 
และแฟบลงขณะหายใจออก  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
สนัุขจ้ิงจอกฟันด า 

แม่กระต่ายตวัหนึ่ง มลีูก 7 ตวั อาศยัอยู่ในป่าใหญ่ วนัหนึ่งแม่กระต่ายต้องออกไปหาอาหาร
นอกบ้าน จงึบอกกบัลูก ๆ ว่าอย่าเปิดประตูให้คนอื่น นอกจากแม่เท่านัน้ ต่อมาไม่นานกม็เีสยีงเคาะ
ประตู     กอ๊ก กอ๊ก กอ๊ก !!! จากนัน้กม็เีสยีงทีแ่หบแหง้พดูว่า “ แม่กลบัมาแล้วจ้ะ ” แต่ลกูกระต่าย
ทัง้หลายไม่เชื่อเพราะเสยีงแหบแหง้ไม่เหมอืนแมก่ระต่ายจงึบอกว่า “ ไหนย่ืนหน้ามาให้ดหูน่อยว่า
เป็นแม่จริงหรือเปล่า? ” 

เจา้สุนัขจิง้จอกฟันด าพยายามพดูจาเสยีงอ่อนหวาน เพื่อใหลู้กกระต่ายเชื่อว่าแม่กลบัมาแลว้
จรงิ ๆแต่พอเจา้สุนัขจิง้จอกยื่นหน้าเขา้มา บรรดาลกูกระต่ายกพ็ากนัตกใจกบัฟันแหลม ๆ ด า ๆ ของ
เจ้าสุนัขจิ้งจอก ลูกกระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้นมาว่า“ น่ีไม่ใช่แม่ของเราแน่แน่ แม่ของเราฟันขาว
สะอาด ”      

“น่ีต้องเป็นสุนัขจ้ิงจอกฟันด าอย่างแน่นอน”เจา้ลูกกระต่ายอกีตวัหนึ่งพูดขึน้ ลูกกระต่าย
จงึสอนให้เจา้สุนัขจิง้จอกฟันด ารูจ้กัการแปรงฟันและยื่นแปรงสฟัีนให ้ลูกกระต่ายทัง้ 7 ตวัจงึพากนั
แปรงฟัน ใหเ้จา้สุนขัจิง้จอกฟันด าดเูมื่อมนัแปรงฟันตามลกูกระต่าย ฟันของเจา้สุนขัจิง้จอกขาวขึน้ทนัตา 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เดก็ดตีอ้งหมัน่แปรงฟัน อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ เมื่อตื่นนอนในตอนเชา้ และก่อน
เขา้นอนในตอนกลางคนื 
 

นกน้อยแขง็แรง 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 
นกน้อยเป็นเดก็ร่างกายไมแ่ขง็แรง เป็นหวดับ่อย ๆ คุณแม่ตอ้งดแูลเอาใจใส่อยา่งใกลช้ดิเป็น

พเิศษ ทุกครัง้ทีน่กน้อยเป็นหวดั น ้ามกูไหล ไอ จาม นัน้ คุณแม่จะใหด้ื่มน ้าอุ่น สวมเสือ้หนา ๆ นอน
พกัผ่อน    มาก ๆ ตอนไปโรงเรยีน คุณแมใ่หใ้ชห้น้ากากปิดจมกูไว้ เพื่อจะไดไ้ม่แพรเ่ชือ้โรค นกน้อย
เชื่อฟังและปฏบิตัติามคุณแม ่ตัง้แต่เรยีนชัน้อนุบาลจนถงึ ป.1  

เมื่ออยู่ที่โรงเรยีนคุณครูแนะน าให้นกน้อยออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอ ท าให้ร่างกาย  
นกน้อยแขง็แรงมากขึน้ตามล าดบั เป็นหวดัน้อยลง สามารถร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัเพื่อน ๆ ได ้
นกน้อยจงึมคีวามสุขมากขึน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การดแูลตนเอง เมือ่เจบ็ไขไ้ดป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ จะท าให้ร่างกายแขง็แรงขึน้ได ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 2   อนามยั       
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10   อาหารดีมีคณุค่า               เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถบอกประโยชน์และคุณค่าของอาหารประเภทผกัได ้
2.  เน้ือหา 
 ประโยชน์และคุณค่าของผกั 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
          3.1 แผนภูมเิพลง 
 3.2 ผกัชนิดต่าง ๆ  5  ชนิด 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง  (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาถงึประโยชน์และคุณค่าของอาหารทีม่ต่ีอรา่งกาย 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าผกัอย่างน้อย 5 ชนิดมาใหล้กูเสอืด ูแลว้ชวนคดิ 
 - ผกันี้ชื่ออะไรอยูใ่นอาหารอะไรบา้ง (ทีล่กูเสอืเคยเหน็ในบา้นและรา้นอาหาร) 
 - เคยรบัประทานผกัชนิดใดบา้ง 

  - คุณค่าของผกัทีม่ต่ีอรา่งกาย (ไมท่ าใหท้อ้งผกู ไม่อว้น มวีติามนิหลายชนิดช่วย
บ ารงุรา่งกาย) 

  - ถา้ไมร่บัประทานผกัจะเกดิผลเสยีอะไรบา้ง (ทอ้งผกู ปวดทอ้ง ขาดวติามนิและ
เกลอืแร ่รา่งกายไมแ่ขง็แรง)  

 3) ใครชอบรบัประทานผกัชนิดใดบา้ง  
 - ใหล้กูเสอืเขา้แถวตามชนิดของผกัทีต่นเองชอบ สอบถามถงึเหตุผลทีช่อบ 
 - เปิดโอกาสใหล้กูเสอืเขา้แถวตามชนิดของผกัอื่น ๆ ทีช่อบดว้ย (ลกูเสอืบางคนอาจ

ชอบผกัหลาย ๆ อยา่งพรอ้มทัง้บอกเหตุผลทีช่อบทุกครัง้) 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุแนวคดิทีค่วรได ้เช่น รบัประทานผกัและอาหารใหค้รบ 5 หมู่จะท า

ใหร้า่งกายแขง็แรงสมบรูณ์ รปูร่างสวยงามและไม่ป่วย 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความสนใจใฝ่รูใ้นเรือ่งการรบัประทานผกั 
 5.2 ซกัถามความเขา้ใจในเรื่องประโยชน์และคุณค่าของผกั 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะหแ์ละเกดิความตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของการรบัประทานผกั 



76 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
เพลง 

ผกั (ท านองข้าวโพดสาลี) 
   พรวนดนิกนัเสยีใหห้มด    จะปลกูผกัสด ชัน้ด ี
  ผกักาด ผกับุง้ แตงกวา    แครอท คะน้า วติามนิมากม ี
  ถัว่ฝักยาว ผกักระเฉด กะหล ่าปล ี  กวางตุง้กม็วีติามนิมากมาย 
  รมิรัว้เราปลกูกฐนิ    ถัว่แขก ถัว่ดนิ ต าลงึ ฟักทอง 
  ฉลาดดลีกูเสอืส ารอง    ทุกหมูทุ่กกองรกัการกนิผกั 
 
เกม    
     ผกัสด 
         1. ใหล้กูเสอืแต่ละคนสมมตติวัเองเป็นผกัชนิดต่างๆ ตามทีช่อบ (หา้มบอกใคร) ดงันี้  

1.1 ผกัคะน้า 
1.2 ผกักาด 
1.3 ผกัช ี
1.4 ผกับุง้ 

2. จดัใหล้กูเสอืนัง่เป็นรปูวงกลม 
3. ผูก้ ากบัลกูเสอื และลกูเสอื รอ้งเพลง “ผกัคะน้า ผกักาด ผกับุง้ ผกัช”ี แลว้เดนิวนในวงกลม 

ระหว่างทีล่กูเสอืก าลงันัง่อยู่ พรอ้มกบัปรบมอืตามจงัหวะ 
4. หลงัจากที ่ผูก้ ากบัลกูเสอืเป่านกหวดี จะตะโกนบอกชื่อชนิดผกัทีต่อ้งการ จากนัน้ให้

ลูกเสือที่เป็นผักชนิดที่ตรงกับผู้ก ากับลูกเสือบอก ให้มาต่อหลังผู้ก ากับลูกเสือแล้วเดินตาม   
ผูก้ ากบัลกูเสอืในวงกลม 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

    กุง๋ก๋ิงท้องผกู 

กุ๋งกิง๋ชอบกนิอาหารสารพดั ยกเว้นผกั ผลไมเ้วลาแม่เตรยีมผกัผลไมม้าให้กินทไีร กุ๋งกิง๋ก็
แอบคายทิ้งทุกทจีนวนัหนึ่งกุ๋งกิง๋ปวดท้องอ ึจงึไปเขา้ห้องน ้า แต่เบ่งเท่าไรก็ไม่ออกสกัทกุ๋ีงกิง๋ปวดท้อง
และเจบ็ก้นมาก เลยรอ้งเรยีกแม่มาช่วย แม่อธบิายใหกุ๋้งกิง๋ฟังว่าผกัผลไมม้วีติามนิและช่วยใหข้บัถ่ายง่าย 
ในทีสุ่ดกุ๋งกิง๋กย็อมปรบัเปลีย่นนิสยัหนัมากนิผกัผลไม ้และขบัถ่ายเป็นเวลา แลว้กุ๋งกิง๋กไ็มท่อ้งผกูอกีเลย 

 
เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า การกนิผกัมปีระโยชน์มาก นอกจากจะมวีติามนิช่วยให้ร่างกายแขง็แรงแล้ว ยงั
ช่วยใหท้อ้งไมผ่กูอกีดว้ย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 2   อนามยั       
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11   ส้วมสะอาด               เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืบอกวธิกีารใชส้ว้มและการรกัษาสว้มใหส้ะอาดได้ 
2.  เน้ือหา 
 การใชแ้ละการดูแลรกัษาสว้มใหส้ะอาด 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ภาพสว้มแบบต่างๆ อุปกรณ์ท าความสะอาดสว้ม 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
  4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลงหรอืเกม 
  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืพาลกูเสอืไปส ารวจสว้ม และสภาพสว้มของโรงเรยีนแลว้รว่มสนทนา
การใชส้ว้มทีถู่กวธิ ี
  -  ท าไมสว้มจงึมกีลิน่และไม่สะอาด 
  -  ใครบา้งควรจะช่วยท าใหส้ว้มสะอาดได้ 
  -  ลกูเสอืส ารองจะมวีธิกีารอยา่งไรทีจ่ะใหน้กัเรยีนทุกคนช่วยกนัดแูลรกัษาความ 
   สะอาดสว้มและใชส้ว้มอยา่งถูกวธิ ี

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอื และลกูเสอืรว่มกนัท าความสะอาดสว้ม 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุแนวคดิทีไ่ด ้
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการคดิ การวางแผน และการรณรงคส์ว้มสะอาด 
 5.2 สงัเกตกระบวนการจติอาสาและแก้ปัญหาสงัคม (สว้มในโรงเรยีน) 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื ตระหนกัถงึความส าคญัของการดแูลรกัษาสว้มใหส้ะอาดและการใชห้อ้งสว้มอยา่งถูกวธิี 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

  ในหมูล่กูเสอื เมือ่มารว่มอยู่ ต่างคนต่างรูก้นัดวี่าหน้าทีทุ่กอยา่ง  
ตอ้งช่วยกนัท า ท าไมเ่วน้ว่าง งานทุกอยา่ง งานทุกอยา่ง จะเสรจ็โดยงา่ยดาย 

 
 งานส่ิงใด 

   งานสิง่ใด   งานสิง่ใด   แมใ้ครละเลยทิง้ปล่อย 
   มวัแต่เฝ้าคอย  เฝ้าแต่คอย  หลงคอยแต่เกีย่งโยนกลอง 
   ไมม่เีสรจ็ไมม่เีสรจ็รบัรอง จ าไวน้ะทุกคนตอ้ง ท างาน 
   จะตอ้งช่วยกนั ช่วยกนั ช่วยกนัช่วยกนั 

 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
     ฟ. ฟัน ฝันไป...... 
 ต้อมได้รางวลัเป็นลูกกวาดถุงใหญ่ จากการแข่งขนัวิง่กระสอบในงานส่งท้ายปีเก่า   เขากิน
ลูกกวาดเข้าไปมากมาย พอตกดกึต้อมท้องเสยีและปวดท้องมาก แต่เขารูส้กึสะอดิสะเอยีนเมื่อเข้า
ห้องน ้า เพราะส้วมสกปรกมาก เนื่ องจากน้องสาวเข้าไปถ่ายแล้วไม่ท าความสะอาด ต้อมจงึแขง็ใจ
กลัน้ถ่ายไวแ้ละกลบัไปนอน คนืนัน้ต้อมฝันรา้ยทัง้คนื ตอนเช้าต้อมตดัสนิใจหลบัหูหลบัตามนัง่ถ่าย
จนหมด หลงัจากนัน้ก็ท าความสะอาดอย่างด ีและตกลงกบัน้องสาวว่าต่อไปจะต้องรกัษาห้องน ้า ให้
สะอาดเสมอ โดยผลดัเวรกนัดูแลคนละวนั นบัตัง้แต่นัน้มาหอ้งน ้าบา้นตอ้มกไ็มเ่คยสกปรกอกีเลย  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  

เดก็ๆ ควรดแูลรกัษาใหส้ว้มสะอาดอยูเ่สมอ เพื่อสุขภาพของตวัเราเอง และส่วนรวม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 3   ความสามารถในเชิงทกัษะ      
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12   ความสามารถในเชิงทกัษะ             เวลา   2    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถปฏบิตัทิกัษะดา้นสมรรถภาพทางกายได ้
2.  เน้ือหา 
 ความสามารถเชงิทกัษะ 
 2.1 การขวา้งและรบัลกูบอล 
 2.2 กระโดดกบ 
 2.3 มว้นหน้า 
 2.4 ขึน้ต้นไมห้รอืไต่เชอืก 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 เกม 
 3.2 ใบความรู ้เรือ่ง ความสามารถเชงิทกัษะ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิชวนคุยการออกก าลงักายมหีลายวธิ ีเช่น 
- การสรา้งความเขม้แขง็ของกลา้มเนื้อ 
- การสรา้งความคล่องแคล่วว่องไว 
- การทรงตวัเพื่อบุคลกิภาพ 

 (2) ลกูเสอืเรยีนรูว้ธิกีารพฒันาสมรรถนะทางกายจ านวน 2 เรือ่งตามฐานกจิกรรม 
   - ฐานที ่1  ขวา้งและรบัลกูบอลได ้8 ใน 10 ครัง้ระยะห่าง 5 เมตร 
   - ฐานที ่2  กระโดดกบ 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุสิง่ทีไ่ดจ้ากการออกก าลงักายใหแ้ก่ลกูเสอื 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
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 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนฐานกจิกรรมการขวา้งบอล – รบับอลและการกระโดดกบ 
   - ใครชอบฐานไหน  เพราะเหตุใด 
   - ใครท าได/้ท าไมไ่ด้ 
   ฯลฯ 
 (2) ลกูเสอืเรยีนรูว้ธิกีารพฒันาสมรรถนะทางกาย จ านวน  2  เรือ่ง  ตามฐานกจิกรรม 
   ฐานที ่ 1  มว้นหน้า 
   ฐานที ่ 2  ขึน้ตน้ไมห้รอืไต่เชอืก 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุสิง่ทีไ่ดจ้ากการออกก าลงักายใหแ้ก่ลกูเสอื 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความสามารถทีเ่ป็นสมรรถนะทางกายของลกูเสอืเพื่อการผ่านเกณฑ์ 

 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 
เพลง 

ออกก าลงั 

  ออกก าลงั  ดว้ยการรอ้งร าท าเพลง   ใหค้รืน้เครง  เสยีงเพลงบรรเลงจบัใจ 
                    ร ารอ้งกนัไป   ไมม่หีม่นหมองฤทยั   แลว้เราเพลนิใจ   ดว้ยการรอ้งร าท าเพลง 
 
ท่าประกอบเพลงเขา้แถวเป็นวงกลม หรอืเขา้แถวตอนกไ็ด้ 
1. ออก   -  แตะปลายเทา้ซา้ยไปขา้งหน้า นับจงัหวะ 1 
2. ก าลงั   -  แตะปลายเทา้ซา้ยไปดา้นขา้งล าตวัซา้ย นับจงัหวะ 2 
3. ดว้ยการรอ้งร าท าเพลง -  ย ่าเทา้อยูก่บัที ่( ซา้ย – ขวา – ซา้ย ) นบัจงัหวะ 3 – 4 – 5 
4. ให ้    -  แตะปลายเทา้ขวาไปขา้งหน้า นับจงัหวะ  1 
5. ครืน้เครง   -  แตะปลายเทา้ขวาไปดา้นขา้งล าตวัขวา นับจงัหวะ 2 
6. เสยีงเพลงบรรเลงจบัใจ -  ย ่าเทา้อยูก่บัที ่( ขวา – ซา้ย – ขวา ) นบัจงัหวะ 3 – 4 - 5 
7. ร ารอ้งกนัไปไมม่หีม่นหมองฤทยั -  ท าท่ายอ้นตน้ตัง้แต่ 1 - 6 
     เพราะเราเพลนิใจดว้ยการรอ้งร าท าเพลง 
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ใบความรู้ 
ความสามารถเชิงทกัษะ 

ขว้างและรบัลกูบอล 
วิธีขว้าง ใหข้วา้งลกูบอลดว้ยมอืขวาหรอืซา้ยไปยงัผูร้บัในระดบัเขม็ขดัขึน้มาถงึไหล่ 
วิธีรบั ใหร้บัลกูบอลดว้ยมอืทัง้สอง โดยยืน่มอืออกไปขา้งหน้าเลก็น้อย ตามองทีล่กูบอล ผ่อนมอืตาม
ความแรงของลกูบอลทีม่าสมัผสัมอื โดยไมใ่หล้กูบอลกระดอน 
 
กระโดดกบ 
วิธีกระโดดกบ ให้ลูกเสอืคนหนึ่งยนืก้มตวั โดยเท้าขวาก้าวไปขา้งหน้าเล็กน้อย ก้มตวัให้ศรีษะต ่า 
เอามอืขวาจบัใต้เข่ายนัไว ้ทิง้น ้าหนักตวัใหอ้ยู่ตรงกลาง ยนืใหม้ัน่ ส่วนอกีคนหนึ่งวิง่กระโดดเขา้ขา้ง
หลงั โดยใชม้อืแตะหลงัคนกม้ แลว้สปรงิตวักระโดดขึน้ไปใหล้งสู่พืน้ดนิดว้ยปลายเทา้อย่างว่องไว 
 
ม้วนหน้า 
วิธีม้วนหน้า ใหลู้กเสอืยนืตรงแลว้นัง่ลงพรอ้มกบัโน้มตวัลง เอามอืทัง้สองแตะพืน้ค่อยๆ กม้ศรีษะลง
จรดพื้น พบัต้นคอให้ไหล่ทัง้สองขา้งรองรบัน ้าหนัก แลว้มว้นตวักลิ้ง พยายามให้ตวักลม (อย่าให้ยดืตวั) 
เมือ่มว้นเสรจ็แลว้ใหส้ปรงิตวัลุกขึน้ยนืในท่ายนืตรง 
 
ขึ้นต้นไม้  (ปีนต้นไม้) 
วิธีขึ้นต้นไม้ 
 การข้ึนด้วยมือเปล่าไม่มีเคร่ืองช่วย 

1.  ใชม้อืโอบตน้ไม ้ล าตวัแนบกบัตน้ไม ้ใชเ้ทา้ยนัส่งล าตวัขึน้ไปตามต้นไม ้มกัใชก้บัตน้ไมท้ีม่ ี
ล าตน้ขนาดโอบได ้เช่น ตน้มะพรา้ว ตน้หมาก เป็นตน้ 

2.  ปีนแบบจบักิง่ก้าน ใชม้อืจบักิง่ทีส่งูเพื่อใชเ้ทา้เหยยีบกิง่ไมท้ีอ่ยูต่ ่ากว่า ควรรูธ้รรมชาตขิอง
ตน้ไมว้่ารบัน ้านกัไดม้ากเพยีงใด 
 
ไต่เชือก 
วิธีไต่เส้นเชือก 
 1. หนัหลงัใหป้ลายเชอืกดา้นทีจ่ะขา้มไป ใชม้อืทัง้สองขา้ง
จบัเชอืกใหแ้น่น ใชก้ าลงัมอืและก าลงัแขนดงึตวัขึน้ไป 
 2. ใชเ้ทา้ทัง้สองขา้งไขวห้รอืเกีย่วเสน้เชอืกไวอ้ยา่ใหห้ลุด 
 3. ใชม้อืสาวเชอืกดงึตวัขึน้ไปตามเสน้เชอืก 
 4. เมือ่ไต่ถงึจดุหมายใหค้ลายเทา้ทัง้สองขา้งค่อยๆ 
หยอ่นตวัลงสู่พืน้ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 ออกก าลงักาย 

 หมน้ีอยอยากแขง็แรง จงึถามแม่ว่า ท าอย่างไรจะแขง็แรงตวัใหญ่เหมอืนพ่อหมไีด้ แม่หมี
ตอบว่า “ตอ้งออกก าลงักายนะลกู มาแมจ่ะสอนใหท้ านะลกู” 
 แม่หมกีส็อนลูกออกก าลงักายท่าต่าง ๆ อย่างสนุกสนานจนเหงื่อออก ลูกหมสีนุกสนานมาก 
คนืนัน้ลูกหมนีอนหลบัฝันด ีเพราะไดข้ยบัแขง้ขา ไดอ้อกแรงไปเยอะมาก แถมตื่นมาตอนเชา้ แก้มยงั
เป็นสชีมพดูว้ย 
 แม่หมพีูดว่า “นี่ล่ะเป็นผลจากการออกก าลงักาย จะท าใหร้่างกายแขง็แรงและเลอืดไหลเวยีน
ดนีะลกู” ลกูหมจีงึตัง้ใจว่า จะออกก าลงักายทุกวนัเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การออกก าลงักายช่วยใหร้่างกายแขง็แรง 
 

 
 

หนูนิดไม่อยากเป็นหวดั 
 

น.ส. อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนิน  ผูแ้ต่ง 
 

 หนูนิดมกัเป็นหวดัอยูเ่สมอ  เวลาเป็นหวดักจ็ะมนี ้ามกูไหล  จนหนูนิดรู้สกึร าคาญ  หนูนิดไม่
อยากเป็นหวดัจงึถามแม่ว่า  “แม่คะหนูนิดเป็นหวดั  น ้ามูกไหลบ่อย ๆ  หนูนิดร าคาญจงัเลยค่ะ  
เพื่อน ๆ   รงัเกยีจท ายงัไงหนูนิดจะไม่เป็นหวดัคะคุณแม่” แม่บอกหนูนิดว่า “คนที่เป็นหวดันัน้เกิด
จากการได้รบัเชื้อโรคเขา้ไปในร่างกาย  เพราะร่างกายอ่อนแอจึงท าให้เป็นหวดั  ถ้าหนูนิดไม่อยาก
เป็นหวดัก็ต้องท าให้ร่างกายแขง็แรง  คอืต้องรบัประทานอาหารที่มปีระโยชน์  นอนหลบัพกัผ่อน
อยา่งเพยีงพอและออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอจะ๊” 
 หลงัจากนัน้  หนูนิดก็เริม่หนัมาออกก าลงักาย  วิ่งบ้าง  กระโดดโลดเต้นกบัเพื่อน ๆ บ้าง           
ขีจ่กัรยาน  เล่นกฬีาทีช่อบ ท าใหห้นูนิดรูส้กึสดชื่น นอนหลบัสบาย สมองแจ่มใส หนูนิดบอกกบัแมว่่า 
“ตอนนี้หนูนิดไม่เป็นหวดัเลยค่ะคุณแม่  หนูนิดสนุกสนานที่ได้เล่นกบัเพื่อน ๆ  ได้ออกก าลงักาย 
ต่อไป  หนูนิดจะออกก าลงักายทุกวนัเลยค่ะ”   
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า อยากแขง็แรงตอ้งออกก าลงักาย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 4   การส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13   กิจกรรมส ารวจ    เวลา   2    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกทีต่ ัง้สถานทีส่ าคญัในทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงได ้

1.2 ลกูเสอืบอกวธิกีารดแูลรกัษาสาธารณสมบตัไิด้ 
2.  เน้ือหา 
 การส ารวจสถานทีส่ าคญัในทอ้งถิน่ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนา เรื่อง สถานทีส่ าคญัในทอ้งถิน่ใกล้เคยีง เช่น วดั  โรงเรยีน 
สถานีต ารวจ สถานีอนามยั (ศูนยแ์พทย)์ โรงพยาบาล  ส านักงานแพทย ์ สถานีดบัเพลงิ  โทรศพัท ์ 
ทีท่ าการไปรษณยี ์ ทีจ่อดรถประจ าทาง  สถานีรถไฟ  และทีจ่อดรถรบัจา้งทีใ่กลท้ีสุ่ด  ฯลฯ 
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามลกูเสอืคนใดเคยรูจ้กั เคยพบเหน็ เคยเดนิทางผ่านหรอือยูใ่กล้
สถานทีใ่ดบา้ง 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูเ่ลอืกสถานทีส่ าคญัตามทีห่มูล่กูเสอืสนใจ เช่น 
   -  วดั   -  โรงพยาบาล 
   -  โรงเรยีน  -  ทีจ่อดรถประจ าทาง 
  (4) ใหล้กูเสอืรว่มกนัสนทนาเพื่อพจิารณาว่าสถานทีน่ัน้ส าคญัอยา่งไร จะดแูล 
สาธารณสมบตัเิหล่านัน้อย่างไร และจะเดนิทางไปยงัสถานทีน่ัน้ไดอ้ยา่งไร 
  (5) ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงาน ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยสรปุ และเตรยีมเดนิทางไปส ารวจ
สถานทีเ่หล่านัน้ในครัง้ต่อไป 

 (6) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามแนวคดิทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม และสรปุ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง  เลกิ) 
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 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการวางแผนการส ารวจสถานทีส่ าคญัในทอ้งถิน่ 
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอื รองผูก้ ากบัลกูเสอื หรอืลกูเสอืรุน่พี ่น าไปส ารวจยงัสถานทีน่ัน้ ๆ 
ใหล้กูเสอืวาดภาพสถานทีแ่ละเขยีนชื่อสถานทีน่ัน้ ๆ พรอ้มบอกความส าคญัสัน้ ๆ ประกอบภาพ 
  (3) ลกูเสอืกลบัมารายงานผลงานทีโ่รงเรยีน   
  (4) ผูก้ ากบัสรุปกจิกรรม 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตและตรวจสอบความสามารถในการส ารวจ และความสามารถในการดแูลรกัษาสาธารณสมบตั ิ
 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  13 
เพลง 

 คติพจน์ลกูเสือส ารอง 

เราลกูเสอืส ารอง  เราตอ้งท าความด ี
                         คตพิจน์เราม ี  ท าใหด้ทีีสุ่ด 
 

ท าดี 

ลกูเสอืส ารอง  ตอ้งท าใหด้ทีีสุ่ด 
ดทีีสุ่ด   ดทีีสุ่ด    ลกูเสอืส ารอง   ลกูเสอืส ารอง 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
หนูกบัหอยมุก 

 วนัหนึ่งหนูโง่ตวัหนึ่งเกดิความคดิขึน้มาว่า  มนัควรจะออกท่องเที่ยวไปในโลกกวา้ง  ดงันัน้  
มนัจงึกล่าวอ าลากบัทอ้งทุ่งและออกเดนิทาง มนัเดนิทางไกลอยา่งทีม่นัไม่เคยท ามาก่อน  และเมือ่พบ
กบัจอมปลวกเขา้ มนักร็อ้งออกมาว่า “ภูเขา โอ! ตัง้แต่เกดิมาฉันเพิง่เคยเหน็ภูเขานี่เอง” อกีสองสาม
วนั ต่อมา  มนักเ็ดนิทางไปถงึชายฝัง่ทะเล  “โอ้โฮ  ทะเล  ฉันเกดิมาเพิง่เคยเหน็ทะเลนี่เอง” หนูร าพงึกบั
ตวัเอง  “พ่อของเรากย็งัไมม่วีาสนาไดเ้หน็ทะเลอย่างเราเลย โอ ้หว้งสมุทร มหาอาณาจกัรอนัยิง่ใหญ่” 
หนูบงัเกดิความภาคภูมใิจในโชควาสนาของตนเป็นอนัมาก  มนัยงัคดิอกีว่า  มแีต่คนกลา้เท่านัน้ทีจ่ะ
มโีอกาสเช่นน้ี   
 บนชายหาดนัน้  มีหอยมุกเกลื่อนกลาดเต็มไปหมด  มีหอยมุกตัวหนึ่งอ้าเปลือกกว้าง     
นอนตากแดดอยู่  หนูเหน็หอยตวันี้แต่ไกล คดิว่า “มนัคงใชก้นิเป็นอาหารได ้ไมต่อ้งสงสยัเลย รสชาติ
ต้องยอดเยีย่ม”เมื่อไปถงึมนัก็ยื่นคอเขา้ไปในระหว่างเปลอืกที่อ้าอยู่ หอยมุกจงึหุบเปลอืกงบัเอาหนู
เขา้ไปภายในเสยี 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนโงเ่อาตวัรอดจากอนัตรายรอบดา้นไดย้าก 
 

 
 

ท่ีท าการไปรษณีย ์
 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 
 

 ในหมู่บา้นแห่งหนึ่ง ชาวบา้นประชุมกนัเป็นประจ าทุก ๆ เดอืน ใครมอีะไรสงสยัตอ้งการถาม
ประธานชุมชนหรอืที่ประชุมได ้อยู่มาวนัหนึ่ง ยายทองเกดิ คนในหมู่บา้นต้องการส่งสิง่ของ ไปใหลู้กชาย
ที่ไปท างานต่างประเทศ เขาจงึถามที่ประชุม ประธานชุมชนแนะน าให้ไปที่ท าการไปรษณีย์ใกล้
หมู่บา้น ซือ้ กล่องพสัดุแลว้บรรจุสิง่ของทีจ่ะส่งใหลู้กชาย โดยใหไ้ปรษณียช์ัง่น ้าหนกัและตอ้งจ่ายเงนิ
ค่าส่งตามน ้าหนกัสิง่ของนัน้ 
 สองอาทิตย์ผ่านไป ยายทองเกิดก็มาเล่าให้ประธานชุมชนฟังว่า ลูกชายได้รบัสิง่ของแล้ว 
ยายทองเกดิกล่าวขอบคุณประธานชุมชนทีช่่วยแนะน า   
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเรยีนรูส้ถานทีส่ าคญัในทอ้งถิน่จะช่วยใหชุ้มชนสามารถตดิต่อไดถู้กตอ้ง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 4   การส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14     นาทีวิกฤต          เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถบอกถงึสถานการณ์ทีอ่าจเกดิอนัตรายรวมทัง้รู้วธิป้ีองกนัได้  
1.2 ลูกเสอือธบิายวธิกีารขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่ได้ 

2.  เน้ือหา   
ความสามารถในการวเิคราะหถ์งึสถานการณ์ทีอ่าจเกดิอนัตราย และสามารถแกปั้ญหาเฉพาะ

