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ค านิยม 
 
 

 
 

นบัว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ทีส่ าคญั อกีเรือ่งหนึ่งทีส่ านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ

นกัเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลติ

ต าราในลกัษณะ คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดน้ีขึน้  ซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาตามวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน และมกีารบูรณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน เขา้กบัวธิกีารลกูเสอื 

คร ู อาจารย ์ ผูก้ ากบัลกูเสอื และบุคลากรทางการลกูเสอื จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยก าลงักา้วสู่  “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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ค านิยม 
 

 
 

 คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เป็นเครือ่งมอืส าคญัส าหรบัครผููส้อน ลกูเสอื 
เนตรนาร ี ทีจ่ะใชส้ าหรบัวางแผนการสอน การวดัและการประเมนิผูเ้รยีน จดัท าขึน้โดยมเีป้าหมาย
ส าคญั คอื เสนอแนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ส าหรบัครผููส้อน
น าไปใชเ้ป็นหลกัการในการจดัการเรยีนการสอน โดยสามารถพฒันาและปรบัปรงุใหด้ขีึน้ตาม ความรู ้
ความสามารถของครผููส้อน ในบรบิทแต่ละภูมภิาค 
 หลกัส าคญัของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางดา้นเนื้อหาสาระส าคญั วธิสีอนที่
เหมาะสม การวดัและประเมนิผล ตวัอยา่งแบบทดสอบ วธิทีดสอบ แลว้ยงัสามารถต่อยอดทาง
ความคดิของครผููส้อนได ้ เนื่องจากเป้าหมายทีต่อ้งการคอื การน าเอากระบวนการลกูเสือมาจดัการ
เรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ในการท ากจิกรรมอยา่งครบวงจร เพื่อใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรม 
จรยิธรรม ตามรปูแบบของลกูเสอื จงึเชื่อไดว้่า หากผูเ้รยีนเขา้ใจและปฏบิตัไิดแ้ลว้ จะเป็นคนดใีน
สงัคม 
 ขอขอบคุณ ผูร้ว่มด าเนินการในการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติทุก
ภาคส่วน ทีเ่ลง็เหน็ประโยชน์ในการท าเอกสารชุดน้ีจนส าเรจ็เรยีบรอ้ย สามารถเผยแพรไ่ด ้ ซึง่น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชนในทีสุ่ด 
 
 
 
      นายศจัธร  วฒันะมงคล 
                                        ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
                                                                       ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

ส านักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิการนักเรยีน ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร สมาคม
วางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภ์สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  ไดร้บั
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกัน
พฒันาโครงการลูกเสือเสรมิสร้างทักษะชีวิต มวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างทกัษะชีวิตให้เด็กและ
เยาวชนในสถานศกึษาด้วยกระบวนการลูกเสอื  โดยให้เด็กและเยาวชนลงมอืปฏบิตัิด้วยตนเองใน
การท ากิจกรรมอย่างครบวงจร ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห์ วางแผน ปฏบิตัติามแผน  ประเมนิ และ
ปรบัปรุงการจดักจิกรรม รวมถงึการท างานเป็นระบบหมูต่ามกระบวนการลูกเสอื ซึง่กจิกรรมดงักล่าว
เป็นการพฒันาความเป็นมนุษยแ์บบองค์รวม ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ สังคม และสตปัิญญา ท าให้เดก็
และเยาวชนมรีะเบียบวนิัย มจีติส านึกในการท าความด ีเพื่อท าประโยชน์ให้กับครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาต ิต่อไป 

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

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

การปรบัปรุงครัง้ที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
ปฏบิตักิาร “การขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการลูกเสอื” ซึง่จดัโดยส านกัการลูกเสอื 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยยดึข้อบังคบัคณะลูกเสือ
แห่งชาตวิ่าด้วยการปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสอื และเพิม่จ านวนแผนการจดักจิกรรมให้
ครบ 40 ชัว่โมง เพื่อครอบคลุมสาระทีจ่ าเป็นอย่างครบถ้วน เป็นการเตรยีมการขยายผลในโรงเรยีน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ทัว่ประเทศ และได้แบ่งคู่มอืออกเป็น   
11 เล่ม ส าหรบัลกูเสอืแต่ละชัน้ปี เพื่อความสะดวกของผูส้อน รวมทัง้ทางส านักการลูกเสอื ยวุกาชาด
และกิจการนักเรียน ได้ท าการทดลองคู่มือจากโรงเรียนทุกภูมิภาค จ านวน 53 โรงเรียน โดย
ด าเนินการวิจยัและประเมินผลการใช้คู่มือและท าการปรบัปรุงคู่ มือคู่ขนานกับสมาคมวางแผน
ครอบครวัแห่งประเทศไทยฯ ดว้ย 

ส านักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิการนักเรยีน และสมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศ
ไทยฯ  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการให้ส าเร็จลุล่วง ณ 
โอกาสนี้ ตัง้แต่การรเิริม่โครงการและสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
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เสรมิสุขภาพ (สสส.) การจดัท าหลกัสูตรและคู่มอื การทดลองวจิยัและประเมนิผลการใชคู้่มอื รวมทัง้
การปรบัปรงุคู่มอืทัง้ 2 ครัง้ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืชุดนี้จะช่วยส่งเสรมิใหก้จิการลูกเสอืของประเทศ
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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   หน่วยที ่8  แผนทีแ่ละเขม็ทศิ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่12  แผนทีแ่ละเขม็ทศิ 134 
   หน่วยที ่9  การผกูเงือ่นและประโยชน์ของเงือ่น  
 แผนการจดักจิกรรมที ่13  เงือ่นเชอืก 149 
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สารบญั(ต่อ) 
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   หน่วยที ่10 การปฐมพยาบาล 
 แผนการจดักจิกรรมที ่14  กูภ้ยัใกลต้วัและการปฐมพยาบาล 164 
   หน่วยที ่11 ความปลอดภยัในการปฏบิตักิจิกรรมของลกูเสอืวสิามญั 
 แผนการจดักจิกรรมที ่15  ความปลอดภยัในการปฏบิตักิจิกรรมและประกอบอาชพี 

                                ในสถานประกอบการ 
170 

 แผนการจดักจิกรรมที ่16  สายไปเสยีแลว้ 178 
 แผนการจดักจิกรรมที ่17  ภยัใกลต้วัหนุ่มสาว 184 
 แผนการจดักจิกรรมที ่18  สรา้งวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส 190 
 แผนการจดักจิกรรมที ่19  สารเสพตดิ 193 
 แผนการจดักจิกรรมที ่20  ป้องกนัไวก่้อน 196 
   หน่วยที ่12  การฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง 
 แผนการจดักจิกรรมที ่21  การฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง 202 
 แผนการจดักจิกรรมที ่22  การส ารวจชุมชนวถิไีทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 215 
   หน่วยที ่13 ประเมนิผล  
 แผนการจดักจิกรรมที ่23  การประเมนิผล 222 
   หน่วยที ่14 พธิกีาร  
 แผนการจดักจิกรรมที ่24  พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืวสิามญั 235 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก  แนวคดิเรือ่งทกัษะชวีติ 252 
ภาคผนวก ข  กจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 263 
บรรณานุกรม 266 
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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 มเีนื้อหาที่สอดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยงัมีเนื้อหาครบถ้วน เป็นไปตามข้อบงัคบัคณะ
ลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ลูกเสอืสามญั
รุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั อกีดว้ย  

แผนการจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชีวติในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเข้ากบัวธิกีารลูกเสอื คือการใช้ระบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่สอน 
และฝึกอบรมใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของ
ลูกเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสอืและเครื่องหมาย
วชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

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

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชวีติกลางแจ้ง นอกห้องเรยีน ใกล้ชดิธรรมชาต ิ 
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอื
ทุกประเภท โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การส ารวจและการรายงาน  
การวเิคราะห์และการประเมนิ เกมและการแข่งขนั การบ าเพ็ญประโยชน์  มกีารออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสอืได้ใชก้ระบวนการกลุ่มในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคดิความเชื่อ  
สรา้งองค์ความรูแ้ละสรุปความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสให้ลูกเสอืไดป้ระยุกต์ใชส้ิง่ที่ ไดเ้รยีนรู้
ในชวีติจรงิอกีดว้ย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  
 1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 
 2. กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาติที่ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะชวีติด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

3. กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเดก็แต่ละวยั  
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 คู่มอืแต่ละเล่ม ไดจ้ดัท าตารางหน่วยกจิกรรม และแผนการจดักจิกรรม 40 ชัว่โมง เพื่อใหเ้หน็
ภาพรวมของการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติของลกูเสอืในแต่ละระดบัชัน้ 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  

จุดประสงคก์ารเรยีนรูด้้านเจตคต ิมจีุดเน้นทีอ่ารมณ์ความรูส้กึ และการตัง้ประเดน็ใหผู้้เรยีน
ไดแ้ลกเปลีย่นและตรวจสอบความคดิความเชื่อของตนเองกบัสมาชกิกลุ่มคนอื่น ๆ  

จดุประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นทกัษะ เน้นทีก่ารท าความเขา้ใจในขัน้ตอนการลงมอืท าทกัษะ และ
ไดท้ดลองและฝึกฝนจนช านาญ 

บางแผนการจดักิจกรรมมจีุดประสงค์การเรยีนรู้ซ้อนกนัมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จดุประสงคห์ลกัของแผนการจดักจิกรรม 

เน้ือหา  
เป็นผลการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นหลงัการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรยีนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรอืไม ่
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น แผนภูมเิพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้และเรื่องที่

เป็นประโยชน์ ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
กิจกรรม  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสอืไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

ทัง้นี้ผูก้ ากบัควรท าความเขา้ใจแนวคดิเรือ่งทกัษะชวีติ และกจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
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 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที ่8 วภิาวดรีงัสติ 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์ 0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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แผนการจดักิจกรรม 
เตรียมลกูเสือวิสามญั 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  และ ปวช.1 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบงัคบั
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
 

จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1.ปฐมนิเทศ 1  
2. กิจการของการลูกเสือและ
บทบาทของตนเองท่ีเป็นลกูเสือ
วิสามญั 

2.ขบวนการลกูเสอืโลก ลกูเสอืไทย 
ธรรมเนียมและกจิการลกูเสอืวสิามญั 

2 
 

 

3.กจิการของคณะลกูเสอืไทย และ
ลกูเสอืโลก 

2  

3. ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 4.ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 2  
5.การคบเพื่อน 1 ทกัษะชวีติ 
6.การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 1 ทกัษะชวีติ 
7.การเรยีนรูเ้บญจภมู ิ 2 ทกัษะชวีติ 

4. ระเบียบแถว 8.ระเบยีบแถวลกูเสอื 4  
5. กางและรื้อเตน็ทท่ี์พกัแรม           9.การกางและรือ้เตน็ทท์ีพ่กัแรม 1  
6. การบรรจเุครื่องหลงั 10. การบรรจเุครือ่งหลงั 1  
7. ก่อและจดุไฟกลางแจ้ง 11.การก่อไฟและปรงุอาหาร 2  
8. แผนท่ีและเขม็ทิศ 12.แผนทีแ่ละเขม็ทศิ 4  
9. การผกูเง่ือนและประโยชน์   
ของเง่ือน 

13.เงือ่นเชอืก 1  

10. การปฐมพยาบาล 14.กู้ภยัใกลต้วัและการปฐมพยาบาล 1  
11. ความปลอดภยัในการปฏิบติั
กิจกรรมของลูกเสือวิสามญั 

15.ความปลอดภยัในการปฏบิตัิ
กจิกรรมและประกอบอาชพีในสถาน
ประกอบการ 

1 
 
 

 

16.สายไปเสยีแลว้ 2 ทกัษะชวีติ 
17.ภยัใกลต้วัหนุ่มสาว 1 ทกัษะชวีติ 
18.สรา้งวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส 2 ทกัษะชวีติ 
19.สารเสพตดิ 1 ทกัษะชวีติ 
20.ป้องกนัไวก่้อน 1 ทกัษะชวีติ 

12. การฝึกอบรมร่วมกนัทัง้กอง 21.การฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง 3  
22.การส ารวจชุมชนวถิไีทยและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

2  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  และ ปวช.1 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบงัคบั
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
 

จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

13.  ประเมินผล 23.การประเมนิผล 1  
14.  พิธีการ 24.พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืวสิามญั 1  

รวม 14  หน่วยกิจกรรม รวม  24  แผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1 ปฐมนิเทศ                 เวลา 1 ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 ลกูเสอืสามารถบอกความส าคญัของการเป็นลกูเสอืวสิามญัได้ 

1.2 ลกูเสอืเป็นสมาชกิทีด่ขีองกองลกูเสอืวสิามญัได้ 

1.3 ลกูเสอืสามารถปฏบิตักิจิกรรมตามหลกัการลกูเสอืวสิามญัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. เน้ือหา  

2.1 การเขา้เป็นลกูเสอืวสิามญั 
2.2 การจดักองลกูเสอืวสิามญั 

2.3 เครือ่งแบบลกูเสอืและกจิกรรมลกูเสอืวสิามญั 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 

3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัรอ้งเพลงพระมงกุฎร าลกึ 
 4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเกี่ยวกบัความส าคญัของกจิการลกูเสอื 

 4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืเสนอแนะใหล้กูเสอืรว่มกนัแบ่งสมาชกิเป็นหมู ่ หมูล่ะ 4-6 คน 

 4.4 ใหล้กูเสอืเลอืกนายหมูแ่ละรองนายหมู่ 

 4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายหลกัการของการเป็นลกูเสอืวสิามญั  หลกัสตูรการฝึกอบรม การแต่ง

เครือ่งแบบและการปฏบิตักิจิกรรมลกูเสอืวสิามญั 

 4.6 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายขอ้ตกลงในการฝึกอบรม  การประเมนิผล และ 

การจดักจิกรรมลกูเสอืวสิามญั 

 4.7 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสรปุและนดัหมาย 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

 5.2 สงัเกตความพรอ้มในการแต่งเครือ่งแบบลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
 
เพลง 

พระมงกฎุร าลึก 

1. พวกเราภูมใิจในพระมงกุฎ คดิไดถู้กต้อง คดิไดถู้กตอ้ง คดิไดถู้กตอ้ง 
พวกเราภูมใิจในพระมงกุฎ คดิไดถู้กตอ้ง คดิไดถู้กตอ้ง แลว้เอย 

2. พวกเราภูมใิจในพระมงกุฎ ใจครองตัง้มัน่ ใจครองตัง้มัน่ใจครองตัง้มัน่ 
 พวกเราภูมใิจในพระมงกุฎ ใจครองตัง้มัน่ ใจครองตัง้มัน่แลว้เอย 
  3. พวกเราภูมใิจในพระมงกุฎ เดนิไปดว้ยกนั เดนิไปดว้ยกนั เดนิไปดว้ยกนั 
  พวกเราภมูใิจในพระมงกุฎ เดนิไปดว้ยกนั เดนิไปดว้ยกนั แลว้เอย 
  4. พวกเราภูมใิจในพระมงกุฎ คดิไดถู้กตอ้ง ใจครองตัง้มัน่ เดนิไปดว้ยกนั 
 พวกเราภูมใิจในพระมงกุฎ ใจครองตัง้มัน่ มารว่มใจสามคัค ี
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 2  กิจการของการลกูเสือและบทบาทของตนเองท่ีเป็นลูกเสือวิสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 2 ขบวนการลูกเสือโลก ลูกเสือไทย ธรรมเนียม และกิจการลกูเสือวิสามญั 
                  เวลา 2 ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
  1.1 ลกูเสอืสามารถเล่าประวตั ิลอรด์ เบเดน –โพเอลล ์(บ.ี-พ.ี) กจิการลกูเสอืโลกพอสงัเขปได้ 
 1.2 ลกูเสอืสามารถเล่าพระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั และพฒันาการ
ของกจิการลกูเสอืไทยจนถงึปัจจบุนัพอสงัเขปได้ 
 1.3 ลกูเสอืสามารถอธบิายธรรมเนียมของลกูเสอืวสิามญัได้ 

1.4 ลกูเสอืสามารถอธบิายความกา้วหน้าของกจิการลกูเสอืวสิามญั โดยเน้นกจิกรรมกลางแจง้
และการบรกิารได ้
2. เน้ือหา 
 2.1 ประวตัขิองลอรด์ เบเดน – โพเอลล ์(Baden Powell) โดยสงัเขป 
 2.2 ประวตัขิองการลกูเสอืโลกโดยสงัเขป 
 2.3 ประวตัขิองพระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทยโดยสงัเขป 
 2.4 ประวตัลิกูเสอืไทยและประวตัลิกูเสอืวสิามญัโดยสงัเขป 
 2.5 ธรรมเนียมและกจิการของลกูเสอื 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้  
 3.3 รปูภาพ เช่น รปูภาพของ บ.ี-พ.ี พระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั และรปูภาพทีเ่กีย่วกบัประวตัลิกูเสอืโลกและลกูเสอืไทย 
 3.4 แบบทดสอบ 
 3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีน โดยน ารปูของบ.ี-พ.ี มาใหล้กูเสอืด ูสนทนากบัลูกเสอืว่า
รูจ้กับุคคลนี้หรอืไม ่และใหลู้กเสอืรว่มรอ้งเพลง B.- P.Spirit 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายประวตัขิอง บ.ี-พ.ี และประวตักิารลกูเสอืโลกโดย แสดง
ภาพประกอบ 
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 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกี่ยวกบัพระราชประวตั ิและพระราชกรณียกจิของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายประวตัลิกูเสอืไทย และประวตัลิกูเสอืวสิามญัโดย แสดง
ภาพประกอบ 
 5) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายประกอบสาธติการท าความเคารพแบบต่าง ๆ ใหล้กูเสอื 
ปฏบิตัติาม 
 6) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายเรื่องการแต่งเครือ่งแบบลกูเสอืวสิามญัและเครือ่งหมายที่ 
เกีย่วขอ้ง 
 7) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุบทเรยีน และทดสอบ 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 5.3 ตรวจผลการแบบทดสอบหลงัเรยีน  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
 

เพลง 
B. P. Spirit 

 1. I’ve got that B.P. Spirit.  Right in my head,  Right in my head,Right in my head, 
    I’ve got that B.P. Spirit .  Right in my head,  Right in my head to stay. 
 2. I’ve got that B.P. Spirit.  Deep in my heart,  Deep in my heart, Deep in my heart, 

   I’ve got that B.P. Spirit.  Deep in my heart, Deep in my heart to stay. 
 3. I’ve got that B.P. Spirit.  All round my feet,   All round my feet,   All round my feet,  
             I’ve got that B.P. Spirit.  All round my feet, All round my feet to stay. 
 4. I’ve got that B.P. Spirit.  Right in my head,  Deep in my heart,  All round my feet,  

   I’ve got that B.P. Spirit.  All over me    All over me  to  stay 
 

    
ลกูเสือไม่จบัมือขวา 

ลกูเสอืเขาไมจ่บัมอืขวา  ยืน่ซา้ยมาจบัมอืกนัมัน่ 
มอืขวาใชเ้คารพกนั (ซ ้า)  ยืน่มอืซา้ยออกมาพลนั  จบัมอืจบัมอื 
จบัมอืนัน้หมายถงึมติร  เหมอืนญาตสินิท ควรคดิยดึถอื 
ยิม้ดว้ยเมือ่ยามจบัมอื (ซ ้า) เพราะพวกเราคอืลกูเสอืดว้ยกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 19 
 

ใบความรู้ 
ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลกูเสือโลกและลูกเสือไทย 

 
ประวติัผูใ้ห้ก าเนิดลกูเสือโลก และประวติัของการลูกเสือโลกโดยสงัเขป 
 ลอรด์ เบเดน โพเอลล ์เป็นผูใ้หก้ าเนิดลูกเสอืโลก ชื่อเตม็ของท่าน โรเบริต์ สตเีฟนสนั สมทิ เบเดน 
เพาเวลล์* (Robert Stephenson Smyth Beden Powell) โดยทัว่ๆ ไปเรามกัจะเรยีกท่านย่อๆ ว่า บี.-พี.    
(B.-P.) 
 ท่านเกดิเมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.1875 (พ.ศ. 2400) บดิาชื่อ เอช.ย.ีเบเดน โพเอลล ์(H.G. 
Beden Powell) เป็นพระทางคริสต์ศาสนา เป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (Oxford 
University) มารดาชื่อ เฮนรติ้า สไมธ์ (Henritla Smyth) เป็นบุตรขีองนายพลเรอืแห่งราชนาวอีงักฤษ 
ครอบครวัมสิูจ้ะร ่ารวยนกั บดิาเสยีชวีติเมือ่ บ.ี-พ.ี อายไุด ้3 ขวบ 
 บี.-พี. มลีกัษณะเป็นคนร่างเล็ก แต่ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี มคีวามถนัดในการวาดเขยีน
สามารถใช้มอืซ้ายขวาได้ถนัดทัง้สองมือเท่าๆ กัน และมกัจะท าเสียงนกหรอืเลียนเสียงสตัว์ร้องให้
เพื่อนๆ ฟังท าใหเ้พื่อนสนุกสนานขบขนั 
 
ชีวิตในวยัเรียน 
 บ.ี-พ.ี ได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนประถมศกึษาชื่อ โรสฮลิล์ (Rose Hell) ในกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ และเข้าเรยีนต่อชัน้มธัยมศึกษาที่โรงเรยีนชาเตอร์ เฮาส์ (Charter house) บี.-พี. มิได้เป็น
นกัเรยีนทีเ่รยีนเก่งนกั แต่เมือ่เขา้รว่มกจิกรรมใดๆ ของโรงเรยีนแลว้ มกัจะท าอยา่งเอาจรงิเอาจงั 
 ในขณะที ่บ.ีพ.ี เรยีนอยูใ่กลโ้รงเรยีน มป่ีาอยู่แห่งหนึ่งนักเรยีนถูกหา้มมใิหเ้ขา้ไปเทีย่วเล่นในป่า
นี้ แต่ป่านี้ย ัว่ยวนใจนักเรยีนทีช่อบผจญภยัให้เขา้ไปเทีย่วเล่นมาก บ.ี-พ.ี แอบหนีไปเทีย่วในป่านี้บ่อยๆ 
จบักระต่ายท าเป็นอาหารโดยใช้ไฟมใิห้เกดิควนั เพื่อปกปิดครูมใิห้รู ้สตัว์ป่าเป็นที่ดงึดูดใจของ บ.ี -พี. 
มากเขามกัซุ่มตวัอยูน่านๆ เพื่อศกึษาธรรมชาตขิองสตัว์ 
 เมือ่อาย ุ19 ปี บ.ี-พ.ี ไม่แน่ใจว่าชวีติของเขาต้องการเป็นอะไรด ีเขาชอบเดนิทางไปต่างประเทศ 
แต่มารดาอยากใหเ้รยีนทีม่หาวทิยาลยัอ๊อกฟอรด์ (Oxford University) แต่เมือ่ไปโรงเรยีนมธัยมแลว้ บ.ี-
พ.ี กลบัไปสอบเข้าเป็นนักเรยีนนายรอ้ยแซนด์เฮสิต์ เพราะได้เห็นประกาศติดไว้ข้างถนน และบ.ี -พี. 
สอบไดท้ี่ดจีนเป็นที่แปลกใจของตนเองและคนรูจ้กั และไดร้บัการยกย่อง มติ้องเขา้รบัการฝึกอบรมตาม
ขัน้ตอนธรรมดาของนกัเรยีนนายรอ้ย เมือ่จบการศกึษาไดร้บัการแต่งตัง้ยศเป็นรอ้ยตร ี
 
 
 
 
*เอกสารอา้งองิ หนงัสอืส านกังาน ก.ค. ที ่ศธ 1502 (สมค) / 14079 ลงวนัที ่21 พฤศจกิายน 2538 
ชีวิตทหาร 
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 ในปี ค.ศ.1876 ถูกส่งไปประจ าที่ประเทศอินเดีย โดยประจ าการอยู่ที่กองร้อยที่ 13 อุสชาร ์
(Husar) และปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งขยนัขนัแขง็ 
 ในปี ค.ศ.1884 ไดร้บัค าสัง่ใหก้ลบัองักฤษ บ.ี-พ.ี รูส้กึชวีติในกรมกองทหารน่าเบื่อมาก 
 ในปี ค.ศ.1887 ลุงของ บ.ี-พ.ี ไดร้บัค าสัง่ของกองทพับกใหไ้ปประจ าการที ่แคพ ทราวน์ (Cape 
Town) ในแอฟรกิา ไดน้ า บ.ี-พ.ี ไปเป็นทหารคนสนิท 
 ในปี ค.ศ.1888 ความยุ่งยากได้เกดิขึน้กบัพวกซูลู (Zulu) บ.ี-พ.ี ได้เข้าร่วมกบักองก าลงัทหาร
องักฤษ ลอ้มจบัหวัหน้าเผ่าซูลูชื่อ ดนิิ ซูลู (Dini Zulu) ได้ ในโอกาสนัน้ บ.ี-พ.ี ไดร้บัลูกปัดสายคลอ้งคอ 
(Neck lace) จากหัวหน้าเผ่าซูลู หลายปีต่อมา บี.-พี. ได้มอบลูกปัดคล้องคอนี้ให้แก่ กิลเวลล์ ปาร์ค 
(Gilwell Park) ซึง่เป็นเครือ่งหมายวดูแบคจต่์อมาจนถงึปัจจุบนันี้ 
 ในปี ค.ศ.1895 บ.ี-พ.ี ได้รบัมอบหมายเดนิทางไปยงัเมอืงอาชนัต ิ(Ashanti) แอฟรกิาตะวนัตก 
เพื่อปราบ คงิส์ เปรมเปห์ (King Peempeh) ในการเดนิทางไปที่เมอืงอาชนัตคิรัง้นี้ ได้มสีิง่เกี่ยวขอ้งกบั
กจิการลกูเสอื ซึง่ควรจะน ามากล่าวอยู ่3 ประการ คอื 
 1. หมวกปีกในเมอืงอาชนัต ิ(Ashanti) บ.ี-พ.ี ได้สวมหมวกปีก หรอืหมวกคาวบอย (Cowboy) 
เป็นครัง้แรก และได้สวมเป็นประจ าอยู่ตลอดมา เพราะเหตุนี้ชาวเมืองจึงเรยีก บี. -พี. ว่า คันตะโก 
(Kantankye) คนหมวกใหญ่ 
 2. ไมพ้ลอง บ.ี-พ.ี สงัเกตว่าหวัหน้าวศิวกรทีค่วบคุมการท าถนนและสรา้งทีพ่กัจากฝัง่แอฟรกิา
ตะวนัตกไปยงัเมอืงหลวงอาชนัต ิ(Ashanti) นัน้ มกัถอืไมพ้ลองยาวมเีครื่องหมายใช้วดัความลกึของบงึ
น ้ากไ็ด ้ใชเ้ป็นเครือ่งหมายวดัส่วนสงูกไ็ด้ 
 3. การจบัมอืซ้าย บ.ี-พ.ี ได้รบัความรูด้้วยว่าการจบัมอืซ้ายนัน้ชาวเมอืงถอืว่าเป็นเครื่องหมาย
แห่งความเป็นมติร 
 บ.ี-พ.ี กลบัประเทศองักฤษ พรอ้มดว้ยชื่อเสยีงดยีิง่ขึน้และไดเ้ลื่อนยศทหารดว้ย 
 ในปี ค.ศ. 1899 บ.ี-พ.ี ได้รบัอนุญาตให้ลาพกัและเดนิทางกลบัองักฤษ เมื่อไปถงึองักฤษเขามี
หนังสอืเล่มหนึ่งชื่อ สิง่สนบัสนุนกจิการสอดแนม (Aids to Scouting) ซึง่ไดเ้ขยีนขณะทีพ่กัผ่อนในแควน้
แคช็เมยีร ์(Kashmir) หนังสอืเล่มนี้ว่าดว้ยวธิกีารสอดแนมส าหรบัทหาร บ.ี-พ.ี ตัง้ใจให้หนังสอืเล่มนี้เป็น
คู่มอืของทหาร อาจใชไ้ด้ทุกเวลา แต่หนังสอืเล่มนี้กลบัไปเป็นที่สนใจของเยาวชนวยัรุ่นด้วย ซึ่งจะเป็น
เดก็ชายผูส้อดแนม (Boy Scout) ต่อไป 
การไปแอฟริกาใต้ (South Africa) 
 บ.ี-พี. ไปอยู่ที่ประเทศองักฤษได้ไม่นานนัก สงครามก็เกิดขึ้นในแอฟรกิาใต้ระหว่างประเทศ
องักฤษกบัพวกโบเออร ์(Boers) โบเออร ์คอื พวกดชั ทีไ่ดอ้พยพไปตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นแอฟรกิาใต้ 
 บ.ี-พ.ี ได้รบัค าสัง่ให้เดินทางไปแอฟรกิาใต้ให้จดักองทหารขึ้น เพื่อป้องกนัดนิแดนด้านเหนือ 
และดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ บ.ี-พ.ี ไปถงึเมอืงเคป ทาวน์ (Cape Town) เดอืนกรกฎาคม 1899 
 
 
ศึกเมืองมาฟอีคิง (Mafeking) 
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 เดอืนตุลาคม 1899 ไดม้ปีระกาศสงครามระหว่างองักฤษกบัพวกโบเออร ์(Boers) ของฮอลนัดา   
โบเออร ์(Boers) มทีหาร 9,000 คน เดนิทพัเข้าบุกเมอืงมาฟอีคงิ (Mafeking) เพราะคดิว่าอยู่ในที่ราบ
อาจบุกไดง้า่ยและไมม่กีารป้องกนัทีเ่ขม้แขง็ 
 บ.ี-พ.ี มทีหารประมาณ 1,000 คน ไม่มปีระสบการณ์ในการท าสงครามมาก่อน มพีลเมอืงในมาฟ
อีคงิ (Mafeking) ประมาณ 8,000 คน แต่พลเมอืงไม่ร่วมมอืในการท าสงครามด้วยอาวุธปืน กระสุนก็
ลา้สมยั ฝ่ายพวกโบเออร ์(Boers) มอีาวุธทีท่นัสมยั 
 ท าไม มาฟอคีงิ (Mafeking) จงึสามารถต่อต้านขา้ศกึไดถ้งึ 7 เดอืน เพราะ บ.ี-พ.ี เป็นผูร้อบรู ้มี
ใจรา่เรงิ ไมย่่อทอ้ต่อความยากล าบากและมไีหวพรบิปฏภิาณ และการแกส้ถานการณ์ต่างๆ อย่างดเียีย่ม 
พวก  โบเออร ์ไม่รูว้่า บ.ี-พ.ี คดิจะท าอะไรต่อไป พวกโบเออร ์ต้องคาดคะเนอยู่ตลอดเวลา บ.ี-พ.ี ไม่ได้
นัง่อยู่เฉยๆ บ.ี-พ.ี รูด้วี่าการป้องกนัทีด่คีอืการรุก บ.ี-พ.ี รูด้ว้ยการว่าให้ทุกคนมงีานท าขวญัของเขาจะดี
เมือ่ผจญภยัขา้ศกึ 
 แผนกลยุทธ์บางอย่างของ บี.-พี. เป็นแผนลวง เช่น ฝังทุ่นระเบิดหลอกรอบเมอืงมาฟอีคิง 
(Mafeking) ประดษิฐ์ไฟฉายเคลื่อนที่ด้วยแก๊สอเซทลินี (Acetylene) ท าให้พวกโบเออร ์คดิว่าในเมอืง
มาฟอีคงิ (Mafeking) มไีฟใช้รอบเมอืง ท าลวดหนามปลอมล้อมเมอืง โดยให้ทหารท าท่าเดนิข้ามโดย
กา้วสงูๆ หลอกพวกโบเออร ์นึกว่ามลีวดหนามรอบเมอืงมาฟอคีงิ (Mafeking) 
 ทุกคืน บ.ี-พ.ี ออกจากเขตเมอืงเพื่อดูว่าปืนข้าศึกอยู่ที่ไหน พวกโบเออร ์เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
เมืองหรอืเปล่า บี.-พี. ไม่ได้หลับนอนในเวลากลางคืน แต่เขาจะนอนเวลากลางวัน วันคืนผ่านไป
สถานการณ์ภายในเมอืงคบัคัง่มากขึน้ อาหารเริม่ขาดแคลนมากขึน้ทุกวนั มา้ ลา ถูกกนิเป็นอาหารไป
มาก แนวรบขยายวงกวา้งออกไป ทหารตายมากขึน้พลรบลดจ านวนน้อยลง คณะเสนาธกิารของ บ.ี -พ.ี 
คดิจะใชเ้ดก็หนุ่มชาวเมอืงให้เป็นผูส้ ื่อข่าวท าหน้าที่บุรุษพยาบาล จงึหาเครื่องแบบสกีาก ีและหมวกปีก
กว้าง (หมวกคาวบอย) พบัปีกให้พวกเด็กหนุ่มและมอบให้เด็กหนุ่มผู้หนึ่งชื่อ กู๊ด เยยีร ์(Good Year) 
เป็นผูน้ า 
 ตอนแรกเด็กหนุ่มเหล่านี้ใช้ลาเป็นพาหนะ แต่ต่อมาลาถูกฆ่าเป็นอาหารหมด เด็กหนุ่มจงึใช้
จกัรยานแทน สมรรถภาพและความกลา้หาญใจร่าเรงิของเดก็หนุ่มเหล่านี้ประทบัใจ บ.ี-พ.ี มาก 
 วนัหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งขี่จกัรยานฝ่ากระสุนข้าศกึซึ่งยงิต่อสู้กนัเขา้มาหา บ.ี-พ.ี บ.ี-พ.ีพูดกบั
เดก็คนนัน้ว่า ถ้าเธอขีจ่กัรยานเช่นนี้ในขณะทีม่กีารยงิต่อสู้กนั เธอจะถูกยงิสกัวนัหนึ่ง เดก็หนุ่มตอบว่า        
“ผมถบีรถเรว็มากครบัเขาคงยงิไม่ถูกผม” ในทีสุ่ดข่าวทีว่่าจะมกีองทพัทหารองักฤษมาช่วย ก็มาถงึเมื่อ
วนัที่ 16 พฤษภาคม 1900 เมอืงมาฟอีคงิ (Mafeking) ได้ยนืหยดัสู้พวกโบเออรถ์ึง 217 วนั  ข่าวนี้ได้
แพรไ่ปถงึเมอืงลอนดอน ชาวองักฤษดใีจมาก บ.ี-พ.ี ไดก้ลายเป็นวรีบุรษุไปโดยฉบัพลนั 
 
ก าเนิดกิจการลกูเสือ 
 เมื่อเสรจ็ศกึเมอืงมาฟอคีงิ (Mafeking) บ.ี-พ.ี กลบัถึงองักฤษเขาแปลกใจที่ได้เหน็หนังสอืคู่มอื
ทหารสิง่สนับสนุนกจิการสอดแนม (Aids to Scouting) ของเขาได้น ามาใช้ฝึกอบรมเดก็ชายในโรงเรยีน
และในสโมสรเยาวชนต่างๆ 
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 เพื่อนๆ ได้แนะน าให้ บี.-พี. เขยีนหนังสือนี้ เสียใหม่ เพื่อใช้อบรมเยาวชน บี.-พี. จงึน าเด็ก
จ านวน 20 คน ซึ่งเป็นบุตรของเพื่อนบ้านและเป็นเดก็จากสโมสรเยาวชน บ้างไปอยู่ค่ายที่เกาะบราวซ ี
(Brown Sea Island) ใน อ่ าวพลู  (Poole) เมือ งบู รเน เมาซ  (Bournemouth) ในระหว่ างวันที่  31 
กรกฎาคม ถงึวนัที ่9 สงิหาคม 1907 
 บ.ี-พ.ี แบ่งเดก็ 20 คน เป็น 4 หมู ่เรยีกชื่อว่า วลูฟ์ (Wolves) = สุนขัป่า,  
เคอลสิ (Curlews) = นกชนิดหนึ่ง, บลูส ์(Bulls) = ววัตวัผู ้และเรเวน็ส (Revens) = นกจ าพวกกา  
นบัว่าเป็นกองลกูเสอืสามญักองแรกทีเ่กดิขึน้ 
 ภายหลงัจากการน าเด็กไปอยู่ค่ายพักแรกที่เกาะบราวซี (Brown Sea) แล้ว บี.-พี. ได้เขยีน
หนังสือการลูกเสือส าหรบัเด็กชาย (Scouting for Boys) จนเสร็จสิ้น ได้พิมพ์เป็น 6 ตอน ออกพิมพ์
จ าหน่ายห่างกันทุก 2 สัปดาห์ ราคาเล่มละ 4 เพนนี เล่มแรกออกจ าหน่ายในเดือนมกราคม 1908 
จ าหน่ายได้ดีมาก เยาวชนอ่านมาก เยาวชนเหล่านี้รวมกนัเป็นหมู่ขึ้น แล้วไปชกัชวนผู้ใหญ่ที่เห็นว่า
เหมาะสมทีจ่ะเป็นผูน้ าหรอืผูก้ ากบัลกูเสอืได ้
 กจิการลูกเสอืนี้ไดก้ระจายและมจี านวนทวมีากขึน้อย่างรวดเรว็ นอกจากองักฤษและประเทศใน
เครอืจกัรภพ  ชลิเีป็นประเทศแรกทีร่บัเอากจิการลูกเสอืไปตัง้ในปีค.ศ.1908  อเมรกิาเป็นประเทศทีส่อง  
(ปี ค.ศ.1910) และไทยเป็นประเทศทีส่าม(ปี ค.ศ.1911) และมอีกีหลายประเทศจดักจิการลกูเสอืขยายไป
เกอืบทัว่โลก 
 ปี ค.ศ.1909 ลูกเสอืในราชอาณาจกัรมาชุมนุม (Rally) กนัเป็นครัง้แรกจ านวนนับหมื่นคน บ.ี-พ.ี 
ไปรว่มชุมนุมดว้ย เดก็หญงิกลุ่มหนึ่งสวมหมวกลูกเสอืแบบเช่นเดก็ชาย เดก็หญงิเหล่านัน้อธบิายต่อ บ.ี-
พ.ีว่าตอ้งการเป็นลกูเสอืเช่นเดยีวกบัพีช่ายของเธอ กจิการลกูเสอืหญงิ (Girl Guide) จงึไดเ้กดิขึน้ในปีนี้ 
 ระหว่างปี ค.ศ.1914 -1918 เป็นปีระหว่างสงครามโลกครัง้ที่ 1 บ.ี-พ.ี มอบลูกเสอืให้ท าหน้าที่
ช่วยราชการทหารรกัษาสะพาน และสายโทรศพัท์ ท าหน้าที่ผูส้ ื่อข่าวช่วยเหลอืงานในโรงพยาบาล เป็น
ตน้ 
 ปี ค.ศ.1916 ไดจ้ดัตัง้กองลกูเสอืส ารอง (Cub Scout) ขึน้ 
 ปี ค.ศ.1918 ไดจ้ดัตัง้กองลกูเสอืวสิามญั (Rever Scout) ขึน้ 
 ปี ค.ศ.1919 มสิเตอร ์เดอบวัส์ แมคลาเรน (Mr. W.de Boir Maclaren) ชาวสก๊อตแลนด์ มอบ 
กลิเวลล์ปาร์ค (Gilwell Park) ให้แก่คณะลูกเสอืองักฤษ เพื่อใช้เป็นสถานที่อยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสอื 
และใชเ้ป็นค่ายฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
 ปี ค.ศ.1920 ได้มกีารชุมนุมลูกเสือโลกครัง้แรก จดัขึ้นที่โอลิมเปีย (Olympia) กรุงลอนดอน 
(London) ประเทศองักฤษ มลีูกเสอืมาชุมนุมประมาณ 30,000 คน จาก 21 ประเทศ ในการชุมนุมครัง้นี้ 
บ.ีพ.ี ได้รบัการประกาศแต่งตัง้จากคณะลูกเสอืที่ไปชุมนุมเป็นประมุขลูกเสอืโลก (Chief Scout of the 
World) 
 ปี ค.ศ.1922 บ.ี-พ.ี ไดเ้ขยีนหนังสอืชื่อการท่องเที่ยวสู่ความส าเรจ็ (Rovering to Success) เพื่อ
ใชอ้บรมสัง่สอนลกูเสอืวสิามญั 
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 ปี ค.ศ.1929 พระเจา้ยอรช์ที่ 5 พระราชทานบรรดาศกัดิข์ ัน้บารอนให้แก่ บ.ี-พ.ี เรยีกชื่อเต็มว่า 
ลอรด์ เบเดน โพเอลล ์แห่งกลิเวลล ์
 บ.ีพี. ถึงแก่อนิจกรรมที่ประเทศเคนยา (Kenya) เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 1941 ในทวปีแอฟรกิา
หลุมฝังศพอยูท่ีเ่มอืงไนโรบ ี
 
ความส าคญัในสาสน์ฉบบัสดุท้ายของ บี.-พี. ท่ีเขียนถึงลกูเสือ 
1. จงท าตนใหม้อีนามยัด ีและแขง็แรงในขณะทีเ่ป็นเดก็ 
2. จงมคีวามพอใจในสิง่ทีเ่ธอมอียู ่และท าสิง่นัน้ใหด้ทีีสุ่ด 
3. จงมองเรือ่งราวต่างๆ ในแงด่ ีแทนทีจ่ะมองในแงร่า้ย 
4. ทางอนัแทจ้รงิทีจ่ะหาความสุข คอื โดยการใหค้วามสุขผูอ้ื่น 
5. จงพยายามปล่อยอะไรทิง้ไวใ้นโลกนี้ดกีว่าทีเ่ธอไดพ้บ 
6. จงยดึมัน่ในค าปฏญิาณของลกูเสอืของเธอมไีวเ้สมอ 
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ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลกูเสือไทย 
 
พระราชประวติัผูพ้ระราชทานก าเนิดกิจการลกูเสือไทยโดยสงัเขป 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั เป็นผู้พระราชทานก าเนิดกจิการลูกเสอืไทย พระองค์
ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั กบัสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิี
นาถ ทรงพระราชสมภพวนัที่ 1 มกราคม 2423 ได้รบัพระราชทานนามว่าสมเด็จเจา้ฟ้าวชริาวุธ ต่อมา
ทรงได้รบัการสถาปนาเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมงกุฎราชกุมารพระชนมายุได้ 14 พรรษา 
ทรงเสด็จไปศึกษา ณ ประเทศองักฤษ ที่มหาวทิยาลยัอ๊อกฟอร์ด และศึกษาวชิาการทหารที่โรงเรยีน
แซนด์เฮสิต์จนจบการศึกษา เสดจ็กลบัพระนครเมื่อ พ.ศ. 2445 ต่อมาได้เสดจ็เถลงิถวลัราชสมบตัิต่อ
จากสมเดจ็พระบรมชนกนาถ ขณะนัน้พระองคม์พีระชนมายไุด ้30 พรรษา ทรงประกอบพระราชพธิบีรม
ราชาภเิษกเป็นพระมหากษตัราธริาช พระองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์จกัร ีพระองค์ได้ทรงพระราชทานนาม
ก าเนิดลูกเสอืแห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2454 โดยพระองค์ทรงด าเนินด้วยพระองค์เอง 
และทรงด ารงต าแหน่งสภานายกในรชักาลของพระองคท์่าน บา้นเมอืงเจรญิรุง่เรอืงมาก ทรงรเิริม่กจิการ
หลายอย่าง เช่น ทรงตัง้กองเสอืป่า ทรงตัง้กองลูกเสอื แต่เป็นที่น่าเสยีดายที่รชัสมยัพระองค์สัน้เกนิไป 
ทรงอยูใ่นราชสมบตัเิพยีง 15 ปี กเ็สดจ็สวรรคตเมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2468 แมว้่าพระองคจ์ะไดเ้สดจ็
สวรรคตไปแล้ว แต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงรเิริม่ขึ้นมาก็เจรญิรุ่งเรอืง โดยเฉพาะกิจการลูกเสือไทย ได้
เจรญิรุง่เรอืงเป็นล าดบัจนถงึปัจจบุนั 
ประวตัลิกูเสอืไทยโดยสงัเขป 
 เริม่ตัง้แต่ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงสถาปนาคณะลูกเสอืไทยขึน้มาเมือ่วนัที ่
1 กรกฎาคม 2454 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืและจดัตัง้สภากรรมการ
ลกูเสอืขึน้ โดยพระองคท์รงด ารงต าแหน่งสภานายก และเริม่ตน้กองลูกเสอืกองแรก ทีโ่รงเรยีนมหาดเลก็
หลวง (โรงเรยีนวชริาวุธวทิยาลยั) ทรงพระราชทานคตพิจน์ ใหแ้ก่คณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่า “เสยีชพีอย่า
เสยีสตัย์” ผู้ได้รบัการยกย่องว่าเป็นลูกเสอืคนแรกคอื นายชพัน์ บุญนาค ซึ่งต่อมาได้รบัพระราชทาน
บรรดาศกัดิเ์ป็น นายลขิติสารสนอง กิจการลูกเสอืได้เจรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก ต่อมาได้มกีารจดัตัง้กอง
ลกูเสอืเพิม่ขึน้ในโรงเรยีนต่างๆ  
 พ.ศ. 2456 ทรงโปรดเกล้าใหก้องลูกเสอืหลวง (โรงเรยีนมหาดเลก็หลวง ภายหลงัเป็นโรงเรยีน
วชิราวุธราชวิทยาลยั) จดัส่งผู้แทนพร้อมทัง้ผู้บังคบับญัชา เข้าสมทบกับกองเสอืป่าเสอืหลวงรกัษา
พระองค์ ในการฝึกซอ้มเดนิทางไกลแรมคนืและการซอ้มรบเสอืป่า และในปีเดยีวกนันี้เสอืป่าและลูกเสอื
เดนิทางไกลจากพระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม ไปยงัอ าเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุร ีเนื่อง
ในพธิสีมโภชพระเจดยีย์ทุธหตัถ ี
 พ.ศ. 2457 พระราชทานเหรยีญราชนิยมใหแ้ก่ลกูเสอืโท ฝ้าย บุญเลีย้ง 
 พ.ศ. 2563 ส่งผูแ้ทนไทย 4 คน ไปรว่มการชุมนุมลูกเสอืโลกครัง้แรก ณ โอลมิเปีย กรงุลอนดอน 
ประเทศองักฤษ โดยมนีายสวสัดิ ์สุมติร เป็นหวัหน้าคณะ 
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 พ.ศ. 2465 สมคัรเป็นสมาชกิของสมชัชาลูกเสอืโลก ซึ่งมทีัง้สิน้ 31 ประเทศ และถอืว่าประเทศ
ไทยเป็นสมาชกิผูร้เิริม่ในการจดัตัง้องคก์ารลกูเสอืโลก (Foundation Member) 
 พ.ศ. 2486 รชัสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงด ารงต าแหน่ง
สภานายกสภากรรมการจดัการลกูเสอืแห่งชาต ิ
 พ.ศ. 2470 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่1 ณ พระราชอุทยานสราญรมย ์จงัหวดัพระนคร 
 พ.ศ. 2472 ส่งผูแ้ทนไปรว่มการชุมนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่3 ณ ประเทศองักฤษ 
 พ.ศ. 2473 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่2 ณ พระราชอุทยานสราญรมย ์จงัหวดัพระนคร 
โดยมผีูแ้ทนคณะลกูเสอืญีปุ่่ นเขา้รว่มชุมนุมดว้ย 
 พ.ศ. 2474 ไทยส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสอืวสิามญัครัง้แรกแห่งโลก ณ เมอืงคานเดอส
เตก็ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมนีายอภยั จนัทรวมิล เป็นหวัหน้าคณะ 
 พ.ศ. 2476 มกีารจดัตัง้กรมขึน้ใหม่ในกระทรวงธรรมการ คอืกรมพลศกึษาซึง่มกีองลูกเสอือยู่ใน
สงักดัดว้ย และไดจ้ดัส่งผูแ้ทนไปรว่มการชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่4 ณ ประเทศฮงัการ ี
 พ.ศ. 2478 ส่งผูแ้ทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสอืวสิามญัครัง้ที ่2 ณ ประเทศสวเีดน โดยมนีายกอง 
วสิุทธารมณ์ เป็นหวัหน้าคณะ 
 พ.ศ. 2482 ประกาศใช้พระราชบญัญตัลิูกเสอื พ.ศ. 2482 ในปีนี้ไดเ้กดิสงครามโลกครัง้ที่ 2 ซึ่ง
ตรงกบัรชัสมยัของสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอนันทมหดิล ระยะนี้กจิการลูกเสอืในประเทศไทยซบเซาลงไป
บ้าง เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภาวะสงคราม กิจการลูกเสอืบางส่วนยงัคงด าเนินการอยู่ และในบาง
จงัหวดัไดจ้ดักจิการลูกเสอือย่างเขม้แขง็ เช่น จงัหวดัสกลนคร และจงัหวดัอุบลราชธานี ไดจ้ดัให้มกีาร
ชุมนุมลกูเสอืขึน้ในระยะน้ี 
 พ.ศ. 2489 เริม่รชัสมยัพระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช กจิการลกูเสอืเริม่ฟ้ืนตวัขึน้ 
 พ.ศ. 2490 มพีระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2490 
 พ.ศ. 2496 เริม่ด าเนินการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธบรเิวณหลงัเขาซากแขก ต าบลบางพระ  
อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีเนื้อที ่88 ไร ่58 ตารางวา 
 พ.ศ. 2497 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่3 ณ สนามกฬีาแห่งชาต ิจงัหวดัพระนคร 
 พ.ศ. 2500 ส่งผู้แทนประเทศไทย ไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลก ครัง้ที่ 9 ณ ประเทศองักฤษ 
(เพื่อเฉลมิฉลองอายคุรบ 100 ปี ของ ลอรด์ เบเดน โพเอลล)์ โดยมนีายสว่าง วจิกัขณะ เป็นหวัหน้าคณะ 
 พ.ศ. 2501 จดัตัง้กองลกูเสอืส ารองกองแรกในประเทศไทย เมือ่วนัที ่5 สงิหาคม 2501 
 พ.ศ. 2502 ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกโลก ครัง้ที่ 10 ณ ประเทศฟิลปิปินส์ โดยมนีายอดุล 
สุวรรณบล เป็นหวัหน้าคณะ 
 พ.ศ. 2504 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่4 สวนลุมพนีี จงัหวดัพระนคร 
 พ.ศ. 2506 จดัตัง้กองลกูเสอืวสิามญัเป็นครัง้แรกในประเทศไทย เมือ่วนัที ่7 มนีาคม 2506 
 พ.ศ. 2507 ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 โดยพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมขุของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
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 พ.ศ. 2508 มีการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติครัง้แรก ณ ศาลาสันติธรรม จงัหวัดพระนคร 
(ระหว่างวนัที่ 1-3 กรกฎาคม 2508) และมกีารชุมนุมลูกเสอืแห่งชาติครัง้ที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
จงัหวดัชลบุร ีและนายอภยั จนัทวมิล ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการลกูเสอืโลก 
 พ.ศ. 2509 คณะลกูเสอืไทยบรจิาคเงนิสรา้งพุทธศาสนา ณ กลิเวลลป์ารค์ ประเทศองักฤษ ในปี
นี้มกีารจดทะเบยีนกองลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรยีนเทพศรินิทร ์(เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์
2509) และมกีารจดทะเบยีนลูกเสอืสามญัเหล่าอากาศกองแรก ณ ศูนยพ์ฒันาเครื่องบนิเลก็ (เมื่อวนัที ่
10 พฤศจกิายน 2509) 
 พ.ศ. 2512 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่6 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ี
 พ.ศ. 2514 มกีารชุมนุมลูกเสอืแห่งชาตคิรัง้ที่ 7 ณ ค่ายลูกเสอืวชิราวุธ จงัหวดัชลบุร ีเพื่อเป็น
การเฉลมิฉลองคณะลกูเสอืมอีายคุรบ 60 ปี ในปีนี้การชุมนุมลูกเสอืวสิามญั ครัง้ที ่1 ณ จงัหวดันครปฐม 
ส่งให้ผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลกครัง้ที่ 13 ณ ประเทศญี่ปุ่ น โดยมนีายสว่าง วิจกัขณะ เป็น
หวัหน้าคณะ และมกีารอบรมลกูเสอืชาวบา้นเป็นครัง้แรก ทีบ่า้นเหล่ากอหก  ต าบลแสงพา  กิง่อ าเภอนา
แหว้  อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
 พ.ศ. 2516 กระทรวงศึกษาธกิารมคี าสัง่ลงวนัที่ 4 เมษายน 2516 ให้น าวชิาลูกเสือเข้าอยู่ใน
หลกัสูตรของโรงเรยีน ในปีนี้มกีารชุมนุมลูกเสอืแห่งชาตคิรัง้ที่ 8 ณ ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ี
และมกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัครัง้ที ่2 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ี
 พ.ศ. 2518 มกีารส่งผูแ้ทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสอืโลกครัง้ที ่14 ณ ประเทศนอรเ์วย ์และในปีนี้
มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัครัง้ที ่3 ณ ค่ายลกูเสอืเจา้สามพระยา จงัหวดัชยันาท 
 พ.ศ. 2519 มกีารจดัตัง้สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามญัแห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 
2519 
 พ.ศ. 2520 ออกกฎกระทรวงดว้ยเครื่องแบบลูกเสอื ฉบบัที ่3 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที่ 
9 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ีและในปีนี้มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัครัง้ที ่4 ณ จงัหวดัขอนแก่น 
 พ.ศ. 2522 มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัครัง้ที ่5 ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่
 พ.ศ. 2523 มกีารชุมนุมลูกเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่10 ณ ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ีเป็นการ
เฉลมิฉลองวนัพระราชสมภพครบรอบ 100 ปี ของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั พระผู้ทรง
พระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย 
 พ.ศ. 2526 มกีารชุมนุมลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่แห่งชาตคิรัง้ที่ 1 ณ ค่ายมฤคทายวนั อ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุร ีมกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่7 ณ ค่ายวดัอรญัญกิ จงัหวดัพษิณุโลก และส่ง
ผูแ้ทนไปรว่มการชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที่ 15 ณ ประเทศแคนนาดา 
 พ.ศ. 2527 มกีารชุมนุมลูกเสือ-เนตรนาร ีเหล่าสมุทรครัง้แรก ณ โรงเรยีนสงิห์สมุทร อ าเภอ   
สตัหบี จงัหวดัชลบุร ีระหว่างวนัที ่24 – 27 ตุลาคม 2527 
 พ.ศ. 2529 ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบฉบบัที่ 4 (พ.ศ.2529) ก าหนดให้ลูกเสอืส ารอง
และสามญัมเีครื่องแบบล าลองอกีชนิดหนึ่ง และได้รบัประกาศใช้ข้อบงัคบัลูกเสอืแห่งชาต ิว่าด้วยการ



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 27 
 

ปกครองหลกัสูตรพเิศษลูกเสอืวสิามญั และมกีารชุมนุมลูกเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที่ 8 ณ ค่ายลูกเสอื 
จงัหวดัระยอง ระหว่างวนัที ่25 – 29 ตุลาคม 2529 
 พ.ศ. 2530 ไดม้กีารออกพระราชบญัญตัิลูกเสอื (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2530 โดยมหีลกัการทีส่ าคญัคอื
ก าหนดให้มเีครื่องราชอสิรยิาภรณ์ อนัเป็นสริยิิง่ รวมกรีตลิูกเสอืสดุด ีชัน้พเิศษ เพิม่อกีหนึ่งเหรยีญและ
ได้จดัสร้างพระบรมราชอนุเสาวรยี์ รชักาลที่6 ณ ค่ายลูกเสือหลวงบ้านไร่ อ าเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุร ี
 พ.ศ. 2533 มกีารชุมนุมลูกเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที่ 10 ณ เขื่อนแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี
ระหว่างวนัที ่24 – 28 มนีาคม 2533 
 พ.ศ. 2534 ผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลกครัง้ที่ 17 ณ เชิงเขาชอรกั จงัหวดักิงวอนโอ 
สาธารณรฐัเกาหล ีระหว่างวนัที่ 8 – 16 สิงหาคม 2534 และมกีารชุมนุมลูกเสอืแห่งชาติครัง้ที่ 13 ณ 
ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ีระหว่างวนัที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2534 มวีตัถุประสงค์เพื่อเฉลมิฉลอง
ครบรอบ 80 ปี กจิการลกูเสอื 
 พ.ศ. 2535 ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลกครัง้ที่ 9 ณ เมืองคานเดอสเต็ก 
ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ระหว่างวนัที ่27 กรกฎาคม ถงึ 6 สงิหาคม 2535 โดยมนีายปรดีา รอดโพธิท์อง 
เป็นหวัหน้าคณะ และมกีารชุมนุมลูกเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่11 ณ เขื่อนเขาแหลม อ าเภอทองผาภูม ิ
จงัหวดักาญจนบุร ีระหว่างวนัที ่24 – 28 ตุลาคม 2535 และมกีารชุมนุมลูกเสอืชาวบา้นแห่งชาตคิรัง้ที ่1 
ณ  ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ีระหว่างวนัที ่28 พฤศจกิายน ถงึ 3 ธนัวาคม 2535 
 พ.ศ. 2536 ประเทศไทยได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจา้ภาพ จดัการประชุมสมชัชาลูกเสอืโลกครัง้ที่ 33 
ณ โรงแรมอิมพเีรยีลควนีส์ปารค์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2536 และมกีาร
ชุมนุมลูกเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่14 ณ ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ีระหว่างวนัที ่22 – 29 พฤศจกิายน 
2536 
 พ.ศ. 2537 มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่12 ณ ศูนยก์ฬีา จงัหวดัล าปาง 
 พ.ศ. 2539 มีการชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติครัง้ที่  13 ณ อ่างเก็บน ้ ากระเสียว จงัหวัด
สุพรรณบุร ี 

พ.ศ. 2540 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่15 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ  ระหว่างวนัที ่21 - 27 
พฤศจกิายน 2540 ฉลอง พระชนมาย ุสมเดจ็พระเจา้ภคนิีเธอ เจา้ฟ้าเพชรรตันราชสุดาสริโิสภาพณัณวด ี
องคอุ์ปถมัภค์ณะลกูเสอืแห่งชาต ิครบ 6 รอบปีนกัษตัร  

พ.ศ. 2541 มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่14 ณ ค่ายหลวงบา้นไร ่จงัหวดัราชบุร ี
พ.ศ. 2543 มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่15 ณ ค่ายหลวงบา้นไร ่จงัหวดัราชบุร ี
พ.ศ. 2544  เฉลมิฉลองครบรอบ 90 ปีลกูเสอืไทย  เตรยีมการจดังานชุมนุมลกูเสอืโลก  มกีาร

จดังานชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่16  ณ หาดยาว จ.ชลบุร ี ระหว่างวนัที ่ 28 ธนัวาคม 2544 - 4 
มกราคม 2545 

พ.ศ. 2546 เป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่20 (20th World Scout Jamboree) และ
มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่16 ณ ค่ายเจษฎาราชเจา้ จงัหวดัชลบุร ี
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พ.ศ. 2548  มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่17 ณ หาดยาว จ.ชลบุร ีระหว่างวนัที ่25 - 31 
กรกฎาคม 2548 เป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมลกูเสอืภาคพืน้เอเชยี-แปซฟิิก ครัง้ที ่25 (25th Asia - 
Pacific Regional Scout Jamboree) และมกีารชุมนุมลูกเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่17 ณ ค่ายลกูเสอื
แก่นนคร จงัหวดัขอนแก่น 

พ.ศ. 2551 มกีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ.2551 และมกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญั
แห่งชาตคิรัง้ที ่18 ณ ศูนยพ์ฒันาบุคลากร จงัหวดัเพชรบุร ี

พ.ศ. 2552  มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่18 ณ ค่ายลกูเสอืไทยเฉลมิพระเกยีรต ิจ.ตรงั  
ระหว่างวนัที ่ 25 - 30 เมษายน 2552 

พ.ศ. 2553 มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่19 ณ ค่ายบุรฉตัร จงัหวดัราชบุร ี
 พ.ศ. 2554 เฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปีการลกูเสอืไทย 

พ.ศ. 2555 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่19  ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ ระหว่างวนัที ่19 - 25 
พฤศจกิายน 2555 

พ.ศ. 2557 มกีารชุมนุมลกูเสอืวสิามญัแห่งชาตคิรัง้ที ่20 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ จงัหวดัชลบุร ี
พ.ศ. 2558 มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่20  ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ ระหว่างวนัที ่4 - 6 

เมษายน 2558 เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา  5 รอบ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

“ลกูเสอืบ่ใช่เสอืสตัวไ์พร 
เรายมืชื่อมาใชด้ว้ยใจกลา้หาญปานกนั 

ใจกลา้ใช่กลา้อาธรรม ์
เช่นเสอือรญัสญัชาตชินคนพาล 
ใจกลา้ตอ้งกลา้อยา่งทหาร 

กลา้กอปรกจิการแก่ชาตปิระเทศเขตตน” 
 

พระราชนิพนธใ์นพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมเนียมของลูกเสือและบทบาทของลูกเสือวิสามญั 
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 ธรรมเนียม หมายถึง แบบอย่างที่นิยมกัน แบบแผนที่นิยมใช้กันมา ธรรมเนียมลูกเสือ           
จงึหมายถงึ แบบอยา่งหรอืแบบแผนทีล่กูเสอืนิยมใชก้นัมาจนถงึปัจจบุนั ไดแ้ก่ 
เคร่ืองแบบลกูเสือและเนตรนารีวิสามญั 
 องค์ประกอบส าคญัอย่างหนึ่งของการลูกเสือ คือ เครื่องแบบ เพราะเครื่องแบบเป็นสิ่งที่อยู่
ภายนอก สามารถมองเห็นได้โดยทัว่ไป และในการตดัสนิว่ากิจการลูกเสอืจะมคีุณภาพหรอืไม่บุคคล
ทัว่ไปจะตดัสนิดว้ยสิง่ทีเ่ขาเหน็คอืเครือ่งแบบ และเครือ่งแบบจะเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้กดิวนิัยทีด่ี
ได้ เครื่องแบบลูกเสอืมคีวามหมายและส าคญักว่าลูกเสอืประเทศอื่นๆ เพราะเครื่องแบบลูกเสอืได้รบั
พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั เครือ่งแบบลกูเสอืจงึเป็นเครือ่งหมายทีม่เีกยีรต ิ
เป็นทีรู่จ้กักนัทัว่โลกและเป็นเครื่องหมายแห่งคุณงามความด ีในการแต่งเครื่องแบบลูกเสอืหรอืเนตรนารี
วสิามญัจะตอ้งแต่งเครือ่งแบบใหถู้กตอ้งเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 
เคร่ืองแบบลกูเสือวิสามญัประกอบด้วย 

1. หมวก เป็นหมวกทรงอ่อนสเีขยีว มตีราหน้าหมวกรปูตราคณะลกูเสอืแห่งชาตทิ าดว้ยโลหะสี
ทอง (เวลาสวมใหต้ราหน้าหมวกอยูเ่หนือคิว้ซา้ย) 

2. เสือ้สกีากแีขนสัน้ แบบขา้ราชการ 
3. อนิทรธนูสเีขยีว ทีป่ลายอนิทรธนูมอีกัษร ล.ว. สเีหลอืง 
4. ผา้ผูกคอ สตีามเขตการศกึษาและมตีราจงัหวดัตดิทีม่มุผา้ผูกคอตรงขา้มดา้นฐาน (เวลาสวม

ควรมว้นใหเ้รยีบรอ้ยเหลอืชายหลงัไวร้าว 1 ฝ่ามอื) 
5. ห่วงสวมผ้าผูกคอต้องไม่ใช่ห่วงหนังกลิเวลล์ (การสวมควรกะให้พอด ีคอืระยะห่างจากใต้

คาง ถงึห่วงสวมผา้ผกูคอประมาณ 1 ก ามอื) 
6. ป้ายชื่อตดิทีอ่กเสือ้ดา้นขวา 
7. เครือ่งหมายหมูเ่ตรยีมลกูเสอืวสิามญัตดิแถบ 2 ส ีสเีขยีวกบัสเีหลอืง ลกูเสอืวสิามญัแถบ3 ส ี  

สเีขยีว สเีหลอืง สแีดง (ตดิทีแ่ขนเสือ้ใตต้ะเขบ็ไหล่ซา้ยประมาณ 1 ซม.) 
8. เครื่องหมายสังกัด ชื่อกลุ่มหรือกอง ท าด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 7 ซม.        

กวา้ง 1.5 ซม. ขลบิรมิสขีาว มชีื่อกลุ่มหรอืกองสขีาวตดิโคง้ตามไหล่เสือ้ขา้งขวา 
9. เครื่องหมายวิชาพิเศษติดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า (ดูรายละเอียดในกฎกระทรวงว่าด้วย

เครือ่งแบบลกูเสอื) 
10. กางเกงสกีากขีาสัน้เหนือเขา่ประมาณ 5 ซม. ส่วนกวา้งของขากางเกงเมือ่ยนืตรงห่างจากขา

ตัง้แต่ 8 – 12 ซม. 
11. เข็มขดัหนังสีน ้ าตาลกว้างไม่เกิน 3 ซม. ชนิดหัวขดัท าด้วยโลหะสีทองมีลานดุนรูปตรา   

คณะลกูเสอืแห่งชาต ิภายในกรอบช่อชยัพฤกษ์ 
12. ถุงเท้ายาวสกีากีพบัขอบไว้ใต้เข่า ใต้พบัขอบมรีอยรดัถุงให้มพีู่สแีดงเลอืดนกให้แลบพ้น

ออกมาประมาณ 1 ซม. 
13. รองเทา้หนงัหรอืผา้ใบสนี ้าตาลแก่ ไมม่ลีวดลาย หุม้สน้ชนิดผกู 
หมายเหต ุสายนกหวดีสเีหลอืงพรอ้มตวันกหวดี ใชเ้ฉพาะนายหมูแ่ละรองนายหมู่ 
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เครื่องแบบเนตรนารีวิสามญัประกอบด้วย 
1. หมวกปีกแคบสีเขียวแก่ มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารที าด้วยโลหะสีทอง      

ปีกดา้นขา้งพบัขึน้ ปีกหมวกดา้นหลงัเป็นชายมนซอ้นกนัพบัขึน้ ตดิดุมหุม้ผา้สเีดยีวกนั 
2. เสื้อคอพับสเีขยีวแก่แขนสัน้ (ดูรายละเอียดในข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่ าด้วยการ

ปกครองหลกัสตูรวชิาพเิศษ และเครือ่งหมายของเนตรนาร)ี 
3. อนิทรธนูสเีขยีว ปลายอนิทรธนูมรีปูเครือ่งหมายเนตรนารสีเีหลอืง 
4. ผา้ผกูคอเช่นเดยีวกบัลกูเสอืวสิามญั 
5. ห่วงสวมผา้ผกูคอ เช่นเดยีวกบัลกูเสอืวสิามญั 
6. ป้ายชื่อตดิทีห่น้าอกเสือ้ดา้นขวา 
7. เครื่องหมายชัน้เตรยีมเนตรนารวีสิามญัท าดว้ยผา้สเีหลอืงและสเีขยีวรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้ายาว 

4 ซม. กว้าง 2 ซม. ขลิบสีขาว เนตรนารวีิสามัญท าด้วยผ้าสีเหลือง สีเขียว สีแดง รูป
สีเ่หลีย่มผนืผา้ยาว 6 ซม. กวา้ง 2 ซม. ขลบิรมิสขีาว (ตดิโคง้ตามไหล่เสือ้ขา้งซา้ยใตต้ะเขบ็
ไหล่ 1 ซม.) 