หน้าไดอ้ย่างเหมาะสมและรูจ้กัขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่  ต ารวจหรอืหน่วยงานดบัเพลงิได้ จะ
ช่วยใหด้ าเนินชวีติอยา่งปลอดภยั 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกี่ยวกบัประสบการณ์ทีล่กูเสอืพบปะกบัคนแปลกหน้า หรอืคนที่
ไมรู่จ้กั 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามว่า“จะท าอยา่งไรถา้คนแปลกหน้าชวนขึน้รถตูไ้ปเทีย่ว”  

 3) ใหล้กูเสอืแสดงบทบาทสมมตุ ิ2 รอบ โดยผูก้ ากบัลูกเสอืหาบุคคลอื่นมาแสดงเป็นคน
แปลกหน้าชวนลกูเสอืขึน้รถตู ้ 
  - รอบแรก ใหล้กูเสอืตามขึน้รถไป  
  - รอบสอง ใหล้กูเสอืปฏเิสธและรบีวิง่ไปหาผูก้ ากบัลกูเสอื / ผูป้กครอง   

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนหมูล่กูเสอืคดิขอ้ด/ีขอ้เสยี ของบทบาทสมมตทิัง้สองรอบ และ
สรปุว่าลกูเสอืควรท าอย่างไร  

 5) ผู้ก ากบัลูกเสอืสรุปวธิแีก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เสรมิสรา้งความตระหนักดว้ยการ
ชวนคดิว่า มสีถานการณ์อะไรอกีบา้งทีลู่กเสอืคดิว่าเป็นเรือ่งใกลต้วัและอาจเกดิอนัตราย ตอ้งระวงัตวั
อยูเ่สมอ (เช่น คนแปลกหน้าถามทางและขอใหข้ึน้รถไปดว้ยคนแปลกหน้าใหข้นมกนิ คนรูจ้กัชวนเขา้
ไปคนเดยีวตามล าพงัในทีล่บัตา สมัผสัทีใ่หค้วามรูส้กึทีไ่ม่ด ีฯลฯ)  และผูก้ ากบัลูกเสอืตัง้ค าถามว่าใน
กรณ ี ทีม่ภียัอยา่งอื่น  เช่น  ไฟไหม ้ ควรขอความช่วยเหลอืใคร  โดยวธิใีด  เป็นตน้ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการแสดงความคดิเหน็เชงิวเิคราะห ์ตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสม 
 5.2 ตรวจสอบความสามารถในการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาของหมูล่กูเสอื 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื การคดิวเิคราะหส์ามารถตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 
เพลง 

      ความซ่ือสตัย ์

    ความซื่อสตัย ์ เป็นสมบตัขิองผูด้ ี
   หากว่าใครไมม่ ี  ชาตนิี้เอาดไีมไ่ด้ 
   มคีวามรูท้่วมหวั  เอาตวัไมร่อดถมไป 
   คดโกงแลว้ใคร  จะรบัไวใ้หร้ว่มงาน 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
     

สนัุขป่ากบัแกะ 
 กาลครัง้หนึ่ง มฝีงูแกะที่เขม้แขง็ทรหดอดทนมาก จนสามารถต่อสูก้บัฝงูสุนัขป่าได้ เพราะม ี    
สุนัขบา้นเป็นพนัธมติรดว้ย ต่างฝ่าย ต่างไม่มกีารเพลีย่งพล ้าแก่กนั ในทีสุ่ด ฝ่ายสุนัขป่าไดส้่งฑตูมา
เจรจาสนัติภาพกับฝูงแกะ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย จงึมีการแลกเปลี่ยนตัวประกัน    
ทางฝงูแกะใหฝ้งูสุนัขบา้นเป็นตวัประกนั ทางสุนัขป่าใหลู้กเป็นตวัประกนั ขณะทีก่ารเจรจาด าเนินไป 
กม็เีสยีงหอนของ ลูกสุนขัป่าดงัขึน้ สุนัขป่าไดค้วามคดิทีจ่ะเอาลูกคนืและไดก้นิแกะดว้ย จงึแกลง้รอ้ง
ออกมาทนัทวี่า " พวกท่านทรยศเล่นไมซ่ื่อกบัเรา ดงันัน้เราจะไม่รกัษาสญัญาลม ๆ แลง้ ๆ อกีต่อไป” 
แลว้ฝงูสุนัขป่ากเ็ขา้ขย ้า  ฝงูแกะซึง่ในขณะนัน้ไม่มสีุนัขบา้นคอยช่วยเหลอื ในไม่ชา้แกะกถ็ูกสุนัขป่า
กนิจนหมด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า อย่าไวใ้จคนแปลกหน้า 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 5   การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15   รู้จกัและสมัผสัธรรมชาติ          เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1. ลกูเสอืจ าแนกสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาตกิบัสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรมชาตไิด้ 
2. ลกูเสอืสามารถเล่าเรือ่งราวของสิง่มชีวีติหรอืธรรมชาตแิละบอกวธิกีารอนุรกัษ์ได ้

2.  เน้ือหา  
เรือ่งราวของธรรมชาตทิีม่อียูร่อบตวัของลกูเสอื 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 บตัรภาพธรรมชาต ิ
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเล่นเกมบตัรธรรมชาต,ิ ชวนคดิ ชวนคุย เพื่อแยกแยะธรรมชาต ิ
และสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรมชาต ิ

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืสมัผสัธรรมชาตทิีม่อียูใ่นโรงเรยีนโดยใหล้กูเสอืบนัทกึจดจ า
สิง่ทีพ่บเหน็ เช่น ตน้ไม ้นกปลา ดอกไม ้ฯลฯ 

 3) ใหล้กูเสอืเล่าว่า ประทบัใจสิง่ใดทีไ่ดพ้บเหน็ เพราะเหตุใด และแสดงความคดิเหน็ว่า       
มวีธิกีารใดบา้งทีจ่ะรกัษาสิง่ทีพ่บเหน็ไวใ้หค้งอยูต่ลอดไปหรอืยาวนานทีสุ่ด 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สอบถามความเขา้ใจสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาตกิบัสิง่ทีไ่มเ่ป็นธรรมชาต ิ
5.2 สงัเกตและสอบถามความคดิเหน็ของลกูเสอืในการอนุรกัษ์หรอืรกัษาสภาพธรรมชาตไิว้

ใหค้งอยูต่่อไป 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 
เพลง 

ป่าดงพงพี 
ป่าดงพงพขีองไทยเรานี้มเีกนิพอ 

อยา่มวัรรีอ ขอเชญิรว่มกนัขมนัขม ี
ถิน่ไทยนี้แดนสุขสนัต ์หลากพรรณไมง้ามสดส ี
ตื่นเถดิเรายามเชา้มงุานทนัท ีจอบและเสยีมของเรากม็ ี
สนิทรพัยท์วดีว้ยกสกิรรม (ซ ้า) 
ป่าดงพงพขีองไทยเรานี้อุดมครนั 
อยูใ่นไพรวลัย ์รกัถิน่ไทยใจหรรษา 
แหล่งธารน ้าซ่านหลัง่ไหล หว่างไพรนี้งามหนกัหนา 
ถิน่แดนทองของเรานี้ควรปองคุณค่า หมัน่ขยนัทุกวนัเวลา 
สนิทรพัยไ์ดม้าดว้ยกสกิรรม (ซ ้า) 

 
บตัรภาพ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
      กวางกบัพุ่มไม้ 

 กวางตวัหนึ่งอยู่ในป่าใหญ่  ถูกนายพรานและสุนัขตามล่า ต้องหลบหนีซอกซอน  นายพราน
ตามมาอย่างกระชัน้ชดิ  กวางจะหนีสกัเท่าใดกด็ูจะไม่พ้น  จนกระทัง่มาพบพุ่มไมร้กทบึเขยีวขจแีห่ง
หนึ่ง  กวางจงึวิง่ถลนัเขา้ไปซ่อนตวัอยู่  พุ่มไมน้ัน้แตกใบงดงามร่มครึม้  เมื่อกวางเขา้ไปซ่อนตวัอยู ่ 
กก็ลายเป็นทีก่ าบงั อนัมดิชดิ  นายพรานมองไม่เหน็จงึเดนิเลยไป  กวางแอบมองด้วยใจหวัน่ระทกึ  
แต่ครัน้เหน็พรานผ่านไปกค็ดิว่าตนเองปลอดภยัแลว้  ดว้ยความหวิจงึเผลอกนิใบไม ้ทีก่ าบงักายของตน
เสยีสิน้  โดยไมค่ดิว่าตนรอดชวีติมาไดน้ัน้กเ็พราะใบไมเ้หล่านัน้แท ้ๆ  
 ฝ่ายนายพรานคน้หากวางไม่พบ  จงึเดนิยอ้นกลบัมาทางเดมิและพบกวางก าลงัเลม็ใบไมอ้ยู่   
นายพรานจงึน้าวธนูและยงิกวางลม้ลง  ก่อนทีก่วางจะขาดใจตาย  มนัไดแ้ต่ร าพงึว่า  “ใบไมช้่วยชวีติ
เราไวแ้ท ้ๆ แต่เรากลบัเนรคุณกนิมนัเสยีหมด” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จงกตญัญรููคุ้ณ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16   ความปลอดภยัในบ้าน             เวลา  1 ชัว่โมง 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถบอกสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุและอุบตัภิยัภายในบา้นได ้  
2.  เน้ือหา 
 สาเหตุต่างๆ ทีท่ าใหเ้กดิอุบตัเิหตุภายในบา้นและอนัตรายทีเ่กดิจากไฟ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 

3.2 ใบความรู ้เรือ่ง ความปลอดภยัในบา้นภาพประกอบ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัการเกดิอุบตัเิหตุในบา้น โดยเปิด
โอกาสใหเ้ล่า 2 – 3 คน แลว้สรปุตวัอยา่งอุบตัเิหตุในบา้น เช่น การพลดัตกหกลม้ ไฟฟ้าดดู ไฟไหม้
น ้ารอ้นลวก ใชย้าผดิ อคัคภียั ไดร้บัสารพษิ แก๊ส แมลงสตัวก์ดัต่อย อุบตัเิหตุจากของมคีมต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอื ใหห้มูล่กูเสอื ช่วยกนัคดิวธิป้ีองกนัอุบตัเิหตุดงักล่าวขา้งตน้หมูล่ะ     
2 ประเภท โดยไม่ซ ้ากนั 

 3) ใหต้วัแทนหมูล่กูเสอืรายงานทลีะหมู ่และผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายเพิม่เตมิ และสรุป 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล   
สงัเกตความสนใจและการเขา้รว่มกจิกรรม การตอบค าถามและการแสดงความคดิเหน็ 

6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื การคดิวเิคราะหแ์ละเหน็ความส าคญัของการป้องกนัอุบตัเิหตุ เพื่อความปลอดภยัในบา้น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 
เพลง      

     ลิมโบ้ลูกเสือ 
   สนุกกนัไปพาใจใหร้ืน่เรงิ รว่มบนัเทงิกบัลกูเสอืดกีว่า (ซ ้า)   
   กายและใจจะคลายเหนื่อยลา้ ยงัรกัษาอายุยนืนาน 
   กจิการงานเราลกูเสอืไมห่วัน่ เพราะทุกวนั ใจเรารื่นเรงิ 
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ใบความรู้ 
ความปลอดภยัในบ้าน 

 
ภาพประกอบการเรียนรู้ 

 
 
สาเหตท่ีุท าให้เกิดอบุติัเหตใุนบ้าน  
 อุบตัเิหตุและอนัตรายทีเ่กดิขึน้ภายในบา้น เนื่องจากมาจากการขาดความมรีะเบยีบวนิยัและ
ขาดความรอบคอบเป็นส่วนใหญ่ อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้เสมอจากสาเหตุต่อไปนี้ 

1. การพลดัตกหกลม้ 
2. ไฟฟ้า 
3. ไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก 
4. ใชย้าผดิ 
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5. อคัคภียั 
6. ของมพีษิ แก๊สพษิ และสตัวร์า้ยต่าง ๆ  
7. ของมคีมต่างๆ 

วิธีป้องกนัอบุติัเหตภุายในบ้าน 
 1. จดัวางเครือ่งเรอืน และเครือ่งใชต่้าง ๆ ใหเ้ป็นระเบยีบ ของเล่นเดก็ควรจดัใหเ้ป็นระเบยีบ

ไมเ่กะกะ และไมว่างของเกะกะตามขัน้บนัได รวมทัง้บรเิวณบา้นทีอ่าจท าใหส้ะดุด และพลดัตกหกลม้ได้ 
 2. อยา่ใชม้อืทีเ่ปียกน ้าดบัสวติชไ์ฟ การถอดเตา้เสยีบ ใหจ้บัทีต่วัเตา้เสยีบแลว้ดงึออกอยา่ดงึ

ทีส่ายไฟฟ้าเพราะอาจท าใหส้ายไฟฟ้าขาดภายในและเกดิกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้ 
 3. ระมดัระวงัเรือ่งไฟในการหุงตม้ และการยกของรอ้น เช่นน ้ารอ้น ถว้ยแกงรอ้น ๆ  
 4. ไมร่บัประทานยาใด ๆ ก่อนจะมัน่ใจในความปลอดภยั ดว้ยการถามผูใ้หญ่ 
 5. ไมเ่ปิดกล่อง หบีห่อทีไ่ม่รูท้ ีม่า ระวงัการสมัผสักบัสิง่ของมพีษิ  
 6. ระวงัและหลกีเลีย่งจากแมลงมพีษิต่าง ๆ เช่น แมลงป่อง ตะขาบ ผึง้ แตน รวมทัง้สตัว์

เลีย้งทีอ่าจท าอนัตรายได ้เช่น สุนขั แมว 
 7. ระมดัระวงัในการใชข้องมคีม และของแหลมต่างๆ ถา้ยงัไมส่ามารถใชข้องเหล่านี้ไดจ้น

ช านาญควรขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่ช่วย 
 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 
     หมาป่ากบันกกระเรียน 
 หมาป่าก าลงักนิกระต่ายป่า ทีฆ่่าไดอ้ย่างตะกละตะกลาม แต่ทนัใดนัน้กระดูกชิน้เลก็ ๆ กไ็ป
ตดิคอของมนัและมนัไมส่ามารถกลนืกระดูกชิน้นัน้ลงไปได ้ไมน่านมนักร็ูส้กึเจบ็ทีค่อหอย กเ็ลยวิง่ไป
วิง่มา      รอ้งครวญคราง พยายามหาหนทางบรรเทาความเจบ็ปวด มนัพยายามขอรอ้งใครก็ตามที่
มนัเจอ ใหช้่วยเอากระดกูออกไปท ี“ไม่ว่านะขออะไรขา้กใ็หไ้ดท้ัง้นัน้” หมาป่าพูด “ถ้าช่วยเอากระดูก
ออกไปได”้ ในทีสุ่ด  นกกระเรยีนกต็กลงที่จะช่วย มนับอกหมาป่าใหน้อนลงพรอ้มกบัอา้ปากใหก้วา้ง
มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะกวา้งได ้แลว้นกกระเรยีนก็ยดืคอยาว ๆ ของมนัเขา้ไปในปากหมาป่าใช้ จงอยปาก
ของมนัเขีย่กระดูกชิ้นนัน้หลุดออกมาได้ “เจา้จะให้อะไรขา้เป็นรางวลัตามที่สญัญาไว้” นกกระเรยีน
ถาม หมาป่าแสยะยิม้แยกเขีย้ว และพูดว่า “จงส านึกตนไวเ้ถดิ เพราะเจา้เพิง่เอาหวัของเจา้เขา้มาใน
ปากของขา้และเอามนัออกไปไดอ้ยา่งปลอดภยั นัน่น่าจะเป็นรางวลัทีย่ ิง่ใหญ่ส าหรบัเจา้แลว้” 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความกตญัญไูมม่ใีนหมูค่นพาล 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17   การเดินข้ามถนนอย่างปลอดภยั   เวลา  1  ชัว่โมง 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกความหมายและวธิปีฏบิตัตินต่อเครือ่งหมายจราจรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ชวีติประจ าวนัได ้

 1.2 ลกูเสอืสามารถขา้มถนนไดอ้ยา่งปลอดภยั 
2.  เน้ือหา 

 2.1 ความหมายและวธิปีฏบิตัตินต่อเครือ่งหมายจราจร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนั 
 2.2 การขา้มถนนอย่างปลอดภยั 

 3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 แผนภมูภิาพเครือ่งหมายจราจรทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนั 
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง เครือ่งหมายจราจรและการขา้มถนนอยา่งปลอดภยั 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  1) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายสญัญาณจราจร สญัญาณไฟส าหรบัคนขา้มถนน การใชท้าง
มา้ลายและสะพานลอยและชวนสนทนาดว้ยค าถามว่า 
        -  ใครเคยขา้มถนนบา้งใหย้กมอืขึน้ สุ่มถาม 1 -2 คน ว่าขา้มอย่างไร มใีครช่วยพาขา้ม 
        -  ลูกเสอืคดิว่า ในการเดนิถนนและการขา้มถนนอาจเกิดอนัตรายอะไรได้บ้างและ          
คดิว่าจะระวงัตนเองไดอ้ยา่งไร   
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนลกูเสอืรอ้งเพลงขา้มถนน และถอดความหมายของเนื้อเพลง 
  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัสถานทีเ่ป็นถนนจ าลอง ทบทวนสญัญาณไฟจราจร สญัญาณไฟ    
คนขา้มถนน สาธติการเดนิถนนและขา้มถนนอย่างปลอดภยั 
  4) หมูล่กูเสอืฝึกการเดนิถนนและขา้มถนนอย่างปลอดภยัตามขัน้ตอนการสาธติ 
  5) ผูก้ ากบัลูกเสอืและลกูเสอืร่วมกนัสรุป วธิกีารเดนิถนนและขา้มถนนอย่างปลอดภยั 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ)  
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5.  การประเมินผล 
 สอบถามความเขา้ใจเรือ่งสญัญาณไฟจราจร เครือ่งหมายจราจร ตลอดจนวธิกีารเดนิถนน
และขา้มถนนอยา่งปลอดภยั 
 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
เพลง 

   ข้ามถนน 
                  อยา่เหมอ่มอง ตอ้งดขูา้งหน้า อกีซา้ยและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
               หากยวดยานมากหลาย กต็้องอดใจทนอย่าตดัหน้ารถยนต ์ทุกทุกคนควรระวงัเอย 
                     มง แซะ มง แซะ แซะ มง   ตะลุ่มตุมมง  (ซ ้า) 

    
    ข้ามถนน 

   ขา้มถนนบนสะพานลอย  หรอืลอดอุโมงคเ์หนื่อยหน่อย  แต่กป็ลอดภยัด ี
         ขา้มถนนบนทางมา้ลาย  มองขวามองซา้ย   และมองขวาอกีท ี   
         หากปลอดภยัขา้มไดอ้ย่ารอร ี  ครึง่หลงัมองซา้ยอกีท ีเพราะอาจจะมรีถมา 
 

เกม 
     ว่ิงผลดัจราจร 
วิธีเล่น  ลูกเสอืแต่ละหมู่เขา้แถวตอนลกึจ านวนเท่า ๆ กนั จดัท าบตัรสแีดง  3  ใบส ี เหลอืง 3 ใบ   
สีเขียว  6  ใบ  แต่ละชุดวางไว้หน้าหมู่ลูกเสือ ห่างจากหัวแถวประมาณ  5  เมตร  เมื่อได้ยิน
สญัญาณเริม่เล่นให้   คนแรกของแต่ละหมู่วิง่ไปหยบิบตัร หากได้บตัรสแีดงให้คว ่าบตัรไว้ดงัเดิม  
แลว้วิง่กลบัมาต่อแถวเดมิ    เพื่อเตรยีมเล่นใหม่  หากเป็นบตัรสเีหลอืงให้คว ่าบตัรและรออยู่ตรงนัน้ 
เพื่อรอเล่นใหม ่หากไดบ้ตัรสเีขยีวใหร้บีน าบตัรไปไว้อกีจดุหนึ่งแลว้นัง่รอสมาชกิ หมู่ใดไดบ้ตัรสเีขยีว
ครบก่อนเป็นหมูท่ีช่นะ  
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ใบความรู้ 
     เคร่ืองหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภยั         
เครื่องหมายจราจร  
 เป็นสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการควบคุมการจราจรมกัเป็นสญัญาณไฟหรอืป้าย 
 สญัญาณไฟจราจร 
 สญัญาณไฟจราจรโดยทัว่ไป ประกอบดว้ยสญัญาณไฟสามส ีตดิตัง้ตามทางแยกต่าง เพื่อ
ควบคุมการจราจรตามทางแยก โดยทัง้สามส ีไดแ้ก่ สแีดงใหร้ถหยดุ สเีหลอืงใหร้ถระวงั เตรยีมหยดุ 
และสเีขยีว คอืใหร้ถไปได ้
 ส าหรบัสญัญาณไฟจราจรพเิศษ เช่น มสีเีหลอืงเพยีงสเีดยีวกระพรบิอยู่ ใชส้ าหรบัทางแยก ที่
ไมพ่ลุกพล่าน หมายถงึ ใหร้ะมดัระวงัว่ามทีางแยกและดูความเหมาะสมในการออกรถไดเ้อง, 
สญัญาณไฟจราจรส าหรบัการขา้มถนน เป็นตน้ 

สญัญาณไฟจราจรส าหรบัการเดินรถ ม ี3 ส ีคอื สแีดง สเีหลอืง และสเีขยีว 
 

 
 

 สีแดง   หมายถงึ   ใหร้ถทุกคนัหยุดหลงัแนวเสน้ทีก่ าหนดไว ้
 สีเหลือง  หมายถงึ  ใหร้ถทีแ่ล่นอยูเ่ตรยีมหยดุ  หรอืใหร้ถทีจ่อดอยูเ่ตรยีมแล่น 
 สีเขียว  หมายถงึ   ใหร้ถแล่นผ่านไปได ้
สญัญาณไฟส าหรบัคนข้ามถนน  
 สญัญาณไฟส าหรบัคนขา้มถนนจะมรีปูคนในสญัญาณไฟ ม ี2 ส ีคอื สแีดง และสเีขยีว 
 สีแดง   หมายถงึ  หา้มขา้มถนน 
 สีเขียว  หมายถงึ   ขา้มถนนได ้
 
 
 

สีเหลือง 

สีแดง 

สีเขียว
เขียวยว 

สีเขียว
เขียวยว 

สีแดง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ป้ายจราจร 
เป็นป้ายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

• ป้ายบงัคบั มกัจะมพีืน้สขีาว ขอบสแีดง เป็นป้ายก าหนด ตอ้งท าตาม เช่น หา้มเลีย้วขวา 
• ป้ายเตอืน มกัจะมพีืน้สขีาว ขอบสดี า จะเป็นป้ายแจง้เตอืนว่ามอีะไรอยูข่า้งหน้า 
• ป้ายแนะน า เป็นป้ายทีแ่นะน าการเดนิทางต่างๆ อาท ิทางลดั ป้ายบอกระยะทาง เป็นตน้ 

ป้ายจราจร ความหมาย 

 

แสดงต าแหน่งทางขา้มถนน            
 

 

เครือ่งหมายทางขา้มถนน 
 

 

โรงเรยีน ระวงัเดก็ : ทางขา้งหน้ามโีรงเรยีนตัง้อยูข่า้งทางใหข้บัรถให้
ชา้ลงและระมดัระวงัอุบตัเิหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึน้แก่เดก็นักเรยีนถ้าเดก็
นกัเรยีนก าลงัเดนิขา้มถนนใหห้ยดุรถใหเ้ดก็นกัเรยีนขา้มถนนไปได้
โดยปลอดภยัถา้เป็นเวลาทีโ่รงเรยีนก าลงัสอนใหง้ดใชเ้สยีงสญัญาณ
และหา้มใหเ้กดิเสยีงรบกวนดว้ยประการใดๆ 

 

ระวงัคนขา้มถนน : ทางขา้งหน้ามทีางส าหรบัคนขา้มถนน หรอืมี
หมูบ่า้นราษฎรอยูข่า้งทางซึง่มคีนเดนิขา้มไปมาอยูเ่สมอ ใหข้บัรถให้
ชา้ลงพอสมควรและระมดัระวงัคนขา้มถนนถ้ามคีนก าลงัเดนิขา้มถนน
ใหห้ยดุใหค้นเดนิขา้มถนนไปไดโ้ดยปลอดภยั 

 

เฉพาะคนเดนิ :บรเิวณทีต่ดิตัง้ป้ายเป็นบรเิวณทีก่ าหนดใหเ้ฉพาะคน
เดนิเท่านัน้ 

 

หยดุ : รถทุกชนิดตอ้งหยดุเมื่อเหน็ว่าปลอดภยัแลว้ จงึใหเ้คลื่อนรถ
ต่อไปไดด้ว้ยระมดัระวงั 

 

ใหท้าง :รถทุกชนิดตอ้งระมดัระวงัและใหท้างแก่รถและคนเดนิเทา้
ในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมือ่เหน็ว่าปลอดภยัและไมเ่ป็นการกดี
ขวางการจราจรทีบ่รเิวณทางแยกนัน้แลว้จงึใหเ้คลื่อนต่อไปไดด้ว้ย
ความระมดัระวงั 
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ความปลอดภยัในการเดินถนน และข้ามถนน 
 เพื่อความปลอดภยัของตนเอง ผูอ้ื่น และเป็นตวัอยา่งทีด่ ีควรปฏบิตัใินการเดนิถนน   ดงันี้ 

1.  ถนนทีม่ทีางเทา้  เดนิบนทางเทา้และเดนิชดิดา้นซา้ยของทางเทา้ 
2.  ถนนทีไ่มม่ทีางเทา้ เดนิชดิขอบดา้นขวาของถนน เมือ่มรีถแล่นสวนมาจะไดร้ะมดัระวงั 
3.  เดนิถนนตอนกลางคตนืควรถอืไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสือ้ผา้สขีาวหรอืสอ่ีอน 
4.  เด็กที่ยงัข้ามถนนไม่เป็น ต้องมผีู้ใหญ่ดูแลโดยจูงเด็กให้เด็กเดินด้านในห่างขอบถนน  

การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภยัใหป้ฏบิตั ิ ดงันี้ 
1.  ขา้มสะพานลอย  ทางขา้มทีม่สีญัญาณไฟส าหรบัคนขา้ม  ทางมา้ลาย หรอืบรเิวณจุดที่มี

ต ารวจอ านวยความสะดวก รอใหร้ถจอดสนิทก่อนจงึขา้มไดแ้ละระมดัระวงัรถทีข่บัแซงขึน้มา 
2.  ถ้าไม่มสีะพานลอย หรอืทางขา้มทีม่สีญัญาณไฟ  หรอืทางมา้ลาย ใหข้า้มถนนดว้ยความ

ระมดัระวงั  หยุดที่ขอบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หนักลบัมาดูรถทางซ้าย แล้วหนักลบัไปดูรถ
ทางขวาอกีครัง้  เมือ่ไมม่รีถหรอืรถอยูไ่กลจงึขา้มถนนอยา่งระมดัระวงั โดยเดนิทางตรง 

3.  ไม่ควรวิง่  ไม่ควรเดินย้อนกลบักลางทาง  และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลาง
ถนน ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของในกระเป๋าหรอืก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนน
เดด็ขาด เพราะอาจเสยีหลกั หกลม้จนโดนรถเฉี่ยวชนได ้
 4. เพิม่ความระมดัระวงัการขา้มถนนบรเิวณทางแยกและบรเิวณที่มสีิง่บดบงั เช่น ท้ายรถ
ประจ าทาง ซอยทีม่รีถจอด 
 5. การขา้มถนนทีม่รีถเดนิทางเดยีว ควรหยุดดูว่ารถวิง่มาจากทางใดและระมดัระวงัรถทีว่ ิง่ยอ้น
ศรหากเป็นถนนทีม่เีกาะกลาง ควรขา้มทลีะครึง่ถนน และหยดุพกัทีเ่กาะกลางหากไมม่รีถค่อยขา้มครึง่หลงั 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ไม่เอาไฟแดง 

   ณ เมอืงแห่งหนึ่ง ซึง่รถตดิเป็นประจ า มชีายคนหนึ่ง เบื่อรถตดิมาก แต่กไ็ม่รูจ้ะท าอย่างไรด ี
ไดแ้ต่บ่นและด่าไปวนั ๆ จนวนัหนึ่ง เทวดาทนเสยีงบ่นของชายคนนี้ไม่ไหว จงึไดล้งจากสวรรค์ มา
หาชายคนนี้แล้วถามว่า "ขา้ทนฟังเจา้บ่นทุกวนัจนเบื่อแล้ว เจา้มปัีญหาอะไรไหนลองเล่ามาซ"ิ  ชาย
คนนัน้เหน็เทวดากต็กใจ แต่กไ็ม่รูจ้ะท ายงัไง ไดต้อบว่า "ทีผ่มบ่นกเ็พราะเมอืงนี้รถตดิมาก ผ่านไปที่
ไหนรถก็ติดกันยาวเหยยีด"เทวดาถามชายคนนัน้ว่า  "แล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะ จะให้ข้าท าให้รถ
ทัง้หมดหายไปจากโลกนี้เลยก็ได้นะ แต่รถของเจา้ก็ต้องหายไปด้วยนะ เพื่อความยุตธิรรม" ชายคน
นัน้กค็้านขึน้ว่า "ไม่เอาหรอก แบบนัน้ผมจะไปท างานยงัไงล่ะท่าน เอางีก้็แล้วกนั ผมขอใหต่้อจากนี้
ไปเมอืงนี้ไม่มไีฟแดงอกีต่อไป"   เทวดาจงึตอบว่า    "เอางัน้กไ็ด้" แลว้หลงัจากนัน้มา เมอืงนี้ก็ไม่มี
ไฟแดงอกีเลย ไม่ว่าจะขบัรถผ่านไปแยกไหน ไฟจราจรทุกดา้นกก็ลายเป็นไฟเขยีวหมดตลอดเวลา 
คนทีจ่ะขา้มถนน ก็ขา้มไม่ได ้รถกว็ิง่ขวกัไขว่ตลอดเวลา ท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุมากมาย ในทีสุ่ดชายคน
เดมิจงึตอ้งขอรอ้งใหเ้ทวดาเปลีย่นกลบัไปเป็นไฟ 3 ส ีเหมอืนเดมิ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การปฏบิตัติามกฎจราจร ช่วยใหเ้กดิความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18   รู้เท่าทนัโฆษณาชวนเช่ือ              เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายการโฆษณาเกนิความจรงิได้ 
2.  เน้ือหา      
 การโฆษณาขายสนิคา้ (ขนม ของเล่น) เกนิความเป็นจรงิ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ขนมและของเล่น หรอืใชภ้าพแทน 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืเตรยีมขนมของเล่นทีเ่ดก็ ๆ ชอบ มาใหล้กูเสอืแลว้ชวนคดิชวนคุย  
   - ใครชอบขนม/ของเล่นชนิดไหนเพราะเหตุใดจงึชอบ 

   - ผูก้ ากบัลกูเสอืแสดงบทบาทสมมตเิป็นนกัโฆษณาสนิคา้ โฆษณาขนม / ของเล่น
โดยเลยีนแบบโฆษณา ชวนเชื่อใหเ้กนิความจรงิอย่างชดัเจน 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถามลกูเสอืว่า เชื่อหรอืไมเ่ชื่อ และจะซือ้สนิคา้ทีโ่ฆษณาหรอืไม่ 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามชวนคดิทลีะค าถาม 
  (1) ลกูเสอืคดิว่าจดุประสงคข์องการโฆษณาสนิคา้คอือะไร 
  (2) เราควรเชื่อสิ่งที่เขาบอกหรือไม่ เพราะอะไร (สรุปให้เห็นว่าการโฆษณามี
จุดประสงค์เพื่อจงใจให้คนซื้อสนิค้า จงึมกัพูดแต่สิ่งที่ช่วยให้ขายของได้เท่านัน้ ไม่สามารถเชื่อได้
ทัง้หมด ลูกเสอืจงึไม่ควรซือ้ขนม / สิง่ของตามค าโฆษณา เพราะอาจเกดิผลเสยี เช่น ของไม่ด ีราคา
แพงเกนิจรงิและอาจมสีหีรอืมสีารพษิปนอยู)่ 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 สอบถามความคดิเหน็ของลกูเสอืส ารองทีม่ต่ีอการซื้อขนม ของเล่น จากการโฆษณาเกนิความจรงิ  
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะหส์ามารถตดัสนิใจไดว้่า ควรเชื่อค าโฆษณาสนิคา้หรอืไม่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
เพลง 

ยินดีท่ีรู้จกั 
  ยนิดทีีรู่จ้กั เพื่อนรกัขอเชญิรว่มจติ เรารกักนัฉนัมติร รกัสนิทเหมอืนพีน้่องกนั 
 ยนิดทีีรู่จ้กั เพื่อนรกัขอรว่มใจมัน่   ขอใหผ้กูสมัพนัธ ์รว่มรกักนัใหน้านเถดิเอย 
 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
       ของเล่นสอนใจ 
 วนันี้แม่ได้พาลูกหมมีาตลาดด้วย ลูกหมเีดนิผ่านรา้นลูกอมและของเล่นเดก็ จงึขอให้แม่ซื้อ
ของเล่นให ้แม่ตรวจดูของและถามราคา พบว่าแพงไป และของเล่นมสีทีีอ่าจไม่ปลอดภยัไดจ้งึไม่ซื้อ
ให้ แต่ลูกหมไีม่เข้าใจ เสยีใจและร้องไห้ที่แม่ไม่ซื้อให้ ลงดิ้นอยู่กับพื้น แม่อธบิายแต่ลูกหมไีม่ฟัง     
จะเอาของเล่นใหไ้ด ้    ดว้ยความรกัลกูในทีสุ่ดแมก่ใ็จอ่อน ซือ้ของเล่นชิน้นัน้ใหล้กูหม ี  
 ลกูหมดีใีจหยุดรอ้งไหท้นัท ีต่อมาของเล่นนัน้เล่นไดไ้ม่นานกห็ลุดเป็นชิน้ ๆ แต่ทีร่า้ยกว่านัน้
ลูกหมมีีอาการปวดท้องมาก อาเจยีน เมื่อไปหาหมอจงึรู้ว่าลูกหมไีด้รบัสารพิษจากสีในของเล่น     
แม่เสยีใจมาก ทีใ่จอ่อนยอมซือ้ของเล่นใหลู้กหมทีัง้ทีส่งสยัว่าจะไม่ปลอดภยั และลูกหมเีองกเ็สยีใจที่
ไมเ่ชื่อฟังแม ่จงึบอกว่าต่อไปนี้ลกูหมจีะเชื่อแมทุ่กครัง้ 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ขนม ของเล่น อาจมอีนัตรายได ้จงึควรปรกึษาและเชื่อฟังผูใ้หญ่ในการซือ้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 7   บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 19   ลกูเสือส ารองบริการ              เวลา   2    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถเกบ็เสือ้ผา้และรองเทา้ของตนได้ 
 1.2 ลกูเสอืสามารถจดัและเกบ็ทีน่อนได้ 
 1.3 ลกูเสอืบอกวธิกีารตม้น ้ารอ้นได้ 
 1.4 ลกูเสอืสามารถท าความสะอาดภาชนะ (แกว้,จาน) ต่างๆ เมือ่ใชแ้ลว้ได ้
2.  เน้ือหา      
 2.1 การเกบ็เสือ้ผา้และรองเทา้ของตนเอง 
 2.2 การจดัและเกบ็ทีน่อน 
 2.3 การตม้น ้ารอ้น 
 2.4 การท าความสะอาดภาชนะ (แกว้,จาน) ต่างๆ เมือ่ใชแ้ลว้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เสือ้ผา้,  รองเทา้,  ผา้เชด็หน้า,  ฯลฯ 
 3.3  ใบความรู ้
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา เรือ่งการแต่งตวัและการนอน 
 - ใครแต่งตวัไดเ้องเมือ่มาโรงเรยีน 
   - ใครเปลีย่นเสือ้ผา้ไดเ้องเมื่อกลบัถงึบา้น 
     - ลกูเสอืนอนกบัใคร นอนทีไ่หน 
     - ถา้อยากใหห้อ้งนอนเรยีบรอ้ย ควรท าอย่างไร เป็นตน้ 

  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืจดักจิกรรมเป็นฐานการเรยีน 2 ฐาน โดยใชว้ธิกีารสอนแบบสาธติ 
และฝึกปฏบิตั ิ

   ฐานที ่1  การเกบ็เสือ้ผา้และรองเทา้ 
   ฐานที ่2  การจดัและเกบ็ทีน่อน 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืช่วยกนัสรุปกจิกรรมทัง้ 2 ฐาน 
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4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 
4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา เรือ่งการต้มน ้ารอ้น และการท าความสะอาดเครือ่งใช ้
เช่น 

- เคยดื่มน ้ารอ้นไหม 
-  น ้ารอ้นใชท้ าอะไร 
-  ตม้น ้ารอ้นเป็นหรอืไม่ 
-  ใครเคยซกัเสือ้ผา้ 
-  ใครเคยขดัรองเทา้ 

    ฯลฯ 
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืจดักจิกรรมเป็นฐานการเรยีน  3  ฐาน โดยใชว้ธิกีารสอนแบบ 

  สาธติและฝึกปฏบิตั ิ
   ฐานที ่ 1  การตม้น ้ารอ้น 
   ฐานที ่ 2  การท าความสะอาดแกว้น ้าและจาน 
   ฐานที ่ 3  การท าความสะอาดพืน้บา้น , อาคาร 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืช่วยกนัสรุปกจิกรรมทัง้  3  ฐาน 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตความสามารถในการเกบ็และท าความสะอาดเสือ้ผา้ รองเทา้  ภาชนะ (แก้ว,จาน)  และ
ความสนใจในการเรยีนรู ้วธิตีม้น ้ารอ้น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 
เพลง 

งานส่ิงใด 

งานสิง่ใด    งานสิง่ใด  แมใ้ครละเลยทิง้ปล่อย 
มวัแต่คอย  เฝ้าแต่ตอย  หวงัคอยจะเกีย่งโยนกอง 
ไมม่เีสรจ็  (ซ ้า) รบัรองจ าไวทุ้กคนตอ้งท างานเราตอ้งช่วยกนั 
ช่วยกนั ช่วยกนั  ช่วยกนั 

 
 

 
ใบความรู้ 

 
การเกบ็เส้ือผา้ 

 เสือ้ผา้ทีใ่ส่แลว้ก่อนน าลงไปซกัควรปฏบิตัดิงันี้ 
 1.  ผึง่ใหเ้หงือ่แหง้ก่อนน าไปใส่ตะกรา้ 
 2.  ซ่อมแซมตรงทีช่ ารดุ 
 3.  แยกถุงเทา้และชุดชัน้ใน 
 4.  แยกผา้สแีละผา้ขาว 

วิธีซกัเส้ือผ้า 
 1.  แช่ผา้ในน ้าสะอาด  10  นาท ี แลว้ขยีเ้อาสิง่สกปรกออก 
 2.  แช่ผา้ในน ้าผงซกัฟอก  15  นาท ี
 3.  ขยีผ้า้ตรวจส่วนทีส่กปรกมากจนสะอาดแลว้จงึขยีส้่วนอื่นๆ 
 4.  น าผา้มาซกัในน ้าสะอาด  2-3  ครัง้  จนหมดฟอง 
 5.  น าไปตากใชท้ีห่นีบผา้กนัผา้ตกหล่น 
 6.  เมือ่ผา้แหง้แลว้  พบัแยกประเภท  จดัเกบ็เขา้ตู้ 
วิธีเกบ็รองเท้า 

รองเท้าผา้ใบ 
1.  ถอดเชอืกผกูรองเทา้และเคาะฝุ่ นออก 
2.  แช่ในน ้าผงซกัฟอก  10  นาท ี ใชแ้ปรงขดัใหส้ะอาด  ซกัในน ้าสะอาด  2-3  ครัง้ จนหมดฟอง 
3.  น าไปตากใหแ้หง้  รอ้ยเชอืกรองเทา้  แลว้น าจดัเกบ็เขา้ที่ 

รองเท้าหนัง 
 1. เคาะฝุ่ นออกแลว้ใชผ้า้ชุบน ้าเชด็ใหส้ะอาด 
 2. ทายาขดัรองเทา้ใหท้ัว่ ใชแ้ปรงขดัใหเ้งาขึน้แลว้จดัเกบ็เขา้ที่ 
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การจดัเกบ็ท่ีนอน 
หลงัจากต่ืนท่ีนอนแล้ว  ควรจดัเกบ็ท่ีนอนดงัน้ี 
1.  ดงึผา้ปทูีน่อนใหต้งึ ปัดฝุ่ นออก 
2.  จดัวางหมอนบนหวัเตยีง ปัดฝุ่ นออก 
3.  พบัผา้ห่มจดัวางปลายเตยีง ก่อนพบัควรสลดัฝุ่ นออก 
4.  ใชผ้า้คลุมเตยีงคลุมกนัฝุ่ นใหเ้รยีบรอ้ย 
 

การท าควาสะอาดเครื่องใช้ 
วิธีล้างแก้วและจาน  (ควรแยกล้างโดยล้างแก้วก่อน) 
1.  เทน ้าออกจากแกว้ เทเศษอาหารออกจากจานก่อนลา้ง 
2.  ลา้งในน ้าเปล่า 1 ครัง้ 
3.  ผสมน ้าลา้งจาน น าแกว้หรอืจานลา้งโดยใชฟ้องน ้าถูใหส้ะอาด 
4.  ลา้งในน ้าสะอาด 2 – 3 ครัง้ 
5.  คว ่าในตะกรา้หรอืทีค่ว ่าจาน 
6.  แหง้แลว้จดัเกบ็เขา้ที ่

การต้มน ้าร้อน 
1.  ใส่น ้าลงในกาใหพ้อด ีน ากาตัง้บนเตาไฟ หนัพวยกาไปดา้นทีไ่ม่มคีนอยู่ 
2.  เมือ่น ้าเดอืดใหส้วมถุงมอืกนัรอ้นหรอืใชผ้า้จบัยกกาลงจากเตา 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 
 

ชินจงัเดก็น่ารกั 
 

น.ส. อุทยัวรรณ  ชดิเนินสงู  ผูแ้ต่ง 
 

 “ชินจงั ชนิจงั ตื่นได้แล้ว สายมากแล้ว เดีย๋วไปโรงเรยีนไม่ทนั” เสียงของแม่ดงัขึ้นข้าง ๆ     
หูชนิจงั ทีก่ าลงัหลบัสบาย ชนิจงัยงัไม่อยากตื่น จงึบอกแม่ดว้ยเสยีงอู้อี้ว่า “เดีย๋วขอชนิจงันอนต่ออีก
นิดนะครบัแม่” ว่าแลว้กท็ าท่าจะนอนต่อ แมจ่งึจบัใหช้นิจงัลุกขึน้ แลว้ออกจากหอ้งไป ชนิจงัลุกขึน้ไป
แปรงฟัน อาบน ้า แล้วแต่งตวั ไปรบัประทานอาหารเช้ากบัแม่ แต่ก่อนออกจากห้อง ชนิจงัหนัมาดูที่
นอนของตัวเอง ยงัไม่เรยีบร้อย จงึไปพบัผ้าห่ม เก็บหมอนเข้าที่ เก็บชุดใส่ที่นอน  และผ้าเช็ดตัว       
ที่กองอยู่กับพื้น ไปผึ่งให้เรยีบรอ้ย เพราะแม่เคยสอนไว้ว่า เมื่อตื่นนอนต้องเก็บที่นอน พบัผ้าห่ม    
ใหเ้รยีบรอ้ย เสือ้ผ้าที่ใส่แลว้ต้องผึ่งไว้ ไม่เก็บยดัตะกรา้ ผ้าอาจขึน้ราได้ ผา้เชด็ตวัที่เปียกน ้ายิง่ต้อง
ผึง่ใหแ้หง้ก่อนเกบ็ 
 เมือ่ชนิจงัเกบ็ทีน่อน และผึง่ผา้เสรจ็กอ็อกจากหอ้งไปรบัประทานอาหาร แมเ่อ่ยปากชมว่าชนิจงั
เกบ็หอ้งไดส้ะอาดเรยีบรอ้ยด ีไม่รกรุงรงั ท าใหห้อ้งน่านอน ก่อนลงจากบา้นไป แม่ก าชบัใหช้นิจงัผูก
เชอืกรองเทา้ก่อนเดนิทุกครัง้ ไม่เช่นนัน้อาจสะดุดเชอืกรองเท้าที่ไม่ได้ผูกหกล้มได ้แลว้ชนิจงัก็เดนิ
ไปโรงเรยีนอยา่งมคีวามสุข 
 
เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า การเกบ็สิง่ของเครื่องใชใ้หส้ะอาดเป็นระเบยีบ ยอ่มท าใหเ้กดิความปลอดภยักบัผูใ้ช ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20   ประวติัธงชาติไทย   เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกประวตัขิองธงชาตไิทยและวธิชีกัธงชาตไิทยได้ 
 1.2 ลกูเสอืสามารถบอกลกัษณะของธงลกูเสอืโลกและธงชาตขิองประเทศอื่น  ๆอกี 2 ประเทศได ้
2.  เน้ือหา   
 ประวตัขิองธงชาตไิทย ธงลกูเสอืโลก และธงชาตขิองประเทศอื่น ๆ อกี 2 ประเทศ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลงไตรรงคธ์งไทย  
 3.2 อุปกรณ์วาดรปู, ธงชาตไิทย, ภาพธงลกูเสอืโลก และธงชาตขิองประเทศอื่นอกี 2 ประเทศ 
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง ประวตัธิงชาตไิทย 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ลกูเสอืขบัรอ้งเพลงไตรรงคธ์งไทย แลว้ถอดความหมายของธงชาตแิละสขีองธงชาตไิทย 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายเล่าประวตัขิองธงชาตไิทยประกอบภาพ 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งวธิชีกัธงชาตไิทย เช่น เคยเหน็การชกัธงชาตไิทยแลว้

หรอืไม ่มวีธิชีกัอยา่งไร ใครเคยเป็นผูช้กัธงบา้ง ฯลฯ และสรปุวธิกีารชกัธงชาตไิทยทีถู่กตอ้ง 
 4) ผูก้ ากบัลูกเสอืใหล้กูเสอืดูธงลกูเสอืโลก และธงชาตขิองประเทศอื่นอกี 2 ประเทศ พรอ้ม

บอกทีต่ ัง้ของประเทศนัน้ 
  5) ลกูเสอืวาดภาพธงชาตไิทย  
  6) สรปุบทเรยีนและมอบหมายใหศ้กึษาพระราชประวตัขิองพระมหากษตัรยิอ์งคปั์จจุบนั 
          4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สอบถามประวตัขิองธงชาตไิทยและวธิชีกัธงชาตไิทย 
 5.2 สอบถามลกัษณะของธงลกูเสอืโลกและธงชาตขิองประเทศอื่น ๆ อกี 2 ประเทศ 
  

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 20 
เพลง 

ไตรรงคธ์งไทย 

        อนัไตรรงคธ์งชยัรวมไทยทัง้ชาต ิสแีดงคอืหยาดเลอืดพลถีวาย 
  สขีาวแทนศาสน์สะอาดใจ  สนี ้าเงนินัน้ไซรแ้ทนราชา 
  ชาตศิาสนาพระมหากษตัรยิจ์งยนืยง เป็นมิง่ขวญัมัน่คงคู่ดนิฟ้า 
  อ านวยสุขอุ่นเกลา้ผองชาวประชา เราพรอ้มกนัรกัษาเทดิไตรรงค ์
 
 

ไตรรงคธ์งไทย 
   ไตรรงคธ์งไทยปลวิไสวสวยงามสง่า 
  สแีดงคอื ชาต ิ สขีาวคอืศาสนา  
  น ้าเงนิ หมายว่า พระมหากษตัรยิไ์ทย   พระมหากษตัรยิไ์ทย 
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ใบความรู้ 
     ประวติัธงชาติไทย 

ความหมายของธงชาติไทย 
ธงชาติไทย หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า ธงไตรรงค ์มลีกัษณะเป็นธงสีเ่หลีย่มผนืผา้ ใชส้หีลกั

ในธง   3 ส ีคอื สแีดงขาว และน ้าเงนิ ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบที่อยู่ตรงกลางเป็นสนี ้าเงนิ 
ถดัมาดา้นนอกทัง้ดา้นบนและล่างเป็นสขีาวและสแีดงตามล าดบั แถบสนี ้าเงนิมขีนาดใหญ่กว่าแถบสี
อื่นเป็น 2 เท่า ความหมายส าคญัของธงไตรรงคน์ัน้หมายถงึสถาบนัหลกัทัง้สามของประเทศไทย คอื 
ชาต ิ(สแีดง)   ศาสนา (สขีาว) และพระมหากษตัรยิ ์(สนี ้าเงนิ) สทีัง้สามนี้เองคอืทีม่าของการเรยีกชื่อ
ธงนี้ว่าธงไตรรงค์ (ไตร = สาม, รงค์ = ส)ี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงนี้เป็นธงชาติไทย (ขณะนัน้ยงัเรยีกชื่อประเทศว่าสยาม) เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 
2460 เพื่อแก้ไขปัญหาการชกัธงชา้งเผอืกกลบัด้าน (ซึ่งใช้เป็นธงชาตมิาตัง้แต่รชักาลที่ 4) และเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ในการเขา้ร่วมสงครามโลกครัง้ที่ 1 กบัฝ่ายสมัพนัธมติร ลกัษณะของธงชาตไิทยนัน้ มี
ความคลา้ยคลงึกบัธงชาตขิองประเทศคอสตารกิา ซึง่เป็นประเทศในทวปีอเมรกิากลางมาก ต่างกนัที่
เรยีงแถบสธีงชาตสิลบักนัเท่านัน้ 
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ลาอยากร้องเพลง 
 จกัจัน่มกัจะส่งเสยีงรอ้งเพลงอย่างไพเราะตลอดเวลา ลาจงึถามจกัจัน่ว่า "เพื่อนเอ๋ย เจา้กนิ
อะไรหรอื จงึมเีสยีงที่ไพเราะนัก" จกัจัน่ยิม้ เเล้วตอบว่า "อ๋อ อาหารของขา้ก็คอืน ้าค้างไงล่ะ" ลาจงึ
เขา้ใจว่าเพราะจกัจัน่กนิเเต่น ้าคา้งอย่างเดยีว จงึไดม้เีสยีงไพเราะ เช่นนัน้ ถ้าตนลองกนิน ้าคา้งบา้งก็
คงจะรอ้งเพลงไดไ้พเราะอย่างจกัจัน่ ตัง้เเต่วนันัน้ลากก็นิเเต่น ้าคา้ง ไม่กนิหญ้าที่เป็นอาหารของตน 
ไมช่า้ไมน่านนกั ลากต็ายไปเพราะ ความหวิโหย 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า สิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัผูอ้ื่นอาจไมใ่ช่สิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัเรา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2460
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2460
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3_(%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21   รกัและศรทัธาสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์   เวลา 1 ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถบอกหน้าทีข่องคนไทยทีต่อ้งปฏบิตัต่ิอสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิไ์ด้ 
2.  เน้ือหา 
 หน้าทีข่องคนไทยทีต่อ้งปฏบิตัต่ิอสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิไ์ด ้
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลงชาต ิ
 3.2 พระบรมฉายาลกัษณ์พระมหากษตัรยิ,์ บทสวดมนต,์ แผนภมูภิาพ  
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

    1) ลกูเสอืดพูระบรมฉายาลกัษณ์พระมหากษตัรยิอ์งคปั์จจบุนั 
   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถาม 
 -  ลกูเสอืเคยพบเหน็หรอืรูจ้กับุคคลในภาพหรอืไม่ มคีวามส าคญัอยา่งไร 
 -  หน้าทีข่องคนไทยต่อสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์มอีะไรบา้ง  
   3) ลกูเสอืฝึกปฏบิตัติามฐานเพื่อแสดงความเป็นไทย 

ฐานที ่1  รอ้งเพลงชาต ิ
ฐานที ่2  สวดมนตไ์ดถู้กตอ้ง 
ฐานที ่3  การท าความเคารพพระบรมฉายาลกัษณ์พระมหากษตัรยิ ์

   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุแนวคดิทีไ่ดร้บัใหแ้ก่ลกูเสอื 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล  
สงัเกตการฝึกปฏบิตักิารรอ้งเพลงชาต ิการสวดมนต์ การท าความเคารพพระบรมฉายาลกัษณ์

พระมหากษตัรยิ ์
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
เพลง 

     ชาติไทย 

   ประเทศไทยรวมเลอืดเนื้อชาตเิชือ้ไทย  เป็นประชารฐั 
  ไผทของไทยทุกส่วน   อยูด่ ารงคงไวไ้ดท้ัง้มวล 
  ดว้ยไทยลว้นหมาย  รกัสามคัค ี  ไทยน้ีรกัสงบ  
  แต่ถงึรบไมข่ลาด   เอกราชจะไมใ่หใ้ครขม่ขี ่
  สละเลอืดทุกหยาดเป็นชาตพิล ี  เถลงิประเทศชาตไิทยทวมีชียั ชโย 
บทสวดมนต ์
  อะระหงั สมัมาสมัพุทโธภะคะวา          พุทธงัภะคะวนัตงั อะภวิาเทม(ิกราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม                   ธมัมงันะมสัสาม(ิกราบ) 
สุปฏปัินโน ภะคะวะโต สาวะกะสงัโฆ   สงัฆงั นะมาม ิ(กราบ) 
 
ภาพ 

 
 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
     กบเลือกนาย 

 วนัหนึ่ง  กบฝงูหนึ่งเกดิความเบื่อหน่าย ที่จะดูแลปกครองกนัเอง มนัจงึไปรอ้งทุกข์ต่อเทวดา 
ให้ช่วยหานายให้มนั เทวดาทนร าคาญไม่ได้ส่งซุงลงมาให้ท่อนหนึ่ง ซุงได้ล่องมาอย่างแรงทีเดียว  
กบหวาดกลวัท่อนซุงท่อนนี้มาก  เพราะมนัเป็นท่อนซุงขนาดใหญ่ ไม่น่าไวใ้จ  มนัจงึหนีออกไปอยูห่่าง ๆ 
ไมก่ลา้เขา้ใกล ้ มนัแทบไมก่ลา้ดูนายใหม่ของมนัเสยีดว้ยซ ้า  
 ในไม่ชา้ความเงยีบของท่อนซุงกท็ าใหพ้วกกบกลา้กระโดดขึน้เกาะบนท่อนซุง พวกมนัพากนั
กระโดดโลดเตน้และค่อย ๆ คุน้เคยกบัท่อนซุง  ในทีสุ่ดไมว่่ากบจะท าอะไร  ท่อนซุงผูร้กัษาความสงบ
กน็ิ่งเงยีบไมป่รปิาก   
 นานวนัเขา้พวกกเ็ริม่เบื่อหน่ายท่อนซุง  มนัจงึพากนัเขา้ไปล้อต่อเทวดา “หานายใหม่ให้เรา
เถดินายของเราคนนี้เกยีจครา้นเกนิไป วนัหนึ่ง ๆ ไม่เหน็ท าอะไรเลย” เทวดาร าคาญจงึส่งนกกระสา
มาให้  นกกระสาตวันี้ หวิขึน้มาเมื่อใด  ก็จะจบักบกนิเมื่อนัน้ พวกกบจงึไปหาเทวดาอีก เทวดาจงึ
กล่าวว่า  “ตอนนี้พวกเจา้จะเอาอะไรอกี ท าไมพวกเจา้จงึเปลีย่นใจบ่อยเหลอืเกนิล่ะ  จะใหข้า้หานาย
ใหมใ่หอ้กีเช่นนัน้หรอื นายคนใหมจ่ะยิง่โหดรา้ยยิง่กว่านกกระสาอกีนะ” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิง่ทีต่นมอียู่ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 9   การฝีมือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 22   มหศัจรรยจ์ากเศษวสัด ุ              เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถประดษิฐห์ุ่นจ าลองหรอืสิง่ของง่ายๆ จากเศษวสัดุได ้
2.  เน้ือหา   
 ประดษิฐห์ุ่นจ าลองหรอืสิง่ของงา่ยๆ  จากเศษวสัดุ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 เศษวสัดุ  เช่น  เศษผา้  เศษกระดาษ  ขวดเปล่า  หลอดดา้ย  ไมไ้อตมิ  ก้านมะพรา้ว  ฯลฯ 
 3.2 อุปกรณ์  เช่น  กรรไกร  สเีมจกิ  สเีทยีน  กาว  คตัเตอร ์ ฯลฯ 
 3.3 ตวัอยา่งหุ่นจ าลองหรอืสิง่ประดษิฐ์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

    1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา เรือ่งเศษวสัดุทีส่ามารถน ามาประดษิฐเ์ป็นหุ่นจ าลอง หรอื
สิง่ของงา่ยๆ   เช่นน าเศษกระดาษมาประดษิฐเ์ป็นดอกไม ้ขวดพลาสตกิหรอืกล่อง น ามาประดษิฐ์
เป็นตุ๊กตาหรอืหุ่นยนต ์ไมไ้อตมิน ามาประดษิฐเ์ป็นกล่องใส่ดนิสอ เป็นตน้ 

   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืรว่มกนัประดษิฐเ์ศษวสัดุเป็นหุ่นจ าลองหรอืสิง่ของงา่ยๆ หมูล่ะ 1 ชิน้ 
   3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหแ้ต่ละหมูส่่งตวัแทนน าสนอผลงานของหมูต่นเอง 
   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป 

          4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความสนใจและความรว่มมอืในการท างานกลุ่ม 
 5.2 ตรวจสอบผลงานและการน าเสนอ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 
เพลง 

ลิมโบ้ลูกเสือ 
  สนุกกนัไปพาใจใหร้ืน่เรงิ   รว่มบนัเทงิกบัลกูเสอืดกีว่า  (ซ ้า) 

กายและใจจะคลายเหนื่อยลา้   ยงัรกัษาอายยุนืนาน 
กจิการงานลกูเสอืไมห่วัน่   เพราะทุกวนัใจเรารืน่เรงิ 

 
 
 

ใบความรู้ 
ภาพตวัอย่างหุ่นจ าลอง/ส่ิงประดิษฐ์จากเศษวสัด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เศษผา้คณุยาย 
 

น.ส.อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนิน  ผูแ้ต่ง 
 ปิดเทอมปลาย จิบ๊จิบ๊ไปเทีย่วบา้นคุณตา คุณยาย ทีต่่างจงัหวดั บา้นคุณตา คุณยายเป็นบา้นสวน 
ปลกูผลไมต่้าง ๆ มากมาย จิบ๊จิบ๊จงึสนุกสนานกบัการเขา้สวน เพื่อไปเกบ็ผลไมก้บัคุณตาคุณยาย  นานเขา้ 
จิบ๊จิบ๊รูส้กึเบื่อ ไม่อยากเขา้สวนอกี จงึบอกคุณยายว่า อยากอยู่เล่นที่บ้าน คุณยายเหน็ว่า  ถ้าจิบ๊จิบ๊ 
อยู่บ้าน นัง่ ๆ นอน ๆ เล่นอยู่จะท าให้เสยีเวลาเปล่า จงึสอนใหจ้ิบ๊จิ๊บ น าเศษผา้ที่เหลอืจากที่ใชแ้ล้ว
มาประดิษฐ์พรมเช็ดเท้า จิบ๊จิบ๊จงึเอาเศษผ้าเหลอืใช้ของยาย มาตดัเป็นชิ้นเล็กๆ ตามที่ยายสอน  
แล้วน ามาสอดกบัถุงใส่น ้าตาลทรายขนาดใหญ่ที่ตดัเป็นสี่เหลี่ยม จิบ๊จิบ๊ท าพรมเชด็เท้าทุกวนั จนเสรจ็ 
และน ากลบับา้นไปอวดพ่อกบัแม ่ทุกคนชื่นชมจิบ๊จิบ๊ ว่าเป็นเดก็ด ีรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์   
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เศษวสัดุที่เหลอืใช ้สามารถน ามาประดษิฐเ์ป็นของใช้ หรอืของเล่นได้ นอกจาก
ท าใหไ้ดข้องใชโ้ดยไมต่อ้งซือ้ใหมแ่ลว้ยงัเป็นการรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 10   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23   สะกดรอย                         เวลา  2  ชัว่โมง 
  
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถเดนิสะกดรอยตามเครือ่งหมายทีก่ าหนดไว้ได ้
2.  เน้ือหา   
 2.1 การเดนิสะกดรอย 
 2.2 เครือ่งหมายทีใ่ชใ้นการเดนิสะกดรอย 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 อุปกรณ์ในการท าเครือ่งหมาย เช่น กิง่ไม ้กอ้นหนิ กระดาษ มดี กรรไกร  ดนิสอส ี ฯลฯ 
 3.3 ใบความรูเ้รือ่ง การเดนิสะกดรอยและภาพเครือ่งหมายต่างๆ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา เรือ่ง การเดนิสะกดรอย 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึสญัลกัษณ์ของเครื่องหมายต่างๆ ในการเดนิสะกดรอย 
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติวธิเีดนิสะกดรอยอยา่งง่ายๆ โดยเน้นใหล้กูเสอืรูจ้กัสงัเกต  

การท าเครือ่งหมาย วสัดุทีท่ าและความเก่าใหม่ของเครือ่งหมาย 
    (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปเพื่อเตรยีมเดนิสะกดรอยในสปัดาหต่์อไป 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบแกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหร้องผูก้ ากบัลกูเสอื วทิยากรพเิศษ หรอืลกูเสอืรุน่พี่ (ลกูเสอืสามญั) 

มาช่วยเหลอืกจิกรรมเดนิสะกดรอย โดยแนะน าผูช้่วยเหลอืกจิกรรมและจดัมอบหมายเป็นหมู่ 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเริม่ปฏบิตักิจิกรรมการเดนิสะกดรอยเป็นหมู่ ตาม

เครือ่งหมายทีก่ าหนดและกลบัมาอภปิรายพรอ้มน าเสนอผลการปฏบิตักิจิกรรม 
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   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

 
5.  การประเมินผล  
 5.1 สงัเกตความสนใจ ความตัง้ใจและความรว่มมอืในนการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ซกัถามเกีย่วกบัเครือ่งหมายทีใ่ชใ้นการสะกดรอย 
 