8. เครื่องหมายเนตรนารวีิสามญัท าด้วยโลหะสีทอง อยู่ในวงกลมตอนบนมีค าว่าวิสามัญ        
มขีนาดกวา้ง 2 ซม. ยาว 2 ซม. ใชก้ลดัตดิอกเสือ้ขา้งซา้ย 

9. เครือ่งหมายสงักดั เช่นเดยีวกบัลกูเสอืวสิามญั 
10. เครื่องหมายวชิาพิเศษ ติดที่อกเสื้อเหนือกระเป๋า (ดูรายละเอียดในข้อบงัคบัคณะลูกเสือ

แห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูรวชิาพเิศษ และเครือ่งแบบเนตรนาร)ี 
11. กระโปรงสเีขยีวแก่ยาวเสมอเข่า ด้านหน้าและด้านหลงัพบัเป็นกลบีหนัออกด้านขา้งๆ ละ   

1 กลบี 
12. เขม็ขดัหนังสดี ากว้างไม่เกิน 3 ซม. หวัรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้าท าด้วยโลหะสทีอง มลีายดุนรูป

เครือ่งหมายเนตรนาร ี
13. ถุงเทา้สขีาวพบัสัน้เพยีงขอ้เทา้ 
14. รองเทา้หนงัสดี าแบบนกัเรยีน หรอืผา้ใบสดี าไมม่ลีวดลาย หุม้สน้ชนิดผกู 

ลกัษณะการแต่งกายเคร่ืองแบบท่ีดี 
 ผมเผา้ตอ้งเขา้ท่าเสือ้ผา้ตอ้งรดักุมกระดุมตอ้งตดิสายนกหวดีตอ้งจดั 

เขม็ขดัตอ้งเงาพู่ไมย่าวถุงเทา้ลายไมปั่ดรองเทา้ตอ้งขดัและผกูจดัใหด้ที่าทตีอ้งสงา่ 
ท าความเคารพและการจบัมือแบบลูกเสือ 
การท าความเคารพ 
 การท าความเคารพเป็นการแสดงคารวะทีผู่น้้อยพงึมต่ีอผูใ้หญ่เป็นการทกัทายเมื่อพบกนั แสดง
ถึงความมรีะเบียบวนิัยเป็นผู้มมีารยาท และรูจ้กัเป็นพวกเดยีวกนั มคีวามรกัใคร่นับถือซึ่งกนัและกัน 
ลกูเสอืวสิามญัมวีธิแีสดงความเคารพดงันี้ คอื 

1. วนัทยหตัถ ์ใหท้ าวนัทยหตัถ์ 3 นิ้ว คอืยกมอืขวาขึน้ใหน้ิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางเหยยีดชดิ
ติดกัน และน านิ้วหวัแม่มอืและนิ้วก้อยพบัเข้าหากัน โดยเอาปลายนิ้วหวัแม่มอืกดทบั
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ปลายนิ้วก้อย แล้วยกมอืขึ้น เอาปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ถ้าหมวกสวมทรงอ่อน    
(เบเรห่)์ ถา้มไิดส้วมหมวกกท็ าอยา่งเดยีวกบัสวมหมวก 

หมายเหต ุการท าความเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ์ตามปกตลิูกเสอืใชท้ าความเคารพเป็นการ
ส่วนตวัต่อผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและเพื่อนลกูเสอื โดยไมไ่ดอ้ยูใ่นแถวควบคุม หากอยูใ่นแถว
มผีูบ้งัคบับญัชาควบคุมลูกเสอืไม่ต้องท าความเคารพ จะท าความเคารพไดต้้องให้ผูค้วบคุม
แถวสัง่ใหป้ฏบิตั ิและการท าความเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ์เมื่อมคีวามจ าเป็นกใ็หท้ าจากท่า
นัง่ได ้

2. วนัทยาวุธเป็นท่าท าความเคารพประกอบอาวุธ (ไม้ง่าม) ลูกเสอืวสิามญั เมื่อมอีาวุธ  
(ไมง้า่ม) ใหท้ าความเคารพดว้ยท่าวนัทยาวุธดงันี้ คอื 

2.1 เม่ืออยู่ก ับท่ี มีค าสัง่ให้ท าความเคารพด้วยท่าวันทยาวุธ หรือประสงค์จะท าท่า
วนัทยาวุธเอง ใหลู้กเสอือยู่ในท่าตรงเสยีก่อนแลว้ยกแขนซา้ยขึน้มาเสมอแนวไหล่ ศอก
งอไปขา้งหน้าให้ตัง้ฉากกบัล าตวั ฝ่ามอืแบคว ่าราบ นิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วก้อยชนกนัโดย
ให้ปลายนิ้วหวัแม่มอืกดทบัปลายนิ้วก้อย คงเหลอืนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางเหยยีดตรงชดิ
กนั ใหป้ลายนิ้วชีแ้ตะไมง้า่มในรอ่งไหล่ขวา 
หมายเหต ุขณะทีอ่ยูใ่นแถวมผีูบ้งัคบับญัชาควบคุม ถา้ไมไ่ดค้ าสัง่ “วนัทยา-วุธ” ลกูเสอื
จะต้องอยู่ในท่าเดิมที่อยู่ในแถว หากเป็นการไปตามล าพังหรอืไม่ได้อยู่ในควบคุม 
ลูกเสอืท าท่าวนัทยาวุธเอง ไม่ต้องมคี าสัง่แต่ถ้ามคี าสัง่บอก “วนัทยา-วุธ” กต็้องมคี าสัง่
เลกิท าความเคารพใหส้ัง่ “เรยีบ-อาวุธ” 

2.2 เม่ือขณะท่ีเคล่ือนท่ี ถ้าอยู่ในท่าแบกอาวุธ (ไมง้่าม) ให้ลดมอืซ้ายลงชดิล าตวั ไมง้่าม
ตัง้ตรงอยู่ในร่องไหล่ซ้ายและยกแขนขวา ซึ่งมอืจดันิ้วเหมอืนท่ารหสัของลูกเสอื ฝ่ามอื
แบคว ่าใชข้า้งปลายนิ้วแตะไมง้่าม ศอกงอไปขา้งหน้าและอยู่แนวเดยีวกบัไหล่ หนัหน้า
ไปยงัผูร้บัการเคารพซึ่งยนืหรอืเดนิอยู่ (สวนมาหรอืเดนิไป) เมื่อผ่านผูร้บัการเคารพไป
แลว้ เลกิท าความเคารพโดยใชม้อืซา้ยดนัไมง้่ามขึน้ไปอยู่ในท่าแบกอาวุธดงัเดมิ พรอ้ม
กบัหนัหน้าแลตรงลดแขนขวาลง แขนแกว่งไปในท่าตามปกต ิ
ถา้ลกูเสอืคอนอาวุธ (ไมง้า่ม) ไปโดยล าพงัแต่ผูเ้ดยีว เมือ่ผ่านการเคารพใหล้กูเสอืท า  
ความเคารพดว้ยท่าแลขวา (ซา้ย) โดยแนบไมง้า่มชดิล าตวัแขนไมแ่กว่ง เมือ่ผ่านพน้ 
ผูก้ารเคารพไปแลว้หนัหน้าแลตรง แขนขวาแกว่งตามสบาย 

 หมายเหตุ ถา้ลูกเสอืเคลื่อนทีไ่ปโดยมผีูบ้งัคบับญัชาควบคุม การท าความเคารพขึน้อยู่
ทีผู่ค้วบคุมไปสัง่หากไมม่คี าสัง่ไมต่อ้งปฏบิตั ิใหเ้คลื่อนทีไ่ปตามปกติ 
 

3. การท าความเคารพด้วยท่าตรง เป็นการท าความเคารพเมื่ออยู่ในแถวควบคุม และจะ
ท าความเคารพเมื่อผูบ้งัคบับญัชาสัง่เท่านัน้ หรอืใหเ้ป็นท่าท าความเคารพตามล าพงัทีไ่ม่
สามารถท าท่าวนัทยหตัถ์ หรอืท่าวนัทยาวุธได้ เช่น เดนิถอืของผ่านผู้บงัคบับญัชาหรอื
ขณะถอืของผูบ้งัคบับญัชาผ่านมาเป็นตน้ 
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โอกาสท่ีจะแสดงความเคารพ มีดงัต่อไปน้ี 
1. ต่อธงชาติขณะที่ชกัขึ้นลง ธงประจ ากองทหาร ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสอืประจ า

จังหวัด  ธงมหาราช และธงอื่ นๆ  ที่ เป็นตัวแทนขององค์พระประมุขและสมเด็จ
พระบรมราชนิีนาถและธงประจ าพระบรมวงศานุวงศ ์ขณะทีเ่ชญิผ่านไป 

2. ในขณะบรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาฤกษ์  เพลงมหาชัย          
เพลงสรรเสรญิเสอืป่า เป็นตน้ 

3. แด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ชัน้ผู้ใหญ่ 
บังคับบัญชาลูกเสือ บิดามารดา ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ที่ควรเคารพ นายทหารบก 
นายทหารเรอื นายทหารอากาศ นายต ารวจ ทีแ่ต่งเครือ่งแบบ 

4. ลูกเสอืต่อลูกเสอืด้วยกนัจะเป็นชาตเิดยีวกนัหรือต่างชาติ ขณะที่พบกนัในครัง้แรกของวนั
หนึ่งๆ เป็นการแสดงว่าเป็นพวกเดยีวกนัเป็นพีน้่องลกูเสอืดว้ยกนั 

รหสัลกูเสือ 
 ค าว่า “รหัส” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายคือ เครื่องหมายหรอื
สญัญาณลบัซึง่รูเ้ฉพาะผูท้ีต่กลงกนัไว ้
 รหสั จะเป็นการแสดงดว้ยกรยิา ท่าทาง ดว้ยเสยีงหรอืเครื่องหมายใดๆ กไ็ด ้ซึง่ใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจซึ่ง
กนัและกนัในระหว่างพวกเดยีวกนั 
 รหสัของลูกเสอื เป็นเครื่องหมายเฉพาะในวงการลูกเสอื ซึง่ลูกเสอืรบัรูแ้ละเขา้ใจความหมายซึ่ง
กันและกัน วตัถุประสงค์ของการแสดงรหัสของลูกเสือก็เพื่อจะให้ลูกเสือรู้และเข้าใจว่าเราเป็นพวก
เดยีวกนั 
วิธีแสดงรหสัของลกูเสือ 
 การแสดงรหสัของลูกเสอื กระท าโดยยกแขนขวาขึน้ให้ขอ้ศอกชดิล าตวั หนัฝ่ามอืไปขา้หน้าสูง
เสมอไหล่ ให้นิ้วหวัแม่มอืกับนิ้วก้อยติดกันโดยใช้นิ้วหวัแม่มอืทบันิ้วก้อย อีกสามนิ้วที่เหลอืคอื นิ้วชี ้
นิ้วกลาง นิ้วนาง เหยยีดขึน้ไปตรงๆ และตดิกนั 
 นิ้วทัง้สาม ความหมายถงึค าปฏญิาณของลกูเสอื 3 ขอ้คอื 
 ขอ้ 1. ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
 ขอ้ 2. ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ 
 ขอ้ 3. ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื 
โอกาสท่ีจะแสดงรหสัของลกูเสือ 

1. เมื่อลูกเสือกล่าวค าปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตน เช่น พิธีรบัเตรยีมลูกเสือวิสามญัและใน
โอกาสทบทวนค าปฏญิาณทุกครัง้ 

2. เมื่ อพบกับลูก เสือในประเทศและต่างประเทศ เป็นการรับรู้ว่ าเป็นพวกเดียวกัน           
(นอกเครือ่งแบบกแ็สดงรหสัลกูเสอืได)้ 

หมายเหต ุการใชร้หสัเมือ่พบเพื่อนลกูเสอืดว้ยกนั จะประกอบการสมัผสัมอืดว้ย 
การจบัมือแบบลกูเสือ 
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 การจบัมอืเพื่อแสดงความยนิดทีี่พบกนั ลูกเสอืใช้จบัด้วยมอืซ้ายและปฏบิตัต่ิอกนัเช่นนี้ในหมู่
ลกูเสอืทัว่ไป (ในทางสงัคมทัว่ไปซึง่ไมใ่ช่ลกูเสอืเขาจบัดว้ยมอืขวา) 
 วธิแีสดงการจบัมอืใหย้ื่นมอืซา้ยออกไปแลว้จบัมอืซา้ยของอกีฝ่ายหนึ่งเหมอืนกับการจบัดว้ยมอื
ขวา และตอ้งจบัใหก้ระชบัแน่นพอสมควรเป็นการถ่ายทอดความรกั ความสนิทสนม 
ประวติัการจบัมือ 
 เมื่อปี ค.ศ. 1895 ท่านลอรด์ เบเดน โฟเอลล ์(บ.ี-พ.ี) ไดถู้กส่งไปเมอืงอาชนัต ิ(Ashanti) ชนเผ่า
อาชนัติเป็นชนเผ่าอนัดุรา้ยเผ่าหนึ่ง ชนเผ่าอาชนัติมพีระเจา้แผ่นดินชื่อ เปรมเป้ (Prempeh) มอี านาจ
เดด็ขาดไดย้กกองทพัเขา้ไปก่อกวนกองทพัขององักฤษเสมอ บ.ีพ.ี ไดใ้ชก้ลอุบายล้อม จนจบัคงิสเ์ปรม
เป้ได้ บ.ีพ.ี ได้แสดงความจรงิใจให้ คงิส์เปรมเป้ เห็นว่า กองทพัองักฤษที่ยกมาครัง้นี้มาอย่างมติร ไม่
ได้มาอย่างศตัร ูบ.ีพ.ี เขา้หา คงิส์ เปรมเป้ แต่ผูเ้ดยีวโดยปราศจากอาวุธ คงิส์ เปรมเป้ จงึยอมจ านนแต่
โดยดทีัง้สองผูย้ ิง่ใหญ่เผชญิหน้ากนัและยิม้ต้อนรบักนั บ.ีพ.ี จงึยื่นมอืขวาออกไปใหจ้บัเพื่อมติรภาพ แต่
คงิส ์เปรมเป้ไม่ยอมจบั กลบัยื่นมอืซ้ายออกไปให ้บ.ีพ.ี จบัและกล่าวว่า “เราจะเป็นมติรภาพกนัควรจบั
ดว้ยมอืซา้ยเพราะเป็นมอืทีส่ะอาด เป็นมอืทีไ่ม่ไดจ้บัอาวุธฆ่าฟันกบัใคร ส่วนมอืขวาสกปรกเป็นมอืทีจ่บั
อาวุธประหตัประหารกนั” บ.ีพ.ี เหน็ชอบดว้ยจงึเปลี่ยนเป็นจบัมอืซา้ย และบ.ีพ.ี ไดน้ าการจบัมอืซา้ยมา
ใชใ้นกจิการลกูเสอืเป็นตน้มาจนถงึปัจจบุนัน้ี 
คติพจน์ของลกูเสือ 
 คตพิจน์ คอื ถ้อยค าสัน้ๆ อนัเป็นคตเิตอืนใจซึง่เป็นความจรงิ อนัเป็นแบบอย่างที่ดทีี่ลูกเสอืพงึ
รกัษา และน ามาใชเ้พื่อยดึถอืปฏบิตัเิป็นการกระตุน้เตอืนใจใหล้กูเสอืระลกึถงึหน้าทีอ่นัพงึกระท า 
คติพจน์ของลกูเสือมีดงัต่อไปน้ี 
 คติพจน์ของลูกเสือส ารอง “ท าดทีีสุ่ด” (Do Your Best) หมายความว่า การท าเพื่อคนอื่น หรอื
เพื่อส่วนรวมเป็นการท าทีด่ทีีสุ่ด 
 คติพจน์ของลูกเสือสามญั “จงเตรยีมพรอ้ม” (Be Prepared) หมายความว่า ลูกเสอืต้องเป็นผู้
ไม่ประมาท มคีวามรอบคอบ เตรยีมพร้อมอยู่เสมอทัง้กาย ใจ ที่จะท าความดเีพื่อส่วนรวมที่จะปฏบิตัิ
หน้าที่ของตนในการช่วยเหลอืผู้อื่นและกิจกรรมลูกเสอื ด้วยความห่วงใยโดยไม่ประมาทจนเกิดความ
เสยีหาย 
 คติพจน์ของลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “มองไกล” (Look Wide) หมายความว่า มองใหเ้หน็เหตุผล 
มองใหเ้หน็คนอื่น มองใหเ้หน็ส่วนรวม มใิช่มองแต่ตวัเองหรอืผลประโยชน์ของตนเอง 
 คติพจน์ของลูกเสือวิสามญั “บรกิาร” (Service) หมายความว่า เป็นการให้ความช่วยเหลอืแก่
ผูอ้ื่น แก่ส่วนรวม โดยไม่หวงัผลประโยชน์ใดๆ ตอบแทน แต่สิง่ที่จะไดจ้ากการใหบ้รกิารคอื การยกย่อง
สรรเสรญิจะท าใหเ้กดิความภาคภูมใิจ ลกูเสอืวสิามญัทุกคนพงึยดึมัน่คตพิจน์ “บรกิาร” 
 คติพจน์ของลูกเสือทุกประเภท ได้แก่ “เสยีชพีอย่าเสยีสตัย์” หมายความว่า ลูกเสอืจะต้อง
รกัษาสตัยไ์วย้ิง่ชวีติ สตัยแ์ปลว่า ความซื่อตรง จรงิใจ ชพีแปลว่า ชวีติ ลกูเสอืเมื่อพดูอยา่งไรแลว้ย่อมไม่
ละความสตัย ์แมจ้ะถูกบงัคบัจนเป็นอนัตรายถงึชวีติ ลูกเสอืก็ไม่ละเว้นความสตัย ์ยอมตายดกีว่าจะละ
ความสตัย ์(ถอืสตัยใ์นการประพฤตดิ ีมคีุณธรรม) 
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 ค าขวญัของลกูเสือ “จงบ าเพญ็ประโยชน์ทุกวนั” 
บทบาท หน้าท่ีของลกูเสือภายในหมู่ของลูกเสือ 
 ในการปฏบิตักิจิกรรมลกูเสอืมกัจะปฏบิตักิจิกรรมเป็นหมู ่โดยถอืว่าหมู่ลกูเสอืเป็นหน่วยรากฐาน
ส าคญัในการด าเนินงานของกองลูกเสอื เป็นการสรา้งค่านิยมให้แก่เด็กที่อยู่ในวยัที่เป็นลูกเสอืวสิามญั 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการฝึกอบรมในเรือ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบไดเ้ป็นอย่างด ี
 หมู่ลูกเสือตามปกติจะเป็นหน่วยท ากิจกรรมที่เล็กที่สุดในหมู่ลูกเสือ หมู่ลูกเสือวิสามญัตาม
ขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวชิาชพีพเิศษลูกเสอืวสิามญั (ฉบบัที ่15) 
พ.ศ.2529 ก าหนดใหม้ลีูกเสอืวสิามญัหมู่ละ 4 – 6 คน รวมทัง้นายหมู่และรองนายหมู่ดว้ยและในกรณีที่
มกีจิกรรมพเิศษ อาจจดัลกูเสอืวสิามญัขึน้เป็นหน่วยหรอืหมูเ่ฉพาะกจิได้ 

ต าแหน่งภายในหมู ่หมู่ของลกูเสอืวสิามญัมจี านวน 4 – 6 คน แบ่งต าแหน่งดงัต่อไปน้ี 
ถา้มจี านวน 6 คน   ถา้มจี านวน 4 คน 
1. นายหมู่    1. นายหมู่ 
2. พลาธกิาร    2. พลาธกิาร 
3. คนครวั    3. คนครวั 
4. คนหาน ้า    4. รองนายหมู่ 
5. คนหาฟืน 
6. รองนายหมู่ 
ถา้เป็นหมูเ่ฉพาะกจิ มจี านวน 8 คน แบ่งต าแหน่งดงัต่อไปนี้ 
1. นายหมู่ 
2. พลาธกิาร 
3. หวัหน้าคนครวั 
4. ผูช้่วยคนครวั 
5. คนหาน ้า 
6. คนหาฟืน 
7. คนรบัใชท้ัว่ไป 
8. รองนายหมู่ 
หมายเหต ุต าแหน่งต่างๆ ภายในหมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัจะแต่งตัง้นายหมูน่ัน้ โดยหารอื
ลกูเสอืในหมูน่ัน้ และแต่งตัง้รองนายหมู่โดยหารอืนายหมูข่องหมู่นัน้ ส าหรบัต าแหน่งอื่นใหเ้ลอืก
กนัตามความเหมาะสม โดยท าหน้าทีใ่นต าแหน่งต่างๆ เป็นการถาวร 1 ภาคเรยีน หรอื 1 ปี
การศกึษาแลว้แต่ความเหมาะสม 

หน้าท่ีภายในหมู่ลกูเสือ 
1. นายหมู่มหีน้าที ่

1.1 เป็นผูน้ าในหมูข่องตน 
1.2 ฝึกอบรม ปกครอง ดแูลและช่วยเหลอืลกูหมูใ่หม้คีวามรกั ความสามคัคี 
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1.3 วางแผนงานกจิกรรมของหมู่ 
1.4 เป็นตวัแทนหมูใ่นการประชุมนายหมู่ 
1.5 เป็นประธานทีป่ระชุมในหมู่ของตน 
1.6 จดัการงานธุรการ งานทะเบยีนของหมู่ 
1.7 ช่วยเหลอืและแบ่งเบางานของผูก้ ากบัลกูเสอื 

2. รองนายหมู่มหีน้าทีช่่วยเหลอืนายหมู ่และบางครัง้ท าหน้าทีแ่ทนนายหมู ่และเป็นกรรมการ
ประจ ากอง 

3. พลาธกิาร มหีน้าทีด่แูลการเจบ็ไขข้องสมาชกิ เตรยีมอุปกรณ์การรกัษาพยาบาลและดแูล
งานสุขาภบิาลของหมู่ 

4. หวัหน้าคนครวั มหีน้าทีร่บัผดิชอบเรือ่งอาหาร และงานครวัของหมู่ 
5. ผูช้่วยคนครวั มหีน้าทีช่่วยหวัหน้าคนครวัในเรือ่งอาหารและงานครวั 
6. คนหาน ้า มหีน้าทีห่าน ้าดื่มและน ้าใช ้ขดุหลุมเปียก ทางระบายน ้า 
7. คนหาฟืน มหีน้าทีห่าฟืน ขุดหลุมแหง้ และช่วยคนครวัในเรือ่งเตา 
8. คนรบัใชท้ัว่ไป มหีน้าทีร่บัใชง้านทัว่ไป ตามทีน่ายหมู่มอบหมาย 
หมายเหต ุหากมภีารกจิอื่นๆ ทีม่ไิดก้ าหนดไว ้ใหน้ายหมูม่อบหมายสมาชกิคนใดคนหนึ่ง
รบัผดิชอบเป็นกรณไีป 

บทบาทของลูกเสือวิสามญั 
 การที่จะสมคัรเขา้เป็นลูกเสอืวสิามญัได้นัน้ จะต้องมอีายุ 16 – 25 ปี หรอืก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืระดบัอาชวีศกึษา หรอืระดบัอุดมศกึษา โดยผูท้ีส่มคัรเขา้เป็นลูกเสอืวสิามญั
จะเคยเป็นลูกเสอืหรอืไม่เคยเป็นมาก่อนเลยก็ได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสตร ีจะสมคัรเป็นเนตรนารี
วสิามญั หรอืเป็นลกูเสอืวสิามญัได้ 
 ลูกเสอืวสิามญัเป็นลูกเสอืรุ่นโตที่สุดในจ านวนลูกเสอื 4 ประเภท ตามจุดมุ่งหมายของกิจการ
ลกูเสอืวสิามญั เน้นใหล้กูเสอืวสิามญัใชช้วีติกลางแจง้ ศกึษาดน้การอาชพีและใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่นโดยมคีติ
พจน์ว่า “บรกิาร” (Service) ดงันัน้การบรกิารเป็นเสมอืนหวัใจของการเป็นลกูเสอืวสิามญั ลกูเสอืวสิามญั
จะตอ้งยดึมัน่การบรกิารดว้ยความเสยีสละและใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมใหม้ากทีสุ่ด 
 
ความหมายของการบริการ 
 การบรกิารในความหมายของลูกเสอืไม่ไดห้มายถงึเป็นผูร้บัใช ้หรอืคนงานอย่างทีบ่างคนเขา้ใจ 
การบรกิารในความหมายของลกูเสอืวสิามญันัน้ ประสงคท์ีจ่อบรมบ่มนิสยัและจติใจใหล้กูเสอืวสิามญัรูจ้กั
เสยีสละช่วยเหลอืและบ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ื่นและสงัคม เป็นการสรา้งนิสยัใหลู้กเสอืวสิามญัไม่เหน็แก่
ตวั พรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์ส่วนตนใหบ้รกิารแก่บุคคลอื่นหรอืชุมชนที่อาศยัอยู่ ไดรู้จ้กัหาความรูแ้ละ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต เมื่อลูกเสอืวสิามญัเจรญิเตบิโตเป็นผู้ใหญ่จะสามารถ
ประกอบอาชพีอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสุข เพราะรูจ้กัเสยีสละไมเ่อารดัเอาเปรยีบคนอื่น 
การบริการและการพฒันาชุมชน 
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 ดงัที่ทราบกนัแล้วว่าการบรกิาร คอืหวัใจของกจิกรรมลูกเสอืวสิามญั ดงันัน้บทบาทของลูกเสอื
วสิามญั คอืการด าเนินการตามคตพิจน์ “บรกิาร” การบรกิารควรค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 

1. การบรกิารตนเอง หมายความว่าจะตอ้งช่วยเหลอืตนเองใหไ้ดเ้สยีก่อน การช่วยเหลอืตวัเอง  
คอืการเตรยีมความพรอ้มด้านต่างๆเช่น ด้านร่างกาย จติใจ หมัน่ศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์ที่
แปลกใหม ่ในสภาพปัจจุบนัลกูเสอืวสิามญับางคนไดช้่วยเหลอืกจิการเป็นอย่างดไีดร้บัการยกยอ่งชมเชย 
แต่ถ้าในเรื่องการศกึษาเล่าเรยีนมปัีญหาแสดงว่าลูกเสอืวสิามญัคนนัน้ยงัต้องเขา้ใจหลกัการบรกิารดพีอ 
การทีเ่ราจะใหก้ารบรกิารแก่ผูอ้ื่น ตวัเราต้องพรอ้มเสยีก่อน ดงันัน้ลูกเสอืวสิามญัต้องเตรยีมความพรอ้ม
ของตนเองเพื่อการบรกิารผูอ้ื่นต่อไป 

2. การบรกิารครอบครวั ครอบครวัเป็นหน่วยสงัคมทีเ่ลก็ทีสุ่ดมคีวามรกัความผกูพนั มคีวาม 
อบอุ่นเอือ้อาทรกนั ลูกเสอืวสิามญัจงึควรช่วยเหลอืครอบครวัในดา้นต่างๆ ทีส่ามารถท าไดจ้นครอบครวั
เป็นสุข แลว้จงึใหบ้รกิารแก่ชุมชนและสงัคม ลูกเสอืวสิามญัต้องค านึงถงึว่าพืน้ฐานทีส่ าคญัคอืครอบครวั 
ถา้ครอบครวัยงัมปัีญหาไมม่คีวามสุขอย่าหวงัเลยว่าเราจะท าใหชุ้มชนและสงัคมมคีวามสุข 
 3.  การบรกิารชุมชน ชุมชนในความหมายน้ีหมายถงึ สถานที่ ทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัเราเป็นชุชนทีเ่รา 
อาศยัอยู่เช่น โรงเรยีน วดั และสถานที่ต่างๆ ที่ตัง้อยู่ในชุมชน การบรกิารชุมชนนัน้ ในฐานะที่เราเป็น
หน่วยหนึ่งของชุมชน คงจะต้องช่วยเหลอืพฒันาชุมชนที่เราอาศยัอยู่ให้ดทีี่สุดเท่าที่ก าลงัความสามารถ
ของเราจะท าได ้

4. การบรกิารสงัคม สงัคมในความหมายน้ีหมายถงึสงัคมทัว่ไปทีม่ขีอบเขตกวา้งขวางกว่าชุมชน  
เช่น สงัคมในอ าเภอ สงัคมในจงัหวดั การบรกิารสงัคมนัน้นับว่าเป็นงานที่กว้างขวางพอสมควร บาง
กจิกรรมก็สามารถกระท าด้วยตนเองได้ บางกจิกรรมต้องอาศยัความร่วมมอืร่วมใจกนัหลายฝ่าย การ
บรกิารสงัคมส่วนใหญ่เป็นการขอความช่วยเหลอืกจิกรรมต่างๆ 
หลกัการส าคญัในการให้บริการลูกเสือวิสามญั 

1. บรกิารดว้ยความสมคัรใจ คอืเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิารไมม่ผีูใ้ดบงัคบัใหก้ระท าและบรกิาร โดยไม่ 
หวงัผลประโยชน์ตอบแทน สิง่ที่จะได้รบัตอบแทนในการให้บรกิารคอื เกดิความสุขความภาคภูมใิจใน
การใหบ้รกิาร 

2. บรกิารสิง่ทีเ่ป็นความตอ้งการของผูร้บับรกิาร หมายถงึ การบรกิารสิง่ใดแลว้แต่จะตอ้ง 
สอบถามความต้องการของผูร้บับรกิารว่ามคีวามประสงคจ์ะใหบ้รกิารหรอืไม่ ในบางครัง้เราบรกิารใหแ้ต่
ผูร้บับรกิารไมพ่งึประสงค ์กอ็าจจะท าใหเ้กดิปัญหาได้ 

3. บรกิารในสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นต่อส่วนรวม เช่น ช่วยเหลอืในการจราจร การท าความสะอาดวดั  
การก าจดัผกัตบชวา เป็นตน้ 
 4. บรกิารตามความสามารถของตนที่สามารถจะท าได้ คือ ต้องทราบขดีความสามารถของ
ตนเองว่ามคีวามสามารถเพยีงใด และในการให้บรกิารทุกครัง้ต้องท าให้เต็มความสามารถและดทีี่สุด
เท่าทีจ่ะท าไดทุ้กครัง้ 

ลกูเสอืวสิามญัควรหาโอกาสใหบ้รกิารเท่าทีส่ามารถจะท าได ้โดยค านึงถงึหลกัการทีก่ล่าวไว้ 
ขา้งตน้ การบรกิาร คอื งานของลกูเสอืวสิามญั 
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แบบทดสอบ ประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
ค าสัง่ ใหเ้ขยีนเครือ่งหมายกากบาท (  ) ทบัตวัอกัษรหน้าขอ้ค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
1. การลกูเสอืโลกไดเ้ริม่ขึน้เมือ่ปีใด 
 ก. พ.ศ. 2440  ข. พ.ศ. 2445  ค. พ.ศ. 2450  ง. พ.ศ. 2455 
2. กองลกูเสอืประเภทแรกทีไ่ดร้บัการจดัตัง้คอื 

ก. กองลกูเสอืส ารอง   ข. กองลกูเสอืสามญั 
 ค. กองลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  ง. กองลกูเสอืวสิามญั 
3. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาพระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย เมือ่ปีใด 
 ก. พ.ศ. 2445    ข. พ.ศ. 2450 
 ค. พ.ศ. 2454    ง. พ.ศ. 2455 
4. กองลกูเสอืแห่งแรกในประเทศไทย ตัง้ขึน้ทีใ่ด 
 ก. โรงเรยีนวชริาวุธวทิยาลยั  ข. โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั 
 ค. โรงเรยีน ภ.ป.ร. ราชวทิยาลยั  ง. โรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลยั 
5. การฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืวสิามญัครัง้แรกในประเทศไทยจดัขึน้ ณ ทีใ่ด 
 ก. เกาะลอยสวนลุมพนีี   ข. พระราชวงัสราญรมย ์
 ค. พระราชวงัสนามจนัทร ์  ง. ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
6. เขม็ขดัลกูเสอืวสิามญัเหล่าอากาศมสีอีะไร 

ก. สกีาก ี    ข. สดี า 
 ค. สเีทา     ง. สนี ้าตาล 
7. เครือ่งหมายสงักดัของลกูเสอืวสิามญัตดิทีใ่ด 

ก. อกเสือ้ดา้นซา้ย   ข. อกเสือ้ดา้นขวา 
 ค. ไหล่เสือ้ดา้นซา้ย   ง. ไหล่เสือ้ดา้นขวา 
8. การบรกิารของลกูเสอืวสิามญัควรบรกิารในขอ้ใดก่อน 

ก. บรกิารตนเอง    ข. บรกิารครอบครวั 
 ค. บรกิารชุมชน    ง. บรกิารสงัคม 
9. ขอ้ใด ไม่ใช่ หลกัการในการใหบ้รกิารของลกูเสอืวสิามญั 

ก. บรกิารในสิง่ทีจ่ าเป็น   ข. บรกิารดว้ยความสมคัรใจ 
 ค. บรกิารตามก าลงัความสามารถ ง. บรกิารตามความตอ้งการของตนเอง 
10. ขอ้ใด ไม่ใช่ การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมของลกูเสอื 

ก. การท าความสะอาด   ข. การซ่อมแซมสถานที ่
 ค. การรณรงคท์างการเมอืง  ง. การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 
 
 



38 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
1. ค 2. ข   3. ค  4.ก  5. ก   

6. ข 7.  ง   8.  ก              9.  ง  10. ค   

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

วนัน้ีท่ีรอคอย 
 

 ศริเิป็นลูกเสอืส ารอง ก าลงัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 เขาเห็นลูกเสอืรุ่นพี่ไปเดนิทางไกลและ
แรมคนืทีช่ายทุ่งขา้งๆ บา้นของเขา ลูกเสอืรุ่นพีเ่ดนิทางไปถงึทีแ่รมคนื ช่วยกนักางเต็นท ์จดัที่พกั จดัที่
หุงหาอาหารกนัอย่างสนุกสนาน คนที่รบัผดิชอบกางเต็นท์ก็ตัง้ใจกางอย่างรวดเรว็ เมื่อผู้ก ากับลูกเสอื
เดนิมาตรวจดูความเรยีบรอ้ยกเ็สนอแนะใหห้มู่ลูกเสอืช่วยกนัท าร่องน ้าเลก็ ๆ รอบเต็นท ์เพราะถ้ามฝีน
ตกน ้ากจ็ะไดจ้ะไดไ้หลลงรอ่งน ้านัน้ และตอนกลางคนืใหน้ าลกูมะนาววางในเตน็ทป้์องกนัสตัวร์า้ย 
 ศริยินืดลููกเสอื เหล่านัน้ดว้ยความหวงัว่า ปีหน้าเขาเป็นลูกเสอืสามญัเขาจะไดม้โีอกาสกางเต็นท์
แรมคนืเช่นนี้นบัวนัรอคอยว่าถ้าวนันัน้มาถงึเขาคงจะสามารถกางเตน็ทไ์ด ้

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การรอคอยอยา่งมคีวามหวงั ยอ่มท าใหเ้กดิพลงัทีจ่ะท าดี 
 

 
ความส าคญัในสาสน์ฉบบัสดุท้ายของ บี-พี 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมอืงปัก ผูแ้ต่ง 

ครพูรศกัดิเ์ป็นผูก้ ากบัลูกเสอืวสิามญัที่มคีวามมุ่งมัน่ในกจิการลูกเสอื ตัง้ใจถ่ายทอดความรูแ้ละ
ประสบการณ์ให้แก่ลูกเสอืที่ตนรบัผดิชอบ เขายดึถือความส าคญัในสาส์นฉบบัสุดท้ายของ บี-พี ผู้ให้
ก าเนิดลูกเสอืโลกที่เขยีนถงึลูกเสอื น ามาให้ลูกเสอืได้เรยีนรูแ้ละปฏบิตัิตาม ขอ้แรกของสาส์นกล่าวว่า 
“จงท าตนใหม้อีนามยัดแีละแขง็แรงในขณะทีเ่ป็นเดก็” ดงันัน้ครพูาศกัดิจ์งึท าตนเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการ
ออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ หลงัเลกิเรยีนครพูรศกัดิแ์ละลูกศษิยก์ลุ่มหน่ึงจะเล่นฟุตบอลดว้ยกนัเสมอ 
สทิธชิยัเป็นหน่ึงในลกูทีม่ารว่มกจิกรรมอยา่งต่อเนือง รา่งกายกแ็ขง็แรงฟุตบอลเป็นกฬีาทีเ่ล่นเป็นทมี 
ท าให้สิทธชิยัรู้จกัผู้คนมากขึ้นรู้ว่าเมื่อไรจะพูดอะไรท าอะไร รู้จกัการให้อภยั การรอคอย และการให้
โอกาสแก่ผู้อื่น ครพูรศกัดิส์งัเกตเหน็ความเปลี่ยนแปลงที่ดทีัง้ด้านร่างกายและจติใจของสทิธชิยั ครพูา
ศักดิก์็ยิง่เห็นด้วยกับสาส์นฉบับสุดท้ายข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง รู้สึกขอบคุณท่าน บี-พี ที่ให้สิ่งที่ดีงามแก่
เยาวชนรุน่หลงัไดอ้ยา่งเป็นอมตะ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ตวัอยา่งและค าสอนทีด่ ีมคีุณค่าต่อผูใ้หค้วามศรทัธาเสมอ 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4,   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.1) 
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หน่วยท่ี 2  กิจการของการลกูเสือและบทบาทของตนเองท่ีเป็นลูกเสือวิสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3  กิจการของคณะลกูเสือไทยและลกูเสือโลก         เวลา  2  ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายกจิการและวธิกีารด าเนินงานของคณะลกูเสอืแห่งชาตไิด ้
1.2 ลกูเสอืสามารถอธบิายกจิการขององคก์ารลกูเสอืโลกได้ 

2. เน้ือหา 
2.1 กจิการของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
2.2 กจิการขององคก์ารลกูเสอืโลก 
2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างลูกเสอืนานาชาต ิ

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนภูมเิพลง 
3.2  ใบความรู ้

3.3  ภาพประกอบ เช่น พระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงฉลอง
พระองคด์ว้ยชุดลกูเสอื ภาพทีเ่กีย่วกบักจิการคณะลกูเสอืแห่งชาตแิละลกูเสอืโลก ฯลฯ 

3.4  แบบทดสอบ 

3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 

4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง “ในหมูล่กูเสอื” 

4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) น าเขา้สู่บทเรยีนโดยน าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฉลอง

พระองคช์ุดลกูเสอืโลก มาใหผู้เ้รยีนชม แลว้ตัง้ค าถามว่า “พระองคท์รงด ารงต าแหน่งใดในกจิการลกูเสอื” 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายกจิการของคณะลกูเสอืแห่งชาตปิระกอบพรอ้มแสดงโครงสรา้ง
ประกอบ 
 3) ใหล้กูเสอืรว่มรอ้งเพลงทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัเนื้อหา โดยผูก้ ากบัลกูเสอืรอ้งเพลงใหฟั้ง
เป็นตวัอยา่งแลว้ใหล้กูเสอืรอ้งตาม 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายกจิการขององคก์ารลกูเสอืโลกและความสมัพนัธร์ะหว่างลกูเสอื
นานาชาต ิ

 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหผู้เ้รยีนร่วมรอ้งเพลงทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเนื้อหา โดยผูก้ ากบัลกูเสอื
รอ้งเพลงใหฟั้งเป็นตวัอยา่ง แลว้ใหล้กูเสอืรอ้งตาม 

 6) สรปุบทเรยีนโดยใหล้กูเสอือธบิายกจิการของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิและลกูเสอืไทยตาม
ความเขา้ใจ แลว้ผูก้ ากบัลกูเสอืสอนเสรมิส่วนทีย่งัไมส่มบรูณ์ 

 7) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานใหล้กูเสอืทดสอบตามแบบทดสอบ 
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4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

 5.2 ตรวจผลการแบบทดสอบหลงัเรยีน  
 
 

 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  3 

 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

  ในหมูล่กูเสอืทีเ่รารว่มอยู ่ต่างคนต่างรูก้นัดวี่าหน้าทีทุ่กอยา่ง 
            ตอ้งช่วยกนัท า ท าไมเ่วน้ว่าง งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสรจ็โดยง่ายดาย 
 
 

พ่ีน้องลกูเสือ 

เราเป็นลกูเสอื ตอ้งช่วยเหลอืกนัและกนั 
ท างานอะไร ตอ้งเขา้ไปช่วยกนั (ซ ้า) เพื่อความสมัพนัธ์ 

มนี ้าใจไมตร ีอยา่ท าเมนิเฉย นิ่งอยูเ่ลย ไมด่ ี
ตอ้งช่วยกนัซ ีพีน้่องลกูเสอืช่วยกนั (ซ ้า 2 ครัง้) 
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ใบความรู้  
 

กิจการของคณะลกูเสือแห่งชาติ 

    1.1 คณะลกูเสอืแห่งชาต ิประกอบดว้ย ลกูเสอืทัง้ปวง ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื ผูต้รวจการลกูเสอื 
กรรมการลกูเสอื และเจา้หน้าทีล่กูเสอื 
    1.2 การด าเนินงานของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ

1.2.1 สภาลกูเสอืแห่งชาต ิมนีายกรฐัมนตรเีป็นสภานายก มอี านาจหน้าทีว่างนโยบายและ
พจิารณา รายงานประจ าปีของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิใหค้ าแนะน าในการปฏบิตังิานของ
คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

  1.2.2 คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิมรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารท าหน้าที่ 
ประธานคณะกรรมการฯ มอี านาจหน้าทีด่ าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอื
แห่งชาต ิและ ตามนโยบายของสภาลกูเสอืแห่งชาต ิจดัใหม้กีารฝึกอบรมและการชุมนุม
ลกูเสอื ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืจดัการทรพัยส์นิท ารายงานประจ าปี วางระเบยีบแบบแผน 
ก าหนดใหม้ ีส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิเป็นตน้ 

  1.2.3 คณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดั มผีูว้่าราชการจงัหวดัท าหน้าที ่ประธานกรรมการฯ มอี านาจ 
            หน้าทีส่่งเสรมิกจิการลกูเสอืของจงัหวดั พจิารณารายงานประจ าปีของลกูเสอืจงัหวดั ให้ 
ค าแนะน าในการปฏบิตังิานลูกเสอื ก าหนดใหม้สี านักงานคณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดั เป็นต้น 
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พระราชบญัญตั ิ

ลกูเสอื 
พ.ศ. 2551 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2551 

เป็นปีที ่63 ในรชักาลปัจจบุนั 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 

ใหป้ระกาศว่า 
โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าดว้ยลกูเสอื 
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของ 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิดงัต่อไปนี้ 
มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551” 
มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป 
มาตรา 3 ใหย้กเลกิ 
(1) พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2507 
(2) พระราชบญัญตัลิกูเสอื (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2509 
(3) พระราชบญัญตัลิกูเสอื (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2528 
(4) พระราชบญัญตัลิกูเสอื (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2530 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ลกูเสอื”หมายความว่า เดก็และเยาวชนทัง้ชายและหญงิ ทีส่มคัรเขา้เป็นลกูเสอืทัง้ใน 

สถานศกึษาและนอกสถานศกึษา ส่วนลกูเสอืที่เป็นหญงิใหเ้รยีกว่า “เนตรนาร”ี 
“บุคลากรทางการลกูเสอื”หมายความว่า ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื ผูต้รวจการลกูเสอื กรรมการ 

ลกูเสอื อาสาสมคัรลกูเสอื และเจา้หน้าทีล่กูเสอื 
“รฐัมนตร”ีหมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้ ี

อ านาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
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หมวด 1 
บททัว่ไป 

 
มาตรา 6 ใหม้คีณะลกูเสอืแห่งชาต ิประกอบดว้ย บรรดาลกูเสอืทัง้ปวงและบุคลากร 

ทางการลกูเสอื 
มาตรา 7 พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
มาตรา 8 คณะลกูเสอืแห่งชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลกูเสอืทัง้ทางกาย สตปัิญญา 

จติใจ และศลีธรรม ใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ และช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กดิความสามคัคี 
และมคีวามเจรญิก้าวหน้า ทัง้นี้ เพื่อความสงบสุข และความมัน่คงของประเทศชาตติามแนวทาง 
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ใหม้นีิสยัในการสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 
(2) ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
(3) ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
(5) ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 
มาตรา 9 ใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร มหีน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนงานของคณะลกูเสอื 

แห่งชาตเิพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอืแห่งชาต ิรวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุน 
การด าเนินการของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิส านกังานลกูเสอืจงัหวดั ส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ที่
การศกึษาสถานศกึษาและหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมลกูเสอืเป็นไปอย่างทัว่ถงึและ
มปีระสทิธภิาพ 

มาตรา 10 ใหก้รรมการสภาลกูเสอืไทย กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิกรรมการลกูเสอื 
จงัหวดั และกรรมการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดร้บัเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนอื่นตามระเบยีบ 
ทีก่ระทรวงการคลงัก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี
 

หมวด 2 
การปกครอง 

 
ส่วนที ่1 

สภาลกูเสอืไทย 
 

มาตรา 11 ใหม้สีภาลกูเสอืไทย ประกอบดว้ย 
(1) นายกรฐัมนตร ีเป็นสภานายก 
(2) รองนายกรฐัมนตร ีเป็นอุปนายก 
(3) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร รฐัมนตรวี่าการ 
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กระทรวงกลาโหม รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีปลดักระทรวง 
ศกึษาธกิาร ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย ์ผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด ผูบ้ญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรอื 
ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิเลขาธกิารสภาการศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
เลขาธกิารสภากาชาดไทย อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร ผูว้่าราชการจงัหวดั และผูอ้ านวยการศูนยป์ฏบิตักิารลูกเสอืชาวบา้น 

 (4) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไมเ่กนิแปดสบิคนซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตัง้ 
ตามพระราชอธัยาศยั 

ใหเ้ลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธกิารและผูช้่วย 
เลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

สภาลกูเสอืไทยอาจมสีภานายกกติตมิศกัดิ ์อุปนายกกติตมิศกัดิ ์และกรรมการกติตมิศกัดิ ์
ซึง่จะไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตัง้ 

มาตรา 12 สภาลกูเสอืไทยมอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(1) วางนโยบายเพื่อความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้าของคณะลกูเสอืแห่งชาติ 
(2) ใหค้ าแนะน าในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 
(3) พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
มาตรา 13 กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา 11 (4) มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ 

นบัแต่วนัทีท่รงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตัง้ และเมือ่พน้จากต าแหน่งอาจทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ 
แต่งตัง้อกีได ้

มาตรา 14 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
ตามมาตรา 11 (4) พน้จากต าแหน่งเมือ่ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(4) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
(5) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก 

 
ส่วนที ่2 

คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตแิละส านกังานลกูเสือแห่งชาต ิ
 

มาตรา 15 ใหม้คีณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตซิึง่เป็นองคก์รบรหิารของคณะลกูเสอื 
แห่งชาต ิประกอบดว้ย 

(1) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานกรรมการ 
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(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงศกึษาธกิารและปลดักระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธกิารสภาการศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เลขาธกิารสภากาชาดไทย 
ผูอ้ านวยการส านกับรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน ผูอ้ านวยการส านกับรหิารงานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน และผูอ้ านวยการศูนยป์ฏบิตักิารลกูเสอืชาวบา้น 

(3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไมเ่กนิสบิหา้คนซึง่สภานายกสภาลกูเสอืไทยแต่งตัง้โดย 
ค าแนะน าของกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตติาม (1) และ (2) ซึง่ในจ านวนนี้ตอ้งมาจากภาคเอกชน 
ไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ใหเ้ลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิเป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธกิารและผูช้่วย 
เลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

มาตรา 16 กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา 15 (3) มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสีปี่ 
และอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่จะแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวาระมไิด ้

ในกรณทีีก่รรมการตามวรรคหนึ่งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ใหด้ าเนินการแต่งตัง้ 
กรรมการใหม่ภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีก่รรมการพน้จากต าแหน่ง และใหผู้ซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้อยูใ่น 
ต าแหน่งเพยีงเท่าวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ึง่ตนแทน แต่ถา้วาระการด ารงต าแหน่งเหลอือยู่น้อยกว่า 
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัจะไมด่ าเนินการแต่งตัง้แทนกไ็ด้ 

 
ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา 14 มาใชบ้งัคบัแก่การพน้จากต าแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

โดยอนุโลม 
มาตรา 17 คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตมิอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบายของสภาลูกเสอืไทย 
(2) ส่งเสรมิความสมัพนัธก์บัคณะลกูเสอืนานาชาติ 
(3) สนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางการลกูเสอื 
(4) สนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง 
(5) จดัการทรพัยส์นิของส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
(6) ใหค้วามเหน็ชอบในการลงทุนเพื่อประโยชน์ของส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
 (7) ออกขอ้บงัคบัของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตติามทีร่ะบุไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
(8) วางระเบยีบและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบักจิการลกูเสอื 
(9) จดัท ารายงานประจ าปีเสนอสภาลกูเสอืไทยพจิารณาตามมาตรา 12 (3) 
(10) แต่งตัง้ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
(11) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารตามทีค่ณะกรรมการบรหิารลกูเสอื 

แห่งชาตมิอบหมาย 
(12) ก ากบัดแูล สนับสนุนและส่งเสรมิกจิการลกูเสอืชาวบา้น 
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(13) จดัตัง้ต าแหน่งกติตมิศกัดิ ์และต าแหน่งอื่นใดทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 
(14) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

ลกูเสอืแห่งชาตหิรอืตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
มาตรา 18 ใหม้สี านกังานลกูเสอืแห่งชาตเิป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่มเ่ป็นส่วนราชการหรอื 

รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณหรอืกฎหมายอื่น 
ใหส้ านกังานลกูเสอืแห่งชาตมิฐีานะเป็นนิตบิุคคลและอยูใ่นก ากบัของกระทรวงศกึษาธกิาร 
การจดัแบ่งส่วนงานภายในของส านกังานลกูเสอืแห่งชาตใิหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการ 

บรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของส านกังานลกูเสอืแห่งชาตใิหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้ 

รองปลดักระทรวงศกึษาธกิารคนหนึ่งท าหน้าทีเ่ลขาธกิารส านักงานลกูเสอืแห่งชาต ิและแต่งตัง้ผูบ้รหิาร 
ระดบัสูงอื่นในกระทรวงศกึษาธกิารท าหน้าทีร่องเลขาธกิารและผูช้่วยเลขาธกิารตามจ านวนทีเ่หมาะสม 
โดยการเสนอของเลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ

การปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการกระทรวงศกึษาธกิารตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืเป็นการปฏบิตัริาชการดว้ย 
มาตรา 20 ส านกังานลกูเสอืแห่งชาตมิอี านาจหน้าทีด่ าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะ 

ลกูเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบายของสภาลกูเสอืไทย รวมทัง้ใหม้อี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(1) ถอืกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในทรพัยส์นิของคณะลกูเสอืแห่งชาตหิรอืด าเนินการใด ๆ 

เกีย่วกบัทรพัยส์นิ 
(2) ท านิตกิรรมสญัญาหรอืขอ้ตกลงอื่น 
(3) รบัผดิชอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
(4) ควบคุมดแูลกจิการลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทางราชการ 

และคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิรวมทัง้ถูกตอ้งตามแบบธรรมเนียมของลกูเสอื 
(5) จดัใหม้กีารฝึกอบรมหรอืการชุมนุมลกูเสอื ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและเจา้หน้าทีล่กูเสอื 
(6) จดัท ารายงานประจ าปีพรอ้มงบดุลเสนอคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
(7) จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติต่ิาง ๆ เกีย่วกบัลกูเสอื 
(8) ประสานและส่งเสรมิส านกังานลกูเสอืจงัหวดัและส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(9) ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและตามมตขิองคณะกรรมการบรหิารลกูเสอื 

แห่งชาต ิ
มาตรา 21 ส านกังานลกูเสอืแห่งชาตมิรีายได ้ดงัต่อไปนี้ 
(1) เงนิอุดหนุนทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(2) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให้ 
(3) ค่าบ ารุง ค่าธรรมเนียม และค่าบรกิารอื่นตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 
(4) รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการลงทุนหรอืการร่วมลงทุนกบัหน่วยงานและ 

บุคคลภายนอก รวมทัง้ผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญาของส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
(5) รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากทรพัยส์นิของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิและทรพัยส์นิที่ 
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ส านกังานลกูเสอืแห่งชาตปิกครอง ดแูล บ ารงุรกัษา ใช ้และจดัหาประโยชน์ 
(6) รายไดห้รอืผลประโยชน์อื่น 
มาตรา 22 บรรดาเงนิหรอืรายไดข้องส านกังานลกูเสอืแห่งชาตไิมเ่ป็นเงนิหรอืรายไดท้ีต่อ้ง 

น าส่งคลงัตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
การใชจ้า่ยเงนิหรอืรายไดข้องส านกังานลกูเสอืแห่งชาตใิหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กจิการ 

ลกูเสอืตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 
มาตรา 23 ใหเ้ลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาตเิป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารงานของ 

ส านกังานลกูเสอืแห่งชาตแิละเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งในส านกังาน รวมทัง้ใหม้อี านาจ 
หน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

 (1) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิของส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
(2) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของส านกังาน รวมทัง้การเงนิ 

และบญัช ีตลอดจนกระบวนการด าเนินงาน แผนการเงนิและงบประมาณของปีถดัไปต่อคณะกรรมการ 
บรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

(3) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตเิกีย่วกบัการปรบัปรงุกจิการและ 
การด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพซึง่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอืแห่งชาตแิละตามนโยบาย 
ของสภาลกูเสอืไทย 

(4) บรรจ ุแต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้ง และลงโทษทางวนิัย พนกังานและ 
ลกูจา้ง ตลอดจนใหพ้นกังานและลกูจา้งออกจากต าแหน่ง ทัง้นี้ ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิาร 
ลกูเสอืแห่งชาต ิ

(5) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการด าเนินงานของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิโดยไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทางราชการและคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 

มาตรา 24 ในกจิการทีเ่กี่ยวกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
เป็นผูแ้ทนของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิเพื่อการนี้เลขาธกิารส านักงานลกูเสอืแห่งชาตจิะมอบอ านาจให้ 
บุคคลใดปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะอยา่งแทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรหิาร 
ลกูเสอืแห่งชาตกิ าหนด 

มาตรา 25 กจิการของส านกังานลกูเสอืแห่งชาตไิมอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายว่าดว้ยการ 
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยแรงงานสมัพนัธ ์กฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคมและกฎหมายว่าดว้ย 
เงนิทดแทน 

มาตรา 26 การบญัชขีองส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิใหจ้ดัท าตามมาตรฐานการบญัชตีาม 
กฎหมายว่าดว้ยการบญัช ีและตอ้งจดัใหม้กีารตรวจสอบเกีย่วกบัการเงนิ การบญัชแีละการพสัดุของ 
ส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 
ทราบอยา่งน้อยปีละครัง้ ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตกิ าหนด 

มาตรา 27 ใหส้ านกังานลกูเสอืแห่งชาตจิดัท างบการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยการบญัช ี
ส่งผูส้อบบญัชภีายในเก้าสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบ 
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ใหส้ านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิหรอืบุคคลภายนอกตามทีค่ณะกรรมการบรหิารลูกเสอื 
แห่งชาตแิต่งตัง้ดว้ยความเหน็ชอบจากส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีองส านกังาน 
ลกูเสอืแห่งชาต ิและใหท้ าการตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิของส านักงานลกูเสอืแห่งชาตทิุกรอบ 
ปีงบประมาณ แลว้ท ารายงานผลการสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตภิายใน 
หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีงบประมาณทุกปี 
 

ส่วนท่ี 3 
ลกูเสือจงัหวดั 

 
มาตรา 28 ในแต่ละจงัหวดั ใหจ้ดัระเบยีบการปกครองลูกเสอืตามเขตจงัหวดั 
ส าหรบัการจดัระเบยีบการปกครองลกูเสอืในกรงุเทพมหานครและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ทีม่กีฎหมายจดัตัง้เป็นรปูแบบพเิศษใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 29 ใหม้คีณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดั ประกอบดว้ย 
(1) ผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ รองผูว้่าราชการจงัหวดั เป็นรองประธานกรรมการ 

ปลดัจงัหวดั นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั ผูบ้งัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดั นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
นายอ าเภอ นายกเทศมนตร ีนายกสมาคมการศกึษาเอกชนจงัหวดั และผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่ 
การศกึษา 

(3) กรรมการประเภทผูแ้ทนจ านวนหา้คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษา ผูแ้ทนสถานศกึษา 
อาชวีศกึษา ผูแ้ทนค่ายลกูเสอืจงัหวดั ผูแ้ทนสมาคมหรอืสโมสรลกูเสอื และผูแ้ทนจากลกูเสอืชาวบา้น 
ซึง่เลอืกกนัเองกลุ่มละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไมเ่กนิสบิคน ซึง่ประธานกรรมการแต่งตัง้โดยค าแนะน า 
ของกรรมการลกูเสอืจงัหวดัตาม (2) และ (3) ในจ านวนนี้จะตอ้งแต่งตัง้จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 
กึง่หนึ่ง 

ใหผู้อ้ านวยการส า นกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ใหผู้อ้ านวยการศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดั เป็นกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเลอืกกรรมการตาม (3) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการ 

บรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
มาตรา 30 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา 16 มาใชบ้งัคบักบัวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้ 

จากต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา 29 (3) และ (4) โดยอนุโลม 
มาตรา 31 คณะกรรมการลูกเสอืจงัหวดัมอี านาจหน้าทีภ่ายในเขตจงัหวดัดงัต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมดแูลกจิการลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทาง 

ราชการและคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
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(2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้าของกจิการลกูเสอื 
(3) สนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาบุคลากรทางการลกูเสอื 
(4) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิในกจิการของลกูเสอืจงัหวดั 
(5) พจิารณาค าขอการจดัตัง้ค่ายลกูเสอืตามมาตรา 32 
(6) พจิารณารายงานประจ าปีของส านกังานลกูเสอืจงัหวดั 
(7) ใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
(8) ใหค้ าแนะน าผูอ้ านวยการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในการปฏบิตังิานลกูเสอื 
(9) จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติต่ิาง ๆ เกีย่วกบัการด าเนินกจิการลกูเสอื 
(10) ออกระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบักจิการลกูเสอื เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในจงัหวดั 

ซึง่จะตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทางราชการและคณะกรรมการบรหิาร 
ลกูเสอืแห่งชาต ิ

(11) จดัท ารายงานประจ าปีและรายงานทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการลกูเสอืในจงัหวดัเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

(12) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอยา่งใด ตามทีค่ณะกรรมการลกูเสอื 
จงัหวดัมอบหมาย 

(13) ปฏบิตังิานอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตมิอบหมาย 
มาตรา 32 การจดัตัง้ค่ายลกูเสอืในจงัหวดัใดตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการ 

ลกูเสอืจงัหวดั และใหค้ณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดัรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตทิราบ 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ 

บรหิารลกูเสอืแห่งชาตกิ าหนด 
มาตรา 33 ใหม้สี านกังานลกูเสอืจงัหวดัอยูใ่นส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 

โดยมผีูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเขต 1 เป็นหวัหน้าส านกังานลกูเสอืจงัหวดั บงัคบับญัชา 
และรบัผดิชอบการด าเนินงานของส านกังานลกูเสอืจงัหวดั และใหผู้อ้ านวยการศูนยก์ารศกึษา 
นอกโรงเรยีนจงัหวดัเป็นผูช้่วยหวัหน้าส านกังานลกูเสอืจงัหวดั 

มาตรา 34 การจดัตัง้ค่ายลกูเสอื การขออนุญาต และการอนุญาตส าหรบัค่ายลกูเสอื 
ในกรงุเทพมหานคร ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา 32 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
ส่วนท่ี 4 

ลกูเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

มาตรา 35 ใหม้สี านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพื่อการบรหิารงานลกูเสอืในเขตพืน้ที่ 
การศกึษานัน้ 

มาตรา 36 ใหม้คีณะกรรมการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประกอบดว้ย 
(1) ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นประธานกรรมการ 
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(2) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูก้ ากบัลกูเสอืการสถานีต ารวจภธูรของทุกอ าเภอในเขตพืน้ที่ 
การศกึษา หรอืผูก้ ากบัลกูเสอืการสถานีต ารวจนครบาลของทุกสถานีในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของ
กรงุเทพมหานคร 

(3) กรรมการประเภทผูแ้ทน ไดแ้ก่ ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผูแ้ทนสถานศกึษา 
ในสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผูแ้ทนสถานศกึษาเอกชน ผูแ้ทนสถานศกึษาอาชวีศกึษา ผูแ้ทน 
สถาบนัอุดมศกึษา ผูแ้ทนศูนยบ์รกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอ าเภอ ผูแ้ทนค่ายลกูเสอื และผูแ้ทน 
สมาคมหรอืสโมสรลกูเสอื ซึง่เลอืกกนัเองกลุ่มละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผูท้รงคุณวุฒจิ านวนไมเ่กนิเจด็คน ซึง่ประธานกรรมการแต่งตัง้โดยค าแนะน า 
ของกรรมการตาม (2) และ (3) ในจ านวนนี้จะตอ้งแต่งตัง้จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง 

ใหร้องผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นกรรมการและ 
เลขานุการ และใหผู้อ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาแต่งตัง้ขา้ราชการในส านกังานเขตพืน้ที่ 
การศกึษาอกีไมเ่กนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเลอืกกรรมการตาม (3) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการ 
บรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

มาตรา 37 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา 16 มาใชบ้งัคบักบัวาระการด ารงต าแหน่งและการพน้ 
จากต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา 36 (3) และ (4) โดยอนุโลม 

มาตรา 38 ใหค้ณะกรรมการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษามอี านาจหน้าทีภ่ายในเขตพืน้ที่ 
การศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมดแูลกจิการลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทาง 
ราชการและคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

(2) ส่งเสรมิและสนบัสนุนความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้าของกจิการลกูเสอื 
(3) ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้กีารจดักจิกรรมลกูเสอืทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
(4) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิในกจิการของลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(5) พจิารณารายงานประจ าปีของส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและรายงานให้ 

คณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดัทราบ 
(6) ใหค้วามเหน็ชอบในแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
(7) ใหค้ าแนะน าแก่ผูอ้ านวยการสถานศกึษาในการปฏบิตังิานหรอืจดักจิกรรมลกูเสอื 
(8) จดัใหม้ทีะเบยีนและสถติต่ิาง ๆ เกีย่วกบัลกูเสอื 
(9) ก ากบัดแูล สนบัสนุนและส่งเสรมิกจิการลกูเสอืชาวบา้นในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(10) ออกระเบยีบปฏบิตัเิกี่ยวกบักจิการลกูเสอื เพื่อความเหมาะสมแก่การปกครองในเขตพืน้ที่ 

การศกึษา ซึง่จะตอ้งไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบของทางราชการและคณะกรรมการ 
บรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

มาตรา 39 ใหม้สี านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยู่ในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานัน้ 
โดยมผีูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นหวัหน้าส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
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บงัคบับญัชาและรบัผดิชอบการด าเนินงานของส านักงานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และใหร้อง 
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาซึง่ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามอบหมาย 
เป็นผูช้่วยหวัหน้าส านกังานลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 

ส่วนท่ี 5 
ทรพัยสิ์นของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 
มาตรา 40 บรรดาอสงัหารมิทรพัยท์ีส่ านกังานลกูเสอืแห่งชาตไิดม้าโดยมผีูอุ้ทศิใหห้รอื 

ไดม้าจากการให ้ซือ้ดว้ยเงนิรายไดข้องส านกังาน หรอืแลกเปลีย่นกบัทรพัยส์นิของส านกังานลกูเสอื 
แห่งชาต ิหรอืไดม้าโดยวธิอีื่น ไมถ่อืเป็นทีร่าชพสัดุ และใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์องส านกังานลกูเสอื 
แห่งชาต ิ

การจ าหน่ายหรอืแลกเปลีย่นอสงัหารมิทรพัยข์องส านกังานตามวรรคหนึ่งใหก้ระท าไดก้แ็ต่ 
โดยพระราชบญัญตั ิเวน้แต่เป็นการโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่น 
ของรฐั เมือ่คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตไิมข่ดัขอ้งและไดร้บัค่าตอบแทนจากส่วนราชการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานนัน้แลว้ ใหก้ระท าโดยพระราชกฤษฎกีา 

มาตรา 41 ทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิใหแ้ก่ส านกังานลกูเสอืแห่งชาตจิะตอ้งจดัการตามเงือ่นไข 
ทีผู่อุ้ทศิใหก้ าหนดไว ้และตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิแต่ถา้มคีวาม 
จ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงเงือ่นไขดงักล่าว ส านกังานลกูเสอืแห่งชาตติอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูอุ้ทศิให ้
หรอืทายาท หากไมม่ทีายาทหรอืทายาทไม่ปรากฏจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารลกูเสอื 
แห่งชาต ิ

มาตรา 42 ทรพัยส์นิของส านกังานลกูเสอืแห่งชาตไิมอ่ยูใ่นความรบัผดิแห่งการบงัคบัคดี 
และบุคคลใดจะยกอายคุวามขึน้เป็นขอ้ต่อสูก้บัส านกังานลกูเสอืแห่งชาตใินเรือ่งทรพัยส์นิมไิด้ 
 

หมวด 3 
การจดักลุ่ม ประเภท และต าแหน่งลกูเสือ 

มาตรา 43 การตัง้ การยบุ การจดัหน่วยลกูเสอื เหล่าลกูเสอื และประเภทลกูเสอืทัง้ปวง 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 44 การเขา้เป็นลกูเสอื การออกจากลกูเสอื การจดัประเภท ชัน้ เหล่า และ 
การฝึกอบรมลกูเสอืในสถานศกึษาหรอืนอกสถานศกึษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิาร 
ลกูเสอืแห่งชาต ิ

มาตรา 45 ต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืมลี าดบั ดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูอ้ านวยการใหญ่ 
(2) รองผูอ้ านวยการใหญ่ 
(3) ผูช้่วยผูอ้ านวยการใหญ่ 
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(4) ผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั 
(5) รองผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั 
(6) ผูช้่วยผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั 
(7) ผูอ้ านวยการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(8) รองผูอ้ านวยการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(9) ผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน 
(10) รองผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน 
(11) ผูก้ ากบัลกูเสอืกลุ่มลกูเสอื 
(12) รองผูก้ ากบัลกูเสอืกลุ่มลกูเสอื 
(13) ผูก้ ากบัลกูเสอืกองลกูเสอื 
(14) รองผูก้ ากบัลกูเสอืกองลกูเสอื 
(15) นายหมูล่กูเสอื 
(16) รองนายหมูล่กูเสอื 
มาตรา 46 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารเป็นผูอ้ านวยการใหญ่ ปลดักระทรวง 

ศกึษาธกิาร เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
เป็นรองผูอ้ านวยการใหญ่ และรองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เป็นผูช้่วยผูอ้ านวยการใหญ่ 

ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั รองผูว้่าราชการจงัหวดัเป็น 
รองผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั และปลดัจงัหวดั เป็นผูช้่วยผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั 

ใหผู้อ้ า นวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นผูอ้ า นวยการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและ 
รองผูอ้ านวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเป็นรองผูอ้ านวยการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

การแต่งตัง้ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืตามมาตรา 45 (9) ถงึ (16) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 
คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

มาตรา 47 ต าแหน่งผูต้รวจการลกูเสอืมลี าดบั ดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูต้รวจการใหญ่พเิศษ 
(2) ผูต้รวจการใหญ่ 
(3) รองผูต้รวจการใหญ่ 
(4) ผูต้รวจการลกูเสอืประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
(5) รองผูต้รวจการลกูเสอืประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
(6) ผูช้่วยผูต้รวจการลกูเสอืประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
(7) ผูต้รวจการลกูเสอืจงัหวดั 
(8) รองผูต้รวจการลกูเสอืจงัหวดั 
(9) ผูช้่วยผูต้รวจการลกูเสอืจงัหวดั 
(10) ผูต้รวจการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(11) รองผูต้รวจการลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
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มาตรา 48 ใหน้ายกรฐัมนตรเีป็นผูต้รวจการใหญ่พเิศษ รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการ 
กระทรวงมหาดไทย เป็นผูต้รวจการใหญ่ ปลดักระทรวงมหาดไทย ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
อธบิดกีรมการปกครอง และอธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ เป็นรองผูต้รวจการใหญ่ 

การแต่งตัง้ผูต้รวจการลกูเสอืและการก าหนดหน้าทีข่องผูต้รวจการลกูเสอืตามมาตรา 47 (4) 
ถงึ (11) ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ

มาตรา 49 ผูต้รวจการลกูเสอืมหีน้าทีต่รวจตรา แนะน า ชีแ้จง และรายงานเพื่อใหก้าร 
บรหิารงานลกูเสอืเป็นไปตามนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และแบบธรรมเนียมของลกูเสอื 
 

หมวด 4 
ธง เคร่ืองแบบ และการแต่งกาย 

มาตรา 50 ใหม้ธีงคณะลกูเสอืแห่งชาต ิและธงลกูเสอืประจ าจงัหวดัโดยรบัพระราชทาน 
จากประมขุของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ

ใหม้ธีงคณะลกูเสอืไทยและธงลกูเสอือื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการรว่มกจิกรรมระดบันานาชาต ิ
ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 51 เครือ่งแบบและการแต่งกายลกูเสอื ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 52 ลกูเสอืตอ้งปฏบิตัติามวนิยัซึง่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัคณะกรรมการบรหิาร 

ลกูเสอืแห่งชาต ิและตามแบบธรรมเนียมของลกูเสอื 
  2. กจิกรรมขององคก์ารลกูเสอืโลก 
    2.1 สมชัชาลกูเสอืโลก (World Scout Conference) คอื ทีป่ระชุมของผูแ้ทนคณะลกูเสอืประเทศ
ต่างๆ ปัจจุบนัมสีมาชกิอยู ่163 ประเทศ (ขอ้มลูในปี พ.ศ. 2553) ในปัจจบุนัมกีารประชุมทุก 3 ปี มี
หน้าทีก่ าหนดนโยบายทัว่ไป พจิารณาแกไ้ขธรรมนูญ และขอ้บงัคบัของคณะลกูเสอืโลกรบัสมาชกิใหม ่
เลอืกตัง้กรรมการลกูเสอืโลกและพจิารณารายงานขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการลกูเสอืโลก 
    2.2 คณะกรรมการลกูเสอืโลก (World Scout Committee) ประกอบดว้ยบุคคล 12 คน จากผูแ้ทน
ประเทศสมาชกิ 12 ประเทศ อยูใ่นต าแหน่งคนละ 6 ปี มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ มอี านาจหน้าที่
ส่งเสรมิกจิการลกูเสอืทัว่โลก จดัหาทุนส าหรบัส่งเสรมิกจิการลกูเสอื แต่งตัง้เลขาธกิารส านกังานลกูเสอื
โลก และควบคุมการปฏบิตัหิน้าที ่ตลอดจนใหเ้ครือ่งหมายลกูเสอืสดุดขีองคณะกรรมการลกูเสอืโลก 
    2.3 ส านกังานลกูเสอืโลก (World Scout Bureau) มเีลขาธกิารเป็นผูบ้งัคบับญัชา มเีจา้หน้าที่
ประมาณ 40 คนเป็นผูช้่วย มสี านกังานสาขาอกี 6 แห่ง คอื 
   2.3.1 เขตอนิเตอร ์– อเมรกิา 
   2.3.2 เขตเอเชยี – แปซฟิิก 
   2.3.3 เขตอาหรบั 
   2.3.4 เขตยโุรป 
   2.3.5 เขตอฟัรกิา 
   2.3.6 เขตยเูรเซยี 
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  3. ความสมัพนัธร์ะหว่างลูกเสอืนานาชาต ิ
    3.1 กจิการลกูเสอืของทุกประเทศมหีลกัการทีส่ าคญัอยา่งเดยีวกนั 
    3.2 ประเทศสมาชกิมกีจิกรรมต่างๆ รว่มกนั โดยเน้นการส่งเสรมิความสมัพนัธข์องประเทศสมาชกิ 
หมายเหตุ ศกึษาเนื้อหารายละเอยีดในใบความรูท้ี ่2 
 

 
กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะลูกเสือโลก 
และความสมัพนัธ์ระหว่างลกูเสือนานาชาติ 

 
กิจการของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 คณะลกูเสอืแห่งชาตเิป็นนิตบิุคคล โดยพระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมุขของลกูเสอืแห่งชาต ิ
คณะลกูเสอืแห่งชาตปิระกอบดว้ย ลกูเสอืทัง้ปวง ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื ผูต้รวจการลูกเสอื กรรมการลกูเสอื 
และเจา้หน้าทีล่กูเสอื 
 คณะลกูเสอืแห่งชาต ิมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลกูเสอืทัง้ทางกาย สตปัิญญา จติใจ และศลีธรรมให้
เป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ ช่วยสรา้งสรรคใ์หม้คีวามเจรญิก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมัน่คง
ของประเทศชาตติามแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 

1. ใหม้นีิสยัในการสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 
2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิัย และเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 
3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่างๆ ตามความเหมาะสม 
5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตี ประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาต ิ 
    ทัง้นี้โดยไมเ่กี่ยวขอ้งกบัลทัธกิารเมอืงใดๆ 

การด าเนินงานของคณะลูกเสือแห่งชาติประกอบด้วย 
 สภาลกูเสอืแห่งชาต ิ
 คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
 คณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดั 
 คณะกรรมการลกูเสอืเขต 
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กิจการของคณะลูกเสือโลก และความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
กิจการของคณะลูกเสือโลก 
 กจิการลกูเสอืเป็นขบวนการเยาวชนทีเ่จรญิก้าวหน้าและขยายกวา้งไปทัว่โลกมสีมาชกิมากกว่า 30 
ลา้นคน ใน 163 ประเทศทีอ่ยูต่ามดนิแดนและแควน้ต่างๆ การลกูเสอืเป็นขบวนการอาสาสมคัรไม่เกี่ยวขอ้ง
กบัการเมอืง เป็นขบวนการทางการศกึษาส าหรบัเยาวชนทัง้ทางกาย สตปัิญญา จติใจ สงัคมและศลีธรรม 
 การลกูเสอืเริม่ตน้ทีป่ระเทศองักฤษ เมือ่ปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) จากแนวความคดิของลอรด์ เบ
เดน โพเอลล ์และหนังสอื “การลกูเสอืส าหรบัเดก็ชาย”หนังสอืเล่มนี้ประกอบดว้ยเรือ่งราวและก าหนดการ
ต่างๆ ชวนใหเ้ดก็ๆ เกดิความคดิตรงกนัในอนัทีจ่ะรว่มใจกนัท ากจิกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง นัน่คอืการจดัตัง้
หมูล่กูเสอืขึน้โดยอสิระและกระจายออกไปทัว่ทุกมุมโลกอยา่งรวดเรว็ แมใ้นปัจจบุนัโปรแกรมหรอืโครงการ
ฝึกอบรมเหล่านัน้กย็งัเป็นทีน่ิยมแพร่หลายอยูท่ ัว่โลก 
 ปัจจบุนัวตัถุประสงค ์ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืไดก่้อใหเ้กดิภารดรภาพแห่งโลก ก าหนดการ
ของลกูเสอืถูกปรบัปรงุใหย้ดืหยุ่นเหมาะสมกบัความตอ้งการของเยาวชนและสงัคมทีอ่ยูอ่าศยั 
 วตัถุประสงคห์ลกัของการลกูเสอืกค็อื การก่อประสบการณ์ใหก้บัเยาวชนโดยเป็นการศกึษานอก
โรงเรยีน ไมค่ านึงถงึเรือ่งการเมอืงแต่เป็นการรว่มมอืกนัทุกคนทุกเหล่า เพื่อก่อใหเ้กดิความเจรญิแก่
เยาวชนในทางกาย สตปัิญญา สงัคม จติใจและศลีธรรม เพื่อเป็นบุคคลทีพ่งึประสงคข์องสงัคมของชาตแิละ
ของเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ปลกูฝังใหม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิค์วบคู่ไปกบัการ
ส่งเสรมิใหม้สีนัตสิุขในชุมชน ในสงัคม ในชาต ิและระหว่างชาตดิว้ย 
 เป็นวธิกีารพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงด ีอาศยัความสมคัรใจและความเตม็ใจเป็นส าคญัความ
รบัผดิชอบพืน้ฐาน ยดึมัน่ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื เรยีนรูโ้ดยการกระท าและรว่มมอืกนัท าทีเ่รยีกว่า
ระบบหมู ่ส่งเสรมิความก้าวหน้าของบุคคลโดยใชห้ลกัสูตรและวชิาพเิศษลกูเสอืจงูใจและใหป้ฏบิตักินัจรงิๆ 
ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นกจิกรรมกลางแจง้ 
 โดยหลกัการดงักล่าวมาแลว้เพื่อความเป็นปึกแผ่น และด าเนินการไปท านองเดยีวกนั ชาตต่ิางๆ ที่
มกีจิกรรมลูกเสอืจงึรวมตวักนัเป็นองคก์ารขึน้ และขนานนามว่า “ลกูเสอืโลก” (World Scout) มธีรรมนูญว่า
ดว้ยการปกครองเป็นบทบญัญตัใินการด าเนินการ 
การด าเนินงานขององคก์ารลูกเสือโลกโดยสงัเขป 
 องคก์ารลกูเสอืโลก คอื องคก์ารนานาชาต ิทีไ่มใ่ช่เป็นองคก์ารรฐับาลใดมอีงคป์ระกอบส าคญั 3 
ประการ คอื สมชัชาลกูเสอืโลก คณะกรรมการลกูเสอืโลก และส านักงานลกูเสอืโลก 
การประชุมสมชัชาลูกเสือโลก 
 ทีป่ระชุม (Conference) คอื “สมชัชาใหญ่”(General Assembly) ของการลกูเสอืโลกประกอบดว้ย
ประเทศสมาชกิ 163 ประเทศ จ านวนลกูเสอืและผูก้ ากบัลกูเสอืมากกว่า 30,000,000 คน ตัง้อยูใ่นดนิแดน
ต่างๆ มากกว่า 200 แห่ง ประเทศหนึ่งทีจ่ะมสีมาคมลกูเสอืไดเ้พยีงแห่งเดยีวกบัแต่ละประเทศจะมผีูแ้ทน
เขา้รว่มประชุมสมชัชาฯ ไดป้ระเทศละ 6 คน และผูส้งัเกตการณ์อกีจ านวนหนึ่ง โดยสมาชกิออกเสยีง
ลงคะแนนได ้6 เสยีง ถ้าประเทศใดมสีมาชกิลกูเสอืมากกว่า 1 แห่ง เพื่อสะดวกในการด าเนินงานใหร้วมกนั
เขา้ในรปูสหพนัธ ์
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 ในการรบัรองประเทศต่างๆ เขา้เป็นสมาชกิสมชัชาลกูเสอืทุกประเทศจะตอ้งยอมรบัในหลกัการขัน้
มลูฐานของลกูเสอืโลก เช่น สมาคมลกูเสอืแห่งประเทศนัน้ๆ จะตอ้งไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการเมอืงและยอมรบัใน
เรือ่งกระบวนการอาสาสมคัร ฯลฯ เป็นต้น 
 ประเทศหนึ่งจะมคีณะลกูเสอืแห่งชาตไิดเ้พยีงหนึ่งเท่านัน้ และจะเป็นตวัแทนของคณะลกูเสอื
ทัง้หมดในการประชุมสมชัชาลกูเสอื คณะลกูเสอืแห่งชาต ิอาจประกอบดว้ยสมาคมลกูเสอืมากกว่าหนึ่ง
รวมกนั มรีปูแบบเป็นสหพนัธก์ไ็ด ้โดยมวีตัถุประสงคข์องการลูกเสอืรว่มกนั 
 การประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก มกีารประชุมทุกระยะ 2 ปี คอื ตัง้แต่ครัง้ที ่1 ถงึครัง้ที ่32 แต่ต่อมา
ไดม้กีารเปลีย่นเป็นการประชุมทุกระยะ 3 ปี โดยเริม่ตัง้แต่ครัง้ที ่33 ทีจ่ดัขึน้ ณ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2536 โดยไดจ้ดัขึน้ทีป่ระเทศต่างๆ ดงันี้คอื  

  ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2463  ประเทศองักฤษ 
     ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2465  ประเทศฝรัง่เศส 
      ครัง้ที ่3 พ.ศ. 2467  ประเทศเดนมารค์ 
     ครัง้ที ่4 พ.ศ. 2469  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
     ครัง้ที ่5 พ.ศ. 2472  ประเทศองักฤษ 
   ครัง้ที ่6 พ.ศ. 2474  ประเทศออสเตรยี 

ครัง้ที ่7 พ.ศ. 2476  ประเทศฮงัการ ี
ครัง้ที ่8 พ.ศ. 2478  ประเทศสวเีดน 
ครัง้ที ่9 พ.ศ. 2480  ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
ครัง้ที ่10 พ.ศ. 2482  ประเทศสกอตแลนด ์
ครัง้ที ่11 พ.ศ. 2490  ประเทศฝรัง่เศส 
ครัง้ที ่12 พ.ศ. 2492  ประเทศนอรเ์วย ์
ครัง้ที ่13 พ.ศ. 2494  ประเทศออสเตรยี 
ครัง้ที ่14 พ.ศ. 2496  ประเทศลชิเชนสไตน์ 
ครัง้ที ่15 พ.ศ. 2498  ประเทศแคนนาดา 
ครัง้ที ่16 พ.ศ. 2500  ประเทศองักฤษ 
ครัง้ที ่17 พ.ศ. 2502  ประเทศอนิเดยี 
ครัง้ที ่18 พ.ศ. 2504  ประเทศโปรตุเกส 
ครัง้ที ่19 พ.ศ. 2506  ประเทศกรซี 
ครัง้ที ่20 พ.ศ. 2508  ประเทศเมก็ซโีก 
ครัง้ที ่21 พ.ศ. 2510  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ครัง้ที ่22 พ.ศ. 2512  ประเทศฟินแลนด ์
ครัง้ที ่23 พ.ศ. 2514  ประเทศญี่ปุ่ น 
ครัง้ที ่24 พ.ศ. 2516  ประเทศเคนยา 
ครัง้ที ่25 พ.ศ. 2518  ประเทศเดนมารค์ 
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ครัง้ที ่26 พ.ศ. 2520  ประเทศแคนาดา 
ครัง้ที ่27 พ.ศ. 2522  ประเทศองักฤษ 
ครัง้ที ่28 พ.ศ. 2524  ประเทศเซเนกลั 
ครัง้ที ่29 พ.ศ. 2526  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ครัง้ที ่30 พ.ศ. 2528  ประเทศเยอรมนันีตะวนัตก 
ครัง้ที ่31 พ.ศ. 2531  ประเทศออสเตรเลยี 
ครัง้ที ่32 พ.ศ. 2533  ประเทศฝรัง่เศส 
ครัง้ที ่33 พ.ศ. 2536  ประเทศไทย 
ครัง้ที ่34 พ.ศ. 2539  ประเทศนอรเ์วย ์
ครัง้ที ่35 พ.ศ. 2542  ประเทศอาฟรกิาใต้ 
ครัง้ที ่36 พ.ศ. 2545  ประเทศกรซี 
ครัง้ที ่37 พ.ศ. 2548  ประเทศตูนีเซยี 
ครัง้ที ่38 พ.ศ. 2551  ประเทศเกาหลใีต้ 
ครัง้ที ่39 พ.ศ. 2554  ประเทศบราซลิ 
ครัง้ที ่40 พ.ศ. 2557  ประเทศสโลวาเกยี 
ครัง้ที ่41 พ.ศ. 2560  ประเทศอาเซอรไ์บจาน 

หน้าท่ีของสมชัชาลูกเสือโลก 
สมชัชาลกูเสอืโลกเป็นองคก์รทีก่ าหนดนโยบายเป็นส าคญัในทุก 3 ปี จะมกีารนดัหมายประชุมกนั 
ทีใ่ดทีห่นึ่ง เพื่อก าหนดนโยบายหรอืใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงาน 

รบัทราบการด าเนินกจิการของลกูเสอืทัว่โลก 
เลอืกตัง้กรรมการลูกเสอืโลก 
พจิารณาสมาชกิใหม ่และตดัสนิใจในเรือ่งการขบัออกจากสมาชกิ 
พจิารณารายงานและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการลกูเสอืโลก 

คณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee) 
คณะกรรมการลกูเสอืโลก ประกอบดว้ยสมาชกิ 12 นาย อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 6 ปี ซึง่เป็นผูแ้ทน 

ของแต่ละสมาคมทีม่ารว่มประชุมสมชัชาฯ จะเป็นผูล้งคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ โดยวธิลีบั ครัง้หนึ่งของ
จ านวนคณะกรรมการลูกเสอืโลกจะหมดวาระ และจะตอ้งเลอืกตัง้ใหม่ในทุกๆ 3 ปี ทีม่กีารประชุมสมชัชา
ลกูเสอืโลกแต่ละครัง้ และอาจมกีารเลอืกตัง้ซ่อมแทนต าแหน่งทีว่่างลงเนื่องจากกรณทีีล่าออกก่อนวาระ
ก าหนดหรอืตาย ดว้ยกรณใีดๆ ส านักงานลกูเสอืโลกจะเป็นผูแ้จง้ใหบ้รรดาประเทศสมาชกิทราบล่วงหน้า 6 
เดอืน และใหป้ระเทศสมาชกิแจง้ความจ านงคข์อสมคัรเขา้รบัการเลอืกตัง้ไปยงัส านกังานลกูเสอืโลกภายใน 
8 สปัดาห ์ประเทศทีม่บุีคคลรว่มเป็นกรรมการลกูเสอืโลกอยูแ่ลว้ ไม่มสีทิธิใ์นการขอรบัการเลอืกตัง้ 

คณะกรรมการลกูเสอืโลกจะมกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ สถานทีแ่ลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 
ประธานคณะกรรมการลกูเสอืเขตฯ (Chairman, Regional Scout Committee) อาจไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่ม
ประชุมดว้ย แต่ไม่มสีทิธิอ์อกเสยีง 
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เลขาธกิารคณะกรรมการลกูเสอืโลก จะท าหน้าทีเ่ป็นเลขาธกิารคณะกรรมการลกูเสอืโลก 
คณะกรรมการลกูเสอืโลกมอี านาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
อ านาจของคณะกรรมการลกูเสอืโลก   
- ส่งเสรมิภราดรพีน้่องลูกเสอืรว่มโลก โดยการเยีย่มเยยีนตดิต่อทางจดหมาย  
- การฝึกอบรมและการรว่มชุมนุมอื่น   
- เป็นตวัแทนสมชัชาลูกเสอืโลกในระหว่างการประชุม   
- ใหค้ าแนะน าและช่วยเหลอืในการด าเนินงานต่างๆ ของลูกเสอื  
- สนับสนุนในการทีจ่ะยอมรบัประเทศต่างๆ ทีย่ ื่นค ารอ้ง เพื่อขอเขา้เป็นสมาชกิรบัและ 
  ถอนการจดทะเบยีนดงักล่าว   
- เพกิถอนหรอืระงบัขอ้บงัคบัและระเบยีบวาระแห่งทีป่ระชุมสมชัชาลกูเสอืโลก 
- พจิารณาขอ้เสนอแนะซึง่มาจากประเทศสมาชกิทัง้หลาย 
- แต่งตัง้ต าแหน่งเลขาธกิารส านักงานลกูเสอืโลก 
- ดแูลการด าเนินงานของส านกังานลกูเสอืโลก 
- รบัผดิชอบในการหาเงนิกองทุนเพิม่เตมิ 
- เป็นตวัแทนของส านกังานลูกเสอืในกจิการระหว่างชาต ิหรอืนานาชาต ิ
- อนุมตักิารใหเ้ครือ่งราชอสิรยิาภรณ์แก่ผูบ้รกิารประโยชน์ต่อกระบวนการลกูเสอืแห่งโลก 