 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  23 

 
เพลง 
 

    ในหมู่ลูกเสือ 

   ในหมูล่กูเสอื   เมือ่เรามารว่มอยู่ 
  ต่างคนต่างรูก้นัด ี   ว่าหน้าทีทุ่กอย่าง  
  ตอ้งช่วยกนัท า    ท าไมเ่วน้ว่าง 

งานทุกอยา่ง  งานทุกอย่าง  จะเสรจ็โดยงา่ยดาย    
   
 

เพ่ือน 
   เพื่อนเอ๋ย เพื่อนรกั  ฉนัเคยรูจ้กัเพื่อนรกัอยูไ่หน  (ซ ้า) 

ใครเหน็รอ้งเรยีกเรว็ไว (ซ ้า)  นัน้ยงัไงเขาอยู่นี้........ 
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ใบความรู้ 
 

    การเดินสะกดรอย 
การเดินสะกดรอย  ในทางลูกเสือนนัน้ เป็นการฝึกให้ลูกเสือรู้จกัสงัเกต และค้นหาสิ่งที่

ก าหนดไวใ้นเสน้ทางหรอืจุดต่าง ๆ  ทีก่ าหนด ใหผ้่านไป  เช่น  กระดาษสทีีต่ดัเป็นชิน้เลก็ ๆ  โรยไว้
ตามเส้นทาง  เครื่องหมายต่างๆ  ที่ท าไว้เพื่อทดสอบในการสะกดรอยหรอืสิ่งที่ฝึก  โดยอาศัย
ธรรมชาตไิด ้

เครือ่งหมายสะกดรอยตามความรู้เชิงพราน 
ลกูเสอืจะตอ้งรูเ้ขา้ใจและอ่านเครือ่งหมายสะกดรอยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เครือ่งหมายสะกดรอยที่

นิยมใชใ้นวงการลกูเสอืมปีระมาณ  6  ชนิด  คอื 
1.  ทางถูกไปไดท้างนี้ 

 2.  ทางผดิ อยา่ไปทางนี้ 
 3.  ทีซ่่อนค าสัง่ 
 4.  หมดเสน้ทาง กลบัไดแ้ลว้ 
 5.  มแีหล่งน ้าขา้งหน้า 
 6.  อนัตรายช่วยดว้ย 
วสัดท่ีุใช้ท าเครื่องหมายก ากบัเส้นทาง ไดแ้ก่  กอ้นหนิก้อนกรวด กิง่ไม ้ฟ่อนหญ้า  เมลด็พชื ฯลฯ 
ลกัษณะของเครื่องหมาย 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ตามล่าหาตวัด้วง 

       น.ส.อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนิน  ผูแ้ต่ง 
เติ้ลกบัหนุ่ยเป็นเพื่อนกนั ทัง้สองชอบไปไหนมาไหนด้วยกนัเสมอๆ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรอื           

ทีโ่รงเรยีน  เพราะทัง้สองคนเรยีนอยูโ่รงเรยีนเดยีวกนั และอยูบ่า้นใกลก้นั 
 วนัหนึ่ง เติ้ลกบัหนุ่ยชวนกนัไปหาตวัด้วงที่อยู่ชายป่าใกล้ๆกบัโรงเรยีน เขาทัง้สองเดนิหาด้วง      
ไปเรื่อย ๆ กย็งัไม่พบดว้งเลย จงึเดนิหาดว้งไปเรือ่ยๆ จนหลงเขา้ไปในป่าลกึ เติ้ลกบัหนุ่ยหมุนตวัไปมา 
หาทางกลบัออกจากป่าไม่ได ้ทัง้สองพยายามช่วยกนัคดิหาทางออกจากป่า แลว้เขากพ็ยายามคดิว่า 
ระหว่างทางที่เดนิมา สงัเกตเห็นอะไรบ้าง เติ้ลบอกว่า “พบต้นไมท้ี่ยนืต้นตาย อยู่ทางทศิใต้ก่อนจะ
มาถงึทีน่ี่” ทัง้สองจงึเดนิไปทีต่้นไมท้ีต่ายนัน้ หนุ่ยบอกว่า เขาสงัเกตเหน็ ก้อนหนิก้อนใหญ่ตัง้อยูเ่ลย
ต้นไม้นี้ไปทางซ้ายมอื ทัง้สองจงึเดนิไปจนพบก้อนหนิก้อนใหญ่สองก้อน ทัง้สองพยายามช่วยกนั
หาทางออกจากป่า โดยช่วยกนัคดิว่าไดพ้บเหน็อะไรบา้งระหว่างทางทีเ่ดนิมา จนในทีสุ่ด เติล้กบัหนุ่ย
กอ็อกจากป่าไดโ้ดยไมไ่ดต้วัดว้งเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสงัเกต ช่วยใหผ้่านพน้อุปสรรคไปได้ 
 

รอยเท้าช่วยชีวิต 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 ณ ป่าแห่งหนึ่ง เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ทัง้น ้าและอาหารของสตัว์และสิง่มชีวีติอื่นๆ 
ตอนกลางวนั มกัจะมชีาวบา้นเขา้ไปหาผลไม ้ผกัต่างๆ เพื่อน าไปเป็นอาหาร และขายหารายไดเ้ลีย้ง
ครอบครวั ชาวบ้านในละแวกนี้ตกลงกันว่าจะไม่ฆ่าสตัว์ เพื่อเป็นอาหารโดยเด็ดขาด สตัว์ต่างๆ     
จงึอาศยัอยูใ่นป่าแห่งนี้ดว้ยความสุข 
 ในระหว่างปิดภาคเรยีนก้านตามพ่อเข้าไปหาผลไม้และผกัในป่า เขาช่วยพ่อเก็บผกัอย่าง
เพลดิเพลนิจนพลดัหลงกบัพ่อ ก้านพยายามเดนิหาพ่อแต่ไม่พบ จนถึงเวลาพลบค ่า ก้านมองเห็น
กระท่อมหลงัหนึ่ง ทีเ่จา้หน้าทีป่่าไมป้ลกูทิง้ไว ้จงึตดัสนิใจเขา้ไปพกั ส่วนพ่อเมื่อแน่ใจว่ากา้นหลงทาง 
จงึขอรอ้งเพื่อนบ้านช่วยกนัคน้หา พ่อสงัเกตเหน็รอยเทา้คน เป็นรอยเท้าเลก็ๆ พ่อและเพื่อนบา้นจงึ
เดนิตามเรื่อย และเมื่อหมดรอยเท้าแล้ว พ่อพบใบไมท้ี่เพิง่เด็ดวางเป็นระยะๆ ไปจนกระทัง่ พบว่า 
ก้านอยู่ในกระท่อม  พ่อลูกดใีจมากที่พบกนั และลูกปลอดภยั พ่อบอกก้านว่าดทีี่ป่าแห่งนี้ชุมชื้นอยู่
ตลอดเวลา ท าให้มองเหน็รอยเท้าชดั และโชคดทีี่ชาวบ้านไม่ท ารา้ยสตัว์ จงึไม่มสีตัว์มาท ารา้ยก้าน 
พ่อชมว่าก้านฉลาดที่รู้จกัเด็ดใบไม้ วางเรยีงเป็นระยะ เพื่อให้เป็นที่สงัเกต ท าให้ติดตามก้านได้      
ทุกคนจงึรบีเดนิทางออกจากป่าทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเรยีนรูจ้ากการสงัเกต จะท าใหช้่วยชวีติคนได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 11   การบนัเทิง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24   วิถีไทยและภมิูปัญญาท้องถ่ิน             เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงค ์

ลกูเสอืสามารถบอกวธิกีารละเล่นพืน้บา้นของไทยทีเ่ป็นวถิไีทยและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ได้ 
2.  เน้ือหา   

การละเล่นพืน้บา้นของไทยตามภูมภิาคต่าง ๆ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้เรือ่ง การละเล่นพืน้บา้นของไทย  
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) เปิดตลาดนดัการละเล่นพืน้บา้น โดยจดัวสัดุอุปกรณ์ไวเ้ป็นฐาน 3 ฐานใหล้กูเสอืเขา้
รว่มกจิกรรมตลาดนดัฐานการละเล่นพืน้บา้น ดงันี้ 

ฐานที ่1 มอญซ่อนผา้ 
ฐานที ่2 รรีขีา้วสาร 
ฐานที ่3 เดนิกะลา 

 2) ฐานรวม ให้ลูกเสอืช่วยกนัสรุปประโยชน์ของการละเล่นพื้นบ้านและการสืบสาน 
ในโอกาสต่างๆ และผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้วามเหน็เพิม่เตมิ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
สงัเกตการเขา้รว่มปฏบิตักิจิกรรมการละเล่นพืน้บา้นของไทยทีเ่ป็นวถิไีทยและภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 24 
 
เพลง 
 

     ตีกลองร้องร า 
       ตกีลองรอ้งร า ๆ ระบ าบรรเลงแบบไทย     สุขใจชื่นบาน ๆ ส าราญเรงิรื่นตื่นตา 
 ยามรอ้งยามเรยีนยามเล่น  เราแบ่งกนัเป็นเวลา  ยามไหนยามเรยีนยามอ่าน  เราไม่หลกีงานหลบมา 
 (สรอ้ย)  ป๊ะมง   เท่งมง  เท่งมง  ฉิ่งฉบั ฉิ่งฉบั  เท่งมง  เท่งมง   เท่งมง 
 ป๊ะมง   เท่งมง  เท่งมง  (ฮา้)  ซ ้า 

 
 

     เสียงโทน 

  โทนเอ๋ยโทน  ปะตงิโทนโท่นโทน 
  เสยีงโทนตะโพนเรา้ใจ  โทนเอ๋ย  โทนจา๋  ฉนัสุขอุราเสยีนี่กะไร 
  ชุ่มชื่นหวัใจ  เมือ่ไดย้นิเสยีงส าเนียงเพลงโทน 
  ป๊ะโทน  ป๊ะโท่นๆป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่น ๆ 
     
  

ว่าว 

   ว่าวเอย ว่าวไทย  มมีากมาย อยูใ่นบา้นเรา 
   ว่าวลม ว่าวง ูปัก๊เป้า  ว่าวคน ว่าวจฬุา ว่าวเต่า 
   ว่าวนก ว่าวดาว  ไมใ้ผ่มาเหลา ท าว่าวกนั 
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ใบความรู้ 
     การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

 

• มอญซ่อนผ้า 
อุปกรณ์ประกอบการเล่นคอื ผา้ 1 ผนื ขนาดไม่โตนัก 
อาจเป็นผา้เชด็หน้ากไ็ด ้มกีตกิาและวธิเีล่นดงันี้ 
กติกา 
 1.   ผูท้ีน่ัง่ลอ้มวงทุกคนจะต้องนัง่ราบ
กบัพืน้หา้มนัง่ยอง ๆ  
 2.   ผูเ้ล่นทุกคนจะหนัไปดูขา้งหลงัไมไ่ด ้
อนุญาตใหใ้ชเ้พยีงมอืคล าดเูท่านัน้ 
 3.  ผู้ซ่อนผ้าต้องวางผ้าให้ใกล้ตวัผู้นัง่พอสมควรเมื่อวางแล้วให้เดนิหรอืวิง่ต่อไปจะหนัหลงั
กลบัไมไ่ด ้
วิธีเล่น 
             เล่นกีค่นกไ็ด ้ผูเ้ล่นจะนัง่ลอ้มวงกนั มคีนหนึ่งสมมุตเิป็น “มอญ” ถอืผา้ อาจเป็นผา้เชด็หน้า
หรอืผ้าอื่นที่มขีนาดไม่โตนัก สามารถเก็บซ่อนได้ เดนิหรอืวิง่ไปรอบๆวง  ผู ้ที่นัง่ล้อมวงจะรอ้ง  
บทรอ้งพรอ้มๆกนั(ดูหวัขอ้เพลงประกอบการเล่น) ผูท้ีเ่ป็น “มอญ” จะต้องคอยสงัเกตว่า ผูน้ัง่ลอ้มวง
คนใดเผลอ จะเอาผ้าที่ถอืไว้ วางขา้งหลงัผู้นัน้แล้วเดนิหรอืวิง่ต่อไป ท าทเีหมอืนกบัยงัไม่ได้วางผ้า 
หากผูถู้กวางขา้งหลงัยงัไม่รูต้วั เมื่อผู้เป็น “มอญ” เดนิหรอืวิง่มาถงึ จะหยบิผ้านัน้ตผีู้ที่นัง่อยู่ ซึง่ผู้ที่
ถูกตจีะต้องรบีลุกออกจากที่นัง่ วิง่หนีไปรอบวงครบ 1 รอบ จงึกลบัเขา้นัง่ที่ตามเดมิ ผูท้ีเ่ป็น “มอญ” 
จะถอืผา้เดนิหรอืวิง่รอบๆวง เพื่อจะวาง  ผา้ซ่อนไวข้า้งหลงัผูน้ัง่คนอื่นต่อไป ในทางกลบักนัหากผูน้ัง่
ที่ถูกวางผ้าข้างหลงัรู้ตัว ก็จะหยบิผ้าและลุกขึ้นวิ่งไล่ตีผู้เป็น “มอญ” ไปรอบวง ซึ่งผู้เป็น “มอญ” 
จะตอ้งรบีวิง่หนีและเขา้นัง่แทนทีผู่ท้ ีว่ ิง่ไล่ และผูท้ีไ่ดผ้า้กจ็ะเป็น“มอญ” ซ่อนผา้คนอื่นต่อไป 

เพลงประกอบการเล่น 
 "มอญซ่อนผา้ ตุ๊กตาอยูข่า้งหลงั ไวโ้น่นไวน้ี่ ฉนัจะตกีน้เธอ” 
 

• รีรีข้าวสาร 
ผู้เล่น 2 คน มายนืหันหน้าเข้าหากันประสานมอื

ยกขึ้นท าเป็นซุ้ม ผู้ เล่นที่ เหลือเกาะเอวกันเป็นแถว      
เดินลอดซุ้ม พร้อมร้องเพลง “รีรีข้าวสาร สองทะนาน 
ขา้วเปลอืก เลอืกทอ้งใบลาน เกบ็เบี้ยใต้ถุนรา้น คดขา้วใส่
จาน พาลเอาคนขา้งหลงัไว้” ทนัททีี่จบเพลง ซุม้จะกระตุก
แขนลงมา  กัน้คนที่ก าลงัลอดไว้ คนที่ถูกกัน้ไว้ได้ จะต้อง
ถูกคดัออก แลว้เริม่เล่นต่อจนกว่าจะกัน้ไดห้มดทุกคน 
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• เดินกะลา 
 ให้ขดีเส้นชยั โดยห่างจากเส้นเริม่ต้น 3 เมตร 
หรอื 5 เมตร หรอืตามแต่จะตกลงกนั ผู้เล่นจะต้องขึน้ไป  
ยนืบนกะลาที่คว ่าลงทัง้สองซกี ใช้นิ้วหวัแม่เท้ากบันิ้วชี้
คบีหนีบเชอืกไว้ มอืจบัเชอืกดงึให้ถนัด เริม่เล่นโดยการ
ให้ทุกคนเดนิจากเส้นเริม่ต้นแข่งขนักนั ใครที่ถึงเส้นชยั
ก่อนก็ชนะหรอืถ้าไม่เล่นแบบแข่งขนักนั ก็ใช้เล่นเดนิใน
สวน หรอืทีส่นามก ็ใชอ้อกก าลงักายกเ็ป็นการเล่นทีส่นุก
อกีแบบนึง 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

    กวางหลงเขาของตนเอง 
 

 กวางตัวหนึ่งมองดูเงาของตนในน ้า มนัมองดูเขาของตนเองอย่างชื่นชม เขาของมันแตก
ออกเป็น กิ่งก้าน  งดงาม ท าให้เกิดความพอใจยิง่นัก  แต่เมื่อมนัมองดูขาของตนเอง กลบัรูส้กึไม่
พอใจขาทัง้สีข่า้ง  มนัเหน็ว่าไม่สวย  ไม่น่าดูเลย  มนัคดิว่า “เขาของเราช่วยใหห้วัของเราสง่างามขึน้
เป็นอนัมาก แตกแขนงออกไปสงูกว่าพุ่มไมเ้สยีอกี  แต่ท าไมนะ ขาของเราถงึไดด้นู่าเกลยีดนกั” 
 ขณะนัน้เอง  มนัก็เหลือบไปเห็นสุนัขล่าเนื้อตัวหนึ่งเข้า  จงึกระโจนหนีเข้าไปในป่าทึบ      
ขาของมนัซึ่งคดิว่าน่าเกลยีดนัน้ กลบัช่วยให้มนัวิง่ได้อย่างรวดเรว็  แต่เขาซึ่งมกีิง่สวยงามของมนั 
กลบัเอาแต่ชนและเกีย่วเขา้กบักิง่ไม ้ มนัเพิง่รูใ้นตอนนัน้เองว่า  เขาของมนัเป็นสิง่น าตวัมนัไปสู่หายนะ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความหลงผดิ  น าไปสู่ความตาย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 11   การบนัเทิง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 25   การแสดงเงียบ               เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงค ์

ลกูเสอืสามารถแสดงเงยีบตามล าพงั  หรอืรว่มกบัเพื่อนได ้
2.  เน้ือหา   

การแสดงเงยีบ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 อุปกรณ์ในการแต่งตวั  เช่น  ผา้  กระดาษ  กิง่ไม ้ พลาสตกิ  ฯลฯ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาเกี่ยวกบัการแสดงต่างๆ 
 2) ใหล้กูเสอืเล่าประสบการณ์ทีต่นเคยชมการแสดง 
 3) ผู้ก ากบัลูกเสอือธบิายความหมาย และ ลกัษณะของการแสดงเงยีบ พรอ้มทัง้สาธติวธิ ี 

แสดงเงยีบ 
 4) ผู้ก ากบัลูกเสอืท าสลากก าหนดตวัละคร ให้ลูกเสอืจบัสลากและออกมาแสดงตามที่

ก าหนด และใหล้กูเสอืคนอื่น ๆ ทายว่า แสดงเป็นตวัอะไร 
 5) ใหล้กูเสอืแต่ละหมูค่ดิเรือ่งแลว้น ามาแสดงใหเ้พื่อนชมและทาย 
 6) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตจากความรว่มมอื และการมสี่วนรว่ม 

 5.2 สงัเกตจากการแสดงเงยีบรายบุคคลและเป็นหมู่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 25 
 

เพลง 
 

อยู่ไหน 
 

  ส.ี.....อยูไ่หน   จะตอ้งไปหา  อยูไ่กลหนกัหนา แมข้อบฟ้าบงั 
         คดิถงึเธออยู่ ไมเ่คยนึกชงั  ใจเรายงั คดิถงึกนั ทุกวนัคนื 
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ใบความรู้ 
 

การแสดงเงียบ  เป็นการแสดงท่าทางที่ไม่ออกเสียงหรอืไม่แสดงค าพูดใดออกมาทัง้สิ้น  
เป็นการแสดงทีใ่หผู้ด้ ูแปลความหมายจากกรยิาท่าทางและการแต่งกาย 
 การแสดงเงยีบ  เป็นการแสดงทีฝึ่กฝนใหผู้แ้สดงมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง  กลา้แสดงออก 
 วิธีการแสดงเงียบ 
 1)  ผูก้ ากบัลูกเสอืจดัท าฉลากก าหนดการแสดงให้ครบจ านวนลูกเสอื หรอือาจจะแสดงเป็น
หมูต่ามเนื้อเรือ่งทีก่ าหนดให ้เช่น คนบา้ คร ูนกัมวย ลเิก 
 2)  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายวธิเีล่น (หา้มบอกคนอื่นว่าตนจบัฉลากไดแ้สดงเป็นอะไร) 
 3)  ใหล้กูเสอืจบัฉลากไดค้นละใบ แลว้ไปเตรยีมตวัและกลบัมานัง่ทีเ่ดมิ 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืออกมาแสดงทลีะคน หรอืหลายๆ คน ทีแ่สดงเหมอืนกนั 
 5)  ใหผู้้ดูทายว่าแสดงเป็นอะไร ถ้าทายถูกกเ็ลกิแสดง ถ้าทายผดิใหแ้สดงต่อไปจนกว่าจะทายถูก 
ต่อจากนัน้กใ็หค้นอื่นแสดงต่อไป 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

จบัผิดตวั 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 
 เยน็วนัหนึ่งหลงัเลกิเรยีนแล้ว อานนท์และเพื่อนๆ เล่นฟุตบอลอยู่สนามเดก็เลก็ใกล้บ้าน มี
ชายแปลกหน้าสองคนขบัขี่รถมอร์เตอร์ไซต์มาจบัตัวอานนท์ขึ้นซ้อนมอร์เตอร์ไซต์ออกไปอย่าง
รวดเรว็ เพื่อนๆ ตกใจมาก อานนท์ถูกพาไปในบ้านรา้งแห่งหนึ่ง เขาถูกมดัเท้า มดัมอืและปิดปาก 
อานนท์พยายามดิน้     จนเชอืกที่มดัมอืหลุด ขณะที่ก าลงัพยายามแกะผ้ามดัปากออก ชายคนหนึ่ง
เขา้มาพบ จงึไม่ยอมใหอ้านนท์แกะผ้า อานนทพ์ยายามท าท่าทางเพื่อบอกให้เขารูว้่าตนเองเป็นเดก็
นกัเรยีนและเป็นลูกเสอื โดยท าท่าวนัทยาหตัถ์แบบลูกเสอืส ารอง ชายอกีคนหนึ่งจงึบอกเพื่อนเขาว่า 
"ตายล่ะส ิจบัตวัมาผดิ มนัไม่ใช่เจา้เดก็เกเรที่ขโมยสนิค้าเราบ่อยๆ แล้วนะ มนัเป็นลูกเสอื" ทัง้สอง
เลยตกลงปล่อยตวัอานนทก์ลบัไปบา้นอยา่งปลอดภยั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การรูจ้กัวธิแีสดงท่าทาง ท าใหร้อดพน้จากอนัตรายได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 12   การผกูเง่ือน       
แผนการจดักิจกรรมท่ี 26   การผกูเง่ือนต่อเชือก            เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 ลกูเสอืสามารถผกูเงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ ิและเกบ็เชอืกอยา่งง่ายได้ 
1.2 ลกูเสอืสามารถใชเ้งือ่นพริอดและเงือ่นขดัสมาธไิด้ 

2.  เน้ือหา 
 การผกูเงือ่นพริอด เงื่อนขดัสมาธ ิและการเกบ็เชอืกอยา่งงา่ย 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 เชอืก 
 3.3 ใบความรู ้ 1) เรือ่ง การผกูเงือ่น   2) เรือ่ง การเกบ็เชอืกอยา่งงา่ย  
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลูกเสอืสาธติและใหลู้กเสอืฝึกปฏบิตัติามฐาน โดยแบ่งลกูเสอืออกเป็น 2 กลุ่ม   
เท่า ๆ กนั  ใหแ้ต่ละกลุ่มเขา้ฐานที ่1 หรอื 2 เพยีงฐานเดยีว จากนัน้เขา้ฐานรวม 
   ฐานที ่1 การผกูเชอืกดว้ยเงือ่นพริอด และการใชเ้งือ่นพริอด 
   ฐานที ่2 การผกูเชอืกดว้ยเงือ่นขดัสมาธ ิและการใชเ้งือ่นขดัสมาธ ิ
   ฐานรวม ลกูเสอืทีเ่คยผ่านฐานที ่1 จบัคู่กบัลกูเสอืทีเ่คยผ่านฐานที ่2 แลกเปลีย่นกนั
สอนผกูเงือ่นพริอดและเงือ่นขดัสมาธ ิ
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติการเกบ็เชอืกอยา่งง่ายๆ 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืประเมนิผล โดยการใหล้กูเสอืเล่นเกมต่อเชอืก 

 4) ผูก้ ากบัลูกเสอืสรุปประโยชน์ของเงื่อนพริอด และเงื่อนขดัสมาธิ แนะน าให้ลูกเสอืหา
โอกาสฝึกการผกูเงือ่นใหค้ล่อง เช่น ผกูผา้ผกูคอ ผกูสายรองเทา้ เป็นตน้  

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรื่องสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการผกูเงือ่น  และเกบ็เชอืก 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 26 
เพลง 

เง่ือน 
เชอืกเสน้ยาวกลมๆ  ดงูามน่าชม ถา้เราเอามาผกูเงือ่น 
ประโยชน์กม็มีากมาย ผกูงา่ยแกง้า่ย นี่แหละความหมายของเงือ่น 
 ตะกรดุเบด็ พริอด ประมง ผกูรอ่น ผกูซุง ผกูถงันอน 
บ่วงสายธนู เลข 8 ปมตาไก่ จ าชื่อเงือ่นเอาไว ้จะไดไ้มง่ง 

 
เกม   

 ต่อเชือก 

 วิธีเล่น 
 1) ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนลกึ 
 2) ใหล้กูเสอืคนที ่  1 - 2 - 3  ของแต่ละหมูด่งึเชอืกกนัดว้ยเงือ่นพริอด  คนที ่ 4- 5 - 6    
ต่อเชอืกดว้ยเงือ่นขดัสมาธ ิ
 3) ผูก้ ากบัลูกเสอืให้สญัญาณ ลูกเสอืเริม่ต่อเชอืกกบัเพื่อนตามที่ก าหนดไว้ โดยผูกเป็นเส้น
เดยีวกนั   ดงึใหต้งึ แลว้วางลง 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจ ถา้หมูใ่ดผกูไดถู้กตอ้งและเสรจ็ก่อน หมูน่ัน้ชนะ  
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ใบความรู้ 
 การผกูเง่ือน 

เง่ือนพิรอด 
ประโยชน์ของเงือ่นพริอด 

1. ใชใ้นการต่อเชอืกทีม่ขีนาดเท่ากนัและเหนียวเท่ากนั 
2. ใชผ้กูปลายเชอืกเสน้เดยีวกนั  เพื่อผกูมดัห่อสิง่ของและวตัถุต่าง ๆ 
3. ใชผ้กูเชอืกผกูรองเทา้ (ใชเ้งื่อนพริอดกระตุกปลาย 2 ขา้ง) 
4. ใชผ้กูโบว ์ ผกูชายผา้พนัแผล  ผกูชายผา้ท าสลงิ 
5. ใชผ้กูปลายเชอืกกากบาทญี่ปุ่ น 

วิธีผกูเง่ือนพิรอด 

   

 
 
1. น าปลายเชอืกดา้นซา้ยทบัปลายเชอืกดา้นขวา 
2. ออ้มปลายเชอืกดา้นซา้ยลงลอดใตเ้สน้เชอืกดา้นขวา 
3. รวบปลายเชอืกเขา้หากนั โดยใหด้า้นขวาทบัดา้นซา้ย จดัเงือ่นใหแ้น่นและเรยีบรอ้ย 

เง่ือนขดัสมาธิ 
ประโยชน์ของเงือ่นขดัสมาธ ิ

1. ใชใ้นการต่อเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั 
2. ใชผ้กูกบัสิง่ทีม่ลีกัษณะเป็นขอหรอืเป็นหอูยูแ่ลว้  เช่น  เชอืกรอ้ยธงชาต ิ เป็นตน้ 
3. ใชต่้อเสน้ดา้ย  เสน้ไหมทอผา้ 

วิธีผกูเง่ือนขดัสมาธิ 
1. งอเชอืกเสน้ใหญ่ใหเ้ป็นบ่วง สอดปลายเชอืกอกีเสน้หน่ึงเขา้ในบ่วงทีท่ าไว ้โดยสอดจาก

ดา้นล่าง 
2. มว้นปลายเชอืกลงออ้มดา้นหลงัของบ่วงทีท่ าไวค้รัง้แรก      
3. จบัปลายเชอืกขึน้ไปลอดขดัตวัเอง แลว้จดัเงือ่นใหแ้น่นและเรยีบรอ้ย โดยการดงึตามทศิทาง

ของลกูศร 
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การเกบ็เชือกอย่างง่าย 
 เชอืก  เมื่อใชง้านเสรจ็แลว้คววรเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย  เพราะถ้าปล่อยทิง้ไวเ้ชอืกจะพนักนั ท าให้
เสยีรปูทรง  และช ารดุ  เมือ่จะใชง้านกต็อ้งเสยีเวลาแก้อกี หลงัจากใชเ้ชอืกแลว้ ใหเ้กบ็เชอืกรอ้ยไวท้ี่
เขม็ขดัหอ้ยมว้นเชอืกลงดา้นขา้งตวั เพื่อความเรยีบรอ้ยสวยงาม 

วิธีท่ี 1 น าปลายเชอืกมาวางไวใ้นระหว่างหวัแม่มอืกบันิ้วชี ้แลว้พนัทบเชอืกระหว่างศอกกบั
ช่องหวัแม่มอืกบัน้ิวชี ้พนัไปจนเหลอืประมาณ 2 ฟุต เอามอืจบัรวบกึ่งกลางมว้นเชอืก เอาปลายเชอืก
ทีเ่หลอื   2 ฟุตนัน้ พนัรดัตรงกลางที่จบั แลว้ผูกแน่นปลายเชอืกทีใ่ช้มอืจบัครัง้แรก โดยโผล่ออกมา
พอใชถ้อืได ้

วิธีท่ี  2 แบ่งเชือกออกเป็น 2 ส่วน เท่า ๆ กัน เอาส่วนหนึ่ งพับกลับไปกลับมา 3 ครัง้       
เอาปลายเชอืกด้านที่เหลอืมาพนัรอบส่วนที่ทบจนจรดปลายเชอืกของส่วนทีท่บ แลว้สอดปลายเชอืก
เขา้ในห่วง   แลว้ดงึใหแ้น่น 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ไข่ทองค า 
 ชายชราผูห้นึ่ง มฐีานะยากจน สมบตัทิัง้หมดทีเ่ขามกีค็อื บา้นเก่า ๆ หลงัหนึ่งกบัแม่

ห่านตวัหนึ่ง ชึง่จะออกไข่ใหเ้ขาน าไปขายทีต่ลาดทุกวนัวนัละฟอง วนัหนึ่งแม่ห่านนึกสงสารชายชรา
จงึออกไข่เป็นทองค าให้ฟองหนึ่ง ชายชราดใีจมาก รบีน าไข่ทองค าไปขายได้เงนิมากมาย ฐานะก็ดี
ขึน้ ชายชราเกดิความโลภ อยากจะได้ไข่ทองค าคราวเดยีวกนัหลาย ๆ ใบ ด้วยความคดิที่ว่าในทอ้ง
ห่านมไีข่ทองค าอยู่อกีมาก วนัหนึ่งชายชราจงึแอบย่อง เขา้ไปในเล้าห่าน แลว้เอามดีที่เตรยีมไปผ่า
ทอ้งห่านทนัท ีแต่อนิจจานอกจากจะไม่พบไข่ทองค าแมแ้ต่ใบเดยีวแลว้ ห่านก็ต้องมาตายอกี ตัง้แต่
นัน้มาเมือ่ไมม่หี่านกไ็ม่มไีขท่องค าใหช้ายชราน าไปขายอกี 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า โลภมากมกัลาภหาย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 27   การวิเคราะห์ตนเอง              เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกจุดด ีจดุเด่น ของตนเองได ้
 1.2 ลกูเสอืบอกไดว้่าตนเองมคีวามสามารถอะไรและพฒันาความสามารถใหด้ขีึน้ไดอ้ยา่งไร 
2.  เน้ือหา 
 การค้นหาจุดด ีจุดเด่น ของเพื่อน และความสามารถของตนเอง รวมทัง้หาแนวทางพฒันา
ความสามารถใหด้ขีึน้กว่าเดมิ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ลกูเสอืท าวงกลม 2 วงซอ้นกนั วงกลมวงนอกซา้ยหนั วงกลมวงใน ขวาหนั 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน ารอ้งเพลง “ยนิดพีบเธอ” ลกูเสอืปรบมอืและเดนิตามจงัหวะเพลง 
 3) ผูก้ ากบัลูกเสอืเป่านกหวดีใหส้ญัญาณหยุด ลูกเสอืในวงกลมนอกและวงกลมในหนัหน้า  