 
หน้าท่ีของคณะกรรมการลูกเสือโลก 

แต่งตัง้กรรมการเฉพาะคราว ตามวาระความจ าเป็นในการด าเนินงานเกี่ยวกบัปัญหาฉุกเฉินที่
เกดิขึน้ 

แต่งตัง้อนุกรรมการซึง่จ าเป็นตอ้งปฏบิตัแิทนเฉพาะเรือ่ง โดยปกตจิะแต่งตัง้จากบุคคลซึง่เป็น
สมาชกิในกระบวนการลกูเสอืโลก เช่น การใหเ้ครือ่งราชอสิรยิาภรณ์การเงนิ ฯลฯ เป็นตน้ 

แต่งตัง้กรรมการเฉพาะกจิหรอืกรรมการทีไ่ดร้บัเลอืกใหท้ าหน้าทีเ่ฉพาะเพื่อพจิารณาปัญหาเฉพาะ
ซึง่อาจเกดิขึน้เป็นครัง้คราว 

เป็นผูอ้ยูใ่นฐานะทีป่รกึษาต่อคณะกรรมการลกูเสอืเขตฯ โดยคณะบุคคลเหล่านัน้ไดร้บัการ 
เลอืกตัง้มาจากสมชัชาลกูเสอืในเขตนัน้ๆ ซึง่มธีรรมนูญการปกครองของตน โดยไดร้บัความยนิยอม
เหน็ชอบจากคณะกรรมการลูกเสอืโลกแลว้ และโดยเนื้อหาแห่งธรรมนูญลกูเสอืโลก คณะกรรมการลกูเสอื
เขตฯ ยอ่มมภีารกจิและหน้าทีเ่กีย่วกบัขบวนการลกูเสอืเขตของตน 

แต่งตัง้กรรมการทีป่รกึษาตามความจ าเป็นเฉพาะเรือ่งเกี่ยวกบัเทคนิคซึง่มผีลกระทบกระเทอืนต่อ
การพฒันาอนัมัน่คงหรอือาจเป็นประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของกระบวนการลกูเสอื 

แต่งตัง้กรรมการเกี่ยวกบัการศกึษาหรอืคณะทีป่รกึษา ตามความจ าเป็นเฉพาะเรือ่งเพื่อปฏบิตังิาน
ตามภารกจิและหน้าที ่ซึง่คณะกรรมการลกูเสอืจะผูพ้จิารณาตามความตอ้งการในเรือ่งนัน้ๆ 
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ส านักงานลูกเสือโลก 
 ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการด าเนินการให้เป็นไปตามค าแนะน าหรอืมติที่ประชุมสมชัชา
ลูก เสือโลก (World Scout Conference) และคณะกรรมการลูกเสือโลก (World Scout Committee)           
มเีจา้หน้าที่ประจ าส านักงานลูกเสอืโลกและส านักงานลูกเสอืเขตฯ อกี 5 เขต จ านวน 31 คน คอืส านักงาน
ใหญ่ประจ าเมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และที่ส านักงานของคณะลูกเสือเขตฯ ที่คอสตารกิ้า 
ฟิลปิปินส ์เคนยา อยีปิต ์และสวสิเซอรแ์ลนด ์
ก าเนิดส านักงานลกูเสือโลกโดยสงัเขป 
 ในปี พ.ศ. 2463 ไดม้กีารชุมนุมลูกเสอืขึน้ครัง้แรกทีก่รุงลอนดอน และในการชุมนุมครัง้นี้ไดจ้ดัใหม้ี
การประชุมบรรดาผู้น าทางการลูกเสือนานาชาติครัง้แรกด้วยในที่ประชุมเห็นสมควรให้จดัตัง้ส านักงาน
ลกูเสอืโลกขึน้ เพื่อจะไดท้ าหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางประสานงานของคณะกรรมการลูกเสอืนานาชาต ิเผยแพร่และ
พฒันาการลกูเสอืแก่นานาประเทศ 
 วนัที่ 11 ตุลาคม 2463 ส านักงานลูกเสือนานาชาติ (Boy Scout International Bureau) ก็ได้เปิด
ด าเนินการขึน้ภายในอาคารส านักงานคณะลูกเสอืแห่งประเทศองักฤษ ในกรุงลอนดอน โดยขอเช่าสถานที่
จากส านกังานคณะกรรมการลกูเสอืองักฤษในการด าเนินงานครัง้นี้ 
 มิสเตอร์ เฟรเดริค เอฟ . พีบอดี้  (Mr. Frederick F. Peabody) ซึ่ งเป็นคหบดีผู้ ม ั ง่คั ง่ชาว
สหรฐัอเมรกิาเป็นผูอ้อกทุนค่าใชจ้่ายแก่ส านกังานฯ โดยตลอดส าหรบัปีแรก 
 ผูอ้ านวยการกติตมิศกัดิค์นแรก คอื มสิเตอร ์เฮลเบธิ เอส. มารต์นิ (Mr.Hubert S. Martin) และยงั
ด ารงต าแหน่งเป็นผูต้รวจการลกูเสอืฝ่ายต่างประเทศของคณะลูกเสอืองักฤษดว้ยเขาด ารงต าแหน่งอยูไ่ด ้18 
ปี กถ็งึแก่กรรมเมือ่ปี พ.ศ. 2481 
 ผูท้ี่รบัช่วงต่อมาก็คอื พนัเอก เจ.เอส.วลิสนั (J.S. Wilson) ได้รบัต าแหน่งผู้อ านวยการกติตมิศกัดิ ์
คนที ่2 ขณะเดยีวกนัเขาเป็นผูอ้ านวยการค่ายของกลิเวลลป์ารค์ดว้ย 
 เมื่อพนัเอก เจ.เอส.วลิสนั ได้รบัแต่งตัง้ก็ได้ยา้ยที่ท าการของส านักงานลูกเสอืนานาชาตไิปที่ใหม่
คอื 28 ถนนบัค๊กิง้แฮม พาเลซ ในกรงุลอนดอน 
 ปี พ.ศ. 2482 สงครามโลกครัง้ที ่2 ไดเ้กดิขึน้ งานของส านักงานแห่งนี้กซ็บเซาลงเพราะการตดิต่อ
สมัพนัธร์ะหว่างประเทศต่างๆ นัน้ไมส่ะดวก 
 ปี พ.ศ. 2488 ส านักงานลูกเสอืนานาชาตกิ็เริม่คกึคกัขึน้อกี และได้ยา้ยที่ท าการของส านักงานไป
อยูท่ี ่172 ถนนอบิรูี ่ต าบลเวช็ทมนิซเทอะ เพราะสถานทีเ่ดมิหมดสญัญาเช่า 
 ปี พ.ศ. 2489 – 2496 กไ็ดห้นัมาฟ้ืนฟูการลูกเสอืในประเทศลาตนิอเมรกิาและประเทศอื่นๆ ทีช่ะงกั
ไปขณะทีเ่กดิสงคราม 
 ปี พ.ศ. 2496 นัน้เอง พลตร ีดี.ซี.ซพไร (D.C.Spry) ก็ได้รบัเลือกตัง้เป็นผู้อ านวยการส านักงาน
ลูกเสอืโลก คณะกรรมการบรหิารของส านักงานเหน็ว่าควรยา้ยที่ท าการไปอยู่ที่ทวปีอเมรกิาเพราะสะดวก
แก่การหาเงนิและรายได้ เพื่อจะได้น ามาค ้าจุนในการด าเนินงาน เพราะล าพงัค่าธรรมเนียมสมาชกิประจ า
จากประเทศต่างๆ นัน้ไม่พอที่จะด าเนินงานและขณะนัน้เศรษฐกิจของประเทศในยุโรปต ่ามากเกือบทุก
ประเทศการหาเงนิมาบ ารุงส านกังานจงึท าไดล้ าบาก 



60 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 

 

 ดงันัน้ส านกงานลูกเสอืโลกจงึยา้ยจากกรุงลอนดอนไปอยู่กรุงออตตาวา ในประเทศแคนนาดาเมื่อ
วนัที ่1 มกราคม 2501 
 ปี พ.ศ. 2508 ในคราวการประชุมสมชัชาลูกเสอืโลก ครัง้ที่ 20 ณ เมอืงเมก็ซโิก ระหว่างวนัที่ 26 
กนัยายน ถงึวนัที่ 3 ตุลาคม 2508 พลตร ีด.ีซ.ีซพไร (D.C.Spry) ก็พน้จากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
ลูกเสือโลกไปตามวาระ คงให้ มิสเตอร์ รดิชาร์ด ที.ลูนด (Mr. Richard T. Lund) รกัษาการในต าแหน่ง
จนกระทัง่ พ.ศ. 2510 ในคราวการประชุมสมชัชาลูกเสอืโลกได้ประกาศแต่งตัง้ ด๊อกเตอร ์แลสซลีโอ นากี ้
(Dr. Laszlo Nagy) แทนต าแหน่งผู้อ านวยการทีว่่างลง โดยเรยีกต าแหน่งเสยีใหม่ว่าเลขาธกิาร (Secretary 
General) เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2510 และนอกจากนัน้ที่ประชุมสมชัชาลูกเสือโลกยงัได้มมีติเห็นพ้อง
ต้องกันว่าให้ย้ายส านักงานใหญ่ ส านักงานลูกเสือโลก จากออตตาวาไปอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นศูนย์แห่งยุโรปและการคมนาคมที่สะดวกที่สุด และขณะนี้เมอืงเจนีวาก็คือที่ตัง้
ส านกังานนานาชาตหิลายสาขา 
 ปี พ.ศ. 2531 ด๊อกเตอร ์แลสซลีโอ นากี้ ไดพ้น้วาระจากการเป็นเลขาธกิารฯ ซึง่ไดต่้ออายุมาหลาย
ครัง้แลว้ รวมระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งเลขาธกิารฯ เป็นเวลา 21 ปี  
 ปี พ.ศ. 2531 – 2547 ด๊อกเตอรจ์ารค์ เมอรยิอง  (Jacques Moreillon) ชาวสวซิเซอรแ์ลนด ์
ด ารงต าแหน่งเลขาธกิารฯ โดยในระยะน้ี  กจิการลกูเสอืทัว่โลกมคีวามรดุหน้าก้าวไปไกลอยา่งมาก โดย
จากเดมิในวนัเขา้รบัต าแหน่ง มลีกูเสอื 16 ลา้นคน ใน 120 ประเทศทัว่โลก  และในวนัทีส่ ิน้สุดการด ารง
ต าแหน่ง มลีกูเสอืถงึ 28 ลา้นคน ใน 155 ประเทศ 

ปี พ.ศ. 2547 - 2550 ด๊อกเตอรเ์อด็ดอูาโด มซิโซน่ี (Eduardo Missoni) ชาวอติาล ี 
ปี พ.ศ. 2550 - 2555 นายลุด พานิซโซ่ (Luc Panissod) ชาวฝรัง่เศส ในยคุสมยันี้ไดใ้หก้าร

สนบัสนุนดา้นรฐัธรรมนูญการวางแผนยุทธศาสตรแ์ละการประเมนิผลเชงิกลยทุธก์ารสื่อสารและการ
ต่างประเทศ และเขาไดร้บัรางวลั Bronze Wolf ในปีพ. ศ. 2539 
 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 นายสก๊อตซ ์ เทยีร ์ (Scott A. Teare) ชาวอเมรกิา เป็นเลขาธกิารฯคน
แรกทีไ่มไ่ดแ้ต่งตัง้มาจากชาวยโุรปโดยในยคุสมยันี้ไดม้กีารปรบัปรงุโครงสรา้งและยา้ยทีท่ าการ
ส านกังานลกูเสอืโลกเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของสภาพสงัคม และเขาไดร้บัรางวลั Bronze Wolf ใน
ปี พ. ศ. 2555 

ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั* นายอลัเหมด็ อลัเฮน็ดาว ี(Ahmad Alhendawi) ชาวจอรแ์ดน 
เลขาธกิารฯคนปัจจุบนั โดยมนีโยบายเชื่อมัน่ในเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) และเชื่อมัน่ใน
การลงทุนทีเ่หมาะสมกบัคนหนุ่มสาวว่าพวกเขาสามารถมสี่วนรว่มอยา่งมากในการบรรลุเป้าหมาย และ
ยงัเป็นผูท้ีม่บีทบาทส าคญัในการมสี่วนรว่มในการรวมตวัของสนัตภิาพในสถานทีต่่าง ๆ ซึง่น าไปสู่การ
ยอมรบัดา้นสนัตภิาพและความมัน่คง  
 
*ขอ้มลู ณ วนัที ่ 8 มถุินายน 2560 
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หน้าท่ีของส านักงานลูกเสือโลกมีดงัน้ีคือ 
เป็นศูนยก์ลางประสานงานและตดิต่อองคก์ารลกูเสอืนานาชาตทิีเ่ป็นสมาชกิทัว่โลก 
ใหค้วามช่วยเหลอืและค าแนะน าแก่องคก์รการลกูเสอืนานาชาตทิีร่อ้งขอไป 
ท าหน้าทีว่จิยั คน้ควา้ และวางโครงการระยะยาวในการพฒันาการลกูเสอืในนามสมชัชาลกูเสอืโลก

และกรรมการบรหิารลกูเสอืโลก 
ส่งเสรมิใหม้กีารก่อตัง้องคก์ารลกูเสอืใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ตามความจ าเป็นและช่วยพฒันาองคก์ารลกูเสอื

เหล่านัน้ โดยการช่วยส่งเอกสารเกี่ยวกบัการลกูเสอื จดัใหเ้จา้หน้าทีส่ านักงานลกูเสอืโลกไปเยีย่มเยยีนและ
จดัใหม้กีารฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 

จดัการตดิต่อโดยตรงกบัประเทศในเครอืสมาชกิ โดยการไปเยีย่มเยยีนของเลขาธกิารและ
ผูต้รวจการส านกังานลกูเสอืโลกเสมอ 

แต่งตัง้ผูต้รวจการฝ่ายบรหิารและผูต้รวจการฝ่ายฝึกอบรมในเขตต่างๆ ซึง่ประเทศสมาชกิในสงักดั
ตอ้งการทีจ่ะไดร้บัความช่วยเหลอื 

จดัใหม้กีารประชุมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืนานาชาตสิองปีต่อครัง้ และจดักจิกรรมอื่นๆ ระหว่าง
ลกูเสอืนานาชาต ิส าหรบัประเทศในเครอืสมาชกิอย่างเพยีงพอ 

ท าหน้าทีเ่ป็นส านกังานเลขาธกิารของคณะกรรมการลกูเสอืโลก ทัง้ต าแหน่งประจ าและต าแหน่ง
ชัว่คราว เช่น คณะกรรมการลกูเสอืโลก ฝ่ายฝึกอบรม ฯลฯ 

สง่เสรมิใหม้กีารฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืนานาชาต ิตามเขตต่างๆ ของส านักงานลกูเสอืโลก 
และใหม้อีนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมประจ าเขตนัน้ๆ 

ออกวารสารลกูเสอืฉบบัประจ าเดอืน และวารสารลูกเสอืประจ าเขตแต่ละเขต เพื่อเผยแพรข่่าวสาร
การลกูเสอื 

ส่งเสรมิใหม้กีารเยีย่มเยยีนระหว่างประเทศต่าง ๆ เป็นการตอบแทนซึง่กนัและกนั รวมทัง้ให้
ค าแนะน าและช่วยเหลอืตามโครงการต่าง ๆ ทีจ่ าเป็น 

ช่วยเหลอืในการปรบัปรงุกจิการลกูเสอื ตามโปรแกรมการประชาสมัพนัธท์ัว่โลก 
ท าหน้าทีต่ดิต่อกบัองคก์ารอื่น ๆ ของโลก เช่น ส านกังานลกูเสอืหญงิแห่งโลก องคก์าร

สหประชาชาต ิยเูนสโก และองคก์ารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการพฒันาชุมชนใหเ้ป็นพลเมอืงด ี
ส านักงานลกูเสอืไดแ้บ่งการบรหิารลกูเสอืเป็นเขตๆ แต่ละเขตกม็ผีูต้รวจการฝ่ายบรหิารประจ าเขต 

ของตน และมศีูนยก์ลางด าเนินงานของแต่ละเขตดงันี้ คอื 
 เขตกลุ่มประเทศลาตนิอเมรกิา (Inter American Region) อยูท่ีเ่มอืงซานโฮเช่ ในประเทศออสตา
รกิา 

เขตกลุ่มประเทศยโุรป (Europan Region) ส านกังานตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจนีวา ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ 
เขตกลุ่มอาหรบั (Arab Region) ส านกังานอยูท่ีเ่มอืงไคโร ประเทศอยีปิต์ 
เขตเอเชยี-แปซฟิิก (Asia-Pacific Region) ส านกังานตัง้อยูท่ีเ่มอืงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส ์
เขตอาฟรกิา (Afriga Region) ส านกังานตัง้อยูท่ีเ่มอืงไนโรบ ีประเทศเคนยา 
เขตยเูรเซยี (Urasia Region) ส านักงานตัง้อยู่ทีเ่มอืงยลัตาเคอรซ์ฟั ประเทศยเูครน 
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ภมิูหลงัของท่ีประชุมสมชัชาลูกเสือเขตเอเชีย – แปซิฟิก 
 กรรมการลกูเสอืโลกไดจ้ดัตัง้ส านักงานเขตตะวนัออกไกล (Far – East Region) ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2499 
ขณะนัน้มปีระเทศสมาชกิอยู่เพยีง 10 ประเทศ รวมประเทศไทยดว้ย ครัน้ต่อมาการลูกเสอืในเขตนี้มกีาร
ขยายตวัขึน้เรือ่ยๆ สองปีต่อมามปีระเทศสมาชกิเพิม่ขึน้เป็น 14 ประเทศ จงึไดจ้ดัใหม้กีารประชุมลกูเสอื
เขตตะวนัออกไกลขึน้ (Far – East Scout Conference) เป็นครัง้แรก ณ เมอืงบาเกยีว ประเทศฟิลปิปินส ์
และต่อมากม็กีารประชุมทุก 2 ปี 
 ในปี พ.ศ. 2513 ประเทศสมาชกิเพิม่ขึน้เป็น 18 ประเทศ และไดเ้ปลีย่นจากเขตตะวนัออกไกลเป็น
เขตเอเชยี-แปซฟิิก (Asia-Pacific Region) และปัจจบุนันี้มปีระเทศสมาชกิเพิม่ขึน้เป็น 20 ประเทศแลว้ ที่
เพิม่ขึน้มา มเีนปาล บงัคลาเทศ ฟิจ ิปาปัวนิวกนีี และบรไูน 
คณะกรรมการลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก  
 จากธรรมนูญลกูเสอืเขตเอเชยี-แปซฟิิก ก าหนดใหม้คีณะกรรมการ 10 คนจาก 10 ประเทศอยูใ่น
ต าแหน่งคราวละ 6 ปี โดยทีป่ระชุมลกูเสอืเขตเอเชยี-แปซฟิิก เป็นผูเ้ลอืกตัง้ทุกระยะ 3 ปี ทีม่กีารประชุม 
คณะกรรมการชุดนี้จะมกีารประชุมทุกปี และอาจจะแต่งตัง้อนุกรรมการหรอืกรรมการด าเนินงานในเรือ่งใด
เรือ่งหนึ่ง กย็อ่มท าไดต้ามความจ าเป็นในเขตของตน 
คนไทยท่ีเคยเป็นคณะกรรมการลกูเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

1. นายแพทยแ์สง  สุทธพิงษ์ (พ.ศ. 2503 - 2507) 
2. นายอภยั  จนัทวมิล (พ.ศ.2507 - 2511) ไดร้บัเลอืกเป็นประธานกรรมการ (พ.ศ.2509-2511) 
3. นายจติร ทงัสุบุตร (พ.ศ. 2511 - 2513) 

  4. นายเพทาย อมาตยกุล (พ.ศ. 2515 - 2519) 
5. นายแพทยบ์ุญสม  มารต์นิ (พ.ศ. 2519 - 2523) 
6. พลโทเยีย่ม  อนิทรก าแหง (พ.ศ. 2523 - 2525) 
7. นายส าอาง  พ่วงบุตร (พ.ศ. 2525 - 2529) 
8. นายอาณฐัชยั รตัตกุล (พ.ศ. 2529 - 2535) 
9. นายสุธรรม พนัธุศกัดิ ์ ไดร้บัเลอืกเป็นรองประธานกรรมการคนที ่ 1 (พ.ศ.2535 – 2541) 
10. นายประกอบ มกุุระ ไดร้บัเลอืกเป็นรองประธานกรรมการคนที ่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2556) 
11. นายพทัธโรจน์ กมลโรจน์สริ ิ สมยัที ่1 (พ.ศ.2557 – 2558) ,สมยัที ่2 (พ.ศ.2558 – ปัจจบุนั*)  

 
*ขอ้มลู ณ วนัที ่ 8 มถุินายน 2560 

 

เก่ียวกบัการเงิน 
 นอกจากการก าหนดใหเ้กบ็ค่าบ ารงุลกูเสอืโลกส าหรบัลกูเสอืในเครือ่งแบบแลว้ยงัไดเ้งนิมาจาก
รางวลัหรอืเงนิบรจิาคมลูนิธ ิบรษิทัและบุคคลในวงการต่างๆ มหีลายประเทศทีด่อ้ยพฒันาไดร้บัความ
ช่วยเหลอืจากกองเงนิลงทุนลกูเสอืนานาชาต ิซึง่น าไปช่วยเหลอืพีน้่องของเราและส านกังานลกูเสอืโลก 
เป็นผูจ้ดัสรรในเรือ่งงบประมาณและไดน้ าเงนิกองทุนไปฝากไวใ้นธนาคารต่างๆ 10 แห่ง ใน 9 ประเทศ 

แผนภมิูการบริหารงานของส านักงานลูกเสือโลก 
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World  Organization of the Scout Movement (WOSM) 
  

 
 

Send 6 delegates to a biennial 
ส่งผูแ้ทน 6 คน ไปร่วมการประชุมทุก 3 ปี 

 
elects 12 mem Staggered basis      GENERAL  ASSEMBLY 
OF  
six – year term        WORLD SCOUTING 
12 คนอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 6 ปี      สมชัชาลกูเสอื 
 
Sets policy supervise       BOARD OF DIRETOR OF 
The work of the WSB       WORLD SCOUTING 
วางนโยบายดแูลการด าเนินงาน      คณะกรรมการอ านวยการ 
ของส านักงานลกูเสอืโลก 
 
Implementation relationships      SECRETARIAT OF  
Eo – ordination promotion       WORLD 
SCOUTING 
ด าเนินการ ตดิต่อประสานงาน      ส านักงานเลขาธกิาร 
และส่งเสรมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169 MEMBER  COUNTRIES 

WORLD 

WORLD 
COMMITTEE 

WORLD 

AFRICA ARAB ASIA 
PACIFIC 

EUROPE INTER 
AMERICA

N 
Information Training    World Jamboree Visits Direct     Rublication  
& Advice การฝึกอบรม        & Moot การเยีย่มเยยีน         Research  
การใหค้  าช้ีแจง                   การชุมนุม และการ                 การพิมพเ์อกสาร 
แนะน า                               ลูกเสือช่วยเหลือโดยตรง        และการวจิยั 

169 MEMBER  COUNTRIES 
 

URESIA 
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ความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
 ลกูเสอืนานาชาตมิคีวามสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี้ 

1. กจิการลกูเสอืทุกประเทศมหีลกัการทีส่ าคญัอย่างเดยีวกนั 
1.1 หน้าทีต่่อพระผูเ้ป็นเจา้และศาสนา 
1.2 ความจงรกัภกัดต่ีอประเทศชาตขิองตน 
1.3 มคีวามศรทัธาในมติรภาพ และความเป็นพีน้่องของลกูเสอืทัว่โลก 
1.4 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
1.5 การยอมรบัและปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
1.6 การเขา้เป็นสมาชกิดว้ยความสมคัรใจ 
1.7 มคีวามเป็นกลางไมข่ึน้กบัอทิธพิลทางการเมอืง 
1.8 มกี าหนดการพเิศษส าหรบัการฝึกอบรมโดยอาศยัระบบหมู ่การทดสอบเป็นขัน้ๆ 

เครือ่งหมายวชิาพเิศษ กจิกรรมกลางแจง้ 
2. ยดึหลกัการพฒันาลกูเสอื 8 ประการ 

2.1 พฒันาความคดิเรือ่งศาสนา 
2.2 พฒันาใหม้คีวามรูส้กึดา้นค่านิยม 
2.3 การพฒันาทางร่างกาย 
2.4 การพฒันาทางสตปัิญญา 
2.5 การพฒันาทางสงัคม 
2.6 สมัพนัธภาพทางสงัคมในกลุ่มลกูเสอื 
2.7 ความรบัผดิชอบต่อชุมชน 

3.ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มมกีารจดังานชุมนุมลกูเสอืโลก งานชุมนุมลกูเสอืเขตต่างๆ เช่น 
งานชุมนุมลกูเสอืเขตเอเชยีแปซฟิิก เป็นต้น  การจดังานชุมนุมลกูเสอืท าใหลู้กเสอืประเทศต่างๆ ไดม้ี
โอกาสมารว่มชุมนุม ไดม้โีอกาสท ากจิกรรมต่างๆ รว่มกนั ไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ ท าใหม้ี
ความสมัพนัธก์นัมากขึน้ มเีพื่อนต่างชาตเิพิม่ขึน้ และอาจมกีารตดิต่อกนัหลงัจากงานชุมนุมลกูเสอืแลว้ จะ
ท าใหค้วามสมัพนัธต่์างๆ แนบแน่นขึน้จากเดมิมโีครงการแลกเปลีย่นลกูเสอืเพื่อศกึษาดงูานกจิการลกูเสอื
ของแต่ละประเทศ ท าใหล้กูเสอืไดม้โีอกาสรว่มโครงการดงักล่าว ไดศ้กึษากจิการลกูเสอืและสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูเสอืในประเทศทีแ่ลกเปลีย่นตามโครงการ ยงัผลใหค้วามสมัพนัธเ์กี่ยวกบักจิการ
ลกูเสอืของประเทศมคีวามผูกพนักนัมากขึน้ 

จะเหน็ไดว้่าจากหลกัการและกจิกรรมต่างๆ ดงักล่าวนัน้กจิการลกูเสอืเป็นกจิการทีส่่งเสรมิใหพ้ี่
น้องลกูเสอืทัว่โลกมคีวามสมัพนัธก์นัเป็นอย่างด ีดงันัน้หลกัการทีว่่าลกูเสอืเป็นมติรของทุกคนและเป็นพี่
น้องกบัลกูเสอือื่นทัว่โลก 
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แบบทดสอบ แผนกิจกรรมท่ี 2 
ค าสัง่  ใหเ้ขยีนเครือ่งหมายกากบาท (  ) ทบัตวัอกัษรหน้าขอ้ค าตอบทีถู่กทีสุ่ด 
1. นายกรฐัมนตรดี ารงต าแหน่งใดในสภาลกูเสอืแห่งชาต ิ
 ก. ประธานสภาลกูเสอืแห่งชาต ิ  ข. สภานายกของสภาลกูเสอืแห่งชาต ิ
 ค. อุปนายกของสภาลกูเสอืแห่งชาต ิ ง. ผูอ้ านวยการใหญ่ของสภาลกูเสอืแห่งชาติ 
2. ประธานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตคิอืใคร 
 ก. นายกรฐัมนตร ี   ข. รองนายกรฐัมนตร ี
 ค. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ง. อธบิดกีรมพลศกึษา 
3. ขอ้ใดที ่ไมใ่ช่ อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาติ 
 ก. ด าเนินการตามนโยบายของสภาลกูเสอืแห่งชาติ 
 ข. ด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
 ค. จดัใหม้กีารฝึกอบรมลกูเสอืและผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
 ง. พจิารณารายงานประจ าปีของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
4. ผูว้่าราชการจงัหวดัท าหน้าทีใ่ด ในคณะกรรมการลกูเสอืจงัหวดั 
 ก. ทีป่รกึษาคณะกรรมการฯ ข. ประธานกรรมการฯ 
 ค. อุปนายก   ง. กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
5. ประธานคณะกรรมการลูกเสอืเขตคอืใคร 
 ก. นายอ าเภอ   ข. ปลดัอ าเภอ 
 ค. ผูอ้ านวยส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา 
 ง. ผูอ้ านวยการส านกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
6. ในปัจจุบนัสมชัชาลกูเสอืโลกมกีารประชุมทุกๆ กีปี่ 
 ก. 1 ปี    ข. 2 ปี 
 ค. 3 ปี    ง.  4 ปี 
7. คณะกรรมการลกูเสอืโลก ประกอบดว้ยผูแ้ทนกีค่น 
 ก. 6 คน   ข. 8 คน 
 ค. 10 คน   ง. 12 คน 
8. ส านกังานลกูเสอืโลก มใีครเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
 ก. เลขาธกิารส านกังานลกูเสอืโลก ข. เลขานุการส านกังานลกูเสอืโลก  

ค. ผูอ้ านวยการส านกังานลกูเสอืโลก ง. ประธานส านกังานลกูเสอืโลก 
 
9. ส านกังานลกูเสอืโลกม ีส านกังานสาขากี่แห่ง 
 ก. 3 แห่ง    ข. 5 แห่ง 
 ค. 7 แห่ง    ง. 9 แห่ง 
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10. ขอ้ใด ไมใ่ช่ หลกัการส าคญัของกจิการลกูเสอื 
 ก. มคีวามจงรกัภกัดต่ีอประเทศชาติ ข. การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
 ค. ไมเ่กีย่วขอ้งกบัอทิธพิลทางการเมอืง ง. ไมจ่ าเป็นตอ้งมศีาสนา 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

  1.ข  2.ค  3.ง  4.ข  5.ค   
  6.ค  7.ง  8.ก  9.ข  10.ง 
 
 
 
เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
ทางเตียนเวียนลงนรก ทางรกวกขึ้นสวรรค ์

 เดก็ชายคนหนึ่งเป็นลกูของคนร ่ารวย เกดิมา พ่อ – แมใ่หทุ้กอย่าง ตามใจทุกอย่าง การเรยีนไม่ม ี 
ความตัง้ใจถอืว่า พ่อ – แม่รวย อยู่มาไม่นานนกั พ่อ – แม่ เสยีชวีติลงทรพัยส์มบตัต่ิางๆ ทีม่อียูก่ถ็ูกลกูคน
นี้ผลาญหมดจนสิน้ พอหมดทรพัยส์นิที ่พ่อ – แมห่าไวใ้ห ้เดก็คนนี้กค็ดิสัน้เลยฆา่ตวัตาย 

แต่มเีดก็อกีคนหนึ่งเกดิมามคีวามล าบาก อดทนต่อสูช้วีติทุกอย่างดว้ยตวัเอง มคีวามตัง้ใจเรยีน 
แมม้อุีปสรรคต่างๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีน เดก็คนนัน้กส็ามารถแก้ปัญหาไดจ้นประสบความส าเรจ็ใน
ชวีติอยา่งราบรืน่ทุกวนันี้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  หากคนเราไมม่คีวามตัง้ใจและอดทน ถงึแมจ้ะมทีรพัยส์นิเงนิทองมากมายกช็่วยอะไร
ไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้ลกูเสอืเนตรนารวีสิามญั ควรตัง้ใจศกึษาหาความรูแ้ละอดทนต่อความยากล าบากเพื่อ
ความส าเรจ็ในชวีติ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั 1 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 3  ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4    ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามญั          เวลา 2 ชัว่โมง 

 
1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถบอกความหมายของค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืวสิามญัได ้
 1.2 ลกูเสอืปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืวสิามญัได้ 
2.เน้ือหา 

2.1 ความหมายของค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
2.2 กฎของลกูเสอืเปรยีบเสมอืนหลกัการของศาสนา 
2.3 การปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง/เกม 
 3.2 ใบความรู ้
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เกมสรา้งหุ่น 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยาย ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืประกอบภาพในเหตุการณ์ปัจจุบนั 
 2) ลกูเสอืรอ้งเพลง กฎของลกูเสอืโดยผูก้ ากบัลกูเสอืรอ้งเพลงใหฟั้งเป็นตวัอยา่งแลว้ให้
ลกูเสอืรอ้งตาม 
 3) ใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่เตรยีมเรือ่งแสดงบทบาทสมมตุเิกีย่วกบัเรือ่งค าปฏญิาณและกฎของ
ลกูเสอืโดยผูก้ ากบัลกูเสอืมหีวัขอ้เรือ่งใหแ้ต่ละหมูจ่บัฉลากเลอืกเรือ่ง แลว้ใหแ้ต่ละหมูเ่ตรยีมการแสดง
บทบาทสมมตุเิพื่อน าเสนอต่อไป 
 4) ใหล้กูเสอืออกมาแสดงบทบาทสมมตุเิรือ่งทีจ่บัฉลากไดโ้ดยใหแ้สดงทลีะหมู่ 
 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุการแสดงบทบาทสมมตุขิองลกูเสอื ซกัถาม
รายละเอยีดเพิม่เตมิและเพิม่เตมิส่วนทีย่งัไมส่มบูรณ์ 
 6) ผูก้ ากบัลกูเสอืเสนอแนะใหล้กูเสอืท่องค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืแลว้น าไปปฏบิตัใิช้
ในชวีติประจ าวนั 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.การประเมิน 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิรายและบทบาทสมมตุ ิ
   

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 
 
เพลง 

กฎค าปฏิญาณ 

กฎค าปฏญิาณ  ทุกวนัเราต่างจดจ า 
ไมเ่คยลมืค า   น้อมน าไวใ้นดวงใจ 
ยดึมัน่หนกัหนา   ไมว่่าจะอยูแ่ห่งใด 

พวกเราลกูเสอื   ยดึมัน่ไวใ้นค าปฏญิาณ 
 
 

กฎของลกูเสือ 

   กฎขอ้หนึ่งพงึจ าใหด้ ี  ลกูเสอืตอ้งมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 
   กฎขอ้ทีส่องนัน้รองลงไป  จะภกัดใีหผู้ม้พีระคุณ 
   กฎขอ้ทีส่ามนัน้บ าเพญ็บุญ ช่วยเหลอืเกือ้กูลผูอ้ื่นเรือ่ยไป 
   นะเธอ อยา่ลมื อยา่ลมื ๆ 
   กฎขอ้สีน่ัน้มาคดิ  จะเป็นมติรกบัคนทัว่ไป 
   กฎขอ้หา้ท่านว่าเอาไว้  มารยาทนัน้ไซรห้ดัใหง้ามๆ 
   กฎขอ้หกนรกไมต่าม  เพราะน ้าใจงามกรณุาสตัวม์นั 
   นะเธอ อยา่ลมื อยา่ลมื ๆ 
   กฎขอ้เจด็จงเชื่อฟัง  ในค าสัง่โดยดุษฎ ี
   กฎขอ้ทีแ่ปดยิม้ยิม้ไวซ้ ี  ลกูเสอืไมห่นีต่อความยากล าบาก 
   กฎขอ้ทีเ่กา้ออมเอาไวย้ามยาก จะไมล่ าบากเงนิทองมากม ี
   กฎขอ้ทีส่บิประพฤตคิวามด ี ทัง้กายวจมีโนพรอ้มกนั 
   นะเธอ อยา่ลมื อยา่ลมืๆ 
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เกม 
สร้างหุ่น 

จ านวนผูเ้ล่ม  20 – 40 คน 
อปุกรณ์   - 
สถานท่ีเล่น  สนาม 
วิธีการเล่น  1. จดัผูเ้ล่นเป็นแถวแบบรปูวงกลมโดยใหน้ัง่ชดิกนั ผูน้ าเกมใหผู้เ้ล่นคนแรกหนั
หน้าไปหาผูเ้ล่นคนทางขวามอื แลว้จดัท่าทางต่างๆ ตามทีต่อ้งการ เช่น จบัแขนยกขึน้บนศรีษะ ในขณะ
ทีผู่เ้ล่นคนทีจ่ดัท่าทางต่างๆ อยู ่ผูเ้ล่นทีถู่กท านัน้จะตอ้งอยูเ่ฉยๆ ไมห่วัเราะหากหวัเราะจะตอ้งออกจาก
การแขง่ขนั จะท าต่อกนัไปจนครบทุกคน 
   2. ผูท้ีไ่มห่วัเราะเลยจะเป็นผูท้ีช่นะ 
ข้อควรระวงั  การจดัท่าทางต่างๆ ทีจ่ดัใหผู้เ้ล่น ตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมดว้ย 
ประโยชน์  1.เป็นการฝึกการควบคุมอารมณ์ และความอดทน 
   2.ท าใหเ้กดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ  
 
ใบความรู้ 

ค าปฏิญาณและกฎลกูเสือ 
 

ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
 ค าว่า “ปฏิญาณ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า “ให้ค ามัน่สัญญาโดยมาก                 
มกัเป็นไปตามแบบพธิ”ี 

ลูกเสอืจะต้องส านึกว่า การกล่าวค าปฏิญาณเป็นไปดว้ยสมคัรใจของตนเอง ไม่มกีารบงัคบัอนึ่ง
จะต้องเขา้ใจดว้ยว่า ผูจ้ะเรยีกไดว้่าเป็น “คนจรงิ” เพื่อใหผู้อ้ื่นนับถอืหรอืเชื่อถอืไดน้ัน้จะต้องเป็นผูร้กัษา
ค าพดูโดยเฉพาะทีเ่ป็นค าปฏญิาณ หรอืค ามัน่สญัญาของตน กล่าวคอื ถา้สญัญาว่าจะท าอยา่งไรแลว้ตอ้ง
ท าเหมอืนปากพดูทุกอยา่ง 

ค าปฏิญาณของลูกเสือไม่มีค าว่า “อย่า” หรอื “ต้อง” คือไม่มีการห้ามหรอืบังคับ แต่เป็นค า
ปฏญิาณหรอืค ามัน่สญัญาที่ลูกเสอืและผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืได้กล่าวรบัรองด้วยเกยีรติของตนเองด้วย
ความสมคัรใจ 

กฎของลูกเสอืประกอบดว้ยขอ้บงัคบัซึง่ใชก้บัลูกเสอืทัว่โลก เพื่อใหลู้กเสอืถอืเป็นหลกัปฏบิตัใิน
ชวีติประจ าวนั 

ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอื เป็นหลกัการส าคญัประการหนึ่งของการลูกเสอื ลูกเสอืทุกคน
จะต้องยอมรบัและปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของสมชัชาลกูเสอืโลก
จะต้องก าหนดให้มคี าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส าหรบัลูกเสือของตน โดยอนุโลมตามหลักการที่
ก าหนดไวใ้นธรรมนูญของสมชัชาของลกูเสอืโลก 

ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืทุกขอ้สอดคลอ้งกบัศลีธรรมของศาสนาทุกศาสนา 
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ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอืท าให้ลูกเสอื มคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
รูจ้กับ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นมรีะเบยีบวนิัย อยู่ในกรอบประเพณีอนัดงีามและไม่ก่อใหเ้กดิความยุ่งยาก
ใดๆ ในบา้นเมอืง 
ค าปฏิญาณของลกูเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่และวิสามญั ม ี3 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 
 ดว้ยเกยีรตขิองขา้ ขา้สญัญาว่า 
 ขอ้ 1. ขา้จะจงรกัภกัด ีต่อชาต ิศาสนาพระมหากษตัรยิ ์
 ขอ้ 2. ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ 
 ขอ้ 3. ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื 
จากค าปฏญิาณของลกูเสอืแสดงใหเ้หน็ว่าลกูเสอืมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
หน้าท่ีต่อชาติ 
 ชาตเิป็นทีร่วมของบุคคลคณะหนึ่ง ซึง่มเีชือ้ชาตกิ าเนิดเกดิมาจากบรรพบุรษุสายเดยีวกนั 
 ชาตไิทย คอื แผ่นดนิและน่านน ้าที่รวมเรยีกว่าประเทศไทย ประกอบดว้ย ประชาชน พลเมอืงที่
รวมกนัเรยีกว่า คนไทย  
 ธงชาติ เป็นเครื่องหมายแทนชาติ ฉะนัน้ ธงชาตจิงึเป็นสิง่ที่ควรแก่การเคารพ เป็นหน้าที่ของ
ลกูเสอืทุกคน จะตอ้งแสดงความเคารพในโอกาสทีช่กัธงขึน้สู่ยอดเสาและชกัธงลงจากยอดเสา 
 พธิชีกัธงชาตขิึน้สู่ยอดเสา หรอืชกัธงลงจากยอดเสานัน้ เป็นพธิทีีส่ าคญัอย่างหนึ่งของลูกเสอืซึง่
จะต้องกระท าด้วยความพถิีพถินัเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้มหีน้าที่ชกัธงชาตขิึน้ลง
ก่อนชกัธงควรเชญิธงชาติไปผูกให้เรยีบรอ้ย และเวลาชกัธงลงต้องระวงัไม่ให้ธงชาตสิมัผสักบัพื้นเป็น
เดด็ขาด เมื่อชกัธงลงแล้วควรแก้ธงชาตพิบัให้เรยีบรอ้ย วางบนพานที่เตรยีมไว้แล้วเชญิธงชาตไิปเก็บ
รกัษาไวใ้นทีเ่หมาะสม 
 เพลงชาต ิเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของไทย ลกูเสอืต้องรอ้งเพลงชาตไิดอ้ย่างถูกต้องและเมือ่ได้
ยนิการรอ้งหรอืบรรเลงเลเพลงชาตติอ้งแสดงความเคารพทุกครัง้ 
 ลูกเสอืจะต้องปฏบิตัิต่อชาติ ด้วยความเคารพ ยกย่อง เทดิทูน ไม่กระท าการใดๆ อนัที่จะน า
ความเสื่อมเสยีมาสู่ชาตขิองเรา 
หน้าท่ีต่อศาสนา 
 ศาสนามพีระคุณแก่เรามาก โดยช่วยแนะน าสัง่สอนให้รูผ้ ิดชอบชัว่ด ีสิง่ใดควรละเว้นคอืให้เรา
สรา้งความดลีะเวน้ความชัว่ไม่เบยีดเบยีนกนั ลกูเสอืทุกคนต้องมศีาสนา จะเป็นศาสนาใดกไ็ด ้เพราะทุก
ศาสนาสอนใหค้นเป็นคนด ีโดยการละเวน้ความชัว่กระท าแต่ความด ีและท าใจใหบ้รสิุทธิ ์
 ลูกเสอืจะต้องประพฤติและปฏบิตัิกิจทางศาสนา ตามจารตีประเพณี นับถือด้วยใจบรสิุทธิไ์ม่
แสดงการลบหลู่ศาสนา ไม่ว่าศาสนาใดๆ ควรหาโอกาสปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนาตลอดเวลาทีส่ามารถ
ท าได ้
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หน้าท่ีต่อพระมหากษตัริย ์
 พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุของชาต ิทรงเป็นอคัรศาสนูปถมัภก ทรงเป็นจอมทพัไทยเป็นที่
รวมแห่งความเคารพสกัการะและความสามคัคขีองคนไทยทัง้ชาต ินอกจากนัน้พระองคท์รงเป็นพระ
ประมขุของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
 ลกูเสอืจะตอ้งถวายความจงรกัภกัด ีเคารพสกัการะต่อพระองคแ์ละสมเดจ็พระนางเจา้
พระบรมราชนิีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงคท์ุกพระองค ์และต่อพระพรมฉายาลกัษณ์ ไมแ่สดงกริยิา
วาจาอนัเป็นการลบหลู่ดหูมิน่หรอืท าใหเ้สื่อมเสยีพระเกยีรตยิศ ยอมสละเลอืดเนื้อถวายชวีติเป็นราชพลี
ได ้ 
หน้าท่ีต่อผูอ่ื้น 
 ดงัค าปฏญิาณขอ้ 2 ทีว่่า ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ 
 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นเป็นหลกัส าคญัประการหน่ึงของลกูเสอื และเป็นสิง่ทีท่ าใหก้าร
ลกูเสอืมชีื่อเสยีง ไดร้บัการยกยอ่งจากประชาชนโดยทัว่ไป ในการบ าเพญ็ประโยชน์ ควรเริม่จากสิง่ทีม่ ี
อยูใ่กลต้วัตนก่อนไดแ้ก่ ทีบ่า้นของตนเอง โดยการช่วยเหลอืงานในบา้นและครอบครวั ช่วยเหลอืและท า
ประโยชน์ใหแ้ก่เพื่อน หอ้เรยีน โรงเรยีนหรอืกองลกูเสอืทีส่งักดั ชุมชน สงัคม และประเทศชาตใินมีใ่น
ทีสุ่ดโดยลกูเสอืตอ้งตระหนักว่าการช่วยเหลอืผูอ้ื่นเป็นสิง่มเีกยีรต ิและปฏบิตัดิว้ยความสมคัรใจ  
หน้าท่ีต่อการปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
 ลกูเสอืทุกคนมหีน้าทีป่ฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื เปรยีบเสมอืนศลีของลกูเสอืที่
ตอ้งถอืปฏบิตั ิโดยถอืเป็นหลกัยดึเหนียวใหป้ฏบิตัแิต่สิง่ทีด่งีาม หลกัเล่านี้เป็นหลกัสากลซึง่ลกูเสอืทุก
ประเทศถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกนัทัว่โลก  
กฎของลกูเสอื ม ี10 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1 ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 
 ขอ้ 2 ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และซื่อตรงต่อผูม้พีระคุณ 
 ขอ้ 3 ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
 ขอ้ 4 ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคน และเป็นพีน้่องกบัลูกเสอือื่นทัว่โลก 
 ขอ้ 5 ลกูเสอืเป็นผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ย 
 ขอ้ 6 ลกูเสอืมคีวามเมตตากรณุาต่อสตัว ์ 
 ขอ้ 7 ลกูเสอืเชื่อฟังค าสัง่ของบดิามารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ขอ้ 8 ลกูเสอืมใีจรา่เรงิ และไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก  
 ขอ้ 9 ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
 ขอ้ 10 ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ  
 หมายเหตุ กฎของลกูเสอื ขอ้ 10 นี้ ไดด้ดัแปลงมาจากกฎของลกูเสอืขอ้ 10 ตามธรรมนูญของ
สมชัชาลกูเสอืโลกทีว่่า “ลกูเสอืเป็นผูส้ะอาดในทางความคดิ วาจา และการกระท า” 
ความหมายและรายละเอยีดของกฎลกูเสอื 
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 ขอ้ 1ลกูเสือมีเกียรติเช่ือถือได้ เกยีรตขิองลกูเสอืเป็นสิง่ทีม่คี่ายิง่ เกยีรตเิป็นศกัดิส์ทิธิ ์เมือ่ได้
กล่าวออกมาแลว้จะท าอยา่งไรแลว้ตอ้งปฏบิตัติามค าพดูทนัทโีดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ และตอ้งท าดว้ยความ
ตัง้ใจจรงิเตม็ความสามารถ คนทีรู่จ้กัรกัษาเกยีรตเิป็นผูเ้ชื่อถอืได ้ในฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอืวสิามญั ท่าน
ตอ้งไมย่อมใหส้ิง่ใดๆมาท าใหท้่านเสยีเกยีรตหิรอืละเมดิค ามัน่สญัญาเป็นอนัขาด 
 ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และซ่ือตรงต่อผูมี้พระคณุ 
คือ ลกูเสอืตอ้งมคีวามซื่อตรง ซื่อสตัย ์จงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และผูอุ้ปการะคุณ 
ดว้ยการยกยอ่งเทดิทนูเคารพรกั เมือ่มภียัอนัตรายยอมสละชวีติป้องกนัได ้ในฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอื
วสิามญั ท่านจะตอ้งตระหนักถงึเรือ่งความซื่อตรง ซื่อสตัย ์และจงรกัภกัดต่ีอ สถาบนัทัง้ 3 และผูม้ ี
พระคุณ ตอ้งแสดงออกทุกเมือ่ ๆ มโีอกาส  
 ข้อ 3ลูกเสือมีหน้าท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้นคอื พยายามกระท าตน
ใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทนใด ๆ เช่น ช่วยเหลอืใหพ้น้
ทุกขพ์น้ภยัอนัตราย ช่วยกจิการบา้นเมอืง งานโรงเรยีน และชุมชน ตลอดจนสงัคมและประเทศชาตใิน
ฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอืวสิามญัท่านตอ้งเตรยีมพรอ้มเสมอทีจ่ะช่วยเหลอืโดยไมเ่หน็แก่ความยากล าบาก 
และควรบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นอยูเ่สมอ 
 ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพ่ีน้องกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก คอื ลกูเสอืตอ้งมี
ใจโอบออ้มอาร ีเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่แก่คนทุกชัน้ โดยไมเ่ลอืกชาต ิศาสนาและชัน้วรรณะ จะเป็นชาตเิดยีวกนั
หรอืต่างชาตกิย็อ่มถอืว่าเป็นพวกเดยีวกนั เป็นพีน้่องกนัตอ้งช่วยเหลอืกนั เมือ่พบกนัตอ้งทักทาย ใน
ฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอืวสิามญั ท่านจะตอ้งยอดรบัว่าคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษยแ์ละไม่รงัเกยีจความแตกต่าง
ในเรือ่งต่างๆ ควรมองหาส่วนดขีองผูอ้ื่น และไมตรจีติมติรภาพทีแ่ทจ้รงิจะเกดิขึน้ 
 ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผูส้ภุาพเรียบร้อย คอื เป็นผูแ้สดงกริยิาวาจาสุภาพอ่อนโยน นอบน้อมมี
สมัมาคารวะแก่บุคคลทัว่ไป รูจ้กัยกยอ่งใหเ้กยีรตแิก่ผูอ่้อนกว่า และผูท้ีส่งูวยักว่า ในฐานะทีท่่านเป็น
ลกูเสอืวสิามญั ท่านตอ้งค านึงถงึการแสดงความสุภาพต่อบุคคลทัว่ๆไป โดยเฉพาะ ผูห้ญงิ คนแก่ และ
เดก็ แมก้ระทัง่ฝ่ายตรงขา้มกบัท่าน  
 ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรณุาต่อสตัว ์คอื เป็นผูม้ใีจเมตตากรณุา สงสารสตัว ์ไมฆ่า่ ไม่
ทรมาน หรอืรงัแกสตัวใ์หเ้จบ็ปวด เพราะสตัวท์ัง้หลาย มคีวามรกัและหวงแหนชวีติของตนยิง่กว่าสิง่ใด 
ทุกชวีติปรารถนามคีวามสุข ความรกั ความอบอุ่น และการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัแต่เกลยีดกลวัการปอง
รา้ย ในฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอืวสิามญั ภารกจิอนัส าคญัทีสุ่ด คอืการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ใหพ้น้จากความทุกข์
และบรกิารใหผู้อ้ื่นไดร้บัความสุข ดงันัน้ จงึควรจะเป็นผูม้คีวามรกัและความเมตตาสตัวด์ว้ย 
 ข้อ 7 ลูกเสือเช่ือฟังค าสัง่ของบิดามารดาและผูบ้งัคบับญัชาด้วยความเคารพ คอื ลกูเสอื
ตอ้งเชื่อฟังอยูใ่นโอวาทค าสัง่สอยและค าแนะน าของบดิามารดา ญาตผิูใ้หญ่ ครบูาอาจารย ์และ
ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความจรงิใจ การปฏบิตัติามค าสัง่ตอ้งกระท าโดยไมล่งัเล ตอ้งตัง้ใจและอยูใ่นระเบยีบ
วนิยั ในฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอืวสิามญัท่านจะตอ้งยอมรบัและเตม็ใจเชื่อฟังค าสัง่สอน โดยชอบดว้ย
เหตุผลไมม่กีารโตแ้ยง้ และปฏบิตัดิว้ยความเตม็ใจวนิยัจะเกดิในตวัท่าน ซึง่เป็นวนิัยจากภายใน  
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 ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก คอื ลกูเสอืตอ้งเป็นผูท้ีม่หีน้าตา
ยิม้แยม้แจม่ใสเสมอถงึแมจ้ะประสบต่อความยากล าบากกไ็มบ่่น ไมแ่สดงความย่อทอ้ใหผู้อ้ื่นเหน็ ใน
ฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอืวสิามญั ท่านตอ้งรา่เรงิอดทน และจะตอ้งยนืหยดัต่อสูด้ว้ยความเขม้แขง็ในเมือ่มี
เหตุการณ์ต่างๆเกดิขึน้ 
 ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มธัยสัถ ์คอื ลกูเสอืตอ้งเป็นผูรู้จ้กักระเหมด็กระแหมไ่มใ่ชจ้่ายสุรุ่ยสุรา่ยรูจ้กั
รกัษาทรพัย ์และสิง่ของของตนและผูอ้ื่น รูจ้กัเกบ็หอมรอมรบิไวส้ าหรบัใชจ้า่ยตามความจ าเป็นไมต่อ้ง
คอยเบยีดเบยีนผูอ้ื่น เมือ่ถงึโอกาสอนัควรกอ็าจสละเพื่อประโยชน์ผูท้ีไ่ดร้บัดว้ยความเตม็ใจ นอกจากจะ
รูจ้กัประหยดัเงนิทองแลว้ ตอ้งรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ ในฐานะทีท่่านเป็นลูกเสอืวสิามญั ท่าน
จะตอ้งไมย่อมเสยีเวลาหรอืเสยีเงนิส าหรบัความสุขส าราญในปัจจบุนัแต่ควรใชโ้อกาสนัน้ เพื่อใหบ้รรลุ
ความส าเรจ็ในหน้าทีท่ ัง้ในปัจจุบนัและอนาคตขา้งหน้า 
 ข้อ 10 ลกูเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ คอื ลกูเสอืตอ้งประพฤตตินใหถู้กตอ้งอยูใ่น
ศลีธรรม อยูใ่นกรอบประเพณทีีด่ ีละเวน้ความชัว่และอกุศลกรรมต่างๆ ตอ้งมหีริโิอตตปัปะ คอืรูจ้กั
ละอายต่อบาป เกลยีดชงัและกลวัความชัว่ ไมเ่หน็แกสนิจา้งรางวลั มสีตคิอยเหนี่ยวรัง้ไม่ยอมใหใ้จพาไป
ในทางทีผ่ดิมวีาจาไพเราะไมก่ล่าวส่อเสยีดใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น มจีติใจดคีดิรา้ยต่อผูอ้ื่น รู้จกัใหอ้ภยัซึง่กนั
กนั ในฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอืวสิามญั ท่านตอ้งเป็นตวัของตวัอง และเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่ผูอ้ื่นในทุกสิง่ทุก
อยา่งทีท่่าน คดิ พดูและกระท า 
 
สรปุค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
 ในฐานะทีเ่ป็นลกูเสอืวสิามญัตอ้งจ าไวว้่า การขา้มจากความเป็นเดก็ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่นัน้มไิด ้
เป็นแค่เพยีงเรยีนรูใ้นการปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื แต่ลกูเสอืวสิามญัตอ้งใชก้ฎของลกูเสอืนัน้ส าหรบั
ปฏบิตัใินดา้นการด าเนินชวีติประจ าวนั ในปัจจบุนัลกูเสอืวสิามญัตอ้งเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ้ื่น และอาจจะชกั
น าเขาเหล่านัน้ใหไ้ปในทศิทางทีด่หีรอืทางชัว่ได ้ถ้าลกูเสอืวสิามญัปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของ
ลกูเสอืกย็อ่มเป็นตวัอยา่งทีด่ ีแต่ถา้ไมป่ฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืกอ็าจจะชกัน าผูอ้ื่นไป
ในทางทีไ่มด่ ีเพราะฉะนัน้ลกูเสอืวสิามญัจะตอ้งยดึมัน่ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืไวต้ลอดเวลาโดยที่
มไิดห้มายถงึการท่องจ าแบบนกแก้วนกขุนทอง ตอ้งจ าแลว้น าไปประพฤตปิฏบิตัจินเกดิความเคยชนิเป็น
ปกตนิิสยัแลว้จะประสบความส าเรจ็ในชวีติ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ไม่เช่ือค าผู้ใหญ่ 

 ในกาลครัง้หนึ่งมพี่อคา้เกวยีนคนหน่ึงพาบรวิารออกไปคา้ขาย และไดพ้กัอยูท่ีต่ าบลหนึ่งใน
ต าบลแห่งนี้มบี่อเก่า ๆ อยูบ่่อหนึ่งแต่ไมม่นี ้า พ่อคา้จงึพากนัขดุเพื่อจะไดน้ ้าพอกนิครัน้ขดุลกึลงไปกพ็บ 
แกว้ไพฑรูย ์เป็นจ านวนมาก แมจ้ะไดม้ากเพยีงใดกย็งัไมพ่อความตอ้งการของบรรดาบรวิารจงึขดุลกึลง
ไปอกี พ่อคา้หวัหน้าเหน็อศัจรรยเ์ช่นน้ีจงึพดูว่า “พวกเราควรจะพอกนัเสยีท ีเราไดม้ากมายพอความ
ตอ้งการแลว้ไมค่วรขดุต่อไปอกีจะโลภไปถงึไหนกนั” บรรดาบรวิารไมเ่ชื่อฟังจงึขดุลกึลงไปอกี  
 จนกระทัง่ดนิทะลุถงึถิน่ทีอ่ยู่พญานาค พญานาคเหน็มนุษยม์ารบกวนเช่นนัน้กโ็กรธพ่นพษิ
ขึน้มาใส่บรวิารพ่อคา้จนถงึแก่ความหมด คงเหลอืแต่พ่อคา้หวัหน้าคนเดยีว ต่อมาพญานาคไดป้ลอมตวั
เป็นบุรษุผูห้นึ่ง มาหาพ่อคา้แลว้ถามว่า “เกดิเรือ่งอะไรหรอื”พ่อคา้กเ็ล่าเรือ่งใหฟั้งโดยตลอดพญานาคได้
ฟังดงันัน้กเ็ปรยขึน้ว่า “เพราะความโลภแท้ๆ  เอาเถอะฉนัจะขนแกว้ไพฑรูยไ์ปใหเ้ราแบ่งกนัคนละครึง่” 
พ่อคา้ยอมตาม พญานาคพาพ่อคา้ไปส่งถงึบา้น แลว้กลบัไปอยูท่ีข่องตน พ่อคา้กลายเป็นคนร ่ารวยเอา
ทรพัยอ์อกมาท าบุญท าทานเพื่อกุศลผลบุญในภายภาคหน้า 
 
 เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนเราควรตระหนกัอยูเ่สมอว่าเราจะตอ้งเชื่อฟังค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาหรอื
ผูใ้หญ่ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 3  ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5   การคบเพ่ือน                            เวลา 1 ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถบอกแนวทางในการเลอืกคบเพื่อนทีม่ผีลต่อชวีติได้ 
 1.2 ลกูเสอืสามารถอธบิายคุณลกัษณะเพื่อนทีค่วรคบได ้
2. เน้ือหา 

เพื่อนมคีวามส าคญัต่อชวีติของคนเรา การรูจ้กัเลอืกคบเพื่อนทีด่จีะน าพาชวีติใหเ้ป็นสุขได ้ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภมูเิพลง/เกม 
 3.2 ใบความรู ้
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

  4.2 เกมหรอืเพลง 
  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืเกริน่น าเรื่องการคบเพื่อนมผีลอยา่งไรต่อชวีติ และใหล้กูเสอื 1-2 คนเล่า
ประสบการณ์ตรง ทัง้ทางใหคุ้ณและใหโ้ทษ 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งกลุ่มลูกเสอืออกเป็นกลุ่มละ 8 คน (โดยคละเพศชาย – หญงิ) ระดม
คุณลกัษณะเพื่อนพงึคบหรอืมติรแท้ 

 3) ผูแ้ทนกลุ่มน าเสนอ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิตามใบความรู ้ชื่นชมการเรยีนรู้
ของลกูเสอื และสรปุ 
  4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5. การประเมินผล 
     5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจตนเอง และเขา้ใจเหน็ผูอ้ื่น  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 
เพลง  

รวมเงิน 

รวมเงนิ รวมเงนิวนันี้ รวมกนัใหด้อียา่ใหม้ผีดิพลาด              
ผูห้ญงิใหเ้ป็นเหรยีญบาท(ซ ้า) ผูช้ายเก่งกาจเป็นหา้สบิสตางค์ 

 
ใบความรู้ 

คนท่ีจะคบหา (มิตรแท้ - มิตรเทียม)  

การคบเพื่อนเป็นสิง่ส าคญั มผีลต่อความเจรญิก้าวหน้าและความเสื่อมของชวีติอยา่งมาก มี
หลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัเรือ่งมติรทีค่วรคบกบัทีไ่มค่วรคบและหลกัปฏบิตัต่ิอกนัระหว่างมติรสหายดงัต่อไปนี้  

มิตรแท้ 4 ประเภท มิตรเทียม 4 ประเภท 

1. มิตรอปุการะ มีลกัษณะ 4  
1 เพื่อนประมาท ช่วยรกัษาเพื่อน  
2 เพื่อนประมาท ช่วยรกัษาทรพัยส์นิของเพื่อน  
3 เมือ่มภียั เป็นทีพ่ึง่พ านกัได้  
4 มกีจิจ าเป็น ช่วยออกทรพัยใ์หเ้กนิกว่าทีอ่อกปาก  

1. คนปอกลอก ขนเอาของเพ่ือนไปถ่ายเดียว  
1 คดิเอาแต่ไดฝ่้ายเดยีว  
2 ยอมเสยีน้อย โดยหวงัจะเอาใหม้าก  
3 ตวัมภียั จงึมาช่วยท ากจิของเพื่อน  
4 คบเพื่อน เพราะเหน็แก่ประโยชน์  

2. มิตรร่วมสขุร่วมทุกข ์มีลกัษณะ 4  
1 บอกความลบัแก่เพื่อน  
2 รกัษาความลบัของเพื่อน  
3 มภียัอนัตรายไมล่ะทิง้  
4 แมช้วีติกส็ละใหไ้ด ้ 

2. คนดีแต่พดู มีลกัษณะ 4  
1 ดแีต่ยกหมดของหมดแลว้มาปราศรยั  
2 ดแีต่อา้งของยงัไม่มมีาปราศรยั  
3 สงเคราะหด์ว้ยสิง่ทีห่าประโยชน์มไิด ้ 
4 เมือ่เพื่อนมกีจิ อา้งแต่เหตุขดัขอ้ง  

3. มิตรแนะน าประโยชน์ มีลกัษณะ 4  
1 จะท าชัว่เสยีหาย คอยหา้มปรามไว ้ 
2 แนะน าสนับสนุนใหต้ัง้อยูใ่นความด ี 
3 ใหไ้ดฟั้งไดรู้ส้ ิง่ทีไ่มเ่คยไดรู้ไ้ดฟั้ง  
4 บอกทางสุขทางสวรรคใ์ห ้ 

3. คนหวัประจบ มีลกัษณะ 4  
1 จะท าชัว่กเ็ออออ  
2 จะท าดกีเ็ออออ  
3 ต่อหน้าสรรเสรญิ  
4 ลบัหลงันินทา  

4. มิตรท่ีมีใจรกั มีลกัษณะ 4  
1 เพื่อนมทีุกข ์พลอยไมส่บายใจ (ทุกข์ๆ  ดว้ย)  
2 เพื่อนมสีุข พลอยแช่มชื่นยนิด ี(สุขๆ ดว้ย)  
3 เขาตเิตยีนเพื่อน ช่วยยบัยัง้แกไ้ข  
4 เขาสรรเสรญิเพื่อน ช่วยพูดเสรมิสนบัสนุน  

4. คนชวนฉิบหาย มีลกัษณะ 4  
1 คอยเป็นเพื่อนดื่มน ้าเมา  
2 คอยเป็นเพื่อนเทีย่วกลางคนื  
3 คอยเป็นเพื่อนเทีย่วดกูารเล่น  
4 คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนนั  
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หลกัปฏิบติัต่อกนัระหว่างมิตรสหาย 

หลกัธรรมท่ีพึงปฏิบติัต่อมิตรสหาย หลกัธรรมท่ีมิตรสหายอนุเคราะหต์อบ 

1 เผื่อแผ่แบ่งปัน  
2. พดูจามนี ้าใจ  
3 ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั  
4 มตีนเสมอ รว่มสุขรว่มทุกขด์ว้ย  
5 ซื่อสตัยจ์รงิใจ  

1 เมือ่เพื่อนประมาท ช่วยรกัษาป้องกนั  
2 เมือ่เพื่อนประมาท ช่วยรกัษาทรพัยส์มบตัขิอง
เพื่อน  
3 ในคราวมภียั เป็นทีพ่ึง่ได ้ 
4 ไมล่ะทิง้ในยามทุกขย์าก  
5 นบัถอืตลอดถงึวงศญ์าตขิองมติร  

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
เพ่ือนแท้ 

 
เมื่อหมาป่าก าลงัหวิโซ มนัจงึเดนิหาอาหารอยู่ทัว่ป่า มนัไดเ้หน็กระต่ายน้อยสองตวั มนัดใีจนัก

จงึแอบซุ่มอยู่ในพงหญ้า "ฉันใหห้ญ้ากองนี้แก่เธอกแ็ลว้กนั" กระต่ายข่าวบอกกบักระต่ายด า"ขอบใจเธอ
มากนะเพื่อน" กระต่ายด ายนิดนีัก"แล้วไม่มอีะไรให้ฉันเลยเหรอ" หมาป่ากระโดออกจากพุ่มไม้มาอยู่
ตรงหน้ากระต่ายทัง้สองอย่างรวดเรว็"พระเจา้ช่วย ไดโ้ปรด อย่าท ารา้ยพวกเราเลยนะ" กระต่ายขาวรอ้ง
ขอชวีติ"ท่านหมาป่าผูม้สีงา่ราศ ีท่านปล่อยฉนัไปเถอะนะจะ๊" กระต่ายด าออ้นวอนเช่นกนั"จะท าอยา่งไรดี
ล่ะ พวกเจา้ทัง้สองเป็นเพื่อนกนัเสยีดว้ย ฉนัจะปล่อยไปคงไมไ่ดห้รอก เพราะตวัฉันเองกห็วิมาก แต่ปาก
ปากและท้องของฉันคงกินได้เพยีงตวัเดยีวก่อนส่วนอกีตวัคงต้องเอาไว้ทหีลงั ใครจะให้ฉันกินก่อนด"ี 
หมาป่าบอกอย่างอารมณ์ดกีบัเหยื่อตรงหน้าทัง้สอง"กระต่ายขาวเนื้อนุ่มกว่าฉันแน่ เพราะแมแ้ต่ขนยงัสี
ขาว ส่วนฉันเนื้อคงเหนียวมาก ท่านดูซขินของฉันสดี าอปัลกัษณ์ยิง่นัก" กระต่ายด าแสดงความเหน็แก่
ตวัทนัท"ีแกนี่ช่างน่ารงัเกยีจยิง่นัก ฉันอุตสาหแ์บ่งปันหญ้าใหแ้กไดก้นิ แต่กลบัเหน็แกตวั พูดเอาตวัรอด
แต่เพยีงล าพงั" กระต่ายขาวโมโหกระต่ายด ามาก"ในสถานการณ์แบบนี้ ใครไมร่กัตวัเองบา้งล่ะ ฉันเองก็
กลวัตายหรอืแกไม่กลวัตายหา? “กระต่ายด าถามกลบัไป"ถึงฉันจะกลวัตาย แต่การที่ฉันตายอย่างมี
ศกัดิศ์รยีงัคงดกีว่าการทีฉ่ันจะต้องตายอย่างละอายใจ" กระต่ายขาวบอกอย่างทรนง"จรงิด้วยซ ิพวกเจา้
ทัง้สองคงกลวัตายกนัแน่ กระต่ายด าอย่างเจา้ มนัใจด าสมกบัตวัของเจา้ เอาเป็นว่าฉันจะกนิพวกเจา้ทัง้
สองพรอ้มๆกนัเลยดกีว่า"หมาป่าพูจบจงึใชเ้ลบ็ทีแ่หลมคม ตวดัไปทีต่วักระต่ายด าและกระต่ายขาวอย่าง
รวดเรว็ จากนัน้จงึจบักระต่ายทัง้สองตวักนิเป็นอาหารอนัโอชะทนัท ี
 
เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า  การมีเพื่อน ไม่จ าเป็นต้องมีมากมาย ขอเพียงมีเพื่อนที่รู้ใจกัน และเข้าใจกัน     
ยามมภียัคอยช่วยเหลอืกนัไดก้เ็พยีงพอ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 
หน่วยท่ี 3  ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 6   การสร้างสมัพนัธภาพและการส่ือสาร         เวลา 1  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถอธบิายวธิสีรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสารเชงิบวกกบัผูอ้ื่นได้ 
2. เน้ือหา 
 2.1 การสรา้งสมัพนัธภาพ 
 2.2 การสื่อสารเชงิบวก 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง เกม 
             3.2 ใบความรู ้
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เกมหรอืเพลง 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัความเป็นวยัรุ่นสรา้งและเสรมิ
สมัพนัธภาพกบัเพื่อนๆ หรอืผูอ้ื่น ทัง้เพศเดยีวกนัและต่างเพศ ตามสถานการณ์ในชวีติประจ าวนั และ
โยงไปสอดคลอ้งสมัพนัธภาพกบักฎลกูเสอืขอ้ที ่4 ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคน และเป็นพีน้่องกบั
ลกูเสอือื่นทัว่โลก  

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืเป็น 4 กลุ่ม โดยก าหนดใหล้กูเสอืชาย-หญงิคละกนั แต่ละกลุ่ม
ศกึษาใบความรูแ้ละรว่มกนัอภปิรายถงึวธิกีารหรอืค าพูดใดบา้งในการสรา้งสมัพนัธภาพและสื่อสารตาม
หวัขอ้ ในเวลา 20 นาท ีดงันี้ 

 
 
กลุ่ม 1   ยัง่ยนื        ไมด่ต่ีอกนั 
        (เชงิบวก)       (เชงิลบ) 
 
 
 
กลุ่ม 2   ยัง่ยนื     ไมด่ต่ีอกนั 
 (เชงิบวก)   (เชงิลบ) 
 

เพือ่น 
ต่างเพศ 

เพื่อนเพศ 
เดียวกนั 
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กลุ่ม 3   ยัง่ยนื        ไมด่ต่ีอกนั 
        (เชงิบวก)       (เชงิลบ) 
 
 
 
กลุ่ม 4    ยัง่ยนื       ไมด่ต่ีอกนั 
        (เชงิบวก)        (เชงิลบ) 
 
  
 3) ผูแ้ทนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานอภปิราย กลุ่มละ 2 นาท ี 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสารเชงิบวก และ
ผลดต่ีอชวีติประจ าวนั 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 

  
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และเหน็ความส าคญัของการสรา้งสมัพนัธภาพ    
และการสื่อสารทางบวก 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
เพลง  

ร่วมเฮฮา 
 รว่มเฮฮา เมือ่เรามาเจอกนั (ซ ้า) ไม่รูเ้ป็นอยา่งไร ไมรู่เ้ป็นอย่างไร ไม่รูเ้ป็นอยา่งไร    ใจมนั
ผกูพนั  
 อยูใ่กลก้นั ความสมัพนัธเ์รามากม ี(ซ ้า) ไมรู่เ้ป็นอย่างไร ไมรู่เ้ป็นอยา่งไร ไมรู่เ้ป็นอยา่งไร 
ใจมนัผกูพนั 
 เมือ่จากกนั อยา่ลมืสมัพนัธไ์มตร ี(ซ ้า) ไมรู่เ้ป็นอย่างไร ไมรู่เ้ป็นอย่างไร ไม่รูเ้ป็นอยา่งไร 
ในมนัผกูพนั  

รุ่นพี่ 

รุ่นนอ้ง 
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ใบความรู้ 
การสร้างสมัพนัธภาพและการส่ือสาร 

 การสื่อสาร เป็นการแลกเปลีย่นความคดิ ความรูส้กึ ซึง่กนัและกนั โดยอาศยัทัง้การพูดคุยและ
ท่าทางอริยิาบถต่างๆ ดงันัน้ทกัษะในการสื่อสารทัง้ภาษาและท่าทางกจ็ะส่งผลใหอ้ยากพูดคุยเล่าปัญหา
ต่างๆใหผู้อ้ื่นฟังมากขึน้ ดงัแนวทางต่อไปนี้ 

- สบตาขณะพดูคุยกนั จะท าใหร้บัรูแ้ละเขา้ใจถงึความรูส้กึซึง่กนัและกนั 
- แสดงสหีน้าทีร่บัฟังและยิม้แยม้แจม่ใส 
- แสดงท่าทางทีร่บัฟังอยา่งตัง้ใจและสนใจ โดยผงกศรีษะรบัฟัง โน้มตวัเขา้หา 
- พยายามท าความเขา้ใจถงึความรูส้กึและอารมณ์ โดยการสงัเกตสหีน้าท่าทางเพื่อ 

สามารถสื่อสารตอบกลบัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
- ขณะสื่อสารอาจใชก้ารสมัผสั โดยการจบัมอื จบัตน้แขน โอบกอดจะท าใหล้กูรูส้กึ 

อบอุ่น ใกลช้ดิ สนิทสนม อยากพดูคุยดว้ย 
- การพดูคุยแต่ละเรือ่ง ควรปรบัระยะห่างระหว่างผูพ้ดูกบัผูฟั้งอยา่งเหมาะสมเพื่อสะดวกในการ

แสดงสหีน้า ท่าทาง และน ้าเสยีง 
การเป็นผูฟั้งทีด่ ีจะท าใหค้นพดูกลา้ทีจ่ะเขา้มาพดูคุย ปรกึษาและแสดงความคดิเหน็ได้ 

อยา่งเตม็ทีด่ว้ย เทคนิคการเป็นผูฟั้งทีด่มีดีงันี้  
- ตัง้ใจและสนใจฟัง โดยหนัมาสบตา พรอ้มทัง้พยายามท าความเขา้ใจในประเดน็ทีพ่ดู 
- ขณะทีฟั่งควรแสดงการยอมรบัฟังเรือ่งทีพ่ดู โดยพยกัหน้า สบตาหรอืยิม้  
- พยายามสงัเกตพฤตกิรรมทีค่นพดูแสดงออกมา จะท าใหเ้ขา้ใจความรูส้กึมากขึน้  
- ควรมกีารตอบโตแ้ละถามค าถามไปบา้ง โดยใชค้ าถามทีเ่ปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิ  

ความรูส้กึมากขึน้ 
 

เมือ่ฟังแลว้ไมค่วรรบีสรปุ หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในทนัท ีควรใหพ้ดูจนจบเรือ่งแลว้จงึ 
ค่อยแสดงความคดิเหน็รว่มกนั 
ลกัษณะของการส่ือสาร 
 การสื่อสารมทีัง้ทางบวกและทางลบ รวมทัง้การสื่อสารทีไ่มต่รงไปตรงมา 

- การสื่อสารทางบวก ท าใหผู้ร้บัพอใจและท าใหภู้มใิจ เช่น การชื่นชม ยิม้รบั มอง สบตา จบัมอื 
พดูคุยดว้ยความเป็นมติร การใหส้ิง่ทีต่อ้งการ ฯลฯ  
 - การสื่อสารทางลบ ท าใหผู้ร้บัเสยีใจและรูส้กึดอ้ย เช่นการพดู ต าหนิ ด่าทอ ประชดประชนั 
เปรยีบเทยีบกบัผูอ้ื่นในท่าทดีหูมิน่ หรอืมกีารใหแ้ต่บ่นว่า ล าเลกิดว้ย ฯลฯ 
 - การสื่อสารทีไ่มต่รงไปตรงมา เป็นการแสดงออกอยา่งหนึ่ง แต่มคีวามคดิและความรูส้กึอกี
อยา่งหนึ่งซ่อนอยูเ่ป็นลกัษณะไม่จรงิใจ ไมซ่ื่อสตัย ์เช่น การแสดงท่าทคี าพูดเหมอืนชื่นชมแต่ตอนทา้ย
จะดสูบัสน หรอืมคีวามหมายไปทางลบ เช่น 
 “เธอเป็นคนดทีีสุ่ดคนหนึ่งในโลก.....ถ้าคนอื่นตายหมด” หรอื 
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 “ลายมอืสวยจรงิๆ เหมอืนยุงตกีนั” 
 ความใสใจ แสดงออกไดท้ัง้ค าพดู สายตา ท่าทาง ซึง่แต่ละคนอาจเลอืกรบัการใส่ใจทางบวก 
ปฏเิสธการใส่ใจทางลบและความใส่ใจเคลอืบแฝง เราสามารถปรบัเปลีย่นการใส่ใจใหเ้หมาะสมกบับุคคล 
เวลาและสถานการณ์ 
 วธิกีารสื่อสารทีด่ไีมเ่พยีงแต่การพดูจานุ่มนวล อ่อนหวาน มเีหตุผลเท่านัน้ แต่ตอ้งรูจ้กัพดูจาให้
เขา้ใจและชดัเจน สื่อความหมายใหต้รงตามความตอ้งการของผูพ้ดู เช่น พดูชมเชย ไมใ่ช่พดูประชด
ประชนันอกจากนี้การสื่อสารทีด่ตีอ้งสื่อสารไดโ้ดยตรงระว่างผูพ้ดูและผูฟั้งอกีดว้ย 
 วธิสีื่อสารทีไ่มด่ ีไดแ้ก่ การสื่อสารทีก่ล่าวอา้ง หรอืกล่าวโทษอกีฝ่าย วธิกีารพดูเช่นนี้ท าใหโ้ตง้
เถยีงกนัมากกว่าทีจ่ะเขา้ใจกนัได ้ดงันัน้หลกัการสื่อสารทีจ่ะส่งเสรมิสมัพนัธภาพอนัดคีวรเริม่ตน้ทีก่าร
พดูถงึความรูส้กึ ความตอ้งการของตนเองก่อน  
 
หลกัทัว่ไปของการส่ือสารท่ีดี  
 - บอกความรูส้กึนึกคดิของตนก่อน  
 - ถามและรบัฟังความเหน็ของอกีฝ่ายหน่ึง 