เขา้หากนัจบัมอืซา้ย พรอ้มกบัพดูว่า “ยนิดทีีไ่ดพ้บกนั” 
 4) ในรอบต่อไปเมือ่เพลงหยุดใหล้กูเสอืผลดักนัพูดถงึสิง่ด ีๆ ทีเ่หน็ ในตวัของเพื่อนทีห่นัหน้า

เจอกนั 
 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนสนทนา 

    -  สุ่มถามลกูเสอื 3 – 4 คน โดยใหบ้อกจดุด ีจดุเด่นของตนเอง และรูส้กึอยา่งไรเมือ่ 
มคีนพดูถงึสิง่ด ีๆ ในตวัของเขา 

      -  ใหล้กูเสอืแต่ละคน คน้หาสิง่ทีต่นเองท าไดด้ทีีสุ่ด คนละ 1 อยา่ง 
      -  สุ่มถามลกูเสอื  5 – 6 คน การทีเ่รารูต้วัว่ามคีวามสามารถอะไรบา้ง จะเป็น 

ประโยชน์กบัลกูเสอือยา่งไร (จะไดใ้ชป้ระโยชน์จากความสามารถนัน้ และพฒันาใหเ้ก่งมากยิง่ขึน้) 
 6) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ได้ (การพูดถึงสิ่งดี ๆ ของผู้อื่น จะสร้างก าลงัใจและ

ความรูส้กึทีด่ ีๆ ใหก้บัเพื่อน รวมถงึการทีเ่ราไดรู้ว้่าตนเองมคีวามสามารถในเรือ่งอะไร จะช่วยใหเ้รา
ไดใ้ชป้ระโยชน์จากความเก่งนัน้และพฒันาใหด้มีากยิง่ขึน้) 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการรว่มกจิกรรมและการตอบค าถาม 
 5.2 สอบถามความคดิเหน็ถงึแนวทางการพฒันาตนเอง 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจ/ เหน็ใจผูอ้ื่น ภูมใิจ/ เหน็คุณค่าตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 27 
 
เพลง  

ยินดีท่ีพบเธอ 
วนัน้ียนิด ี    ทีเ่ราไดม้าพบกนั (ซ ้า)   ยนิด ีๆ ๆ  

มาเถดิมา เรามารว่มสนุก  ปลดเปลือ้งความทุกข ์ ใหม้นัสิน้ไป  
มาเกดิมา  เรามารว่มจติ    ช่วยกนัคดิท าใหก้ารลกูเสอืเจรญิ 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

     หนูกบัอีเหน็ 
 หนูกบัอเีหน็เป็นศตัรกูนั ยกพวกเขา้ต่อสูก้นัหลายครัง้ ฝ่ายหนูนัน้สูไ้ม่ได้ แพก้ลบัไปทุกครัง้     
พวกหนูประชุมกนัว่าท าไมจงึสูไ้ม่ได ้กพ็บว่าเป็นเพราะพวกหนูไม่มรีะเบยีบวนิัย เวลาสูก้ไ็ม่พรอ้มเพรยีง      
ต่างคนต่างสู ้ไมม่ใีครฟังใคร  
 เมื่อได้ข้อสรุปเช่นนี้ พวกหนูจงึลงมติเลอืกหนูบางตวัขึ้นมาบงัคบับญัชาในสนามรบ หนูที่
ไดร้บัแต่งตัง้จงึแต่งตวัประดบัประดาเครื่องประดบัมากมาย ให้ดูภาคภูมสิมกบัต าแหน่งทีไ่ด้รบั และ
วางตวัเป็นนายคอยออกค าสัง่ ส่วนหนูทีเ่หลอืเป็นพวกพลรบ   
 ในการต่อสูค้ร ัง้ต่อไป พวกหนูกพ็่ายแพย้บัเยนิอกี หนูพลรบไดห้นีเขา้โพรงเอาตวัรอด  ส่วน
พวก ตวันายซึง่มเีครือ่งประดบัมากมาย อุย้อา้ยหนีไมท่นั ถูกจบัเป็นเชลยและถูกอเีหน็กนิทัง้หมด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความฟุ้งเฟ้อนัน้  มกัเป็นเหตุใหเ้กดิความพนิาศ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 13  ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 28   หลีกเล่ียงความรนุแรงต่อสตัว ์                        เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

ลกูเสอืมเีมตตาต่อสตัวแ์ละหลกีเลีย่งการกระท ารุนแรงต่อสตัว์ได ้
2.  เน้ือหา   

ความเมตตาต่อสตัวแ์ละหลกีเลีย่งการกระท ารุนแรงต่อสตัว์ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ภาพนกโพระดก 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิ ชวนคุย 

-  เคยเหน็นกไหม เหน็ทีไ่หนรูจ้กันกอะไรบา้ง 
-  ใครรูจ้กันกโพระดกบา้ง ยกมอืขึน้ใหต้อบ 

 2)  ผู้ก ากบัลูกเสอืให้ดูภาพนกโพระดกและอธบิายเพิ่มเติมลกัษณะและธรรมชาติของนก
โพระดก 

 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนลกูเสอืรอ้งเพลงนกโพระดก ถอดความหมายของเนื้อเพลงและ
ถามความรูส้กึว่ารูส้กึอยา่งไรกบัค าชมของนกโพระดก 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามใหค้ดิวเิคราะห ์เช่น  
-  นอกจากการยงินกแลว้ ลกูเสอืคดิว่าสตัวจ์ะถูกรงัแกโดยวธิใีด รูส้กึอยา่งไรกบัสตัวท์ี่

ถูกรงัแก (เตะสุนขั โยนแมวลงน ้า ขงันกไวใ้นกรง วางยาเบื่อ ฯลฯ) 
 -  ลูกเสอืคดิว่าคนที่รงัแกสตัว์  เขาท าเพราะอะไร  และรู้สกึอย่างไรกบัคนที่รงัแก

สตัว ์(สนุก ไมเ่หน็ความทุกขข์องผูอ้ื่น ใจรา้ย ฯลฯ) 
 -  ลกูเสอือยากช่วยสตัวไ์ม่ใหถู้กรงัแกไหม มาช่วยกนัคดิว่าจะท าอย่างไรคนจงึไมร่งัแกสตัว ์   

 5) ผูก้ ากบัลูกเสอืสรุปแนวคดิทีไ่ดร้บัใหแ้ก่ลกูเสอื (อยากช่วย โดยเริม่ทีต่วัเองไมร่งัแกสตัว ์ 
และชกัชวนเพื่อนและคนในครอบครวัใหท้ าตามดว้ย) 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สอบถามความคดิเหน็ของลูกเสอืทีแ่สดงออกถงึความเมตตาและไมก่ระท ารนุแรงต่อสตัว์
ตลอดจนแนวคดิของลกูเสอืว่า “จะท าอยา่งไร.... คนจงึไมร่งัแกสตัว์” 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื เขา้ใจและเหน็ใจผูอ้ื่น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 28 
เพลง 

    นกโพระดก 
    ยกุยกิ   ยกุยกิ  ยกุยกิ   ยกุยกิ   ควา้หนงัสติก๊ จะไปยงินก 
  โอโ้ฮ    นกโพระดก   (ซ ้า)   มนัรอ้ง   โฮกป๊ก   อยา่ยงิ   อยา่ยงิ 
  ยกุยกิ   ยกุยกิ  ยกุยกิ   ยกุยกิ   เกบ็หนงัสติก๊  เอาไวช้ายพก 
  ไมย่งิ   นกโพระดก   (ซ ้า)   มนัรอ้ง   โฮกป๊ก   เดก็ด ี   เดก็ดี  
  ยกุยกิ   ยกุยกิ  ยกุยกิ   ยกุยกิ   ควา้หนงัสติก๊ จะไปยงินก 
  โอโ้ฮ    นกโพระดก   (ซ ้า)   มนัรอ้ง   โฮกป๊ก   อยา่ยงิ   อยา่ยงิ 
  ยกุยกิ   ยกุยกิ  ยกุยกิ   ยกุยกิ   เกบ็หนงัสติก๊  เอาไวช้ายพก 
  ไมย่งิ   นกโพระดก   (ซ ้า)   มนัรอ้ง   โฮกป๊ก   เดก็ด ี   เดก็ดี 
  ยกุยกิ   ยกุยกิ  ยกุยกิ   ยกุยกิ   เกบ็หนงัสติก๊  เอาไวช้ายพก 
  ไมย่งิ   นกโพระดก   (ซ ้า)   มนัรอ้ง   โฮกป๊ก   เดก็ด ี   เดก็ด(ีซ ้าบรรทดัสุดทา้ย) 
 
ภาพนกโพระดก 
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นกโพระดก 
 นกโพระดก ธรรมดาทัง้ตัวผู้และตัวเมยีมลีกัษณะเหมอืนกัน ขนตามล าตวัมสีีเขยีวสด        
ส่วนหวัและอกมสีนี ้าตาลอ่อนและมลีายสเีหลอืงเป็นขดีปากสเีหลอืง 
ถ่ินอาศยัและอาหาร 
      ในประเทศไทย พบอยูท่ ัว่ทุกภาคยกเวน้ภาคอสีานตอนบน อาศยัอยูต่ามป่าโปร่ง ป่าผลดั
ใบและเรอืกสวนทัง้ที่ลุ่มและบนป่าภูเขา ในฤดูผสมพนัธุ์จะอยู่เป็นคู่ ส่งเสยีงรอ้งดงั (โฮก - ป๊ก) ซ ้า
ทุก ๆ      3 - 4 นาท ีนกชนิดนี้ผสมพนัธุใ์นช่วงเดอืนเมษายน – พฤษภาคม ชอบท ารงัอยู่ตามโพรง
ไมใ้นป่าสงู วางไขค่รัง้ละ 2 - 4 ฟอง 
      นกโพระดกธรรมดาจะออกหากนิตามธรรมชาต ิชอบกินแมลง หนอน สตัวเ์ลือ้ยคลานและ
ผลไมต่้าง ๆ เป็นการช่วยก าจดัศตัรพูชืใหก้บัเกษตรกร 
 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 นกสาวมีลกู 
 วนัหน่ึงของฤดหูนาวบนกิง่ไมก้ิง่หนึ่ง นกพริาบสาวไดท้ ารงัทีแ่สนอบอุ่นไวพ้รอ้มส าหรบั
ตอ้นรบัลกูนกตวัน้อย ๆ ทีก่ าลงัจะฟักออกจากไข ่แม่นกสาวนัน้ไดแ้ต่ตัง้หน้าตัง้ตาคอยบรรดาลกู
น้อยอยูอ่ยา่งใจจดใจจอ่มาหลายวนัแลว้ 
 เมื่อกกไข่ไดห้ลายตวั นกพริาบสาวกด็อีกดใีจเป็นยิง่นัก จงึไดคุ้ยอวดกบักาเฒ่าว่า "ฉันมลีูก
เพิม่ขึน้อกีหลายตวัเเลว้จะ้" กาเฒ่ามองนกพริาบสาวอยา่งเวทนาพลางพูดว่า "การทีม่ลีูกเพิม่อกีหนึ่ง
ตวัก็เท่ากบัมภีาระเพิม่อีกอย่างหนึ่ง ถ้ามลีูกเพิม่อกีห้าตวั ก็มภีาระเพิม่อีกห้าอย่าง" นกพริาบสาว
ตอบว่า “ถงึมภีาระเพิม่ ฉนักย็นิด ีเพราะฉนัรกัลกู” 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า แมส่ามารถท าทุกอย่างใหล้กูได ้เพราะความรกั  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 29   ทกัษะการส่ือสาร                    เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

ลกูเสอืสามารถสรา้งสมัพนัธภาพและสื่อสารกบัผูอ้ื่นได ้
2.  เน้ือหา   

การใชค้ าว่า “สวสัด”ี “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ”  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ลกูเสอืท าวงกลม 2 วงซอ้นกนั วงกลมวงนอกซา้ยหนั วงกลมวงใน ขวาหนั 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัรอ้งเพลง “สวสัด”ี (เพลงที ่2) ลกูเสอืปรบมอื เดนิ
ตามจงัหวะเพลง และท าท่าทางตามเพลง 3 รอบ  
 3) ขออาสาสมคัรออกมาเล่าเรือ่งทีล่กูเสอืเคยใชค้ าว่า สวสัด ีขอโทษ และขอบคุณ ค าพดูละ 1 คน  
       4) ผู้ก ากบัลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกนัสรุป “ในการสรา้งสมัพนัธภาพที่ดกีบัผู้อื่น ค าพูดที่ลูกเสอื
ต้องใช้อยู่เสมอ คอื ค าว่า “สวสัด”ี ใช้เป็นค าทกัทาย “ขอโทษ” เมื่อเราได้กระท าสิง่ผดิพลาดต่อผู้อื่น แม้แต่
เพยีงเลก็น้อย และค าว่า “ขอบคุณ” ใชเ้มือ่มใีครท าดต่ีอเราแมเ้พยีงเลก็น้อย 

      5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุแนวคดิทีไ่ดร้บัใหแ้ก่ลกูเสอื 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 29 
 
เพลง 

     สวสัดี (1) 
   สวสัด ี สวสัด ี  วนัน้ีเรามาพบกนั   
   เธอและฉนั   พบกนัสวสัด ี
   สวสัดคีะ  สวสัดคีรบั 
 

   สวสัดี (2) 
   เมือ่เจอะกนัเราทกักนัสวสัด ีสวสัดคี่ะ  สวสัดคีรบั    
   เมือ่ผดิพลัง้ขออภยัขอโทษท ี ขอโทษค่ะ  ขอโทษครบั 
   เมือ่จากไปยกมอืไหว ้ขอลาท ีลาก่อนคะ ลาก่อนค่ะ   
   ผูใ้ดมมีติรไมตร ีขอขอบคุณ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครบั 
 
ท่าทางประกอบบทเพลง 
  เมือ่เจอะกนัเราทกักนัสวสัด ีสวสัดคี่ะ  สวสัดคีรบั  
ท่าทาง (ปรบมอืตามจงัหวะ) 
 เมือ่ผดิพลัง้ขออภยัขอโทษท ี    
ท่าทาง (พนมมอืไหวคู้่ของตน พรอ้มกล่าวว่า ขอโทษค่ะ , ขอโทษครบั) 
 เมือ่จากไปยกมอืไหว ้ “สวสัด”ี     
ท่าทาง (กา้วเทา้ไปทางดา้นขวามอื และยกมอืโบกลา ยกมอืไหวพ้รอ้มกล่าว  สวสัด)ี 
 ผูใ้ดมจีติไมตร ีขอขอบคุณ     
ท่าทาง (พบคู่คนใหม ่ยกมอืไหว ้พรอ้มกล่าว ขอบคุณค่ะ, ขอบคุณครบั) 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

  ปากเป็นเอก 
     ชายคนหนึ่งมศีีรษะล้าน และเป็นคนใจน้อย มลีูกสาวสวยคนหนึ่ง ชายคนนี้เป็นช่างฝีมอืดี        
ต่อเกวยีนไวเ้ล่มหนึ่งสวยงามมาก  นอกจากนี้ ยงัมวีวัคู่หนึ่งลกัษณะดตีอ้งตามต ารา เป็นทีเ่ลื่องลอืไป
ทัว่    มผีู้พยายามไปขอซื้อให้ราคาสูงเท่าใดก็ไม่ยอมขาย วนัหนึ่งข่าวนี้รูถ้ ึงหูเจา้เมอืง  เกิดอยาก
ได ้ จงึประกาศแก่ทาสทัง้หลายว่า หากทาสคนใดสามารถเอาเกวยีนและววัจากชายคนน้ีได้  จะไดร้บั
รางวลัและปลดปล่อยให้เป็นไท  มทีาส อาสาสมคัร 3 คน  เจา้เมอืงจงึให้จบัฉลาก  ทาสคนที่ 1 ใช้
วธิกีารขูต่ะคอก  พูดจาไม่ไพเราะ  ปรากฏว่าเจรจาไมส่ าเรจ็  ทาสคนที ่2  ไปเฝ้าอ้อนวอนตัง้แต่บ่าย
จนเทีย่งคนื  กย็งัไม่ส าเรจ็   ทาสคนที่ 3  เมื่อไปถงึบ้านก็ท าความเคารพอย่างนอบน้อม  ใช้วธิกีาร
พูดเสนาะหู  ต้องใจชายศรีษะลา้นจงึยกววัและเกวยีนให้  และในตอนหลงัยงัยกปฏกัดา้มทองพรอ้ม
ลกูสาวใหแ้ก่ทาสคนนัน้อกีดว้ย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การพดูด ี และพดูใหเ้หมาะกาลเทศะ เป็นประโยชน์กบัตนเอง   
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 30   การรบัรู้อารมณ์       เวลา   1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงค ์

ลกูเสอืสามารถบอกอารมณ์เปลีย่นแปลงของเพื่อนได ้
2.  เน้ือหา 
 2.1 การรบัรูอ้ารมณ์เพื่อน ดว้ยการสงัเกตสหีน้าท่าทางทีแ่สดงอารมณ์ 
 2.2 การปฏบิตัต่ิอเพื่อนใหส้อดคลอ้งกบัอารมณ์ของเขา 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 เกม 
 3.2 หน้ากากอารมณ์ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงค์การเรยีนรู ้

 1) สนทนาถงึอารมณ์ของคน และการแสดงใบหน้าท่าทางประกอบอารมณ์ต่าง ๆ เป็นอยา่งไร 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแสดงหน้ากากอารมณ์ใหล้กูเสอืดู 
 3) อาสาสมคัรลกูเสอืมาท าสหีน้าท่าทางแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ตามทีเ่หน็จากรปูหน้ากาก 
 4) แจกหน้ากากอารมณ์ใหลู้กเสอืหมูล่ะ 2 แบบ เป็นอารมณ์ทุกข ์1 แบบ และอารมณ์สุข 1 แบบ 

ใหส้มาชกิหมูช่่วยกนัทายว่าเป็นอารมณ์อะไร เพราะเหตุใดหน้าตาจงึเป็นอยา่งนัน้ 
 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิชวนคุยดว้ยค าถาม 

- เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าเพื่อนมอีารมณ์ด ีหรอือารมณ์ไม่ด ี(จากการสงัเกต) 
- การรบัรูอ้ารมณ์ของเพื่อนมปีระโยชน์กบัลกูเสอือยา่งไร (ปฏบิตัตินไดเ้หมาะสม) 
- ถา้เพื่อนก าลงัโกรธ ลกูเสอืคดิว่าควรท าอย่างไร (ขอโทษถา้เราเป็นตน้เหตุ) 
- ถา้เพื่อนก าลงัเศรา้เสยีใจ ลูกเสอืคดิว่าควรท าอยา่งไร (ใหก้ าลงัใจ) 
- ถา้เพื่อนก าลงัดใีจ สอบไดท้ี ่1 ลกูเสอืควรท าอยา่งไร (แสดงความยนิดดีว้ย) 

 6) ผู้ก ากบัลูกเสอืสรุปแนวคดิที่ได้ (อารมณ์ของคนม ี2 ลกัษณะ คอื อารมณ์เป็นสุข ได้แก่ 
อารมณ์ ดใีจ สุขใจ สบายใจ มองโลกในแง่ด ีและอารมณ์เป็นทุกข ์ได้แก่ กลวั โกรธ โมโห แค้น เศรา้ เจบ็ 
ฯลฯ ถา้เราสงัเกตและรูอ้ารมณ์ของเพื่อน จะสามารถแสดงออกต่อเพื่อนไดอ้ยา่งเหมาะสม) 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกตความสามารถในการรบัรูอ้ารมณ์ของเพื่อน 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การเขา้ใจ / เหน็ใจผูอ้ื่น การจดัการกบัอารมณ์ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 30 
เกม 

    ท าตรงกนัข้าม  

 เลอืกผู้น า 1 คน    ให้ผู้น าท าท่าทางต่าง ๆ   ส่วนผู้เล่นคนอื่นนัน้จะต้องท าตรงกนัขา้มกบั              
ที่ผู้น าท า  เช่น  ผู้น าหัวเราะ  - ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้  ,  ผู้น านัง่ลง  – ลูกเสือต้องยืนขึ้น ,                       
ผูน้ ากา้วเทา้ซา้ย   -   ลกูเสอืกา้วเทา้ขวา  การท าจะเรว็ขึน้ไปเรือ่ย ๆ 
การตดัสิน   ลกูเสอืทีท่ าตามผูน้ าหรอืท าชา้  จะตอ้งออกจากการแข่งขนั  หรอืเปลีย่นมาเป็นผูน้ า 
 

หน้ากากอารมณ์ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

     กระต่ายกบักบ 
 กระต่ายตัวหนึ่ง  มีนิสัยขี้ขลาด หวาดระแวง และตื่นตกใจง่าย  แม้จะอยู่ท่ามกลางฝูง
กระต่ายดว้ยกนั กย็งัวติกกงัวลหวาดกลวัไปสารพดั  ไม่มคีวามสุข เป็นกระต่ายผูแ้สนเศรา้  บ่อยครัง้
มนัเฝ้าแต่สงสยัว่าเหตุใดมนัจงึมแีต่ความทุกข ์ ไม่อาจหาความสุขสบายได้เลย นอนหลบัก็ไม่สนิท  
จะกนิอาหารก็รบีรอ้น ระหว่างกนิก็ต้องเหลยีวหน้าเหลยีวหลงั สายลมกรรโชกแรงหน่อย หรอืมเีงา
อะไรผ่านมาสกัแวบ  กท็ าใหม้นัอยูไ่มสุ่ขเสยีแลว้  ท าอยา่งไรหนอเราถงึจะเอาชนะความกลวัได้ 
 วนัหนึ่ง ขณะทีก่ระต่ายนี้นอนอยูก่ลางทุ่งหญ้า  มนัไดย้นิเสยีงสญัญาณเตอืนภยัจากกระต่าย
ตวัหนึ่ง เป็นเสยีงเลก็ ๆ แผ่วเบา  เจา้กระต่ายขีข้ลาด  รบีออกวิง่เต็มเหยยีดมุ่งหน้าไปสู่โพรงที่มนั
อาศยัอยู่ทนัท ี ในระหว่างนัน้ มนัวิง่ผ่านสระน ้าแห่งหนึ่ง  กบที่นัง่อยู่รมิสระกต่็างพากนัตกใจสุดขดี  
พากนักระโดดหนีลงในน ้าเป็นจา้ละหวัน่  ทัง้ที่กระต่ายมใิช่ศตัรขูองกบเลย  เมื่อกระต่ายขีข้ลาดได้
เหน็เช่นนัน้เขา้  มนักเ็ขา้ใจไดท้นัทวี่า  ความกลวัทีม่อียูใ่นจติใจของพวกกบนัน้  ไมม่เีหตุผลเลย   
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนขีข้ลาดตื่นตกใจง่ายดายเสมอ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 14   ประเมินผล 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 31   การประเมินผล            เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3 เตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบัลกูเสอืได ้

2.  เน้ือหา   
2.1 เกณฑก์ารตดัสนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551  
2.2 การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติ 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 Flow Chart การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเลื่อนชัน้ของลกูเสอืและจบการศกึษา 
 3.2 การประเมนิทกัษะชวีติของลกูเสอืรายบุคคลหรอืรายหมูล่กูเสอื 
 3.3 ใบความรู ้
4.  กิจกรรม 

4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายหลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามทีห่ลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ทีก่ าหนด  

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่าน
กจิกรรมลกูเสอื 

4.3 ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเองใน
ส่วนทีไ่ม่มัน่ใจ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 

 5.2 สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 31 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ผงักระบวนการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผู้ก ากับประเมินผลการเรียน     
ของลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

ชื่อ ..........................................................ประเภทลกูเสอื...........................ชัน้................................ 
 

รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผา่น 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การพฒันา 

1. เขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื 
    1.1 รว่มกจิกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รว่มกจิกรรมวนัส าคญั เช่น  
        - วนัคลา้ยวนัสถาปนาลกูเสอื 
        - วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.6  
        - วนัเสรมิพ่อแห่งชาต ิ
        - วนัแมแ่ห่งชาต ิ
        - วนัตา้นยาเสพตดิ 
        - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์อื่น ๆ 
         - กจิกรรมวฒันธรรม / ประเพณี 
         - ............................................ 
         - ........................................... 
    1.3 เดนิทางไกล/ อยูค่่ายพกัแรม 

 
30 ชัว่โมง/ ปี 
5 ครัง้ / ปี 

 

   

2. มผีลงาน/ ชิน้งานจากการเรยีนรู ้
กจิกรรมลกูเสอื 
    2.1 ผลงานการบรกิาร 
    2.2 ชิน้งาน/ งานทีค่ดิสรา้งสรรค ์
    2.3 อื่น ๆ เช่น รายงานฯ 

 
 

1 รายการ/ ปี 
1 รายการ/ ปี 
1 รายการ/ ปี 

   

3. มคีวามพรอ้มเขา้รบัการทดสอบเพื่อ
รบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษตามประเภท
ของลกูเสอื 
    3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 

    

ผา่นและความพร้อม     

สรปุ  ฉนัมัน่ใจว่าผ่าน  ฉนัมคีวามพรอ้มใหป้ระเมนิ  ฉนัยงัไมพ่รอ้ม 
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สรปุผลการประเมินตนเอง 
 
 1. ลกูเสอืส ารอง (ใหเ้ลอืกภาพต่อไปนี้แทนการยนืยนัการประเมนิตนเอง) 

 
 

☺   
 

มัน่ใจมากทีไ่ดร้บั
เครือ่งหมาย 
วชิาพเิศษ 

พรอ้มแลว้ ไมแ่น่ใจ ตอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจาก 

ผูก้ ากบั 

งนุงง 
ไมเ่ขา้ใจ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตของลกูเสือ 
(ส าหรบัผู้ก ากบัลูกเสือ) 

 
ค าช้ีแจง ใหผู้ต้อบท าแบบประเมนิทุกขอ้โดยแต่ละขอ้ใหท้ าเครือ่งหมาย / ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 
 
2.1 พฤติกรรมลูกเสือส ารองท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า   
2. ลกูเสอืสามารถพึง่ตนเองและดแูลตนเองได้   
3. ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์รกัษาสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ   
4. ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพและไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล   
5. ลกูเสอืรูจ้กัรกัษาสุขภาพและปฏเิสธสิง่เสพตดิ   
6. ลกูเสอืรูจ้กัแกปั้ญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลอื/ แจง้เหตุเมือ่ประสบเหตุวกิฤต   

7. ลกูเสอืมสี่วนสงูและน ้าหนกัตามเกณฑม์าตรฐาน   

8. ลกูเสอืมทีกัษะในการสื่อสารไดถู้กกาลเทศะและไมก่้าวรา้วรุนแรง   
 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 

☺   
ฉนัมทีกัษะชวีติ 

 
ฉนัจะมทีกัษะชวีติ 

ถา้แกไ้ขปรบัปรงุพฤตกิรรม 
ฉนัตอ้งพฒันาตนเองอกีมาก 
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ใบความรู้ 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

 
1. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ก าหนดใหก้จิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมที่
มุง่ปลูกฝังระเบยีบวนิยัและกฎเกณฑ ์เพื่อการอยูร่่วมกนั  รูจ้กัการเสยีสละ บ าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม
และด าเนินวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภูมคิุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยั
ของลกูเสอื 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 อกีดว้ย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลกูเสือ 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนที่ลูกเสอืทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื  40 ชัว่โมง
ต่อปีการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักิจกรรมลูกเสอืตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2551        
มปีระเดน็ / สิง่ทีต่อ้งประเมนิดงันี้ 
 1. เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2. การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ    
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลกัษณะของผู้เรยีน ที่ปรากฏจากการเรยีนรู้หรอื         
การเปลีย่นแปลงตนเอง 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่

เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสริม 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของลูกเสือ 

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายกจิกรรม มแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสอืให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการมสี่วนร่วม
ในการปฏบิตักิจิกรรม 
  1.3 ลูกเสอืทีม่เีวลาการเขา้ร่วมกจิกรรม มกีารปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / 
คุณลกัษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมนิรายกิจกรรมและน าผลการ
ประเมนิไปบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4 ลูกเสอืทีม่ผีลการประเมนิไม่ผ่าน ในเกณฑเ์วลาการเขา้ร่วมกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ผูก้ ากบัลูกเสอืตอ้งด าเนินการ   
ซ่อมเสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการให้เสรจ็สิ้นในปีการศึกษานัน้  ๆ ยกเว้นมีเหตุ
สุดวสิยัใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถานศกึษา 
 2.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อการตดัสนิใจ 
  การประเมนิกิจกรรมลูกเสอื เพื่อตดัสนิ ควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดบัทาง
ลูกเสอืและจบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านใน แต่ละกจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อน
ชัน้ระดบัลูกเสอืและประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพื่อการจบแต่ละระดบัการศกึษา โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1 ก าหนดให้มีผู้รบัผิดชอบ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลกูเสอืของลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2 ผูร้บัผดิชอบสรุปและตดัสนิผลการร่วมกจิกรรมลูกเสอืของลูกเสอืเป็นรายบุคคล    
รายหมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 
เกณฑก์ารตดัสิน 
 1.  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พ.ศ.2551 
ก าหนดไว ้ 2 ระดบั คอื ผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน 
/ ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมเีวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบตัิ
กจิกรรมหรอืมผีลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 

3.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี  



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 155 

 

      ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัตามหลกัสูตรลูกเสอื 
แต่ละประเภททีก่ าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัที่หลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภททีก่ าหนด รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อจบหลกัสูตรลูกเสอืแต่ละประเภทเป็น 
รายชัน้ปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดับการศึกษานัน้ 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
 
(หมายเหตุ  การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวม
ของกจิกรรมลกูเสอืกไ็ด)้ 
 
เอกสารอา้งองิ 
กระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.กรงุเทพมหานคร : 
โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551. 
 

……………………………………… 
 2. การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติและคุณลกัษณะทางลกูเสอื 
 2.1 ความสามารถทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2 พฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ลกูเสือส ารอง 
   (1) มทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
   (2) พึง่ตนเอง ดแูลตนเองได ้
   (3) รูจ้กัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
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   (4) ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล 
   (5) ปฏเิสธสิง่เสพตดิทุกชนิด 
   (6) พดูจาสื่อสารเชงิบวก ไม่กา้วรา้วรุนแรง 
   (7) แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้
   (8) ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวกิฤต ิ
   
อา้งองิจาก หวัขอ้ในคู่มอื Bench Marking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 157 

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 1 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยท่ี 15   พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 32   พิธีเข้าประจ ากองและพิธีประดบัดาวดวงท่ี  1 เวลา  1 ชัว่โมง 
 
1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 ลกูเสอืไดร้ว่มพธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืส ารอง 
1.2 ลกูเสอืรว่มพธิปีระดบัดาวดวงที่ 1 

2.  เน้ือหา   
2.1 พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืส ารอง 
 -  มกีองลกูเสอือยูแ่ลว้ 
 -  ยงัไมม่กีองลกูเสอื 
2.2 พธิปีระดบัดาวดวงที ่1 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 ดาวลกูเสอืส ารอง 
 3.2 ใบความรู ้
4.  กิจกรรม 

4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืส ารองทุกคนพรอ้มกนับรเิวณทีน่ดัหมาย เช่น  สนามโรงเรยีน   
หอ้งประชุม  หรอืบรเิวณทีเ่หมาะสม 

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัพธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืส ารอง 
4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัพธิปีระดบัดาวดวงที ่ 1 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืแสดงความยนิดกีบัลกูเสอืทุกคนและนดัหมาย เพื่อรว่มกจิกรรมดาวดวงที ่2 

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการรว่มกจิกรรมและจ านวนลกูเสอืทีไ่ดป้ระดบัดาวดวงที ่ 1 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 32 
ใบความรู้ 

ขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตร และวชิาพเิศษลกูเสอื พ.ศ. 2509 ขอ้ 289 
ข้อ  288  พิธีเข้าประจ ากองลกูเสือส ารอง 

ในพธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืส ารอง หรอืเรยีกว่า พธิปีฏญิาณตน หรอืเรยีกว่า พธิตีอ้นรบั
ลกูเสอืใหมน่ัน้ ใหเ้ป็นหน้าที ่ของกองลกูเสอื ต่างกองต่างจดัท า  มอียู ่2 วธิ ีคอื    

วธิทีี ่1   มกีองลกูเสอือยู่ก่อนแลว้  และวธิทีี ่2 ยงัไมม่กีอง เป็นการตัง้กองขึน้ใหม ่ใหป้ฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 

ก.  มีกองลูกเสืออยู่ก่อนแล้ว  
(1) กองลกูเสอืส ารอง  ท ารปูวงกลมใหญ่  
(2) หมวกทีต่ดิเครือ่งหมายลกูเสอืส ารองแลว้  กบัเครือ่งหมายลกูเสอืส ารอง ทีจ่ะตดิ

กระเป๋าเสือ้อยูท่ีผู่ก้ ากบั 
(3) ธงประจ ากอง (ถา้ม)ี ใหร้องผูก้ ากบัลกูเสอืถอืไวใ้นท่าตรงนอกวงกลม  
(4) ลกูเสอืใหมอ่ยูน่อกวงกลม (แต่งเครือ่งแบบครบเวน้แต่เครื่องหมายลกูเสอืส ารอง

ทีจ่ะตดิกระเป๋าเสือ้กบัหมวกอยูท่ีผู่ก้ ากบั) ดา้นหลงัของหมู ่ทีต่นจะเขา้ไปอยู ่ 
(5) ผูก้ ากบัเรยีกลกูเสอืใหมเ่ขา้มาในวงกลม หน้าผูก้ ากบั (หากหลายคนใหเ้ขา้แถว

หน้ากระดาน) 
(6) ผูก้ ากบัสอบถามลกูเสอืใหม ่ ดงันี้ 

ผูก้ ากบั        “เจา้ตอ้งการเป็นลกูเสอืส ารองใช่ไหม ” 
ลกูเสอืใหม ่   “ใช่ครบั” 
ผูก้ ากบั       “เจา้เขา้ใจกฎ  ค าปฎญิาณ  การท าความเคารพ และการท าแกรนดฮ์าวลห์รอืไม่ ”  
ลกูเสอืใหม ่   “ขา้เขา้ใจและปฏบิตัไิด ้” 
ผูก้ ากบั           “กฎมวี่าอยา่งไร”  
ลกูเสอืใหม ่    “ขอ้ 1 ลกูเสอืส ารองท าตามลกูเสอืรุน่พี่ 

  ขอ้ 2 ลกูเสอืส ารองไมท่ าตามใจตนเอง”  
ผูก้ ากบั    “ถา้เช่นนัน้จะใหเ้ชื่อไดห้รอืไมว่่า 

ขอ้ 1 เจา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์ 
ขอ้ 2 เจา้จะยดึมัน่ในกฎของลกูเสอืส ารอง และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นทุกวนั”  

ลกูเสอืใหม ่  ท าวนัทยหตัถ ์ “ขา้สญัญาว่า                                  
ขอ้ 1 ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์       

  ขอ้ 2 ขา้จะยดึมัน่ในกฎของลกูเสอืส ารองและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นทุกวนั” 
ผูก้ ากบั  “เจา้จงรกัษาค ามัน่สญัญา ของเจา้ไวใ้หม้ัน่ต่อไป  บดันี้เจา้ไดเ้ขา้เป็น 

ลกูเสอืส ารอง และเป็นสมาชกิผูห้นึ่ง ของคณะพีน้่องลกูเสอืแห่งโลกอนั 
ยิง่ใหญ่แลว้” ลกูเสอืลดมอืลง 
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 (7) ผูก้ ากบัมอบเครือ่งหมายลกูเสอืส ารอง ส าหรบัตดิกระเป๋า และมอบหมวก      
ใหล้กูเสอืรบัมาสวมเอง ลกูเสอืท าวนัทยหตัถ์ และลดมอืลง แลว้สมัผสัมอืกบัผูก้ ากบั 

ในกรณทีีผู่ก้ ากบักลุ่มเป็นประธาน หรอืเชญิผูอ้ื่นเป็นประธาน กค็วรใหท้ าหน้าทีแ่ทน      
ผูก้ ากบัตาม ขอ้ 7 นี้  

(8) เสรจ็แลว้ ลกูเสอืใหมท่ ากลบัหลงัหนั ท าความเคารพลกูเสอืเก่า ดว้ยท่าวนัทยหตัถ์
ลกูเสอืเก่ารบัการเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถเ์ช่นกนั แลว้ลดมอืลงพรอ้มกนั (โดยไมต่อ้งสัง่)   

(9) ผูก้ ากบัสัง่ลกูเสอืใหม ่เขา้ประจ าหมู ่โดยสัง่ว่า “ลกูเสอืใหมเ่ขา้ประจ าหมู่ – วิง่”  
ลกูเสอืใหมว่ิง่เขา้ประจ าหมู่ของตน (ซึง่จดัแบ่งไวเ้รยีบรอ้ยแลว้)  

  (10) เสรจ็สิน้ดว้ยการท าแกรนดฮ์าวล ์
ข. ยงัไม่มีกองลูกเสือ 

(1) ลกูเสอืใหมท่ัง้หมด เขา้แถวเป็นแนวตอนหมู ่หน้าผูก้ ากบั แต่งเครือ่งแบบครบ
เวน้แต่เครือ่งหมายลกูเสอืส ารองทีจ่ะตดิกระเป๋าเสือ้กบัหมวก อยูท่ีผู่ก้ ากบั 

(2) หมวกทีต่ดิเครือ่งหมายลกูเสอืส ารองแลว้  กบัเครือ่งหมายลกูเสอืส ารองทีจ่ะตดิ
กระเป๋าเสือ้อยูท่ีผู่ก้ ากบั 

(3) ธงประจ ากอง (ถา้ม)ี ใหร้องผูก้ ากบั ถอืไวใ้นท่าตรง นอกวงกลม  
(4) ผูก้ ากบัเรยีกลกูเสอืใหม ่ออกมายนืหน้าผูก้ ากบัครัง้ละหมู ่โดยออกค าสัง่ว่า 

“หมูส่.ี...” ใหห้มูส่นีัน้ออกมายนืเป็นแถวหน้ากระดาน  
(5) ผูก้ ากบัสอบถามลกูเสอืใหม ่(เหมอืนอย่างมกีองลกูเสอือยูก่่อนแลว้) 
(6) เมือ่ผูก้ ากบัหรอืประธานมอบเครือ่งหมายและหมวก และสมัผสัมอืกบัลกูเสอืใหม่

แลว้ใหล้กูเสอืใหมไ่ปเขา้แถว เตรยีมเป็นรปูวงกลม (หมายความว่า เมือ่ทุกหมูเ่ขา้แถวเรยีบรอ้ยแลว้   
จะเป็นรปูวงกลมลอ้มรอบผูก้ ากบั) โดยออกค าสัง่ว่า “ลกูเสอืใหมเ่ขา้ประจ าที ่– วิง่” ลกูเสอืใหมว่ิง่ไป
เขา้ทีข่องตน  
(ซึง่ผูก้ ากบันดัหมายไวก่้อนแลว้)  

(7) เสรจ็สิน้ดว้ยการท าแกรนดฮ์าวล ์ 
หมายเหตุ 

1. ขณะทีล่กูเสอืกล่าวค าปฎญิาณ ต่อหน้าผูก้ ากบันัน้ ผูก้ ากบัท าวนัทยหตัถ์ (2 นิ้ว)   
ส่วนรองผูก้ ากบัหรอืผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอือื่น ๆ ท ารหสัลกูเสอื 3 นิ้ว 

2. ลกูเสอืผูใ้ด ไดก้ระท าพธิปีฎญิาณตนแลว้  ขณะทีล่กูเสอืใหมก่ล่าวค าปฎญิาณนัน้   
ตอ้งท าวนัทยาหตัถด์ว้ย  ลกูเสอืผูใ้ดยงัไมไ่ดป้ฎญิาณตน ไมต่อ้งท า คงยนืตรงเฉย ๆ 

3. การสัง่ใหแ้ถวแยก หมายความว่า แยกไปเรยีนวชิาอื่นก่อน  ใหส้ัง่ว่า “แพ๊ค - แยก”   
ลกูเสอืท าขวาหนัแลว้แยกไป  

4. การสัง่ใหเ้ลกิแถว หมายความว่า เลกิจากการเรยีนแลว้ หรอืปิดการประชุม ใหส้ัง่
ว่า “แพ๊ค - เลกิ”  ลกูเสอืท าวนัทยหตัถ์ พรอ้มกล่าวค าว่า “ขอบคุณครบั / ขอบคุณค่ะ” แลว้ลดมอืลง  
ท าขวาหนั เลกิแถวไป 
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พิธีประดบัดาวดวงท่ี  1 
เมือ่ลกูเสอืสอบไดว้ชิาดาวดวงที่ 1 ครบแลว้  ใหท้ าพธิปีระดบัดาวดวงที ่1 ใหป้ฏบิตัิ

ดงัต่อไปนี้ 
(1)  กองลกูเสอืส ารองท าเป็นรปูวงกลมใหญ่ 
(2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืส ารองอยูก่ลางวงกลม มรีองผูก้ ากบัยนือยู่นอกวงกลมหลงัผูก้ ากบั 
(3)  หมวกทีต่ดิดาวดวงที ่1 แลว้  อยูท่ีผู่ก้ ากบั 
(4)  ผูก้ ากบัประกาศใหก้องรูว้่า จะกระท าพธิปีระดบัดาวดวงที ่1 
(5)  ผูก้ ากบัเรยีกลกูเสอืทีจ่ะไดด้าวดวงที ่1 มายนืหน้าผูก้ ากบั (ซึง่ขณะนัน้ต่างกย็นือยูใ่นหมูข่องตน) 
(6)  ผูก้ ากบัอธบิายความหมายของดาวดวงที ่1 ใหล้กูเสอืทีจ่ะไดร้บัทราบแลว้สัง่สอน 
(7)  ผูก้ ากบัมอบหมวกใหล้กูเสอื ลกูเสอืรบัไปสวมเองแลว้ท าวนัทยหตัถ์ผูก้ ากบั 
(8)  ผูก้ ากบัแสดงความยนิดดีว้ยการสมัผสัมอืกบัลกูเสอื 
(9)  ลกูเสอืทีไ่ดร้บั ท ากลบัหลงัหนั วิง่เขา้ประจ าหมูข่องตน 
(10)  ลกูเสอืในหมูข่องตน  (เฉพาะในหมูท่ีล่กูเสอืไดร้บัดาวเท่านัน้) ต่างมาแสดงความยนิดดีว้ย          
การสมัผสัมอื เสรจ็พธิ ีไม่มแีกรนดฮ์าวล)์ 
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แนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต 
  

ความหมายและองคป์ระกอบทกัษะชีวิต  
ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ าเป็นต่อการปรบัตวัในการเผชญิปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในปัจจุบนั และเตรยีมพรอ้ม
ส าหรบัการเผชญิปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทกัษะชีวิต ม ี12 องค์ประกอบ จดัเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤตกิรรมการเรยีนรู ้ 
3 ดา้น ดงันี้ 

พ ท  พ  ั 

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ป ญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

   พ  ั ทักษะพ  ั 

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที ่1 องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ 

 
1. ด้านพทุธิพิสยั จดัไวต้รงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองคป์ระกอบรว่มและเป็นพืน้ฐาน

ของทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 - ความคิดวิเคราะหวิ์จารณ์ เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ประเมนิ 

ขอ้มลู ขา่วสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 
 - ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไม่

ยดึตดิอยูใ่นกรอบ และการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 
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2.  ด้านจิตพิสยั หรือ เจตคติ  ม ี2 คู่ คอื 
 คู่ที ่1  ความตระหนกัรูใ้นตนเอง และ ความเขา้ใจ/เหน็ใจผูอ้ื่น 
 คู่ที ่2  เหน็คุณค่า/ภูมใิจตนเอง และ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 - ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเขา้ใจในจุดดจีุด

ดอ้ยของตนเอง ยอมรบัความแตกต่างของตนเองกบับุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วยั 
อาชพี ระดบัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม ศาสนา สผีวิ ทอ้งถิน่ สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น เหน็
อกเห็นใจและยอมรบัตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วยั 
อาชพี ระดบัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม ศาสนา สผีวิ ทอ้งถิน่ สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภมิูใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบตัเิฉพาะตวัของตนเอง รูส้กึว่า
ตนเองมคีุณค่า เช่น เป็นคนมนี ้าใจ ซื่อสตัย์ ยุติธรรม และภูมใิจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของ
ตนเอง เช่น ดา้นสงัคม ดนตร ีกฬีา ศลิปะ การเรยีน ฯลฯ  

 - ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นความรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและมี
ส่วนรบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสื่อมของสงัคมนัน้ คนทีเ่หน็คุณค่าตนเองจะมแีรงจงูใจทีจ่ะท าดกีบั
ผูอ้ื่นและสงัคมส่วนรวมมากขึน้ จงึจดัเขา้คู่กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3. ด้านทกัษะพิสยัหรือทกัษะ ประกอบดว้ย 3 คู่ คอื 
 คู่ที ่1   การสื่อสารและการสรา้งสมัพนัธภาพ 
 คู่ที ่2   การตดัสนิใจและการแกไ้ขปัญหา 
 คู่ที ่3   การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด 
 - ทกัษะการการส่ือสารและการสร้างสมัพนัธภาพ เป็นความสามารถในการใช้

ค าพดูและภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และสามารถรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิ 
ความตอ้งการ ของอกีฝ่ายหนึ่ง มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

 - ทกัษะการตดัสินใจและการแก้ไขปัญหา การตดัสนิใจใชใ้นกรณทีีม่ทีางเลอืกอยู่
แลว้    จงึเริม่ตน้ดว้ยการวเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกเพื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดและน าไป
ปฏบิตั ิส่วนการแกไ้ขปัญหาเป็นความสามารถในการรบัรูปั้ญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลอืก 
ไดห้ลากหลาย วเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมทีสุ่ดและน าไปปฏบิตั ิ 

 - ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรบัรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรูเ้ท่าทนัว่าอารมณ์จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของตนอย่างไร และเลอืกใช้
วธิจีดัการกบัอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครยีดเป็นความสามารถในการ
รบัรูร้ะดบัความเครยีดของตนเอง รูส้าเหตุ หาทางแกไ้ข และมวีธิผี่อนคลายความเครยีดของตนเอง
อยา่งเหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิตทัว่ไปและทกัษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชีวิตทัว่ไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส าหรบัปัญหาทัว่ ๆ ไปใน

ชวีติประจ าวนั ดว้ยทกัษะชวีติ 12  องคป์ระกอบ ใหก้บัเดก็ทุกคน  
 ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องส าหรบัเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรกึษาและระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนรองรบั 
 
ทกัษะชีวิตกบัการพฒันาเยาวชน  

 เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา 
ทกัษะชวีติจะเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการส่งเสรมิภูมคิุ้มกนัทางสงัคม ให้กบัเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
ส าหรบัเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมกีารสอนทกัษะชวีติเฉพาะในแต่ละปัญหา มคีรูที่ปรกึษาและระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนรองรบั ส่วนเดก็ที่มปัีญหาแลว้ใช้การดูแลใกลช้ดิเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เป็นรายบุคคล และมรีะบบส่งต่อยงัวชิาชพีเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตวัอย่างทกัษะชีวิตเฉพาะ 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิต และทกัษะการด ารงชีวิต 
 ทกัษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจติสงัคม อนัประกอบ ดว้ย ความรู ้เจตคต ิ
และทกัษะ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนั 
และเตรยีมพรอ้มส าหรบัการเผชญิปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องคป์ระกอบ 
 ทกัษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทกัษะทีใ่ชใ้นกจิวตัรประจ าวนั ในเรือ่งพืน้ฐาน
ของชวีติ มกัเป็นทกัษะทางกายภาพ เช่น อาบน ้า แต่งตวั ซกัเสื้อผา้ ปรงุอาหาร  
ขีจ่กัรยาน ว่ายน ้า ผกูเงือ่นเชอืก การจดักระเป๋าเดนิทาง การใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทกัษะชีวิต และทกัษะการด ารงชีวิต  
 ทกัษะชวีติและทกัษะการด ารงชวีติ มกัถูกใชผ้สมผสาน เชื่อมโยงกนั ทัง้ในกจิวตัรประจ าวนั
ปกต ิ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชวีติจะเป็นตวัช่วยในการเลอืกและ
ใชท้กัษะการด ารงชวีติไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกที ่ถูกเวลา และเกดิผลลพัธท์ีด่ ี
 สถานการณ์ทางจติสงัคม มกัใชท้กัษะชวีติเป็นหลกั ตวัอยา่ง เช่น  

 การจดัการกบัอารมณ์โกรธ ความขดัแยง้ และ ความรุนแรง 
 ตระหนกัรูแ้ละหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่าง ๆ รวมถงึการป้องกนัอุบตัเิหตุ   
 การช่วยเหลอืผูอ้ื่น และรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชงิบวกและสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 

 กจิวตัรทีท่ าเป็นประจ า ใชท้กัษะการด ารงชวีติเป็นหลกั เช่น อาบน ้า แต่งตวั แปรงฟัน ซกั
เสือ้ผา้ ปรงุอาหาร ขีจ่กัรยาน ว่ายน ้า ผกูเงือ่นเชอืก ใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ ฯลฯ  
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การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)

• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทกัษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สรา้งดว้ย 2 วธิกีารใหญ่ ๆ คอื 
 1. เรยีนรูเ้องตามธรรมชาต ิซึง่ขึน้กบัประสบการณ์และการมแีบบอย่างทีด่ ี จงึไม่มทีศิทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรยีนรูก้อ็าจชา้เกนิไป 
 2. สรา้งโดยกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ใหเ้ดก็เรยีนรูร้ว่มกนัใน
กลุ่ม ผ่านกจิกรรมรปูแบบต่าง ๆ ทีเ่ดก็ตอ้งมสี่วนรว่มทัง้ทางรา่งกายคอืลงมอืปฏบิตั ิ และทาง
ความคดิคอืการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่รว่มกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมสี่วนรว่มทางสตปัิญญาท าใหเ้กดิทกัษะชวีติ 2 องคป์ระกอบแกนหลกัคอืความคดิวเิคราะห์

และความคดิวจิารณ์ 
ปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กองคป์ระกอบทกัษะชวีติ ดา้นทกัษะทัง้ 

3 คู่ คอืการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหา การจดัการอารมณ์และ
ความเครยีด  

 การรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น ท าใหเ้กดิความเขา้ใจคนอื่นมากขึน้ ขณะเดยีวกนักเ็กดิการ
ไตรต่รองท าความเขา้ใจและตรวจสอบตนเอง จดัเป็นองคป์ระกอบทกัษะชวีติดา้นเจตคตคิอื การเขา้ใจ
ตนเอง และเขา้ใจ/เหน็ใจผูอ้ื่น 

การได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม การท างานส าเรจ็ได้รบัค าชม ท าให้เกดิความภูมใิจและเห็น
คุณค่าตนเอง น าไปสู่ความรบัผดิชอบมากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

กระบวนการและการมสี่วนร่วม ช่วยให้กจิกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และน าไปสู่จุดประสงค ์
ทีต่ ัง้ไว ้รวมทัง้การประยกุต์ใชเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้เขา้สู่ชวีติ
จรงิ ว่าไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไรและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งไร 
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ความหมายของกระบวนการลกูเสือ (Scout movement) 

 ตามค านิยามของลูกเสอืโลก หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
ส าหรบัเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มจีติใจเสยีสละ รบัผิดชอบ และอุทิศตนแก่สงัคม ด้วยวธิกีาร
ลกูเสอื 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ทัง้ทางสมอง ร่างกาย จติใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระท าตนเป็นปัญหาสังคม และด ารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลกัการลกูเสือ (Scout principle) 

 หลกัการลกูเสอืโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื 

 1.หน้าที่ ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 3.หน้าที่ ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จติวญิญาณ 
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 หลกัการลกูเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางใจ 

 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาต ิ

 3. เขา้ร่วมพฒันาสงัคม ยอมรบั เคารพในเกียรตแิละศกัดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
รวมทัง้ธรรมชาต ิและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 

 4. รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 5. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

วิธีการลกูเสือ (Scout method) 

 วธิกีารลกูเสอืโลก ม ี8 องคป์ระกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

 กลุ่มที ่1 ผูใ้หญ่มหีน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิเยาวชนใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นกลุ่ม  

 กลุ่มที ่2 มกีจิกรรมทีบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 กลุ่มที ่3 เป็นลกัษณะกจิกรรมทีใ่ช ้ม ี6 องคป์ระกอบ 

 1. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

 2. ใชร้ะบบสญัลกัษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู ่(กลุ่มเรยีนรูร้ว่มกนั) 

 4. เรยีนรูใ้กลช้ดิธรรมชาต ิ

 5. เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิ/ เกม 

 6. เรยีนรูจ้ากการบรกิารผูอ้ื่น 

 วธิกีารลกูเสอืไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ม ี 7 องคป์ระกอบ 
คอื 

 1. ความกา้วหน้าในการเขา้รว่มกจิกรรม 

 2. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ 

 3. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎ 

 4. การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรยีนรูจ้ากการกระท า 
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วิธีการลกูเสือสร้างทกัษะชีวิตได้อย่างไร  

 วธิกีารลูกเสอื มอีงคป์ระกอบครบทัง้ 5 ประการ ของกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง การสรา้งทกัษะชวีติทัง้ 12 องคป์ระกอบ เกดิขึน้ดว้ยกจิกรรมดงัตารางต่อไปนี้   

                                       

                 

            
             

                                   
                                
                                         
            

              
                    

                                             
                                          
                                                
                                             

                
              

                                             
                                                
                                          
                 

               
                                                        

                                           

            
             

 
วตัถปุระสงคค์ณะลกูเสือแห่งชาติ (พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทัง้ทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รบัผดิชอบ และช่วยสรา้งสรรค์สงัคมให้เกดิความสามคัค ีและมคีวามเจรญิก้าวหน้า ทัง้นี้เพื่อความ
สงบสุข และความมัน่คงของประเทศชาต ิตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

 1. ใหม้นีิสยัช่างสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 

 2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 

หลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 หลกัสูตรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติไดใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาชพีพเิศษลกูเสอืส ารอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวสิามญั เป็นหลกั และเพิม่เนื้อหา
ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลูกเสอื โดยจดัหน่วยกจิกรรมตามทีร่ะบุ
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ในหลกัสูตรของลกูเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกจิกรรม และจ านวนหน่วยกจิกรรมของลูกเสอื
แต่ละประเภทจงึแตกต่างกนั 

 แผนการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งทกัษะชวีติเขา้กบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใชร้ะบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยใหเ้ดก็เป็น
ศูนยก์ลาง และมผีู้ใหญ่ท าหน้าที่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่
สอน และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณ
และกฎของลูกเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสอื
และเครือ่งหมายวชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุน้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชวีติกลางแจง้ นอกห้องเรยีน ใกลช้ดิธรรมชาต ิ 
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึ่งถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอื
ทุกประเภท โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การรายงานและการส ารวจ 
การวเิคราะห์และการประเมนิ เกมและการแข่งขนั การบ าเพ็ญประโยชน์  การออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สรา้งองค์ความรูแ้ละสรุปความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหลู้กเสอืได้ประยุกต์ใช้สิง่ที่ไดเ้รยีนรู้
อกีดว้ย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

 1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 

 2. กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาตทิีช่่วยเสรมิสรา้งทกัษะชีวติดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.กิจกรรมเสรมิสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพ
ปัญหาของเดก็แต่ละวยั 

 ส าหรบักิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรบัเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ และ
เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 

 คู่มอืมจี านวน 11 เล่ม ตามชัน้ปีของลูกเสอื 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จดัท าตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจดักิจกรรมครบ 40 ชัว่โมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจดักิจกรรมลูกเสอื
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติของลูกเสอืในแต่ละระดบัชัน้ และมหีมายเหตุบอกไวใ้นตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

 แผนการจดักิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรยีนรู ้เนื้อหา สื่อการเรยีนรู ้กิจกรรม 
การประเมนิผล องคป์ระกอบทกัษะชวีติส าคญัทีเ่กดิจากกจิกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดั
กจิกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์) 
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ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 1. เริม่จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทัง้
สมัภาษณ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 

 2. สมัมนาคร ูผู้ปกครอง นักพฒันาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญดา้นกจิกรรมเดก็และเยาวชน 
เพื่อรว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 

 3. จดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสอืส ารอง 
ลูกเสือสามญั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามญั รวมทัง้สิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน 
ปรบัปรงุและพฒันา จนเป็นทีย่อมรบัและน าไปใชใ้นสถานศกึษาจ านวนมาก 

 4. จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสอืส ารอง ลูกเสอืสามญั ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่
และลูกเสอืวสิามญั ขัน้ความรูเ้บือ้งต้น และขัน้ความรูช้ ัน้สงู รวม 8 ประเภท โดยไดร้บัการอนุมตัจิาก 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิในการประชุม ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2557 ให้
ใชเ้ป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ  

 5. จดัท า คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสรมิสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วทิยากรและฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 

 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  
 การจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีตินัน้  ยงัคงหลกัการ และวธิกีารของลูกเสอืไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพิม่เขา้ไปด้วยเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ที่รอบ
ดา้น และครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทกจิกรรม  เป็นกระบวนการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้ มโีอกาส
เรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการท ากจิกรรมร่วมกนั  ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ของเพื่อนในกลุ่ม ท าให้สามารถเรยีนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความสนใจ และร่วมมอืในการท ากิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างเต็มที่ จงึจะ เกิดการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   ผลทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้รยีนมดีงันี้ 
 1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออกและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 2. เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกจิกรรม 
 3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการก าหนดขอบข่าย เนื้อหา และวตัถุประสงค์ 
 4. ผูเ้รยีนไดฝึ้กฝน พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ัง้ทางดา้นความรู ้เจตคต ิและทกัษะ  รวมทัง้ความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการดว้ย 
ประเภทของกิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 เมือ่จดัประเภทตามทกัษะ/ความสามารถ ในการปฏบิตักิจิกรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่มกัจะเป็นการจ าลองประสบการณ์
ต่าง ๆ มาเพื่อการเรยีนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรอืเป็นสิง่ที่ใช้แทนประสบการณ์จรงิ เพราะศาสตร์
ต่างๆ ในโลก มมีากเกินกว่าที่จะเรยีนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชวีติ และบางกรณีก็อยู่ใน
อดตี หรอืซบัซอ้นเรน้ลบัหรอืเป็นอนัตราย ไมส่ะดวกต่อการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาพความเป็นจรงิมากทีสุ่ด 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน แก้ปัญหาและตดัสนิใจจากสภาพการณ์ที่ก าลงัเผชญิอยู่นัน้แลว้น าประสบการณ์
แห่งความส าเรจ็ไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 1.2 การสาธติ กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรยีนได้เกิดการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรอืกระท าให้ดูเป็นตวัอย่าง ให้ความส าคญักบักระบวนการทัง้หมดที่ผู้เรยีนจะต้องเฝ้าสงัเกตอยู่
โดยตลอด  
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 1.3 เล่านิทาน   
 1.4 ละคร  หุ่นจ าลอง 
 1.5 เพลง ดนตร ีการเคลื่อนไหวตามจงัหวะดนตร ีหมายถงึ กจิกรรมทีเ่น้นการใช้ดนตรเีป็นสื่อ
ในการเรยีนรูท้ ัง้ในแงเ่นื้อหาและความบนัเทงิ ผ่อนคลาย และเขา้ถงึวฒันธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศลิปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรปู การปัน้ดนิเหนียว งานหตัถกรรม การรอ้ยดอกไม ้ 
 1.7 การโตว้าท ี                        
                      ฯลฯ 
 2. กจิกรรมการการส ารวจและการรายงาน  เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหลู้กเสอืไดเ้รยีนรูจ้ากความเป็น
จรงิ /เหตุการณ์จรงิ ในชีวิตประจ าวนั ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของ
การศึกษา เช่น การท าแผนที่ การส ารวจ หมายถึง การเรยีนรู้ผ่านสถานการณ์จรงิด้วยการลงพื้นที่
ส ารวจ และจ าลองสิง่ที่ได้เรยีนรูสู้่แผนที่ ภาพ หรอืสญัลกัษณ์ เพื่อแสดงความคดิรวบยอดของสิง่ที่ได้
เรยีนรูน้ัน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
การสมัภาษณ์ การเป็นผูส้ ื่อข่าว การท าสารคด ีการศกึษานอกสถานที ่ชุมชนศกึษา การผลติสื่อ การท า
ปมูชวีติบุคคลตวัอย่าง การจดันิทรรศการ การสอดแนม การส ารวจ การท าแผนที่ การเขยีนเรยีงความ
การเล่าเรือ่ง ฯลฯ 
 3. กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และรว่มกนัวเิคราะห/์ประเมนิ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 การเปรยีบเทยีบคุณค่า การประเมนิความเสีย่ง การท าแผนทีค่วามคดิ ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขนั   
  4.1 เกม เป็น กจิกรรมที่มกีฎกตกิา และล าดบัขัน้ตอน ที่เอื้อให้ลูกเสอืเกดิการเรยีนรู้
ผ่านการเล่นเกม ใหข้อ้คดิทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น เกมกระซบิ  เป็นตน้ 
  4.2 การแข่งขนั เป็นกิจกรรมที่มกีติกาในการแข่งขนั และมกีารตดัสนิหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใฝ่รูม้ากขึน้ ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสยีสละของลูกเสือ 
ไดแ้ก่  การจดักจิกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลท าความสะอาดสถานที ่การปลูกและ
ดแูลตน้ไม ้การเกบ็ผกัจากแปลงไปประกอบอาหารเลีย้งน้อง ฯลฯ  
หลกัการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลอืกประเภทของกจิกรรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั มกัเลอืกใช้ กจิกรรมการวเิคราะห์และการประเมนิ การรายงาน 
และการแขง่ขนัตอบปัญหาในเรือ่งเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั มกัเลอืกกจิกรรมที่สรา้งความรูส้กึที่สอดคล้องกบัผลการเรยีนรูท้ี่
ตอ้งการ เช่น กจิกรรมการแสดงออก เกม กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 175 