- ถา้คู่สนทนายอมรบักใ็หข้อบคุณและแสดงความชื่นชม ถา้คู่สนทนาปฏบิตัไิมไ่ดใ้ห้ 
พยายามหาทางปรบัใหย้อมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย  
การสื่อสารทีว่ยัรุน่ตอ้งการ  
 วยัรุน่แมจ้ะเป็นเดก็ทีเ่ริม่เปลีย่นวยัแต่ยงัตอ้งการความรกั ความอบอุ่น ความสนใจจากพ่อ แม ่
เช่นเดยีวกบัเดก็วยัอื่นๆ เพยีงแต่รปูแบบของความรกั ความสนใจอาจแตกต่างไปบา้ง เช่น 
 - ตอ้งการความชื่นชมในสิง่ทีเ่ขารบัผดิชอบได ้หรอืสิง่ทีเ่ขาตัง้ใจท า แมจ้ะไมเ่ก่งไม่ฉลาดเท่าคน
อื่น แต่เป็นความสามารถและความเป็นตวัของตวัเอง  
 - ตอ้งการใหป้ลอบใจ ใหก้ าลงัใจเมือ่คราวผดิพลาดหรอืทอ้แท้ 
 - ตอ้งการความรกัทีใ่หอ้สิระ ใหโ้อกาสเป็นส่วนตวัในขอบเขตทีเ่ป็นธรรม  
 - ไมต่อ้งการสื่อสารทางลบ เช่น การดุด่า ประชดประชนั เปรยีบเทยีบใหด้อ้ย  
 - ยงัตอ้งการความสะดวกสบายในชวีติประจ าวนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกนิอยู ่ค่าใช่จา่ยส่วนตวั 
 - ตอ้งการค าพดูทีอ่่อนโยน ไพเราะในการตกัเตอืน หรอืชีแ้นะทางในการปรบัตวั  
 ผลของการส่ือสารท่ีเหมาะสม เป็นสิง่ทีช่่วยใหเ้กดิความภมูใิจในตวัเอง และเป็นปัจจยัส าคญั
ในการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างคนในครอบครวัและเป็นแนวทางใหเ้รยีนรูท้ีจ่ะปรบัตวัในสงัคมต่อไป 
ในทางกลบักนัถา้ไดร้บัการสื่อสารทางลบอยูเ่สมอจะท าใหเ้กดิความรูส้กึไมพ่อใจ น้อยใจและไม่รว่มมอืใน
ค าตกัเตอืน บางครัง้มกีารต่อตา้นเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่นแทน ซึง่จะเกดิปัญหาอื่นๆได ้เช่น หนี
ออกจากบา้น ถูกชกัจงูเขา้กลุ่มเสีย่งต่างๆ ตดิยาเสพตดิ ฯลฯ 
 วธิกีารทีท่ าใหว้ยัรุ่นยอมรบั และไมเ่สยีความรูส้กึดา้นดขีองตน ท าไดด้ว้ยการต าหนิทีพ่ฤตกิรรม
แทนการต าหนิทีต่วัวยัรุ่น ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  
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 - ไมค่วรต าหนิดว้ยค าพดูว่า เป็นนิสยัไมด่ ีหรอืสนัดานไมด่ ีเพราะจะท าใหว้ยัรุ่นโกรธ ต่อตา้น 
ไมย่อมรบั หรอืแกลง้เป็นอย่างนัน้จรงิๆ  
 - ไมค่วรต าหนิลามไปถงึพ่อแม ่เช่น “อยา่งนี้พ่อแมไ่มเ่คยสอน ใช่ไหม” เพราะสรา้งความรูส้กึ
ต่อตา้นอยา่งแรง เป็นอนัตรายต่อการสื่อสารและการสรา้งความสมัพนัธ์ 
 - ไมค่วรต าหนิแลว้ลามไปถงึเรือ่งอื่นๆ เรือ่งในอดตี เรือ่งทีผ่่านมาแลว้ เรือ่งทีเ่คยต าหนิไปแลว้ 
 - ไมค่วรต าหนิแลว้คาดหวงัว่า วยัรุน่คงแกไ้ขไมไ่ด ้หมดหวงั 
 - ไมค่วรต าหนิแลว้ซ ้าเตมิ ประชดประชนั เสยีดส ีเช่น “ใชอ้ะไรคดิเนี่ย หวันะมหีรอืเปล่า”“พ่อแม ่
ใหม้าแค่นี้นะ”“เธอไปเกดิใหมด่กีว่า” 
 - ไมค่วรน าไปผกูพนักบัเรือ่งอื่นทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกนั เช่น “เธอรกัพ่อแมห่รอืเปล่า ถา้รกัท าไมท า
อยา่งนี้” 
 - ไมค่วรใชค้ าพดูหยาบคาย ใชค้ าพดูสุภาพ จรงิจงัแต่นุ่มนวล  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
นกกระจอกล้ินขาด 

นานมาแลว้ มตีากบัยายเลีย้งนกกระจอกไวต้วัหนึ่ง ตานัน้รกันกกระจอกมาก ส่วนยายไมร่กัเลย
อยูม่าวนัหนึ่ง ตาเขา้ป่าไปหาผลไม ้ส่วนยายเฝ้าบา้น เมือ่ยายซกัผา้เสรจ็แลว้กจ็ะลงแป้ง จงึใส่แป้งมนัไว้
ในขนั ฝ่ายนกกระจอกกน็ึกว่ายายเอาแป้งมนัมาใส่ขนัใหก้นิ นกกระจอกกเ็ลยกนิเสยีหมดขนั ยายรูเ้ขา้ก็
โกรธ จงึตดัลิน้นกกระจอก แลว้ไล่ใหไ้ปอยูป่่า 

เมื่อตากลบัมาจากป่า ไม่พบนกกระจอก พอรูเ้รื่องจากยายว่ายายไดต้ดัลิน้แล้วไล่เขา้ป่าไปแล้ว 
ก็เสยีใจมาก จงึออกไปตามหาในป่า ในที่สุดก็พบนกกระจอกตวันัน้ นกกระจอกก็เลี้ยงอาหารและรอ้ง
เพลงให้ตาฟัง และก่อนที่ตาจะกลบับ้านนกกระจอกก็น าของขวญัมาให้ตา โดยเอาหบีสองใบ มาให้ตา
เลอืก ใบหนึ่งหนัก และอกีใบหนึ่งเบา ตานัน้เป็นคนเจยีมสงัขาร ไม่โลภมากจงึเลอืกหบีทีเ่บา เมื่อน าหบี
ใบนัน้มาถงึบ้านก็เปิดดูปรากฏว่าในหบีมทีองค า เพชร พลอย มากมาย ฝ่ายยายเมื่อตาเล่าเรื่องให้ฟัง
ทัง้หมดกเ็กดิความโลภอยากไดห้บีใบหนัก จงึเดนิทางเขา้ป่าไปหานกกระจอกเทศทนัท ีนกกระจอกเทศ
กแ็สนด ียกหบี 2 ใบ ออกมาใหย้ายเลอืก ยายก็เลอืกหีบใบที่หนักเพราะอยากไดส้มบตัมิากกว่าทีไ่ด้ไป
แล้ว ระหว่างเดนิทางกลบับ้านนัน้ยายอยากรูว้่าในหบีที่หนักแสนหนักนัน้มอีะไร อดใจไว้ไม่ได้จงึเปิด
ออกดูก็ปรากฏว่า มงีเูตม็ไปหมด ยายถงึกบัรอ้งลัน่...วิง่หนีเอาตวัรอดมาได้ ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ยายก็
พฤตตินเป็นคนด ีมเีมตตา ไมโ่ลภมาก และมใีจเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ประกอบแต่กรรมดตีลอดมา  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า โลภมาก ลาภหาย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 3  ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 7  การเรียนรู้เบญจภมิู             เวลา 2 ชัว่โมง 
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัของการรกัษาและหวงแหนสาธารณสมบตัขิองชาตไิด้ 
 
2. เน้ือหา 
 5 ภมูหิรอืเบญจภมู ิไดแ้ก่ 
  1. ภมูปิระวตั ิ
  2. ภมูธิรรม 
  3. ภมูพิล 
  4. ภมูปิระชาไท 
  5. ภมูใิจในความเป็นไทย 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง/เกม  
 3.2 ใบความรู ้
 3.3 วดิทีศัน์ 2 เรือ่ง 
          1) เรือ่งพระนเรศวร หรอื บางระจนั หรอืภาพประวตัศิาสตรใ์นการสูร้บ 
      2) พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั หรอืภาพพระราชกรณยีกจิ  
 3.4 ภาพ 
  1) ภาพประชาชนไทยรว่มกจิกรรมในวนัส าคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
  2) ภาพการปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนาหรอืภาพเอกลกัษณ์ไทยทางดา้นขนบธรรมเนียม 
 ประเพณ ีภาษา วฒันธรรมภมูปัิญญาไทย 
 3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเขา้รว่มกจิกรรม 5 ฐาน ดงันี้  
   - ฐานที ่1 ภูมปิระวตั ิ
   - ฐานที ่2 ภูมพิล 
   - ฐานที ่3 ภูมธิรรม 
   - ฐานที ่4 ภูมปิระชาไท 
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   - ฐานที ่5 ภูมใินความเป็นไทย 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุความส าคญัของการรกัและหวงแหนสาธารณสมบตัขิองชุมชนและของชาติ
คอื เบญจภมู ิ

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และตระหนกัถงึความส าคญัของการรกัษาและหวง
แหนสาธารณสมบตัขิองชุมชนและของชาต ิ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 
 
เกม 

มอญซ่อนผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลกัษณะของการเล่น เล่นกลางแจง้ มบีทรอ้งประกอบ 
จ านวนผูเ้ล่น  ไมจ่ ากดัจ านวน 
อปุกรณ์การเล่น ผา้ 1 ผนื และมบีทรอ้งประกอบ ดงันี้  

    ระวงัตวัไวใ้หด้ ี  ว่าผา้ผนืนี้จะวางตรงไหน 
   แมต้กอยูข่า้งหลงัใคร  ขอเชญิออกไปรา่ยร า 
    อยา่เผลอปล่อย  ใจลอยคอยเอามอืคล า 
   ระวงันะตอ้งจดจ า  จะมผีูน้ าผา้มาทิง้เอย 
    ร าซริ่ายร า  อยา่ท าเป็นเมนิเฉย 
   เลก็ใหญ่เราไมล่ะเลย  แมเ้ธอไมเ่คยกต็อ้งร า 
วิธีเล่น 
 เลอืกคนที่จะเป็นมอญโดยการจบัไมส้ัน้ ไมย้าว คนอื่นๆนัง่ล้อมวงรวมกบัพื้น ตบมอืรอ้งเพลงตาม
จงัหวะ ผูท้ีเ่ป็นมอญจะถอืผา้ซ่อนไวใ้หม้ดิ เริม่ตน้เดนิรอบวงตามจงัหวะเพลงโดยเวยีนทางขวา ระหว่าง
นัน้คนทีเ่ดนิอยูจ่ะทิง้ผา้ไวห้ลงัใครกไ็ดแ้ลว้ตอ้งพลางไว ้ท าเป็นว่ายงัถอืผา้อยู่ เมื่อผ่าน คนที ่3 คนนัง่จงึ
จะใชม้อืคล าผา้ขา้งหลงั โดยไม่หนัไปมอง และเมื่อผ่านถงึคนที ่4 คนที ่2 จงึ  จะคล าได ้หา้มคนทีน่ัง่ใน
วงใชส้ายตาบอกเพื่อน ถา้ใครคล าถูกกจ็ะควา้ผา้ผนืนัน้เดนิแทน คนที ่เป็นมอญกลบัมานัง่แทนที ่แต่ถ้า
มวัรอ้งเพลงเพลนิหรอืคล าผา้ไมถู่ก เมือ่ผูซ้่อนมาถงึตวั กจ็ะใช ้ ผา้ผนืนัน้ตคีนนัง่ เป็นอนัว่าคนทีถู่กตแีพ ้
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จะต้องลุกไปยนืร ากลางวง เป็นการสนุกสนาน บางคนกอ็ยากลุกขึน้มาร า บางคนกอ็ายไม่อยากร า บาง
คนร าสวย บางคนตลก 
ประโยชน์จากการเล่นเกมน้ี 
 เป็นการออกก าลงักาย ฝึกการสงัเกต พกัผ่อนสมอง ฝึกใหม้คีวามกลา้ทีจ่ะแสดงออกโดยการร าเดีย่ว 
และใหค้วามสนุกสนานดว้ยการรอ้งเพลง และทีส่ าคญัเป็นการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีของไทยใหค้งอยู่ 
 

  สยามนุสติ 

      หากสยามยงัอยู่ย ัง้  ยนืยง 
   เรากเ็หมอืนอยูค่ง  ชพีดว้ย 
   หากสยามพนิาศลง  ไทยอยู ่ไดฤ้า 

     เรากเ็หมอืนมอดมว้ย  หมดสิน้สกุลไทย 
     ใครรานใครรกุดา้ว  แดนไทย 
     ไทยรบจนสุดใจ   ขาดดิน้ 
     เสยีเนื้อเลอืดหลัง่ไหล  ยอมสละ สิน้แล 
      เสยีชพีไป่เสยีสิน้  ชื่อกอ้งเกยีรตงิาม 
 

    ล้นเกล้าชาวไทย (ใชใ้นฐานที ่3 ภูมพิล) 

     ลน้เกลา้ เผ่าไทย  ศูนยร์วมใจคนไทยทัง้ชาต ิ
    ขออภวิาทเบือ้งบาทองค ์ ภมูพิลยามใดไพรฟ้่า 
    ปวงประชายากจน  ทรงห่วงกงัวลดัง่หยาดฝนชโลมพืน้หลา้ 
    ถงึว่าป่าดง   พฤกษ์ไพรพงทรงสูด้ ัน้ดน้ 
    ถงึกายหมองหมน่  แดดฝนไมค่ดิน าพา 
    รว่มสุขรว่มทุกข ์  ทุกขห์รอืสุขมมีา 
    ทรงแผ่เมตตา   ใหช้าวประชาชื่นใจ 
    มิง่ขวญัดวงใจ   ชาวไทยทัง้ผอง 
    ทอแสงเรือ่งรอง   ผุดผ่องดงัรม่โพธิใ์หญ่ 
    พระบารม ี   เป็นทีล่อืขานนามไกล 
    ขา้บาท    ภมูใิจลน้เกลา้เผ่าไทยแห่งวงคจ์กักร ี
    เหนือยิง่สิง่ใด   เหนือดวงใจชาวไทยรกัยิง่ 
    เหมอืนเป็นขวญัมิง่  พกัพงิยามทุกขภ์ยัม ี
    ชาวไทยแหนหวง  ยิง่กว่าดวงชวี ี
    แมน้ใครย า้ย ี   ใตฝ่้าธุล ีขอพลชีพีแทน 
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ใบความรู้ 
รายละเอียดฐาน 5 ภมิูหรือเบญจภมิู 

 
 ฐานท่ี 1 ภมิูประวติั น า VCD หรอืแผนภูมภิาพทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเป็นมาทางประวตัศิาสตรข์อง
ชาต ิการสรา้งวรีกรรมของบรรพบุรุษที่ได้เสยีสละเลอืดเนื้อและชวีติเพื่อปกป้องรกัษาผนืแผ่นดนิให้กบั
คนรุน่ต่อไปมาจนถงึปัจจบุนั 
 ฐานท่ี 2 ภมิูธรรม เป็นการกล่าวถงึเรือ่งของคุณธรรม จรยิธรรม การรกัษาศลี การปฏบิตัธิรรม เป็น
เครื่องยดึเหนี่ยวทางจติใจของคนในสงัคมให้อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข แม้จะแตกต่างทางเชื้อชาติและ  
การนบัถอืศาสนา  
 ฐานท่ี 3 ภมิูพล น าภาพพระราชกรณียกจิ หรอื VCD พระราชกรณียกจิ หรอื VCD เพลงล้นเกล้า
ชาวไทย แล้วสรุปเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรชีาสามารถของพระองค์ท่านในด้านต่างๆ  และพระราช
กรณียกจิที่ทรงงานอย่างตรากตร าพระวรกายดว้ยความห่วงใยในวถิชีวีติ ความเป็นอยู่   ของพสกนิกร
ไทย ดงัพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผนดนิโดยธรรมเพื่อ ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาว
สยาม” ตลอดจนการพระราชทานแนวทางในการปรบัเปลีย่น การพฤตปิฏบิตัตินของพสกนิกรไทยทีม่ต่ีอ
สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิความส านึก ในพระมหากรุณาธคิุณ เดนิตามรอยเบือ้งยคุลบาทดว้ย
การน้อมน าพระราชด ารสัไปยดึถอื เป็นแนวทางประพฤตปิฏบิัต ิรวมทัง้โครงการในพระราชด ารต่ิางๆ   
ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้แก่พสกนิกรไทยด้วยมพีระเมตตาและมพีระราชประสงค์จะเห็นพสก
นิกรไทยมวีถิชีวีติทีด่ขี ึน้  
 ฐานท่ี 4 ภูมิประชาไท น าภาพของการมสี่วนร่วมของพี่น้องประชาชนไทยทุกคน ที่จะช่วยกัน
ปกป้องรกัษาทรพัยากรของแผนดนิ ให้เกดิความหวงแหน เห็นคุณค่าและการแสดงออกซึ่งความเป็น
หนึ่งใจเดยีวกนัของคนในชาตอิยา่งเหมาะสมตามวาระต่างๆ ทัง้ในเรือ่งการแสดงพลงัความร่วมมอืในวนั
ส าคญัของชาต ิการปกป้องสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ซึง่ถอืเป็นหน้าทีข่องประชาชนไทยทุก
คน  
 ฐานท่ี 5 ภูมิใจในความเป็นไทย  น า VCD หรือภาพความเป็นเอกลักษณ์ของชาติทัง้ทาง        
ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วฒันะธรรม ค่านิยม ศลิปะการแสดงภมูปัิญญาไทย มาเชดิชูจดัเวที
สาธารณะ ให้มกีารแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของชาติอย่างต่อเนื่อง และสรา้งให้เกดิ ความตระหนักใน
ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมใิจ เห็นคุณค่าในการอนุรกัษ์  รกัษาฟ้ืนฟู และ  
สบืสานส่งต่อแก่คนรุน่ต่อไป และใหล้กูเสอืท ากจิกรรมเล่นเกมมอญซ่อนผา้ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

อมตพจนา สมเดจ็ย่าของปวงชน 
 

 ต้นไมน้ี้มนัคล้าย ๆ คน ต้นบานชื่นนี้ฉันไม่ได้ปลูกด้วยเมลด็ แต่ไปซื้อต้นเลก็ๆ ที่เขาเพาะแล้วมา
ปลูก แต่มนักง็ามและแขง็แรงด ีเพราะอะไรหรอื เพราะคนทีข่ายนัน้ เขารูว้ธิวี่าจะเพาะอย่างไร ซึง่ฉันไม่
สามารถท าไดเ้ช่นเขา เมือ่ฉันเอามาปลกู ฉันต้องดูแลใส่ปุ๋ ยเสมอ เพราะดนิทีน่ี่ไม่ด ีต้องคอยรดน ้าพรวน
ดนิบ่อย ๆ ตอ้งเอาหญา้และตน้ไมท้ีไ่มด่อีอก เดด็ดอกใบทีเ่สยี ๆ ทิง้  
      คนเราก็เหมอืนกนัถ้ามพีนัธ์ดเีมื่อเป็นเดก็ก็แขง็แรง ฉลาด เมื่อพ่อแม่คอยสัง่สอน เดด็เอาของเสยี
ออกและหาปุ๋ ยทีด่ใีส่เสมอเดก็คนนัน้ กจ็ะเป็นคนทีเ่จรญิและดเีหมอืนกบัตน้และดอกบานชื่นเหล่านัน้” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเริม่ตน้ทีด่ ี ยอ่มไดผ้ลลพัธท์ีด่ดีว้ย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 4   ระเบียบแถว 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 8  ระเบียบแถวลูกเสือ           เวลา  4  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถปฏบิตัติามระเบยีบแถวลกูเสอืได้ 
 
2. เน้ือหา 
 2.1 การฝึกบุคคลท่ามอืเปล่า การฝึกบุคคลท่าประกอบอาวุธ 
 2.2 การเขา้แถวรปูแบบต่างๆ ของลกูเสอืสากล 
 2.3 การสวนสนาม 
 2.4 สญัญาณนกหวดี และสญัญาณมอื 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง/เกม 
 3.2 ใบแจง้ความรู ้

3.3 ไมง้่าม, นกหวดี 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 
4. กิจกรรรม  
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี  (1 ครัง้ละ 2 ชัว่โมง) 

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

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหน้ายหมูล่กูเสอื ท าหน้าทีฝึ่กสมาชกิลกูเสอืในหมูข่องตน 
ในเรือ่งรหสัลกูเสอื การฝึกบุคคลท่ามอืเปล่า ตามทีไ่ดม้กีารฝึกซอ้มกนัล่วงหน้าก่อนแลว้ 

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวมลกูเสอืเพื่อทดสอบผลการฝึก จากนัน้สรุปผลการฝึกและให้
ค าแนะน า 

(3) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนท่ารหสัลกูเสอื ท่าบุคคลมอืเปล่า 
(4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายนายหมูใ่หฝึ้กสมาชกิภายในหมู ่เรือ่ง การฝึกบุคคลท่าประกอบ

อาวุธ 
(5) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวมลกูเสอืเพื่อทดสอบผลการฝึกจากนัน้สรุปผลการฝึกและใหค้ าแนะน า 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 (ครัง้ละ 2 ชัว่โมง) 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนท่าบุคคลมอืเปล่า และท่าบุคคลประกอบอาวุธ 
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายนายหมู ่ใหฝึ้กสมาชกิภายในหมู ่เรือ่ง สญัญาณนกหวดี

สญัญาณมอื และการเขา้แถวรปูแบบต่างๆ ของลกูเสอืส ารอง 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวมลกูเสอื เพื่อทดสอบผลการฝึก จากนัน้สรุปผลการฝึก และ 

ใหค้ าแนะน า 
 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและนายหมู ่ฝึกทกัษะในการสวนสนามใหแ้ก่ลกูเสอื  
 (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุ และนดัหมายการฝึกนอกเวลา เพื่อการเขา้รว่มกจิกรรม 
ต่างๆ ทีม่กีารสวนสนาม เช่น งานวนัคลา้ยวนัสถาปนาลกูเสอืแห่งชาต ิ(1 กรกฎาคมของทุกปี) 

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

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.4 ลกูเสอืสามารถพฒันาตนเองเป็นผูฝึ้กสอนระเบยีบแถวลกูเสอืได้ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  8 
 
เพลง  

เราร่วมใจ 

  (สรอ้ย) รว่มใจ เราพรอ้มใจ (3 ครัง้) งานน้อยใหญ่พรอ้มใจกนัท า พวกเราลกูเสอืไทย ต่าง
พรอ้มใจสามคัค ีน ้าใจเรากลา้ผจญ บากบัน่อดทน หมัน่ท าความด ีผกูมติรและมไีมตรเีหมอืนดัง่น้องพีร่บั
ความ  ชื่นบาน (สรอ้ย) 
   พวกเราลกูเสอืไทย บุกป่าไปลุยน ้านอง แมน้เราจะฝ่าภยัพาล แต่จติใจเบกิบาน เพราะความ
ปรองดอง มฟ้ีาและน ้าล าคลอง เสยีงคกึคะนอง รอ้งเพลงเพลนิใจ (สรอ้ย) 

 
เกม  

สนัุขแย่งหาง 
  ใหผู้เ้ล่นแบ่งเป็นหมู ่ๆ แลว้ใชม้อืกอดสะเอวคนขา้งหน้า แต่ละแถวควรมจี านวนผูเ้ล่นเท่า ๆ 
กนั ใหค้นขา้งหน้าเป็นหวัสุนขั และคนสุดทา้ยเป็นหาง วธิเีล่น คนหวัพยายามไปแตะคนหางของแต่ละ
แถว ถา้ใครถูกแตะแถวนัน้กแ็พ ้
ข้อควรจ า แต่ละแถวอยา่ใหม้ผีูเ้ล่นมากเกนิไป อยา่เล่นในทีท่ีม่สี ิง่กดีขวางจะเกดิอนัตราย 
 
 
ใบความรู้ 

ระเบียบแถว 
การแสดงรหสั 

- รหสัลกูเสอื เป็นเครือ่งหมายทีแ่สดงใหรู้ก้นัเฉพาะในวงการลกูเสอืเท่านัน้ ลกูเสอืทุกคนเมือ่
เหน็รหสันี้ จะรบัรูแ้ละเขา้ใจความหมายซึง่กนัและกนัทนัทวี่า “เราเป็นพวกเดยีวกนั” 

- โอกาสทีใ่ชใ้นการแสดงรหสั 
1. เมือ่ลกูเสอืกล่าวค าปฏญิาณในพธิปีฏญิาณตนเขา้ประจ ากอง และพธิอีื่นๆ ทีม่กีาร

ทบทวนค าปฏญิาณ 
2. เมือ่พบกบัลกูเสอืชาตเิดยีวกนัหรอืต่างชาตเิป็นการรบัรูว้่าเป็นพวกเดยีวกัน 

- วธิกีารแสดงรหสั ของลกูเสอื 
1. ยนือยูใ่นท่าตรง 
2. ยกมอืขวาเสมอไหล่ งอศอกชดิล าตวั 
3. หนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า นิ้วหวัแมม่อืงอกดปลายน้ิวกอ้ยไว ้นิ้วชี ้นิ้วกลาง และน้ิวนาง

เหยยีดตรงชดิตดิกนั 
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- ความหมาย 
1. หวัแมม่อืกดปลายน้ิวกอ้ยไดท้ าเป็นรปูวงกลม นิ้วทัง้สามเหยยีดขึน้ไป หมายถึง หวัของ

รปูเฟลอรเ์ดอลสีใ์นเครือ่งหมายลกูเสอื 
2. นิ้วทัง้สาม หมายถงึ ค าปฏญิาณของลกูเสอื 3 ขอ้ 
3. นิ้วหวัแมม่อืกดทบัน้ิวกอ้ย บ่งบอกถงึความรกัใครเ่หมอืนญาตพิีน้่องทัว่โลก 

การฝึกระเบียบแถวบคุคลท่ามือเปล่า  
 เป็นการฝึกใหล้กูเสอืเกดิความพรอ้มเพรยีง มรีะเบยีบวนิยั และความสามคัค ีรวมทัง้สามารถฟัง
และปฏบิตัติามค าสัง่ได้ 
1. ท่าตรง 
 ท่าตรง เป็นท่าเบือ้งตน้ และเป็นรากฐานของการปฏบิตัใินท่าอื่นๆ ต่อไปและยงัใชเ้ป็นท่าส าหรบั
การแสดงความเคารพไดท้่าหนึ่งดว้ย 

- ค าบอก “แถว – ตรง” 
- การปฏบิตั ิ

1) ล าตวัยดืตรง อกผาย ไหล่เสมอกนั ตามองตรง 
2) ยนืใหน้ ้าหนกัตวัอยูท่ีเ่ทา้ทัง้ 2 ขา้ง สน้เทา้ชดิกนั ปลายเทา้แยกห่างกนั 1 คบื เข่า

เหยยีดตงึ 
3) แขนทัง้ 2 ขา้ง เหยยีดตรงแนบล าตวั พลกิศอกไปขา้งหน้าเลก็น้อย จนไหล่ตงึ  
4) นิ้วมอืเหยยีดและชดิกนั นิ้วกลางแตะกึง่กลางตะเขบ็กระโปรง 
5) นิ่ง ไมเ่คลื่อนไหวรา่งกาย 

 
2. ท่าพกั 
 ท่าพกั เป็นท่าเปลีย่นอริยิาบถจากท่าตรง เพื่อช่วยผ่อนคลายความตงึเครยีดซึง่ม ี4 ท่า ดงันี้ 

1) ท่าพกัตามปกต ิใชพ้กัในระหว่างการฝึกสอน เพื่ออธบิายหรอืแสดงตวัอยา่งแก่ลกูเสอื 
- ค าบอก “พกั” 
- การปฏบิตั ิ

(1) หยอ่นเขา่ขวา ต่อไปหยอ่นเขา่ซา้ย หรอืเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของรา่งกาย แต่หา้ม 
เคลื่อนที ่ 

(2) เมือ่ไดย้นิค าว่า “แถว” ใหย้ดืตวัขึน้ สดูลมหายใจเขา้เตม็ปอดและจดัทุกส่วนของ
รา่งกายใหอ้ยูใ่นท่าตรง 

(3) เมือ่ไดย้นิค าว่า “ตรง” ใหก้ระตุกเขา่ขวากลบัไปอยูใ่นท่าตรง 
2) ท่าพกัตามระเบยีบ ใชพ้กัในโอกาสรอพธิกีารต่างๆ เช่น รอรบัการตรวจพลสวนสนาม หรอื

รออยูใ่นแถวกองเกยีรตยิศ ฯลฯ 
- ค าบอก “ตามระเบยีบ – พกั” 
- การปฏบิตั ิ
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(1) ล าตวัยดืตรง ขาทัง้ 2 ขา้งตงึ ใหน้ ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทัง้ 2 ขา้งเท่าๆ กนั 
(2) แยกเทา้ซา้ยออกไปขา้งซา้ยประมาณครึง่ก้าว อยา่งรวดเรว็และเขม้แขง็ 
(3) เอามอืไขวห้ลงั โดยใหห้ลงัมอืซา้ยแนบตดิล าตวัในแนวกึง่กลางหลงัและอยู่ใตเ้ขม็

ขดัเลก็น้อย มอืขวาทบัมอืซา้ยและยนืนิ่ง 
(4) เมือ่ไดย้นิค าว่า “แถว – ตรง” กใ็หช้กัเทา้ซา้ยกลบัมาชดิเทา้ขวา พรอ้มกบัทิง้มอืทัง้ 

2 ขา้งลงแนบล าตวั กลบัมาอยูใ่นท่าเดมิ 
3) ท่าพกัตามสบาย ใชพ้กัในโอกาสทีร่อรบัค าสัง่ เพื่อปฏบิตัต่ิอไปเป็นระยะเวลาสัน้ๆ เช่น เมือ่

ผูค้วบคุมแถวตอ้งไปรบัค าสัง่จากผูบ้งัคบับญัชา เป็นต้น 
- ค าบอก “ตามสบาย – พกั” 
- การปฏบิตั ิ

(1) หยอ่นเขา่ขวาก่อน ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัท่าพกัตามปกติ 
(2) เคลื่อนไหวรา่งกายไดต้ามสบาย แต่ตอ้งอยูก่บัที ่เช่น จดัเครือ่งแต่งกายเรยีบรอ้ย

จดัหมวกใหต้รง เชด็หน้า ผูกเชอืกรองเทา้ เป็นต้น 
(3) พดูคุยกนัได ้แต่หา้มเสยีงดงั และหา้มนัง่หากผูก้ ากบัลูกเสอืไมอ่นุญาต 
(4) เมือ่ไดย้นิค าว่า “แถว – ตรง” ใหก้ลบัมายนืตรงในท่าเดมิทนัท ีโดยปฏบิตัิ

เช่นเดยีวกบัท่าพกัตามปกต ิ
4) ท่าพกันอกแถว ใชพ้กัในโอกาสทีต่อ้งรอค าสัง่ เพื่อปฏบิตัต่ิอไปเป็นระยะเวลานานๆ 
- ค าบอก “พกัแถว” 
- การปฏบิตั ิ

(1) ทุกคนแยกยา้ยออกจากแถว แต่ตอ้งอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีต่ ัง้แถว เพื่อทีจ่ะได้
ยนิเมือ่ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกเขา้แถวอกีครัง้ 

(2) ไมส่่งเสยีงอกึทกึครกึโครม ใหเ้ป็นทีร่บกวนผูอ้ื่น 
(3) เมือ่ไดย้นิค าว่า “แถว” ใหร้บีกลบัมาเขา้แถวตรงทีเ่ดมิโดยเรว็ในรปูแถวเดมิ และเมือ่

จดัแถวเรยีบรอ้ยแลว้ ใหอ้ยูใ่นท่าตรงจนกว่าจะมคี าสัง่ต่อไป 
3. ท่าเคารพ 
 1) วนัทยหตัถ ์เป็นท่าแสดงการเคารพเมือ่อยูล่ าพงันอกแถวของลกูเสอืทุกประเภท โดยปฏบิตัิ
ต่อจากท่าตรง แบ่งออกเป็นการฝึกขัน้ตน้ และเมือ่มผีูร้บัการเคารพ 
  1.1 การฝึกขัน้ต้น 
 - ค าบอก “วนัทยหตัถ”์ และ “มอืลง” 
 - การปฏบิตั ิ
  ยกมอืขวาขึน้โดยเรว็และแขง็แรง จดันิ้วแบบเดยีวกนัท่ารหสัของลกูเสอืปลายนิ้วชีแ้ตะ
ขอบล่างของหมวกค่อนไปขา้งหน้าเลก็น้อยในแนวหางตาขวา (ถา้ไมส่วมหมวกใหป้ลายน้ิวชีแ้ตะทีห่าง
ตาขวา) เหยยีดมอืตามแนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยืน่ไปทางขา้งประมาณแนวไหล่ นิ้ว
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เหยยีดตรงเรยีงชดิตดิกนั ขอ้มอืไมห่กั และเปิดฝ่ามอืขึน้ประมาณ 30 องศา ถา้อยูใ่นทีแ่คบใหล้ดศอกลง
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ร่างกายส่วนอื่นตอ้งไมเ่สยีลกัษณะท่าตรง 
  เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “มอืลง” ใหล้ดมอืขวาลงอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็และแขง็แรง (ส าหรบั
ลกูเสอืส ารองใหท้ าวนัทยหตัถ ์2 นิ้ว คอื นิ้วชีแ้ละน้ิวกลางเหยยีดตรง ส่วนน้ิวทีเ่หลอืงอเขา้หาฝ่ามอื) 
  1.2 เมือ่มผีูร้บัการเคารพ 
 - ค าบอก “ทางขวา (ทางซา้ย, ตรงหน้า) – วนัทยหตัถ”์ 
 - การปฏบิตั ิ
  ยกมอืขวาขึน้โดยเรว็และแขง็แรง จดันิ้วแบบเดยีวกนัท่ารหสัของลกูเสอืปลายนิ้วชีแ้ตะ
ขอบล่างของหมวกค่อนไปขา้งหน้าเลก็น้อยในแนวหางตาขวา (ถา้ไมส่วมหมวกใหป้ลายน้ิวชีแ้ตะทีห่าง
ตาขวา) เหยยีดมอืตามแนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยืน่ไปทางขา้งประมาณแนวไหล่ นิ้ว
เหยยีดตรงเรยีงชดิตดิกนั ขอ้มอืไมห่กั และเปิดฝ่ามอืขึน้ประมาณ 30 องศา ถ้าอยูใ่นทีแ่คบใหล้ดศอกลง
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ร่างกายส่วนอื่นตอ้งไมเ่สยีลกัษณะท่าตรง 
  เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “มอืลง” ใหล้ดมอืขวาลงอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็และแขง็แรง (ส าหรบั
ลกูเสอืส ารองใหท้ าวนัทยหตัถ ์2 นิ้ว คอื นิ้วชีแ้ละน้ิวกลางเหยยีดตรง ส่วนน้ิวทีเ่หลอืงอเขา้หาฝ่ามอื) 
  1.2 เมือ่มผีูร้บัการเคารพ 
 - ค าบอก “ทางขวา (ทางซา้ย, ตรงหน้า) – วนัทยหตัถ”์ 
 - การปฏบิตั ิ

สะบดัหน้าไปยงัผูร้บัการเคารพ พรอ้มกบัยกมอืขวาท าวนัทยหตัถก่์อนถงึผูร้บัการเคารพ 3 ก้าว 
ตามองจบัไปทีผู่ร้บัการเคารพ และหนัหน้าตาม จนกว่าผูร้บัการเคารพจะผ่านพ้นไปแลว้ 2 ก้าว จากนัน้
สะบดัหน้ากลบัพรอ้มกบัลดมอืลง 

ถา้ผูร้บัการเคารพไมไ่ดเ้คลื่อนทีผ่่าน ใหส้ะบดัหน้ากลบัพรอ้มกบัลดมอืลงตามค าบอกว่า “มอืลง” 
ถา้ผูร้บัการเคารพอยูต่รงหน้ากป็ฏบิตัไิดโ้ดยไมต่อ้งสะบดัหน้า 
2) แลขวา (ซ้าย) – ท า เป็นท่าแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสอือยู่ในแถวมอืเปล่าหรอืถอือาวุธที่

ท าท่าวนัทยาวุธไม่ได ้และเป็นท่าแสดงเคารพตามล าพงันอกแถวของลูกเสอื ในกรณีทีไ่ม่สามารถแสดง
การเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ์ 

 - ค าบอก “แลขวา (ซา้ย) – ท า 
 - การปฏบิตั ิ 
สะบดัหน้าไปทางขวา (ซ้าย) ประมาณกึ่งขวา (ซ้าย) ก่อนถงึผู้รบัการเคารพ 3 ก้าว ตามองจบั

ไปที่ผู้รบัการเคารพ พรอ้มกบัหนัหน้าตามจนกว่าผู้รบัการเคารพจะผ่านพ้นไปแล้ว 2 ก้าว แล้วสะบดั
หน้ากลบัทีเ่ดมิ 

ถา้ผูร้บัการเคารพไมไ่ดเ้คลื่อนทีผ่่าน ใหส้ะบดัหน้ากลบัทีเ่ดมิตามค าบอกว่า “แล – ตรง” 
ข้อแนะน าในการแสดงการเคารพ 

- การแสดงเคารพในเวลาเคลื่อนที่ แขนต้องไม่แกว่าง คงเหยยีดตรงตลอดปลายนิ้ว และ
หอ้ยอยูข่า้งตวั (มอืไมต่ดิขาเหมอืนอยา่งอยูก่บัที)่ 



96 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 

 

-รศัมแีสดงการเคารพ ถอืเอาระยะทีม่องเหน็เครือ่งหมายหรอืจ าไดเ้ป็นเกณฑ์ 
- กรณีเขา้แถวรวมลูกเสอือาวุธ เมื่อได้ยนิค าบอก “ทางขวา (ซ้าย)- ระวงั-วนัทยา-วุธ” 

ให้ท าท่าแลขวา (ซ้าย) พรอ้มกับผู้ท าวนัทยาวุธ และท าท่า “แลตรง” เมื่อขาดค าบอกว่า 
“เรยีบ-อาวุธ” 

- ในเวลาเคลื่อนที่ เมื่อจะต้องแสดงการเคารพโดยวธิหียุด ก่อนผู้รบัการเคารพจะเข้า
มาถงึระยะแสดงการเคารพ ให้ท าท่าหนัในเวลาเดนิไปทางทศิที่ผู้รบัการเคารพจะผ่านมา 
โดยหยุดชดิเท้าในท่าตรงแล้วแสดงการเคารพ เมื่อเลกิการเคารพแล้วให้ท าท่าหนัไปใน
ทศิทางเดมิ และกา้วเทา้หลงัเคลื่อนทีต่่อไปโดยไมต่อ้งชดิเทา้ 

- ในกรณผีูร้บัการเคารพอยูก่บัที ่ผูแ้สดงการเคารพไมต่อ้งหยดุแสดงการเคารพ 
- การแสดงการเคารพประกอบการรายงาน เช่น ในหน้าเวรยาม ให้วิง่เขา้ไปหยุดยนื

ห่างจากผู้รบัการเคารพ 3 ก้าว แล้วแสดงการเคารพ หลงัจากที่รายงานจบหรอืซกัถาม
เสรจ็แลว้ ใหล้ดมอืลง (จากวนัทยหตัถ)์ หรอืเรยีบอาวุธ (จากวนัทยาวุธ) และกลบัไปปฏบิตัิ
หน้าทีต่่อไป 

4. ท่าหนัอยู่กบัท่ี 
เป็นท่าทีช่่วยปรบัเปลีย่นทศิทางการหนัหน้าของแถว แต่ก่อนทีจ่ะมคี าบอกให้แถวหนัไปยงัดา้น

ใด ตอ้งใหแ้ถวอยูใ่นท่าตรงเสยีก่อน ท่าหนัอยูก่บัทีม่ ี3 ท่า ดงันี้ 
1) ท่าขวาหนั เป็นท่าทีท่ าใหแ้ถวหนัไปทางดา้นขวา 

- ค าบอก “ขวา–หนั” 
- การปฏบิตั ิม ี2 จงัหวะ 
จงัหวะที่ 1 เปิดปลายเท้าขาวและยกส้นเท้าซ้าย ทนัใดนัน้ให้หนัตวัไปทางขวาจนได้ 90 

องศา พรอ้มกบัหมุนเทา้ทัง้ 2 ขา้งตาม โดยใหส้น้เทา้และปลายเทา้ซึง่เป็นหลกัตดิอยู่กบัพืน้ น ้าหนักตวั
อยูท่ีเ่ทา้ขวา ขาซา้ยเหยยีดตงึ บดิสน้เทา้ซา้ยออกขา้งนอกเลก็น้อย ล าตวัยดืตรง แขนแนบชดิกบัล าตวั 

จงัหวะที ่2 ชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวาในลกัษณะท่าตรงอยา่งรวดเรว็และแขง็แรง 
2) ท่าซ้ายหนั เป็นท่าทีท่ าใหแ้ถวหนัไปทางดา้นซา้ย 
- ค าบอก “ซา้ย-หนั” 
- การปฏบิตั ิปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะเช่นเดยีวกบัท่าขวาหนั แต่เปลีย่นหนัไปทางซา้ยแทน และให้
เทา้ซา้ยเป็นหลกัอยูก่บัทีแ่ลว้ดงึเทา้ขวามาชดิ 
3) ท่ากลบัหลงัหนั เป็นท่าส าหรบัเปลีย่นการหนัหน้าของแถว จากดา้นหน้าไปดา้นหลงั 
- ค าบอก “กลบัหลงั-หนั” 
- การปฏบิตั ิท าเป็น2 จงัหวะ 

จงัหวะที ่1 ท าเช่นเดยีวกบัท่าขวาหนัจงัหวะที ่1 แต่หนัเลยไปจนกลบัจากหน้าเป็นหลงัครบ 
180 องศา ใหป้ลายเท่าซา้ยหนัไปหยดุอยูข่า้งหลงั เฉียงซา้ยประมาณครึง่กา้วและอยูใ่นแนวสน้เทา้ขวา 

จงัหวะที ่2 ชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวาในลกัษณะท่าตรงอยา่งรวดเรว็และแขง็แรง 
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5. ท่าเดิน 
 เป็นท่าทีช่่วยใหก้ารเคลื่อนยา้ยหรอืการเดนิขบวนของแถวดูเป็นระเบยีบและสงา่งาม ก่อนทีจ่ะมี

ค าบอกใหเ้ดนิตอ้งใหแ้ถวอยูใ่นท่าตรงเสยีก่อน ม ี6 ท่า 
1) เดนิตามปกต ิ
- ค าบอก “หน้า – เดนิ” 
- การปฏบิตั ิ

โน้มน ้าหนักตวัไปขา้งหน้า พรอ้มกบัก้าวเท้าซ้ายออกเดนิก่อน ขาเหยยีดตึงปลายเท้างุม้ 
สน้เทา้สูงจาพืน้ประมาณ 1 คบื เมื่อจะวางเทา้และก้าวเทา้ต่อไป ใหโ้น้มน ้าหนักตวัไปขา้งหน้าตบเตม็ฝ่า
เท้าอย่างแขง็แรง แล้วจงึก้าวเท้าขวาตาม โดยเดนิตบเทา้ซ้ายและขวาสลบักนัเป็นจงัหวะอย่างต่อเนื่อง
ทรงตวัและศรีษะอยูใ่นท่าตรง แกว่งแขนตามปกตเิฉียงไปขา้งหน้าและขา้งหลงัพองาม เมื่อแกว่งแขนไป
ขา้งหน้าขอ้ศอกงอเลก็น้อย เมื่อแกว่งแขนไปขา้งหลงัให้แขนเหยยีดตรงตามธรรมชาต ิหนัหลงัมอืออก
นอกตวั แบมอื นิ้วมอืเรยีงชดิตดิกนั 

ความยาวของกา้วนับจากสน้เทา้ถงึสน้เทา้ ประมาณ 40-60 ซม. รกัษาความยาวของกา้วใหค้งที ่
อตัราความเรว็ในการเดนินาทลีะ 90-100 ก้าว การเดนิเป็นหมู่ต้องเดนิใหพ้รอ้มกนั ถ้ามจีงัหวะต้องเดนิ
ใหเ้ขา้จงัหวะ 

2) เดนิตามสบาย 
- ค าบอก “เดนิตามสบาย” 
- การปฏบิตั ิ

เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก้าว เช่นเดียวกับเดินปกติ แต่อัตรา
ความเรว็ในการเดนินาทลีะ 120-150 กา้ว ไม่ตอ้งรกัษาท่าทางใหเ้คร่งครดั การเดนิเป็นหมู่ไมจ่ าเป็นตอ้ง
เดนิใหพ้รอ้มกนั อาจพดูกนัไดเ้วน้แต่จะมคี าสัง่หา้ม 

3) เดนิครึง่กา้ว 
 - ค าบอก “เปลีย่นเทา้” 
 - การปฏบิตั ิ

ก้าวเท้าไปขา้งหน้าอกี 1 ก้าว ยัง้ตวัพรอ้มกบัก้าวเท้าหลงัให้ปลายเท้าหลงัชดิส้นเท้าหน้า 
และกา้วเทา้ออกเดนิเดนิต่อไป 

4) เดนิครึง่กา้ว 
          - ค าบอก “ครึง่กา้ว – เดนิ” 
 - การปฏบิตั ิ

เปลี่ยนจากเดินตามปกติเป็นเดินตามสบาย ระยะก้าวเช่นเดียวกับเดินปกติ แต่อัตรา
ความเรว็ในการเดนินาทลีะ 120-150 กา้ว ไม่ตอ้งรกัษาท่าทางใหเ้คร่งครดั การเดนิเป็นหมู่ไมจ่ าเป็นตอ้ง
เดนิใหพ้รอ้มกนั อาจพดูกนัไดเ้วน้แต่จะมคี าสัง่หา้ม 

ถ้าจะให้เดนิเต็มก้าวต่อไป ให้ใช้ค าบอกว่า “หน้า-เดนิ” ส่วนท่าหยุดจากท่าเดินครึ่งก้าว
ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัท่าเดนิปกต ิ
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5) ซอยเทา้ 
- ค าบอก “ซอยเทา้ – ท า” 
- การปฏบิตั ิ

เมื่อหยุดอยู่กับที่ ถ้าได้ยนิค าบอกว่า “ซอยเท้า-ท า” ให้ยกเท้าขึ้นลงสลบักนัอยู่กบัที่ตาม
จงัหวะการเดนิในครัง้นัน้ โดยยกเท้าซ้ายขึน้ก่อน เท้าที่ยกขึน้นัน้พื้นรองเท้าต้องสูงจากพื้นประมาณ 1 
คบื มอืและการแกว่างแขนเป็นไปตามท่าเดนิครัง้นัน้ 

ถา้ก าลงัเดนิ เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “ซอยเทา้-ท า” ไมว่่าเทา้ใดจะตกถงึพืน้กต็าม ใหเ้ดนิต่อไป
อกี 1 ก้าว แลว้กา้วเทา้หลงัใหส้น้เทา้หลงัเสมอแนวเดยีวกบัสน้เทา้หน้า และยกเทา้เดมินัน้ขึน้ก่อนต่อไป
เป็นการปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัเมือ่หยดุอยูก่บัที่ 

ทัง้ 2 แบบ เมื่อจะให้เดนิต่อไปใช้ค าว่า “หน้า-เดนิ” เมื่อเท้าซ้ายตกถงึพื้น ซอยเท้าขวาอยู่
กบัที ่แลว้ก้าวเทา้ซา้ยออกเดนิต่อไป ถา้จะใหห้ยุดใชค้ าบอกว่า “แถว-หยุด” เช่นเดยีวกบัท่าหยดุในเวลา
เดนิ 

6) เดนิเฉียง 
- ค าบอก “เฉียงขาว (ซา้ย), – ท า” 
- การปฏบิตั ิ

เมื่อขาดค าบอกว่า “ท า” ในขณะทีเ่ทา้ขวา (ซา้ย) ตกถงึพืน้ ใหก้้าวเทา้ซา้ย (ขวา) ออกเดนิ
ต่อไป พรอ้มกบับดิปลายเทา้และหนัตวัไปทางกึง่ขวา (ซา้ย) แลว้กา้วเทา้หลงัเดนิไปในทศิทางใหม่ทีเ่ป็น
มุม 45 องศา กบัทศิทางเดนิโดยต่อเนื่อง ไม่มกีารหยุดชะงกั จงัหวะก้าวเป็นไปตามจงัหวะของท่าเดนิ
ครัง้นัน้ ถ้าจะใหก้ลบัมาเดนิในทิศทางเดมิ ใชค้ าบอกว่า “เดนิตรง” ลูกเสอืก้าวเทา้ท ากึ่งซา้ย (ขวา) แล้ว
เดนิตรงไปขา้งหน้าต่อไป ค าบอกตอ้งบอกในขณะทีเ่ทา้ซา้ย (ขวา) ตกถงึพืน้ 
6. ท่าหยดุ 

เป็นท่าทีต่ดิตามจากท่าเดนิ ซึง่ช่วยท าใหก้ารหยดุแถวของลกูเสอืมคีวามพรอ้มเพรยีงกนั 
- ค าบอก “แถว – หยดุ” 
- การปฏบิตั ิ

ขณะก าลงัเดนิตามปกต ิเมื่อไดย้นิค าบอก “แถว – หยุด” ไม่ว่าเทา้ขา้งใดขา้งหนึ่งจะตกถงึ
พืน้กต็าม ใหป้ฏบิตั ิ2 จงัหวดั คอื 

จงัหวะที ่1 กา้วเทา้ต่อไปอกี 1 กา้ว 
จงัหวะที ่2 ชกัเทา้หลงัชดิเทา้หน้าในลกัษณะท่าตรง อยา่งแขง็แรง 

7. ท่าก้าวทางข้าง 
ใชฝึ้กลกูเสอืเพื่อน าไปใชต้ามล าพงัในแถว และเมือ่มกีารจดัหรอืรน่แถวในระยะสัน้ ๆ ซึง่ตอ้งการ

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เช่น ในพธิตีรวจพลสวนสนาม เป็นตน้ 
- ค าบอก “กา้วทา้วขวา (ซา้ย),ท า” 
- การปฏบิตั ิ
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ยกสน้เทา้ทัง้สองขา้ง แลว้กา้วเทา้ขวา (ซา้ย) ไปทางขวา (ซา้ย) 30 ซม. (หรอืประมาณครึ่ง
กา้วปกต)ิ แลว้ชกัเทา้ซา้ย (ขวา) ไปชดิอย่างแขง็แรง ระหว่างทีใ่ชเ้ทา้เคลื่อนทีน่ัน้ เขา่ทัง้สองต้องตกึสน้
เทา้ยก และกา้วทางขา้งต่อไปในจงัหวะเดนิปกต ิ

ถา้จะใหห้ยุดจากท่าก้าวทางขา้ง ใหใ้ชค้ าบอกว่า “แถว – หยดุ” ในขณะทีเ่ทา้ทัง้สองขา้งมา
ชิดกัน ให้ปฏิบัติโดยก้าวไปทางขวา (ซ้าย) อีก 1 ก้าว และหยุดด้วยการก้าวเท้าอีกข้างหนึ่งไปชิด 
จากนัน้ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่าตรงทนัท ี

ถ้าทกีารก าหนดจ านวนก้าวให้ ลูกเสอืคงก้าวต่อไปตามจ านวนก้าวที่ก าหนด แลว้หยุดเอง
โดยไมต่อ้งใชค้ าบอก “แถว – หยดุ) 
8. ท่าก้าวถอยหลงั 

ใช้ในการจดัแถวเมื่ออยู่กบัที่ และท าในระยะสัน้ ๆ เท่านัน้ เป็นการฝึกลูกเสอืเพื่อน าไปใช้ตาม
ล าพงัในแถว หรอืในความควบคุมตามค าบอก เช่น “กา้วถอยหลงั 3 กา้ว, ท า” เป็นตน้ 

- ค าบอก “กา้วถอยหลงั, ท า” 
- การปฏบิตั ิ

เอนตวัไปขา้งหลงัเลก็น้อย พรอ้มกบัก้าวเท้าซ้ายถอยหลงั วางเท้าลงให้ปลายเท้าลงก่อน 
แกว่างแขนตามปกต ิระยะกา้ว 30 ซม. (ครึง่กา้วปกต)ิ จงัหวะกา้วเช่นเดยีวกบัท่าเดนิตามปกติ 

ถ้าจะให้หยุดจากท่าก้าวถอยหลงั ให้ใช้ค าบอกว่า “แถว – หยุด” ไม่ว่าเขา้ขา้งใดจะตกถึง
พืน้ให้ก้าวถอยหลงัไปอกี 1 ก้าว แลว้ชกัเทา้ทีอ่ยู่ขา้งหน้าไปชดิส้นเทา้ทีอ่ยู่ขา้งหลงั และอยู่ในลกัษณะ
ท่าตรงทนัท ี

ถ้ามกีารก าหนดจ านวนก้าวให ้ลูกเสอืคงก้าวต่อไปตามจ านวนก้าวที่ก าหนด แล้วหยุดเอง
โดยไมต่อ้งใชค้ าบอก “แถว – หยดุ” 
 
9. ท่าว่ิง 

ใช้ในโอกาสที่ต้องการความรวดเรว็ในการเคลื่อนที่ ระยะใกล้ ๆ หรอืใช้เพื่อการออกก าลงักาย
ของลกูเสอื 

1) การว่ิง 
- ค าบอก “วิง่, หน้า – วิง่” 
- การปฏบิตั ิ

ออกวิง่ด้วยเท้าซ้าย และวางปลายเท้าลงพื้นก่อน งอเข่าเล็กน้อย โน้มตวัไปขา้งหน้า ขา
หลงัไมต่อ้งเหยยีดตงึ ปลายเทา้ยกสงูจากพืน้พอควร มอืยกขึน้เสมอราวนม ก ามอื หนัฝ่ามอืเขา้หาตวัยืด
อก ศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่ให้แกว่งแขนที่งอตามจงัหวะก้าวได้พอสมควร ระยะก้าวประมาณ 50-60 ซม. 
พยายามรกัษาระยะกา้วใหค้งที ่อตัราความเรว็นาทลีะ 150-160 กา้ว 

ท่านี้เริม่ไดท้ัง้เวลาอยู่กบัทีแ่ละขณะก าลงัเดนิ ถ้าก าลงัเดนิอยู่ เมื่อสิน้ค าบอกไม่ว่าเทา้ใดจะ
ตกถงึพืน้กต็าม ใหก้า้วต่อไปอกี 1 กา้วแลว้เริม่วิง่ทนัท ี(ปกตคิวรบอกเมื่อตกเทา้ขวา) 
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2) การหยดุ 
- ค าบอก “แถว – หยดุ” 
- การปฏบิตั ิ

เมื่อสิ้นค าบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถงึพื้นก็ตาม ให้คงวิง่ดว้ยอาการยัง้ตวัต่อไปขา้งหน้าอกี 3 
กา้ว แลว้ท าท่าหยดุเช่นเดยีวกบัการหยดุในเวลาเดนิ 

3) เปล่ียนเป็นเดิน 
- ค าบอก “เดนิ – ท า” 
- การปฏบิตั ิ

เมื่อสิ้นค าบอกไม่ว่าเท้าใดจะตกถงึพื้นก็ตาม ให้คงวิง่ดว้ยอาการยัง้ตวัต่อไปขา้งหน้าอกี 3 
กา้ว แลว้ท าท่าเดนิตามปกต ิ

4) เปล่ียนเท้า ใชใ้นโอกาสเปลีย่นเทา้ใหพ้รอ้มกบัส่วนของแถว 
- ค าบอก “เปลีย่นเทา้” 
- การปฏบิตั ิ

ท่านี้ให้ท าเป็นจงัหวะเดียว โดยใช้ค าบอกในขณะที่เท้าซ้ายและขวาตกถึงพื้นในล าดับ
ตดิต่อกนัใหก้้าวเทา้ไปขา้งหน้าอกี 2 ก้าว (ซา้ย,ขวา) จากนัน้จงึกระโดดก้าวซ ้าเทา้ขวาไปขา้งหน้าอกี 1 
กา้ว และกา้วเทา้ซา้ยวิง่ต่อไปอกีตามระยะของการก้าวปกต ิ
10.ท่าหนัในเวลาเดิน 

1) ท่าขวาหนั ใหใ้นโอกาสตอ้งการเปลีย่นทศิทางหรอืหน้าแถวในระหว่างการเดนิ 
- ค าบอก “ขวา – หนั” 
- การปฏบิตั ิ

ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ขา้ขวาจะถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะ 
จงัหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าในแนวปลายเท้าขวาประมาณครึง่ก้าว พรอ้มกบับิด

ปลายเท้าใหไ้ปทางกึ่งทางขวาดว้ย ขณะเดยีวกนัให้ยกสน้เทา้ขวาและหมุนตวัด้วยสะโพก โดยใช้ปลาย
เทา้ทัง้สองเป็นหลกั หนัไปทางขวาจนได ้90 องศา 

จงัหวะที ่2 กา้วเทา้ขวาต่อไปตามจงัหวะการเดนิแบบเดมิในทศิทางใหม่ 
2) ท่าซ้ายหนั ใหใ้นโอกาสตอ้งการเปลีย่นทศิทางหรอืหน้าแถวในระหว่างการเดนิ 
- ค าบอก “ซา้ย – หนั” 
- การปฏบิตั ิ

ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยจดถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะเช่นเดยีวกนั
ท่าขวาหนั โดยเปลีย่นค าบอกว่าขวามาเป็นซา้ยแทน 

ท่าขวาหนั และซ้ายหนั เมื่อปฏบิตัเิปิดจงัหวะต้องไม่หยุดชะงกั และแกว่งแขนตามจงัหวะ
กา้วโดยต่อเนื่องกนั 

3) ท่ากลบัหลงั หนั เป็นท่าส าหรบัเปลีย่นการหนัหน้าของแถว จากดา้นหน้าเป็นดา้นหลงัใน
ระหว่างเดนิ 
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- ค าบอก “กลบัหลงั – หนั” 
- การปฏบิตั ิ

ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยจดถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า 1 กา้ว 
จงัหวะที ่2 ชกัเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าเฉียงขวา และตบลงกบัพืน้ดว้ยปลายเทา้ในแนวทางขวา

ของปลายเทา้ขวาเลก็น้อยพ่อเขา่ซา้ยตงึ ทนัใดนัน้ยกสน้เทา้และหมุนตวัดว้ยสะโพก โดยใชป้ลายเทา้ทัง้
สองเป็นหลกั ไปขา้งหลงัจนได ้180 องศา ขณะหมนุตวันิ้วมอืทัง้สองตดิอยูก่บัขา้งชา 

จงัหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายออกเดิน พร้อมยกมอืและแกว่งแขนตามจงัหวะของท่าเดินครัง้นัน้ต่อไป                
การหดัในขัน้แรก ๆ ควรใหล้กูเสอืนบัจงัหวะดว้ยเสยีงดงัก่อน จนท าไดค้ล่องแลว้จงึนบัในใจ 
11.ท่าหนัในเวลาว่ิง 

ใชใ้นโอกาสตอ้งการเปลีย่นทศิทางหรอืหน้าแถวในเวลาวิง่ 
1) ท่าขวาหนั 
- ค าบอก “ขวา – หนั” 
- การปฏบิตั ิ

ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ขวาจดถงึพืน้ ปฏบิตัเิป็น 4 จงัหวะ ดงันี้ 
จงัหวะที ่1 กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้า 1 กา้วเพื่อยัง้ตวั 
จงัหวะที ่2 กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้าอกี 1 กา้ว พรอ้มกบัหมนุตวัไปทางกึง่ขวา 
จงัหวะที่ 3 ก้าวเท้าซ้ายไปอยู่หน้าปลายเท้าขวา พรอ้มกบัหมุนตวัไปทางขวา จนได้ 90 

องศา จากทศิทางเดมิ 
จงัหวะที ่4 กา้วเทา้ขวาออกวิง่ต่อไปตามจงัหวะเดมิ 

2) ท่าซ้ายหนั 
- ค าบอก “ซา้ย – หนั” 
- การปฏบิตัใิชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยจดถงึพืน้ ปฏบิตัเิป็น 4 จงัหวะเช่นเดยีวกบัท่าขวาหนั
โดยเปลีย่นค าบอกว่าขวาเป็นซา้ยแทน 

ขวาหนั และซ้ายหนั เมื่อปฏบิตัิเปิดจงัหวะต้องไม่หยุดชะงกั และแกว่งแขนที่งอขึ้นตาม
จงัหวะกา้วโดยต่อเนื่องกนั 

3) ท่ากลบัหลงัหนัเป็นท่าส าหรบัเปลี่ยนการหนัหน้าของแถว จากด้านหน้าเป็นด้านหลงัใน
ระหว่างเดนิ 

- ค าบอก “กลบัหลงั – หนั” 
- การปฏบิตั ิ

ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 4 จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 กา้วเทา้ขวาไปขา้งหนา 1 กา้วเพื่อยัง้ตวั 
จงัหวะที ่2 กา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าอกี 1 กา้ว พรอ้มกบัหมนุตวัไปทางขวาประมาณ 90 องศา 
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จงัหวะที่ 3 ก้าวเท้าขวาไปอยู่หน้าปลายเท้าซ้าย พร้อมกบัหมุนตวัไปทางขวา จนได้ 90 
องศา จากทศิทางเดมิ 

จงัหวะที ่4 กา้วเทา้ซา้ยออกวิง่ต่อไปตามจงัหวะเดมิ 
การหดัในขัน้แรก ๆ ควรใหล้กูเสอืนบัจงัหวะดว้ยเสยีงดงัก่อน จนท าไดค้ล่องแลว้จงึนบัในใจ 
12.การนับ 

ใชส้ าหรบัหน้ากระดาษแถวเดีย่ว เพื่อหดัใหล้กูเสอืออกเสยีงใหถู้กตอ้งตามลกัษณะของลกูเสอื 
- ค าบอก “นบั” 
- การปฏบิตั ิ

ลูกเสอืคนที่อยู่หวัแถวสะบดัหน้าไปทางซ้าย พรอ้มกบันับ 1 แล้วสะบดัหน้ากลบัมาอยู่ใน
ทางตรงโดยเรว็ ลูกเสอืคนอื่น ๆ นับเรยีงไปตามล าดบัเช่นเดยีวกบัคนหวัแถว เว้นคนที่อยู่ท้ายแถวให้
สะบดัหน้ามาทางขวา 

- ค าบอก “นบัสอง (สาม, สี,่ หา้ ฯลฯ” 
- การปฏบิตั ิ

ลกูเสอืนับตามจ านวนทีบ่อก โดยเริม่จากคนทีอ่ยู่หวัแถวเช่นเดยีวกบัการนับตามปกต ิเช่น 
นบัสอง ลกูเสอืจะนบั หนึ่ง สอง, หนึ่ง สอง, หนึ่ง สอง เรยีงต่อไปตามล าดบัจนสุดแถว 

การนับเมื่อแถวมกีารแยกคู่ขาด ใหค้นที่อยู่ทา้ยของแถวหลงัสุดขานจ านวนทีข่าดให้ทราบ
โดยขานว่า “ขาดหนึ่ง (สอง, สาม....ฯลฯ)” 
13.ท่าถอดหมวก สวมหมวก 

ใชใ้นโอกาสเกี่ยวกบัพธิสีงฆ ์หรอืพธิทีางศาสนา เช่น พธิสีวนสนามทีม่กีารประพรมน ้าพุทธมนต ์
เป็นตน้ 

- ค าบอก “ถอดหมวก” 
- การปฏบิตั ิ

1) แบมอืซา้ยและงอศอกจนแขนท่อนล่างและท่อนบนตัง้ฉากกนั นิ้วหวัแม่มอืตัง้ขึน้ขา้งบน
พรอ้มกนันัน้ใช้มอืขวาจบัที่กะบงัหน้าหมวก (หมวกทรงกลมที่มกีะบงัหน้าหมวก, หมวกทรงหมอ้ตาล) 
หรอืจบัทีปี่หมวกดา้นหน้า (หมวกปีกกวา้งพบัขา้ง และไม่พบัขา้ง) หรอืจบัทีห่มวกด้านขวา (หมวกทรง
อ่อน) หรอืจบัทีข่อบหมวกบนดา้นหน้า (หมวกกลาส)ี 

2) ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหวัแม่มอืซ้าย ให้หน้าหมวกหนัไปทางขวา ขอบ
หมวกดา้นนอกอยูร่ะหว่างนิ้วหวัแม่มอืกบัน้ิวชี ้

3) ลดมอืขวาลงมาอยูใ่นท่าตรง พรอ้มกบัมอืซา้ยจบัหมวกดว้ยน้ิวหวัแมม่อืกบันิ้วอื่นทัง้สี่ 
- ค าบอก “สวมหมวก” 
- การปฏบิตั ิ

1) ใชม้อืขวาจบัหมวกทีอ่ยูใ่นมอืซา้ย เช่นเดยีวกบัการถอดหมวก 
2) ยกหมวกขึน้สวมศรีษะ มอืซา้ยช่วยจดัหมวก 
3) ลดมอืทัง้สองลงมาอยูใ่นท่าตรงอยา่งแขง็แรง 
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ก่อนฝึกในขัน้แรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมือ่ลกูเสอืมคีวามเขา้ใจดแีลว้จงึฝึกโดยเปิดตอน 
ถ้าลูกเสอืถือไม้พลองหรอืไมง้่าม ก่อนท าท่าถอดหมวก และสวมหมวก ให้น าอาวุธมาไว้

ระหว่างปลายเทา้ทัง้สอง แลว้พงิท่อนบนไวก้บัแขนซา้ย แลว้จงึปฏบิตัติามขัน้ตอนต่าง ๆ ต่อไปเมือ่ถอด
หมวกหรอืสวมหมวกเรยีบรอ้ยแลว้ จงึน าไมพ้ลองหรอืไมง้า่มไปอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธตามเดมิ 
14.การถวายราชสดดีุ 

- ค าบอก “ถอดหมวก, นัง่” 
- การปฏบิตั ิ

เมื่อสัง่ “ถอดหมวก” เว้นระยะให้ลูกเสือทุกคนถอดหมวกเรยีบร้อยแล้วให้สัง่ “นัง่” เมื่อ
ลกูเสอืไดย้นิค าสัง่ “นัง่” ใหก้า้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าครึง่กา้ว คุกเขา่ขวาลงตัง้เข่าซา้ย นัง่ลงบนสน้เทา้ขวา 
มอืขวาแบคว ่าวางลงบนเข่าขวา แขนซา้ยวางพาดลงตัง้ฉากบนเข่าซ้าย มอืที่ถอืหมวกหนัเขา้หาตวัเมื่อ
รอ้งเพลงราชสดุดใีหก้้มหน้าเลก็น้อยเงยขึน้เมือ่เพลงจบ เมื่อไดย้นิค าสัง่ว่า “ลุก” ใหล้กูเสอืลุกขึน้ โดยดงึ
เทา้ซา้ยกลบัมาชดิเทา้ขวา และเมือ่สัง่ “สวมหมวก” ใหล้กูเสอืสวมหมวกโดยเรว็แลว้อยูใ่นท่าตรง 

ในกรณีที่ลูกเสอืมไีม้พลอง หรอืไมง้่าม ให้ถอดหมวกในท่ามอีาวุธก่อน แล้วจงึนัง่ลง วาง
อาวุธตามยาวชดิขาขวาทางขวา มอืขวาวางคล ่าบนเขา่ตามปกต ิ

 
15.ท่าหมอบ – ลกุ (มือเปล่า) 

- ค าบอก “หมอบ” และ “ลุก” 
- การปฏบิตั ิ

เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “หมอบ” ใหล้กูเสอืปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
จงัหวะที่ 1 ลูกเสอืก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว น ้าหนักตวัอยู่บนเท้า 2 ขา้ง แขนอยู่ที่

เดมิ 
จงัหวะที่ 2 ทรุดตวัลงคุกเข่าขวาและเข่าซ้ายตามล าดบั พรอ้มก้มตัวไปข้างหน้า เหยยีด

แขน 2 ขา้งใชม้อืยนัพืน้เพื่อรบัน ้าหนกัตวั แลว้เหยยีดขาขวาตงึ เงยหน้าตามองตรงไปขา้งหน้า 
จงัหวะที ่3 เหยยีดเทา้ซา้ยออกใหส้น้เทา้ 2 ขา้งชดิกนั ลดตวัลงนอนราบกบัพืน้ งอแขน ฝ่า

มอืคล ่าลงกบัพืน้ใหน้ิ้วมอืขวาทบันิ้วซา้ยแค่โคนนิ้ว แนวกึ่งกลางระหว่างมอืทัง้สองอยู่ประมาณหน้าผาก 
(เวลากม้หน้า) กางศอก 2 ขา้งเตม็ที ่เงยหน้าท าศรีษะใหต้ ่า 

เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “ลุก” ใหล้กูเสอืปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
จงัหวะที ่1 ลกูเสอืชกัมอืทัง้ 2 ขา้งเขา้หาตวั ยนัพืน้ยกตวัขึน้แลว้ชกัเทา้ขวาคุกเขา่ 
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จงัหวะที ่2 คุกเขา่ซา้ย แลว้ยกตวัขึน้ยนืโดยเรว็ ใหม้อืทัง้ 2 อยูท่ีข่า้งขา 
จงัหวะที่ 3 ชกัเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายต่อไปอยู่ในลกัษณะตรง ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในภูมิ

ประเทศเหยยีดหรอืจะตอ้งเดนิต่อไปไมต่อ้งชกัเทา้ขวาชดิ เมือ่ยนืขึน้แลว้ใหอ้อกเดนิไดเ้ลย 
การฝึกในขัน้แรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสอืมคีวามเขา้ใจดแีลว้จงึฝึกโดยเปิดตอน

และใหป้ฏบิตัดิว้ยความรวดเรว็ต่อไป 
การฝึกระเบียบแถวบคุคลท่าประกอบอาวธุ 
1. ท่าตรง –พกั  

- ค าบอก “กอง (หมู)่ – ตรง” 
- การปฏบิตั ิ

ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถอืไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม เหมอืนกบัท่ามอืเปล่า ไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม
อยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ 

ไมพ้ลองหรอืไมง้า่มในท่าเรยีบอาวุธ คอื ลกูเสอือยูใ่นท่าตรง ถอืไมพ้ลองหรอืไมง้า่มดว้ยมอื
ขวา โดยไมพ้ลองหรอืไมง้่ามอยู่ประมาณโดนนิ้วก้อยเทา้ขวาและชดิกบัเท้าขวา ไมพ้ลองหรอืไมง้่ามอยู่
ระหว่างนิ้วหวัแม่มอืกบันิ้วชี ้นิ้วหวัแม่มอืจบัไมพ้ลองหรอืไมง้่ามชดิขวา นิ้วอื่นอกี 4 นิ้ว ชดิตดิกนัจบัไม้
พลองหรอืไมง้่ามเฉียงลงไปเบือ้งล่าง ๆ ปลายไมพ้ลองหรอืไมง้า่มอยู่ในรอ่งไหล่ขวา ล าไมพ้ลองหรอืไม้
งา่มตัง้ตรงแนบตวั 

ส าหรบัพกัตามระเบยีบ เหมอืนกบัท่ามอืเปล่า มอืขวาที่ถือไม้พลองหรอืไม้ง่าม ให้เลื่อน
ขึน้มาเสมอเอว แลว้ยื่นไมพ้ลองหรอืไมง้า่มไปขา้งหน้า เฉียงขวาประมาณ 45 องศา มอืซา้ยไพล่หลงัใต้
เขม็ขดัเลก็น้อย มอืแบตามธรรมชาตแิละน้ิวเรยีงชดิตดิกนั 
2. ท่าวนัทยาวธุ – เรียบอาวธุ เป็นท่าแสดงการเคารพ  

- ค าบอก “วนัทยา –วุธ” 
- การปฏบิตั ิ

ลูกเสอืปฏบิตัเิป็นจงัหวะเดยีว โดยยกแขนซ้ายขึน้มาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปขา้งหน้าให้
ตัง้ฉากกับล าตัว ฝ่ามอืแบคว ่า รวมนิ้วหวัแม่มอืกับนิ้วก้อยจดกัน คงเหลอืนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง 
เหยยีดตรงชดิตดิกนั ใหข้า้งปลายนิ้วชีแ้ตะไมพ้ลองหรอืไมง้า่มในรอ่งไหล่ขวา 

- ค าบอก “เรยีบ – อาวุธ” 
- การปฏบิตั ิ

เมือ่เลกิท าความเคารพ ใหลู้กเสอืลดแขนซา้ยลงมาอยูท่ีเ่ดมิโดยเรว็ 
ถ้าผู้รบัการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวา ซ้าย หรอืตรงหน้า ผู้ควบคุมแถวจะบอกทิศทาง

เสยีก่อน “ขวา (ซ้ายหรอืตรงหน้า) ระวงั –วทัยา –วุธ” ให้ลูกเสอืท าวนัทยาวุธ พรอ้มกบัหนัหน้าไปยงั
ผู้รบัการเคารพ ตาอยู่ที่ผู้รบัการเคารพ หนัหน้าตามจนผู้รบัการเคารพผ่านหน้าตนไปแล้ว ประมาณ 2 
กา้ว จงึหนัมาอยูใ่นท่าตรง เมือ่ผูร้บัการเคารพผ่านพน้แถว ใหผู้ค้วบคุมแถวบอกเลกิท าความเคารพ 
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3. ท่าแบกอาวธุ – เรียบอาวธุ  
- ค าบอก “แบก – อาวุธ” 
- การปฏบิตัลิกูเสอืปฏบิตั ิเป็น 2 จงัหวะ 

จงัหวะที่ 1 ยกไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามด้วยมอืขวาผ่านหน้าเฉียดล าตวัไปขา้งซ้าย ให้โคนไม้
พลองหรอืไมง้า่มอยู่ในอุ้งมอืซา้ย ล าไมพ้ลองหรอืไมง้า่มตรงร่องไหล่ซา้ย มอืขวาจบัไมพ้ลองหรอืไมง้่าม
อยูท่ีเ่ดมิ ศอกงอไปขา้งหน้าแนวเดยีวกบัไหล่ 

จงัหวะที ่2 ดนัไมพ้ลองหรอืไมง้่ามดว้ยมอืซา้ย พรอ้มกบัส่งไมพ้ลองหรอืไมง้า่มดว้ยมอืขวา
ให้ไม้พลองหรอืไม้ง่ามพาดขึน้ไปบนไหล่ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชดิล าตวั ศอกซ้ายงอ แขนท ามุม 100 
องศากบัล าตวั ขณะเดยีวกนัลดมอืขวาลงในท่าตรงโดยเรว็ 

ข้อควรระวงั ขณะลูกเสอืท าท่าแบบอาวุธ จงัหวะ 2 ระวงัอยา่ใหศ้รีษะเคลื่อนหลบไมพ้ลอง
หรอืไมง้า่ม ทรงศรีษะใหค้งทีเ่หมอืนอยู่ในท่าตรงเสมอ แขนซา้ยอยู่ในลกัษณะทีถู่กต้องและน่ิง ปลายไม้
พลองจงึจะไดร้ะดบั ไมเ่ฉไปมา 

- ค าบอก “เรยีบ – อาวุธ” 
- การปฏบิตั ิ

ลกูเสอืปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
จงัหวะที่ 1 ยกมอืขวาขึ้นจบัไม้พลองหรอืไม้ง่าม ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่ 

พรอ้มกบัเหยยีดแขนซา้ย โดยลดไมพ้ลองหรอืไมง้า่มลงชดิกบัล าตวั 
จงัหวะที่ 2 จบัไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามด้วยมอืขวาน ามาไว้ข้างล าตวัในร่องไหล่มา (แขนขวา

เหยยีดเกือบสุดระยะที่มอืจบัไม้พลองหรอืไม้ง่ามในท่าเรยีบอาวุธ) ขณะเดยีวกนัยกมอืซ้ายขึ้นกนัไม้
พลองหรอืไมง้า่มทีร่อ่งไหล่ขวา ศอกงอไปขา้งหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่ 

จงัหวะที ่3 ลดแขนซา้ยอยู่ในท่าเรยีบอาวุธตามเดมิ (ในจงัหวะนี้เหยยีดแขนขวาสุดระยะที่
มอืขวาจบัไมพ้ลองหรอืไมง้า่มอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ โดยไมพ้ลองหรอืไมง้า่มจดพืน้) 

ขอ้สงัเกต ตอนเหยยีดแขนขวาจากจงัหวะ 2 ลงสุดระยะที่มอืขวาจบัไม้พลองในท่าเรยีบ
อาวุธในจงัหวะที ่3 จะรูส้กึว่าตน้ไมพ้ลองหรอืไมง้า่มจดพืน้ 
4. ท่าถอดหมวก – สวมหมวก  

- ค าบอก “ถอดหมวก” 
- การปฏบิตั ิ

ลกูเสอืปฏบิตัเิป็นจงัหวะเดยีว โดยน าไมพ้ลองหรอืไมง้่ามในมอืขวามาไวต้รงหน้า ใหต้้นไม้
พลองหรอืไมง้่ามอยูต่รงกึ่งกลางระหว่าง 2 เทา้ ส่วนบนพงิแขนซ้ายดา้นในตรงต าแหน่งศอกทีง่อตัง้ฉาก
อยู่แขนซ้ายท่อนบนชดิล าตวั ฝ่ามอืแบหงายมาด้านหน้า ขณะเดยีวกนัใช้มอืขวาถอดหมวกออกจาก
ศรีษะ (ถ้าใส่สายรดัคาง ให้ปลดออกก่อน) แลว้น ามาวางบนฝ่ามอืซา้ย (หมวกเบเร่ต์ หน้าหมวกอยูข่วา, 
หมวกทรงหม้อตาล ให้ขอบหมวกด้านซ้ายอยู่หน้า หน้าหมวกอยู่ขวา, หมวกทรงปีกกว้าง ให้
นิ้วหัวแม่มือซ้ายชูขึ้นชิดขอบหมวกด้านใน นิ้วทัง้ 4 งอขึ้นติดขอบหมวกด้านนอก หน้าหมวกอยู่
ดา้นขวา) แลว้ลดแขนขวาลงอยูใ่นท่าตรงตามเดมิ 
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- ค าบอก “สวมหมวก” 
- การปฏบิตั ิ