 

 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ถ้าเป็นทกัษะทางสตปัิญญานิยมใชก้จิกรรมการวเิคราะห ์และ
ประเมนิส่วนทกัษะทางกายภาพ เลอืกไดเ้กอืบทุกประเภท 
 2. การตัง้ประเด็นอภปิราย เพื่อให้ลูกเสอืได้ร่วมอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั  ตัง้ประเดน็ให ้วเิคราะห ์/สงัเคราะห ์/ประเมนิ เนื้อหาทีต่้องการ
ให้ผู้เรยีนเกดิความเขา้ใจอย่างถ่องแท้ เกดิความคดิรวบยอดที่ชดัเจน และสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้
จรงิ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ตัง้ประเดน็ใหเ้กดิการโตแ้ยง้กนัดว้ยเหตุผลในเรือ่งความคดิความ
เชื่อ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตทิีต่อ้งการ เพื่อใหส้มาชกิแต่ละคนไดม้โีอกาสตรวจสอบความคดิความเชื่อของ
ตนเอง ทีแ่ตกต่างจากคนอื่น ท าให้เกดิการปรบัเปลีย่นความคดิความเชื่อจากการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ตัง้ประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขัน้ตอนการท า
ทกัษะ    นัน้ ๆ  เช่นการวเิคราะหค์วามครบถ้วนในการท าตามขัน้ตอนของทกัษะ การวเิคราะห์จุดอ่อน 
ทีม่กัจะท าทกัษะนัน้ ๆ ไมส่ าเรจ็ เป็นตน้  
 3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมกีารสรุปความคิดรวบยอดที่
เกดิขึน้ใหช้ดัเจน และเปิดโอกาสใหไ้ดล้องประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั  ความคดิรวบยอดคอืเนื้อหา องค์ความรูท้ี่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยกุตใ์ชโ้ดยผลติซ ้าความคดิรวบยอดในรปูแบบทีต่่างจากเดมิ เช่น การท ารายงาน ท าสรปุยอ่ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ความคิดรวบยอดไม่มเีนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิด
ความเชื่อที่เกดิขึน้ภายในตวัผู้เรยีน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกบัเจตคตทิี่เกดิ เช่น การ
กระท าทีแ่สดงออกถงึความซื่อสตัย ์การกระท าทีแ่สดงออกถงึความเป็นสุภาพบุรษุ สุภาพสตร ีเป็นตน้                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ความคดิรวบยอดที่เกิดคอื ความเขา้ใจขัน้ตอนและท าทกัษะ
นัน้ ๆ ได ้ประยกุตโ์ดยการฝึกฝนทกัษะนัน้จนช านาญ  
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ภาคผนวก ค 
 

พิธีการทางลกูเสือ 
 

ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลกัสตูร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509  
พิธีลกูเสือส ารอง 
ข้อ 286 การท าแกรนดฮ์าวล์  
  การท าแกรนดฮ์าวล ์ผูก้ ากบัจะต้องเลอืกทีใ่หเ้หมาะสมเสยีก่อน และยนือยู่ในท่าตรง แลว้จงึ
เรยีก และใหป้ฏบิตัต่ิอไปนี้ 

1.   ผู้ก ากบัลูกเสอื เรยีก “แพ็ค – แพ็ค - แพ็ค” (แพ็คค าท้ายให้เน้นให้หนัก) พรอ้มกับท า
สญัญาณมอืแกว่งรอบตวัเป็นวงกลม  (มรีองผูก้ ากบัยนือยูน่อกวงกลมและหลงัผูก้ ากบั) 
          2.   ลูกเสือส ารอง เมื่อได้ยินเสียงเรยีกของผู้ก ากับ  ทุกคนจะต้องขานรบัพร้อมกันทันที
ว่า  “แพ็ค”  แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก   ล้อมรอบผู้ก ากับ  (นายหมู่ของหมู่บรกิารอยู่
ตรงหน้าผูก้ ากบั  จากนัน้กเ็รยีงไปตามล าดบั ใหไ้หล่ต่อไหล่ชดิกนั) 
          3.   ผู้ก ากับลูกเสือผายมอืทัง้สองออกไปข้าง ๆ  เล็กน้อย นิ้วทัง้ห้าชิดกัน ฝ่ามือแบหงาย  
(แลว้ลดมอืลงเพื่อตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย) 
          4.   ลกูเสอืส ารอง  เมือ่เหน็สญัญาณนี้  ทุกคนจบัมอืกนัขยายออกเป็นรปูวงกลมใหญ่ จนแขน
ตงึจงึปล่อยมอื  และจดัวงกลมใหเ้รยีบรอ้ย 
          5.   ผูก้ ากบัลกูเสอื ตรวจดเูหน็ว่าวงกลมเรยีบรอ้ยดแีลว้ ใหก้างแขนทัง้สองออกไปขา้ง ๆ  
เสมอไหล่  ขนานกับพื้น นิ้วทัง้ห้าชิดกัน ฝ่ามือแบหงาย แล้วพลิกฝ่ามือคว ่าลงและงองุ้ม เป็น
สญัญาณใหล้กูเสอืนัง่ลง 
          6.  ลูกเสอืส ารองทุกคนนัง่ลงทนัททีี่ให้นัง่ลงบนส้นเท้าทัง้สอง  แขนทัง้สองเหยยีดตรงอยู่
ระหว่างเข่า  มอืทัง้สองห่างกนัพอควร  แบะเข่าออกเลก็น้อย  นิ้วชีแ้ละนิ้วกลางทัง้สองมอืเหยยีดชดิ
กนั  และแตะพืน้  นิ้วอื่น ๆ  งอไวใ้นอุง้มอื  (คอืนิ้วหวัแมม่อืกดนิ้วนางกบัน้ิวกอ้ยไว)้ 
          7.   ผูก้ ากบัลกูเสอืพลกิฝ่ามอืทัง้สองหงายขึน้  เป็นสญัญาณใหล้กูเสอืรอ้ง 
          8.   ลูกเสอืส ารองทุกคนแหงนหน้ารอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า  “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ท า-ด-ีที่-สุด”  พอ
ขาดค าว่า  “สุด”  ให้ลูกเสอืทุกคนกระโดดยนืขึน้  เทา้ทัง้สองชดิตดิกนั  พรอ้มกบัยกมอืทัง้สองที่อยู่
ในท่านัง่ไปไวเ้หนือหแูละชดิหู 
          9.   นายหมู่ลูกเสอืซึ่งท าหน้าที่เป็นหมู่บรกิารในวนันัน้(ที่หนัหน้าตรงกบัผู้ก ากบั)จะรอ้งขึน้ว่า
“จงท าด ี– จงท าด ี- จงท าด”ี  การรอ้งใหห้นัหน้าไปทางซา้ยก่อน-ตรงหน้า-ขวา  ทลีะครัง้  (เวลารอ้ง
ไมต่อ้งผงกศรีษะ) 
          10.   เมื่อสิ้นค าที่สามแล้วให้ลูกเสอืทุกคนลดมอืซ้ายลงมาแนบล าตวัอย่างว่องไว(แบมอืออก)
ส่วนมอืขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ์  แลว้รอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า  “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าด”ี 
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          ขณะที่ลูกเสอืรอ้งนี้  ใหผู้้ก ากบัท าวนัทยหตัถ์ตามแบบลูกเสอืส ารอง  (สองนิ้ว)  เป็นการรบั
การเคารพของลกูเสอื  และอาจจะกล่าวค าขอบใจหรอืค าอื่นใดทีส่ ัน้ ๆ  กไ็ด ้ 

รองผูก้ ากบัอื่น ๆ  ทีอ่ยูน่อกวงกลมอยูใ่นท่าตรง 
 
 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 
(1) พธิเีปิด (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 1. แกรนดฮ์าวล ์
  1.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว เรยีกแถว 
“แพค็-แพค็-แพค็” (แพค็ ค าทา้ยใหเ้น้นใหห้นกั) พรอ้มกบัท าสญัญาณมอืแกว่งรอบตวัเป็นรปูวงกลม 
โดยมรีองผูก้ ากบัยนือยู่นอกวงกลมและหลงัผูก้ ากบั 
  1.2 ลกูเสอืส ารองเมือ่ไดย้นิเสยีงเรยีกของผูก้ ากบั ทุกคนจะตอ้งขานรบัพรอ้มกนั
ทนัทวี่า “แพค็” แลว้วิง่มาเขา้แถวเป็นรปูวงกลมเลก็ลอ้มผูก้ ากบั โดยนายหมู่บรกิารอยูต่รงหน้าผูก้ ากบั 
จากนัน้เรยีงไปตามล าดบั ใหไ้หล่ต่อไหล่ชดิกนั 
  1.3 ผูก้ ากบัผายมอืทัง้สองขา้งออกไปขา้ง ๆ เลก็น้อย นิ้วทัง้หา้ชดิตดิกนั ฝ่ามอืแบหงาย 
แลว้ลดมอืลงเพื่อตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย 
  1.4 ลกูเสอืส ารองเมือ่เหน็สญัญาณของผูก้ ากบัซึง่ผายมอืออกไปขา้ง ๆ ใหทุ้กคนจบั
มอืกนัขยายออกเป็นรปูวงกลมใหญ่ จนแขนตงึจงึปล่อยมอื และจดัวงกลมให ้ เรยีบรอ้ย 
  1.5 ผูก้ ากบัตรวจดเูหน็ว่าวงกลมเรยีบรอ้ยดแีลว้ ใหก้างแขนทัง้สองออกไปขา้งๆ 
เสมอไหล่ขนานกบัพืน้ นิ้วทัง้หา้ชดิกนั ฝ่ามอืแบหงาย แลว้พลกิฝ่ามอืคว ่าลงและงองุม้ เป็นสญัญาณให้
ลกูเสอืนัง่ลง 
  1.6 ลกูส ารองทุกคนนัง่ลงทนัททีีเ่หน็สญัญาณจากผูก้ ากบั โดยใหน้ัง่ลงบนสน้เทา้ทัง้
สอง แขนทัง้สองเหยยีดตรงอยูร่ะหว่างเขา่ มอืทัง้สองห่างกนัพอสมควร และเขา่ออกเลก็น้อย นิ้วชี้
และน้ิวกลางทัง้สองมอืเหยยีดชดิกนั และแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งดไวใ้นอุง้มอื  (นิ้วหวัแมม่อืกดนิ้วนางกบั
นิ้วกอ้ยไว)้ 
  1.7 ผูก้ ากบัลกูเสอืพลกิฝ่ามอืทัง้สองหงายขึน้เป็นสญัญาณใหล้กูเสอืรอ้ง 
  1.8 ลกูเสอืส ารองทุกคนแหงนหน้ารอ้งขึน้พรอ้ม ๆ กนัว่า “อา-เคลา-เรา-จะ-ท า-ด-ีที-่
สดุ”  พอขาดค าว่า “สุด” ใหล้กูเสอืทุกคนกระโดดยนืขึน้ เทา้ทัง้สองชดิตดิกนั พรอ้มกบัยกมอืทัง้สองที่
อยูใ่นท่านัง่ไปไวเ้หนือหแูละชดิหู 
  1.9 นายหมูล่กูเสอืซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นหมูบ่รกิารในวนันัน้ (ทีห่นัหน้าตรงกบั ผูก้ ากบั) 
จะรอ้งขึน้ว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าด”ี การรอ้งใหห้นัหน้าไปทางซา้ยก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทลีะครัง้ 
(เวลารอ้งไมร่อ้งผงกศรีษะ) 
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  1.10 เมือ่สิน้ค าทีส่ามแลว้ ใหล้กูเสอืทุกคนลดมอืซา้ยลงมาแนบล าตวัอย่างว่องไว (มอื
แบออก) ส่วนมอืขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้รอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าด”ี 
ขณะทีล่กูเสอืรอ้งนี้ ใหผู้ก้ ากบัท าวนัทยหตัถต์ามแบบลูกเสอืส ารอง (สองนิ้ว) เป็นการรบัการเคารพ
ของลกูเสอื และอาจกล่าวค าขอบใจ หรอืค าอื่นใดทีส่ ัน้ ๆ กไ็ด ้ เช่น “ขอบใจ-แพค็” รองผูก้ ากบัอื่น ๆ     
ทีอ่ยู่นอกวงกลมอยูใ่นท่าตรง หลงัจากผูก้ ากบัและลกูเสอืเอามอืลงพรอ้มกนั 
 
 2. ชกัธงขึน้ 
  2.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ผูแ้ทนหมู่บรกิารชกัธงชาต”ิ ลกูเสอืทีเ่ป็นหมูบ่รกิารหรอืท าหน้าที่
หมูบ่รกิาร 2 คน เป็นผูช้กัธงชาต ิวิง่ออกไปพรอ้มกนั (ลกูเสอืวิง่ออกดว้ยเทา้ซา้ยก่อน วางปลายเทา้
ลงบนพืน้ พรอ้มกนันัน้ยกมอืขึน้เสมอราวนม ก ามอื และหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือกและศรีษะตัง้ตรง 
ขณะวิง่แกว่งแขนทีง่อตามจงัหวะกา้วไดพ้อสมควร 
  2.2 ลูกเสอืผู้ชกัธงชาติทัง้สองวิง่ออกไปพร้อมกนั และหยุดยนืตรงหน้าเสาธง 
ห่างเสาธงประมาณ 3 กา้ว ทัง้สองแสดงความเคารพท่าวนัทยหตัถ ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลกูเสอืคน
ทางขวามอืกา้วไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเทา้ แกเ้ชอืกทีผ่กูธงออก แลว้ถอยหลงั 2 กา้ว กลบัมายนืที่
เดมิ และชดิเทา้ยนืตรง แยกเชอืกส่งใหล้กูเสอืคนทางซา้ยมอื (ใหผ้นืธงชาตอิยูท่างขวามอืของชกัธง
ชาตเิสมอ อยา่ใหส้่วนหน่ึงส่วนใดของธงชาตแิตะพืน้เป็นอนัขาด) คนทางซา้ยมอืเป็นคนชกัธงชาต ิ
คนทางขวามอืเป็นคนปล่อยเชอืก ลกูเสอืทัง้สองคน  ยนืตรง ในขณะทีช่กัธงชาตเิชอืกทัง้สองดา้นตงึ
ตลอดเวลาจนกว่าธงชาตจิะขึน้สู่ยอดเสา 
  2.3 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-วนัทยหตัถ”์ (ค าสัง่วนัทยหตัถน์ี้ไมใ่ช่ค าบอกแบ่ง   แต่เป็นค าบอก
รวดว่า “วนัทยหตัถ”์ ลกูเสอืในวงกลมทัง้หมด รวมทัง้ผูก้ ากบัและรองผูก้ ากบัอื่น ๆ ท าวนัทยหตัถ์
พรอ้มกนั ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืท าวนัทยหตัถ ์3 นิ้ว  
  2.4 ลกูเสอืหมูบ่รกิารคนหนึ่งน ารอ้งเพลงชาต ิ “ประเทศไทยรวมเลอืดเนื้อชาตเิชื้อ
ไทย” ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและลกูเสอืทุกคนรอ้งเพลงพรอ้มกนั “เป็นประชารฐั ผไทของไทยทุก
ส่วน…..” จนจบเพลง พอเริม่รอ้งเพลงชาตใิหล้กูเสอืคนทางซา้ยมอืดงึเชอืกให ้   ธงชาตขิึน้สู่ยอดเสา
อยา่งชา้ ๆ ใหเ้ชอืกตงึ ส่วนคนทางขวามอืค่อย ๆ ผอ่นเชอืกใหธ้งชาตขิึน้และเชอืกตงึเช่นเดยีวกนั   
ผูช้กัธงชาตจิะตอ้งกะระยะว่า พอเพลงชาตจิบใหธ้งชาตถิงึปลายเสาพอด ี เมือ่ธงชาตขิึน้ยอดเสาแลว้ 
ลกูเสอืคนทางขวามอืรบัเชอืกจากลกูเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั แลว้กา้วออกไปขา้งหน้า 2 ก้าว และ
ชดิเทา้ยนืตรง ผกูเชอืกธง กา้วถอยหลงัและชดิเทา้ กลบัมายนืตรงทีเ่ดมิ ลูกเสอืทัง้สองยนืตรง        
ท าวนัทยหตัถ ์และลดมอืลงพรอ้มกนั (ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทุกคนลดมอืลง) ลกูเสอืทัง้สองกลบัหลงัหนั 
วิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่ของตน แลว้ท าวนัทยหตัถเ์หมอืนลกูเสอืในแถว 
  2.5 ผูก้ ากบัสัง่ “มอืลง” ลกูเสอืทุกคนลดมอืลงพรอ้มกนั 
 3. สวดมนต์ 
  3.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ผูแ้ทนหมูบ่รกิารน าสวดมนต์” ลกูเสอืทุกคนใชม้อืขวาจบัทีห่มวก
ดา้นหน้า แลว้ถอดหมวก พรอ้มกบัยกมอืซา้ยขึน้มาประกบกบัมอืขวาในท่าพนมมอื ใหด้า้นในของ
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หมวกหนัไปทางซา้ย หน้าหมวกหนัเขา้หาตวั ใหห้มวกอยูใ่นระหว่างฝ่ามอืทัง้สอง และหนีบหมวกไว ้ 
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนถอดหมวกดว้ย 
  3.2 ลกูเสอืหมูบ่รกิารคนหนึ่งทีไ่ดร้บัมอบหมายน าสวดมนต์ยอ่ ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื
และลกูเสอืทุกคนสวดมนตต์ามพรอ้มกนั (สวดน า) “อรห สมมา สมพุทโธ ภควา” (สวดตาม) “อรห 
สมมา สมพุทโธ ภควา” สวดน าและสวดตามจนจบ 
 
 4. สงบนิ่ง 
  4.1 ผูก้ ากบัสัง่ “สงบนิง่” (ผูก้ ากบัและลกูเสอืทุกคนลดมอืขวาทีถ่อืหมวกไปอยู่
กึง่กลางล าตวั แขนเหยยีดตรง พรอ้มกบัวางฝ่ามอืซา้ยทบัลงบนหลงัมอืขวา ก้มหน้าเลก็น้อย) สงบ
นิ่งประมาณ 1 นาท ี
  4.2 ผูก้ ากบัสัง่ “สวมหมวก” ผูก้ ากบัและลกูเสอืทุกคนเงยหน้าขึน้ สวมหมวก และอยูใ่นท่าตรง 
  4.3 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็, ตามระเบยีบ-พกั” ผูก้ ากบักา้วเขา้ไปยนืตรงทีห่น้าเสาธงเช่นเดมิ 
 5. ตรวจ 
  การตรวจม ี2 ประเภท คอื รองผูก้ ากบัตรวจและนายหมูต่รวจ โดยม ีขอ้เสนอแนะในการตรวจ 
ดงันี้ 
  ก. ถา้เป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรกไ็ด ้ เช่น เครือ่งแบบ เลบ็ 
ฟัน ความสะอาดอื่น ๆ สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ทีผู่ก้ ากบัสัง่ใหเ้อามาในการเรยีน การสอน 
  ข. ถา้เป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง ใหต้รวจเครือ่งแบบอยา่งเดยีว เพราะเหตุ
ว่าลกูเสอืเรยีนมาเป็นเวลานานแลว้ เครือ่งแต่งกายยอ่มไมเ่รยีบรอ้ย และจะตอ้งแต่งเครือ่งแบบกลบั
บา้น ผ่านทีชุ่มนุมชนหลายแห่ง ถา้ไมเ่รยีบรอ้ยอาจจะน าความเสื่อมเสยีมาสู่กองลูกเสอืของตนได้ 
  5.1 รองผูก้ ากบัตรวจ 
   5.1.1 ผูก้ ากบัสัง่ “รองผูก้ ากบัตรวจฟัน” รองผูก้ ากบัทุกคนวิง่ออกไปหาผูก้ ากบั 
ท าความเคารพ (วนัทยหตัถ)์ ผูก้ ากบัเสยีก่อน  ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์ และลดมอืลง 
แลว้รองผูก้ ากบัรบีวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
   5.1.2 รองผูก้ ากบัหยดุยนืตรงหน้านายหมู ่ ห่างจากนายหมูป่ระมาณ 3 กา้ว 
นายหมูส่ ัง่ “หมูส่…ี…….ตรง” ลกูเสอืทุกคนตรง นายหมูค่นเดยีวท าวนัทยหตัถ ์แลว้ลดมอืลง กา้วไป
ขา้งหน้า 1 กา้ว ท าวนัทยหตัถพ์รอ้มกล่าวรายงานว่า “หมูส่…ี…….พรอ้มทีจ่ะรบัตรวจแลว้ครบั” (รอง
ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์ เมือ่นายหมู่รายงานและลดมอืลงเมอืรายงานจบ) เมือ่รายงาน
จบ ลดมอืลง ถอยหลงัเขา้ทีเ่ดมิ 
   5.1.3 รองผูก้ ากบัออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว และชดิเทา้ ตรวจนายหมูเ่ป็นคนแรก  
   5.1.4 รองผูก้ ากบัสัง่นายหมู ่“เดนิตามขา้พเจา้” ตรวจลกูเสอืคนแรก และลกูเสอื
คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ ากบัก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 ก้าว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอยา่ง
แขง็แรงก่อน นายหมูก่้าวไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอย่างแขง็แรง ยนืในแนว
เดยีวกบัรองผูก้ ากบั 1 ก้าว ตรวจลกูเสอื 1 คน เมือ่ตรวจลกูเสอืถงึคน  สุดทา้ยแลว้ ใหน้ายหมูล่กูเสอื
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และรองผูก้ ากบัเดนิยอ้นกลบัทีเ่ดมิเหมอืนตอนแรก นายหมูย่นืตรง ท าวนัทยหตัถ ์ และกล่าวว่า 
“ขอบคุณครบั” (ยนือยูก่บัทีไ่มต่อ้งก้าวออกไป)  รองผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์และลดมอืลง  
นายหมูล่ดมอืลงแลว้สัง่ต่อไป “ตามระเบยีบ-พกั” 
  5.2 นายหมูต่รวจ  
   ในการประชุมกองลกูเสอื บางครัง้รองผูก้ ากบัไมอ่ยูห่รอืมน้ีอย จ าเป็นตอ้งให้
นายหมูต่รวจแทน แนวปฏบิตัคิอื ผูก้ ากบัสัง่ “นายหมู่ตรวจฟัน” นายหมูทุ่กคนท าวนัทยหตัถ ์ ลดมอื
ลงแลว้กา้วออกไปขา้งหน้าหมูข่องตนเอง 3 กา้ว แลว้กลบัหลงัหนั รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูม่ายนื
แทนที ่  นายหมู ่และท าหน้าทีน่ายหมู ่แลว้ท าการตรวจแบบรองผูก้ ากบัในขอ้ 5.1.4 
  5.3 การรายงานการตรวจ 
   5.3.1 รองผูก้ ากบัรายงาน 
    เมือ่นายหมูล่กูเสอืขอบคุณรองผูก้ ากบั ภายหลงัการตรวจ   เรยีบรอ้ยแลว้ 
รองผูก้ ากบักลบัหลงัหนั ก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว ท าวนัทยหตัถ ์ พรอ้มกบักล่าวรายงานต่อผูก้ ากบัว่า 
“ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายจากผูก้ ากบัใหไ้ปตรวจฟันหมูส่…ี…….ปรากฎว่า………..และไดต้กัเตอืนแลว้, ครบั” 
เสรจ็แลว้วิง่กลบัทีเ่ดมิ รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป (รองผูก้ ากบัเมือ่ตรวจเสรจ็แลว้ ให้
รายงานผลการตรวจไดเ้ลย ใครตรวจเสรจ็ก่อนใหร้ายงานก่อนโดยไมต่อ้งรอกนั) 
   5.3.2 นายหมูล่กูเสอืรายงาน  
    เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสรจ็แล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง  
(อยู่ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้ก ากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จ
เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสอืตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยทุกหมู่แลว้ นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิง่ออกไป
เขา้แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้ก ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผู้ก ากบัประมาณ 3 ก้าว นายหมู่
ลกูเสอืหมู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมู่ลูกเสอืหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยู่ในท่าตามระเบยีบพกั 
ผูก้ ากบัยนือยูก่ึง่กลางของแถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ “นายหมูร่ายงาน” นายหมูล่กูเสอืหมู่บรกิารรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมูล่กูเสอืยนืตรง วนัทยหตัถ ์ และลดมอืลง กา้วออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว หนัหน้าไปหาผู้
ก ากบั วนัทยหตัถ ์ พรอ้มกบักล่าวรายงาน “ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายจากผูก้ ากบัใหไ้ปตรวจฟันหมู่
ส…ี…….ปรากฎว่า………. และไดแ้นะน าใหป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้, ครบั” เมือ่จบการรายงาน นายหมู่
ลกูเสอืลดมอืลง ถอยกลบัเขา้ทีท่ าวนัทยหตัถ ์ ลดมอืลง ตามระเบยีบพกั นายหมู่คนต่อไปท าท่าตรง 
วนัทยหตัถพ์รอ้มกบันายหมู่คนแรก ลดมอืลง กา้วออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว หนัหน้าไปหาผูก้ ากบั 
วนัทยหตัถ ์พรอ้มกบักล่าวรายงาน...... นายหมูค่นอื่น ๆ ปฏบิตั ิ เช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงาน
ผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย ผูก้ ากบัสัง่ “กลบัทีเ่ดมิ-วิง่” นายหมูทุ่กคนท าวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง
พรอ้มกนั กลบัหลงัหนัวิง่มายนืในหมูข่องตนเองในต าแหน่งเดมิ รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนื
ท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
 6. แยก 
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  ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-ตรง, แพค็-แยก” ลกูเสอืทุกคนขวาหนั แลว้แยกไปปฏบิตักิจิกรรม
อื่นต่อไป 
 
 (2) เกม - เพลง 
 
 เกมหรอืการเล่นของลกูเสอืเป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดอยา่งหนึ่งในการฝึกอบรมลกูเสอืทุก
ประเภท ทัง้ใจทางจติใจและในการบรหิารร่างกาย เกมช่วยพฒันาเดก็ในเรือ่งนิสยัใจคอ อารมณ์ด ี
น ้าใจนกักฬีา การรกัหมูค่ณะ ความอดทน ระเบยีบวนิยั และความไมเ่หน็ –แก่ตวั ทุกครัง้ทีม่กีาร
ประชุมกองจะตอ้งมกีารจดัการใหเ้ดก็เล่นเกมเพื่อบรหิารรา่งกายเป็นการฝึกอบรมเดก็ในทางจติใจไป
ในตวั เกมทีใ่ชจ้ะตอ้งเลอืกเกมทีเ่หมาะสมต่อวยัของเดก็ดว้ย หรอืการรอ้งเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ 
คลายอารมณ์ ก่อใหเ้กดิความรา่เรงิบนัเทงิใจ และการรอ้งเพลงเป็นเพลงหมูห่รอืรอ้งพรอ้ม ๆ กนั 
เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามคัค ี
 
(3) การสอนตามเนื้อหา 
 
 ผูก้ ากบัลกูเสอืจะก าหนดเนื้อหาตามหลกัสตูร ซึง่เขยีนเป็นแผนการสอนหรอืโครงการ
สอนในแต่ละคาบ จะก าหนดเน้ือหาส าหรบัเขยีนไวใ้นการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน 
แลว้มกีารเปลีย่นฐาน โดยก าหนดเวลาให ้ อาจจะม ี 1 ฐาน หรอืมากกว่ากไ็ด ้ ขึน้อยูก่บัลกูเสอืและ
ความเหมาะสมต่าง ๆ   ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภปิราย  สาธติ  หรอืปฏบิตัิ
จรงิ แลว้แต่เนื้อหาทีก่ าหนด หรอือาจจะใหน้ายหมูส่อนภายในหมูต่นเองกไ็ด้ 
 
 การรายงานเพื่อเขา้ฝึกตามฐาน 
 การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั ้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยม         
มศีูนยก์ลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดนิทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมีเส้นทาง
เขา้สู่ฐานไม่ตรงต้องออ้มสิง่ปลกูสรา้ง พุ่มไม ้หรอืบ่อน ้า กจ็งค านึงถงึเวลาเดนิทาง  ใหเ้ท่ากบัฐานอื่น 
ๆ มฉิะนัน้แลว้ ลกูเสอืจะเสยีเวลาเดนิทาง ไมไ่ดร้บัความรูใ้นฐานนัน้เตม็ที่ 
 การเคลื่อนทีเ่ขา้ฐานนิยมเคลื่อนโดยเวยีนขวา คอื ไปตามเขม็นาฬกิา ฉะนัน้ ผูอ้ยู่
ประจ าฐาน (วทิยากร) จะตอ้งหนัหน้าเขา้สู่จดุศูนยก์ลางของวงใหญ่ เมือ่ลกูเสอืฝึกครบเวลามี
สญัญาณปล่อยตวัแลว้ จะเขา้แถวหน้ากระดาน ท าขวาหนั แลว้เคลื่อนทีต่ามนายหมู่ไดเ้ลย 
 การเขา้ฐานครัง้ละหลายหมู่   แต่ละหมูน่ัน้นายหมูต่อ้งรายงานเองทุกหมู ่  ใหร้ายงานที
ละหมู ่ มบิงัควรทีจ่ะใหห้มู่ใดหมูห่นึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมูจ่ะสัง่การไดเ้ฉพาะลกูหมู่
ตนเองเท่านัน้ หากมกีารเขา้ฐานมากหมูจ่นเกนิไปจะเสยีเวลามาก กเ็ปลีย่นการเขา้ฐานแบบวทิยากร
เคลื่อนทีไ่ปหาลกูเสอื ซึง่แบบน้ีจะสามารถมผีูแ้ทนสัง่เคารพคนเดยีวไดเ้สมอืนครเูขา้หอ้งสอน 
 



182 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

 1. การรายงานของลกูเสอืส ารองซึง่ไม่มอีาวุธ 
  นายหมู่จะสัง่ “หมูส่…ี……ตรง” เฉพาะนายหมูเ่มือ่ตรงแลว้กท็ าวนัทยหตัถ ์ลดมอืลง 
กา้วเขา้ไปรายงาน ขณะรายงานกท็ าวนัทยหตัถ ์ รายงานว่า “หมูส่…ี…….พรอ้มทีจ่ะรบัการฝึกแลว้
ครบั” รายงานแลว้ลดมอืลงถอยหลงัเขา้ไปในแถว อยูใ่นท่าตรงเหมอืนลกูหมู ่ แลว้สัง่ “ตามระเบยีบ-
พกั” (ถอยเขา้ไปในแถวแลว้ไมต่อ้งท าวนัทยหตัถุ)์ 
 ส าหรบัผู้ประจ าฐานให้รบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์ ตอนที่ลูกเสอืเคารพด้วยท่าตรง  
ท าวนัทยหตัถค์า้งไวจ้นกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมอืลง จงึลดมอืลงพรอ้มกบันายหมู่ 
 2. การเขา้ฐานกรณผีูป้ระจ าฐานเคลื่อนทีเ่อง 
  การสอนแบบนี้เหมาะส าหรบัมลีกูเสอืจ านวนมาก เมือ่แบง่ฐานแลว้จะไดฐ้านละหลายหมู่ 
หากจะใหล้กูเสอืเคลื่อนทีจ่ะเสยีเวลามาก จงึควรจดัใหลู้กเสอือยูเ่ป็นกลุ่ม     กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
 กรณนีี้ไมต่อ้งมกีารรายงาน ใหท้ าเหมอืนครเูดนิเขา้หอ้งสอน เมือ่ผูป้ระจ าฐานเขา้ไป 
ลกูเสอืกท็ าความเคารพ โดยผูก้ ากบัจะแต่งตัง้หวัหน้านายหมู่ชัว่คราวไวเ้ป็นผูส้ ัง่เคารพ โดยสัง่ว่า 
“ลกูเสอื-ตรง” หวัหน้าท าวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง แลว้สัง่ “ตามระเบยีบ, พกั” 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน เมือ่เขา้ไปเขาสัง่เคารพกร็บัการเคารพตามธรรมดา         
(วนัทยหตัถ ์ลดมอืลงเลย เพราะไม่มกีารรายงาน) จะเหมอืนกบัครเูขา้สอนในหอ้งเรยีน) 
 3. การลาฐานเมือ่หมดเวลา 
  นายหมูเ่ป็นผูส้ ัง่ โดยออกค าสัง่ว่า “หมูส่…ี…….ตรง” นายหมู่ท าวนัทยหตัถ ์ และ
กล่าวว่า “ขอบคุณ-ครบั” นายหมูล่ดมอืลง แลว้สัง่ “ขวาหนั, ตามขา้พเจา้” 
  
(4) ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 ผูก้ ากบัควรจะหาเรือ่งสัน้หรอืนิทานมาเล่าใหล้กูเสอืฟัง เพื่อแทรกคตธิรรมต่าง ๆ โดยที่
ลกูเสอืไดร้บัไปปฏบิตัโิดยไมรู่ต้วั ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความนับถอื ความสนิทสนม ความเป็นกนัเอง 
เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความกลา้ ความสามคัค ีเกดิความรกัชาต ิเสยีสละ กตญัญู 
 
 (5) พธิปิีด(นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 
 1. นดัหมาย 
  1.1 ผู้ก ากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่ างจากเสาธงประมาณ  3 ก้าว เรียกแถว         
“แพค็-แพค็-แพค็” (แพค็ค าทา้ยใหเ้น้นให้หนัก) พรอ้มกบัท าสญัญาณเมอืแกว่งรอบตวัเป็นรปูวงกลม 
โดยมรีองผูก้ ากบัยนือยูน่อกวงกลมและหลงัผูก้ ากบั 
  1.2 ลูกเสอืส ารองเมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกของผู้ก ากบั ทุกคนจะต้องขานรบัพร้อมกัน
ทนัทีว่า “แพ็ค” แล้ววิง่มาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็กล้อมผู้ก ากบั โดยนายหมู่บรกิารอยู่ตรงหน้าผู้
ก ากบั จากนัน้เรยีงไปตามล าดบัใหไ้หล่ต่อไหล่ชดิกนั 
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  1.3 ผูก้ ากบันัดหมายกบัลูกเสอื เรื่องที่นัดหมาย คอื เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสอืเตรยีม
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมครัง้ต่อไป เช่น ครัง้ต่อไปจะฝึกอบรมเรือ่งเงือ่น ลกูเสอืเตรยีมเชอืก 
 2. ตรวจ 
  2.1 ผูก้ ากบัผายมอืทัง้สองขา้งออกไปขา้ง  ๆเลก็น้อย นิ้วทัง้หา้ชดิตดิกนั  ฝ่ามอืแบหงาย 
แลว้ลดมอืลง เพื่อตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย แลว้สัง่ “แพค็-ตามระเบยีบ, พกั” 
 ส าหรบัการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครือ่งแบบ เครือ่งแต่งกาย เพราะลูกเสอื
จะตอ้งเดนิผ่านชุมชน ตลาด ถา้หากแต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ยอาจจะถูกต าหนิแก่ผูท้ีพ่บเห็นได ้
 
  2.2 รองผูก้ ากบัตรวจ 
   2.2.1 ผูก้ ากบัสัง่ “รองผูก้ ากบัตรวจเครือ่งแบบ” รองผูก้ ากบัทุกคนวิง่ออกไปหา
ผู้ก าก ับ ท าวนัทยหตัถ์ และลดมอืลง ผู ้ก ากับรบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์และลดมอืลงเมื่อ  
รองผูก้ ากบัลดมอืลง  รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
   2.2.2 รองผู้ก ากับหยุดยนืตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ  3 ก้าว  
นายหมูส่ ัง่ “หมู่ส…ี…….ตรง”  ลกูเสอืทุกคนยนืตรง  นายหมูท่ าวนัทยหตัถ ์และลดมอืลง ก้าวออกไป
ขา้งหน้า 1 ก้าว ท าวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบักล่าวว่า “หมู่ส…ี…….พรอ้มทีจ่ะรบัการตรวจแลว้ครบั” (รอง
ผู้ก ากับรบัการเคารพด้วยวนัทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ)     
นายหมูล่ดมอืลง กา้วถอยหลงั 1 กา้ว และชดิเทา้กลบัมายนืในท่าตรง 
   2.2.3 รองผูก้ ากบัก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว และชดิเทา้ ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก 
โดยมขีอ้เสนอแนะในการตรวจ ดงันี้ 
 การตรวจเครื่องแบบนายหมู่เป็นคนแรก จะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะต้องตรวจใน
เรือ่งต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  หมวกทรงกลมมกีะบงัหน้าหมวก ท าดว้ยผา้สกีรมท่า ตวัหมวกเยบ็ดว้ยผา้  6 ชิน้ 
แนวตะเขบ็ระหว่างชิน้และขอบหมวกโดยรอบทาบดว้ยดา้ยหรอืไหมถกัสเีหลอืง เมือ่เขา้พธิปีระจ า
กองแลว้ มตีราหน้าหมวกรปูหน้าเสอืและอกัษรใตห้น้าเสอืว่า “ลกูเสอื” สเีหลอืง บนผา้สกีรมท่าขลบิ
รมิสกีรมท่ารปูไข ่ยาว 4 ซม. กวา้ง 3.5 ซม. หมวกตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัศรีษะ และสวมปิดไรผม
ทัง้หมด 
 2) เสือ้ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้สขีาว คอมปีก ผ่าอกตลอด มดีุมติดตลอด มสีาบที่  หน้าอก 
ป้ายชื่อโรงเรยีนเป็นผา้โคง้ไปตามตะเขบ็ไหล่ ตดิต ่ากว่าไหล่ขา้งขวา 1 เซนตเิมตร แผ่นป้ายบอกชื่อ
กลุ่ม กอง ตดิอยูก่ลางป้ายชื่อโรงเรยีน (ตวัขาว พืน้แดง)  ส่วนเครือ่งหมายหมูท่ าดว้ยผา้สามเหลีย่ม
ดา้นเท่า ยาวดา้นละ 3.5 เซนตเิมตร ตดิทีแ่ขนเสือ้ใตต้ะเขบ็ไหล่ซา้ย 1 เซนตเิมตร ใหม้มุแหลมขึน้ 
เครือ่งหมายนายหมูม่แีถบผา้สเีหลอืง กวา้ง 1.5 เซนตเิมตา ตดิรอบแขนเสือ้ขา้งซา้ย สงูกว่าแขนเสือ้ 
1 เซนตเิมตร 2 แถบ ห่างกนั 1 เซนตเิมตร 
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 3) ผา้ผกูคอ 
  ผา้ผกูคอเป็นรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ ดา้นฐาน 100 เซนตเิมตร ดา้นตัง้ 75 เซนตเิมตร 
มว้นพบัตามแนวทะแยงใหเ้รยีบเหลอืชายประมาณ 1 ฝ่ามอืใหร้อยพบัอยูด่า้นใน รวบชายผา้ผกูคอไว้
ดา้นหน้า แลว้สวมปลอกตราคณะลกูเสอืแห่งชาต ิใหป้ลอกห่างจากคางระยะ 1 ก ามอืของตนเอง 
 4) กางเกง 
  กางเกงสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด ขาสัน้เหนือเข่าประมาณ 
5 เซนตเิมตร ส่วนกวา้งของขากางเกงเมือ่ยนืตรงห่างจากขาตัง้แต่ 8-12 เซนตเิมตร ปลายขาพบัเขา้
กวา้ง 5 เซนตเิมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มซีปิซ่อนไวข้า้งใน มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ 1 กระเป๋า 
และมหีรูอ้ยเขม็ขดัยาวไมเ่กนิ 6 เซนตเิมตร กวา้ง 1 เซนตเิมตร 
 5) เขม็ขดั 
  เขม็ขดัหนงัสนี ้าตาล กวา้งไมเ่กนิ 3 เซนตเิมตร หวัชนิดหวัขดัท าดว้ยโลหะ  สทีอง มี
ลายดุนรปูตราคณะลกูเสอืแห่งชาตภิายในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ตรงส่วนล่างของกรอบมคีตพิจน์ว่า 
“เสยีชพี อยา่เสยีสตัย”์ เวลาคาดเขม็ขดัทบัขอบกางเกง ไมป่ล่อยใหห้วัเขม็ขดัหอ้ยยาน 
 6) ถุงเทา้ 
  ชนิดและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาแต่ละโรงเรยีนก าหนด 
 7) รองเทา้ 
  ชนิดและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด จะท าดว้ยหนงัหรอืผา้ใบ
กไ็ด ้แต่ไมม่ลีวดลาย หุม้สน้ มเีชอืกผกูแขง็แรง และผูกดว้ยเงือ่นพริอด ถา้เป็น รองเทา้หนงัใหข้ดัให้
เงางาม 
   2.2.4 เมือ่รองผูก้ ากบัตรวจดา้นหน้าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้สัง่ “กลบัหลงัหนั” เพื่อ
ตรวจดา้นหลงัอกีครัง้หนึ่ง  นายหมูก่ลบัหลงัหนั รองผูก้ ากบัตรวจความเรยีบรอ้ยดา้นหลงั เช่น   ผา้
ผกูคออยูต่รงกลางเสือ้ เสือ้ออกนอกกางเกงหรอืไม่ 
   2.2.5 เมือ่รองผูก้ ากบัตรวจนายหมูด่า้นหลงัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รอง – ผูก้ ากบั
สัง่ “กลบัหลงัหนั” รองผูก้ ากบัสัง่ต่อไป “เดนิตามขา้พเจา้” ตรวจลกูเสอืดา้นหน้า ตรวจลกูเสอืคนแรก
และคนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ ากบัก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิ
อยา่งแขง็แรง นายหมูก่้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้ชกั   เทา้ซา้ยไปชดิอยา่งแขง็แรง ยนืใน
แนวเดยีวกบัรองผูก้ ากบั กา้ว 1 กา้วตรวจลกูเสอื 1 คน การตรวจเหมอืนกบัการตรวจนายหมู่
ดา้นหน้าทุกประการ ถา้เป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรอือุปกรณ์การ
เรยีนการสอน จะไมเ่ดนิออ้มหลงั 
 เมือ่ตรวจดา้นหน้าเสรจ็ทุกคน แลว้จงึเดนิตรวจดา้นหลงัต่อไป (เดนิออ้มหลงั) การเดนิ
ตรวจดา้นหลงัใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเดนิตรวจดา้นหน้า การตรวจปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการตรวจ
นายหมู ่ เมือ่ตรวจดา้นหลงัเสรจ็ทุกคนแลว้ รองผูก้ ากบัและนายหมูก่ลบัมายนืทีเ่ดมิอกีครัง้หนึ่ง นาย
หมูย่นืตรง ท าวนัทยหตัถ ์และกล่าวว่า “ขอบคุณครบั” (ยนือยูก่บัที ่   ไมต่อ้งกา้วออกไป) รองผูก้ ากบั
รบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมูส่ ัง่ต่อไป “ตามระเบยีบ-พกั” 
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  2.3 นายหมูต่รวจ 
   ในการประชุมกองลกูเสอื ในบางครัง้รองผูก้ ากบัไม่มา จ าเป็นตอ้งใหน้ายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏบิตั ิ คอื ผูก้ ากบัสัง่ “นายหมูต่รวจ” นายหมูทุ่กหมูก่า้วออกไปขา้งหน้าหมูข่อง
ตนเอง 3 กา้ว รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัมายนืแทนทีน่ายหมู ่ และท าหน้าทีน่ายหมู่ โดยท าการตรวจ
แบบรองผูก้ ากบัทุกประการ 
  2.4 การรายงานการตรวจ 
   2.4.1 รองผูก้ ากบัรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้ก าก ับภายหล ังการตรวจเร ียบร้อยแล้ว 
รองผูก้ ากบักลบัหลงัหนั ก้าวออกไปด้านหน้า 1 ก้าว ท าวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบักล่าวรายงานว่า “ขา้พเจา้
ไดร้บัมอบหมายจากผู้ก ากบัใหไ้ปตรวจ……….หมู่ส…ี……ปรากฎว่า………..และได้ตกัเตอืนเรยีบรอ้ย, ครบั” 
เสรจ็แลว้วิง่กลบัเขา้ทีเ่ดมิ (โดยไมว่ิง่ไปตดัหน้าผูอ้ื่น)  รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป 
   2.4.2 นายหมูร่ายงาน 
    เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสรจ็แล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง   
(อยู่ในท่าตามระเบียบพัก) โดยหันหน้าไปหาผู้ก ากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จ
เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสอืตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยทุกหมู่แลว้ นายหมู่ลูกเสอืทุกคนวิง่ออกไป
เขา้แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้ก ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผู้ก ากบัประมาณ 3 ก้าว นายหมู่
ลกูเสอืหมู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมู่ลูกเสอืหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยู่ในท่าตามระเบยีบพกั 
ผูก้ ากบัยนือยูก่ึง่กลางของแถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ “นายหมู่รายงาน” นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมู่ลูกเสอืยนืตรง วนัทยหัตถ์ และลดมอืลง ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผู้
ก ากับ วนัทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงาน “ข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจฟัน      
หมู่ส…ี…….ปรากฎว่า………. และได้แนะน าให้ปรบัปรุงแก้ไขแลว้, ครบั” เมื่อจบการรายงาน นาย
หมู่ลูกเสอืลดมอืลง ถอยกลบัเขา้ที่ท าวนัทยหตัถ์ ลดมอืลง ตามระเบยีบพกั นายหมู่คนต่อไปท าท่า
ตรง วนัทยหตัถ์พรอ้มกบันายหมู่คนแรก ลดมอืลง ก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผูก้ ากบั 
วนัทยหตัถ์ พรอ้มกบักล่าวรายงาน...... นายหมู่คนอื่น ๆ ปฏบิตั ิเช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงาน
ผลการตรวจเสรจ็เรยีบร้อย ผู้ก ากับสัง่ “กลบัที่เดมิ-วิง่” นายหมู่ทุกคนท าวนัทยหตัถ์และลดมอืลง
พรอ้มกนั กลบัหลงัหนัวิง่มายนืในหมูข่องตนเองในต าแหน่งเดมิ รองนายหมูว่ ิง่อ้อมหลงัหมูก่ลบัมายนื
ท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
 3. แกรนดฮ์าวล ์
  3.1 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-ตรง” ผู้ก ากบักางแขนทัง้สองออกไปขา้ง ๆ เสมอไหล่ ขนาน
กบัพืน้ นิ้วทัง้หา้ชดิกนั ฝ่ามอืแบหงาย แลว้พลกิฝ่ามอืคว ่าลงและงองุม้ เป็นสญัญาณใหล้กูเสอืนัง่ลง 
  3.2 ลกูเสอืทุกคนนัง่ลงทนัทเีมื่อเหน็สญัญาณจากผูก้ ากบั โดยใหน้ัง่ลงบนสน้เทา้ทัง้
สอง แขนทัง้สองเหยยีดตรงอยู่ระหว่างเข่า มอืทัง้สองห่างกนัพอสมควร แบะเข่าออกเลก็น้อย นิ้วชี้
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แจะนิ้วกลางทัง้สองมอืเหยยีดชดิกนัและแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งอไวใ้นอุ้งมอื (นิ้วหวัแม่มอืกดทบันิ้วนาง
กบัน้ิวกอ้ยไว)้ 
  3.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืพลกิฝ่ามอืทัง้สองหงายขึน้ เป็นสญัญาณใหล้กูเสอืรอ้ง 
  3.4 ลูกเสอืส ารองทุกคนแหงนหน้ารอ้งขึน้พรอ้ม ๆ กนัว่า “อา-เคล่า-เรา-จะ-ท า-ด-ีที-่สุด”  
พอขาดค าว่า “สุด” ใหลู้กเสอืทุกคนกระโดดยนืขึน้ เท้าทัง้สองชดิตดิกนั พรอ้มกบัยกมือทัง้สองที่อยู่
ในท่านัง่ไปไวเ้หนือหแูละชดิหู 
  3.5 นายหมู่ลูกเสอืซึ่งท าหน้าที่เป็นหมู่บรกิารในวนันัน้ (ที่หนัหน้าตรงกบัผู้ก ากบั) 
จะรอ้งขึ้นว่า “จงท าด-ีจงท าดี-จงท าด”ี การร้องให้หนัหน้าไปทางซ้ายก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทลีะครัง้ 
(เวลารอ้งไมร่อ้งผงกศรีษะ) 
  3.6 เมื่อสิ้นค าที่สามแล้ว ให้ลูกเสอืทุกคนลดมอืซ้ายลงมาแนบล าตัวอย่างว่องไว  
(มอืแบออก) ส่วนมอืขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ์ แลว้รอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท า
ด”ี ขณะที่ลูกเสอืร้องนี้ ให้ผู้ก ากับท าวนัทยหตัถ์ตามแบบลูกเสอืส ารอง (สองนิ้ว) เป็นการรบัการ
เคารพของลูกเสอื และอาจกล่าวค าขอบใจ หรอืค าอื่นใดทีส่ ัน้ ๆ กไ็ด ้เช่น “ขอบใจ-แพค็” รองผูก้ ากบัอื่น ๆ 
ทีอ่ยูน่อกวงกลมอยูใ่นท่าตรง หลงัจากนัน้ผูก้ ากบัและลกูเสอืเอามอืลงพรอ้มกนั 
 4. ชกัธงลง 
  4.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ผูแ้ทนหมู่บรกิารชกัธงลง” ลูกเสอืที่เป็นหมู่บรกิารหรอืท าหน้าที่หมู่
บรกิาร 2 คน เป็นผูช้กัธงชาตวิิง่ออกไป (ลูกเสอืวิง่ออกดว้ยเทา้ซา้ยก่อน วางปลายเทา้ลงพืน้ พรอ้ม
กนันัน้ยกมอืขึน้เสมอราวนม ก ามอืและหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือก และศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่แกว่งแขน
ทีง่อตามจงัหวะกา้วไดต้ามสมควร 
  4.2 ลูกเสอืผู้ชกัธงชาติวิง่ออกไปพร้อมกนั และหยุดยนืตรงหน้าเสาธงห่างเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว ทัง้สองแสดงความเคารพท่าวนัทยหตัถ์ และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทาง
ขวามอืกา้วไปขา้งหลงั 2 ก้าว และชดิเทา้ แก้เชอืกทีผ่กูธงออก แลว้ถอยหลงั 2 ก้าว กลบัมายนืทีเ่ดมิ
และชดิเท้ายนืตรง แยกเชอืกส่งให้ลูกเสอืคนทางซ้ายมือ (ให้ผนืธงชาตอิยู่ทางขวามอืของคนชกัธง
ชาตเิสมอ) คนทางขวามอืเป็นคนชกัธงชาตลิง คนทางซ้ายมอืเป็นคนปล่อยเชอืก ลูกเสอืทัง้สองคน
ยนืตรงในขณะทีช่กัธงชาตลิง เชอืกทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลา 
  4.3 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-วนัทยหตัถ”์ ลูกเสอืในวงกลมทัง้หมด รวมทัง้ผูก้ ากบัและรองผู้
ก ากบัอื่น ๆ ท าวนัทยหตัถ์พรอ้มกนั (ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืท าวนัทยหตัถ์ 3 นิ้ว) ในการปิดประชุมนี้
ไมต่อ้งรอ้งเพลงชาต ิเมือ่ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-วนัทยหตัถ”์ จบ ใหผู้ช้กัธงชาตชิกัธงชาตไิดท้นัท ี
 เมื่อธงชาตลิงจากยอดเสามาถงึด้านล่างแลว้ ให้ลูกเสอืคนที่อยู่ทางขวามือรวบเชอืกธง
แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และเท้าชดิกนั พร้อมกับผูกเชือกธงชาติกับเสาธง แล้วถอยหลงั      
2 ก้าว และเท้าชดิกลบัมายนืตรงที่เดมิ ลูกเสอืทัง้สองยนืตรงแลว้ท าวนัทยหตัถ์ และลดมอืลงพรอ้ม
กนั (ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทุกคนลดมอืลง) ลูกเสอืทัง้สองคนกลบัหลงัหนั วิง่กลบัมาเขา้แถวในหมูข่อง
ตน แลว้ท าวนัทยหตัถเ์หมอืนลกูเสอืในแถว 
 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 187 

 

  4.4 ผูก้ ากบัสัง่ “มอืลง” ลกูเสอืทุกคนลดมอืลงพรอ้มกนั 
 5. เลกิ 
  5.1 ผู้ก ากบัสัง่ “แพ็ค-เลกิ” ลูกเสอืทุกคนท าวนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั และ
ท าขวาหนั และแยกออกจากวงกลมไดท้นัท ี(ผูก้ ากบัท าวนัทยหตัถร์บัการเคารพของลกูเสอืและลดมอืลง) 
 

 
คู่มือฝึกอบรมวิชาผู้ก ากบัลกูเสือส ารอง ขัน้ความรู้เบือ้งต้น 

วิธีการเข้าฐาน 
การฝึกอบรมได้แบ่งลูกเสอื – เนตรนารเีป็นหมู่อยู่แล้ว การเขา้ฐานให้จดัสมาชกิแต่ละหมู ่  

ไดห้มนุเวยีนไปไดทุ้กฐานๆ ละ 1 หมู ่หรอื 2 หมู ่
เมื่อได้ยนิสญัญาณเริม่การฝึกตามระบบฐาน (ใช้สญัญาณนกหวดีเป่ายาว 1 ครัง้ หรอืจุด

ประทดั   1 ครัง้ ไม่ควรใช้อาวุธปืน เพราะอาจเกิิดอนัตรายและไม่ประหยดั) วิง่ไปเข้าฐานตามที่
ก าหนด เข้าแถวรูปหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยนือยู่หน้าวิทยากรผู้ประจ าฐาน ห่างจากวิทยากร
ประมาณ 3 ก้าว เมื่อเขา้แถวเรยีบรอ้ยแลว้ นายหมู่ส ัง่ “หมู่ส.ี...ตรง” (บอกชื่อหมู่) เฉพาะนายหมู่ท า
วนัทยหัตถ์ ลดมือลง แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว (ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว เท้าขวาชิด)      
ท าวนัทยหตัถ์และรายงานว่า “หมู่ส.ี..พรอ้มทีจ่ะไดร้บัการฝึกแลว้ครบั (ค่ะ)” จากนัน้ นายหมู่ลดมอืลง 
ถอยหลงัเข้าที่เดมิ ( ก้าวเท้าซ้าย ถอยหลงั 1 ก้าว เท้าขวาชดิ) ท าวนัทยหตัถ์อกีครัง้และลดมอืลง 
แลว้สัง่ ตามระเบยีบ พกั”  

เริม่ฝึกอบรมในฐาน ตามค าแนะน าของวิทยากรประจ าฐาน เมื่อหมดเวลาจะได้ยินเสียง
สญัญาณนกหวดีหรอืประทดั (เป่ายาว 1 ครัง้ หรอืเสยีงประทดั 1 ครัง้ (ใหทุ้กคนเขา้แถวใหเ้รยีบรอ้ย 
เมื่อไดย้นิเสยีงสญัญาณนกหวดีเป่ายาว 2 ครัง้ หรอืเสยีงประทดั 2 ครัง้ ใหน้ายหมู่ส ัง่ “หมู่ส.ี...ตรง” 
ตรง นายหมู่ท าวนัทยหตัถ์   กล่าวขอบคุณวทิยากรผู้ประจ าฐานด้วยค าว่า “หมู่ส.ี..  . ขอขอบคุณครบั (ค่ะ)”
(นายหมู่ไม่ต้องก้าวออกไปข้างหน้า) จากนัน้นายหมู่ลดมือลง แล้วสัง่ “ขวา - หัน ตามข้าพเจ้า”    
แลว้เคลื่อนไปฐานต่อไป 
หมายเหต ุ
1. ในกรณทีีเ่ขา้ฐานมากกว่าหนึ่งหมู ่ใหม้กีารรายงานทุกหมู่ 
2. วทิยากรประจ าฐานรบัความเคารพโดยการท าวนัทยหตัถ์ตอบโดยตลอด รอจนกระทัง่นายหมู ่
กลบัเขา้ที ่ท าวนัทยหตัถ ์ลดมอืลง วทิยากรประจ าฐานจงึเลกิรบัความเคารพ 
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ผลการเรยีนลกูเสอืส ารอง    โรงเรยีน.......................................................   ปีการศกึษา ...................................... 
 

ที ่
 

ชื่อ 
เตรยีมลกูเสอืส ารอง  

สอบไดเ้มือ่ 
 

หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ 
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ผลการเรียนลกูเสือส ารอง  โรงเรียน.......................................................  ปีการศึกษา …................................... 
 

ที ่
 

ชื่อ 
ดาวดวงที.่............  

สอบไดเ้มือ่ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
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 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544,  กรงุเทพฯ :  
 อกัษรเจรญิทศัน์, 2551. 
มลูนิธคิณะลกูเสอืแห่งชาต.ิ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี ช่วงชัน้ท่ี 3 ชัน้ 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544,   
 อกัษรเจรญิทศัน์ : กรงุเทพฯ, 2550. 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย.  คู่มืออบรมวิทยากร  การจดักิจกรรมลกูเสือท่ีเน้น

ทกัษะชีวิต.  สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย,  2553. 
ส านกัการลกูเสอื  ยวุกาชาด  และกจิการนกัเรยีน  ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. 
  แนวทางการจดักิจกรรมลกูเสือให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร  การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช  2544.  โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว,  2549. 
ส านกัการลกูเสอื  ยวุกาชาด  และกจิการนกัเรยีน  ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. 
 แนวทางการพฒันาหลกัสูตร  การจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  พ.ศ.  2552. 
 องคก์ารคา้ของ  สกสค., 2552. 
ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ  ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติว่าด้วยการ

ปกครอง หลกัสตูร  และวิชาพิเศษลกูเสือสามญั  (ฉบบัท่ี  13) พ.ศ. 2525.  
  โรงพมิพค์ุรสุภา :  ลาดพรา้ว,  2534. 
ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต.ิ  ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติว่าด้วยการ 
 ปกครอง หลกัสตูรและวิชาพิเศษลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(ฉบบัท่ี 14)  พ.ศ. 2528  
 องคก์ารคา้ของคุรสุภา : กรงุเทพฯ, 2537. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน. 
   โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว,  2534. 
อุบลวรรณ   แสนมหายกัษ์.  เพลงลกูเสือ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บงัคบับญัชาลกูเสือ

ส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  ขัน้ความรู้ชัน้สงู : (เอกสารอดัส าเนา),  2539. 
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http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html 
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http://www.lovesquare.com http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm , อย่างไรจึงเรียกว่า
 เป็น "สภุาพบรุษุ”, สบืคน้เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2553 

http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830 

http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/RDPBImportantProject.aspx 

http://www.scoutthailand.org/main/show_page.php?topic_id=56&auto_id=13&TopicPk=19 

http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7 

http://www.lovesquare.com/
http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm
http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7
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คณะผู้จดัท าคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสรา้งทกัษะชีวิต 
คณะท่ีปรึกษา 

1. นายศจัธร  วฒันะมงคล ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายวรทั  พฤกษากุลนนัท์ ผูอ้ านวยการส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

3. นายพนสั  บุญวฒันสุนทร รองผูอ้ านวยการส านกัพฒันากจิการนกัเรยีน   
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

4. นายโอฬาร  เก่งรกัษ์สตัว ์ ผูอ้ านวยการส านกัส่งเสรมิกจิการการศกึษา            
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

5. นางสาวลดัดา  จติรวฒันแพทย ์ ผูอ้ านวยการโครงการลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ 

 

คณะท างานพฒันาและปรบัปรงุคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 

1. นายกฤตพฒัน์  พชิยัวรตุมะ หวัหน้าฝ่ายพฒันาวชิาการ ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและ
กจิการนกัเรยีน ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายชวลติ  ศตีะปันย ์ คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ 
โรงเรยีนวดัสมบรูณ์สามคัค(ีปากช่องประชานุกูล) 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

3. นายทนงชยั  เจรญิรตัน์ กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
4. นายอรรณพ  จจูนัทร ์ รองผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

เชยีงราย เขต1 
5. นายอารกัษ์  ศุภสนิธุ์ ผูต้รวจการลกูเสอื ประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
6. นายจริาย ุ จนัทรเ์พง็ คร ูวทิยฐานะเชีย่วชาญ โรงเรยีนมธัยมป่ากลาง  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 37 
7. นายสมคดิ  พระสว่าง คร ูวทิยฐานะช านาญการพเิศษ โรงเรยีนบา้นหนองเหมอืดแอ่  

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัล าภู 
8. นางอาภาพรรณ  แสงทอง ผูช้่วยผูต้รวจการลกูเสอื ประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
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โครงการลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
ด าเนินการโดย 

 
 
 

ส านักงานลกูเสือแห่งชาติ 
154 ศาลาวชริาวุธ แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330    
โทรศพัท ์0-2219-2731 โทรสาร 0-2219-2108 
website : http://www.scoutthailand.org 

 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสติ  
กรงุเทพฯ 10300   โทรศพัท ์0-2288-5511  
website : http://www.obec.go.th 

 
 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 
อาคารศูนยเ์รยีนรูสุ้ขภาวะ 99/8 ซอยงามดพูล ีแขวงทุ่งมหาเมฆ        
เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120  โทรศพัท ์0-2343-1500 
โทรสาร 0-2343-1501 website : http://www.thaihealth.or.th 

 

สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
8 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 
กรงุเทพฯ 10900  โทรศพัท ์0-941-2320  โทรสาร 0-2561-5130  
website : http://www.ppat.or.th E-mail : info@ppat.or.th 

  
          ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
        ส านกัปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร  
        ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300    
        โทรศพัท ์0-2282-0850  
        website : http://www.srs.moe.go.th 