ลกูเสอืใชม้อืขวาน าหมวกในมอืซา้ยขึน้สวมโดยใชม้อืช่วย (ถ้าเป็นหมวกปีกกวา้งใหใ้ส่สาย
รดัท้ายทอยให้เรยีบรอ้ย) แล้วใช้มอืขวาจบัไมพ้ลองหรอืไม้ง่ามที่พงิไว้กบัแขนซ้ายมาถอืไว้ในท่าเรยีบ
อาวุธตามเดมิ 
5. ท่าหนัและการเคล่ือนท่ีในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม 

ท่าหนัในเวลาถอืไมพ้ลองหรอืไมง้่าม ใชค้ าบอกและวธิปีฏบิตัเิหมอืนท่าอยู่กบัทีก่บัมือเปล่า ถ้า
หนัในขณะที่ไม้พลองไมง้่ามอยู่ในท่าเรยีบอาวุธ เพื่อให้การหนัสะดวกให้ยกไมพ้ลองหรอืไมง้่ามในมอื
ขวาพน้พืน้เลก็น้อยจงึหนั เมือ่หนัเสรจ็ใหล้ดมอืขวาลงจนไมพ้ลองหรอืไมง้า่มจดพืน้ 

การเคลื่อนที่ในเวลาถอืไมพ้ลองหรอืไมง้่าม ใช้ค าบอกและวธิปีฏบิตัเิหมอืนกบัการเคลื่อนที่มอื
เปล่า ตามปกตเิมือ่จะใหเ้คลื่อนที ่ผูค้วบคุมแถวตอ้งบอกใหแ้บกอาวุธเสยีก่อน แลว้จงึสัง่ใหเ้ดนิในท่าเดนิ
แบกอาวุธอยู่ในแถวควบคุม เมื่อจะท าความเคารพ ผู้ควบคุมแถวบอก “แลขวา (ซ้าย) – ท า” ให้ลูกเสอื
ทนัหน้าไปยงัผู้รบัการเคารพ และแกว่างตามปกติและรกัษาท่าแบกอาวุธไว้คงเดิม เมื่อพ้นผู้รบัการ
เคารพแลว้ลกูเสอืหนัหน้าแลตรงเอง 

ถา้ลูกเสอืในท่าแบกอาวุธเคลื่อนทีอ่ยู่ตามล าพงั เมือ่จะท าความเคารพใหล้ดไมพ้ลองหรอืไมง้่าม
ลงจากท่าปกตอิาวุธมาเป็นท่าเรยีบอาวุธ จงัหวะที่ 1 แต่มอืว่าที่ยกขึน้มาจบัไมพ้ลองในร่องไหล่ซ้ายให้
จดันิ้วเหมอืนท่ารหสัลกูเสอื ฝ่ามอืแบคว ่าใหข้า้งปลายน้ิวชีแ้ตะไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม ศอกงอไปขา้งหน้าใน
แนวเดยีวกบัไหล่ หนัหน้าไปยงัผู้รบัการเคารพที่ยนืหรอืเดนิอยู่ (สวนมาหรอืเดนิไป เมื่อผ่านผู้รบัการ
เคารพไปแล้ว เลกิท าความเคารพโดยใชม้อืซ้ายดนัไมพ้ลองขึน้ไปอยู่ในท่าแบกอาวุธตามเดมิพรอ้มกบั
หนัหน้าแลตรง ลดแขนขวาลง แขนแกว่งต่อไปในท่าเดนิตามปกต ิ

ในการเคลื่อนที่ด้วยท่าแบกอาวุธ เมื่อผู้ควบคุมแถวบอก “เดนิตามสบาย” ลูกเสอืจะเปลี่ยนท่า
แบกอาวุธจากบ่าซ้ายมาบ่าขวากไ็ด้ แต่เมื่อให้เดนิเขา้ระเบยีบแล้ว ต้องจดัไมพ้ลองหรอืไมง้่ามไปไวบ้่า
ซา้ยตามเดมิ 

เมื่อผูค้วบคุมแถวบอก “แถว – หยุด” ลกูเสอืหยุดอยู่ในท่าแบกอาวุธ จนกว่าผูค้วบคุมแถวจะสัง่
ให้เรยีบอาวุธหรอืสัง่เป็นอย่างอื่นต่อไป ถ้าเคลื่อนที่ไปโดยไม่บอกให้แบกอาวุธหรอืไปในระยะใกล้ ๆ 
เพื่อจดัแนวหรอืระยะต่อ – ระยะเคยีงของขบวน หรอืเคลื่อนไปบนพืน้ที่ขรุขระไม่สม ่าเสมอ เมื่อบอกให้
เดนิลกูเสอืกเ็คลื่อนทีไ่ปในท่าคอนไมพ้ลองหรอืไมง้่าม โดยยกไมพ้ลองหรอืไมง้่ามใหป้ลายไมพ้ลองหรอื
ไมง้า่มเอนไปขา้งหน้า ตน้ไมพ้ลองหรอืไมง้า่มคลอ้ยไปขา้งหลงัพน้พืน้ แนวไมพ้ลองหรอืไมง้่ามเฉียงกบั
ล าตวัพอประมาณ เมื่อคอนไมพ้ลองหรอืไมง้่ามอยู่ในแถวควบคุมและผ่านผูร้บัการเคารพผูค้วบคุมแถว
ไมต่อ้งบอกแถวท าความเคารพ ผูค้วบคุมแถวคงท าความเคารพตามล าพงัแต่ผูเ้ดยีว 

ถา้ลกูเสอืคอนไมพ้ลองหรอืไมง้า่มไปโดยล าพงัผูเ้ดยีว เมื่อผ่านผูร้บัการเคารพใหล้กูเสอืท าความ
เคารพด้วยท่าแลขวา (ซ้าย) โดยแนบไม้พลองหรอืไมง้่ามชิดล าตวั แขนไม่แกว่ง เมื่อผ่านพ้นผู้รบัการ
เคารพไปแลว้หนัหน้าแลตรง แขนแกว่งตามสบาย 
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6. ท่าหมอบ – ลกุ ในเวลาถือไม้พลองหรือไม้ง่าม  
- ค าบอก “หมอบ”และ “ลุก” 
- การปฏบิตั ิ

เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “หมอบ” ใหล้กูเสอืปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
จงัหวะที่ 1 ก้าวเท้าซ้ายไปขา้งหน้า 1 ก้าว พรอ้มกบัส่งไม้พลองหรอืไมง้่ามให้มอืซ้าย ถือในท่า

ถนดั 
จงัหวะที ่2 คุกเขา่ขวาลง มอืขวายนัพืน้ ศอกซา้ยวางพาดขาซา้ยท่อนบน 
จงัหวะที่ 3 ปล่อยตวันอนคว ่าไปโดยเรว็ ให้ไมพ้ลองหรอืไมง้่ามอยู่ขา้งตวัด้านขวา มอืขวา

ช่วยรองรบัไมพ้ลองหรอืไมง้่ามกระชบัไวข้า้งตวั แขนซา้ยท่อนล่างทอดไปขา้งหน้ามาก ๆ โดยวางขวาง
ความยาวของล าตวั 

เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “ลุก” ใหล้กูเสอืปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะกลบักนั 
จงัหวะที่ 1 ผลกัตวัลุกขึน้นัง่คุกเข่าขวา หยบิไมพ้ลองหรอืไมง้่ามใส่มอืซ้าย ศอกซ้ายพาด

ขาซา้ยท่อนบน มอืขวายนัพืน้ 
จงัหวะที ่2 ทรงตวัขึน้ยนื โดยใหเ้ทา้ซา้ยอยูข่า้งหน้า 1 กา้วเหมอืนเดมิ ไมพ้ลองหรอืไมง้า่ม

ยงัอยูใ่นมอืซา้ย 
จงัหวะที่ 3 ชกัเข้าซ้ายชิดพร้อมกับส่งไม้พลองหรอืไม้ง่ามให้มอืขวา และอยู่ในท่าเรยีบ

อาวุธ 
การฝึกในขัน้แรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมือ่ลูกเสอืมคีวามเขา้ใจดแีลว้จงึฝึกโดยเปิดตอน และให้

ปฏบิตัดิว้ยความรวดเรว็ต่อไป 
 
สญัญาณนกหวีด 
1. หวดียาว 1 ครัง้ (              ) ถา้เคลื่อนที ่ใหห้ยดุ ถา้หยดุอยู ่เตอืน เตรยีมตวั หรอืคอยฟัง

ค าสัง่ 
2. หวดียาว ๆ 2 ครัง้ เดนิต่อไป เคลื่อนทีต่่อไป ท างานต่อไป 
3. หวดีสัน้ 1 ครัง้ และหวดียาว 1 ครัง้ สลบักนัไป(                               ) เกดิเหตุอนัตราย 
4. หวดีสัน้ 3 ครัง้ หวดียาว 1 ครัง้ สลบักนัไป(                            )เรยีกนายหมูม่ารบัค าสัง่ 
5. หวดีสัน้ตดิต่อกนัหลาย ๆ ครัง้ (                           ) ประชุมรวม 
6. หวีดยาว 3 ครัง้ หวีดสัน้ 1 ครัง้  (                                   )  ชักธงชาติลงเวลา    

18.00 น. โดยลกูเสอืบรกิาร 2 คน 
ในกรณีอยู่ค่ายพกัแรม เวลา 18.00 น. หมู่บรกิารจะส่งตวัแทน 2 คน ท าหน้าที่ชกัธงชาติ
ทุกคนทีอ่ยูใ่นค่ายพกัแรมยนืตรงหนัหน้าไปทางเสาธง และ วนัทยหตัถ ์จนสิน้สุดสญัญาณ 

หมายเหต:ุ ก่อนทีจ่ะใหส้ญัญาณที ่2-5 ตอ้งใหส้ญัญาณที ่1 เตอืนก่อนทุกครัง้ 
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การใช้สญัญาณมือ 
ใชแ้ทนค าบอกค าสัง่ขณะที่ผูบ้งัคบับญัชาอยู่ห่างไกลจากลูกเสอื หรอืไม่สามารถที่จะใช้ค าบอก

ใหล้กูเสอืไดย้นิทัว่ถงึ หรอืในกรณทีีต่อ้งการความสงบเงยีบ ไดแ้ก่ 
 

1. เตรียม คอยฟังค าสัง่ หรือหยุด 
 การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนือศรีษะ มอืแบนิ้วทัง้ห้าเรยีงชดิตดิกนั หนัฝ่ามอืไป
ขา้งหน้า 
 เมื่อเหน็สญัญาณนี้ ให้ลูกเสอืหยุดการเคลื่อนไหวหรอืการกระท าใด ๆ ทัง้สิน้ พรอ้มกบันิ่งคอย
ฟังค าสัง่ โดยหนัหน้าไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อคอยฟังค าสัง่ แต่ถา้อยูใ่นแถวใหย้นืในท่าตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รวม หรือ กลบัมา 

การใช้สญัญาณ เหยยีดแขนขวาขึ้นตรงเหนือ ศีรษะ แบมอืไปข้างหน้า นิ้วมอืทัง้ห้าชิด
ตดิกนัและหมนุเป็นวงกลมจากซา้ยไปขวาเมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืรวมกองรบีมาเขา้แถวรวมกนั 
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3. จดัแถวหน้ากระดาน 
 การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนทัง้สองออกไปดา้นซา้ยเสมอแนวไหล่ ฝ่ามอืแบไปขา้งหน้านิ้วเรยีง
ชดิตดิกนั 
 เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืจดัแถวหน้ากระดาษ หนัหน้าไปหาผูใ้หส้ญัญาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จดัแถวตอน 
 การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนทัง้สองขา้งไปขา้งหน้า แนวเดยีวกบัไหล่โยใหแ้ขนขนานกนัและฝ่า
มอืแบเขา้หากนั 
 เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอน หนัหน้าไปหาผูใ้หส้ญัญาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. เคล่ือนท่ีไปยงัทิศทางท่ีต้องการ 
 (ดา้นหน้า ขวา/ซา้ย กึง่ขวา/กึง่ซา้ย และดา้นหลงั) 
 การให้สญัญาณ ผู้ให้สญัญาณหนัหน้าไปยงัทิศทางที่ต้องการ โดยชู
แขนขวาขึน้เหนือศรีษะสุดแขน ฝ่ามอืแบไปขา้งหน้า นิ้วชดิกนั แล้วลดแขนลง
ขา้งหน้าใหเ้สมอแนวไหล่ 
 เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืวิง่ไปยงัทศิทางทีม่อืผูใ้หส้ญัญาณชีไ้ป 
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6. เร่งจงัหวะหรือท าให้เรว็ขึ้น 
 การใหส้ญัญาณ ผูใ้หส้ญัญาณงอแขนขวามอื ก าเสมอว่า ชูขึน้ตรงเหนือศรีษะแลว้ลดลงหลาย ๆ 
ครัง้ตดิต่อกนั 
 เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืรบีวิง่หรอืเรง่จงัหวะสิง่ทีท่ าอยูใ่หเ้รว็ขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
7. นอนลงหรือเข้าท่ีก าบงั 
 การให้สญัญาณ ผูใ้หส้ญัญาณเหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหน้าใหเ้สมอแนวไหล่ ฝ่ามอืแบคว ่าลง
นิ้วชดิกนั พรอ้มกบัลดแขนลงขา้งหน้า แลว้ยกขึน้ทีเ่ดมิหลาย ๆ ครัง้ 
 เมือ่ลกูเสอืเหน็สญัญาณนี้ใหร้บีนอนหรอืเขา้ทีก่ าบงัทนัท ี

 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้สญัญาณมือในการเรียกแถวของลกูเสือสากล 
การฝึกอบรมลกูเสอืตามแบบสากลของลกูเสอืทุกประเภท ผูบ้งัคบับญัชาทีจ่ะเรยีกแถวตอ้งเลอืก

สถานทีโ่ล่งและกวา้งพอเหมาะกบัจ านวนของลกูเสอื ผู้ใหส้ญัญาณยนืตรงแลว้จงึใหส้ญัญาณเรยีกแถวค า
เรียกแถวของลูกเสือส ารองให้ค าว่า “แพค” ส่วนลูกเสือสามญั สามญัรุ่นใหญ่ และ
วสิามญั ใหค้ าว่า “กอง” 

1) ท่าพกัตามระเบียบ 
ขณะทีล่กูเสอือยูใ่นแถว ผูเ้รยีกแถวจะท าสญัญาณมอืเป็น 2 จงัหวะ ดงันี้ 
จงัหวะที่ 1 ก ามอืขวา งอขอ้ศอกให้มอืที่ก าอยู่ประมาณหวัเขม็ขดั หนัฝ่า

มอืทีก่ าเขา้หาหวัเขม็ขดั 
จงัหวะที่ 2 สลดัมอืที่ก าและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา 

ประมาณแนวเดยีวกบัเขม็ขดัเป็นสญัญาณใหล้กูเสอื “พกั” ตามระเบยีบ 
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2) ท่าตรง 
ขณะทีล่กูเสอืก าลงัพกัตามระเบยีบ ผูเ้รยีกแถวจะท าสญัญาณมอืเป็น    2 จงัหวะ ดงันี้ 

จงัหวะที่ 1 ก ามอืขวา แขนเหยยีดตรงไปทางขวา ให้มอืก าอยู่ในระดบั
เดยีวกบัเขม็ขดั (เหมอืนกบัการสลดัแขนสัง่ “พกั” ในจงัหวะที ่2) 

จงัหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเขา้หาตวั ให้มอืที่ก ากลบัมาอยู่ตรงหวัเขม็
ขดั (เหมอืนจงัหวะที่ 1 ของสญัญาณสัง่ “พกั”) เมื่อเหน็สญัญาณนี้ ใหลู้กเสอืชกัเท้า
ซา้ยมาชดิเทา้ขวา ลดแขนทีไ่ขวห้ลงัมาอยูใ่นท่าตรง 

 
 

3) แถวหน้ากระดานแถวเด่ียว 
 
 
 
 
 

 
การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวอยูใ่นท่าตรงเหยยีดแขนทัง้สองไปดา้นขา้งเสมอแนวไหล่ มอืแบ

หนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า นิ้วมอืเรยีงชดิตดิกนั 
ลกูเสอืเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว หนัหน้าเขา้หาผูเ้รยีก โดยนายหมู่ยนืทางซา้ยมอืของ

ผูเ้รยีกกะใหผู้้เรยีกอยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่ยนืต่อกนัไปทางซา้ยมอืของ
นายหมูจ่นถงึคนสุดทา้ยคอืรองนายหมู่ 

การจดัระยะเคยีง ถ้าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคยีงจะเป็น 1 ช่วงศอก คอื ใหลู้กเสือยกมอืซ้าย
ขึน้เท้าสะโพก นิ้วเหยยีดชดิตดิกนัอยู่ประมาณแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบกบัล าตวัและจดปลาย
ศอกซ้ายของคนที่อยู่ด้านขวา จดัแถวให้ตรงโดยสะบดัหน้าแลขวา ให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 นับจากตัว
ลกูเสอืเองเมือ่ผูเ้รยีกตรวจแถวสัง่ว่า “นิ่ง” ใหล้ดมอืลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรงและน่ิง 

ถ้า “เปิดระยะ” ระยะเคยีงจะเป็นสุดช่วงแขนซ้ายของลูกเสอื โดยใหทุ้กคน (ยกเวน้คนทา้ย
แถว) ยกแขนซา้ยขึน้เสมอไหล่ เหยยีดแขนตรงออกไปทางซ้าย คล ่าฝ่ามอืลง นิ้วชดิตดิกนั ใหป้ลายนิ้ว
ซา้ยจดไหล่ขวาของคนต่อไป จดัแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยนืแลตรงเป็นหลกั ลูกหมู่สะบดัหน้าแลขวาให้
เหน็หน้าอกคนที ่4 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “นิ่ง” จงึลดมอืลง สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
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4) แถวตอนเรียงหน่ึง (กรณมีหีลายหมูจ่ะเรยีกว่า “แถวตอนหมู”่) 
การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวอยู่ในท่าตรงเหยยีดแขนทัง้สองไปขา้งหน้าเสมอแนวไหล่ มอืแบ

หนัฝ่ามอืเขา้หากนั นิ้วเรยีงชดิตดิกนั 
ลูกเสือเข้าแถวตอนเรยีงหนึ่งโดยนายหมู่ยนืตรงเป็นหลกัข้างหน้าผู้เรยีก กะให้ห่างจาก

ผู้เรยีกประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลงันายหมู่ต่อ ๆ กนัไปจดัแถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะต่อ
ระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน และปิดทา้ยดว้ยรองนายหมู่ 

 
5) แถวตอนหมู่ 

 

แถวตอนเรยีงหนึ่งหลายหมู่ เรยีกว่า “แถวตอนหมู่” สมมตุวิ่าม ี5 หมู่ ใหห้มู่ทีอ่ยูต่รงกลางคอืหมูท่ี ่3 ยนืเป็นหลกั
ตรงหน้าผูเ้รยีก ห่างจากผูเ้รยีกประมาณ 6 กา้ว หมู่ที ่2 และหมูท่ี ่1 เขา้แถวอยู่ในแนวเดยีวกนัไปทางซา้ยมอืของ
ผูเ้รยีก สว่นหมู่ที ่4 และหมู่ที ่5 กเ็ขา้แถวอยู่ในแนวเดยีวกนั แต่ไปทางขวามอืของผูเ้รยีกระยะเคยีงระหว่างหมู่
ประมาณ 1 ช่วงศอก สว่นระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน 

 
6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ 
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การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง ก ามอืทัง้ 2 ขา้ง เหยยีดแขนตรงไปขา้งหน้าขนาน
กบัพืน้งอขอ้ศอกขึน้เป็นมมุฉาก หนัหน้ามอืเขา้หากนั 

ลูกเสือหมู่แรกเข้าแถวตรงหน้าผู้เรยีก อยู่ห่างจากผู้เรยีกประมาณ 6 ก้าว นายหมู่อยู่
ทางซา้ยมอืของผู้เรยีก กะให้กึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผูเ้รยีก ลูกหมู่ยนืต่อ ๆ ไปทางซา้ยของนายหมู ่
เวน้ระยะเคยีง 1 ช่วงศอก 

หมู่อื่น ๆ เข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรก ซ้อน ๆ กันไปตามล าดับ เว้นระระต่อ
ระหว่างอยูป่ระมาณ 1 ช่วงแขน 

การจดัแถว เมื่อสัง่ว่า “จดัแถว” ใหทุ้กคน (ยกเวน้คนสุดทา้ย) ยกมอืซา้ยขึน้เท้าสะโพกนิ้ว
เหยยีดชดิกนั นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบล าตวั จดัแถวใหต้รงโดยนายหมู่ยนืแลตรง
เป็นหลกั ลกูหมูส่ะบดัหน้าแลขวาใหเ้หน็หน้าอกคนที ่4 

การตรวจแถว ผู้เรยีกแถวตรวจการจดัแถวแล้ว จงึสัง่ “นิ่ง” ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้ม
สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 

 
7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้เรยีกยนืในท่าตรง ก ามอืทัง้ 2 ขา้ง งอขอ้ศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็น

แนวเดยีวกบัไหล่ หนัหน้ามอืไปขา้งหน้า ใหลู้กเสอืเขา้แถวเช่นเดยีวกบัแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่
เวน้ระยะต่อระหว่างหมูข่ยายออกไปทางดา้นหลงั ห่างกนัหมูล่ะประมาณ 3 ช่วงแขน หรอื 3 กา้ว  

การจดัแถว และตรวจแถว ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัแถวหน้ากระดานหมูปิ่ดระยะ 
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8) แถวรปูคร่ึงวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
การใหส้ญัญาณ ผู้เรยีกแถวยนืในท่าตรง แบมอืทัง้ 2 ขา้ง แขนเหยยีดตรงดา้นหน้าและลง

ขา้งล่างคว ่าฝ่ามอืเขาหาตวั ขอ้มอืขวาไขวท้บัซอ้นมอืซา้ย แลว้โบกผ่านล าตวัชา้ ๆ เป็นรปูครึง่วงกลม 3 
ครัง้ 

นายหมู่ลูกเสอืหมู่แรกยนือยู่ในแนวเดยีวกบัผูเ้รยีกทางดา้นซา้ย ห่างจากผูเ้รยีกพอสมควร 
ลูกหมู่ยนืต่อ ๆ กนัไปทางซ้ายมอืของนายหมู่ เวน้ระยะเคยีง 1 ช่วงศอก (มอืเท้าสะโพก) สะบดัหน้าไป
ทางขวารอค าสัง่ “นิ่ง” 

 
หมู่ที ่2 และหมู่อื่น ๆ เขา้แถวต่อจากดา้นซา้ยของหมู่แรก ตามล าดบั เว้นระยะระหว่างหมู ่

1 ช่วงศอก รองนายหมูสุ่ดทา้ย จะยนืตรงดา้นขวาของผูเ้รยีก ในแนวเดยีวกนักบันายหมู ่หมูแ่รก 
การจดัแถว ยกมอืซา้ยขึน้ทาบสะโพก สะบดัหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก) จดั

แถวใหเ้ป็นรปูครึง่วงกลม) 
การตรวจแถว ผู้เรยีกแถวตรวจการจดัแถวแล้ว จงึสัง่ “นิ่ง” ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้ม

กบัสะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง 
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9) แถวรปูวงกลมม ี2 แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การเรยีกแถวแบบผูเ้รยีกยนือยูท่ีจ่ดุศูนยก์ลาง 
การใช้สญัญาณ ผู้เรยีกแถวยนืในท่าตรง แบมอืทัง้ 2 ข้าง แขนเหยยีดตรงลงข้างล่าง 

คว ่าฝ่ามอืเขา้หาตวั ขอ้มอืขวาไขวท้บัขอ้มอืซา้ย แลว้โบกผ่านล าตัวประสานกนัจากดา้นหน้าจดดา้นหลงั 
(โบกผ่านล าตวั 3 ครัง้) 

ลกูเสอืหมู่แรกยนืดา้นซา้ยมอืของผูเ้รยีก เขา้แถวเช่นเดยีวกบัแถวครึง่วงกลม ส่วนหมู ่2 
และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางดา้นซา้ยของหมูท่ีอ่ยู่ก่อนตามล าดบั จนคนสุดทา้ย (รองนายหมู)่ ของหมู่สุดทา้ย
ไปจดกบันายหมูข่องหมูแ่รก ถา้ผูเ้รยีกเป็นศูนยก์ลาง 

การจดัแถว ลูกเสอืยกมอืซา้ยขึน้เท้าสะโพก สะบดัหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่
แรก) จดัแถวใหเ้ป็นรปูวงกลม 

การตรวจแถว ผูเ้รยีกแถวตรวจการจดัแถวแลว้จงึสัง่ “นิ่ง” ลกูเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้ม
กบัสะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง และน่ิง 

 

 
 



116 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 

 

• การเรยีกแถวแบบผูเ้รยีกอยูท่ีเ่สน้รอบวง 
การให้สญัญาณ ผู้เรยีกแถวยนืในท่าตรง ก ามอืขวา เหยยีดแขนขวาตรงไปข้างหน้า 

ยกขึน้บน และเลยไปขา้งหลงั หมนุกลบัมาดา้นหน้า ท า 3 ครัง้  
ลูกเสอืหมู่แรกยนืชดิด้านซ้ายมอืของผู้เรยีก หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไป อยู่ทางซ้ายมอื

ของหมู่ทีอ่ยู่ก่อนตามล าดบั จนรองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยไปจดขวามอืของผูเ้รยีกใหผู้เ้รยีกอยู่ในเส้นรอ
บวง 

การจดัแถวและการตรวจแถว กระท าเช่นเดยีวกบัแบบแรก 
 

การเดินสวนสนาม 
การเดินสวนสนาม 

การสวนสนามมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการจดังานชุมนุมลูกเสอื เช่น งานชุมนุมลูกเสอืแห่งชาติ
งานชุมนุมลูกเสอืเขตการศกึษา และงานงานชุมนุมลูกเสอืจงัหวดั เพื่อแสดงถงึสมรรถภาพของลูกเสอืว่า
มคีวามพรอ้มเพรยีง มรีะเบยีบวนิัย ควรแก่การยกย่องสรรเสรญิมากน้อยเพยีงใด เป็นการแสดงออกใน
ความสามารถของลกูเสอืแต่ละกอง จะมองภมูหิลงัของการด าเนินงานภายในกองลูกเสอืไดอ้ย่างดยีิง่และ
ใชป้ระกอบพธิใีนวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาต ิในวนัที ่1 กรกฎาคม ของทุกปี 
 
การตัง้แถวเดินสวนสนามของลกูเสือ 

กองลกูเสอือาจจดัแถวสวนสนามไดด้งันี้ คอื 
1) จดัเป็นรปูแบบแถวหน้ากระดาน หรอืจดัเป็นรปูแบบแถวตอนลกึ แลว้แต่ความเหมาะสม 
2) ต าแหน่งการยนืและเวน้ระยะ คนถอืป้ายกองลูกเสอืโรงเรยีนยนืเป็นคนแรก ห่างจากคนถอื

ป้าย 5 ก้าว เป็นต าแหน่งคนถอืธงประจ ากองลูกเสอืโรงเรยีน ห่างจากคนถือธง 5 ก้าว เป็นต าแหน่งผู้
ก ากบัลูกเสอื ห่างจากผูก้ ากบัลูกเสอื 5 ก้าว เป็นต าแหน่งรองผูก้ ากบัลูกเสอื ห่างจากรองผูก้ ากบัลูกเสอื 
3 กา้ว เป็นต าแหนงสมาชกิลกูเสอื 
 
การแสดงความเคารพ 

1) ผูถ้อืธง การแสดงความเคารพในเวลาอยู่กบัที่ เมื่อมคี าบอกว่า “วนัทยา-วุธ” ให้ผูถ้อืธงยก
ธงขึน้ในท่าเคารพ และท ากึง่ขวาหนั ลดปลายคนัธงลงขา้งหน้าอย่างชา้ๆ จนคนัธงอยูใ่นแนวเสน้ขนานคู่
กบัพืน้ มอืทัง้ 2 อยูเ่สมอแนวบ่า เมื่อลดธงลงถงึแนวขนาดกบัพืน้ ใหเ้ชญิธงกลบัขึน้ในท่าเคารพชา้ ๆ ได้
จงัหวะเช่นเดยีวกบัขาลง และเชญิธงในท่านี้จะมคี าบอกว่า “เรยีบ-อาวุธ” จงึลดธงลงแลว้จงึท ากึง่ซา้ยหนั
อยูใ่นท่าตรง 

2) ลกูเสอืและผูก้ ากบั ท าความเคารพตามวธิกีารของลกูเสอื ดงันี้ 
- การท าความเคารพขณะเดนิ 

การจดัสถานที่ให้ใช้ธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักห่างจากผู้รบัการเคารพ 20 
กา้ว ธงทีส่องปักห่างจากผูร้บัการเคารพ 10 กา้ว และธงทีส่ามอยูถ่ดัจากผูร้บัการเคารพไปอกี 10 กา้ว 
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- การท าความเคารพ 
- เมือ่เดนิถงึธงแรก รองผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ดว้ยค าว่า “ระวงั” ทุกคนเริม่ตบเทา้แรง 
- เมือ่ถงึธงที ่2 รองผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ดว้ยค าว่า “แลขวา – ท า” เมือ่สิน้สุดค าสัง่ให้

ลกูเสอืทุกนายเดนิสะบดัหน้าไปทางขวามอืเพื่อท าความเคารพประธาน ยกเวน้นายหมูล่กูเสอืซึง่อยูข่วา
สุด ใหแ้ลตรงมองไปขา้งหน้า คนถอืพลองและไมง้า่มใหเ้ดนิแกว่งแขนตามปกต ิทีเ่หลือไมแ่กว่งแขน 
เมือ่ถงึธงที ่3 ผูใ้ดหรอืตบัใดผ่านธงที ่3 กส็ะบดัหน้าแลตรงและเลกิท าความเคารพ แกว่งแขนเดนิต่อไป
ตามปกต ิโดยไมต่อ้งออกค าสัง่ 
 
 

 
 

ตวัอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายชื่อกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองที่ 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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ตวัอย่างแถวสวนสนาม หมู่แถวหน้ากระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

สจัจะ 

 ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวต่์าง ๆ อนัมสีงิโต ชา้ง เสอืโคร่งลงิ กระทงิ มา้ กวาง 
หมาป่า ง ูกระรอก กระต่าย และนกแกว้ สตัวป่์าเหล่านี้ต่างกฆ็า่กนั เพื่อกนิเป็นอาหาร ท าใหส้ตัวป่์าต่าง
ก็อยู่กนัอย่างไม่เป็นสุขมแีต่ความหวาดกลัวอนัตรายอยู่ตลอดเวลา วนัหนึ่งสงิโตซึ่งเป็นเจา้ป่า เหน็ว่า
สตัวท์ัง้หลาย อยู่กนัอย่างไม่มคีวามสุข สงิโตจงึเรยีกประชุมและขอใหส้ตัวป่์าเลกิฆ่ากนั ขอใหก้นิแต่เนื้อ
ของสตัว์ที่ตายแล้วเท่านัน้ สตัว์ทัง้หลายต่างเชื่อฟังและท าตาม สตัว์ป่าจงึอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  
จนกระทัง่วนัหนึ่งมคีนเขา้มาปลูกบา้นอยูร่มิคลองกลางป่า ท าใหส้ตัวป่์าต่างพากนักลวัว่าคนจะมาท ารา้ย 
สงิโตจงึประชุมสตัว์ทัง้หลายและช่วยกนัคดิว่าจะท าอย่างไรกบัคนที่เขา้มาตัง้บ้านเรอืนอยู่ “ บุกเขา้ไป
ท าลายบ้านเสียก็หมดเรื่อง ”ช้างพูดพลางยกงวงชูไปมา “ อย่าเพิ่งเลยตอนนี้ เราต้องคอยดูความ
เคลื่อนไหวของเขาก่อน ” มา้เสนอความคดิ “ ฉนัจะพาพวกบุกเขา้ไปกนิคนพวกนัน้ใหส้าสมกบัทีเ่ขามา 
บุกรุกป่าของพวกเรา ” เสอืโคร่งพูดอย่างเดอืดพล่าน “ เราน่าจะส่งตวัแทนไปบอกใหเ้ขาออกไปเสยีจาก
ป่า พวกเราจะไดอ้ยู่อย่างสงบสุข ” ลงิแนะน าขณะทีม่อืยงัถอืกลว้ย สตัวท์ุกคนเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของ
ลงิ เพราะเหน็ว่าเป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ด สงิโตจงึรบัหน้าทีไ่ปหาคนและขอรอ้งใหอ้อกจากป่า “ เราไมม่ทีีอ่ยู ่จงึมา
อยู่ในป่า ” ชายคนหนึ่งบอก “ แต่สตัวท์ัง้หลายกลวัพวกท่านจะท ารา้ยพวกเรา ” สงิโตบอก “ อย่ากลวั
พวกเราเลย พวกเรามาอยูใ่นป่าเพื่อท ามาหากนิ เราจะไม่รบกวนและท ารา้ยสตัว ์เราขอยนืยนั ” ชายคน
นัน้กล่าว สงิโตคดิว่าค าพูดของคนเหล่านัน้น่าจะเชื่อถอืไดจ้งึยนิยอมใหอ้ยู่ในป่าต่อไป ก่อนกลบัไปสงิโต

ป้ายชื่อกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองที่ 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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ไดย้ ้ากบัคนเหล่านัน้ว่า “ เราขอใหท้่านรกัษาค าพูดตลอดไปทัง้คนและสตัวจ์ะไดอ้ยู่ร่วมกนัดว้ยความรกั
ป่าแห่งนี้จะไดส้งบรม่เยน็น่าอยูต่ลอดไป”  

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การยดึมัน่และรกัษาค าพูดหรอืสจัจะสญัญาทีไ่ดใ้หไ้วต่้อกนั เป็นสิง่ด ีจะน ามาซึง่
ความสงบสุข 

 
บตุรดีมีกตญัญ ู

มชีายคนหนึ่งรบัจ้างไปท างานกับเศรษฐีได้รบัอาหารสามมื้อแลกเป็นค่าแรงงานพอถึงเวลา
รบัประทานอาหาร ชายคนนัน้ก็คดิถงึแม่ซึ่งอดอยากยากจนที่บ้านไม่มใีครดูแลดงันัน้เขาจงึจดัแจงแบ่ง
อาหารแลว้ห่อไปฝากแม่ทีบ่า้น ท่านเศรษฐเีหน็ชายคนนัน้แบ่งอาหารใส่ห่อทุกวนักเ็รยีกมาถาม ชายคน
นัน้จงึตอบว่า “พ่อแม่มพีระคุณลน้เหลอืกระผมจงึแบ่งปันให้ท่านกนิตามแต่จะไดร้บัถ้ากระผมทอดทิง้ไม่
เหลยีวแลแม่กค็งเป็นบาปหนกั” ท่านเศรษฐทีราบดงันัน้จงึพูดขึน้ว่า “เราขอชมเชยท่านว่าเป็นผูม้กีตญัญ ู
เอาเถอะแมข่องเจา้นัน้เราจะอุปการะเลีย้งดเูขาเอง” 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การรูจ้กัตอบแทนผูม้พีระคุณ เป็นสิง่ทีด่ ี
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 5  การกางและรือ้เตน็ทท่ี์พกัแรม 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9  การกางและรือ้เตน็ทท่ี์พกัแรม                   เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1  ลกูเสอืสามารถบอกส่วนประกอบของเตน็ทไ์ด ้
1.2  ลกูเสอืสามารถกางและรือ้เตน็ทพ์กัแรมได้ 

2. เน้ือหา   
2.1  ส่วนประกอบของเตน็ท ์
2.2  วธิกีารกางเตน็ท ์
2.3  วธิกีารรือ้และเกบ็รกัษาเตน็ท์ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เตน็ทส์ าเรจ็รปู, เตน็ท ์5 ชาย 
 3.3 ใบความรู ้เรือ่งเตน็ท์  
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง ยามค ่า 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
               1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืศกึษาใบความรู ้รปูแบบต่าง ๆ ของเตน็ท ์วธิกีารกางเตน็ท ์ 
ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัในการใชเ้ตน็ทแ์ต่ละประเภท เช่นเตน็ท ์5 ชาย เตน็ทส์ าเรจ็รปูแบบต่าง ๆ ฯลฯ ผู้
ก ากบัลกูเสอืสนทนาความรูเ้กีย่วเรือ่งเตน็ทข์องลกูเสอืขณะเดยีวกนัมอบหมายใหน้ายหมูเ่ตรยีมอุปกรณ์
เตน็ทเ์พื่อเป็นวทิยากรอธบิายและสาธติ 
  2) หมูล่กูเสอืวเิคราะหร์ปูแบบของเตน็ท ์และการน าไปใชท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพการอยูค่่าย
พกัแรมของหมูต่นเอง บนพืน้ฐานขอ้มลู ของสถานทีพ่กัแรม พรอ้มกบัปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกางเตน็ท ์
เช่นวสัดุอุปกรณ์ พืน้ทีร่องรบั อุปกรณ์เสรมิต่างๆ    
   3) ลกูเสอืรว่มกบัเพื่อนอกีหนึ่งคน ปฏบิตักิารกางและรือ้เตน็ทโ์ดยมนีายหมูเ่ป็นผู ้ให้
ค าแนะน าทีถู่กตอ้ง รวมทัง้วธิกีารดแูลรกัษาเตน็ท ์และการเกบ็เตน็ท์ 
 4) ลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายสรปุการปฏบิตังิาน 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.การประเมินผล 
สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 

เพลง 
ยามค า่ 

  ฟ้ามดืมวัลมเยน็พดัโชยกระหน ่าฝนกต็กพร าพร าฟ้ามดืค ่ามวัไปใจคดิถงึเมือ่ครัง้มาพกั
แรมในป่าแสนจะสุขใจฟ้ามดืค ่าทใีดพอเบกิบานใจฝนกระหน ่าลงมา 
  เสอืเผ่าไทยรว่มใจมานอนกลางป่าแมเ้หน็ดเหนื่อยกายาเราสุขอุราเกนิใคร 
ถงึหนกัเอาเบาสูส้ามคัคมีอียู่แสนจะสุขใจฟ้ามดืค ่าทไีรเล่นรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 

 
ใบความรู้ 

เตน็ท์ 
 เตน็ทท์ีน่ิยมน าไปอยูค่่ายพกัแรมม ี3 ชนิด  
 1. เตน็ทอ์ านวยการ มขีนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีป่ระชุม 
 2. เตน็ทห์มู ่ใชเ้ป็นทีพ่กัส าหรบัลกูเสอืทัง้หมู่ 
 3. เตน็ทบ์ุคคล ส าหรบัลกูเสอื 2 คน ทีน่ิยมใชม้ ี2 ชนิด ไดแ้ก่ เตน็ทก์ระแบะหรอืเตน็ท ์5 ชาย 
และเตน็ทส์ าเรจ็รปู 
เตน็ทก์ระแบะ หรือเตน็ท ์5 ชาย 

เหมาะส าหรบัลกูเสอื 2 คน มขีนาดเลก็ กระทดัรดั  พกพาสะดวก ใชพ้ืน้ทีก่างเตน็ทไ์มก่วา้งมาก 
และวธิกีางเตน็ทไ์ม่ยุง่ยาก มลีกูเสอืช่วยกนัเพยีง 2 คนกส็ามารถกางเตน็ทไ์ด ้ 

ส่วนประกอบของเตน็ท ์5 ชาย มดีงันี้ 
1. ผา้เตน็ท ์2 ผนื 
2. เสาเตน็ท ์2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 

ท่อน ( 3 ท่อนต่อกนัเป็น 1 ชุดหรอื 1 เสา ) 
3. สมอบก 10 ตวั ( หวัทา้ย 2 ตวั ชาย

ดา้นล่างดา้นละ 3  ตวั ประตูหน้า 1 ตวั และหลงั 

1 ตวั ) 
4. เชอืกยดึสมอบก 10 เสน้ (เชอืกยาวใช้

ร ัง้หวัทา้ยเตน็ท ์2 เสน้ เชอืกสัน้ใชย้ดึชายเตน็ท ์6 
เสน้ และประตูหน้า - หลงั 2 เสน้ ) 

 การกางเตน็ท ์5 ชาย ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. ตดิกระดุมผา้เตน็ทท์ัง้  2  ผนืเขา้
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ดว้ยกนั ดา้นทีต่ดิกระดุมเป็นดา้นสนัของหลงัคา รตูาไก่ทีซ่อ้นกนัและอยูถ่ดัจากระดุมจะเป็นทีย่ดึเสาทัง้ 
2 เสา ส่วนดา้นทีม่รีตูาไก่ดา้นละ 3 ร ูจะเป็นชายดา้นล่าง 

2. น าเสาชุดที ่1 (ต่อ 3 ท่อนเขา้ดว้ยกนั) มาเสยีบทีร่หูลงัคาเตน็ท ์ใหค้นที ่1 จบัไว ้ 
3. ใหค้นที ่2 ใชเ้ชอืกยาว 1 เสน้น ามายดึจากหวัเสา (หรอืห่วง) ไปยงัสมอบกดา้นหน้า (ผกูดว้ย

เงือ่นตะกรดุเบด็ กระหวดัไม ้หรอืผกูรัง้) แลว้จงึใชเ้ชอืกสัน้ 2 เสน้ยดึชายเตน็ทเ์ขา้กบัสมอบก เพื่อให้
เตน็ทก์างออกเป็นรปูหน้าจัว่ (ผกูดว้ยเงือ่นปมตาไก่)  

4. ใหค้นที ่2 เดนิออ้มไปอกีดา้นหนึ่ง ต่อเสาที ่2 เสยีบเขา้กบัรหูลงัคาเตน็ทอ์กีดา้นหนึ่งแลว้จบั
เสาไว ้ใหค้นที ่1 ปล่อยมอืจากเสาที ่1 แลว้น าเชอืกยาวเสน้ที ่2 ยดึจากหวัเสาที ่2 ไปยงัสมอบก
ดา้นหลงั(ผกูดว้ยเงือ่นตะกรุดเบด็ กระหวดัไม ้หรอืผกูรัง้)  

5. ใหค้นที ่2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได ้เตน็ทจ์ะไมล่ม้ และทัง้ 2 คนช่วยกนัใชเ้ชอืกยดึชายเตน็ท์
จดุทีเ่หลอืเขา้กบัสมอบก แลว้ปรบัความตงึหยอ่นของเตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย 
 การร้ือเตน็ท ์5 ชาย ม ี7 ขัน้ตอน 

1. แกเ้ชอืกทีร่ ัง้เสาหวัทา้ยกบัสมอบกออก เตน็ทจ์ะลม้ลงทนัที 
2. ถอนเสาเตน็ทอ์อกเป็น 6 ท่อน น ามารวมกนัไว้ 
3. ถอนสมอบกทัง้ 10 ตวั น าไปรวมกนัไวท้ีใ่กล้ ๆ กบัเสาเตน็ท ์
4. แกเ้ชอืกและเกบ็เชอืกใหเ้รยีบรอ้ย (เชอืกสัน้ 8 เสน้ เชอืกยาว 2 เสน้ รวม 10 เสน้) น าไปรวม

ไวใ้กล ้ๆ กองสมอบก 
5. แกะกระดุมเตน็ทเ์พื่อแยกผา้เตน็ทอ์อกเป็น  2  ผนื 
6. ท าความสะอาดอุปกรณ์และเกบ็พบัผา้เตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย 
7. น าผา้เตน็ทแ์ละอุปกรณ์เกบ็รวมไวใ้นทีเ่ดยีวกนั 

เตน็ทส์ าเรจ็รปู 
ใชเ้ป็นทีพ่กัส าหรบัลกูเสอืทัง้หมู ่(1 หมู)่ มขีนาดใหญ่กว่า และน ้าหนกัมากกว่าเตน็ทก์ระแบะ 

แต่ยงัสามารถพกพาไปไดส้ะดวก พืน้ทีท่ีใ่ชก้างเตน็ทม์บีรเิวณกวา้งพอสมควร วธิกีางเตน็ทไ์มยุ่ง่ยาก มี
ลกูเสอืช่วยกนัเพยีง 2 คนกส็ามารถกางเตน็ทไ์ด ้เตน็ทส์ าเรจ็รปูมหีลายแบบ มรีปูทรงไมเ่หมอืนกนั บาง
แบบคลา้ยเตน็ทก์ระแบะ  

ส่วนประกอบของเตน็ทส์ าเรจ็รปู มดีงันี้ 
1. ผา้เตน็ท ์1 ชุด 
2. เสาเตน็ท ์2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกนัเป็น 1 ชุด หรอื 1 เสา) 
3. สมอบก 12 ตวั (ยดึมุมพืน้ 4 ตวั ยดึชายหลงัคา 6 ตวั หวั 1 ตวั ทา้ย 1 ตวั) 
4. เชอืกยดึสมอบก 8 เสน้ ทุกเสน้มดัตดิกบัแผ่นเหลก็ส าหรบัปรบัความตงึหยอ่นของเชอืก โดย

เชอืกสัน้ 6 เสน้ใชย้ดึชายหลงัคา และเชอืกยาว 2 เสน้ใชร้ ัง้หวัทา้ยเตน็ท ์ 
วิธีกางเตน็ทส์ าเรจ็รปู ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. ยดึพืน้ของเตน็ทท์ัง้ 4 มมุดว้ยสมอบก 4 ตวั 
2. น าเสาชุดที ่1 ( ต่อ 3 ท่อนเขา้ดว้ยกนั ) มาเสยีบทีร่หูลงัคาเตน็ท ์ใหค้นที ่1 จบัไว้ 
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3. ใหค้นที ่2 ใชเ้ชอืกยาว 1 เสน้ ยดึจากหวัเสา (หรอืห่วง) ไปยงัสมอบกดา้นหน้า (โดย ผกูดว้ย
เงือ่นตะกรดุเบด็ หรอืเงือ่นกระหวดัไม ้ไมต่อ้งใชเ้งือ่นผูร้ ัง้เพราะมแีผ่นปรบัความตงึอยู ่แลว้) แลว้ใช้
เชอืกสัน้ 2 เสน้ ยดึชายเตน็ทเ์ขา้กบัสมอบก ใหเ้ตน็ทก์างออกเป็นรปูหน้าจัว่ 

4. ใหค้นที ่2 เดนิออ้มไปอกีดา้นหนึ่ง ต่อเสาที ่2 เสยีบเขา้กบัรหูลงัคาเตน็ทอ์กีดา้นหนึ่งแลว้จบั
เสาไว ้ใหค้นที ่1 ปล่อยมอืจากเสาที ่1 แลว้น าเชอืกยาวเสน้ที ่2 ยดึจากหวัเสาที ่2 ไปยงัสมอบก
ดา้นหลงั 

5. ใหค้นที ่2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได ้เตน็ทจ์ะไมล่ม้ ทัง้สองคนช่วยกนัใชเ้ชอืกยดึชายหลงัคา
เตน็ท ์( จดุทีเ่หลอื ) ใหเ้ขา้กบัสมอบกแลว้ปรบัความตงึหยอ่นของเตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย 

 
 วิธีร้ือเตน็ทส์ าเรจ็รปู ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. แกเ้ชอืกทีร่ ัง้เสาหวัทา้ยกบัสมอบกออก เตน็ทจ์ะลม้ลงทนัที 
2. ถอนเสาเตน็ทอ์อกเป็น 6 ท่อน น ามารวมกนัไว้ 
3. ถอนสมอบกทัง้ 12 ตวั น าไปรวมกนัไวท้ีใ่กล ้ๆ กบัเสาเตน็ท์ 
4. เกบ็เชอืกและแผ่นปรบัความตงึใหเ้รยีบรอ้ย (เชอืกสัน้ 6 เสน้ เชอืกยาว 2 เสน้ แผ่นปรบั

ความตงึ 8 อนั) น าไปรวมไวใ้กล ้ๆ กองสมอบก 
5. ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิน้ แลว้น าไปเกบ็ 

การเลือกสถานท่ีตัง้ค่ายและกางเตน็ท์ 
 ตอ้งท าการส ารวจความเหมาะสมของพืน้ที ่แหล่งน ้า และเสน้ทางคมนาคม เพื่อป้องกนัปัญหา
ต่าง ๆ ทีจ่ะตามมา ควรมลีกัษณะดงันี้ 

1. เป็นพืน้ทีโ่ล่งกวา้ง เหมาะส าหรบัการตัง้ค่ายและจดักจิกรรม 
2. พืน้ดนิบรเิวณทีต่ ัง้ค่ายควรเป็นดนิปนทราย พืน้เป็นทีเ่รยีบ ไมม่นี ้าขงั 
3. อยูใ่กลแ้หล่งน ้าสะอาด ปลอดภยั 
4. อยูห่่างจากตน้ไมใ้หญ่ เพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิจากกิง่ไมห้ล่นลงมาทบั 
5. ทศิทางของลมเพื่อใชพ้จิารณาในการตัง้เตน็ทท์ีพ่กั 
6. สามารถหาเชือ้ไฟ เช่น ฟืน เศษไม ้ส าหรบัหุงต้มไดส้ะดวก 
7. การคมนาคมสะดวก ใกลก้บั โรงพยาบาล หรอื อนามยั ใกลก้บัสถานต ารวจ 
8. ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสถานทีก่่อนจะตัง้ค่ายพกัแรม 

ข้อควรระวงัในการกางเตน็ท์ 
1. เมือ่ตอ้งการกางเตน็ทห์ลายหลงัเป็นแนวเดยีวกนั ควรเลง็ใหส้มอบกตวัทีอ่ยูด่า้นหน้าสุดและ

เสาตน้แรกของทุกเตน็ทอ์ยูใ่นแนวเดยีวกนั  
2. การกางเตน็ทแ์ต่ละหลงัใหเ้ลง็สมอบกตวัแรก เสาแรก เสาหลงั และสมอบกตวัหลงัทัง้ 4 จดุ 

ใหอ้ยูใ่นแนวเดยีวกนั  
3. เสาทุกตน้ทีย่ดึเตน็ทจ์ะต้องตัง้ฉากกบัพืน้เสมอหลงัคา  
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4. เตน็ทต์อ้งไมม่รีอยย่น สมอบกดา้นขา้งของเตน็ทแ์ต่ละหลงัตอ้งเรยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ ถา้
เตน็ทต์งึไปอาจจะขาดได ้หรอืถา้หยอ่นเกนิไปกจ็ะกนัฝนไมไ่ด ้ซึง่จะเป็นสาเหตุท าใหน้ ้าซมึไดง้่าย และ
ถา้ลมพดัแรงอาจท าใหเ้ตน็ทข์าดได้ 

5. การผกูเตน็ทค์วรใชเ้งือ่นผกูรัง้ เพราะสามารถปรบัใหต้งึหยอ่นไดต้ามตอ้งการ 
การดแูลรกัษาเตน็ท์ 

การดแูลรกัษาเตน็ทใ์หม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนาน  
1. ฝึกกางเตน็ทใ์หถู้กวธิ ีเพราะการกางเตน็ทไ์มถู่กวธิ ีอาจท าใหอุ้ปกรณ์บางชิน้เกดิความ

เสยีหายได ้เช่น ใส่เสาเตน็ทผ์ดิอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายเวลางอเสาเขา้กบัเตน็ท ์เป็นตน้ 
2. อยา่เกบ็เตน็ทข์ณะเปียกถา้ไม่จ าเป็น เพราะจะท าใหเ้กดิกลิน่อบั ควรจะน าเตน็ทม์าผึง่ลมให้

แหง้ก่อนและน าเศษสิง่สกปรกออกจากเตน็ทก่์อนปิดซปิใหเ้รยีบรอ้ย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 6   การบรรจเุครื่องหลงั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10  การบรรจเุครื่องหลงั                                  เวลา   1  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

ลกูเสอืสามารถบรรจเุครือ่งหลงัส าในหมู่ลูกเสือหรบัการเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมได้ 

2. เน้ือหา  
 2.1 การวางแผนเตรยีมอุปกรณ์ วสัดุ สิง่ของเครือ่งใชส้่วนตวัและส่วนรวมส าหรบัเดนิทางไกลไป
พกัแรมคา้งคนื 

 2.2 วธิกีารบรรจเุครือ่งหลงั   
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 

3.2 ใบความรู ้เรือ่ง การบรรจเุครือ่งหลงัส าหรบัการเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรม 
 3.3 อุปกรณ์ส าหรบัการบรรจเุครือ่งหลงั และเครือ่งหลงั 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี  1 

 1) พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง เดนิทางไกล 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

     (1) ผูก้ ากบัลูกเสอืน าตวัอยา่งสิง่ของเครื่องใชส้่วนตวั วสัดุ อุปกรณ์ส าหรบัเดนิทางไกลและ
อยูค่่ายพกัแรม เช่น ชอ้น จาน ผา้เชด็ตวั สบู่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน รองเทา้แตะ อาหารส าเรจ็รปู ฯลฯ มา
จดัเป็นนิทรรศการรปูแบบรา้นคา้ โดยก ากบัราคาสิง่ของเหล่านัน้ไว ้ทุกรายการ 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเลอืกวสัดอุุปกรณ์สิง่ของเครือ่งใชส้ าหรบัพกัแรม ตามความ
จ าเป็นโดยจดัรายการซือ้สิง่ของนัน้ จากนิทรรศการรา้นคา้ในจ านวนเงนิคนละไมเ่กนิ 300 บาท ตามใบ
รายการทีไ่ดก้ าหนดไว ้ 

    (3) ลกูเสอืน ารายทีไ่ดซ้ือ้ไวจ้ากรา้นคา้ มาตรวจสอบ และอภปิรายในกลุ่มถงึเหตุผล ความ 
จ าเป็น แลว้สรุปเป็นขอ้ก าหนดของกลุ่ม 

   (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุ และใหข้อ้เสนอแนะในการจดัเตรยีม วสัดุอุปกรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ 
และคุม้ค่าในการอยูค่่ายพกัแรม โดยยดึหลกัปฏบิตัใินเรื่องความพอเพยีง 

 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 

 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหน้ายหมูล่กูเสอืแต่ละหมู่บรรยายและสาธติวธิกีารบรรจเุครือ่ง
หลงัทีถู่กตอ้ง 
    (2) ลกูเสอืปฏบิตักิารบรรจวุสัดุอุปกรณ์สิง่ของส่วนตวัทีเ่ตรยีมมาลงเครือ่งหลงัตามวธิกีาร
ทีน่ายหมูล่กูเสอืไดส้าธติ 

     (3) ลกูเสอืประเมนิน ้าหนกัสิง่ของเครือ่งใช ้ทีบ่รรจเุครือ่งหลงัว่าเหมาะสม และสามารถ 
น าพา ไปไดด้ว้ยตนเองในระยะทาง 15 กโิลเมตร ไดห้รอืไม ่ 
  (4) ลกูเสอืน าเครื่องหลงัของตนมาเปรยีบเทยีบ และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัลูกเสอืคน
อื่น แลว้จดัเครือ่งหลงัของตนใหเ้หมาะสม 
  (5) ผู้ก ากบัลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกนัสรุปการเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตวัลงบรรจุ
เครือ่งหลงัส าหรบัการพกัแรมคา้งคนื 

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

5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์สิง่ของส่วนตวัและส่วนรวมของลกูเสอื 
 5.2 สงัเกตการปฏบิตังิานของลกูเสอื 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
เพลง 

เดินทางไกล 

 เดนิทางไกล เดนิทางไกล    ไปไปซไิปไปซไิปดว้ยกนั 
   เหนื่อยอยา่งไร  ไมเ่คยหวัน่   รว่มใจกนัและสามคัค ี

เดนิทางไป  ในกลางดง   ใจนึกทะนงหลงเพลนิเขาดอย 
มุง่หน้าไป  ไมย่อ่หยอ่น   ลมืทุกขร์อ้น  มุง่สู่ปลายทาง 

 
รวมเงิน 

รวมเงนิ รวมเงนิใหด้ ี รวมเงนิวนัน้ีอย่าใหม้ผีดิพลาด 
ผูห้ญงินัน้เป็นเหรยีญบาท ผูช้ายฉลาดเป็นหา้สบิสตางค ์
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เกม 
รวมเงิน 

 1. ก าหนดใหล้กูเสอืทีเ่ป็นผูช้ายใหส้วมหมวก เป็นผูห้ญงิใหถ้อดหมวก 
  2. อธบิายการเล่นเกมก าหนดใหล้กูเสอืชายเป็นเงนิมคี่า หา้สบิสตางค ์ผูห้ญงิเป็นเงนิมคี่า       

1 บาท 
 3. เริม่เล่นให้ลูกเสือเดินปะปนกันในกลุ่มโดยร่วมกันร้องเพลงรวมเงนิ เมื่อจบเพลงผู้ก ากับ

ลกูเสอืเป็นผูก้ าหนดการรวมเงนิ เช่น สีบ่าทหา้สบิ ใหลู้กเสอืรวมกนัเป็นกลุ่มใหค้รบจ านวนเงนิ สีบ่าทหา้
สบิสตางคเ์มือ่ครบแลว้ใหน้ัง่ลง กลุ่มทีร่วมไมค่รบตอ้งออกจากเกม 

 4. เล่นและรอ้งซ ้าประมาณ 3 รอบ เพื่อหาลกูเสอืทีร่วมกลุ่มทีเ่ป็นผูช้นะ 
 
ใบความรู้ 
  การบรรจเุคร่ืองหลงัส าหรบัการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพกัแรม 

การเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรม เป็นกจิกรรมหน่ึงซึง่ลูกเสอืจะตอ้งมกีารเตรยีมการเรือ่งเครือ่ง
หลงัใหพ้รอ้ม และเหมาะสมกบัการเดนิทางไกลไปพกัคา้งคนื อุปกรณ์ทีต่อ้งจดัเตรยีมแบ่งออกเป็น       
2 ประเภท คอื 
 1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรอื อุปกรณ์ประจ าตวั 
 2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรอือุปกรณ์ส าหรบัหมูห่รอืกอง  
อปุกรณ์เฉพาะบคุคล ควรเป็นสิง่จ าเป็น มนี ้าหนกัไม่มากนกั 
ไดแ้ก่ 
 1. กระตกิน ้า ใส่น ้าสะอาดใหเ้ตม็ 
 2. เครือ่งใชป้ระจ าตวั เช่น ผา้เชด็ตวั ผา้ขาวมา้ ผา้ถุง สบู่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน รองเทา้แตะ ไฟ
ฉาย ชอ้นสอ้ม จานขา้ว ยาทากนัยงุ เป็นต้น 
 3. เครือ่งแบบและเครือ่งประกอบเครือ่งแบบ ไดแ้ก่ เสือ้ 
กางเกง (กระโปรงส าหรบัเนตรนาร)ี ผา้พนัคอ หมวก เขม็ขดั 
รองเทา้ ถุงเทา้ เป็นตน้   
 4. ยาประจ าตวัและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 5. เขม็ทศิ แผนที ่สมดุจดบนัทกึการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา 
 6. ฤดฝูนตอ้งเตรยีมชุดกนัฝน ฤดหูนาวใหเ้ตรยีมเสือ้กนัหนาว 
 7. เครือ่งนอน เช่น เตน็ท ์ผา้ปทูีน่อน เสื่อ ผา้ห่ม ถุงนอน เป็นตน้ 
 8. ถุงพลาสตกิ เพื่อใชส้ าหรบัใส่เสือ้ผา้เปียกชืน้หรอืเสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้ 
 9. เชอืกหรอืยางเพื่อใชผ้กูรดัอุปกรณ์สิง่ของเลก็ ๆ น้อย ๆ 
 10. ไมง้่าม  
อปุกรณ์ ส่วนรวม หรืออปุกรณ์ส าหรบัหมู่หรือกอง เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัทุกคนในหมูห่รอืกอง   
ในการอยูค่่ายพกัแรมรว่มกนั และตอ้งแบ่งหน้าทีก่นัน าสิง่ของไป เช่น  
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 -- นายหมู ่เอาตะเกยีง มดีพรา้ และแผนที ่ 
 -- รองนายหมู ่น าพลัว่สนาม เตน็ท ์กระดาษช าระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
ถงัน ้า กะละมงั  ไมข้ดีไฟ เชือ้ไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
 -- หวัหน้าคนครวั เตรยีมกระทะ หมอ้ ทพัพ ีหมอ้ ส าหรบัปรงุอาหาร กระทะ มดีท าครวั 
 -- รองหวัหน้าคนครวั น ากบัขา้ว เครือ่งปรงุ อาหารสด อาหารแหง้ และอาหารกระป๋องส าหรบั
รบัประทานทัง้หมู่ 
ส่ิงท่ีไม่ควรบรรจเุคร่ืองหลงั 
 ไมค่วรน าสิง่ของอื่น ๆ ทีไ่ม่จ าเป็นและของมคี่าทุกชนิดไป เช่น สายสรอ้ยทองค า โทรศพัทร์าคา
แพง  เครือ่งเล่นรวมถงึอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น ๆ ฯลฯ น าเงนิตดิตวัไปเท่าทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้รวมทัง้ไม่
พกพาอาวุธทุกชนิด  
การบรรจส่ิุงของลงในถงุเคร่ืองหลงัหรือกระเป๋า 
 เครือ่งหลงั คอืถุงหรอืกระเป๋าส าหรบัใส่สิง่ของต่าง ๆ ใชส้ะพายหลงัเพื่อสามารถน าสิง่ของตดิตวั
ไปไดส้ะดวก จดัเป็นสิง่ส าคญัและมคีวามจ าเป็นมากส าหรบักจิกรรมการเดนิทางไกล เพราะลกูเสอืตอ้ง
ใชบ้รรจอุุปกรณ์ประตวั อุปกรณ์ประจ าหมู ่ทีต่อ้งน าไปใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรม  
 เครือ่งหลงัมหีลายชนิดแลว้แต่ลกูเสอืจะเลอืกใชเ้ช่น กระเป๋า ย่าม หรอื เป้ ลกูเสอืควรเลอืกใช้
เครือ่งหลงัทีม่ลีกัษณะคลา้ยเป้ เพราะมชี่องส าหรบัแยกบรรจสุิง่ของไดห้ลายประเภท 
 การบรรจสุิง่ของลงในถุงเครื่องหลงัหรอืกระเป๋า มขีอ้แนะน าดงันี้ 
 1. เลอืกเครือ่งหลงัทีม่ขีนาดพอเหมาะไมเ่ลก็หรอืใหญ่จนเกนิไป 
 2. บรรจสุิง่ของทีม่นี ้าหนกัมากหรอืสิง่ของทีใ่ชภ้ายหลงัไวข้า้งล่าง ส่วนสิง่ของทีใ่ช้ก่อนหรอืใช้
รบีด่วน เช่นไฟฉาย เสือ้กนัฝน ไมข้ดีไฟ ฯ ใหบ้รรจไุวข้า้งบนสุดเพื่อสามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่ง
สะดวก 
 3. บรรจสุิง่ของนุ่ม ๆ เช่น ผา้เชด็ตวั ผา้ห่ม เสือ้ผา้ ฯลฯ ตรงส่วนทีส่มัผสักบัหลงัของลกูเสอืเพื่อ
จะไดไ้มเ่จบ็หลงัขณะเดนิทาง 
 4. สิง่ของบางประเภท เช่น ยารกัษาโรค ขา้วสาร เป็นตน้ ควรใส่ถุงผา้หรอืถุงพลาสตกิก่อน 
แลว้จงึบรรจลุงเครือ่งหลงั  
 5. ในกรณทีีถุ่งนอน และผา้ห่มบรรจเุครือ่งหลงัไมไ่ด ้ใหผ้กูถุงนอนและผา้ห่มนอนของลกูเสอืไว้
นอกเครือ่งหลงั คลุมดว้ยแผ่นพลาสตกิใสเพื่อกนัการเปียกน ้า 
 6. เครือ่งหลงัทีล่กูเสอืน าไปตอ้งไมห่นกัจนเกนิไป เพราะจะท าใหล้กูเสอืเหนื่อยเรว็ น ้าหนกัของ
เครือ่งหลงัควรหนกัไมเ่กนิ 1 ใน 5 ของน ้าหนกัตวัลกูเสอื เช่น ถา้ลกูเสอืหนกั 60 กโิลกรมัเครือ่งหลงัควร
หนกัไมเ่กนิ 12 กโิลกรมั เป็นตน้  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
อีกากบัเหยือก 

ขณะที่อกีาตวัหนึ่งก าลงับนิอยู่  มนัรูส้กึกระหายน ้ามาก เมื่อมองเห็นเหยอืกน ้าตัง้อยู่ด้านล่าง  
จงึร่อนลงไปยงัจุดหมาย เมื่อมองเข้าไปในเหยอืก  พบว่ามนี ้าอยู่เพยีงเล็กน้อย  มนัจงึพยายามสอด
จะงอยปากเข้าไปเพื่อจะดื่มน ้ า ไม่ว่ามนัจะพยายามเท่าใดก็ไม่สามารถสอดจะงอยปากเข้าไปถึงก้น
เหยอืกได ้

วธิถีดัมา  มนัพยายามจะคว ่าเหยอืก  เพื่อใหน้ ้าไหลหกออกมา  แต่เหยอืกนัน้หนกัเกนิไป 
ในทีสุ่ด  มนัเหลอืบไปเหน็ก้อนหนิใกล ้ๆ กบับรเิวณนัน้  จงึคาบมาหยอ่นลงในเหยอืกน ้าทลีะกอ้น     
จนระดบัน ้าทีก่น้เหยอืกค่อย ๆ เอ่อขึน้มา  ในทีสุ่ดมนักด็ื่มน ้าไดต้ามทีต่อ้งการ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนฉลาดมกัคดิหาวธิไีปสู่ความส าเรจ็ไดด้ว้ยความอุตสาหะไมย่่อทอ้เสมอ 

 
หมาป่ากบัหมาเล้ียงแกะ 

 วนัหนึ่ง…ฝูงหมาป่ากล่าวกับบรรดาหมาเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งว่า “พวกเธอก็คล้ายกับพวกเรา 
ท าไมเธอไม่มาอยูเ่สยีดว้ยกนักบัเราเล่า” หมาเลีย้งแกะจงึตอบว่า “เราตอ้งท างานใหก้บันายของเรา คอย
ดแูลแกะพวกนี้ นายเขาไวใ้จเราใหช้่วยดแูลแกะเหล่านี้ใหพ้น้จากการเป็นเหยือ่ของพวกหมาป่าเช่นเจา้” 
 “ท าไมเธอถงึท างานกบัเขาอยู่ไดน้ะ” หมาป่าตวัหนึ่งเอ่ยขึน้ “เขาใช้งานเธอหนักมาก ให้อาหาร
เธอน้อยนิด ดูพวกเราสไิม่ต้องท างานเลย แต่เรากย็งัมอีาหารกนิอุดมสมบูรณ์ เธอควรไปอยู่กบัพวกเรา
ดกีว่า” หมาป่าตวัหนึ่งเอ่ยชกัชวน   
 พวกหมาเลีย้งแกะใชเ้วลาคดิอยู่นาน  ในทีสุ่ดกต็กลงใจรบัค าชกัชวนของหมาป่า  “ดแีลว้” พวก
หมาป่าว่า “พวกเราจะพาเธอไปอยูด่ว้ยกนั” 

ดงันัน้  พวกหมาเลี้ยงแกะจึงผละจากฝูงแกะตามพวกหมาป่าไป  เมื่อพากนัมาได้ระยะหนึ่งที่
ไกลพอแลว้  พวกหมาป่ากห็นักลบัมาบอกกบัพวกหมาเลีย้งแกะว่า  “เอาละทนีี้เรากไ็ดพ้าพวกเจา้มาถงึ
ทีน่ี่แลว้ เราจะกนิพวกเจา้ละ” ว่าแลว้หมาป่าฝงูนัน้กร็มุกนักดักนิหมาเลีย้งแกะ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ผูท้ีห่ลงเชื่อคนงา่ย ไมค่ดิไตรต่รองใหร้อบคอบ มกัตกเป็นเหยือ่ของคนชัว่ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 7  การก่อไฟและปรงุอาหาร 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11  การก่อไฟและปรงุอาหาร                          เวลา   2  ชัว่โมง 

 
1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถก่อและจดุไฟแลว้ปรงุอาหารส าหรบั 2 คนได้  
2.เน้ือหา    

2.1  สิง่อ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั 
2.2  การฝึกปฏบิตักิจิกรรมการก่อไฟและปรงุอาหาร 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง,เกม 
3.2 ใบความรู ้เรือ่ง การก่อกองไฟ 
3.3 วสัดุส าหรบัการก่อกองไฟ, เครือ่งปรงุและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงโอเ้มือ่มไีฟ หรอืเกมตอ้นปลาเขา้อวน 

  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ลกูเสอืเล่าประสบการณ์การก่อกองไฟ 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืดรูปูภาพกองไฟแบบต่าง ๆ ลกูเสอืแสดงความคดิเหน็เรือ่ง 
รปูแบบของกองไฟทีใ่หค้วามรอ้น และทีใ่หแ้สงสว่าง ในกจิกรรมการอยูค่่ายพกัแรม 
   (3) ลกูเสอืและผูก้ ากบัลกูเสอืรว่มกนัสรปุประโยชน์ของกองไฟรปูแบบต่าง ๆ 
   (4) หมูล่กูเสอืฝึกปฏบิตัก่ิอกองไฟ 3 แบบ (แบบคอกหมแูบบกระโจม และแบบผสม) 

   (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้เสนอแนะ ลกูเสอืน าทกัษะประสบการณ์ไปใชใ้นการอยูค่่าย 
 พกัแรม 

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ  ชกัธง เลกิ) 
  
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
      1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 

  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
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   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละคู่ก่อไฟ และประกอบอาหารตามที่ไดว้างแผนไว ้
ภายในเวลาทีก่ าหนด 

   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอื รว่มกนัประเมนิการปฏบิตังิานและสรุป 
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เรือ่งการจดัเกบ็ท าความสะอาดภาชนะ 

ประกอบอาหารและการฝึกฝนเพิม่เตมิในครอบครวั เพื่อเตรยีมพรอ้มในการอยูค่่ายพกัแรม 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)                         

5.การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏบิตั ิ
 
 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 

  
เพลง 

มากินข้าวสิ 

มากนิขา้วส ิ(ซ ้า) กบัดีๆ  (ซ ้า)     มทีัง้แกงและตม้ย า (ซ ้า) อรอ่ยด ีๆ 
 

เกม 
ต้อนปลาเข้าอวน 

      แบ่งกองลกูเสอืออกเป็น 2 กลุ่ม ใหก้ลุ่มหนึ่งท าหน้าทีเ่ป็นอวน โดยใชม้อืจบักนัไวเ้ป็นลกูโซ่ ไล่
ตอ้นอกีกลุ่มทีท่ าหน้าทีเ่ป็นปลาใหเ้ขา้มาอยูใ่นวง จบัเวลา เมือ่ครบ 2 นาทกีรรมการนบัจ านวนปลาทีอ่ยู่
ในวง แลว้ใหส้ลบัหน้าทีก่นั กลุ่มทีเ่ป็นปลากลบัมาจบัมอืกนัเป็นอวน ไล่ตอ้นอกีกลุ่มเขา้วง จนครบ 2 
นาท ี 

 การตดัสิน กลุ่มใดตอ้นปลาไดม้ากกว่ากลุ่มนัน้เป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้   
การเลือกเช้ือเพลิง เลอืกกิง่ไมแ้หง้เลก็ ๆ โดยเฉพาะทีแ่หง้คาตน้ จะตดิไฟง่าย ถา้เป็นกิง่ใหญ่ควรผ่า
ออกเป็นซกี ๆ ก่อน แต่ถา้เปียกชืน้ควรน าไปผึง่แดดใหแ้หง้ 
การจดุไม้ขีดไฟ  ผูจ้ดุนัง่ในลกัษณะบงัลม จดุโดยหนัขดีออกนอกตวั เมือ่กา้นไมข้ดีตดิดแีลว้รบีน าไปจดุ
เชือ้ไฟต่อ 
ข้อควรระวงั  ตอ้งดบัไฟใหเ้รยีบรอ้ยทุกครัง้เมือ่เลกิใช ้แลว้เกบ็เศษถ่านและขีเ้ถา้ลงหลุมกลบแลว้ปรบั
พืน้ทีใ่หอ้ยูใ่นสภาพเดมิ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ไก่กบัสนัุขจ้ิงจอก 

สุนัขจิง้จอกตวัหนึ่งคอยเดนิวนเวยีนอยู่ใกล้ๆ  กบัเล้าไก่  สรา้งความหวาดกลวัให้กบัลูกไก่มาก  
ไก่ตวัหนึ่งจงึบนิขึน้ไปอยูบ่นรัว้และเฝ้าจบัตาดสูุนขัจิง้จอกดว้ยความหวาดกลวั  เมือ่ใดทีเ่จา้สุนขัจิง้จอก 
ขยบัตวัเขา้มาใกล ้ มนักจ็ะบนิหนีไปอยา่งรวดเรว็  ท าใหไ้ก่ตวัอื่น ๆ เยาะเยย้ถากถางในการกระท าของ
มนั  และดหูมิน่ว่ามนัขีข้ลาด เจา้ไก่ไดฟั้งดงันัน้กต็อบออกไปว่า   
 “เจา้จะเรยีกขา้ว่าอยา่งไรกไ็ด ้แต่ส าหรบัขา้แลว้ ขา้รูจ้กัพษิสงของสุนขัจิง้จอกด ีและแน่ใจว่าถา้
พวกเจา้ไดเ้ผชญิหน้ากบัสุนัขจิง้จอกเหมอืนอย่างทีข่า้เคยโดนมาแลว้ พวกเจา้กอ็าจจะมสีภาพไมผ่ดิไป
จากขา้อย่างแน่นอน”  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การยอมรบัว่าตนเป็นคนขลาด  แต่รูจ้กัระวงัภยั  ดกีว่าเสแสรง้เป็นคนกลา้หาญ  
แลว้ตอ้งพบจดุจบในภายหลงั 

 

นกอินทรีกบัอีกา 

 นกอนิทรตีวัหนึ่งคอยจอ้งตะปบลกูแกะอยูบ่นยอดผาสูง  เมือ่ไดโ้อกาสเหมาะ  มนักโ็ฉบเอาลกู
แกะขึน้ไปดว้ยอุง้เลบ็อนัแขง็แกร่ง  แลว้บนิกลบัสู่รงับนยอดผาสงู 

อกีาซึง่อยูบ่รเิวณนัน้เหน็การกระท าของนกอนิทรมีาโดยตลอด  กค็ดิจะเอาอยา่งบา้ง  จงึบนิถลา
ตรงไปตะปบลกูแกะทีก่นิหญา้อยูเ่พื่อจบัตวัมนับนิขึน้  แต่ลกูแกะนัน้ตวัหนกัเกนิกว่าทีม่นัจะพาบนิขึน้ไป
ได ้ มนัจงึคดิจะปล่อยลกูแกะลงมา แต่อุง้เลบ็ของมนักลบัจกิแน่นเขา้ไปในเนื้อลกูแกะ  ไมว่่าจะพยายาม
สลดัออกอยา่งไรกไ็มห่ลุด  

เมือ่คนเลีย้งแกะเหน็เขา้  กร็อ้งว่า  “โอโ้ห!  นี่มนันกอะไรกนั” ลกูชายผูเ้หน็เหตุการณ์โดยตลอด
จงึกล่าวขึน้ว่า  

“พ่อ ทีข่า้เหน็เมือ่ครู่นี้ มนัแสดงท่าทางราวกบัเป็นนกอนิทร ีแต่ตอนนี้ขา้คดิว่า มนัคงเขา้ใจแลว้
ล่ะ ว่าตวัมนันัน้เป็นแค่เพยีงอกีาเท่านัน้” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ ว่าคนโงเ่ขลามกัคดิท าในสิง่ทีเ่กนิความสามารถของตนส่วนคนฉลาดรูว้่าจะใช้
ความสามารถทีม่อียูข่องตนใหเ้กดิประโยชน์ไดอ้ยา่งไร 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 8  แผนท่ีและเขม็ทิศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12  แผนท่ีและเขม็ทิศ                  เวลา   4  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถอ่านและใชแ้ผนทีไ่ด้ 
 1.2 ลกูเสอืสามารถใชเ้ขม็ทศิได ้
 1.3 ลกูเสอืสามารถหาทศิโดยอาศยัธรรมชาตไิด้ 
2. เน้ือหา 
 2.1 ความหมายของประโยชน์ของแผนที่ 
 2.2 การอ่านแผนที ่
 2.3 ความหมายของประโยชน์เขม็ทศิ 
 2.4 การใชเ้ขม็ทศิ 
 2.5 การหาทศิโดยอาศยัธรรมชาต ิ
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 

3.2 ใบความรูเ้รือ่ง แผนที,่ เขม็ทศิ 
 3.3 แผนที,่ เขม็ทศิ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรรม  
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง “ทศิทัง้แปดทศิ” 
   3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายน า เรือ่ง ความหมายประโยชน์และชนิดของแผนทีจ่ากนัน้แยก
เรยีนเป็นฐาน 

ฐานที ่1  การเกบ็รกัษาแผนที ่
ฐานที ่2  สทีีใ่ชใ้นแผนที่ 
ฐานที ่3  เสน้ชัน้ความสงู 
ฐานที ่4  การอ่านแผนที่ 

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนความรูเ้รือ่ง แผนที ่ทีไ่ดศ้กึษาไปแลว้ จากนัน้บรรยายเรื่อง
เขม็ทศิ ในหวัขอ้ ความหมาย, ประโยชน์, ชนิดของเขม็ทศิ, ขอ้ควรระวงั, การเกบ็รกัษา และความ
ปลอดภยัในการใชเ้ขม็ทศิ 

(3) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวมลกูเสอื ทดสอบความรู ้และสรปุ 
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 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2  

 1) พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เกม“หาสิง่ของ” 
   3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนความรูเ้รือ่ง เขม็ทศิ ทีไ่ดศ้กึษาไปแลว้ จากนัน้แยกเรยีนตาม
ฐาน เรือ่งการใชเ้ขม็ทศิ 

ฐานที ่1   รูอ้ะซมิุท หาทศิทางและรู้ทศิทาง หาอะซมิทุ 
ฐานที ่2   การเดนิออ้มสิง่กดีขวาง 
ฐานที ่3   เกมเกีย่วกบัการใชเ้ขม็ทศิ (เช่น เกมการหาเหรยีญ, เกมหน้าปัด 

   เขม็นาฬกิา) 
ฐานที ่4   การหาทศิ พกิดัและระยะทางในแผนทีโ่ดยใชเ้ขม็ทศิ 

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวมสรุปความรูเ้กี่ยวกบัการใชเ้ขม็ทศิและบรรยายเรือ่ง การหาทศิ 
โดยอาศยัธรรมชาต ิ

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีด (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
5. การประเมินผล 

5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏบิตั ิ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 
 
 

เพลง 
ทิศทัง้แปดทิศ 

ทศิทัง้แปดทศิขอใหค้ดิจ าใหเ้คยชนิ 
อุดรตรงขา้มทกัษณิ   บรูพาประจมิจ าไว ้
อสีานตรงหรด ี  ท่องอกีทจี าใหข้ึน้ใจ 

พายพันัน้อยูท่างไหน (ซ ้า)  ตรงขา้มไปคอือาคเนย์ 
 

เกม 
หาส่ิงของ 

การเตรยีมอปุกรณ์ 

1. เขม็ทศิแบบซลิวา 
2. กระดาษแขง็ 
3. ปากกาเคม ี 
4. สิง่ของทีต่อ้งการใหห้า เช่นเหรยีญบาท ขนม ฯลฯ 

การจดัท าฐานกิจกรรม 

1. สถานที ่ควรเป็นบรเิวณกวา้ง เช่นบรเิวณโรงเรยีน  
2. การส ารวจเพื่อวางจดุค าสัง่ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิ ผูก้ ากบัลกูเสอืตอ้งส ารวจใหถู้กตอ้งแมน่ย า            

โดยวธินี าแผนผงัของโรงเรยีนมาช่วยในการวางจุด 
3. เขยีนค าสัง่ลงในกระดาษแขง็ เช่น “จากจดุท่ีท่านยืนให้ท่านหมนุหน้าปัดเขม็ทิศไปท่ี   

มมุ 250 องศา แล้วเดินไปตามลูกศรช้ี จ านวน 24 ก้าว และรบัค าสัง่ต่อไป” น ากระดาษไปตดิหรอื
วางไวต้รงจดุทีท่ าเครือ่งหมายไว้ 

4. การฝึกปฏบิตัคิวรวางจดุไวป้ระมาณ 3 – 4 จดุ 
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ใบความรู้ 
 

แผนท่ีและเขม็ทิศ 
แผนท่ีคืออะไร 
 แผนที ่คอื สิง่แสดงรายละเอยีดของภูมปิระเทศบทพืน้ผวิโลก ทัง้ทีม่อียูต่ามธรรมชาตแิละที่
มนุษยส์รา้งขึน้ โดยจ าลองไวบ้นวตัถุพืน้ระนาบมาตราส่วน ซึง่รายละเอยีดเหล่านี้ แสดงดว้ยเสน้ ส ีและ
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ เช่น 

• สนี ้าเงนิแก่ แสดงถงึ ทะเล มหาสมทุรทีล่กึมาก 
• สฟ้ีาอ่อน แสดงถงึ เขตน ้าตืน้ หรอืไหล่ทวปี 
• สเีขยีว แสดงถงึ ทีร่าบระดบัต ่า 
• สเีหลอืง แสดงถงึ ทีร่าบระดบัสงู 
• สแีสด แสดงถงึ ภเูขาทีส่งูปานกลาง 
• สแีดง แสดงถงึ ภเูขาทีส่งูมาก 
• สนี ้าตาล แสดงถงึ ยอดเขาทีส่งูมาก ๆ 
• สขีาว แสดงถงึ ยอดเขาทีส่งูจนมหีมิะปกคลุม 
ประเทศไทย เริม่ท าแผนทีใ่นสมยัรชักาลที ่4 พ.ศ. 2418 
การปรบัปรงุแผนทีข่องไทย เริม่ใน พ.ศ. 2419 โดยความช่วยเหลอืจากรฐับาลสหรฐั ส่งหน่วย

ท าแผนทีท่างอากาศมาท าการส ารวจและจดัท าแผนที ่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 (2 ซ.ม. ต่อ กม.) และ
กรมแผนทีท่หารไดด้ าเนินการต่อมาจนปัจจุบนั 

ชนิดของแผนท่ี 
 แผนทีโ่ดยทัว่ไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

1. แผนทีแ่บนราบ แสดงพืน้ผวิโลกความสงูต ่า ใชแ้สดงต าแหน่ง ระยะทาง และเสน้ทาง  
2. แผนทีภู่มปิระเทศ แสดงพืน้ผวิโลกในทางราบ ไมแ่สดงความสงูต ่า ละเอยีดกว่าและใช้ 

ประโยชน์ไดม้ากกว่าแผนทีแ่บนราบ 
3. แผนทีภ่าพถ่าย ท าขึน้จากภาพถ่ายทางอากาศ มคีวามละเอยีดและความถูกตอ้งมากกว่า

แผนที ่
ชนิดอื่นมาก สามารถมองเหน็สิง่ต่าง ๆ ตามธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้อยา่งชดัเจน 
 นอกจากนี้ยงัแบ่งชนิดของแผนทีต่ามลกัษณะการใชง้าน ตวัอยา่ง เช่น 

• แผนทีท่ ัว่ไป เช่น แผนทีโ่ลก แผนทีป่ระเทศต่าง ๆ 
• แผนทีท่รวดทรงหรอืแผนทีนู่น แสดงความสงูต ่าของประเทศ 
• แผนทีท่หาร เป็นแผนทีย่ทุธศาสตร ์ยทุธวธิ ี
• แผนทีเ่ดนิอากาศ ใชส้ าหรบัการบนิ เพื่อบอกต าแหน่ง และทศิทางของเครือ่งบนิ 
• แผนทีป่ระวตัศิาสตร ์แสดงอาณาเขตยคุและสมยัต่าง ๆ  
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• แผนทีก่ารขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก เรอื อากาศฯ 
 
สีท่ีใช้ในแผนท่ี  

• สดี า  ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่กดิจากแรงงานมนุษย ์ยกเวน้ถนน 
• สแีดง ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นถนน 
• สนี ้าเงนิ ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นน ้าหรอืทางน ้า เช่น ทะเล แมน่ ้า บงึ ฯลฯ 
• สเีขยีว ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นป่าไม ้และบรเิวณทีท่ าการเพาะปลกู 
• สนี ้าตาล ใชแ้ทนลกัษณะทรวดทรงความสงู 

 
เส้นชัน้ความสงูในแผนท่ี 
 บรเิวณภเูขา จะมเีสน้สนี ้าตาลเป็นวงรอบภเูขาเป็นวงๆ แต่ละวงนัน้จะห่างไมเ่ท่ากนั บางวง
ใกลช้ดิกนั บางวงห่างกนั เป็นเสน้แสดงความสงูจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง (วดัทีเ่กาะหลกั จ.
ประจวบครีขีนัธ)์ เราจะทราบว่าภเูขานี้สงูเท่าใด ลกัษณะชนั หรอืลาดไดจ้ากเสน้นี้ โดยระยะแต่ละวงนัน้
สงูต่างกนั 500 ฟุต ถา้วงอยูช่ดิกนักจ็ะชนั วงห่างกนักจ็ะลาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
การอ่านแผนท่ี  
 วางแผนทีใ่นแนวราบ บนพืน้ทีไ่ดร้ะดบั ทศิเหนือของแผนทีช่ีไ้ปทางเหนือ จดัใหแ้นวต่าง ๆ ใน
แผนทีข่นานกบัแนวทีเ่ป็นจรงิในภมูปิระเทศทุกแนว 
 โดยทัว่ไปแผนทีจ่ะบอกทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ ระบบทีใ่ชใ้นการหาทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ ทีน่ิยมใชก้นัม ี
2 ระบบ คอื ระบบพกิดัภูมศิาสตร ์และระบบพกิดัตาราง 

1. ระบบพิกดัภมิูศาสตร ์
ใชค้่าละตจิดูหรอืเสน้รุง้ และลองตจิดูหรอืเสน้แวง เป็นตวัก าหนดทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ  
ละตจิดู เป็นเสน้ทีข่ดีรอบโลกตามแนวนอนขนานกนั โดยมเีสน้ศูนยส์ตูร (อเิควเตอร)์ เป็นเสน้

ก าหนดเขตแบ่งโลกเป็นซกีโลกเหนือและซกีโลกใต ้เสน้ละตจิดูทีอ่ยูเ่หนือและใตเ้สน้ศูนยส์ตูรเรยีกว่า
ละตจิดูเหนือและละตจิดูใต ้มจี านวนซกีโลกละ 90 เสน้ มหีน่วยเป็นองศา ทีข่อบแผนทีจ่ะมเีลขก ากบัว่า 
10, 20, 30 เรากท็ราบว่า 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา 
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ลองตจิดู เป็นเสน้ทีล่ากจากขัว้โลกเหนือมายงัขัว้โลกใต ้โดยเริม่จากเสน้ทีล่ากผ่านเมอืงกรนีิช 
ประเทศองักฤษ เป็นเสน้ลองตจิดูที ่0 องศา ถ้าวดัไปทางขวามอืจะเป็นซกีโลกตะวนัออก ม ี180 เสน้  
ถา้วดัไปทางซา้ยมอืจะเป็นซกีโลกตะวนัตก ม ี180 เสน้ มหีน่วยเป็นองศาเช่นกนั 

 

 
 
ในแผนที ่จะมตีวัเลขก ากบัทีข่อบบน เช่น 20, 30, 40, 50เรากท็ราบว่า 20 องศา, 30 องศา, 40 องศา  

และกท็ราบว่าบรเิวณนัน้อยู่ซกีโลกตะวนัออกหรอืตะวนัตก 
2. ระบบพิกดัตาราง  
อาศยัเสน้ตรง 2 ชุด เป็นตวัก าหนดทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ เสน้คู่ขนานในแนวตัง้เรยีกว่า เสน้พกิดัตัง้

เสน้คู่ขนานในแนวนอนเรยีกว่า เสน้พกิดัราบหรอืนอน เสน้คู่ขนานทัง้ 2 ชุด จะตดักนัเป็นรปูสีเ่หลีย่ม
จตุรสัเรยีกว่า พกิดักรดิ ระหว่างเสน้คู่ขนานแต่ละคู่ทัง้แนวตัง้ และแนวนอนยงัแบ่งยอ่ยออกเป็น 10 ช่อง
เท่าๆ กนั 

ระบบนี้จะมใีนแผนทีท่ีล่ะเอยีดมาก คอื มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ขึน้ไป (1ซ.ม. ต่อครึง่ กม.) 
ตวัอยา่ง การหาพกิดัจดุ A ในระบบตาราง 

(1) ดตูารางสีเ่หลีย่มจตุัรสัทีล่อ้มรอบจดุ A 
(2) อ่านเสน้พกิดัในแนวนอน โดยอ่านตวัเลขทีก่ ากบัเสน้ตัง้จากซา้ยไปขวาทีผ่่านจดุ A 
(3) อ่านเสน้พกิดัในแนวนอน โดยอ่านตวัเลขทีก่ ากบัเสน้แนวนอนจากล่างขึน้บนทีผ่่านจดุ A 
(4) น าเลขชุดทีอ่่านไดใ้นขอ้(2)และ(3) มาเรยีงต่อกนัตามล าดบั ตวัเลขน้ีจะเป็นเป็นพกิดัของจดุ A 
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จากตารางนี้ ต าแหน่งของจุด A จะอยูท่ีเ่สน้ 93.7 ตดักบัเสน้ 60.4 จงึอ่านเป็น 937604 โดยอ่าน
ต่อกนั ไมอ่่านและเขยีนค าว่าจดุ ต าแหน่งจุด B กเ็ช่นเดยีวกนั อยูท่ีเ่สน้ 92 พอด ีกค็อื 92.0 ตดักบัเสน้ที ่
58.5 กอ่็าน 920585  
 
ระยะทางในแผนท่ี 
 เป็นมาตราส่วนทีย่อ่ขนาดลง คอื อตัราส่วนระหว่างระยะทางในแผนทีก่บัระยะทางในภูมปิระเทศ 
เช่น 1:50,000 หมายความว่า 1 หน่วยของระยะในแผนทีเ่ท่ากบั 50,000 หน่วยของระยะในภมูปิระเทศ 
(ตอ้งเป็นหน่วยเดยีวกนั ตวัอยา่ง : 1 เซนตเิมตรในแผนทีเ่ท่ากนัระยะทาง 500 เมตรในพืน้ที)่ 
 
การหาทิศในแผนท่ี 
 ปกตหิวักระดาษแผนทีจ่ะเป็นทศิเหนือมลีกูศรชีอ้ยู ่วางแผนทีใ่หห้วัลกูศรในแผนทีช่ีไ้ปทางทศิ
เหนือตามเขม็ทศิ 
ทิศทัง้ 8 

 
 

อุดร(เหนือ)           NORTH  อสีาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) NORTH EAST 
บรูพา(ตะวนัออก) EAST   อาคเนย ์(ตะวนัออกเฉียงใต)้ SOUTH EAST 
ทกัษณิ(ใต)้  SOUTH  หรด(ีตะวนัตกเฉียงใต)้  SOUTHWEST 
ประจมิ(ตะวนัตก) WEST   พายบั(ตะวนัตกเฉียงเหนือ) NORTHWEST 

 
เขม็ทิศ 
 เขม็ทศิเป็น 1 ใน 4 สิง่ประดษิฐท์ีส่ าคญัของจนีโบราณ (เขม็ทศิ ดนิปืน กระดาษ และการพมิพ)์          
มปีระวตัยิาวนานกว่า 2,000 ปี เขม็ทศิในยคุแรกท าจากหนิแมเ่หลก็ธรรมชาต ิรปูรา่งคลา้ยช้อนทีม่พีืน้
ดา้นล่างเรยีบและมนั สามารถหมุนไดอ้ยา่งอสิระบนจานซึง่ท าจากทองแดงหรอืไม ้เมือ่เขม็ทศิทีห่มุนหยดุ
นิ่งแลว้ ส่วนทีเ่หมอืนดนัชอ้นของเขม็ทศิจะชีไ้ปทางทศิใตเ้สมอ ดงันัน้เขม็ทศิจงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า          
“ซอืหนาน” (เขม็ชีท้ศิใต)้ และเมือ่มกีารใชเ้ขม็ทศิกนัแพร่หลายมากขึน้จงึมกีารปรบัปรงุเขม็ทศิใหส้ะดวก
ต่อการใชง้านมากขึน้  
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 นอกจากเป็นธรรมชาตแิรกของโลกทีป่ระดษิฐเ์ขม็ทศิแลว้ จนียงัเป็นชาตแิรกทีน่ าเขม็ทศิไปใชใ้น
การเดนิเรอืในตน้ศตวรรษที ่12 และช่วยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั คอืส่งผลใหก้จิการเดนิเรอืไดร้บั
การพฒันา และเกดิการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างประเทศ พ่อคา้ชาวอาหรบัและชาวเปอรเ์ซยีที่
แพรไ่ปสู่โลกตะวนัตก ต่อมาช่วงปลายศตวรรษที ่12 ตน้ศตวรรษที ่13 ประเทศอาหรบัและยโุรปจงึไดเ้ริม่
ใชเ้ขม็ทศิในการเดนิเรอื ซึง่เกดิขึน้หลงัจากจนีถงึรอ้ยกว่าปี 
 
ความหมายและประโยชน์ของเขม็ทิศ 
 เขม็ทศิ หมายถงึ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการหาทศิโดยอาศยัแรงดงึดดูระหว่างสนามแมเ่หลก็ขัว้โลก 
(Magnetic Pole) กบัเขม็แม่เหลก็ ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัทีสุ่ดของเครือ่งมอืนี้ เขม็แมเ่หลก็จะแกว่งไกว
ไดโ้ดยอสิระในแนวนอน เพื่อใหแ้นวเขม็ชีอ้ยูใ่นแนวเหนือใต ้ไปยงัขัว้แมเ่หลก็โลกตลอดเวลาหน้าปัดเขม็
ทศิซึง่คลา้ยกบัหน้าปัดนาฬกิาจะมกีารแบ่งโดยรอบเป็น 360 องศา นอกจากนี้เขม็ทศิยงัเป็นเครือ่งมอื
ส าหรบัใชใ้นการหาทศิของจุดหรอืวตัถุโดยมหีน่วยวดัเป็นองศา เปรยีบเทยีบกบัจดุเริม่ตน้ 
 

 
 
ประโยชน์ของเขม็ทิศ 

1. ใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางโดยตอ้งมแีผนทีป่ระกอบ ทัง้ทางบก ทางเรอื และทางเครือ่งบนิ 
2. ใชห้าทศิจรงิในแผนที ่เมือ่วางแผนทีไ่ดต้รงทศิแลว้จงึจะสามารถใชแ้ผนทีไ่ดต้ามวตัถุประสงค์ 
3. เป็นเครือ่งมอืช่วยในการส ารวจ ของนกัส ารวจ 
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ชนิดของเขม็ทิศ 
 เขม็ทศิมหีลายชนิด เช่น 

• เขม็ทศิตลบั เป็นเขม็ทศิแมเ่หลก็เลก็ ๆ หาแนวทศิเหนือไดอ้ยา่งเดยีว 
• เขม็ทศิแบบเลนซาตกิ ฝาตลบัมชี่องเลง็ ขงึเสน้ลวดไวต้รงกลางเพื่อช่วยในการเลง็ทีห่มาย 
• เขม็ทศิขอ้มอื 
• เขม็ทศิซลิวา (Silva)  เป็นเขม็ทศิทีน่ิยมใชใ้นวงการลกูเสอื 

เขม็ทศิซลิวา (Silva) 
เป็นเขม็ทศิทีท่ าในประเทศสวเีดน มไีมโ้ปรแทรกเตอรร์วมอยูด่ว้ยกนั นิยมใชก้นัทัว่โลก 

เนื่องจากใชท้ าแผนทีแ่ละหาทศิไดด้ ีนอกจากใชง้่ายแลว้ยงัพกพาสะดวกและราคาถูกดว้ย 
 
ส่วนประกอบของเขม็ทิศซิลวา  

1. แผ่นฐานเป็นตวัวตัถุโปรง่ใส 
2. ทีข่อบมมีาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรอืเซนตเิมตร 
3. มลีกูศรชีท้ศิทางทีจ่ะไป 
4. เลนสข์ยาย 
5. ตลบัเขม็ทศิเป็นวงกลมหมุนได ้บนกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิแบ่งเป็น 360 องศา 
6. ปลายเขม็ทศิเป็นแมเ่หลก็สแีดง ซึง่จะชีไ้ปทางทศิเหนือเสมอ 
7. ขดีต าแหน่งส าหรบัตัง้มุมและอ่านค่ามุม อยูบ่นหน้าปัดตรงโคนลกูศรชีท้ศิทาง 

 
วิธีใช้เขม็ทิศซิลวา 

• การหาทศิเหนือ  
วางเขม็ทศิในแนวระนาบ ปลายเขม็ทศิขา้งหนึ่งจะชีไ้ปทางทศิเหนือ ค่อยๆ หมนุหน้าปัดของเขม็

ทศิใหต้ าแหน่งตวัเลขหรอือกัษรทีบ่อกทศิเหนือบนหน้าปัดตรงกบัปลายเหนือของเขม็ทศิ เมือ่ปรบัเขม็ตรง
กบัทศิเหนือแลว้ จะสามารถอ่านทศิต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกต้องจากหน้าปัดเขม็ทศิ 

ลกูเสอืสามารถน าเขม็ทศิไปใชใ้นกจิกรรมต่าง ๆ 
ได ้เช่น การเดนิทางไกล การส ารวจป่า การผจญภยั การ
ส ารวจและการเยอืนสถานที ่เป็นตน้ เมือ่เริม่ออกเดนิทาง
ลกูเสอืควรหาทศิทีจ่ะมุง่หน้าไปใหท้ราบก่อนว่าเป็นทศิใด 
เมือ่เกดิหลงทศิหรอืหลงทางจะสามารถหาทศิทางต่าง ๆ 
จากเขม็ทศิได ้

• กรณบีอกมุมอะซมิุทมาใหแ้ละตอ้งการรูว้่าจะตอ้งเดนิทางไปในทศิทางใด 
สมมตุวิ่าอะซมิุท 60 องศา 
1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หมนุกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิใหเ้ลข 60 อยูต่รงขดีต าแหน่งตัง้มุม 
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3) หนัตวัเขม็ทศิทัง้ฐานไปจนกว่าเขม็แมเ่หลก็สแีดงภายในตลบัเขม็ทศิชีต้รงกบัอกัษร N บน
กรอบหน้าปัด ทบัสนิทกบัเครือ่งหมายหวัลกูศรทีพ่มิพไ์ว้ 

4) เมือ่ลกูศรชีท้ศิทางชีไ้ปทศิใด ใหเ้ดนิไปทางทศินัน้ โดยเลง็หาจดุเด่นทีอ่ยูใ่นแนวลกูศรชี้
ทศิทางเป็นหลกั แลว้เดนิตรงไปยงัสิง่นัน้ 

• กรณทีีจ่ะหาค่าของมมุอะซมิุทจากต าบลทีเ่รายนือยู ่ไปยงัต าบลทีเ่ราจะเดนิทางไป 
1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หนัลกูศรชีท้ศิทางไปยงัจุดหรอืต าแหน่งทีเ่ราจะเดนิทางไป 
3) หมนุกรอบหน้าปัดเขม็ทศิไปจนกว่าอกัษร N บนกรอบหน้าปัด อยูต่รงปลายเขม็แมเ่หลก็สแีดง

ในตลบัเขม็ทศิ 
4) ตวัเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยูต่รงขดีต าแหน่งส าหรบัตัง้มมุและอ่านค่ามุม คอืค่าของมมุทีเ่รา

ตอ้งการทราบ 
การใช้เขม็ทิศหาพิกดัต าแหน่งในแผนท่ี 
 ก่อนอื่นจะตอ้งรูว้่าตนเองอยู่ ณ ทีใ่ดของแผนที ่โดยใชเ้ขม็ทศิช่วยในการวางแผนทีใ่หถู้กทศิทาง
หรอืวางแผนทีใ่หข้นานกบัเสน้ทางหรอืถนนพืน้ทีจ่รงิ การวางขนานกบัเสน้ทางตอ้งระวงัไมใ่หก้ลบัทางทศิ
เหนือ-ใต ้โดยตรวจสอบสิง่อื่นบนแผนที ่ประกอบอย่างน้อย 2 แห่ง 
 วางเขม็ทศิบนแผนที ่ใหเ้ครื่องหมายศรชีท้ศิเหนือทางแนวทศิเหนือในแผนที ่จากนัน้กห็มุน
กระดาษแผนที ่(อยา่ใหเ้ขม็ทศิเคลื่อน) ไปจนเขม็แดงศรชีท้ศิเหนือ แลว้จงึกดเขม็ทศิตดิกบัแผนทีแ่ลว้หมนุ
แป้นบอกองศาใหต้รงทศิ 
 

 
 

 
 
 
 จากนัน้ใหม้องหาทีห่มายจรงิบนภูมปิระเทศ กบับนแผนทีส่กั 2 แห่ง เช่น บนภมูปิระเทศ A และ a 
บนแผนที ่กบั B บนภูมปิระเทศ และ b บนแผนที ่ใชบ้รรทดัลากเสน้จาก A a และ B b และต่อเสน้ใหต้ดั
กนัจะไดต้ าแหน่ง c บนแผนที ่คอืทีท่ีเ่รายนือยู่ 
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 ขัน้ต่อไป จะหาต าแหน่งใด ๆ บนแผนที ่ว่าของจรงิบนภมูปิระเทศอยูท่ีใ่ดกห็าไดจ้ากแผนทีแ่ละตัง้
มมุเขม็ทศิไปไดต้ลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจรงิบนภูมปิระเทศไดโ้ดยเทยีบมาตราส่วนบนแผนที่ 
ขอ้ควรระวงัและการเกบ็รกัษาเขม็ทศิ 

1. จบัถอืดว้ยความระมดัระวงั เพราะหน้าปัดและเขม็บอบบางอ่อนไหวงา่ย 
2. อยา่ใหต้ก แรงกระเทอืนท าใหเ้สยีได ้
3. ไมค่วรอ่านเขม็ทศิใกลส้ิง่ทีเ่ป็นแมเ่หลก็หรอืวงจรไฟฟ้า 
4. อยา่ใหเ้ปียกน ้าจนขึน้สนิม 
5. อยา่ใหใ้กลค้วามรอ้น เขม็ทศิจะบดิงอ 
6. เมือ่ไมใ่ชค้วรปิดฝาและใส่ซอง 

ระยะปลอดภยัในการใช้เขม็ทิศ 
 การใชง้านใกลโ้ลหะ และไฟฟ้าแรงสงูอาจคลาดเคลื่อนได ้มกีารก าหนดระยะห่างดงันี้ 

• หมวกเหลก็ 1 หลา 
• ปืนเลก็ 1 หลา 
• โทรศพัท,์ ลวดหนาม 10 หลา 
• สายโทรเลข 10 หลา 
• ปืนใหญ่ 10 หลา 
• รถยนต,์ รถถงั 20 หลา 
• สายไฟฟ้าแรงสงู 60 หลา 

การหาทิศโดยอาศยัธรรมชาติ 
 ในกรณทีีล่กูเสอืไม่มเีขม็ทศิ อาจหาทศิโดยการสงัเกตจากสิง่ทีม่อียูต่ามธรรมชาต ิหรอื
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นจดุเด่นสงัเกตไดง้า่ย ดงันี้ 

1. สงัเกตทศิทางลม โดยวธิงีา่ยๆ เช่น โยนหญ้าแหง้ หรอืฝุ่ นขึน้ไปบนอากาศ เมือ่คดิว่าอาจ 
เดนิหลงทางกใ็หต้รวจสอบทศิทางลมอกีครัง้หนึ่ง 

2. สงัเกตเถาวลัย ์โดยธรรมชาตยิอดเถาวลัยจ์ะพน้ตน้ไมไ้ปทางทศิตะวนัออก เพื่อหนัเขา้รบั 
แสงอาทติย ์เมือ่ทราบทศิตะวนัออกกส็ามารถหาทศิอื่น ๆ ได ้โดยยนืกางแขนหนัหน้าไปทางทศิ
ตะวนัออก ซา้ยมอืคอืทศิเหนือ ขวามอืคอืทศิใต ้ และขา้งหลงัคอืทศิตะวนัตก 

3. สงัเกตความอุ่นของตน้ไม ้หลงัอาทติยล์บัขอบฟ้าหาทศิโดยใชแ้กม้แนบกบัต้นไมใ้หญ่ ดา้น 
ทีอุ่่นกว่าแสดงว่าเป็นทศิตะวนัตก เนื่องจากเพิง่ไดร้บัแสงแดดมาไม่นานนกั เมือ่ทราบทศิตะวนัตกก็
สามารถหาทศิอื่น ๆ ได ้โดยการยนืกางแขนหนัหลงัชนตน้ไมข้า้งทีอุ่่น ดา้นหน้าจะเป็นทศิตะวนัตก ทศิ
เหนืออยูข่วา ทศิใตอ้ยูซ่า้ย และดา้นหลงัเป็นทศิตะวนัออก 

4. สงัเกตดวงอาทติย ์ใน 1 ปี ดวงอาทติยข์ึน้ตรงทศิตะวนัออกและตกทางทศิตะวนัตกพอดอียู ่ 
2 วนั คอื 21 มนีาคม และ 22 กนัยายน ระหว่าง 22 มนีาคมถงึ 21 กนัยายน จะขึน้และตกเฉียงไปทาง
ทศิเหนือ และเฉียงเหนือมากทีสุ่ด (23.5 องศา) ในวนัที ่21 มถุินายน ส่วนระหว่าง 23 กนัยายนถงึ     
20 มนีาคม จะขึน้และตกเฉียงไปทางทศิใต ้เฉียงมากทีสุ่ด (23.5 องศา) ในวนัที ่21 ธนัวาคม   
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 ฤดหูนาว สงัเกตดวงอาทติยจ์ากเวลาดงันี้ 
6.00น.   ทศิตะวนัออกค่อนไปทางทศิใตเ้ลก็น้อย  9.00 น.  ทศิตะวนัออกเฉียงใต้ 
12.00 น. ทศิใต ้     15.00 น. ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 
18.00 น. ทศิตะวนัตก      
ฤดรู้อน สงัเกตดวงอาทติยจ์ากเวลาดงันี้ 
6.00น.   ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ   9.00 น.  ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 
12.00 น. ทศิเหนือ     15.00 น. ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 
18.00 น. ทศิตะวนัตก  

  
5. สงัเกตดวงจนัทร ์มขีอ้สงัเกตดงันี้ 

  วนัข้างขึ้น ดวงจนัทรจ์ะสว่างไมเ่ตม็ที ่และขึน้ก่อนดวงอาทติยล์บัขอบฟ้า หนัดา้นสว่าง 
ไปทางทศิตะวนัตก และหนัดา้นแหว่งไปทางทศิตะวนัออก 

วนัข้ึน 15 ค า่ ดวงจนัทรส์ว่างเตม็ดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึน้ก่อนดวงอาทติยล์บัขอบฟ้า 
เลก็น้อย 

วนัข้างแรม ดวงจนัทรจ์ะสว่างไมเ่ตม็ที ่และขึน้หลงัจากดวงอาทติยล์บัขอบฟ้าไปแลว้  
หนัดา้นสว่างไปทางทศิตะวนัออก และหนัดา้นแหว่งไปทางทศิตะวนัตก  
 6. สงัเกตดาว สงัเกตจากดาวฤกษ์ซึง่ขึน้ประจ าที ่ไดแ้ก่ 

1) ดาวเหนือ ขึน้ตรงทศิเหนือเสมอ มแีสงสว่างมองเหน็ดว้ยตาเปล่าไดง้่าย 
2) กลุ่มดาวเต่า หรอืกลุ่มดาวพราน ประกอบดว้ยดาวฤกษ์ 7 ดวงเรยีงกนั เหน็ในช่วง 

หวัค ่าตัง้แต่เดอืนธนัวาคมเป็นตน้ไป ขึน้ทางทศิตะวนัออก ช่วงหวัค ่าจะอยูต่รงศรีษะพอด ีและตกทางทศิ
ตะวนัตกในเดอืนเมษายน 

3) กลุ่มดาวจระเขห้รอืดาวหมใีหญ่ ดาวฤกษ์ 7 ดวง เรยีงตวัคลา้ยกระบวยตกัน ้า ขึน้ 
ประจ าบนทอ้งฟ้าทางทศิเหนือ มองเหน็ไดด้ว้ยตาเปล่า ช่วงหวัค ่าเดอืนกุมภาพนัธุจ์ะเหน็ขึน้ทางทศิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เมือ่ขึน้สงูสุดแลว้จะอยู่ทางทศิเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเทีย่งคนื และตกลบั
ของฟ้าทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือในเวลาใกลส้ว่าง 
 

4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรยีงตวัคลา้ยแมงป่อง ขึน้ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเอาหวั 
ขึน้ก่อน และตกลบัขอบฟ้าทางทศิตะวนัตกเฉียงใตโ้ดยเอาขา้งลง ขึน้เวลาใกลส้ว่างช่วงตน้เดอืน
กุมภาพนัธ ์และขึน้ตอนหวัค ่าในเดอืนพฤษภาคม 

5) กลุ่มดาวคา้งคาวหรอืกลุ่มดาวแคสสโิอเปีย กลุ่มดาวฤกษ์ 5 ดวง เหน็เป็นรปูตวั M  
ในขณะขึน้ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ และเหน็เป็นรปู W ในขณะตกทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 
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ตวัอย่างค าสัง่จากแผนผงั 
 

จดุเร่ิมต้น 
       “จากจดุเร่ิมต้นท่ีท่านยืนอยู่ให้ท่านหมนุหน้าปัดเขม็ทิศ 
  ไปท่ี มุม 40  องศา แล้วเดินไปตามลกูศรช้ี จ านวน 18 ก้าว 
  และรบัค าสัง่ต่อไป” 

จดุท่ี 1 
             “จากจดุท่ี 1ให้ท่านหมุนหน้าปัดเขม็ทิศไปท่ี 
      มุม 260 องศา แล้วเดินไปตามลกูศรช้ี จ านวน 52 ก้าว 
      และรบัค าสัง่ต่อไป” 

จดุท่ี 2 
      “จากท่ี 2 ให้ท่านหมนุหน้าปัดเขม็ทิศไปท่ี มุม 35 องศา 
       แล้วเดินไปตามลกูศรช้ี จ านวน 22  ก้าว 
       และรบัค าสัง่ต่อไป” 
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จดุท่ี 3 
“จากจดุท่ี 3 ให้ท่านหมนุหน้าปัดเขม็ทิศไปท่ี มุม 110 องศา 
แล้วเดินไปตามลกูศรช้ี จ านวน 43 ก้าว แล้วรบัค าสัง่ต่อไป” 

จดุท่ี 4 
    “ท่านเดินทางมาถึงจดุหมายแล้วให้ท่านหาเหรียญท่ีระลึก 
งานชุมนุมลกูเสือแห่งชาติครัง้ท่ี 15 แล้วน าไปมอบให้กบั 
ผูก้  ากบัลกูเสือต่อไป” 

 
 
 
 เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
กบกบัหนู  

หนูแก่ตวัหนึ่งเดนิทางรอนแรมมาจนถงึล าธารทีช่ายป่าหนูตอ้งการจะขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มจงึเขา้
ไปหาเจา้กบ ตวัน้อยทีร่มิล าธารแลว้เอ่ยขอใหก้บช่วยพาขา้ม ล าธารกบน้อยมองหนแลว้ปฏเิสธอยา่ง
สุภาพว่า" โธ่ ฉนัน่ะตวัเลก็พอๆ กบัท่าน แลว้จะพาท่านขา้มไปได ้อย่างไรกนัล่ะจ๊ะ "แต่หนูไมย่อม กลบั
อา้งว่าตนเป็นสตัวผ์ูอ้าวุโสกว่า ถา้กบไมช่่วยตนกจ็ะไปป่าวประกาศใหส้รรพสตัวท์ัง้หลายรูถ้งึความใจด า
ของกบเมือ่ถูกขูเ่ขญ็เช่นนัน้ กบจงึตอ้งจ ายอมใหห้นูเอาเทา้ผกูกบัเทา้ของตนแลว้กพ็าว่ายขา้มล าธารแต่
ทว่าพอว่ายไปไดแ้ค่ครึง่ทางเท่านัน้กบกเ็ริม่หมดแรงก่อนทีท่ ัง้คู่จะจมน ้าตาย เหยีย่วตวัหนึ่งกโ็ฉบลงมา
จกิเอาทัง้กบและหนูไปกนิ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คดิประโยชน์จากผูท้ีไ่มส่ามารถใหไ้ด ้ยอ่มมแีต่เสยีหาย 

 
 

 โลภมากจะลาภหาย (กิจกรรมท่ี 2) 

               กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ ในสมยัทีส่ตัวพ์ดูได้มสีงิโตตวัหนึ่งอาศยัอยูใ่นป่า วนัหน่ึงสงิโตเกดิ
ความรูส้กึหวิโซ  จงึเดนิหาอาหารไปในทุ่งหญา้ บงัเอญิพบลกูววัตวัหนึ่ง ก าลงักนิหญา้อยู ่สงิโตรูส้กึดใีจ
ยิง่นกัและคดิว่าวนัน้ีตวัเองโขคด ีจงึยอ่งเขา้ไปหาลกูววัอยา่งชา้ ๆ และเงยีบ ดว้ยความอรอ่ยของหญ้า
อ่อนเจา้ววัน้อยจงึไม่ทนัระวงัว่าจะมภียัรา้ยมาใกลต้วั ทนัใดนัน้ สงิโตกต็ะครุบเจา้ววัน้อยไวไ้ด ้เจา้ววั
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น้อยตวัสัน่ดว้ยความกลวั แต่กพ็ยายามควบคุมความรูส้กึของมนัเอาไว ้และพดูกบัเจา้สงิโตว่า “ท่าน
พญาราชสหีผ์ูย้ ิง่ใหญ่ ขา้รูว้่าท่านก าลงัหวิโซอยู ่แต่ตวัขา้น้อย ถงึท่านจะกนิ ถ้าตวัเดยีวท่านกค็งไมอ่ิม่ 
อยา่กระนัน้เลย ใหข้า้ไปพาเพื่อนมาอกีจะดกีว่า” ดว้ยความโลภของเจา้สงิโตจงึยอมปล่อยเจา้ววัน้อยไป 
เจา้ววัน้อยจงึถอืโอกาสหลบหนีไป 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า โลภมากจะลาภหาย การมสีตสิามารถแกปั้ญหา 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.1) 

หน่วยท่ี 9  การผกูเง่ือนและประโยชน์ของเง่ือน 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13  เง่ือนเชือก             เวลา 1  ชัว่โมง 

  
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายความหมาย คุณสมบตั ิความส าคญั และชนิดของเชอืกได ้
1.2 ลกูเสอืสามารถผกูเงือ่นเชอืกตามหลกัสตูรลกูเสอืโลกได้ 
1.3 ลกูเสอืสามารถอธบิายการใชป้ระโยชน์จากเงือ่นเชอืกได้ 

2. เน้ือหา 
2.1  เครือ่งหมายและความส าคญัของเชอืก  
2.2  คุณสมบตัแิละชนิดของเชอืก  
2.3  เงือ่นเชอืกตามหลกัสตูรลกูเสอืโลก  
2.4  การใชป้ระโยชน์จากเงื่อนเชอืกต่าง ๆ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนรปูเพลง/เกม 
3.2  ใบความรู ้
3.3  แผนภูมเิงือ่น, เชอืก 
3.4  อุปกรณ์การเล่นเกม ไดแ้ก่ นกหวดี ไมง้า่ม และไมส้ าหรบัผกูเล่นเกม 
3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลงหรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีน โดยใหล้กูเสอืผกูเงือ่นที่ตนผูกไดค้นละ 1 เงือ่น และ 

ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึความส าคญัของเชอืกและเงือ่นต่าง ๆ 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายคุณสมบตัแิละชนิดของเชอืกประกอบการสาธติเงือ่นเชอืก 

ลกูเสอืโลก 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืออกเป็น 4 หมู ่จดัสอนแบบฐาน โดยใหช้มตวัอยา่งเงือ่นจาก

แผงแสดงเงือ่นพรอ้มทัง้สาธติประกอบและใหป้ฏบิตั ิ(ใชพ้ีเ่ลีย้งหรอืนายหมูป่ระจ าฐาน) 
- ฐานที1่ เงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ ิเงื่อนบ่วงสายธนู 
- ฐานที2่ เงือ่นผกูกะหวดัไมเ้งือ่น ตะกรดุเบด็ เงือ่นประมง 

  - ฐานที3่ เงือ่นตาไก่ เงือ่นผกูซุง เงือ่นผกูรัง้ 
  - ฐานที4่ ผกูแน่น ผกูทแยง ผกูกากบาท ผกูประกบ 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุบทเรยีน โดยใหล้กูเสอืเล่นเกมผูกเงือ่นตามค าสัง่  
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 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืทดสอบตามแบบทดสอบ 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

 5.2 ตรวจผลการแบบทดสอบหลงัเรยีน  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 13 
 

เพลง 
เพลงเง่ือนพิรอด 

ค ารอ้ง ครสูุกลัยา ธปูพงษ์       (จงัหวะ โซล) 
 

ขวาทบัซา้ย ซา้ยทบัขวา เงื่อนพริอด นัน้หนา ลกูเสอืจงจ า 
ประโยชน์ มไีวท้ า ( ซ ้า ) ต่อเชอืกขนาดเดยีวกนั น าไปใชไ้ดเ้ลย ( ซ ้า ) 

 
เกม 

ผกูเง่ือนตามค าสัง่ 
 
จ านวนผูเ้ล่น  20 – 40 คน 
อปุกรณ์  เชอืกยาว ประมาณ 3 – 5 เมตร คนละ 1 เสน้ 
สถานท่ีเล่น  สนาม 
วิธีการเล่น  1. จดัผูเ้ล่นออกเป็นหมู่ๆ  ละ 8 – 10 คน โดยใหผู้เ้ล่นเขา้แถวหน้ากระดาน 

   แต่ละหมูห่่างกนัประมาณ 3 ช่วงแขน 
 
 
2. ผูน้ าเกมสัง่ใหผู้เ้ล่นผกูเงือ่นทีใ่ชต่้อเชอืก เช่น เงือ่นพริอด ผูเ้ล่นแต่ละคนภายใน 
หมูจ่ะน าปลายเชอืกของตนเอง และของเพื่อนลกูเสอืทางซา้ยมาผกูต่อกนั ดว้ย
เงือ่น พริอดเมือ่ผกูเสรจ็ทัง้หมูใ่หค้นแรกและคนสุดทา้ย ของแต่ละหมูถ่อืเชอืกที่
ต่อดงึใหต้งึแลว้นัง่ หมูใ่ดผกูเสรจ็ก่อนเป็นหมูท่ีช่นะ ควรใหผ้กูเชอืก 3 หรอื 4 
เงือ่น และเกบ็ผลแพช้นะของแต่ละเงือ่น เพื่อตดัสนิหาผูช้นะรวมเมือ่ครบ 3 – 4 
เงือ่น 

ข้อควรระวงั  ขณะทีด่งึเชอืกใหต้งึอาจหกลม้ได ้ถา้เงือ่นทีผ่กูต่อเชอืกไมแ่น่น 
ประโยชน์  1. เป็นการทบทวนทกัษะเงื่อนเชอืกทีไ่ดศ้กึษามา 
   2. ท าใหเ้กดิความเพลดิเพลนิสนุกสนาน 
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ใบความรู้ 
 

เง่ือนเชือก 

 เงื่อนเชอืกกย็งัมบีทบาทและความส าคญัส าหรบัการด าเนินชวีติของคนเรา ถงึแมว้่าเทคโนโลยต่ีาง 
ๆ จะเจรญิเขา้มากต็าม จะเหน็ไดว้่าเงื่อนเชอืกจะเกี่ยวขอ้งกบัเราตัง้แต่แรกเกดิเมือ่เราคลอดออกมาหมอจะ
ให้เชือกในการผูกสายสะดือ ตอนเด็กใช้เงื่อนเชือกผูกท าเปลนอน ผูกสายมุ้ง ตอนโตใช้เงื่อนเชือกผูก
รองเท้า ผูกเนคไท ผูกสิง่ของต่าง ๆ และยงัใช้เงื่อนเชอืกถกัเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มและเครื่องใช้ต่าง ๆ 
หลายชนิด บางครัง้เงื่อนเชือกยงัมีบทบาทกับเราอีก อาจจะช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากอันตรายได้ ตอน
เสยีชวีติเชอืกยงัมบีทบาทอกี เงื่อนเชอืกมคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินชวีติของเรา เพราะฉะนัน้
ลกูเสอืวสิามญัควรจะตอ้งศกึษาเรือ่งเงือ่นเชอืกเพื่อจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 
 
คณุสมบติัของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือกต่าง ๆ 
 เชอืกเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผกู จากวสัดุต่าง ๆ ทีเ่ป็นเสน้เลก็ ๆ ยาวๆ เอามาทบกนัหลายๆ เสน้
หรอืจะน ามาฟัน่กนัเป็นเกลยีวท าใหม้ขีนาดใหญ่และยาว เหมาะแก่การใชง้านประเภทต่าง ๆ ทีต่อ้งการ 

 
เชือกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท คือ 

1.  เชอืกทีท่ าจากพชื โดยน าส่วนต่าง ๆ ของพชื เช่น ต้น เปลอืก ใยของพชืมาท าความสะอาด 
แลว้น ามาฟัน่เป็นเกลยีวหรอืทบกนัใหม้ขีนาดพอด ีพชืทีส่ามารถน ามาท าเป็นเชอืกได ้เช่น เถาวลัย ์กาบ
กลว้ยตากแหง้ ใยมนิลา ต้นกก หวาย ใยฝ้าย เปลอืกปอ ไมไ้ผ่ (ท าตอกมดัสิง่ของได)้ เป็นต้น 

2.  เชอืกท าจากอวยัวะบางส่วนของสตัว ์เช่น หนงัสตัว ์ใยไหม เป็นตน้ โดยน ามาเป็นเสน้เลก็ ๆ 
แลว้น ามาฟัน่ใหเ้ป็นเกลยีวหรอืทบกนัใหม้ขีนาดเหมาะสมกบัการใชง้าน 

3.  เชอืกท าจากแร่โดยเอาแร่บางชนิด เช่น แรเ่หลก็ อลูมเินียมมารดีใหเ้ป็นเสน้เลก็ ๆ เรยีกว่าเสน้
ใยโลหะ เอาหลายๆ เสน้ แลว้น ามาฟัน่ใหเ้ป็นเกลยีวหรอืใชง้านเป็นเสน้เลก็ ๆ ลวด ลวดสลงิ เป็นต้น 

4.  เชอืกท าจากสารเคม ีหรอืเชอืกทีท่ าจากเสน้ใยสงัเคราะห ์ไดจ้ากการน าเอาสารเคมบีางชนิดมา
สงัเคราะหด์ว้ยกรรมวธิต่ีาง ๆ จนไดเ้ป็นเสน้ใยแลว้น าเสน้ใยมาทบกนั ฟัน่เป็นเชอืก เชอืกไนล่อนเป็นตน้ 

 
เชือกท่ีเราน ามาใช้งานทัว่ไปในปัจจบุนัท่ีท าจากวสัดตุ่าง ๆ มช่ืีอเรียก คือ 

1.  เชอืกป่าน ท าจากเปลอืกตน้เฮมพ ์หรอืกญัชาเป็นเชอืกสเีหลอืงอ่อน มคีวามเหนียวและแขง็แรง
ด ีแต่มคีวามทนทานน้อย ผุง่ายขาดเรว็ ในการทีจ่ะใชเ้ชอืกป่านใหไ้ดท้นทาน จงึเอาเชอืกป่านชุบน ้ามนัดนิ 
เราเรยีกว่าเชอืกน ้ามนั มคีุณสมบตัอ่ิอนตวัไม่ดดูอมน ้า จงึเหมาะทีจ่ะใชใ้นการผูส้ ิง่ของไดด้ ีเชอืกน ้ามนั
ขนาดเลก็ 1 นิ้ว เรยีกว่า เชอืกกญัชา ชาวเรอืนิยมใชผ้กูโยงเรอืและใชผ้กูส่วนประกกอบเสาใบเรอืเลก็ 

2.  เชอืกมะลลิา ท ามาจากเปลอืกตน้อะคาบามมีากในประเทศฟิลปิปินส ์เชอืกเหนียวแขง็แรงกว่า
เชอืกป่านชุบน ้ามนัดนิ มคีวามอ่อนตวักว่า แต่ผุเรว็กว่าเชอืกป่าน มปีระโยชน์ใชท้ ารอก ท าสลงิ ใชผู้กโยง
เรอื 
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3.  เชอืกกาบมะพรา้ว ท าจากเสน้ใยมะพรา้ว มนี ้าหนกัเบาลอยน ้าได ้มคีวามฝืดด ีไมอ่มน ้า ผุยาก 
จงึเป็นเชอืกทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านในน ้า ประโยชน์ ใชท้ าเชอืกลากจงูหรอืโยงเรอื พ่วงเรอื ท าความ
สะอาดง่าย แต่มคีวามเหนียวน้อยกว่าเชอืกอื่น ๆ ขนาดเดยีวกนั 

4.  เชอืกมะเลน็ เป็นเชอืกป่านขนาดเลก็ แต่น ้าไปชุบน ้ามนัดนิ ใชไ้ดท้นกว่าเชอืกป่านธรรมดาไม่
อมน ้า ผูกมดัพนัรอบปากขอรอก ป้องกนัไมใ่หส้ิง่ของทีแ่ขวนอยูใ่นรอกหลุดออกจากขอ 

5.  เชอืกน ้ามนั เป็นเชอืกป่านขนาดใหญ่ที่ชุบน ้ามนัดนิ อ่อนตวักว่าเชอืกป่านธรรมดา ใชไ้ดท้นไม่
อมน ้า กร ่าแดดกร ่าฝนไดด้กีว่าเชอืกอื่น ๆ 

6.  เชอืกปอ ท าจากปอกระเจา เป็นเชอืกขนาดเลก็แขง็ก่อนใชน้ าไปชุบน ้าก่อน เชอืกจะอ่อนตวั
และเหนียว ท าใหผู้กง่ายขึน้ เชอืกปอท าในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ 

7.  เชอืกสปันยารน์ เป็นเชอืกเกลยีวหยาบ ฟัน่เป็นเกลยีว 3 – 4 เกลยีว บางชนิดชุบน ้ามนัดนิ ท า
ใหเ้ชอืกอ่อนตวัไมอ่มน ้า ใชส้ าหรบัอุดรรู ัว่ต่าง ๆ เช่น อุดตะเขบ็เรอืขนาดใหญ่ก่อนยาเรอื ดว้ยชนั 

8.  เชอืกดา้ย ท าจากดา้ยดบิหรอืดา้ยฟอก เป็นเชอืกทีอ่่อนตวัมาก ขดเกบ็ไดง้่าย มสีขีาว มอด
ปลวกไม่ชอบอาศยักดักนิ ประโยชน์ใชท้ าแห อวน สวงิ หรอืผกูมดัสิง่ของเลก็ มหีลายชนิด ขนาดเลก็มากๆ 
ใชใ้นการปักเยบ็ 

9.  เชอืกสายลอ็ก ท าจากป่านอย่างด ีถกัเป็นเสน้ ไมไ่ดใ้ชฟั้น่เป็นเกลยีวอย่างเชอืกชนิดอื่นๆ ใช้
ท าสายลอ็คเครือ่งวดัระยะทางเดนิเรอื ใชท้ าบ่วงบาศ ชนิดทีท่ าจากใยไนลอนใชโ้รยตวัจากทีส่งูได ้
คุณสมบตัไิมอ่มน ้า ไมข่าดง่าย 

10.  เชอืกลวด ท าจากโลหะเสน้เลก็ๆ ใชท้ าลวดสลงิขงึโยงวตัถุต่างๆ คุณสมบตัแิขง็แรง ไมอ่มน ้า 
ทนทาน รบัน ้าหนักไดม้าก ใชผ้กูมดัสิง่ของกไ็ด ้และเชอืกลวดชนิดฟัน่เป็นเกลยีวมไีสเ้ป็นลวดแขง็งอเกบ็
ไดย้กมกี าลงัยกและฉุดไดม้าก ประโยชนใชท้ าลวดขงึโยงสลงิยดึสิง่ต่างๆ ใหอ้ยูก่บัที ่เช่น โยงยดึเสาไฟฟ้า 

11.  เชอืกไนลอน ท าจากเสน้ใยไนลอนซึง่เป็นใยสงัเคราะห ์คุณสมบตัเิหนียวมาก ไม่ดดูน ้าทนต่อ
ดนิฟ้าอากาศและความชืน้ มอดปลวกไมก่ดักนิ แต่มคีวามยดืตวัไดม้ากกว่าเชอืกประเภทอื่นๆ เหมาะใช้
งานทัง้บนบกและในน ้า ขอ้เสยีคอืปมเงือ่นจะคลายง่าย 
เง่ือนเชือกตามหลกัสตูรลูกเสือโลกมีดงัน้ี 
 เง่ือนพิรอด (Reef Knot) 
ประโยชน์ 1. ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดเดยีวกนั 
  2. ใชเ้ป็นเงือ่นในการพยาบาล เช่น ผา้ผูกพนัแผล 
  3. ใชผ้กูปลายเชอืกของเงือ่นกากบาทญีปุ่่ น 
วธิผีกู วธิทีี ่1 
 ขัน้ที ่1 ปลายเชอืกดา้นซา้ยทบัดา้นขวา 

 
ขัน้ที ่2 – 3 ออ้มปลายเชอืกดา้นซา้ยลงใตเ้สน้เชอืกดา้นขวาใหป้ลายเชอืกตัง้ขึน้ แลว้รวบปลาย

เชอืกเขา้หากนัโดยใหด้่านขวาทบัดา้นซา้ย 
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ขัน้ที ่4 ออ้มปลายเชอืกขวามอืลอดใตเ้สน้ซา้ยมอื จดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 

 
วธิผีกู วธิทีี ่2 (เงือ่นพริอด) เมือ่ปลายเชอืกมคีวามแขง็มาก 
 ขัน้ที ่1 ขดปลายเชอืกดา้นซา้ยงอเป็นบ่วง สอดปลายเชอืกดา้นขวาขึน้ในบ่วง 

 
 ขัน้ที ่2 มว้นเสน้ขวามอืลงอ้อมดา้นหลงัของบ่วง 

 
ขัน้ที ่3 สอดปลายเชอืกเสน้ขวามอืลงในบ่วง แลว้จดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 
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เง่ือนขดัสมาธิ (Sheet Bend) 
ประโยชน์ 1. ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั 
  2. ใชผ้กูกบัสิง่ทีเ่ป็นขอหรอืเป็นหอูยูแ่ลว้ เช่น ธงชาต ิเป็นตน้ 
 
วธิผีกู  ขัน้ที ่1 งอเชอืกเสน้ใหญ่ใหเ้ป็นบ่วง สอดปลายเสน้เลก็เขา้ในบ่วงโดยสอดจากขา้งล่าง 
 

 
 
 ขัน้ที ่2 มว้นเสน้เลก็ลงออ้มดา้นหลงัเสน้ใหญ่ทัง้คู่ 
 

 
 
 

 ขัน้ที ่3 จบัปลายเสน้เลก็ขึน้ไปลอดเสน้ตวัเองเป็นการขดัไว ้จดัเงือ่นใหแ้น่นและเรยีบรอ้ย 
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เง่ือนผกูกระหวดัไม้ (Simple Turn and Two Half Hitch) 
ประโยชน์ 1. เป็นเงือ่นผกูสตัว ์เรอื แพ ไวก้บัหลกัหรอืห่วง 
  2. ใชใ้นเงือ่นบุกเบกิ โดยปิดหวัเงือ่นตะกรดุเบด็กนัเงือ่นตะกรดุเบด็หลุดหรอืคลาย 
  3. เป็นเงือ่นทีผู่กงา่ยแกง้่าย 
วธิผีกู  ขัน้ที ่1 ออ้มปลายเชอืกไปคลอ้งหลกัหรอืราวหรอืบ่วง ใหป้ลายเชอืกอยูข่า้งบนเสน้เชอืก 
 

 
 

 ขัน้ที ่2 สอดปลายเชอืกลอดใตเ้ชอืกเขา้ไป 
 

 
 

 ขัน้ที ่3 ออ้มปลายเชอืกขา้มเสน้ทีเ่ป็นบ่วงและเสน้ทีเ่ป็นตวัเชอืก 
 

 
 

 ขัน้ที ่4 สอดปลายเชอืกลอดใตต้วัเชอืก เลยขา้มไปเสน้บ่วงจดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 
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เง่ือนบ่วงสายธนู (Bowline) 
ประโยชน์ 1. เป็นเงือ่นทีไ่ม่รดูเขา้ไปรดัสิง่ทีผ่กู จงึเหมาะทีจ่ะคลอ้งสตัวไ์วก้บัหลกั ท าใหห้มุนไดร้อบ 
  2. ใชเ้ป็นบ่วงคลอ้งช่วยคนตกน ้า ขณะทีล่ากขึน้มาจะไมร่ดูเขา้ไปรดั (เวลาลากตอ้งจบัตน้
คอคนตกน ้าใหห้งายขึน้ เพื่อใหจ้มกูพน้น ้า) 
  3. ใชค้ลอ้งคนหยอ่นจากทีสู่ง หรอืดงึจากทีต่ ่าขึน้ทีส่งู 
 
วธิผีกู  วธิทีี ่1 ท าบ่วงนอกตวั (เพื่อช่วยเหลอืหรอืคลอ้งผูอ้ื่น) 
 ขัน้ที ่1 ขดเชอืกใหเ้ป็นบ่วงคลา้ย เลข 6 ถอืไวด้ว้ยมอืซา้ยขัน้ที ่2 มอืขวาจบัปลายเชอืกสอด 
เขา้ไปในบ่วง (สอดจากดา้นล่าง) 

 
 

 
 
 
 
 
ขัน้ที ่3 จบัปลายเชอืกออ้มหลงัตวัเลข 6 แลว้
สอดปลายลงในบ่วงหวัเลข 6 จดัเงือ่นใหแ้น่น
และเรยีบรอ้ย  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ขัน้ที ่3 สอดปลายเชอืกออ้ม
ลอดใตเ้สน้มอืซา้ย มอืซา้ยแลว้ดงึลง
ในช่องหมายเลข 6 ชกัมอืขวาออกจาก
บ่วงเลข 6 พรอ้มดงึปลายเชอืกมอืซา้ย
ถงึเชอืกจดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 

วธิทีี ่2 (เงือ่นบ่วงสายธนู) เป็นการผกูห่วงในตวัเพื่อ
ช่วยเหลอืตนเอง 
ขัน้ที ่1 ใชม้อืซา้ยจบัเชอืกใหเ้หลอืส่วนปลายเชอืก
ประมาณ 1 เมตร มอืขวาออ้มไปหลงัจบัปลายเชอืก
ขึน้มาจนเป็นบ่วงคลอ้งล าตวัปลายเชอืกอยูบ่นเสน้
เชอืก 

 
 

ขัน้ที ่2 พลกิขอ้มอื
ขวาเขา้หาตวั ตกัเชอืกจากมอื
ซา้ย (2ก) จนตวัเชอืกเขา้ไป
คลอ้งขอ้มอืขวาเป็นบ่วงเลข 6 
(2ข) 
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เง่ือนตะกรดุเบด็ (Ciove Hitch) 
ประโยชน์ 1. เงือ่นตะกรดุเบด็ใชใ้นการผกูแน่น เช่น ผูกกากบาท 
  2. ใชผ้กูโยง เรอื แพ สตัวเ์ลีย้งไวก้บัเสาหรอืรัว้ 
  3. ใชท้ าบนัไดเชอืก บนัไดลงิ 
 
วธิผีกู  วธิทีี ่1 (เมือ่สามารถท าเป็นห่วงสวมหวัเสาได)้ 
 

 ขัน้ที ่1 พกัเชอืกใหเ้ป็นบ่วงสลบักนั (ดงัรปู) ขัน้ที ่2 เลื่อนบ่วงใหเ้ขา้ไปซอ้น (รปู ก.)  
จนทบักนัเป็นบ่วงเดยีว (รปู ข.) 

 
 

ขัน้ที ่3 น าบ่วงจากขัน้ที ่2 ข. สวมลงในเสา 
แลว้ดงึปลายเชอืกจดัเงือ่นใหแ้น่ 

 
 

วธิทีี ่2 (เงือ่นตะกรดุเบด็) 
       เมือ่ตอ้งการผกูกบัหลกั เสา ต้นไม ้ซึง่ไมส่ามารถท าเป็นบ่วงไปสวมกบัวธิทีี ่1 ได ้

(วธินีี้ใชม้าก ลกูเสอืตอ้งฝึกใหค้ล่องทัง้สภาพเสาทีต่ ัง้อยู ่หรอืคานทีอ่ยูใ่นแนวนอน) 
 ขัน้ที ่1 พาดปลายเชอืกออ้มหลกัไปดา้นหลงัวกกลบัมาดา้นหน้าใหป้ลายเชอืกอยูใ่หต้วั

เชอืก 
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 ขัน้ที ่2 ยกปลายเชอืก พรอ้มทีอ่อ้มหลงัอกีครัง้หนึ่ง 
 

 
 
 
 ขัน้ที ่3 ออ้มปลายเชอืกไปดา้นหลงัแลว้วกกลบัมาดา้นหน้าลอดตวัเอง จดัเงือ่นให้

เรยีบรอ้ย 
 

 
 

เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot) 
ประโยชน์ เป็นเงือ่นทีใ่ชต่้อเชอืกสองเสน้ขนาดเดยีวกนัอยา่งง่ายทีสุ่ด และรบัก าลงัลากไดอ้ย่างดบีางคน 
เรยีกว่า เงือ่นหวัลา้นชนกนั 
 
วธิผีกู   

ขัน้ที ่1 ใหป้ลายเชอืกซอ้นกนัดงัรปู 
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ขัน้ที ่2 ผกูปลายเชอืก ก. รอบตวัเชอืก A ดว้ยผกูขดัชัน้เดยีวธรรมดา 
 

 
ขัน้ที ่3 ผกูปลายเชอืก ข. รอบตวัเชอืก B 

 

 
 
ขัน้ที ่4 ดงึเสน้เชอืก A, B ใหป้มเงือ่นเขา้ไปชนกนั 
 
 

 
เง่ือนผกูซุง (A Timber Hitch) 
ประโยชน์ 1. ใชผ้กูซุงหรอืเสาหนกัๆ เพื่อลาก 

 2. ผูกสตัว ์เรอื แพ ไวก้บัหลกัจะยิง่แน่นเมือ่ถูกดงึ 
 3. ใชเ้ป็นเงือ่นเริม่ต้นในการผกูทแยง 

วธิผีกู 
ขัน้ที ่1 สอดเชอืกใหค้ลอ้งรอบตน้ซุงหรอืเสา 

 
 

 
ขัน้ที ่2 งอปลายเชอืกคลอ้งตวัเชอืก 
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ขัน้ที ่3 พนัปลายเชอืกรอบเสน้ตวัเอง 3 – 5 รอบ  
ดงึตวัเชอืก A ใหเ้งือ่นแน่น 

 
 

 
 
เง่ือนผกูรัง้ (Tarbuck Knot) 
ประโยชน์   ใชผ้กูสายเตน็ทย์ดึเสาธงเพื่อกนัลม้ ใชร้ ัง้ต้นไมเ้ป็นเงือ่นเลื่อนใหต้งึและหยอ่นได ้ 
วธิผีกู  
 ขัน้ที ่1 น าเชอืกคลอ้งกบัหลงัเสาหรอืบ่วง 
 ขัน้ที ่2 ใชป้ลายเชอืกพนัเชอืกเสน้ยาว โดยพนัปลายเกลยีวประมาณ 3 – 4 เกลยีว พนัลงมาทางดา้นเป็นห่วง 
 ขัน้ที ่3 ดงึปลายเชอืกขึน้ไปดา้นบน แลว้พนักบัเชอืกเสน้ยาวดา้นบนเพื่อกนัไมใ่หเ้กลยีวเชอืกหลุด 
 

 
 
 
 
เงือ่นหมายเลข 8 หรอืปมตาไก่ 
ประโยชน์   1. ใชผ้กูปลายเชอืกใหเ้ป็นปม 
     2. ใชผ้กูแทนการพนัหวัเชอืกชัว่คราวเอาตวัเชอืกท าเป็นบ่วง c ทบัปลาย a แลว้อ้อมเชอืก a  
              ออ้มออกมาทบับ่วง c สอดปลาย b เขา้ในบ่วง c ดงึปลาย a และ b จะเกดิปม 
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การผกูแน่น (Lashing) 
1. ผกูประกบ ใชส้ าหรบัผูกไมห้รอืเสา 2 ตน้เขา้ดว้ยกนั มคีาดคอ เริม่ผกูดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ทีไ่มห้ลกั ลง
ดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ทีไ่มต่้อ 
ประโยชน์ 1.  ต่อไมใ้หย้าวหรอืมดัไมเ้ขา้ดว้ยกนั 

2.ท าใหไ้ดค้วามยาวของไม ้ส าหรบังานก่อสรา้งอาคาร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
2.ผกูกากบาท ขึน้ต้นดว้ยเงื่อนตะกรุดเบด็ทีไ่มต้วัใดตวัหนึ่งและหกัคอลงดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ทีไ่มอ้กีตวั
หนึ่งการวางใหว้างพาดกนัตัง้ฉาก 
ประโยชน์ 1.  ใชใ้นงานก่อสรา้งท านัง่รา้นทาสอีาคาร 

2.  ใชใ้นงานสรา้งค่ายพกัแรม อุปกรณ์การพกัแรม 
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3.ผกูทแยง เป็นการผูกไมใ้หต้ดิกนั ใชก้ลางเชอืกพนัขึน้ตน้ดว้ยเงือ่นผกูซุง แลว้พนัทแยงมุมไขวก้นัในมุม
ตรงกนัขา้ม จบลงดว้ยเงือ่นพริอดทีไ่มต้วัใดตวัหนึ่งกไ็ด ้แลว้หกัคอ 
ประโยชน์ 1.  ใชใ้นงานก่อสรา้ง 

2.  ใชค้ ้าหรอืยนั เพื่อป้องกนัมใิหล้ม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ความสามคัคีก่อให้เกิดความส าเรจ็ 

 ครัง้หนึ่งมคีนตาบอด 3 คน เดนิทางไปพบชา้งตวัหนึ่ง กต็รงเขา้ไปจบัลูบคล าดู คนหนึ่งบอกว่าชา้ง
มลีกัษณะคล้ายงู เพราะเขาคล าไปที่งวงช้าง อกีคนหนึ่งบอกว่าช้างมลีกัษณะคล้ายเสาเรอืน เพราะเขาไป
คล าที่ขาช้าง ส่วนคนที่สามบอกว่ามีลกัษณะคล้ายพัดอันใหญ่ เพราะไปคล าที่หูช้าง ทัง้สามคนต่างก็
ถกเถยีงกนัไมย่อมหยุด ในทีสุ่ดกถ็ูกชา้งกระทบืตายหมดทัง้สามคน 
 
เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า การไม่รูอ้ะไรจรงิและไม่ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นนัน้เป็นอนัตรายอย่างยิง่ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 10 การปฐมพยาบาล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14  กู้ภยัใกล้ตวัและการปฐมพยาบาล   เวลา  1  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืสามารถขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุได ้  
 1.2  ลกูเสอืสามารถปฐมพยาบาลผูป้ระสบเหตุ  คนเป็นลม  แมลงกดัต่อย  ขอ้เทา้แพลงและ
ผวิหนงัถลอกได ้
2.  เน้ือหา 

2.1  หน่วยงานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 
2.2  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
2.3  การปฐมพยาบาลผูป่้วยถูกแมลงกดัต่อย 
2.4  การปฐมพยาบาลผูป่้วยขอ้เทา้แพลง 
2.5  การปฐมพยาบาลผูป่้วยผวิหนงัถลอก 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 ใบความรู ้
    1) หน่วยงานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 
    2) การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
    3) การปฐมพยาบาลผูถู้กแมลงกดัต่อย 
    4) การปฐมพยาบาลผูป่้วยขอ้เทา้แพลง 
    5) การปฐมพยาบาลผูป่้วยผวิหนงัถลอก 
3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่ง อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้  และพบไดบ้่อยสอบถามประสบการณ์

ทีล่กูเสอืไดพ้บและใหล้กูเสอืทีเ่คยผ่านประสบการณ์ดงักล่าวเล่าถงึสาเหตุของอุบตัเิหตุและการไดร้บัการ
ช่วยเหลอืหรอืการขอความช่วยเหลอืในชวีติประจ าวนั  ใหล้กูเสอืแต่ละหมูบ่อกถงึหน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุ หรอือุบตัภิยั 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูท้ี ่1 หน่วยงานทีใ่หค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุ 
สนทนาวธิกีาร  แจง้เหตุไปยงัเจา้หน้าที่ 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยาย และสาธติการปฐมพยาบาล เรือ่งคนเป็นลม 
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คนถูกแมลงกดัต่อยผูป่้วยขอ้เทา้แพลงผูป่้วยผวิหนงัถลอก 
 4) แบ่งลกูเสอืออกเป็น  4  กลุ่ม  ใหแ้ต่ละกลุ่มฝึกปฏบิตักิารปฐมพยาบาลทีผู่โ้ดยศกึษา
เพิม่เตมิจากใบความรูต้ามกลุ่มดงันี้ (โดยใชว้ธิเีรยีนแบบฐาน) 

ฐานที ่ 1  การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 
ฐานที ่ 2  การปฐมพยาบาลผูถู้กแมลงกดัต่อย 
ฐานที ่ 3  การปฐมพยาบาลผูป่้วยขอ้เทา้แพลง 
ฐานที ่ 4  การปฐมพยาบาลผูป่้วยผวิหนงัถลอก 

5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุบทเรยีนจากการเรยีนแต่ละฐาน โดยเสรมิส่วนทีย่งัไมส่มบรูณ์ 
  4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5. การประเมินผล 
  สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏบิตัิ 

 
  

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 
 
เพลง 

เพลง นักปฐมพยาบาล 
 

นกัปฐมพยาบาล งานของเราขัน้ต้น คอืคดิจะช่วยคนทีป่่วยกะทนัหนั 
หากใจหยดุเตน้กน็วดเฟ้นและผายปอดพลนั เลอืดออกมากนัน้เรว็ไวหา้มไวก่้อน 

จบันอนตะแคงเครือ่งแต่งกายนัน้ช่วยคลายผ่อน ซบเซาเฝ้านอนหา้มใหย้าหา้มอาหาร 
ใหค้วามอุ่นพอ และรบีตามหมอมาจดัการ เราตอ้งช่วยพยาบาลก่อนน าส่งหมอ 
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ใบความรู้ 
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอบุติัเหตุ 
ศนูยก์ู้ชีพ  “นเรนทร”  (Narenthorn  EMS  Center) 

ความเจบ็ป่วยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา  ไม่ว่าจะเกิดอุบตัิเหตุ  หรอือาการป่วยเฉียบพลนัจาก
โรคภยั  หากรกัษาไมท่นัการณ์โอกาสรอดชวีติอาจมไีมม่าก  หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน  จงึพรอ้มปฏบิตัหิน้าที ่ 
24  ชม.  เพื่อน าผู้ป่วยเขา้สู่การรกัษาในโรงพยาบาลอย่างทนัท่วงท ี พวกเขาอุทศิตวัเพื่อคนไขโ้ดยไม่
หวงัผลตอบแทน  ทนัที่โทรแจง้  1669  พวกเขาจะไปถงึที่  เป็นบรกิารฟรไีม่เกี่ยงว่าน ้าจะท่วม  ไฟจะ
ไหม ้ หรอืตอ้งฝ่าเขา้ไปในเขตระเบดิ 
ป่วยฉุกเฉินแจ้ง  1669 

สิง่หนึ่งทีห่น่วยแพทยฉุ์กเฉินหรอืหน่วยกูช้พีใหค้วามส าคญัอยา่งมากกค็อืการเขา้ถงึผูป่้วยใหเ้รว็
ที่สุด  ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ไหน  เหตุเกิดในเวลาใด  ดงันัน้นอกจากหน่วยกู้ชพีที่มหีน้าที่เข้าไปให้การ
ช่วยเหลอืผูป่้วยแลว้  จงึต้องมศีูนยร์บัแจง้เหตุทีใ่หบ้รกิารตลอด  24  ชัว่โมง  และท าหน้าทีป่ระสานงาน
หน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการช่วยเหลอืผูป่้วย  โดยเมื่อศูนยร์บัแจง้เหตุได้รบัแจง้
จากผู้ป่วยหรอืบุคคลใกล้ชดิก็จะต้องสอบถามรายละเอยีดต่าง ๆ  ให้ชดัเจน  เช่น  ได้รบับาดเจบ็จาก
อุบตัิเหตุ  หรอืมอีาการป่วยจากโรคประจ าตวั  อาการของผู้ป่วยอายุ – เพศ  และจ านวนของผู้ป่วย  
สถานทีเ่กดิเหตุ  พรอ้มทัง้เบอรโ์ทร ทีส่ามารถตดิต่อได้ 

จากนัน้จงึแจง้ไปยงัเจา้หน้าทีข่องหน่วยแพทยฉุ์กเฉินซึง่ใกลจ้ดุเกดิเหตุทีสุ่ด  พรอ้มทัง้ประสาน
กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยอ านวยความสะดวกหรอืเข้าไปช่วยเหลอืผู้ป่วยในเบื้องต้น  เช่น  
แจง้ให้ต ารวจจราจรช่วยเคลยีรเ์สน้ทาง  ให้อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรอืน   (อพปร.)  ช่วยงดัรถยนต์
เพื่อน าผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ  ปัจจุบนัได้ก าหนดให้มกีารใช้เลขหมายโทรศพัท์ในการบัแจ้งเหตุ
ผู้ป่วยฉุกเฉินหมายเลขเดยีวกนัทัว่ประเทศ  คอื  หมายเลข  1669  เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า  โดยเมื่อ
ผู้ป่วยหรอืผู้ใกล้ชดิโทร  เรยีก  1669  ระบบจะเชื่อมโยงไปยงัหน่วยแพทยฉุ์กเฉินที่ใกล้ที่สุด  จากนัน้
หน่วยกู้ชพีในพื้นที่รบัผดิชอบก็จะส่งเจา้หน้าที่เขา้ไปน าตวัผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเรว็  โดยระหว่าง
ทางเจา้หน้าที่จะท าการช่วยเหลอืผู้ป่วยในเบื้องต้นตามความจ าเป็น  เช่น  ห้ามเลอืด  ให้น ้าเกลอื  ให้
ออกซเิจน  และภายในรถกู้ชพีจะต้องมอุีปกรณ์ช่วยชวีติต่าง ๆ ครบครนั  ไม่ว่าจะเป็น  เพลท  หรอื  
เตยีงล าเลยีงผูป่้วย  เครือ่งมอืปฐมพยาบาล  เครือ่งวดัความดนั  เครือ่งปัม๊หวัใจ  สายน ้าเกลอื  ฯลฯ 
 ทัง้นี้  เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการเขา้ถงึผูป่้วยขณะนี้ทางส านักงานระบบบรกิารการแพทย์
ฉุกเฉินไดเ้รง่ด าเนินการจดัท าโปรแกรมซอฟตแ์วร ์ เพื่อใชใ้นการบอกต าแหน่งของผูป่้วย  โดยเมือ่มกีาร
โทรแจ้งเหตุ  ระบบจะท าการเชื่อมโยงข้อมูลว่าผู้แจ้งอยู่  ณ  จุดใด  พร้อมทัง้ปรากฏภาพแผนที่บน
หน้าจอคอมพวิเตอรเ์พื่อบอกต าแหน่งทีม่กีารโทรแจง้  ซึง่จะช่วยใหห้น่วยแพทยฉุ์กเฉินสามารถเดนิทาง
ไปยงัพืน้ทีเ่กดิเหตุไดเ้รว็ยิง่ขึน้และเมือ่รถกู้ชพีเดนิทางออกจากโรงพยาบาลไปยงัจดุเกดิเหตุกจ็ะปรากฏ
ภาพขึน้บนหน้าจอว่ารถเคลื่อนที่ไปถงึจุดใด  มอุีปสรรคใดหรอืไม่  เพื่อทีห่น่วยรบัแจง้เหตุจะไดท้ าการ
ประสานไปยงัเจา้หน้าที่ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อช่วยแก้ปัญหา  โดยระบบดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ประมาณ
ตน้ปี  2551  และน ามาใชก้บัหน่วยบรกิารแพทยฉุ์กเฉินทัว่ประเทศ 
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การปฐมพยาบาลคนเป็นลม 

 คนเป็นลมหน้ามดื  เป็นผลเนื่องจากเลอืดไปเลีย้งสมองไมเ่พยีงพอชัว่คราว  สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก 

1.  รา่งกายอ่อนเพลยีมาก  เช่น  อดนอน 
2.  อากาศถ่ายเทไมส่ะดวก  เช่น  ผูค้นหนาแน่น  อากาศรอ้นจดั 
3.  อารมณ์  เช่น  ตื่นเตน้  ตกใจกลวัมากเกนิไป 
คนเป็นลมมกัมอีาการวงิเวยีน  คลื่นไสอ้าเจยีน  หน้ามดื  ใจสัน่  ใบหน้าซดีเซยีว  มเีหงือ่ออก
ตามฝ่ามอื  ฝ่าเทา้  และหน้าผาก  ชพีจรเบา  หายใจหอบถี ่ อาจลม้ลงและหมดสติ 

 
การปฐมพยาบาล 

1.  เมือ่รูส้กึเวยีนศรีษะ  หน้ามดื  ใหผู้ป่้วยนัง่ลงสดูหายใจยาวๆ 
2.  ขยายเสือ้ผา้ใหห้ลวม  
3.  หา้มคนมงุดู 
4.  พดัใหผู้ป่้วย 
5.  ใหด้มแอมโมเนีย  หรอืยาดม 
6.  เชด็เหงือ่ตามมอื  เทา้  หน้าผาก 
7.  ถา้หมดสตใิหผู้ป่้วยนอนลงใหศ้รีษะต ่ากว่าตวัเลก็น้อย  หรอืนอนราบกไ็ด้ 
8.  ถา้ยงัไม่รูส้กึตวั  ควรใหค้วามอบอุ่น  ท าการผายปอดและน าไปพบแพทย์ 

การปฐมพยาบาลคนถกูแมลงกดัต่อย 

แมลงที่มีเหล็กใน  เช่น  ผึ้ง  แตน  ต่อ  เมื่อต่อยแล้วเหล็กในจะคาอยู่  ให้น าเหล็กในออก     
พษิของแมลงพวกน้ีฤทธิเ์ป็นกรด  แผลทีถู่กต่อยจะบวม  คนัและปวด  ไมค่่อยมอีนัตรายมากนกั  แต่ถ้า
ต่อยเป็นจ านวนมาก  อาจท าให้มไีขสู้ง  อาเจยีน  ท้องเดนิ  เป็นลม  หมดสต ิ และอาจตายได้ซึ่งต้อง
ไดร้บัการปฐมพยาบาลโดยด่วน 
การปฐมพยาบาล 

1.  ใหร้บีเอาเหลก็ในออกจากแผลทนัท ี
2.  ใชส้ าลชุีบแอมโมเนียหอม  ซึง่มฤีทธิเ์ป็นด่างอ่อนทาบรเิวณแผล 
3.  ใชน้ ้าแขง็ประคบเพื่อระงบัปวด  และช่วยลดการซมึซาบของพษิ 
4.  ถา้ถูกแมลงต่อยบรเิวณหน้า  คอ  มอีาการบวมหายใจไมอ่อกใหร้บีน าส่งโรงพยาบาล   

การปฐมพยาบาลผู้ป่วยข้อเท้าแพลง 

             ขอ้เทา้แพลงหรอืขอ้เคลด็  สาเหตุเนื่องมาจากขอ้ต่อส่วนนัน้เกดิกระทบกระเทอืน  ถูกชน  ถูก
บดิ  พลกิหรอืแพลงอยา่งรนุแรง  ท าใหเ้ยือ่หุม้หรอืเอน็รอบๆ  ขอ้ต่อพลกิหรอืแพลงได้ 
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การปฐมพยาบาล 
 1.  ใหข้อ้เทา้นัน้พกัผ่อน  ใหอ้ยูน่ิ่งๆ  อยา่ใชง้าน 
 2.  ยกขอ้เทา้ส่วนนัน้ใหส้งูนัน้ 
 3.  ใหน้ ้าแขง็ประคบเพื่อระงบัปวด 

 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยผิวหนังถลอก 

ผวิหนังถลอก  มลีกัษณะแผลตื้นๆ  ที่ผวิหนังส่วนนอกถลอก  มเีลอืดไหลซมึออกเลก็น้อยเกดิ
จากวิง่หกลม้  เล่นกฬีา  หรอืแผลจากถูกขดีขว่น 
การปฐมพยาบาล 

1.  ถา้มกีารตกเลอืด  จะตอ้งหา้มเลอืดเสยีก่อน 
2.  ท าความสะอาดบาดแผล  แต่อยา่ท าลายเลอืดทีแ่ขง็ตวัอุดบาดแผล  เพราะจะท าให้

เลอืดออกอกี 
3.  ขณะท าความสะอาดบาดแผล  ควรตรวจดบูาดแผลมลีกัษณะบาดแผลชนิดใด 
4.  ถา้บาดแผลนัน้มวีตัถุอยูใ่หเ้อาออกเสยีก่อน  จงึแต่งบาดแผล 
5.  ใชย้าใส่บาดแผลสด  เช่น  ทงิเจอรไ์อโอดนี  หรอืยาแดง 
6.  หากบาดแผลถลอกมากและมอีาการเจบ็แสบมาก  ควรน าส่งแพทย์ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
คณุธรรมของคร ู

ส านักของอาจารยบ์นัไก  มนีักศกึษาจากหลายท้องถิ่นทัว่ประเทศญี่ปุ่ นเข้าไปฝากตวักนัมาก  
ในจ านวนผูไ้ปเรยีนธรรมะคนหน่ึงกลบัประพฤตติวัเป็นขโมยไปเรยีนธรรมะแต่กลบัประพฤตติวัเป็นขโมย  
โดนจบัไดห้นทีห่นึ่ง  เมื่อน าเรื่องไปฟ้องอาจารย ์ ท่านอาจารยบ์นัไกกร็บัฟัง  แต่มไิดจ้ดัการอะไรแมห้น
ทีส่อง  ท่านอาจารยก์เ็ฉยตามเคย  นกัศกึษาไม่เขา้ใจการวางเฉยของอาจารย ์ สุดจะทนได ้ กเ็ขา้ชื่อกนั
รอ้งขอให้พจิารณาโทษนักศึกษานิสยัเสยี  ไม่ด ี เสยีท ี มฉิะนัน้ทุกคนจะพากนัไปจากส านักทัง้หมด  
ท่านอาจารยอ่์านค าเรยีกรอ้งนี้แลว้  ท่านกเ็รยีกประชุมนักศกึษาพรอ้มกนั  แลว้ไดก้ล่าวขึน้มา  “พวกเธอ
ทัง้หลายทีล่งชื่อมานี้  เป็นผูฉ้ลาด  เพราะทุกคนสามารถรูผ้ดิรูถู้ก  ฉะนัน้  หากพวกเธอมคีวามประสงค์
จะจากส านักศกึษาของฉันไป  เพื่อไปหาสถานศกึษาต่อที่ดกีว่า  ก็อนุญาตไปได้ตามความปรารถนา  ”  
ท่านอาจารยบ์นัไกกล่าวดงันี้  ส่วนนักศึกษาผู้ประพฤตมิชิอบ  ท่านอาจารย์บนัไกก็หนัมาประกาศว่า  
“แต่เจา้เพื่อนขีข้โมยผูน่้าสงสารของเจา้คนนี้  เขายงัเขลามาก  โง่  ไม่รูแ้มก้ระทัง่อะไรเป็นสิง่ถูก  อะไร
ไม่บงัควร  ฉะนัน้  ขอให้เหน็ใจเถอะ  ที่ฉันจะต้องให้เขาอยู่กบัฉันต่อไป  เพราะถ้าฉันไม่สอนเขา  แล้ว
ใครเล่าจะสอน”  นกัศกึษาคนผดิถงึรอ้งไหโ้ฮ  หว้งแห่งความรูผ้ดิรูช้อบเกดิขึน้ในตอนน้ีเอง  นิสยัไมด่ถีูก
ความเมตตาปราณเีปลีย่นอยา่งหมดสิน้ตัง้แต่บดันัน้มา 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความดยีอ่มชนะความชัว่ 

 
จากหนงัสอืชวีติงาม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1) 

หน่วยท่ี 11   ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมของลกูเสือวิสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15  ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรม และประกอบอาชีพ 
        ในสถานประกอบการ             เวลา 1 ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถบอกประโยชน์และวธิสีรา้งความปลอดภยัในการท างานได้ 
1.2 ลกูเสอืสามารถบอกวธิปีฏบิตังิานในสถานประกอบการไดอ้ย่างปลอดภยั 

2. เน้ือหา 
2.1 องคป์ระกอบความปลอดภยัในการท างาน 
2.2 ผลกระทบทีเ่กดิจากความปลอดภยัในการท างาน 
2.3 การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างาน 

 2.4 ประโยชน์ของความปลอดภยัในการท างาน 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบความรู ้
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอื แบ่งลกูเสอืออกเป็น 4 กลุ่ม น าเขา้สู่บทเรยีนโดยการสนทนาจากภาพ
อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานประกอบการ ใหล้กูเสอืช่วยกนัอภปิรายถงึอนัตรายจากภาพดงักล่าว 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่ม ช่วยกนัอภปิรายตามหวัขอ้เรือ่ง ดงันี้ 
ใหเ้วลา กลุ่มละ 5 นาท ีแลว้น ามาอธบิายหน้าชัน้ตามล าดบั 
 กลุ่มที ่1 องคป์ระกอบของความปลอดภยัในการท างาน 
 กลุ่มที ่2 ผลกระทบทีเ่กดิจากความปลอดภยัในการท างาน 
 กลุ่มที ่3 การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างาน 
 กลุ่มที ่4 ประโยชน์ของความปลอดภยัในการท างาน 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรู ้ใหล้กูเสอืไปศกึษาตามหวัขอ้ที่ก าหนด 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ ตามหวัขอ้เรือ่งทัง้หมด 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 
 

เพลง  
จบัมือ 

 
 จบัมอืกนัไวใ้หม้ัน่คง  เพื่อความยนืยงสามคัค ี
รกักนัปรองดองเหมอืนน้องพี ่  เพื่อความสามคัคมีรีว่มกนั 
 โกรธกนัมนัรา้ยเป็นสิง่เลว เปรยีบดงัเป็นเปลวรอ้นไฟนัน้ 
เผาใจใหม้คีวามไหวหวัน่   จบัมอืยิม้ใหก้นัเป็นสิง่ด ี
 พวกเราลกูเสอืเชือ้เผ่าไทย เกรกิเกยีรต ิเกรยีงไกร วนิยัด ี
ศลีธรรม จรรยา และหน้าที ่  จงรกั ภกัด ีมทีัว่กนั 

 
ใบความรู้ 

องคป์ระกอบของความปลอดภยัในการท างาน 

 ความปลอดภยัในการท างานจะเกิดขึ้นได้นัน้ต้องประกอบด้วยปัจจยัที่ส าคญั 2 องค์ประกอบ  
คอื 
 1. บุคลากรหรอืผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับทุกหน้าที่ภายในองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน ตัง้แต่
พนักงานจนถึงผู้บริหาร ต้องตระหนักในความส าคัญและมีจิตส านึกที่ดีต่อความปลอดภัยในการ
ปฏบิตังิาน จากสถติอุิบตัเิหตุที่เกดิจากการปฏบิตังิานพบว่าส่วนใหญ่เกดิจากการกระท าที่ ไม่ปลอดภยั
ของบุคลากรทีข่าดความรูค้วามเขา้ใจ ขาดประสบการณ์และความช านาญ หรอืมอีาการเหน็ดเหนื่อยมาก
เกินไป ส่งผลให้มคีวามผดิพลาดในการปฏบิตัิงาน หรอืหวัหน้างานและผู้บรหิารปล่อยปละละเลยต่อ
อนัตรายทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ ในการปฏบิตังิานจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาบุคลากรทุกฝ่าย โดยการใหก้ารศกึษา
อบรม ปลุกจติส านึกที่ดีด้านความปลอดภัย โดยชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรพัยส์นิที่อาจเกดิขึ้นจากความปลอดภยั ตลอดจนฝึกฝนให้เกิดความช านาญในการปฏบิตัิงานที่ตน
รบัผิดชอบ นอกจากนี้หน่วยงานภาครฐัที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้อง
สอดส่องดแูลใหส้ถานประกอบการปฏบิตัติามกฎหมายความปลอดภยัอยา่งเครง่ครดั 
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 2. สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยั จากการเก็บรวบรวมสถิติการเกดิอุบตัเิหตุในการ
ท างานนัน้พบว่ามากกว่า 10% มสีาเหตุมาจากสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่ตม็ไปดว้ยอนัตรายต่างๆ 
เช่น สถานที่ท างานมอีากาศถ่ายเทไม่สะดวก การวางโรงงานไม่ม ีการก่อสรา้งต่อเตมิไม่ได้มาตรฐาน
หรอืไม่ปลอดภยั ไม่มเีครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์เตอืนภยั เครือ่งจกัรเก่าหรอืเสื่อมคุณภาพ เครื่องมอืไร้
คุณภาพวตัถุมพีิษหรอืสารเคมทีี่จดัการเก็บไม่ถูกวธิ ีเครื่องป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลเก่าหรอืเสื่อม
คุณภาพ รวมไปถงึสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิเช่น ฝนตกหนกั น ้าท่วม ฟ้าผ่า ฯลฯ 
 

ผลกระทบท่ีเกิดจากความไม่ปลอดภยัในการท างาน 

 อุบตัภิยัจากการท างานทุกสาขาอาชพีก่อใหเ้กดิความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิอยา่งมหาศาล 
และส่งผลกระทบต่อทุกๆ ฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ทัง้ผู้ประกอบการ นายจ้าง ผู้ปฏิบตัิงาน ครอบครวั 
สงัคมและประเทศชาต ิพอสรปุไดด้งันี้ 

1. ผูป้ระสบอุบตัเิหตุและครอบครวั เป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรง ตอ้งบาดเจบ็หรอืสญูเสยีชวีติ 
เสยีเวลาในการรกัษาตวั เสยีรายได้ประจ าที่เคยได้รบั เสยีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เสยีอวยัวะ
ต่างๆ พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพหรอืช่วยเหลือตนเองได้เสียสุขภาพจติ เกิด
ความเครยีด วติกกงัวล เกดิความทุกขต์ามมา 

2. เพื่อนรว่มงาน เกดิการเสยีขวญัและก าลงัใจในการท างาน สุขภาพจติย ่าแย ่ประสทิธภิาพใน 
การท างานลดลง ส่งผลต่อผลผลติขององคก์ร 

3. หวัหน้างาน ซึง่หมายถงึผูค้วบคุมงานตัง้แต่หวัหน้าช่าง หวัหน้ากะ หวัหน้าแผนกทีเ่ป็นฝ่าย 
บรหิารระดบัต้น ผู้น าของกลุ่มคนงาน ทีม่หีน้าทีค่วบคุมดูแลให้พนักงานท าการผลติตามแผนทีว่างไว ้มี
ส่วนได้รบัผลกระทบต่ออุบตัิภยัที่เกิดขึ้น และถือเป็นความบงพร่องในการควบคุมดูแลพนักงานต้อง
เสยีเวลาในการสอบสวนและวเิคราะหห์าสาเหตุ การรายงานผล การฝึกอบรมพนกังานใหมท่ดแทน ฯลฯ 

4. เจา้ของธุรกจิหรอืผูป้ระกอบการ ไดร้บัผลกระทบโดยตรง เพราะอุบตัเิหตุภยัส่งผลให้ 
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ผลผลิตลดลงแต่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทัง้ในรูปของเงนิค่าชดเชย ค่ า
รกัษาพยาบาล ค่าวสัดุ ค่าซ่อมแซมเครื่องจกัร ค่าถูกปรบัจากการส่งมอบงานล่าช้าฯลฯ ท าให้ผลก าไร
ลดลงหรอืประสบกบัการขาดทุนในการด าเนินงาน 

5. สงัคมและประเทศชาต ิอุบตัภิยัในการท างานทีร่า้ยแรงในประเทศไทยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบ 
ต่อสงัคมประเทศไทย ก่อให้เกิดการเสียขวัญและก าลังใจ ทัง้ผู้ปฏิบัติงานประชาชนทัว่ไป สูญเสีย
ทางดา้นเศรษฐกจิโดยเปล่าประโยชน์ เป็นภารต่อสงัคมในการดแูลและช่วยเหลอืคนงานทีไ่รส้มรรถภาพ
ในการปฏิบตัิงานเพิ่มมากขึ้น ความเชื่อมัน่ของนักลงทุนต่างชาติที่มต่ีออุตสาหกรรมไทยลดลง เสีย
ภาพพจน์และชื่อสยีงทีด่ขีองประเทศชาต ิ
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การเสริมสร้างความปลอดภยัในการท างาน 

การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างานจะด าเนินไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ จ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรทุกๆ ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง เพราะเป็นทีท่ราบกนัดวี่าอุบตัเิหตุต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
ในการท างานนัน้ ไมใ่ช่เคราะหก์รรมหรอืเหตุสุดวสิยั ส่วนใหญ่มาจากความผดิพลาด ความบกพรอ่งของ
มนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีไ่มป่ลอดภยั เช่น อุปกรณ์เครือ่ง เครือ่งจกัร กระบวนการผลติ ฯลฯ 
การเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการท างานสามารถท าได ้ดงันี้ 

1. สรา้งจติส านึกและความรบัผดิชอบทีด่ใีหเ้กดิขึน้ในตวับุคลากรทุกๆ ฝ่าย 
1.1. นายจา้งหรอืผูป้ระกอบการ ตอ้งมจีติส านึกทีด่แีละรบัผดิชอบต่อความปลอดภยัใน 

การท างานของบุคลากรทุกฝ่ายภายในองคก์รของตน โดยด าเนินงานภายใตก้ฎหมายความปลอดภยั
อยา่งเครง่ครดั น าเครือ่งจกัรทีด่มีปีระสทิธภิาพสงูมาใชใ้นกระบวนการผลติสนิคา้ รวมไปถงึการจดัหา
วสัดุอุปกรณ์ป้องกนัภยั เช่น เครือ่งดบัเพลงิ เครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เครือ่งมอื ชุดปฏบิตังิาน
ต่างๆทีด่มีปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัลกัษณะงาน และเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน 

1.2. วศิวกร ผูค้วบคุมงานหรอืวศิวกรมความปลอดภยั มหีน้าทีต่ดัสนิใจและรบัผดิชอบ 
ต่อการปฏบิตังิานของลกูจา้ง และการท างานของเครือ่งจกัร วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามคีวามปลอดภยัใน
การท างานหรอืไม ่ตอ้งมจีติส านึกทีด่ต่ีอการควบคุม หรอืป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ การ
ออกแบบเครือ่งจกัร เครือ่งมอื หรอือุปกรณ์ รวมไปถงึการวางผงัโรงงาน การตดิตัง้ระบบไฟฟ้า แสง
สว่าง การระบายอากาศ ตอ้งอาศยัหลกัวชิาการทางวศิวกรรมศาสตรใ์นการค านวณ ออกแบบโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมายทีบ่ญัญตัไิวเ้พื่อความปลอดภยัสงูสุดในการท างาน 

1.3. หวัหน้างานหรอืผูค้วบคุมงาน ตอ้งควบคุมดแูลใหป้ฏบิตังิานปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ของโรงงานอย่างเครง่ครดัแกไ้ข ปรบัปรงุสภาวะการท างาน สิง่แวดลอ้ม เครือ่งจกัร อุปกรณ์ต่างๆทีไ่ม่
ปลอดภยัใหด้ขีึน้ ว่ากล่าวตกัเตอืน ลงโทษผูป้ฏบิตังิานทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบทีอ่าจน าไปสู่อุบตัเิหตุ
และรณรงคก์ระตุน้ใหค้นงานตระหนกัเหน็ความส าคญัของการป้องกนัอุบตัเิหตุโดยเป็นแบบอยา่งทีด่ี 

1.4. ผูป้ฏบิตังิาน ตอ้งมจีติส านึกที่ดต่ีอความปลอดภยัในการท างาน โดยปฏบิตังิาน 
ตามกฎขอ้บงัคบัของโรงงาน มสีต ิมคีวามเขา้ใจในงานทีต่นรบัผดิชอบ ฝึกฝนและปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิ
ความช านาญและไมล่ะเลยต่อการกระท าทีไ่ม่ปลอดภยั เช่น ปฏบิตัทิัง้ๆที ่ไม่มหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ปฏบิตังิานทีต่นขาดทกัษะแทนผูอ้ื่นเพื่อหวงัค่าตอบแทนทีส่งูขึน้ หรอืปฏบิตังิานทัง้ๆทีไ่มม่หีน้าที่
รบัผดิชอบ ปฏบิตังิานทีต่นขาดทกัษะแทนผูอ้ื่น เพื่อหวงัค่าตอบแทนทีส่งูขึน้ หรอืปฏบิตังิานมากเกนิไป
จนขาดการพกัผ่อน หยอกลอ้หรอืเล่นในระหว่างท างาน ใชเ้ครือ่งจกัร อุปกรณ์ทัง้ๆทีรู่ว้่าช ารดุ หรอื
ดดัแปลงแกไ้ขอุปกรณ์ความปลอดภยั เพราะการกระท าเหล่านี้อาจน าไปสู่อุบตัเิหตุทีส่่งผลต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิ ทัง้ของตนเอง ผูอ้ื่นและสถานประกอบการ 

1.5. เจา้หน้าทีข่องรฐั ตอ้งควบคุมดแูลสถานประกอบการต่างๆใหด้ าเนินงานตาม 
กฎหมายทีบ่ญัญตัไิว ้หากมกีารละเมดิตอ้งปฏบิตัติามบทลงโทษทีก่ าหนดไวส้งูสุดโดยไมเ่หน็แก่
ผลประโยชน์ใดๆ และตระหนกัอยูเ่สมอความไมป่ลอดภยัในการท างานเป็นภยัต่อเศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศชาตแิละทรพัยากรมนุษยท์ีม่คี่ายิง่ 
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2. ปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหเ้หมาะสมถูกสุขลกัษณะอนามยัและเป็นไป 
ตามขอ้กฎหมายก าหนด เช่น ผงัโรงงานตอ้งไดถู้กตอ้งตามหลกัวศิวกรรมและกฎหมาย พืน้โรงงานตอ้ง
ไมเ่ป็นหลุมเป็นบ่อการจดัเกบ็วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ไมส่กปรกรกรุงรงั แสงสว่าง 
เสยีง อุณหภมู ิตอ้งเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยั ใชส้ญัลกัษณ์และเครือ่งหมาย
ความหมายความปลอดภยัในพืน้ทีท่ีเ่สีย่งต่ออนัตราย  

3. มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบับุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่งานทีม่อีนัตรายสงูแมจ้ะมกีาร 
มอบหมายงานพรอ้มกบัการตอ้งการและประสบการณ์ของบุคคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานทีม่อีนัตรายสงู 
แมจ้ะมกีารมอบหมายงานพอ้มกบัการฝึกสอนงาน หรอืแนะน าวธิกีารปฏบิตังิานแลว้ ยงัต้องมกีาร
ตดิตามผล หากเหน็ว่าบุคคลนัน้ไมเ่หมาะสมกบังานทีม่อบหมาย อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายในการ
ปฏบิตังิานกค็วรโยกยา้ยสบัเปลีย่นหน้าที่ 

4. จดัท ากฎระเบยีบใหเ้ป็นมาตรฐาน ทัง้ดา้นเครือ่งจกัร อุปกรณ์การปฏบิตังิาน และระบบ 
การท างาน เช่นก าหนดมาตรฐานวธิกีารปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั การแต่งกายส าหรบัการปฏบิตังิานต่างๆ 
การใชเ้ครือ่งมอื เครือ่งจกัร อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ฯลฯ 

 
ประโยชน์ของอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

1. คุณภาพชวีติของพนกังานดขีึน้ อุบตัเิหตุจากการท างานส่วนใหญ่ก่อใหเ้กดิจากการบาดเจบ็ 
พกิารหรอืเสยีชวีติ จนไม่สามารถประกอบอาชพีหารายไดเ้ลีย้งตนเองและครอบครวัต่อไปได ้กลายเป็น
ภาระของสงัคมครอบครวัและญาตพิีน้่องมคี่าใชจ้า่ยเพิม่มากขึน้ขณะทีร่ายไดไ้ดล้ดลง ส่งผลใหคุ้ณภาพ
ชวีติต ่าลง ในทางตรงกนัขา้มหากปราศจากอุบตัภิยัในการท างาน คุณภาพชวีติของพนกังานและ
ครอบครวัยอ่มดขีึน้ 

2. ผลผลติเพิม่ขึน้ การท างานอยา่งปลอดภยัในทุกสาขาอาชพี ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีถู่ก
สุขลกัษณะและปราศจากอนัตราย โดยมอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีม่คีุณภาพและเพยีงพอจะส่งผลให้
พนกังานมขีวญัและก าลงัใจทีด่กีว่าสภาพการท างานทีเ่สีย่งภยัอนัตราย ก่อใหเ้กดิความมัน่ใจ ตัง้ใจ
ท างาน รบัผดิชอบอยา่เตม็ที ่ผลผลติโดยรวมจงึเพิม่สงูขึน้ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 

3. ค่าใชจ้่ายลดลง ตน้ทุนการผลติต ่าภายใตก้ารท างานทีป่ลอดภยัไรอุ้บตัเิหตุยอ่มส่งผลให้
ค่าใชจ้่ายในการผลติสนิคา้ลดลง เพราะสามารถประหยดัเงนิค่ารกัษาพยาบาล ค่าเงนิเขา้กองทุนทดแทน 
ค่าซ่อมแซมเครือ่งจกัร ค่าเสยีเวลา ซึง่ค่าเหล่านี้ถอืเป็นส่วนหน่ึงของ ตน้ทุนการผลติสนิคา้ 

4. ผลก าไรเพิม่มากขึน้ การท างานอย่างปลอดภยั ปราศจากภยัอนัตรายต่างๆ จะส่งผลใหต้น้ทุน
การผลติต ่าและเพิม่ผลผลติใหส้งูขึน้ซึง่จะเป็นเหตุใหก้ าไรเพิม่มากยิง่ขึน้ 

5. ลดการสญูเสยีทรพัยากรมนุษยข์องชาต ิการท างานทีไ่มป่ลอดภยั ส่งผลใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
บางครัง้อาจก่อใหเ้กดิการสูญเสยีชวีติพกิารทุพพลภาพ ถอืเป็นการสญูเสยีแรงงานทีส่ าคญัของ
ประเทศชาต ิ
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6. ภาพลกัษณ์ขององคก์ารดขีึน้ อุบตัเิหตุหรอือนัตรายต่างๆ ทีเ่กดิจากการท างานมผีลกระทบ
ต่อชื่อเสยีงภาพพจน์ขององคก์าร ต่อวชิาชพี ต่อสงัคมและประเทศชาต ิลดความเชื่อมัน่ในผลผลติของ
องคก์าร 

7. เศรษฐกจิของประเทศโดยรวมดขีึน้ ชื่อเสยีง ภาพพจน์และความเชื่อมัน่จากนกัลงทุนต่างชาติ
ทีม่ต่ีอสงัคมไทยในภาพรวมยอ่มดขีึน้ ส่งผลใหม้กีารลงทุน การจา้งแรงเพิม่มากขึน้ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

แมวเป็นเพ่ือนกบัเสือ 

 
 
 
  
 

 
 
 
ณ.หมู่บ้านใกล้ชายป่าแห่งนี้มคีรอบครวัที่เจา้ของเลี้ยงแมวที่มลีกัษณะนิสยัขีอ้้อนชอบส่งเสยีง

เวลาเจ้าของกลบัมาถึงบ้านแต่แล้วเจ้าแมวตัวนี้ เกิดซนวิ่งออกนอกบ้าน พลดัหลงเข้าไปในป่าใหญ่  
หาทางกลบัมาที่บ้านไม่เจอแมวตวันี้ก็เดนิทางไปเรื่อยๆหวงัว่าจะพบทางออก มไิด้ประสบกบัอนัตราย
ใดๆเลยอกีทัง้ยงัไดพ้บเขา้กบัเสอืผูใ้จด ี 
"อ้าว...เจา้เหมยีว เจา้เขา้มาท าอะไรทีน่ี ่มนัอนัตรายนะแต่หากเจา้ไม่มทีีไ่ปจรงิๆแลว้ล่ะก ็เจา้กม็าอยูก่บั
ขา้ทนีีก่ไ็ดน้ะ"แม่เสอืเอ่ยปากถามเจา้แมวเหมยีว แมวเหมยีวขีอ้้อนเมื่อหมดหนทางไปจงึตดัสนิใจอาศยั
อยูก่บัแมเ่สอืเตบิโตมาพรอ้มกบัลกูเสอื เป็นทัง้เพื่อนเล่นและเพื่อนทีค่อยล่าสตัวด์ว้ยเสมอ  
เมือ่เวลาผ่านไป .. จากเจา้แมวทีเ่คยขีอ้อ้นไดก้ลบักลายเป็นแมวป่าทีแ่สนจะดุรา้ยเลยทเีดยีว  
 
 เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนเราแปรเปลีย่นไปไดต้ามสภาพแวดลอ้มและวธิกีารเลีย้งดู  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.1) 

หน่วยท่ี 11 ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมของลกูเสือวิสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16   สายไปเสียแล้ว            เวลา 2 ชัว่โมง 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
   ลกูเสอืสามารถบอกการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยัได้ 

2. เน้ือหา 
 การมเีพศสมัพนัธ์เป็นเรื่องที่ทัง้ชายและหญิงจะต้องรบัผดิชอบร่วมกนัต่อผลที่เกิดขึ้นตามมา 

ได้แก่ ตัง้ครรภ์ การเรยีน ความรูส้กึของพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน รวมทัง้ผลกระทบด้านอื่นๆอีกมาก 
นอกจากนี้ยงัตอ้งค านึงถงึความปลอดภยัจากการตดิโรคต่างๆ ไดแ้ก่ กามโรคและเอดส ์ซึง่ท าใหส้ญูเสยี
ทัง้อนาคตและชวีติ ความตระหนักในเพศสมัพนัธท์ี่ปลอดภยัท าให้มกีารควบคุมตนเอง ไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบและมกีารป้องกนัทีเ่หมาะสม 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู ้
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่ง “ความหมายของเพศสมัพนัธท์ีร่บัผดิชอบ” 
(เพศสมัพนัธท์ีร่บัผดิชอบประกอบดว้ย ความรกั ความเขา้ใจ ความยนิยอมพรอ้มใจของทัง้สองฝ่าย 
ปลอดภยั ไม่มผีลกระทบทางจติใจ สงัคมและครอบครวั) 

2) ผูก้ ากบัลกูเสอือ่านกรณศีกึษาเรือ่ง “สายไปเสยีแลว้” 
3) ลกูเสอืจบัคู่ บอกความรูส้กึทีม่ต่ีอเรือ่งของสทิธิ ์
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถามความรูส้กึของลกูเสอื 4 - 5 คู่ โดยไมต่อ้งสรปุ 
5) แบ่งลกูเสอืออกเป็นกลุ่ม ๆละ 8 คน โดยคละชายหญงินัง่ลอ้มวง และใหอ้ภปิรายตาม 

ประเดน็ในใบกจิกรรม  
6) ผูแ้ทนกลุ่มรายงานทลีะประเดน็ / ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปตามใบ 

ความรู ้
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
   

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัของการมเีพศสมัพนัธท์ี่

ปลอดภยั  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 
 
เพลง 

 
สขุกนัเถอะเรา 

  สุขกนัเถอะเรา เศรา้ไปท าไม จบัมอืกนัไว ้แลว้ยกัเอวยกัไหล่ 
 หมนุตวักลบัไป หมุนตวักลบัมา อยา่มวัรอชา้ เปลีย่นคู่มาเรว็ไว 
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ใบงาน 
กรณีศึกษาเรื่อง “สายไปเสียแล้ว 

 
สิทธ์ิเพ่ือนรกั 
   เรามาอยู่อเมรกิาเกอืบสองปีแลว้ เวลาผ่านไปเรว็มาก เราไดเ้รยีนรูอ้ะไรมากมาย ในระยะแรกๆ
เราเหงาและคดิถงึบา้นมาก แต่ช่วงหลงัๆค่อยดหีน่อยเพราะตอ้งเรยีนหนักจนไม่มเีวลาคดิถงึบา้น แต่เรา
กย็งัคดิถงึนายและน้อยอยู่เสมอนะ เพราะนายเป็นเพื่อนทีด่ทีีสุ่ดของเรา น้อยกเ็ป็นผูห้ญงิทีน่ายภมูใิจได้
เลย เพราะจะหาผู้หญงิที่ดอีย่างน้อยคงไม่ง่ายเมื่อพูดถงึสาวๆที่นี่กบัสาวไทยแลว้ เราอยากแต่งงานกบั
สาวไทยมากกว่า หวงัว่าเราคงกลบัไปทนังานแต่งงานของนายกบัน้อยนะ  
   เราขอเล่าถึงเรื่องคนหนุ่มสาวที่นี่หน่อยนะ ที่นี่การมเีพศสมัพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศถือเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่เขาก็รู้จกัระมดัระวงัไม่ให้มปัีญหาตามมา เช่นเรื่องตัง้ครรภ์ ติดโรค หนุ่มๆสาวๆที่นี่พก
ถุงยางอนามยัตดิตวักนัจนเป็นเรื่องธรรมดาถ้านายจะเอาอย่างหนุ่มสาวทีน่ี่ เราหวงัว่านายจะต้องระวงั
หน่อย เพราะสงัคมไทยยงัไม่ยอมรบัเรื่องนี้ ผูห้ญงิจะเสยีหาย เราเตอืนมาเพราะรกัเพื่อน อยากให้นาย
ทัง้สองคนเรยีนจบ ท างานและมคีรอบครวัทีอ่บอุ่น จ าทีอ่าจารยป์รชีาเคยพูดอยู่เสมอไดไ้หมว่า “อนาคต
ขึน้อยูก่บัการกระท าของเราเอง”..............จาก ชาย...... 
   สทิธิน์ัง่น่ิงอยู่คนเดยีว ตาเหม่อมองไปที่ Note book อย่างล่องลอย ชาย...เพื่อนแท้คนเดยีวที่
เขามกัจะนึกถงึเสมอ โดยเฉพาะเวลาที่มคีวามทุกข ์สทิธิร์ูส้กึเจบ็ปวด ใช่แลว้... “อนาคตขึน้อยู่กบัการ
กระท าของเราเอง” สทิธิต์ดัสนิใจเคาะตวัอกัษรตอบเพื่อนอยา่งชา้ๆ 
 
ชายเพ่ือนรกั 

ทัง้ๆที่เรารกัน้อยมาก แต่เราก็พลาดอย่างไม่น่าให้อภยั นายจะคดิอย่างไรถ้ารูว้่าเราติดเอดส ์
เพราะความเมาแท้ๆ ในวนัเลีย้งฉลองสอบเอน็ตดิ พวกเรา 4 คนไปฉลองกนัทีเ่ธคจนเมา เราเจอผูห้ญงิ
คนหนึ่ง คุยกนัไปคุยกนัมา เรากไ็ปมอีะไรทีห่้องพกักบัเธอคนนัน้ พอหายเมาเรารูส้กึเสยีใจทีไ่ม่ซื่อตรง
กบัน้อยเสยีแลว้ เราตัง้ใจจะหยุดไวแ้ค่นัน้ ดทีี่เธอคนนัน้กไ็ม่คดิจรงิจงัอะไรกบัเรา แต่...เราไม่อยากเชื่อ
เลยว่าจะตดิเอดส์จากผูห้ญิงคนนัน้ได ้เธอไม่ใช่ผู้หญงิอย่างว่า เธอเป็นเพยีงวยัรุ่นที่ใจแตกและรกัสนุก
ธรรมดาๆคนหน่ึงเท่านัน้ 

เราทุกข์ใจเหลอืเกิน ไม่กล้าปรบัทุกขก์บัใครทัง้สิ้น กลวัคนรงัเกียจ โดยเฉพาะน้อย...เรากลวั
เหลอืเกนิว่าน้อยจะตดิโรคจากเรา.... นายคงเขา้ใจนะว่าทีเ่รามอีะไรกบัน้อยเป็นเพราะเรารกัน้อยและไม่
เคยคดิจะท าให้น้อยเสยีใจ ยงัไงๆเรากต็้องแต่งงานกบัน้อย แต่ว่าเวลานี้เรามองไม่เหน็อนาคตเลยว่าจะ
เป็นอยา่งไรต่อไป...มนัสายเกนิไปเสยีแลว้  
 
 
 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 181 
 

ใบกิจกรรม 
 

ค าแนะน า ลกูเสอือภปิรายกลุ่ม ตามประเดน็ทีไ่ดร้บัมอบหมาย เมือ่ไดข้อ้สรุปแลว้ ส่งตวัแทนรายงาน 
(เวลา 15 นาท)ี  
 กลุ่มท่ี 1. เพราะเหตุใดสทิธิจ์งึตดิเอดส ์และลกูเสอืมคีวามเหน็อยา่งไรต่อความคดิเหน็ของสทิธ์
ทีว่่า“เธอไมใ่ช่ผูห้ญงิอยา่งว่า เธอเป็นเพยีงวยัรุ่นทีใ่จแตกรกัสนุกธรรมดาๆคนหนึ่งเท่านัน้” 
 กลุ่มท่ี 2. ทัง้ๆทีม่คีวามรูเ้รื่องเอดสแ์ละทราบวธิป้ีองกนั แต่เหตุใดผูช้ายบางคนจงึยงัคงมี
เพศสมัพนัธโ์ดยไมค่ดิจะป้องกนั 
 กลุ่มท่ี 3. ในการคบเพื่อนต่างเพศของผูห้ญงิ มโีอกาสตดิเอดสเ์ช่นเดยีวกบักรณขีองน้อยหรอืไม่
เพราะเหตุใด 
 กลุ่มท่ี 4. ลกูเสอืคดิว่า “เพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั” ควรเป็นอย่างไร จะมวีธิป้ีองกนัการเกดิ
เพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยัไดอ้ยา่งไร และเมือ่ตดัสนิใจทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ ์การมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั
ท าไดอ้ย่างไร 
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ใบความรู้ 
 

ประเดน็อภิปราย แนวคิดท่ีควรได้ 
1. เพราะเหตุใดสทิธิจ์งึตดิเอดส ์ - สทิธิต์ดิเอดสเ์พราะมเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่มกีาร

ป้องกนั 
- การมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิทัว่ไป แมไ้มใ่ชผู้ห้ญงิ
บรกิารกอ็าจตดิเชือ้เอดสไ์ด ้เพราะผูห้ญงิคนนัน้
อาจไดร้บัเชือ้มาจากผูช้ายอื่น โดยเธอเองกไ็มรู่ต้วั 

2. ทัง้ ๆ ทีม่คีวามรูเ้รือ่งเอดส ์และรูว้ธิป้ีองกนั แต่
เหตุใดผูช้ายบางคนจงึมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมป้่องกนั 

- การดื่มสุราก่อนมเีพศสมัพนัธอ์าจท าใหข้าดสตยิัง้
คดิท าใหม้เีพศสมัพนัธโ์ดยไมป้่องกนั 
- บางกรณเีกดิเพราะมคีวามเขา้ใจผดิ ๆ เช่น เชื่อ
ว่าผูห้ญงิทีไ่มใ่ช่ผูห้ญงิบรกิารจะปลอดเอดส ์หรอืมี
วธิป้ีองกนัอื่น ๆ นอกเหนือจากการใชถุ้งยาง
อนามยั 

3. ในการคบเพื่อนต่างเพศของนกัเรยีน หญงิจะมี
โอกาสตดิเอดสเ์ช่นเดยีวกบักรณขีองน้อยหรอืไม ่
เพราะเหตุใด 

- ม ีเพราะความใกลช้ดิอาจน าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธโ์ดยไมค่าดคดิ และกรณเีช่นนี้มกัจะไม่
มโีอกาสใชถุ้งยางอนามยัในการป้องกนั 

4. เพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั เป็นอย่างไร 
 
 
 
นกัเรยีนคดิว่าจะป้องกนัเพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั
ไดอ้ยา่งไร 
 
 
 
เมือ่ตดัสนิใจทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ ์การมเีพศสมัพนัธท์ี่
ปลอดภยัท าไดอ้ย่างไร 

-หมายถงึการมเีพศสมัพนัธท์ีน่อกจากไม่มี
ผลกระทบต่างๆ เช่น การเรยีน การตัง้ครรภ ์
หน้าทีก่ารงาน ฯลฯ แลว้ตอ้งไมม่คีวามเสีย่งต่อการ
ตดิโรคต่าง ๆ เช่น กามโรค และโรคเอดส ์
-หลกีเลีย่งการอยูใ่กลช้ดิตามล าพงัสองคนกบัเพื่อน
ต่างเพศ เพื่อป้องกนัเพศสมัพนัธท์ีไ่มค่าดคดิ 
-ไมม่เีพศสมัพนัธใ์นขณะทีย่งัไมม่คีวามพรอ้มทัง้
ทางร่างกาย จติใจ และสงัคม 
-ขอรบับรกิารตรวจเลอืดก่อนการสมรส 
-ใชถุ้งยางอนามยัอย่างถูกวธิ ีในการป้องกนั 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

อยากรู้ไหม...มีอะไรในมือพ่อ 
 
 คุณพ่อเรยีกลูกสาวเขา้ไปพบ และบอกกบัลูกสาวว่า "พ่อมอีะไรจะให้ดู เป็นของส าคญัมากนะ" 
แล้วคุณพ่อกห็ยบิอะไรบางอย่างออกจากกระเป๋าเสือ้ โดยก าสิง่ของไว้ในมอื ไม่ให้ลูกมองเหน็ และคุณ
พ่อก็ถามลูกสาวว่า"อยากรูม้ ัย้ว่ามอีะไรในมอืพ่อ" ลูกสาวพยกัหน้า พ่อเลยยื่นขอ้เสนอว่าง ัน้เอามอืเขก
พืน้ 3 ท ีพอลกูเขกเสรจ็ คุณพ่อพูดอกีว่า "ไมพ่อเปลีย่นเป็น 5 ทดีกีว่า" ลกูกเ็ขกพืน้อกี 5 ท ีพ่อกพ็ูดต่อ
ว่า "เปลีย่นเป็น 10 ทดีกีว่า" ดว้ยความอยากรู ้ลกูสาวยอมเขกพืน้เพิม่เป็น 10 ท ีพรอ้มพูดกบัพ่อว่า"ลูก
อยากรูจ้รงิๆว่าในมอืพ่อมนัคอือะไร"พ่อเลยแบมอืออก เผยให้เหน็เหรยีญ 5 บาทธรรมดาเหรยีญหนึ่ ง 
หลงัจากนัน้ คุณพ่อกเ็อามอืก าเหรยีญ 5 บาทเหรยีญเดมิอกีครัง้ และถามลูกสาวว่า อยากดไูหมว่าในมอื
พ่อมอีะไร ถา้อยากรูต้อ้งเอามอืเขกพืน้ 5 ท ีลกูสาวส่ายหน้า พรอ้มกบับอกว่าไมอ่ยากดแูลว้ เพราะรูแ้ลว้
ว่าในมอืพ่อมอีะไรพ่อเลยต่อรองว่าเขกแค่ 1 ทกีไ็ด ้ลกูสาวยงัส่ายหน้า พรอ้มกบับอกว่า หนูรูแ้ลว้ หนูไม่
อยากดูแลว้ คุณพ่อเลยบอกว่าพ่อใหด้ฟูรีๆ กไ็ด ้เอาหรอืเปล่า ฝ่ายลูกสาวตอบว่าไมเ่อา ไมรู่จ้ะดไูปท าไม 
กร็ูอ้ยู่แลว้ว่าในมอืพ่อมอีะไร ไดฟั้งเช่นนัน้ คุณพ่อเลยสอนลูกสาวว่า  ของอะไรทีย่งัคงเป็นความลบั คน
มกัยอมท าตามทุกทีจ่ะไดส้มความปรารถนา แต่เมื่อสมปรารถนาแลว้กเ็ป็นเรือ่งธรรมดา ไม่ตื่นเตน้ เรื่อง
ความรกัของชายหญงิกเ็ช่นเดยีวกบัเหรยีญ 5 ทีอ่ยูใ่นมอืพ่อนัน่เอง 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า กุลสตรตีอ้งรกันวลสงวนตวั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1) 

หน่วยท่ี 11  ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมของลกูเสือวิสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17  ภยัใกล้ตวัวยัหนุ่มสาว                เวลา 1  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถอธบิายเกีย่วกบัการล่วงละเมดิทางเพศได้ 
2. เน้ือหา 

การล่วงละเมดิทางเพศเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้เสมอ 
3.ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู ้ 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีนโดยถามว่า “การกระท าอะไรบา้งทีค่ดิว่าเป็นการ 

ล่วงละเมิดทางเพศ” สุ่มถาม ครูสรุปความหมายและประเภทของการล่วงละเมิด 3 ประเภท คือ       
“ทางค าพูด” “ทางการกระท าไม่ถูกเนื้อต้องตัว”และ “ทางการกระท าที่ถูกเนื้อต้องตัว” (ดูใบความรู้
ประกอบ) 
 2) แบ่งลกูเสอืตามหมู ่5 หมู ่แจกกรณศีกึษาหมูล่ะ 1 เรือ่งใหช้่วยกนัอภปิรายตาม 
ประเดน็ และส่งตวัแทนหมูอ่อกมารายงาน 
 (1) คดิว่าเป็นการล่วงละเมดิทางเพศประเภทใด (กรณีที1่ วาจา กรณีที ่2 การกระท าทีไ่ม่ถูก
เนื้อตอ้งตวั กรณทีี ่3 – 5 เป็นการกระท าทีถู่กเนื้อตอ้งตวัและรุนแรงขึน้เป็นล าดบั) 
                (2) ถา้ลกูเสอืตอ้งตกอยูใ่นสถานการณ์เดยีวกนัจะมคีวามรูส้กึอยา่งไร และคดิ 
ว่าอาจจะเกดิอะไรตามมาไดบ้า้ง (เปิดกวา้งใหเ้ป็นไปตามความคดิเหน็ของกลุ่มไมม่ผีดิถูก) 
      (3) คดิว่าควรมทีางออกอยา่งไรเมือ่ตอ้งอยูใ่นเหตุการณ์ และควรมวีธิป้ีองกนั 
ไม่ให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนัน้ไดอ้ย่างไร (เปิดกวา้งใหเ้ป็นไปตามความคดิเหน็ของกลุ่มไม่มผีดิ
ถูก) 
 3) ตวัแทนหมูร่ายงานทลีะหมู่ ครนู าอภปิราย สรปุ และเพิม่เตมิ (ควรเน้นย ้าการป้องกนัและการ
หาทางออกทีเ่สีย่งต่ออนัตรายน้อยทีสุ่ด --ดใูบความรูป้ระกอบ) 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
  คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค์ ความตระหนักรูถ้งึสถานการณ์ที่เป็นการล่วงละเมดิ
ทางเพศ การหาทางออกและการป้องกนั 

 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
 
เพลง 

ความซ่ือสตัย ์
 

 ความซื่อสตัยเ์ป็นสมบตัขิองคนด ี หากว่าใครไมม่ ีชาตนิี้เอาดไีมไ่ด ้
 มคีวามรูท้่วมหวัเอาตวัไมร่อดถมไป  คดโกงแลว้ใครจะรบัไวใ้หร้ว่มการงาน 
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ใบงาน 
กรณีศึกษา 

การล่วงละเมิดทางเพศ 
กรณีท่ี 1 
แสงดาว สาวโรงงานทอผ้า หน้าตาสะสวย ทุก ๆ เยน็หลงัเลกิงานเธอต้องเดนิผ่านอู่รถเมลเ์พื่อ

ขึน้รถประจ าทางกลบับ้าน ช่วงเดนิผ่านอู่รถเมลจ์ะมเีสียงเป่าปากบา้ง ตะโกนแซวชมว่า สวยบ้าง, น้อง 
ๆ มแีฟนแลว้ยงั รบัพี่เป็นแฟนซกัคนไดไ้ม๊ หรอืบางครัง้กร็อ้งเพลงแซวบ้าง แสงดาวรูส้กึอดึอดัและอบั
อายมาก 

กรณีท่ี 2 
วทิยช์วนดาวไปเล่นอนิเตอรเ์น็ตที่รา้นใกล ้ๆ โรงเรยีนหลงัเลกิเรยีน วทิยเ์รยีกดาวให้เขา้ไปดูที่

หน้าจอของเขาพร้อมกับบอกว่ามีเรื่องน่าสนใจจะให้ดู สักครู่ก็ปรากฏภาพลามกขึ้นที่ จอ เป็นภาพ             
การรว่มเพศของชายหญงิดาวตกใจและโกรธมาก 

กรณีท่ี 3 
โอ เป็นเดก็ชายวยัรุ่น หน้าตาด ีตอนเยน็หลงัเลกิเรยีนโอกบัเพื่อน ๆ มกัจะไปเล่นกตีารท์ี่หลงั

โรงเรยีน วนัหนึ่งขณะทีโ่อก าลงันัง่เล่นกตีารอ์ยู่มเีพื่อนรุ่นพี่ผูช้ายคนหนึ่ง มายนือยู่ใกล ้ๆ แล้วโอบไหล่
ของโอไว ้เมื่อโอยงัเฉย ๆ พี่ผูช้ายคนนัน้กข็ยบัเขา้มาชดิ แลว้ใชอ้วยัวะเพศถูไปมาบรเิวณดา้นขา้งของ
โอ โอตกใจมาก 

กรณีท่ี 4 
ภพชวนแอนสาวเว้นท์ ไปดูบ้านร้างที่มขี่าวว่าทผีีดุมาก แอนกลวัแต่ก็ยอมไปเพราะเพื่อน ๆ 

หลายคนไปกนัมาแลว้และน ามาเล่าสู่กนัฟังว่าเหน็ผดีว้ย เธอกลวัจะน้อยหน้าเพื่อน ๆ จงึตดัสนิใจไปกบั
ภพ ภพนัดเพื่อนชายอกี 6 คนไปดว้ย บอกว่าจะไดช้่วยกนัจบัผ ีพอไปถงึบ้านรา้งหลงันัน้ ภพกบัเพื่อน
ชายทัง้ 6 ช่วยกนัจบัแอนแลว้ผลดักนัขม่ขนื แอนต่อสู ้เธอถูกแทงเสยีชวีติ 

กรณีท่ี 5 
ทมี และเพื่อนชาย 4 คน ชวนกนัไปดื่มเหลา้หลงัจากสอบปลายภาคเสรจ็สิน้ นดัเจอกนัทีบ่า้นตุ้ย 

ทีมพาเพื่อนสาวรุ่นน้องไปด้วย 2 คน ทัง้หมดสนุกสนานกับการร้องเพลงและดื่มสุราจนได้ที่ ตุ้ยจงึ
วางแผนแยกสาวรุ่นน้องออกจากกนั โดยพาอกี 1 สาวไปบ้านเพื่อนอกีคนหนึ่งที่อยู่ใกล ้ๆ กนั ทมีและ
เพื่อน ๆ ผลดัเวยีนกนัขม่ขนื 2 สาว จนครบทุกคน 
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ใบความรู้ 
 

การล่วงละเมิดทางเพศ 
 
ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ 

การล่วงละเมดิทางเพศ หมายถงึพฤตกิรรมทีล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นในเรือ่งเพศไมว่่าจะเป็นทาง
ค าพดูและการกระท าทัง้ทีม่แีละไมม่กีารถูกเนื้อตอ้งตวัโดยผูท้ีถู่กกระท าไมย่นิยอม 
ประเภทของการล่วงละเมิดทางเพศ มี 3 ประเภท คือ 

1. การล่วงละเมิดทางค าพดู ได้แก่ 
- การวพิากษ์วจิารณ์เกี่ยวกบัรปูร่างหน้าตา การแต่งกาย ทีส่่อในทางลามก 
- การเล่าเรือ่งตลกลามกสองแงส่องงา่ม 
- การตามตื๊อ ตามจบี เกี้ยวพาราสทีัง้ ๆ ทีรู่ว้่าอกีฝ่ายไม่ชอบ 
- การพดูเสยีดสเีลา้โลมในทีส่าธารณะ 
- การกล่าวถงึหญงิหรอืชายในทางลามก 
- การใชค้ าพดูเพื่อกระตุน้อารมณ์ทางเพศ ฯลฯ 

2. การล่วงละเมิดทางการกระท าท่ีไม่ถกูเน้ือต้องตวั ได้แก่ 
- การจอ้งมองอยา่งกรุม้กริม่ 
- การล่วงเกนิดว้ยสายตา 
- การแสดงสหีน้าท่าทางเจา้ชู ้
- การแสดงท่าทางหรอืการเคลื่อนไหวรา่งกายทีส่่อถงึเจตนาการล่วงเกนิทางเพศ 

เช่น ผวิปาก แซว ส่งจบู ยกัคิว้หลิว่ตา 
- การโชวภ์าพโป๊ หรอืภาพทีส่่อไปในทางเพศหรอืลามก 
- การส่งจดหมาย ขอ้ความ ภาพ ทีส่่อไปในทางเพศหรอืลามก 
- การแอบดตูามหอ้งน ้า 
- การตดิวดีโีอวงจรปิดในหอ้งน ้า หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้ 
- การโชวอ์วยัวะเพศ ฯลฯ 

3. การล่วงละเมิดทางเพศโดยการกระท าท่ีมีการถกูเน้ือต้องตวั ได้แก่ 
- การแตะเนื้อตอ้งตวั รวมทัง้การจบัตอ้งเสือ้ผา้ รา่งกาย ผม คอ แขน ฯลฯ 
- การกอด จบู หอมแกว้ ตกีน้ สะโพก จบัหน้าอก กอดรดัฟัดเหวีย่ง 
- การยนื เดนิ หรอืนัง่ใกลช้ดิเกนิความจ าเป็น ใชบ้างส่วนของรา่งกายสมัผสัโดยจงใจ 
- การขม่ขนื ฯลฯ 
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การหาทางออกเม่ือเผชิญเหตกุารณ์ล่วงละเมิดทางเพศ 
กรณีเหตุการณ์ไม่รนุแรงควรหาทางออกดว้ยการใชว้ธิต่ีอไปน้ี โดยอาจใชว้ธิใีดวธิหีนึ่งหรอืหลาย

วธิ ีรว่มกนัแลว้แต่เหตุการณ์ คอื 
- ปฏเิสธทนัท ี
- หนอีอกจากเหตุการณ์ 
- รบีขอความช่วยเหลอื 

กรณเีหตุการณ์รนุแรงหรอืตกอยูใ่นภาวะวกิฤต ิควรใชว้ธิกีารต่อไปนี้ 
1. ควบคมุอารมณ์ตนเองให้ได้ สิง่แรกทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืการควบคุมอารมณ์และร่างกายใหอ้ยู่

ในภาวะสงบนิ่งใหม้ากทีสุ่ด รวบรวมสตใิหม้ัน่ เพื่อใหต้นเองเกดิการรบัรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ และมไีหวพรบิ
ปฏภิาณในการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 

2. ประเมินสถานการณ์ ว่ามอีนัตรายใดทีอ่าจเกดิแก่ตนเองไดบ้า้งเพื่อหาทางหลบเลีย่ง และ
มสีิง่ใดทีจ่ะใชป้ระโยชน์ไดบ้า้งในการป้องกนัตวั และขอความช่วยเหลอื 

3. มองหาโอกาสหลบหนี ขณะรอความช่วยเหลอื และมองหาโอกาสหรอืจงัหวะเหมาะในการ
หลบหนี ใหท้ าใจดสีูเ้สอื คลอ้ยตามเป็นพวกเดยีวกนัก่อน พยายามถ่วงเวลาโดยไมป่ะทะหกัลา้งโดยตรง 
และไม่ยัว่ยุใหเ้กดิความรุนแรง อาจใชว้ธิเีบนความสนใจ ต่อรอง หรอืตัง้เงื่อนไขต่าง ๆ เพิม่ขึน้ ชวนคุย
เพื่อประวงิเวลาใหน้านทีสุ่ด เช่น ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 สถานการณ์ ก าลงัจะถูกขม่ขนื อาจใชป้ระโยคค าพดูต่อไปนี้เพื่อพจิารณา 
 “เดีย๋วนะ....... ก าลงักลวัมากเลย (ยกมอืไหว)้ ขอหายใจก่อนนะ” 
 “ตรงน้ีมดืจงัเลย ยงุกดั ไปสว่าง ๆ หน่อยดไีหม” 
 “ปวดฉี่ ขอเขา้หอ้งน ้าหน่อย” 
ทัง้นี้ เพราะการพดูและการลงมอืท ารา้ยเป็นพฤตกิรรมทีไ่มค่่อยเกดิขึ้นพรอ้มกนั 
4. ต่อรองเม่ือจวนตวั เมื่อจวนตวัให้ต่อรองหรอืบอกเงื่อนไขใหม่ ๆ เพื่อใหคู้่กรณีเปลีย่นใจ 

หรอืลดความรุนแรง หรอืลดความเสยีหายลง เช่น ต่อรองช่วยส าเรจ็ความใคร่ให้แทนการร่วมเพศ เป็น
ตน้ 

5. หาทางป้องกนั ปัญหาที่อาจตามมาจากเหตุการณ์ เช่น กรณีถูกข่มขนื ต้องรบีพบแพทย์
โดยด่วนเพื่อป้องกนัการตัง้ครรภแ์ละการตดิเชือ้โรคทางเพศสมัพนัธ ์รวมทัง้โรคเอดส ์ฯลฯ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ตากบัตีน 

 
ตนีกบัตาอยูก่นัมาแสนผาสุก  จะนัง่ลุกยนืเดนิ  เพลนิหนกัหนา  มาวนัหน่ึง ตนีทะลึง่เอ่ยปรชัญา  

ว่าตนีมคีุณแก่ตา  เสยีจรงิๆ  ตนีช่วยพาตาไปทีต่่างๆ  ตาจงึไดช้มนางและสรรพสิง่  เพราะฉะนัน้ดวงตา
จงประวงิว่าตนีนี้เป็นสิง่ควรบชูา  ตาไดฟั้งตนีคุยกห็มัน่ไส ้ จงึรอ้งบอกออกไปดว้ยโทสา  ว่าทีต่นีเดนิไป
ได้ก็เพราะตา  ดูมรรคา  เศษแก้วหนามไม่ต าตีน  เพราะฉะนัน้ตาจงึส าคญักว่า  ตีนไม่ควรจะมาคดิดู
หมิน่  สรปุแลว้ตามคี่าสงูกว่าตนี  ทัว่ธานินทรต์นีไปไดก้เ็พราะตา  ตนีไดฟั้งใหค้ัง่แคน้  แสนจะโกรธ  วิง่
กระโดดโลดไป ใกล้หน้าผาเพราะอวดด ี คุยเบ่ง  เก่งกว่าตา  ดวงชวีาจะดบัไปไม่รูเ้ลย  ตาเหน็ตนีท า
เก๋งเรง่กระโดดกพ็โิรธแกลง้ระงบัหลบัตาเฉย  ตนีพาตาถลาลม้  ทัง้ก้มเงย  ตกแลว้เหวย  หน้าผา ทัง้ตา
ตนี 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุขนัน้ยอ่มเกดิจากการพึง่พาอาศยักนั 
 
 

จากหนงัสอืชวีติงาม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 11  ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมของลกูเสือวิสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18  สร้างวิกฤตให้เป็นโอกาส                       เวลา  2  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

  ลกูเสอืสามารถอธบิายแนวทางในการปรบัตวัเมือ่ครอบครวัแตกแยกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. เน้ือหา 

ครอบครวัทะเลาะเบาะแวง้หรอืครอบครวัแตกแยกเป็นเรื่องทีค่นเราอาจตอ้งเผชญิในชวีติ การ
ท าความเขา้ใจและยอมรบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ จะช่วยใหเ้หน็ทางออกและปรบัตวัอยูก่บัปัญหาไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 แผนภมูเิพลง  

 3.2 ใบงาน 
  3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม 
    4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลงหรอืเกม 
  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนสนทนา ถงึปัญหาในครอบครวั ทีอ่าจส่งผลกระทบถงึสมาชกิทุกคน
ในครอบครวั (เช่น พ่อแมท่ะเลาะกนัเป็นประจ า การใชค้วามรุนแรงในครอบครวั พ่อแมแ่ยกทางกนั 
หวัหน้าครอบครวัตดิสุรา/ยาเสพตดิ/การพนัน ปัญหาเศรษฐกจิ ฯลฯ)  
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่ากรณศีกึษาเรือ่ง ครอบครวัของน้องเมย์ 
  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถามความรูส้กึหลงัไดฟั้งกรณศีกึษา 2 -3 คน 
  4) แบ่งกลุ่มลกูเสอืออกเป็นกลุ่มๆละ 8 คน (คละเพศชายหญงิ) อภปิรายประเดน็ต่อไปนี้  
แลว้ส่งตวัแทนรายงาน 
  (1) คดิว่าแต่ละคนในครอบครวัไดร้บัผลกระทบเหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร (ทุกคนใน
ครอบครวัต่างไดร้บัผลกระทบ มากน้อยต่างกนั ขึน้กบัความเขา้ใจ และการยอมรบัต่อปัญหาทีเ่กดิขึ้น) 
  (2) ลกูเสอืคดิว่าอะไรทีเ่ป็นสิง่ส าคญัทีช่่วยใหน้้องเมยผ์่านวกิฤตคิรัง้นี้มาได ้ 
(แมจ้ะโกรธพ่อแม ่แต่กเ็ขา้ใจและยอมรบักบัปัญหาทีเ่กดิขึน้  เขม้แขง็ มองหาทางออกใหช้วีติดขีึน้แทน
การท ารา้ยตนเองดว้ยการหมกมุ่นกบัปัญหา รวมทัง้มตีากบัยายคอยช่วยเหลอื) 
  (3) ถา้ลกูเสอืตอ้งเผชญิปัญหาครอบครวัแตกแยกไม่ว่าจากสาเหตุใด คดิว่าจะม ี
ทางออกอยา่งไร (เปิดกวา้งใหแ้สดงความคดิเหน็อยา่งกวา้งขวาง) 
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 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มใหร้ายงาน อภปิราย และสรปุ ทลีะประเดน็ จนครบ แลว้ผูก้ ากบัลกูเสอื 
ลกูเสอืเพิม่เตมิเรือ่งคดิทางบวก (เป็นความคดิทีท่ าใหเ้กดิความสุข ไดแ้ก่ 

 1.มองปัญหาว่ามทีางออกเสมอ  
2.มองหาว่า “อะไรผดิ”ทีต่อ้งแกไ้ข แทนการมองหาว่า “ใครผดิ” เพือ่กล่าวโทษ 
3. มองสิง่ทีเ่หลอืแทนสิง่ทีห่ายไป  
4. หาสิง่ด ีๆ ทีเ่กดิขึ้นจากเหตุการณ์ เช่น มองความผดิพลาดเป็นครู 
5. มสีตอิยูก่บัปัจจบุนั รูว้่าตนเองท าอะไรเพือ่อะไร และท าปัจจุบนัใหด้ทีีสุ่ด เพือ่

เป็นรากฐานอนาคต  
6. ตัง้ความหวงัใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ ไมเ่พอ้ฝัน  
7. มอีารมณ์ขนัอยูเ่สมอ)  

  4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
     5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น จดัการกบัอารมณ์        
และความเครยีด รบัผดิชอบต่อตนเอง 
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เพลง  

ย้ิม ร่าเริง 

  ยิม้ ยิม้ ยิม้ ยิม้มาหน้าตาหวานชื่น ยิม้นิดชวีติยัง่ยนื สดชื่นอุราอยา่มวัรอ (ซ ้า) 

มายิม้กนัหนอเพื่อนเอย 

  รา่เรงิ รา่เรงิ เราบนัเทงิใจ หนัหน้ากนัไปทางไหน เขากย็ิม้ เรากย็ิม้ (ซ ้า) 

ยิม้แยม้เปรมปรดีิส์ดชื่นอุรา 
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ใบงาน 
กรณีศึกษาเรื่อง ครอบครวัของน้องเมย ์

 น้องเมยเ์ป็นลกูสาวคนเดยีวของพ่อแม ่เธออาศยัอยูก่บัตายาย เนื่องจากพ่อแมแ่ยกทางกนัตัง้แต่

เธออายุ 10 ขวบ แม่แต่งงานใหม่และมีลูกชายอีกคนหนึ่ง ส่วนพ่อกลบัไปอยู่กับครอบครวัเดิม ใน

ระยะแรกน้องเมยเ์สยีใจมาก โกรธทัง้พ่อและแม่ เมื่อพ่อและแม่มาหากม็กัปฏเิสธทีจ่ะพบ โดยใหเ้หตุผล

ว่า มกีารบ้านที่ต้องท า ไม่มเีวลาคุย น้องเมย์ไม่อยากไปโรงเรยีน เนื่องจากกลวัว่า คนจะถามถึงเรื่อง

ครอบครวั มตีากบัยายเท่านัน้ทีน้่องเมยไ์วใ้จมากทีสุ่ด ตากบัยายกค็อยดูแลเอาใจใส่และใหก้ าลงัใจน้อง

เมยอ์ยา่งเสมอมา 

 น้องเมยเ์ป็นเดก็เขม้แขง็ เขา้ใจและยอมรบัปัญหาต่างๆ ไดง้่าย  และมกัหาทางออกใหช้วีติได้ดี

ไมห่มกมุน่กบัปัญหา รวมทัง้มตีากบัยายคอยช่วยเหลอื) ทุกวนัน้ี ใครๆ กพ็ูดว่าน้องเมยเ์ป็นเดก็เรยีนเก่ง 

ก่อนปิดภาคเรยีน ทางโรงเรยีนมกัเชญิให้ผู้ปกครองไปร่วมพธิมีอบเกยีรตบิตัรนักเรยีนเรยีนด ีแต่น้อง

เมย์ปฏิเสธที่จะไปร่วมงานทุกครัง้ โดยอ้างว่าไม่สะดวก  ขณะนี้น้องเมย์ก าลงัเรยีนอยู่ชัน้ ม. 6 และ

เตรยีมเรยีนต่อกฏหมายต่อไป 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

เทวดากบัอฐูผูโ้ง่เขลา 

 อูฐตวัหนึ่งเดนิทางไปพบเทวดา มนัพูดขึน้ด้วยน ้าเสยีงไม่พอใจว่า “เพราะเหตุใด ขา้จงึมรีปูร่าง

ไม่เหมอืนกบัสตัว์ตวัอื่น ๆ เลย ข้าไม่มเีขา ไม่มฟัีน หรอือุ้งเลบ็ และไม่มอีวยัวะอื่นใดที่จะสามารถใช้

ปกป้องตวัเองจากศตัรเูลย ขา้ขอใหท้่านไดโ้ปรดมอบเครือ่งป้องกนัเหล่านัน้ใหก้บัขา้บา้งเถอะ” เทวดาได้

ฟังดงันัน้ กร็ูส้กึโกรธในค าอนัโง่เขลาของอูฐ จงึบนัดาลให้อูฐมใีบหูทีเ่ลก็ลงกว่าเดมิ เพื่อเป็นกางลงโทษ

ต่อความไมรู่จ้กัพอของมนั 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  จงพอใจในสิง่ทีต่นมอียู่ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 11  ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมของลกูเสือวิสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  19  สารเสพติด         เวลา   1  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึโทษภยัของสารเสพตดิชนิด บุหรี ่สุรา และยาบา้ได้ 
 1.2 ลกูเสอืสามารถอธบิายการตดิสารเสพตดิจากชนิดอ่อนไปสู่ชนิดรนุแรงได้ 
  1.3 ลกูเสอืสามารถอธบิายแนวทางในป้องกนัและช่วยเหลอืตนเองจากการตดิสารเสพตดิได ้ 
2. เน้ือหา 
 การตระหนกัรูถ้งึพษิภยัและกระบวนการตดิสารเสพตดิ จะช่วยใหล้กูเสอืรูจ้กัสงัเกตและมี
แนวทางในการป้องกนัและช่วยเหลอืตนเองจากการตดิสารเสพตดิได้ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1 แผนภมู/ิเกม 

  3.2 ใบความรู ้
  3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

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

  4.2 เพลง หรอืเกม 
  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถามว่า “ อะไรเป็นสารเสพตดิทีล่กูเสอืพบเหน็บ่อย 
ทีสุ่ด ในชวีติประจ าวนั” ( บุหรี ่สุรา ) 
 2) แบ่งลกูเสอืออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญงิ) อภปิรายประเดน็ 
ต่อไปนี้ และส่งตวัแทนรายงาน 
  (1) ลกูเสอืคดิว่ามวียัรุน่จ านวนมากน้อยแค่ไหนทีอ่ยากทดลองสบูบุหรีห่รอืดื่ม 
สุรา หรอืลองทัง้สองอยา่ง (เปิดกวา้งใหแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระ) 
  (2) เมือ่ไดล้องแลว้ลกูเสอืคดิว่าคนส่วนใหญ่แค่ลองเท่านัน้ หรอืจะสบูบุหรี/่ดื่ม 
สุราต่อไปจนตอ้งสบู/ดื่ม อย่างต่อเนื่อง (เปิดกวา้งใหแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระ) 
  (3) ผูท้ีส่บูบุหรีห่รอืดื่มสุรา มกัมโีอกาสเขา้ถงึและทดลองสารเสพตดิตวัอื่น ๆ ที ่
แรงกว่าดว้ยหรอืไมแ่ละเมือ่ลองแลว้จะเกดิผลอะไรตามมา (มโีอกาสเขา้ถงึไดม้าก เพราะมกัถูกชกัชวน
จากคนทีส่บูบุหรี/่ดืม่สุรา ดว้ยกนั คนขายสารเสพตดิกม็กัแฝงตวัเขา้หาลกูคา้ในคนกลุ่มนี้ดว้ยเช่นกนั 
และการลองสารเสพตดิทีรุ่นแรงแมค้รัง้เดยีวกท็ าใหต้ดิได)้ 
  (4) ลกูเสอืคดิว่าจะมแีนวทางป้องกนัตนเองจากการตดิสารเสพตดิไดอ้ยา่งไร 
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 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มตวัแทนกลุ่มรายงาน อภปิราย และสรปุ ทลีะประเดน็จนครบ ผูก้ ากบั
ลกูเสอืเพิม่เตมิ (ดใูบความรูป้ระกอบ) 
  4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัว่าสารเสพตดิเป็นเรือ่งใกลต้วั เมือ่ทดลอง
อาจน าไปสู่การตดิสารเสพตดิทีร่นุแรงได ้การตดัสนิใจ การแกไ้ขปัญหา 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 
 

เพลง 
เลิกให้ได้ 

ศลิปิน  เอราวณั 
คราวนี้ตอ้งเลกิใหไ้ด ้ ถา้เลกิไมไ่ดต้อ้งตายแน่ ๆ 
เลกิเสพตดิ เสยีทดีแีท ้ ตดิไปจนแก่ คงจะแย่.สกัวนั 

 
ใบความรู้ 

การติดสารเสพติดจากชนิดอ่อนเป็นชนิดรนุแรง 

      การเริม่ใชส้ารเสพตดิครัง้แรกมทีีม่าหลากหลาย เช่น เพื่อนชวน ใชต้ามเพื่อน อยากลอง ใช้
เพื่อใหอ่้านหนงัสอืไดท้น นาน ท างานไดน้าน ท าใหอ้ดนอนได ้เล่นกฬีาทนมากขึน้ ใชเ้พื่อผ่อนคลาย ใช้
เพื่อสงัคม การใชช้่วงตน้มกัจะท าใหส้บายใจ สนุกสนาน ลมืความทุกข ์มแีรง ทนทานมากขึน้ รูส้กึไดร้บั
การยอมรบัในกลุ่มเพื่อนทีใ่ชส้าร ท าใหช้ะล่าใจและใชต่้อมาเรือ่ย ๆ จนเริม่ตดิสาร ซึง่จะยงัรูส้กึว่าตนไม่
ตดิ แต่กไ็มส่ามารถหยดุไดน้านนกั จนทีสุ่ดถงึขัน้ตดิ ขาดไมไ่ด ้ท าใหเ้กดิปัญหาตามมาคอื ตอ้งใชเ้งนิ
เยอะขึน้ เวลาไมไ่ดย้าจะหงุดหงดิ ฉุนเฉียว ตอ้งการแต่ยาเท่านัน้ และอาจถงึขัน้ขโมย ท ารา้ยคนอื่นเพื่อ
ไดเ้งนิมาซือ้สารเสพตดิ ขายเสยีเอง หรอืถูกจบักุม  

ทีส่ าคญัคอื บอกไมไ่ดว้่าติดตอนไหน เพราะอะไร เพราะเป็นสิง่ทีด่ าเนินมาอยา่งต่อเนื่อง ค่อย
เป็นค่อยไป มกัเริม่ต้นจากสารชนิดอ่อนก่อน เช่น บุหรี ่เบยีร ์สุราบาง ๆ จะเริม่ใชถ้ีข่ ึน้ เขม้ขน้ขึน้ หรอื
ใชส้ารทีแ่รงขึน้ตามล าดบั โดยมไิดม้องถงึอนัตราย จนตดิสารท่ีมีฤทธ์ิรนุแรงในทีสุ่ด 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 195 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
สามวยั 

 ชวีติของคน ท่านแบ่งอายอุอกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะตน้ ระยะท่ามกลาง และระยะสุดทา้ย 
ระยะของตน้ชวีติ เรยีกกนัว่า “ปฐมวยั” คอืวยัแรกเริม่ มกี าหนดว่าตัง้แต่เริม่เกดิจนอายถุงึ 25 ปี 

 ส าหรบัระยะท่ามกลางของชวีติ เรยีกกนัว่า “มชัฌมิวยั” นบัตัง้แต่อาย ุ25 ปีขึน้ไป จนถงึ 50 ปี 
 ส่วนระยะสุดทา้ยของชวีติ เรยีกกนัว่า “ปัจฉิมวยั” นบัตัง้แต่อาย ุ50 ปีขึน้ไปโดยล าดบั 
 นกัปราชญท์่านสองคนใหพ้ยายามสรา้งประโยชน์แก่ตวัเองตามวยัทัง้ 3 ระยะหรอื 3 วยัคอื 
 ปฐมวยั ใหเ้รง่รบีศกึษาหาความรูใ้ส่ตวั 
 มชัฌมิวยั ใหเ้รง่ก่อสรา้งตวัและตัง้ฐานะเป็นหลกัฐานไว้ 
 ปัจฉิมวยั ใหเ้ริม่สรา้งคุณงานความดใีส่ตนใหม้ากทีสุ่ด เพื่อเป็นเสบยีงเครือ่งเดนิทางต่อไปของ
ตนและเป็นตวัอยา่งแก่อนุชนในภายหลงั 
 ผูพ้ลาดประโยชน์ตามวยัทีเ่ป็น คอืไมห่าสาระของชวีติใหแ้กต้นเองตามก าหนดแห่งวยัยอ่มตอ้ง
เสยีใจและเสยีดายเมือ่ผ่านพน้วยันัน้ๆ แลว้ เช่นเป็นเดก็อยูไ่มส่นใจต่อการศกึษาเตบิโตขึน้จะไม่มวีชิา
ความรูเ้ป็นเครือ่งช่วยตนเอง ยามทีย่งัมเีรีย่วแรงก าลงัไมเ่รง่รบีสรา้งฐานะ เมือ่หมดก าลงัแลว้ ยอ่ม
กลายเป็นคนอนาถา ถงึวยัใกลต้ายเรง่รบีสรา้งบุญกุศล แต่กลบัประมาทมวัเมาในเรื่องอื่นๆ เสยีจะตอ้ง
โศกเศรา้สงสารตวัเองในเมื่อจวนจะสิน้ใจ 
 วยัสาม หรอืสามวยั เป็นระยะของการสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองดว้ยวธิต่ีางๆ ดงัชีแ้จงมา  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ทุกท่านผูม้อีายอุยูใ่นวยัใด จงึไมค่วรปล่อยใหว้นัเวลาล่วงเลยไปเปล่าๆ เพราะไม่
อาจเรยีกเวลาทีล่่วงเลยไปนัน้กลบัคนืมาตัง้ตน้ใหมไ่ด้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 11   ความปลอดภยัในการปฏิบติักิจกรรมของลกูเสือวิสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  20  ป้องกนัไว้ก่อน      เวลา  1   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถบอกวธิคีุมก าเนิดแต่ละวธิ ีและตระหนกัรูว้่าการคุมก าเนิดเป็นความรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและคู่ของตนเช่นเดยีวกบัการดแูลสุขภาพทัว่ไปได้ 
 
 
2. เน้ือหา 
 การคุมก าเนิดเป็นการป้องกนัการตัง้ครรภ ์ซึง่เป็นความรบัผดิชอบของแต่ละบุคคลในการดแูล
ตนเองและคู่ของตน เช่นเดยีวกบัการดแูลสุขภาพทัว่ไปไมใ่ช่การส่งเสรมิใหว้ยัรุ่นมเีพศสมัพนัธ ์แต่เป็น
การใหว้ยัรุน่ไดเ้รยีนรูว้ธิป้ีองกนัตนเองจากการตัง้ครรภเ์มือ่ไมพ่รอ้ม จะช่วยลดปัญหาการตัง้ครรภเ์มือ่
ไมพ่รอ้ม จะช่วยลดปัญหาการตัง้ครรภเ์มือ่ไมพ่รอ้มได้ 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
     3.1 เกม 
 3.2 ใบความรู ้ 
 3.3  อุปกรณ์คุมก าเนิด ไดแ้ก่ ยาเมด็คุมก าเนิด ถุงยางอนามยั และยาคุมฉุกเฉิน” 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 

 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืออกเป็นกลุ่มละ 3 กลุ่ม เพื่อเขา้ศกึษาแบบฐาน   3 ฐาน  
   ฐานที ่1  ยาเมด็คุมก าเนิด 

ฐานที ่2  ถุงยางอนามยั 
ฐานที ่3  ยาคุมฉุกเฉิน 

 2) เมือ่ผูเ้รยีนเขา้ฐานครบ 3 ฐานแลว้ ใหผู้แ้ทนแต่ละกลุ่มจบัฉลาก สรปุความรูใ้นเรือ่ง 
     ทีจ่บัฉลากได ้และน าเสนอ 

       4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
       4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 

 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะหแ์ละความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในเรือ่งเพศ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 20 
 
เกม 

เหยียบลกูโป่ง 
อปุกรณ์ 

1. ถุงยางอนามยั 

2. หนงัยาง 

วิธีเล่น 
1. แบ่งลกูเสอืออกเป็น  2 ฝ่าย  เท่า ๆ กนั 

2. แจกถุงยางอนามยัคนละ  2  ใบ  ฝ่ายละส ี

3. ใหทุ้กคนเป่าถุงยางอนามยัใหล้กูใหญ่มากทีสุ่ด แลว้ผกูมดัไวท้ีข่อ้เทา้ทัง้  2 ขา้ง 

4. เมือ่ไดย้นิเสยีงเพลงหรอืเสยีงสญัญาณนกหวดีเริม่ดงัขึน้ ใหทุ้กคนเตน้และไล่เหยยีบถุงยางของ

ฝ่ายตรงขา้มใหแ้ตก 

5. เมือ่เสยีงเพลงหยดุหรอืไดย้นิเสยีงสญัญาณนกหวดี ใหทุ้กคนหยดุ 

6. นบัจ านวนถุงยางของแต่ละฝ่าย  ฝ่ายใดเหลอืถุงยางทีไ่ม่แตกมากทีสุ่ดเป็นฝ่ายชนะ 
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ใบความรู้ 
การคมุก าเนิดส าหรบัวยัรุ่น 

 การคุมก าเนิด เป็นความรบัผดิชอบของบุคคลในการดูแลสุภาพตวัเอง และเป็นความรบัผดิชอบ
รว่มกนัของหญงิและชาย ในการป้องกนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามมา เช่น การตัง้ครรภ์ไม่พรอ้ม ไม่ใช่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งต้องรบัผดิชอบเพยีงฝ่ายเดยีว แมว้่าฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายตัง้ครรภ์ แต่ฝ่ายชายควรรบัผดิชอบ
ด้วย เพราะ ปัญหาที่เกดิย่อมกระทบต่อทัง้สองฝ่าย การคุมก าเนิดสามารถท าได้หลายวธิ ีในแผนการ
เรยีนรูน้ี้เน้นวธิกีารคุมก าเนิดแบบชัว่คราวที่วยัรุ่นนิยมใชก้นั 3 วธิ ีไม่รวมการท าหมนั ฝังยาคุม และใส่
ห่วงอนามยั 
 1. ยาเมด็คมุก าเนิด 

เป็นฮอรโ์มนสงัเคราะหค์ลา้ยฮอรโ์มนธรรมชาตขิองเพศหญงิ ผลติเป็นเมด็บรรจแุผงมทีัง้แบบ 
21เมด็ และ 28 เมด็ ชนิด 28 เมด็ 7เมด็สุดทา้ยจะมสีต่ีางออกไปเพราะเป็นยาบ ารงุเลอืดไมม่ฮีอรโ์มน 
ยาเมด็คุมก าเนิดออกฤทธิโ์ดยการยบัยัง้การตกไขแ่ละท าใหม้กูปากมดลกูเหนียว อสุจไิมส่ามารถผ่านเขา้
สู่โพรงมดลกูได ้

วิธีใช้ 
1. กนิทุกวนัๆ ละ 1 เมด็ ก่อนนอน (ควรกนิเวลาเดยีวกนัทุกวนั) 

2. กนิยาเมด็แรกของแผงแรกภายใน 5วนัแรกของการเริม่มปีระจ าเดอืน (แมว้่าประจ าเดอืน

จะหยุดหรอืไมก่ต็าม) เมด็ต่อไปกนิตามลกูศรจนหมดแผง 

1. ชนิด 28 เมด็ขึน้แผงใหมต่่อทนัทเีมอืแผงแรกหมด 

ชนิด 21 เมด็ใหห้ยดุกนิยาครบ 7 วนัแลว้จงึเริม่แผงใหม่ 

2. กรณลีมืกนิยา 

o ถ้าลืม 1 เมด็ ให ้กินทนัทีท่ีนึกได้ แลว้กนิเมด็ต่อไปตามเวลาปกต ิ

o ถ้าลืม 2 เมด็ติดต่อกนัในช่วง 2 สปัดาหแ์รกของแผง ตอ้งคุมก าเนิดโดย

ถุงยางอนามยัรว่มดว้ยนานอยา่งน้อย 7 วนัและกนิยาวนัละ 2 เมด็ตดิต่อกนั 2 วนั 

แลว้กนิเมด็ต่อไปตามปกต ิไมต่อ้งกงัวลเรือ่งเลอืดออกเพราะจะหยดุเองได้ 

o ถ้าลืม 2 เมด็ติดต่อกนัในช่วงสปัดาหท่ี์ 3 หรือลืมกินยา 3 เมด็ขึ้นไปใน

ช่วงเวลาใดกต็าม ให้หยดุกินยาแผงนัน้ แลว้เริม่กนิยาแผงใหมไ่ดท้นัทโีดยไม่

ตอ้งกงัวลเรือ่งเลอืดออกและตอ้งคุมก าเนิดโดยใชถุ้งยางอนามยัรว่มดว้ยอยา่ง

น้อย 7 วนั 
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ข้อดี 
1. ใชง้า่ย สะดวก ใชไ้ดทุ้กกลุ่มอายุ 

2. ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเป็นธรรมชาตเิพราะยงัมปีระจ าเดอืนทุกเดอืนโดยอาจมา

น้อยลงและช่วงสัน้ขึน้ 

3. ช่วยลดอาการปวดประจ าเดอืน 

4. บางชนิดช่วยท าใหส้วิลดน้อยลง 

ข้อจ ากดั 
1. อาจลมืเพราะตอ้งกนิทุกวนั 

2. อาจมปีระจ าเดอืนกระปรดิกระปรอยโดยเฉพาะใน 2 เดอืนแรกทีก่นิยา 

3. อาจมผีลขา้งเคยีงซึง่หายไดเ้อง เช่น คลื่นไส ้เจบ็ตงึเตา้นม น ้าหนกัขึน้ 

ฯลฯ 

4. ตอ้งรบัค าแนะน าจากบุคลากรทางการแพทยใ์นการใชแ้ผงแรก 

5. ไมป้่องกนัการตดิเชือ้โรคทางเพศสมัพนัธแ์ละโรคเอดส์ 

 2. ถงุยางอนามยั 

เป็นวธิทีีฝ่่ายชายเป็นผูใ้ช ้สามารถป้องกนัทัง้การตัง้ครรภแ์ละโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธร์วมทัง้
โรคเอดส ์
วิธีเลือกซ้ือ 

1. สงัเกตวนั เดอืน ปีทีห่มดอาย ุดวูนัผลติ หรอืวนัหมดอาย ุโดยทัว่ไปถุงยางอนามยัมอีายุ

การใชง้าน 3 ปีนบัจากวนัทีผ่ลติ 

2. การบรรจ ุและการเกบ็รกัษาตอ้งไมช่ ารุด ฉีกขาดหรอืรัว่ซมึ 

3. เลอืกขนาดทีเ่หมาะสม โดยทัว่ไปชายไทยควรใชข้นาด 49 

ขัน้ตอนการใช้ถงุยางอนามยั 
1. ตรวจสอบวนัหมดอายทุีซ่อง 

2. ใชม้อืรดีถุงยางอนามยัใหไ้ปอยูด่า้นใดดา้นหนึ่ง ฉีกซองอยา่งระมดัระวงั ไมใ่หเ้ลบ็/

แหวนเกีย่วถุงยางอนามยั 

3. ตรวจดขูอบถุงยางอนามยัหาขอบดา้นรดูลง 

4. รดูหนงัหุม้ปลายอวยัวะเพศลง 

5. บบีปลายถุงกระเปาะถุงยางอนามยัเพื่อไล่อากาศโดยใชห้วัแมม่อืกบันิ้วชี้ 

6. วางถุงยางอนามยับนหวัอวยัวะเพศขณะแขง็ตวั ค่อยๆ รดูถุงยางอนามยัลงจนถงึโคน 

7. สอดใส่อวยัวะเพศในช่องคลอด 
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8. ถอดอวยัวะเพศทนัทหีลงัการหลัง่ 

9. ใชก้ระดาษช าระหรอืผา้พนัรอบๆองคชาตและค่อยๆรดูถุงยางอนามยั 

10. ใชก้ระดาษห่อถุงยางอนมยัใหม้ดิชดิแลว้น าไปทิง้ในทีเ่หมาะสม 

ข้อดี 
1. หางา่ยราคาถูก 

2. ไมม่อีาการขา้งเคยีง 

3. สามารถป้องกนัทัง้การตัง้ครรภแ์ละโรคเอดสไ์ด้ 

ข้อจ ากดั 
1. ตอ้งเตรยีมถุงยางอนามยัไวล้่วงหน้า 

2. อาจเสยีจงัหวะการมเีพศสมัพนัธ์ 

3. ยาป้องกนัการตัง้ครรภห์ลงัมีเพศสมัพนัธ(์ยาคมุฉุกเฉิน) 

เป็นฮอรโ์มนคลา้ยฮอรโ์มนเพศธรรมชาตทิีผ่ลติจากรงัไขข่องสตร ี(โปรเจสเตอโรน) ใชก้บัผูห้ญงิ 
เป็นทางเลือกในการป้องกนัการตัง้ครรภท่ี์ไม่พร้อมกรณีฉุกเฉินเท่านัน้ เช่น ถูกขม่ขนื ป้องกนัดว้ย
วธิอีื่นแลว้พลาด มเีพศสมัพนัธโ์ดยไมค่าดคดิและไมไ่ดป้้องกนั ฯลฯ ไม่เหมาะสมอย่างย่ิงในการใช้
แทนวิธีคมุก าเนิดแบบปกติ เพราะมปีระสทิธภิาพต ่าและผลขา้งเคยีงสงู ออกฤทธิโ์ดยป้องกนัการฝัง
ตวัของไขท่ีผ่นงัมดลกู 
วิธีใช้ 

กนิ 1 เมด็ทนัท ีภายใน 72 ชัว่โมงแรกหลงัการมเีพศสมัพนัธ ์และกนิยาเมด็ที ่2 ห่างจากเมด็
แรก 12 ชัว่โมง มเีพศสมัพนัธค์รัง้ต่อไปตอ้งสวมถุงยางอนามยัทุกครัง้ เดอืนหน่ึงไม่ควรกนิยาเกนิ 4 เมด็ 
เพราะการกนิบ่อย ๆ จะส่งผลเสยีต่อรางกายในระยะยาว 
ข้อดี 
 เป็นทางเลอืกในกรณฉุีกเฉินช่วยแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 
 
ข้อจ ากดั 

1. ประสทิธภิาพต ่าและผลขา้งเคยีงสงู 

2. ไมส่ามารถใชไ้ดเ้หมอืนการป้องกนัการตัง้ครรภแ์บบปกติ 

3. ไมส่ามารถป้องกนัการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละโรคเอดส์ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ลิงกบัลา 
 

หญงิชาวบา้นคนหนึ่งอาศยัอยูค่นเดยีวในกระท่อมดว้ยความเหงานางจงึหาสตัว์มาเลีย้งไวเ้ป็น
เพื่อนสองตวั คอื ลงิและลาวนัหน่ึงหญงิชาวบา้นคนน้ีตอ้งออกไปตลาดเพื่อซือ้อาหารก่อนออกจากบา้น
เธอไดเ้อาเชอืกมาผกูคอลงิ แลว้มดัขาของลาเอาไวท้ัง้สองขา้งเพื่อป้องกนัไมใ่หส้ตัวเ์ลีย้งทัง้สองตวัเดนิ
ย ่าไปมาในกระท่อมจนท าใหข้า้วของต่าง ๆไดร้บัความเสยีหาย ทนัททีีห่ญงิชาวบา้นออกจากบา้นไปลงิ
ซึง่มคีวามฉลาดและแสนซนเป็นคุณลกัษณะประจ าตวักค็่อย ๆ คลายปมเชอืกออกจากคอของมนัอกีทัง้
ยงัซุกซนไปแกเ้ชอืกมดัขาใหแ้ก่ลาอกีดว้ย หลงัจากนัน้เจา้ลงิกก็ระโดดโลดเตน้หอ้ยโหนโจนทะยานไป
ทัว่กระท่อมจนท าใหข้า้วของต่าง ๆ ลม้ระเนระนาดกระจดักระจายไปทัว่อกีทัง้ยงัซุกซนรือ้คน้เสือ้ผา้ของ
หญงิชาวบา้นมาฉีกกดัจนไมเ่หลอืชิน้ดใีนขณะทีล่าไดแ้ต่มองดกูารกระท าของเจา้ลงิอยูเ่ฉย ๆ สกัครูห่นึ่ง
หญงิชาวบา้นคนนี้กก็ลบัมาจากตลาด เจา้ลงิมองเหน็เจา้ของเดนิมาแต่ไกลจากทางหน้าต่างกร็บีเอา
เชอืกมาผกูคอตนไว ้อยา่งเดมิและอยูอ่ย่างสงบนิ่ง 
             ฝ่ายหญงิชาวบา้นเมือ่เปิดประตูกระท่อมเขา้มาเหน็ขา้วของของตนถูกรือ้คน้กระจยุกระจาย
เช่นนัน้กเ็กดิโทสะขึน้ทนัท ีหนัมองลงิและลาเพื่อดวู่าใครเป็นผูก่้อเรือ่ง และเหน็ว่าลาไม่มเีชอืกผกูขา
ดงัเดมิเธอกค็ดิเอาเองว่าเจา้ลานี่เองคอืตวัปัญหาท าใหก้ระท่อมของเธอมสีภาพไมต่่างจากโรงเกบ็ขยะ 
ดงันัน้หญงิชาวบา้นจงึวิง่ไปหยบิท่อนไมน้อกบา้นมาทุบตลีาอยา่งรุนแรงซึง่เจา้ลาผูน่้าสงสารกไ็ดแ้ต่ส่ง
เสยีงรอ้งดว้ยความเจบ็ปวดจนสิน้ใจโดยไมส่ามารถท าอะไรไดเ้ลย....... 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ควรพจิารณาใหร้อบคอบ ก่อนจะตดัสนิใจท าสิง่ใดลงไป มฉิะนัน้อาจเกดิการ
ตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดได ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 12  การฝึกอบรมร่วมกนัทัง้กอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21  การฝึกอบรมร่วมกนัทัง้กอง                                        เวลา  3   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกวธิแีละแนวทางการฝึกอบรมลกูเสอืวสิามญัได้ 
 1.2 ลกูเสอืสามารถอธบิายวธิเีขยีนโครงการและด าเนินงานตามโครงการพรอ้มสรปุรายงานผล
การด าเนินโครงการได ้
 
2. เน้ือหา 
 2.1 วธิกีารฝึกอบรมลกูเสอืวสิามญั 
 2.2 แนวทางการฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง 
 2.3 วธิเีขยีนโครงการ 
 2.4 การสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
  
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 
4. กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัรอ้งเพลง “ช่วยกนัท างาน”   
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาและวเิคราะหห์าจดุหมาย และประโยชน์

จาก “เพลงงานสิง่ใด”  
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืออกเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ 3-4 คน ใหแ้ต่ละกลุ่มรว่มกนั

อภปิรายและวเิคราะหเ์สนอความตอ้งการฝึกอบรมในการเป็นลกูเสอืวสิามญั 
 (4) ผูแ้ทนลกูเสอืแต่ละกลุ่มส่งผูแ้ทน รายงานผลการอภปิราย  
 (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบใบความรูใ้หล้กูเสอืรว่มกนัศกึษา เรือ่ง วธิกีารฝึกอบรมลกูเสอื

วสิามญั และใหล้กูเสอืแต่ละคนสรปุความตอ้งการฝึกอบรมของตนเองเสนอผูก้ ากบัลูกเสอื 
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 (6) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวมความตอ้งการฝึกอบรมของลกูเสอืเพื่อเป็นขอ้มลูในการจดั
กจิกรรมต่อไป 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัผลการส ารวจความต้องการ

ฝึกอบรมของลกูเสอืวสิามญัแต่ละคน 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืศกึษาใบความรู ้เรือ่ง “การฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง” 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายสรปุแนวทางการฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 3 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอือภปิรายเกีย่วกบัการท างาน 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยาย วธิที าโครงการ วธิรีายงานผลการด าเนินโครงการ 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืศกึษาใบความรู ้วธิเีขยีนโครงการ  
 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายสรปุการเขยีนโครงการ การด าเนิน

โครงการ การประเมนิและการรายงานผล 
 (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุและมอบหมายงาน 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5. การประเมินผล 

  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากโครงการ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
 
เพลง 

ช่วยกนัท างาน 
งานสิง่ใด งานสิง่ใด   แมใ้ครละเลยทิง้ปล่อย 

มวัแต่คอย เฝ้าแต่คอย    หวงัคอยแต่เกีย่งโยนกลอง 
ไมม่เีสรจ็ไมม่เีสรจ็รบัรอง   จ าไวทุ้กคนตอ้ง 
ท างานเราตอ้งช่วยกนั    ช่วยกนั ช่วยกนั ช่วยกนั 
 
 
 

มองคนในแง่ดี 
 

มองคนในแงด่ ี    เราจะมอีารมณ์แจม่ใส 
มองคนในแง่รา้ย    พาจติใจเราใหขุ้่นมวั 
เป็นธรรมดาของคน    มสีิง่ปะปนทัง้ดแีละชัว่ 

* มองความดขีองเขาใหท้ัว่ (ซ ้า)  ส่วนความชัว่เรามองขา้มไป 
 
 
 

อย่าเกียจคร้าน 
 

อยา่เกยีจครา้น    การท างานนะพวกเรา 
งานหนกังานเบา    เหนื่อยแลว้เราพกัผ่อนกห็าย 
ไมท่ างานหลบหลกีงาน    เฝ้าเกยีจครา้นเอาแต่สบาย 
แก่จนตายขอท านายว่าไมเ่จรญิ   แก่จนตายขอท านายว่าไมเ่จรญิ 
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ใบความรู้  
 วิธีการฝึกอบรมลกูเสือวิสามญั 

1. การฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง เพื่อเป็นการส่งเสรมิ การพฒันาลกูเสอืวสิามญั ในเรือ่งสตปัิญญา 
จติใจ ศลีธรรม การสงัคมและอื่น ๆ ควรมกีารฝึกอบรมร่วมกนัทัง้กอง โดยใหล้กูเสอืวสิามญั และเตรยีม
ลกูเสอืวสิามญัทุกคน ประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ในวนัประชุมประจ าสปัดาห ์ตามทีค่ณะกรรมการประจ า
กองเป็นผูว้างแผนและก าหนดไวล้่วงหน้า เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดอืน ดว้ยความเหน็ชอบของผูก้ ากบั
ลกูเสอื และทีป่ระชุมลกูเสอืวสิามญั 

 ลกูเสอืวสิามญัรวมทัง้เตรยีมลกูเสอืวสิามญั ควรมกี าหนดการฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง
ดงักล่าวขา้งตน้ คนละหนึ่งชุดพรอ้มทัง้ก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุมประจ าสปัดาหด์ว้ย 

 การฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กองนี้มปีระโยชน์มาก ท าใหล้กูเสอืวสิามญัเกดิความสนใจและ
สนุกยิง่ขึน้ ในการเขา้มาเป็นลกูเสอืวสิามญั เพราะเป็นกจิกรรมของเขา ทีเ่ขาไดช้่วยกนัจดัท าขึน้และเพื่อ
ประโยชน์ของเขาเอง 

2. การฝึกอบรมเพื่อรบัเครือ่งหมายลกูเสอืโลก ส าหรบัเตรยีมลกูเสอืวสิามญัซึง่ควรจะสอบได้
ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน นบัแต่วนัสมคัร 

3. การฝึกอบรมเพื่อรบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษลกูเสอืวสิามญั ส าหรบัผูท้ีผ่่านการฝึกอบรมตาม
หลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืโลกมาแลว้และไดเ้ขา้พธิปีระจ ากองแลว้ 

4. การรบัหน้าทีใ่นคณะกรรมการประจ ากอง หรอืพีเ่ลีย้งเป็นการฝึกอบรมทีส่ าคญัส่วนหน่ึงของ
การฝึกอบรมลกูเสอืวสิามญั 

 
 กรรมการประจ ากองมหีน้าทีด่งันี้ 
 1. วางแผนและจดักจิกรรมในวนัประชุมกองประจ าสปัดาห์ 
 2. ในกรณทีีม่กีจิกรรมพเิศษ อาจพจิารณาแต่งตัง้ลกูเสอืวสิามญัในกองคนหนึ่งใหเ้ป็นหวัหน้า
กจิกรรมนัน้ 
 3. บรหิารกจิการภายในกองลกูเสอื 
 4. รกัษาเกยีรตขิองกองลกูเสอื 
 5. ควบคุมการรบัจ่ายเงนิของกองลกูเสอื 
 6. ใหป้ระธานหรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูแ้ทนกองในการตดิต่อกบับุคคลภายนอก 
 7. จดัใหม้คีหูา (Den) ของกอง ขนาดอย่างน้อย 4x6 เมตร เพื่อใชเ้ป็นสถานทีอ่เนกประสงคข์อง
กอง 
 8. คดัเลอืกลกูเสอืวสิามญัอาวุโส 1 หรอื 2 คน ทีร่อบรูง้านลกูเสอืวสิามญั เพื่อใหท้ าหน้าทีพ่ี่
เลีย้ง (Sponsor) เตรยีมลกูเสอืวสิามญั (Rover Squire) แต่ละคน จนกว่าเตรยีมลกูเสอืวสิามญันัน้จะผ่าน
หลกัสตูรลกูเสอืโลก การส ารวจตวัเอง (Vigil) และไดเ้ขา้ประจ ากอง (Investiture) เป็นลกูเสอืวสิามญั 
(Rover Scout) โดยสมบูรณ์ 
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 งานส าคญัอยา่งหนึ่งของกองการฝึกอบรมลกูเสอืวสิามญั คอืการรบัหน้าทีเ่ป็นกรรมการประจ า
กอง เพีอ่ช่วยกนัด าเนินงานของกอง ภายใตก้ารน าและควบคุมดแูลของผูก้ ากบัลกูเสอื 
 
บทบาทของพี่เล้ียง 
 พีเ่ลีย้งมหีน้าทีด่งันี้ 
 1. เป็นเพื่อนทีด่หีรอืเป็นพีท่ีม่คีวามปรารถนาดต่ีอเตรยีมลกูเสอืวสิามญัใหม ่ซึง่เปรยีบเสมอืน
น้อง และอาจจะยงัไมเ่ขา้ใจว่าควรปฏบิตัหิรอืบ าเพญ็ตนอยา่งไรในกองลกูเสอืวสิามญั 
 2. เป็นตวัอยา่งทีด่ต่ีอเตรยีมลกูเสอืวสิามญัใหมใ่นเรือ่งต่าง ๆ โดยทัว่ไป 
 3. ช่วยเหลอืชีแ้จงแนะน าเตรยีมลกูเสอืวสิามญัในเรือ่งธรรมเนียมประเพณีของกอง 
 4. ช่วยเหลอืชีแ้จงแนะน าเตรยีมลกูเสอืวสิามญัในการฝึกอบรมตามหลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอื
โลก 
 5. เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในพธิเีขา้ประจ ากองของเตรยีมลกูเสอืวสิามญัทีต่นไดร้บัมอบหมายให้
เป็นพีเ่ลีย้ง 
 ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งเตรยีมลกูเสอืวสิามญัใหม ่ควรถอืว่าเป็นงานทีม่เีกยีรต ิ
และควรปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างจรงิจงันอกจากนัน้ การรบัหน้าทีน่ี้ยงัมปีระโยชน์แก่ตวั
พีเ่ลีย้งเอง คอืเท่ากบัเป็นการฝึกอบรมในเรีอ่งการเป็นผูน้ า นอกจากนัน้ ยงัเป็นการช่วยเหลอืงานของ
กองลกูเสอืวสิามญั ในการฝึกอบรมเตรยีมลกูเสอืวสิามญัใหม้คีุณภาพและเป็นก าลงัของกองต่อไปอกี
ดว้ย 
 ลกูเสอืวสิามญัทุกคนในกอง ควรมโีอกาสไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งอยา่งน้อยครัง้หนึ่ง
ในโอกาสอนัสมควร 
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แนวทางการฝึกอบรมลกูเสือวิสามญัร่วมกนัทัง้กอง 

การฝึกอบรมรว่มกนัทัง้กอง เป็นการส่งเสรมิและการพฒันาลกูเสอืวสิามญัในเรือ่ง 

สติปัญญา จติใจ ศีลธรรม การสงัคมและอื่น ๆ โดยให้ลูกเสอืวสิามญัและเตรยีมลูกเสอืวสิามญัทุกคน 

ประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ในวนัประชุมประจ าสปัดาห ์ตามที่คณะกรรมการประจ ากองเป็นผูว้างแผนและ

ก าหนดไวล้่วงหน้า เป็นเวลาอยา่งน้อย 3 เดอืน ดว้ยความเหน็ชอบของผูก้ ากบัลกูเสอื และทีป่ระชุม 

ลกูเสอืวสิามญั รวมทัง้เตรยีมลกูเสอืวสิามญั  
 ลูกเสอืวสิามญัและเตรยีมลูกเสอืวสิามญัทุกคนควรมกี าหนดการฝึกอบรมร่วมกนัทัง้กองคน
ละหนึ่งชุด  พรอ้มทัง้ก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุมประจ าสปัดาห์ด้วย  เพื่อประโยชน์ในการท า
กจิกรรมของลกูเสอืวสิามญัแต่ละคน 
 การประกอบกิจกรรมร่วมกนัทัง้กองนี้ มกีิจกรรมให้ลูกเสอืวสิามญักระท าได้ได้มากมาย
หลายอยา่ง ตามความคดิและความตอ้งการของกองลกูเสอืวสิามญั  
 ขอ้เสนอแนะในการท ากจิกรรมร่วมกนัของลูกเสอืวสิามญั  อาจด าเนินการจดักจิกรรมหรอื
โครงการ ดงันี้   

1.  การฝึกอบรมด้วยกนั   
ลกูเสอืวสิามญัอาจรวมตวักนัเขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยกนัในในหลกัสตูรวชิาการต่าง ๆ  เช่น 

1.1 สมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอื  ขัน้ความรูท้ ัว่ไป และขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ 
ประเภทลกูเสอืส ารอง  ลกูเสอืสามญั  และลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 

1.2 ฝึกอบรมในการปฏบิตักิจิกรรมทกัษะทางวชิาลกูเสอื เช่น  การเดนิทางไกล  การ 

อยูค่่ายพกัแรม  การบุกเบกิ  การส ารวจ  การบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ชุมชน  สงัคมและชาติ

บา้นเมอืงกจิกรรมกลางแจง้  การเล่นกฬีา  การปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอื  และการ 

“บรกิาร” ตามคตพิจน์ของลูกเสอืวสิามญั 

1.3 ฝึกอบรมในเรือ่งส าคญัต่าง ๆ ทีล่กูเสอืวสิามญัควรรู ้เช่น การว่ายน ้า  การปฐม 

พยาบาลในระดบัความรูข้ ัน้สงู  การขบัขีร่ถจกัรยานและรถจกัรยานยนต ์ การขบัรถยนต ์การขบัเรอืยนต ์

การยงิปืน   การถ่ายรปู   การช่างต่าง ๆ  เช่น ไฟฟ้า  คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้   รูจ้กัใชแ้ละสามารถแก้

เครือ่งวทิย ุ เครื่องโทรทศัน์  เครือ่งปรบัอากาศหรอือุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่ขีอ้บกพรอ่งเลก็น้อยได้ 

2.  การท าส่ิงของต่าง ๆ ด้วยกนั  

เป็นการจดัท า  ทดลองใชอุ้ปกรณ์และพฒันาทกัษะทางวชิาลกูเสอื เช่น การอยูค่่ายพกั 

แรม  การบุกเบกิ  การท าสะพานเชอืก  บนัไดเชอืก  ทพีกัแรม  การท าแผนที่  หุ่นจ าลอง 

การท าทีหุ่งต้มอาหาร  การครวั  การจดัโต๊ะอาหาร และการรบัประทานอาหารดว้ยกนัการเตรยีมการ

แสดงส าหรบัการชุมนุมรอบกองไฟ  การท าสิง่ของต่าง ๆ ดว้ยกนัตามโครงการ เช่น การก่อสรา้ง และ
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การจดัคหูาลกูเสอืวสิามญั การสรา้งศาลาทีพ่กัคนเดนิทาง  การต่อเรอื  การสร้างและจดัท าเรอืนเพาะช า 

ฯลฯ 

3. การเรียนรู้ด้วยกนั  

เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเป็นพลเมอืงของประเทศ  เช่น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา

บรรยาย หรอืเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกเสอืวสิามญัสนใจ เช่น การอาชพี งานอดเิรก การศาสนา วฒันธรรม  

การต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีคว ามเกี่ยวข้องกับประเทศไทย  การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ และเรือ่งราวเกีย่วกบัพรรคการเมอืงต่าง ๆ   ความรูเ้รือ่ง

เมอืงไทย บุคคล และสถานทีส่ าคญั  งานของหน่วยราชการ องคก์ร และบรษิทัต่าง ๆ  

4.  การไปเยือนสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยกนั  

เป็นการเดนิทางไปทศันศกึษาหรอืเยีย่มเยยีนสถานที่ต่าง ๆ  เช่น  พพิธิภณัฑ ์ท้องฟ้าจ าลอง 

วดัวาอาราม และสถานทีส่ าคญั  โรงพมิพ ์ส านกังานหนังสอืพมิพ ์ โรงงานผลติสนิคา้ต่าง ๆ เช่น อาหาร 

เสือ้ผา้ ยารกัษาโรค เครือ่งดื่ม เครื่องปัน้ดนิเผา  สถานทีร่าชการ  สถานีต ารวจ การพจิารณาคดีของศาล

สถติยตุธิรรม เรอืนจ า  การไปต่างจงัหวดัเพื่อเป็นการพกัผ่อน และศกึษาหาความรู้ 

5.  การช่วยเหลือประชาชนด้วยกนั  

เป็นภาระหน้าที่ของลูกเสอืวสิามญัที่จะให้การช่วยเหลอืองค์กรการกุศลต่าง ๆ  เช่น การจดั

สถานที ่การรบัเงนิบรจิาคการช่วยเหลอืในการจราจร   ผูเ้จบ็ป่วย  เดก็  คนชรา  ผูทุ้พพลภาพทีข่าดคน

ดูแล การช่วยท าความสะอาดสถานที่โบราณสถาน  โบราณวตัถุ   วดั การก าจดัผกัตบชวา การช่วยกนั

คนมใิห้รุกล ้าที่หวงห้ามการช่วยเหลอืผู้ประสบอุบตัภิยั  อุบตัเิหตุ  รวมถงึการร่วมกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ

ศลิปวฒันธรรม  จารตี  ประเพณ ี 
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การจดัท าโครงการ 
 

 การจดัท าโครงการเพื่อด าเนินการตามแผนงานอย่างใดอยา่งหนึ่งนัน้ สามารถท าใหผู้ป้ฏบิตังิาน
ท างานไดอ้ยา่งมขี ัน้ตอน และมองเหน็ปัญหาในการท างานไดอ้ย่างชดัเจนยิง่ขึน้ รวมทัง้มองเหน็แนวทาง
ในการแก้ปัญหาอีกด้วย การเสนอแนะให้จัดท าโครงการนั ้น จ าเป็นจะต้ องระดมความสามารถ 
งบประมาณ และทรพัยากรอื่น ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งโครงการบางโครงการอาจไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการของบประมาณสนับสนุนเลยกไ็ด ้แต่การเขยีนโครงการจะต้องท าใหถู้กขัน้ตอน โดยมแีนวทาง
ในการเขยีนโครงการดงัต่อไปนี้ 
 1. โครงการ คอื งานหรอืกจิกรรมทีร่ะบุรายละเอยีดต่าง ๆ เพื่อทีจ่ะน าไปปฏบิตัใิหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นแผน บางครัง้วตัถุประสงคห์นึ่งๆ อาจจ าเป็นตอ้งมหีลายโครงการกไ็ด ้แต่
โครงการหน่ึงๆ นัน้ จะตอ้งมสี่วนประกอบทีร่ะบุรายละเอยีดอยา่งชดัเจน และมคีวามแน่นอน ดงันี้ 
  (1) ชื่อโครงการ 
  (2) หลกัการและเหตุผล 
  (3) วตัถุประสงค ์
  (4) เป้าหมาย 
  (5) วธิดี าเนินงาน 
  (6) ระยะเวลา 
  (7) สถานที ่
  (8) งบประมาณ 
  (9) ผูร้บัผดิชอบ 
  (10) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (11) การประเมนิผล 
  (12) ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 2. แนวทางในการเขยีนโครงการ 
  (1) ชื่อโครงการ เป็นการก าหนดชื่อโครงการใหเ้ฉพาะเจาะจงในเรือ่งทีจ่ะท า 
  (2) หลกัการและเหตุผล ควรระบุหลกัการอยา่งกวา้งๆ ว่ามคีวามจ าเป็นและมคีวาม
เหมาะสมอย่างไรจะใหป้ระโยชน์อย่างไร 
  (3) วตัถุประสงค ์คอื สิง่ทีผู่ท้ าโครงการตอ้งการจะไดร้บัและผลต่อเนื่องของโครงการนัน้ 
  (4) เป้าหมาย คอื การระบุปรมิาณ  คุณภาพ และขอบข่ายงานทีจ่ะท า 
  (5) วธิดี าเนินงาน เป็นการบอกรายละเอยีดของการด าเนินงาน หรอืวธิดี าเนินงานให้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์เริม่ตัง้แต่การเตรยีมงาน การศกึษาและส ารวจขอ้เทจ็จรงิต่างๆ การเสนอขอ
อนุมตัโิครงการ การเริม่งาน จนถงึการปฏบิตังิานและการสรปุรายงานผล 
  (6) ระยะเวลา เป็นการก าหนดวนัเริม่โครงการ วนัสิน้สุดโครงการ หรอื ช่วงเวลาที่
ด าเนินการ 
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  (7) สถานที ่การระบุสถานที ่หรอืบรเิวณทีจ่ะท าโครงการ 
  (8) งบประมาณ แยกงบประมาณรายรบัรายจา่ยทัง้หมดไวใ้หล้ะเอยีดทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 
  (9) ผูร้บัผดิชอบ ระบุชื่อผูท้ าใหช้ดัเจนว่าใคร หรอืหน่วยงานใดทีร่บัผดิชอบโครงการนัน้ 
  (10) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง คอื หน่วยหลกัทีช่่วยส่งเสรมิ สนบัสนุนใหก้ารด าเนินงาน
ตามโครงการส าเรจ็ลุล่วง  
  (11) การประเมนิผล การบอกแนวทางในการประเมนิผลว่าจะท าอย่างไร และท าใน
ช่วงเวลาใด 
  (12) ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั การระบุผลของโครงการทีค่าดว่าเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ 

 
 

ตวัอย่างแบบฟอรม์การเขียนโครงการ 
 
1. ชื่อโครงการ 
   ........................................................................................................................................................ 
2. หลกัการและเหตุผล 
   ........................................................................................................................................................ 
3. วตัถุประสงค ์

3.1 ......................................................................................................................................... 
3.2 ......................................................................................................................................... 
3.3 ......................................................................................................................................... 

4. เป้าหมาย 
4.1 ......................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................ 
4.2 ......................................................................................................................................... 

   ........................................................................................................................................................ 
5. วธิดี าเนินงาน 

5.1 ......................................................................................................................................... 
5.2 ......................................................................................................................................... 
5.3 ......................................................................................................................................... 

6. สถานที ่
   ........................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................ 
7. ระยะเวลา 
   ........................................................................................................................................................ 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 211 
 

8. งบประมาณ 
   ........................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................ 
9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
   ........................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................ 
10. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
   ........................................................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................................................ 
 
11. การประเมนิผล 

11.1 ....................................................................................................................................... 
11.2 ....................................................................................................................................... 

12. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
12.1 ....................................................................................................................................... 
12.2 ....................................................................................................................................... 
12.3 ....................................................................................................................................... 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผูเ้สนอโครงการ 
              (............................................) 

 
ลงชื่อ...........................................ทีป่รกึษาโครงการ 

      (...........................................) 
 

ลงชื่อ........................................ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
        (..........................................) 

 
ลงชื่อ............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

        (..........................................) 
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ตวัอย่างโครงการ 
 

 1. ชื่อโครงการ โครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม(กจิกรรมปลกูตน้ไมใ้นทีส่าธารณะ) 
 2. หลกัการและเหตุผล 
     ดว้ยสภาพในปัจจบุนัมจี านวนประชากรเพิม่มากขึน้ท าใหท้รพัยากรต่าง ๆ ทีม่อียู่ถูกใชไ้ป
อยา่งสิน้เปลอืงจนน่าวติก สภาพตน้ไมถู้กท าลายลง บา้นเมอืงขยายตวัออกไปอยา่งรวดเรว็ ท าให้
ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนในเมอืงขาดรม่เงาจากตน้ไมส้ าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ ดงันัน้ จงึควรส่งเสรมิ
ใหม้กีารปลกูตน้ไมเ้พื่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีร่่มรื่นร่มเยน็ เพื่อช่วยรกัษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
ทางออ้ม รวมทัง้ยงัเป็นการฝึกใหล้กูเสอืเกดิความรกัและหวงแหนในตน้ไม ้จงึเหน็สมควรใหม้โีครงการน้ี
ขึน้ 
 3. วตัถุประสงค ์
     3.1 เพื่อใหม้ตีน้ไมเ้ป็นร่มเงาส าหรบัพกัผ่อนหยอ่นใจ 
     3.2 เพื่อใหล้กูเสอืตระหนกัถงึความส าคญัของการปลูกตน้ไมว้่ามปีระโยชน์ต่อมนุษยแ์ละสตัว์ 
     3.3 ใหล้กูเสอืไดม้โีอกาสบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม  
     3.4 ฝึกใหล้กูเสอืมทีกัษะในการปลกูตน้ไมย้ิง่ขึน้ 
 4. เป้าหมาย 
     4.1 เชงิปรมิาณ ลกูเสอืปลกูตน้ไมอ้ยา่งน้อยคนละ 1 ตน้ 
     4.2 เชงิคุณภาพ ลกูเสอืมสี่วนรว่มในการปลกูตน้ไมแ้ละบ ารงุรกัษาตน้ไมท้ีต่นปลกู 
 5. วธิดี าเนินงาน 
     5.1 ประชุมวางแผนการปลกูตน้ไมร้ว่มกบัสมาชกิกองลกูเสอืวสิามญั 
     5.2 ตดิต่อขอพนัธุก์ลา้ไมจ้ากศูนยเ์พาะช ากลา้ไม้ 
     5.3 จดัสภาพแวดลอ้มบรเิวณทีจ่ะปลกูตน้ไม ้ตดิป้ายโฆษณาใหบุ้คคลทัว่ไปทราบ และขอ
ความรว่มมอืในการบ ารงุรกัษาตน้ไม้ 
     5.4 ใหล้กูเสอืจดัเตรยีมเครือ่งมอืและอาหารไปใหพ้รอ้ม 
     5.5 ลงมอืปฏบิตักิาร 
     5.6 สรปุและประเมนิผล 
 6. สถานที ่
     สวนสาธารณะ วดั หรอื โรงเรยีน 
 7. ระยะเวลา 
     ระหว่างเดอืนพฤษภาคม ถงึ มถุินายน 
 8. งบประมาณ 
     ใชเ้งนิบรจิาคจ านวน 3,000 บาท 
 9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
     ผูเ้สนอโครงการรว่มกบัสมาชกิกองลกูเสอืวสิามญั 
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 10. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
     ศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้
 11. การตดิตาม ประเมนิผล 
     สงัเกตพฤตกิรรมของลกูเสอื 
 12. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
     จะมตีน้ไมเ้พิม่ขึน้ในสวนสาธารณะ  วดั  โรงเรยีน และท าใหม้รี่มเงาของตน้ไมส้ าหรบั
พกัผ่อนหยอ่นใจ     
 

 
แบบประเมินการปฏิบติักิจกรรม 

 
  
ชื่อวชิา การจดัท าโครงการ 
ชื่อกลุ่ม ............................................................................................................................................... 
 
 
ขอ้ รายการประเมนิ ระดบัคุณภาพ 

(4) (3) (2) (1) 
1 การมสี่วนรว่มของสมาชกิ     
2 ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์     
3 ความถูกตอ้งของการจดัท าโครงการ     
4 วธิกีารน าเสนอ     
5 ความเป็นไปไดข้องโครงการ     

รวม     
 
 
 
 
       ............................................................ 
       (..........................................................) 
             ผูก้ ากบัลกูเสอื 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
 

หวัขอ้ทีป่ระเมนิ ระดบัคุณภาพ/คะแนน 
ดมีาก (4) ด ี(3) พอใช ้(2) ปรบัปรงุ (1) 

1.การมสี่วนรว่ม
ของสมาชกิ 

ทุกคนมสี่วนรว่ม สมาชกิ 1 คน 
ไมไ่ดม้สี่วนรว่ม 

สมาชกิ 2 คน 
ไมไ่ดม้สี่วนรว่ม 

สมาชกิ 3 คนขึน้
ไปไมไ่ดม้สี่วนรว่ม 

2. ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

1.ใหมไ่มซ่ ้าใคร 
2.มปีระโยชน์ 
3.ประยกุตเ์ป็น
รปูแบบใหม่ 

ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ 
ใน 3 ขอ้ 

ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ 
ใน 3 ขอ้ 

ปฏบิตัไิมไ่ดเ้ลย 

3. ความถูกตอ้ง
ของการจดัท า
โครงการ 

ถูกตอ้งทุกขัน้ตอน
ตามแนวทางการ
จดัท าโครงการ 

ผดิ 1 – 2 ขอ้ ผดิ 2 – 4 ขอ้ ผดิ 5 ขอ้ขึน้ไป 

4. วธิกีารน าเสนอ 
 
 

1.น าเสนอน่าสนใจ 
2.เสยีงดงัฟังชดัเจน 
3.วาจาสุภาพ 
4.ตามก าหนดเวลา 

ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ 

5. ความเป็นไปได้
ของโครงการ 
 

1.ปฏบิตัไิดจ้รงิ 
2.มปีระโยชน์ 
3.มคีวามคุม้ค่า 
4.ยดึหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ปฏบิตัไิด ้3 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้2 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้1 ขอ้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 12  การฝึกอบรมร่วมกนัทัง้กอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  22  การส ารวจชุมชนวิถีไทยและภมิูปัญญาท้องถ่ิน        เวลา  2  ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายลกัษณะส าคญั วธิกีารหาขอ้มลูโดยการส ารวจชุมชนวถิไีทย และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ได ้
  1.2 ลกูเสอืสามารถบอกวธิรี่วมปฏบิตังิานกบัชุมชนวถิไีทยและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ได้ 

2. เน้ือหา 
  2.1 ความหมายลกัษณะส าคญัของชุมชน วถิไีทยและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
  2.2 แนวทางการบนัทกึส ารวจชุมชน และขอ้มลูทีค่วรส ารวจ 
  2.3 วธิหีาขอ้มลู โดยการส ารวจชุมชน วถิไีทย และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1 เกม 
  3.2 ใบความรู ้
  3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัใหม้กีารอภปิรายกลุ่มกนัอยา่งสัน้ๆถงึความเกีย่วขอ้งทีค่นวยัหนุ่มสาว

อาจเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัชุมชนวถิไีทย ปัญญาทอ้งถิน่และความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเขา้ไปบรกิาร ผลประโยชน์
ผลเสยี ความตอ้งการและการใหบ้รกิารอนัเป็นวถิไีทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
  2) ลกูเสอืแต่ละหมู่หรอืแต่ละกลุ่ม ศกึษาใบความรู ้หมูห่รอืกลุ่มละหวัขอ้ และน าเสนอ  
   (1) ความหมายและลกัษณะส าคญัของชุมชน วถิไีทย ภูมปัิญญาไทย  
   (2) แนวการบนัทกึส ารวจชุมชน และขอ้มลูทีค่วรส ารวจ 
   (3) แนวการบนัทกึเยีย่มเยอืนและขอ้มลูทีค่วรสอบถาม  
  3) ลกูเสอืแต่ละหมูห่รอืกลุ่ม อภปิรายรว่มกนัออกแบบการส ารวจ ออกแบบการเยีย่มเยอืน 
น าเสนอผลงาน 
 4) ลกูเสอืแต่ละหมูห่รอืกลุ่มออกปฏบิตักิารส ารวจเยีย่มเยอืนชุมชน วถิไีทย และภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ รอบ ๆ สถานศกึษา ระยะทางไมเ่กนิ 1 กโิลเมตร (20 - 40 นาท)ี 

 5) ลกูเสอืแต่ละหมูห่รอืกลุ่มกลบัมาน าเสนอว่าไดข้อ้มลู พบเหน็อะไรมาบา้ง หมูห่รอืกลุ่ม 
ละ 3 นาท ี 
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 6) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ ประโยชน์ของการส ารวจชุมชน วถิไีทยและภมูิ
ปัญญา และการน าขอ้มลูจากการส ารวจสู่การบรกิารอย่างไร  

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 
เกม 

ระวงัหางของท่าน 
 ใหล้กูเสอืใชผ้า้ผกูคอเหน็บทีเ่ขม็ขดัดา้นหลงัหรอืในขอบกางเกง โดยใหช้ายแลบออกมาเป็นหาง 
เมือ่ลกูเสอืกระจายในสนามดแีลว้ ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณ ลกูเสอืทุกคนตอ้งพยายามดงึหางของคน
อื่น โดยระวงัไมใ่หล้กูเสอืคนอื่นดงึหางของตนไปได ้คนทีห่างหลุดแลว้ตอ้งออกจากการเล่นทนัท ีใครดงึ
หางคนอื่นไดม้ากทีสุ่ดเป็นผูช้นะ 
 ผูก้ ากบัลกูเสอืตอ้งพยายามไมใ่หล้กูเสอืต่อสูห้รอืถูกตวักนั 
 
 

ใบความรู้  
การส ารวจชุมชน 

 เราในฐานะเป็นลกูเสอืวสิามญั มคีวามเป็นห่วงเกีย่วกบัการช่วยเหลอืบุคคลวยัหนุ่ม เพื่อใหเ้ขา “ได้
เป็นผูช้่วยสรา้งสรรคส์งัคมทีเ่ขาอยู่”กล่าวคอืช่วยใหเ้ขาเตบิโตขึน้ในสงัคมของเขา ช่วยใหเ้ขาเขา้ใจสงัคม
ของเขา ช่วยใหเ้ขาไดท้ าใหส้งัคมของเขาดขีึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ 
 ค าว่า “ชุมชน” อาจนิยามไดว้่า “ คอืสภาพต่างๆ ทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัทีท่ีเ่ราอยู ่ทีม่คีวามสมัพนัธพ์เิศษ
กบัเราและเกี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธก์บับุคคล สถานที ่และสิง่ต่างๆ “สภาพชุมชน” ของแต่ละแห่ง
อาจจะไมเ่หมอืนกนั 
 เรามอิาจจะช่วยคนวยัรุน่ใหม้คีวามเขา้ใจและรบัใช ้“สภาพชุมชน”ของเขาได ้นอกจากเราเองมคีวาม
เขา้ใจว่า “สภาพชุมชน” ของคนหนุ่มนัน้เป็นอยา่งไร 
 โครงการทีใ่หเ้ขาท าจะช่วยใหเ้รามโีอกาส มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในเรือ่งนี้ได ้ 
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การส ารวจชุมชน 
  โครงการนี้เป็นโครงการกว้างใหญ่มาก ถ้ามไิด้ให้ท าโครงการนี้แล้ว ก่อนที่จะถงึตอนอภปิราย
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสงัคมในตอนท้ายของการฝึกอบรท ควรจะต้องให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมท าการ
ประเมนิสงัคมในทอ้งทีข่ ึน้ไว้ โดยจะตัง้ค าถามค าตอบดงัทีเ่สนอแนะไว ้ส าหรบัการส ารวจในการประชุม
กลุ่มยอ่ย (Duzz Group) และผลการสรปุงานในทีป่ระชุมใหญ่กไ็ด ้
  พงึส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้การฝึกอบรมแต่ละคนท าการส ารวจสงัคมดว้ยตวัเอง โดยการสงัเกต โดยการ
อ้างอิงจากเอกสารต่างๆ จากห้องสมุดในท้องถิ่น โดยการสอบถามนักสังคมสงเคราะห์ ครูใหญ่ 
เจ้าหน้าที่เยาวชน ฯลฯ จงชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจ และให้ผลติเอกสารบนัทึกการส ารวจชุมชนตามแนว
ต่อไปนี้  
 ก. พลเมือง 
 ในชุมชนนัน้มพีลเมอืงเท่าไหร ่มอีตัราส่วนคนวยัรุ่นนุ่มสาว วยักลางคน และคนแก่ประมาณเท่าไหร่
มคีรอบครวัทีส่มัพนัธด์ว้ยการสมรสกนัมากไหม ญาตมิติร เป็นแหล่งส าคญัในการช่วยเหลอืคนแก่และ
เดก็เลก็เพยีงไร 
 ข. การท างาน 
 คนในชุมชนนัน้ท างานอะไรกนั การท างานอาชพีนี้เปลีย่นแปลงอะไรบา้งไหม คนมรีายไดอ้ย่างไร 
คนวยัหนุ่มมโีอกาสจะไดเ้ขา้ท างานอาชพีบา้งไหม ภรรยาไปท างานนอกบา้นบา้งไหม คนเดนิไปท างาน
จากบา้นไกลเพยีงไร มกีารจดัรถรบัส่ง(ส่วนตวัและสาธารณะ) เพยีงพอไหม 
 ค. ชุมชน 
 ไดต้ัง้อยูน่านแลว้หรอื พลเมอืงทีไ่ดอ้ยูใ่นชุมชนนี้เกนิกว่า 20 ปีมาแลว้ มอีตัราส่วนเท่าไร มผีูค้น
เท่าไร และผูค้นประเภทใดทีเ่คลื่อนยา้ยออกไปจากชุมชนน้ี สถานทีอ่ยู ่บา้นมแีบบรปูและสภาพเป็น
อยา่งไร โรงเรยีนมจี านวนเท่าไร และแบบรปูอยา่งไร  
 ง. ความสมัพนัธ์ 
 ประเพณกีารตดิต่อกนัระหว่างเพื่อนฝงูและเพื่อนบา้นเป็นอยา่งไร มคีวามจงรกัภกัด ีความตงึเครยีด
หรอืความขดัแยง้อย่างเหน็ไดช้ดัเจนในสงัคมบา้งไหม ชัน้วรรณะ ศาสนาหรอืผวิ เป็นเหตุแห่งความตงึ
เครยีดหรอืเปล่า อะไรทีพ่ดูเหมอืนว่าจะเป็นจดุสนใจของกจิกรรมรว่มกนัในชุมชนแห่งนี้ ประชาชนทีด่วู่า
จะเขา้รว่มในกจิกรรมรว่มเช่นนัน้ มอีตัราส่วนเท่าไรมกีลุ่มบุคคลในชุมชนบา้งไหม เช่นกรรมการสงัคม
สงเคราะห ์ฯลฯ มกีารจดัใหม้สีถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกในเรือ่งกจิกรรมยามว่างบา้งไหม เจตคติ
ของเจา้หน้าทีท่างการศกึษา ทางวดัดวู่าจะช่วยเหลอืให้ประโยชน์ต่อสงัคมบา้งไหม มกีารบรกิารทางการ
ประชาสมัพนัธอ์ย่างไรบา้ง 
 จ. การตดัสินใจ 
  มกีารตดัสนิใจเกี่ยวกบัชวีติในสงัคมเรือ่งอะไรบา้ง และตดัสนิใจกนัอยา่งไร มกีลุ่มอทิธพิลบา้งไหม 
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โครงการส ารวจชุมชน  
 ก่อนการส ารวจชุมชนนัน้ ควรจะไดม้กีารตดิต่อกบัหน้าชุมชนนัน้ๆ ก่อน เช่น นายอ าเภอ ผูใ้หญ่บา้น 
ก านัน หรอืผูดู้แล ฯลฯ ในระหว่างการส ารวจนัน้ตอ้งท าตวัสงบเสงีย่มทีสุ่ด ไม่ท าตวัเป็น “คนวุ่นวาย” 
ปัญหา ค าถาม ทีใ่ชค้วรจะใหเ้หมาะสมกบัเรือ่งราว ในเวลาเดยีวกนัระหว่างการส ารวจและสอบถาม อย่าจด
ทุกสิง่ทุกอย่างทีม่กีารชีแ้จง การท าเช่นนี้ไมอ่าจใหผ้ลดไีด ้จงพยายามจดสิง่ทีเ่ราตอ้งการใหม้ากทีสุ่ด เมือ่
ลาจากไปแลว้จงึค่อยบนัทกึสิง่เหล่านัน้ไว้ 
 
ข้อมูลท่ีท่านจะส ารวจ 
 1. จ านวนบคุคลในสงัคมนัน้ ในชุมชนนัน้มบีุคคลทีร่ว่มอยูด่ว้ยจ านวนเท่าไร มอีตัราส่วนคนหนุ่ม 
คนวยักลางคน คนสูงอาย ุประมาณเท่าไร มคีรอบครวัทีส่มัพนัธด์ว้ยการสมรสกนัไหม มญีาตมิติรอยู่รว่ม
ดว้ยเพยีงไร  
 2. การท างาน บุคคลในชุมชนนัน้มหีน้าทีก่ารงานอะไร มกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม ่มรีายไดอ้ยา่งไร คน
อื่นมโีอกาสเขา้ท างานในชุมชนนัน้บา้งไหม ภรรยาไปท างานทีอ่ื่นหรอืไม ่คนเดนิทางมาท างานจากบา้น
ไกลเพยีงไร มรีถรบัส่งหรอืไม่ 
 3. ชุมชน ชุมชนนัน้ตัง้มานานเพยีงไหน ผูค้นทีม่าอยู่รว่มดว้ยนัน้เป็นบุคคลประเภทใดเคลื่อนยา้ย
มารว่มอยูด่ว้ย สถานทีอ่ยูอ่าศยัมสีภาพอย่างไร  
 4. ความสมัพนัธ ์การตดิต่อและคบหาสมาคมระหว่างเพื่อนบา้นและบุคคลภายในชุมชนนัน้เป็น
อยา่งไร มคีวามจงรกัภกัด ีความตงึเครยีด ความขดัแยง้ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน ในสงัคมนัน้บา้งไหม  
ชัน้วรรณะ ศาสนา เป็นเหตุแห่งความตงึเครยีดหรอืเปล่า อะไรเป็นจดุสนใจทีท่ าใหบุ้คคลเหล่านัน้ท า
กจิกรรมรว่มกนัมปีระชาชนภายนอกเขา้รว่มหรอืไม ่มกีารจดัสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวกในเรือ่ง
กจิกรรมยามว่างหรอืไม ่มกีารประชาสมัพนัธอ์ยา่งไรบา้ง 
 5. การตดัสินใจ มกีารตดัสนิใจของบุคคลทีร่ว่มชุมชนนัน้ในเรือ่งอะไรบา้งและตดัสนิใจกนัอย่างไรมี
กลุ่มอทิธพิลบา้งไหม 
 6. ประโยชน์ท่ีลูกเสือวิสามญัได้รบั เมือ่ท่านไดส้ ารวจแลว้ คดิทบทวนแลว้ ท่านเหน็ว่ามอีะไรทีจ่ะ
เป็นบทเรยีนใหก้บัลกูเสอืวสิามญัไดบ้า้ง 
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การเย่ียมเยียนชุมชน 

ควรส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไปเยีย่มเยยีน สานทีต่่างๆ ทีม่คีนวยัหนุ่มอยู ่อาจจะเป็น
สโมสรเยาวชนหรอืหน่วยเยาวชนอื่นๆ สถานทีเ่ล่นโบลิง่ ไนตค์ลบั รา้นกาแฟ รา้นขายเหลา้ โรงเรยีน 
และวทิยาลยั โปรดชีแ้จงใหทุ้กคนเขา้ใจ และบนัทกึการเยีย่มเยยีนลงไวต้ามแนวต่อไปนี้ 

ก่อนการไปเยีย่มเยยีน ควรจะไดม้กีารตดิต่อกบับุคคลทีจ่ะไปเยีย่มเยยีนก่อน เช่น ผูก้ ากบั
ลกูเสอื ผูด้แูลสถานที ่ครใูหญ่ ฯลฯ ในระหว่างการเยีย่มเยยีน ตอ้งท าตวัใหส้งบเสงีย่มทีสุ่ด ไมท่ าตวัเป็น 
“คนวุ่นวาย” 
 ปัญหา ค าถามทีจ่ะใชค้วรใหเ้หมาะสมกบัเรือ่งราว ในเวลาเดยีวกนัควรมองดปูระเดน็ส าคญั 
ระหว่างการเยีย่มเยยีน ไมค่วนจดั “แบบน าเทีย่ว” โดยมมีคัคุเทศก ์เป็นผูช้ีแ้จงตลอดเวลาเป็นอนัขาด 
เวลาเดยีวกนัอยา่จดทุกสิง่ทุกอยา่งทีม่กีารชีแ้จง การท าเช่นนี้อาจไมไ่ดผ้ลดกี็ได ้จงพยายามจดจ าสิง่ที่
ส าคญัทีเ่ราตอ้งการใหม้ากทีสุ่ด เมือ่จากลาไปแลว้ จงึค่อยลงมอืบนัทกึสิง่เหล่านัน้เขา้ไว้ 
 ต่อไปนี้ เป็นตวัอยา่งค าถามทีค่วรจะใช ้แต่ว่าตอ้งปรบัปรงุเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เช่น 
สมมตวิ่าท่านจะไปเยีย่มเยยีนโรงเรยีน ท่านตอ้งการจะทราบเรื่องวธิกีารสอน การสอนเป็นคณะ ผลการ
เรยีน สิง่แวดลอ้ม สภาพโรงเรยีน อทิธพิลการสอบไล่ การทีน่กัเรยีนมสี่วนรว่มในกจิกรรมของโรงเรยีน 
ฯลฯ 

1) โรงเรยีนนี้เป็นโรงเรยีนประเภทใด โรงเรยีนราษฎร ์หรอืรฐับาล อาชวีศกึษา หรอื 
สามญัศกึษา  

2) อายขุองนกัเรยีนมตีัง้แต่เท่าไรถงึเท่าไร มจี านวนชายกีค่นหญงิกีค่น ขณะทีม่าเยีย่มมี
นกัศกึษามาเรยีนเท่าไร  

3) ค่าเล่าเรยีนเกบ็อย่างไร นกัเรยีนมกีารประชุมกนัอยา่งไร มทีุกสปัดาหห์รอือย่างไร ประชุมที่
ไหน ประชุมพรอ้มกนัทัง้หมดหรอือยา่งไร  

4) ในขณะทีม่าเยีย่มนี้มกีจิกรรมพเิศษทีส่มควรใหช้มไดบ้า้งไหม 
5) โรงเรยีนมรีะบบการปกครองอยา่งไร มคีณะกรรมการกลาง กรรมการนกัเรยีนหรอืไม่ 
6) โรงเรยีนมกีารตดิต่อเกีย่วขอ้งกบัชุมชนอย่างไรบา้ง ทีต่ดิต่อกบัชุมชนนัน้ โรงเรยีนมคีวาม

มุง่ประสงคอ์ะไร และไดร้บัผลอยา่งไรบา้ง 
7) ตวัท่านเองมคีวามรูส้กึว่าบรรยากาศของโรงเรยีนเป็นอย่างไร ในระหว่างท่านไปเยีย่ม 
8) เมือ่ไดพ้จิารณา ไดค้ดิทบทวนดจูากการไปเยีย่มเยยีนครัง้นี้แลว้ ท่านเหน็ว่ามอีะไรทีจ่ะเป็น

บทเรยีนใหลุ้กเสอืวสิามญัไดบ้า้ง 
เมื่อเลือกสถานที่ไปเยี่ยมเยียนนั ้น ควรจะเลือกสถานที่ที่ ต่างกันหลายๆแห่ง โรงเรียน

สถานศกึษา หรอืสถานฝึกวชิาชพี เป็นแหล่งที่จะเลอืกไปได้ แต่ว่าอาจจะมคีวามยุ่งยากเพราะสถานที่
เหล่านี้ ปฏบิตัหิน้าที่ในระหว่างชัว่โมงการท างาน มสีถานเยาวชนหลายแห่งที่พอเลอืกไปได้ บางแห่ง
เป็นของราชการ บางแห่งเป็นเอกชน นอกจากนัน้ยงัมหีน่วยงานการกุศลซึ่งเป็นที่น่าสนใจ และลูกเสอื
วสิามญัอาจเข้าไปให้บรกิารได้ นอกจากนั ้นสถานเรงิรมย์บางแห่ง เช่น โบลิง่ ไนต์คลบั ค้อฟฟีช้อฟ    
รา้นสุรา ซึง่ขายส าหรบัคนหนุ่มกเ็ป็นแหล่งน่าสนใจทีจ่ะไปเยีย่มเยยีน 
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ส าหรบับุคคลที่ไปเยี่ยมเยยีนนัน้ก็จะต้องระมดัระวงัให้ดทีี่สุด เพื่อจะมใิห้เจา้ของหรอืผู้จดัการ
สถานทีน่ัน้เขา้ใจผดิได ้การไม่รูจ้กักาลเทศะ หรอืวางตวัไม่เป็นอาจจะท าใหเ้กดิเรือ่งไมง่ามขึน้ได ้การไป
เยี่ยมเยยีนสถานที่อย่างนี้ ควรเป็นการสงัเกตดูเท่านัน้ วธิทีี่ดีควรแบ่งการเยี่ยมเยยีนสถานที่อย่างนี้  
ควรเป็นเพยีงการสงัเกตดูเท่านัน้ วธิทีี่ดคีวรแบ่งการเยีย่มเป็นคู่  ๆ ถ้าท่านรูส้กึว่าท่านยงัต้องการอะไร
เพิม่เตมิอกีหน่วยเยาวชนในตอ้งถิน่อาจใหล้ะเอยีดเพิม่เตมิกบัท่านได ้ 
 
โครงการเย่ียมเยียน 
 ก่อนการเยีย่มเยยีน ควรมกีารตดิต่อกบับุคคลทีจ่ะไปเยีย่มเยยีนก่อน เช่น ผูก้ ากบัลกูเสอื ผูดู้แล
สถานที ่ครใูหญ่ ฯลฯ ในระหว่างการเยีย่มเยยีน ต้องท าตวัให้สงบเสงีย่มที่สุด ไม่ท าตวัเป็น“คนวุ่นวาย” 
ปัญหา ค าถาม ที่จะใช้ควรเหมาะสมกบัเรื่องราว ในเวลาเดยีวกนัควรมองดูประเดน็ส าคญั ระหว่างการ
เยีย่มเยยีน อยา่จดทุกสิง่ทุกอยา่งทีม่กีารชีแ้จง การท าเช่นน้ีอาจจะไมเ่กดิผลดกีไ็ด ้จงพยายามจดจ าสิง่ที่
เราตอ้งการใหม้ากทีสุ่ด เมือ่ลาจากไปแลว้ จงึค่อยลงมอืบนัทกึสิง่เหล่านัน้ 
 ขอ้มลูทีท่่านควรจะถาม 

1. สถานทีน่ี้เป็นสถานทีป่ระเภทใด ของรฐัหรอืเอกชน ระบบการปกครองเป็นอยา่งไร  
2. มสีมาชกิจ านวนเท่าไร ชายเท่าไร หญงิเท่าไร ขณะทีม่าเยีย่มเยยีนน้ีมสีมาชกิชายและหญงิ

รวมทัง้สิน้เท่าไร 
3. การศกึษาของสมาชกิมมีากน้อยแค่ไหน ผูด้แูล หรอืผูป้กครองชื่ออะไร ยศ ต าแหน่งใด 
4. ในขณะทีม่าเยีย่มเยยีนนี้มสีิง่ใดน่าชม และน่าศกึษาหาความรูไ้ดบ้า้ง 
5. มกีารปกครองอย่างไร มคีณะกรรมการบา้งไหม 
6. มกีารตดิต่อเกีย่วขอ้งกบัชุมชนนัน้อย่างไร มวีตัถุประสงคอ์ะไร และไดผ้ลอยา่งไรบา้ง 
7. ตวัท่านเองมคีวามรูส้กึต่อบรรยากาศในทีน่ัน้อย่างไร 
8. เมือ่ไดพ้จิารณา ไดค้ดิทบทวนดจูากการไปเยีย่มเยยีนครัง้นี้แลว้ ท่านเหน็ว่ามอีะไรทีจ่ะเป็น

บทเรยีนใหล้กูเสอืวสิามญัไดบ้า้ง 
ฯลฯ 

 
บทสรปุการส ารวจชุมชน 

 เมื่อเป็นความจ าเป็นที่คนวยัหนุ่มจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับประชาชน ในการบรกิารชุมชน
โดยตรงแลว้ ผู้ใหบ้รกิารวยัหนุ่มมปัีจจยัที่พงึพจิารณาอยู่สองประการ คอืความต้องการเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง
กบัคนวยัหนุ่มดว้ยกนั ในเรื่องทีเ่ป็นความเลวอนัเหลอืทีจ่ะกล่าว ความรงัเกยีจ ความไม่พอใจซึง่กนัและ
กนั และความเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัผูอ้ื่น ทัว่ไปจะไดป้ระโยชนจาการบรกิารและทีส่ าคญัทีสุ่ดก ็คอืผูท้ีจ่ะไป
ใหบ้รกิารต้องไมไ่ปท าใหเ้ขาเหล่านัน้เสยีใจ มคีวามรูส้กึเหมอืนถูกตวัแสวงผลประโยชน์ หรอืผดิหวงัทาง
จติใจมาก 
 ความรบัผิดชอบทัง้สองอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะกระท ากันได้อย่างง่ายๆ ในประการแรก
ให้บรกิารชุมชนแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ทันสมยัและท้าทายมาก และใคร ๆ อยากกระท า แต่เป็นเรื่องที่
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เปรยีบเสมอืนการปีนภูเขาสูง ก าลงัของคณะผูใ้หบ้รกิารต้องใหไ้ดส้ดัส่วนกบัความยากล าพากของภูเขา
นัน้ ส่วนผูก้ ากบัลกูเสอืจะตอ้งมคีวามเขา้ใจคุน้เคยกบัปัญหาทัง้สองทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ก่อนทีจ่ะลงมอื
ปฏิบัติธุรกิจนัน้ ปัญหาความยุ่งยากนัน้มิได้สิ้นสุดลงด้วยการให้บรกิารชุมชนเท่านัน้ โดยปกติการ
ใหบ้รกิารชุมชนจะน าคนวยัรุน่ไปพบกบัสภาวการณ์ และบุคคลทีเ่ขามอิาจพบไดใ้นโอกาสอื่นคนวยัหนุ่ม
ตอ้งสนองตอบต่อสิง่เหล่านี้ตามสมควร ถา้เขาจะโตต้อบโดยกล่าวว่า “ไมม่ใีครทีค่วรจะถูกปล่อยใหม้ชีวีติ
อยู่อย่างนี้”นัน่หมายความว่าเขาต้องการความช่วยเหลอืเพื่อให้เขาได้ท างานส าเรจ็ เขาจะมคีวามแค้น
เคอืงอยา่งนัน้กไ็มถู่ก แต่ว่าความโกรธนัน้เป็นรากฐานทีจ่ะน าไปสู่การก่อใหเ้กดิผลดใีนอนาคต  
 หน้าทีข่องคนวยัหนุ่มทีท่ าการบรกิารชุมชน อยู่ทีก่ารเขา้ไปสมัผสักบัคนวยัหนุ่มดว้ยกนัและการ
สรา้งสรรค ์ความเชื่อถอืระหว่างกนั โดยการฟังและการตอบชี้แจง งานส่วนหนึ่งของวยัรุ่นคอื การเสนอ
ประสบการณ์ของคนวยันุ่มให้แก่วยัหนุ่มด้วยกัน และชี้แจงให้ลู่ทางอันกว้างขวางที่พึงจะเลือกได ้
ขณะเดยีวกนัมคีวามส าคญัมากในการที่จะท าให้เขาเขา้ใจในสิง่ที่เขาได้ประสบอยู่ เราอยากจะถามว่า 
“ท่านคดิเรื่องนัน้ว่าอยา่งไร” เรื่องภาพยนตร ์เรือ่งดนตรทีีก่ าลงันิยม หรอืเรือ่งพบปะกนั เราอยากจะถาม
ว่า “ท่านคดิว่าเรือ่งนัน้จะส าเรจ็หรอืไม่อย่างไร”(เรือ่งปะทะกบับุคคล หรอืเรือ่งการบรกิารชุมชน) และเรา
ตอ้งตัง้ใจฟังใหด้ ีพยายามเขา้ใจและกล่าวตอบดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ จากงานส่วนตวัของเรา งานทีไ่ม่
เป็นทางการกบัคนหนุ่ม การเชญิชวน ยัว่ยุ ใหเ้ขาพดูกบัเราและกบัเพื่อนของเขาเท่านัน้ ทีจ่ะท าใหค้วาม
เขา้ใจเรือ่งการบรกิารชุมชน และการปฏบิตังิานบรกิารชุมชนเกดิขึน้ได้ 
  
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

เทพธิดากบัชาวประมง 

หนุ่มชาวประมงคนหนึ่ง อาศัยอยู่กบัแม่ของเขา ทัง้สองคนแม่ลูกประพฤติตนเป็นคนดี มใีจ
เมตตาปราณต่ีอเพื่อนบา้นและคนทัว่ไปตลอดมา 

วนัหนึ่ง หนุ่มชาวประมงผูน้ี้ออกไปตกเบด็หาปลาแต่วนันี้ไม่ไดป้ลาสกัตวัหนึ่ง ก่อนจะกลบับา้น
กม็หีอยตวัหนึ่งมาตดิเบด็ เขากเ็ลยน าหอยตวันัน้ใส่เรอืเอากลบับ้านดว้ย ในขณะทีเ่ดนิทางกลบับา้นนัน้ 
หอยตวันี้มขีนาดใหญ่ขึ้นทุกท ีๆ ในที่สุดก็มหีญิงสาวสวยคนหนึ่งออกมาจากหอย ชายหนุ่มก็พาหญิง
สาวนัน้กลบับา้น แลว้เล่าเรือ่งนี้ใหแ้มฟั่ง แมข่องเขากย็นิดใีหห้ญงิสาวสวยผูน้ี้อาศยัอยูใ่นบา้น มชีาวบา้น
มากมายมาขอดูหญิงสาวสวย พรอ้มทัง้มอบเสน้ไหมอย่างดใีห้ หญงิสาวกเ็อาเส้นไหมนัน้มาทอเป็นผ้า
ไหมสวยงามมาก แล้วจงึให้ชายหนุ่มน าไปขาย แต่เนื่องจากราคาแพงมาก จงึไม่มใีครซื้อ ต่อมาได้พบ
ชายชราคนหนึ่ง มลีกัษณะเป็นผูด้ ีไดร้บัซือ้ผา้ไหมน้ีไวโ้ดยไมเ่กีย่งราคา 

เมื่อชายหนุ่มกลบัถงึบา้นพรอ้มดว้ยเงนิที่ขายผา้ได ้หญงิสาวก็มอบเงนิทัง้หมดให้ชายหนุ่มและ
แมข่องเขาไวใ้ชจ้า่ย ก่อนทีห่ญงิสาวจะจากไปกก็ล่าวกบัสองคนลกูว่า 

“เทพเจา้ไดส้ัง่ใหข้า้มาเพื่อน าความสุขและโชคลาภมาใหท้่านทัง้สอง เพราะท่านทัง้สองเป็นคนด ี
มใีจโอบออ้มอารเีสมอมา” 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนดนีัน้ แมจ้ะไดร้บัความยากล าบาก กม็กัจะมคีนช่วยเหลอื 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 13   ประเมินผล  
แผนการจดักิจกรรมท่ี  23  การประเมินผล           เวลา  1  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรม 
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถรบัการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3 เพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบัลกูเสอืกองลกูเสอื 

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

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

4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายหลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามทีห่ลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดเพื่อตดัสนิการจบการศกึษา 

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่านกจิกรรม
ลกูเสอื 

4.3 ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเองในส่วนที่
ไมม่ ัน่ใจ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 

 5.2 สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 23  
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลกูเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 
ลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ตดัสนิผลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์

ผลการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะ
ของลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผูก้ ากบัประเมนิผลเรยีนของ
ลกูเสอืทีร่ว่มกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พฒันาซ ้า 

รบัเครือ่งหมายชัน้ลกูเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

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

ท่ี รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผา่น 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การพฒันา 

1 1. เขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื 
1.1 รว่มกจิกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รว่มกจิกรรมวนัส าคญั 
         - วนัสถาปนาลกูเสอื 
         - วนัถวายราชสดุด ี
         - วนัพ่อแห่งชาต ิ
         - วนัแมแ่ห่งชาต ิ
         - วนัตา้นยาเสพตดิ 
         - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์อื่นๆ 
         - กจิกรรมวฒันธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดนิทางไกล/ อยูค่่ายพกัแรม 

ไมน้่อยกว่า 
24ชัว่โมง/ ปี 

 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
8ครัง้/ ปี 
4ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 

   

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

 
ไมน้่อยกว่า 
6รายการ/ ปี 
2รายการ/ ปี 
2รายการ/ ปี 

   

3 3. มคีวามพรอ้มเขา้รบัการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชัน้และรบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ
ลกูเสอืวสิามญั 
3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผา่นและพร้อม     
 

สรปุ  ฉนัมัน่ใจว่าผ่าน   ฉนัมคีวามพรอ้มใหป้ระเมนิ   ฉนัยงัไมพ่รอ้ม 
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สรปุผลการประเมินตนเอง 
 
1. ด้านทกัษะลูกเสือ  

 ☺    

มัน่ใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมนิ 

พรอ้มแลว้ ไมแ่น่ใจ ตอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจาก 
ผูก้ ากบัลกูเสอื 

งนุงง 
ไมเ่ขา้ใจ 

 
  

  มัน่ใจมาก พรอ้มรบัการประเมนิเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
  พรอ้มรบัการประเมนิ 
 ไมแ่น่ใจ 
  ยงัตอ้งพฒันา/ ซ่อมเสรมิบางเรือ่ง 
 ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูก้ ากบัลกูเสอื 
 

 
 
 
ลงชื่อ.......................................................ผูป้ระเมนิ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตของลกูเสือส าหรบัผูก้  ากบัลูกเสือ 
 

ค าช้ีแจงใหผู้ต้อบท าแบบประเมนิทุกขอ้โดยแต่ละขอ้ใหท้ าเครือ่งหมาย/ ลงในช่องทีต่รงกบัความ 
    เป็นจรงิ 
 
2.1พฤติกรรมลูกเสือส ารองท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า   
2. ลกูเสอืสามารถพึง่ตนเองและดแูลตนเองได้   
3. ลกูเสอืส ารองปฏบิตักิจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

  

4.  ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพและไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อ 
ตามฤดกูาล 

  

5.  ลกูเสอืรูจ้กัรกัษาสุขภาพและปฏเิสธสิง่เสพตดิ   

6.  ลกูเสอืรูจ้กัแกปั้ญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลอื/ แจง้เหตุเมือ่ประสบเหตุ
วกิฤต 

  

7. ลกูเสอืมสี่วนสงูและน ้าหนกัตามเกณฑม์าตรฐาน   

8. ลกูเสอืมทีกัษะในการสื่อสารไดถู้กกาลเทศะและไมก่้าวรา้วรุนแรง   
 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 

☺   
ฉนัมทีกัษะชวีติ 

 
ฉนัจะมทีกัษะชวีติ 

ถา้แกไ้ขปรบัปรงุพฤตกิรรม 
ฉนัตอ้งพฒันาตนเองอกีมาก 
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2.2พฤติกรรมลูกเสือสามญัท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้   

2. ลกูเสอืรว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์   

3. ลกูเสอืช่วยตนเองและครอบครวัได ้   
4. ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพ ไมด่ื่มน ้าอดัลมขนมกรบุกรอบ 
ไมร่บัประทานขนมหวานเป็นประจ า 

  

5. ลกูเสอืรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และไมต่ดิเกม   

6. ลกูเสอืประพฤตตินเหมาะสมกบัเพศและวยัมทีกัษะการสรา้ง 
สมัพนัธภาพและการสื่อสารไมก่า้วรา้วรุนแรง 

  

7. ลกูเสอืแสดงออกถงึความซื่อสตัย ์รูจ้กัแกปั้ญหา หรอืใหค้วาม 
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

  

8. ลกูเสอืมนี ้าหนกัและส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.3พฤติกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลกูเสอืพฒันาตนเองใหม้ทีกัษะในการท ากจิกรรมลกูเสอื 
   ตามความสนใจและไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 

  

2. ลกูเสอืท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครวั  
   สถานศกึษา ชุมชน และสงัคม 

  

3. ลกูเสอืใชเ้วลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ท ากจิกรรม อนุรกัษ์ส่งเสรมิจารตีประเพณี
ศลิปวฒันธรรมไทย 

  

4. ลกูเสอืรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาและรูจ้กัใชป้ระโยชน์จาก  Internet   

5. ลกูเสอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืปรบัปรงุและพฒันาตนเองได้ 
เหมาะสมกบัเพศวยัไมก่า้วรา้วรนุแรง 

  

6. ลกูเสอืท ากจิกรรมหรอืโครงการประหยดัพลงังาน/ทรพัยากร   

7. ลกูเสอืมกีารออม หรอืท าบญัชรีายรบั รายจา่ยอยา่งต่อเนื่อง   
8. ลกูเสอืไมเ่คยประสบอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
 
2.4 ฤติกรรมลกูเสือวิสามญัท่ีคาดหวงั 
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รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1.  ลกูเสอืท ากจิกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ   
2. ลกูเสอืบรกิารผูอ้ื่นช่วยเหลอืชุมชน สงัคม และประเทศชาติ   

3. ลกูเสอืรูจ้กัวธิป้ีองกนัความเสีย่งทางเพศ   
4. ลกูเสอืใชเ้วลากบัสื่อไอทไีดอ้ยา่งเหมาะสม   
5. ลกูเสอืตระหนกัถงึพษิภยัและหลกีเลีย่งจากสิง่ยาเสพตดิ   

6. ลกูเสอืมคี่านิยมสุขภาพ ดา้นอาหาร และความงามทีเ่หมาะสม   

7. ลกูเสอืท างานหารายไดร้ะหว่างเรยีน   

8. ลกูเสอืไมม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วและไมก่่อเหตุรนุแรง   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 

☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
 

1. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสอืเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบยีบวนิัยและกฎเกณฑเ์พื่อการอยู่ร่วมกนั  รูจ้กัการเสยีสละ  บ าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมและด าเนิน
วถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภมูคิุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยัของลกูเสอื 
 การจดักจิกรรมลูกเสอืยงัต้องเป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านักงานลูกเสอืแห่งชาตแิละสอดคล้อง
กบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีดว้ย 
 

แนวทางการประเมนิผลกจิกรรมลกูเสอื 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนทีลู่กเสอืทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมลกูเสอื  40 ชัว่โมงต่อปี
การศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานมปีระเดน็/สิง่ที่
ตอ้งประเมนิดงันี้ 
 1. เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2. การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของ
ตนและการท างานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลกัษณะของผู้เรยีน ที่ปรากฏจากการเรยีนรู้หรอืการ
เปลีย่นแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกิจกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวมของกิจกรรม
ลกูเสอืกไ็ด ้
 
เอกสารอา้งองิกระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.
กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 231 
 

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายกจิกรรมมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลกัษณะของผู้เรยีนตามเกณฑท์ี่สถานศกึษาก าหนดดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย เน้นการมสี่วนร่วมใน
การปฏบิตักิจิกรรม 

 

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จดักจิกรรมลกูเสอื 
ตามคู่มอืการจดักจิการลกูเสอืที่

เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้

สรปุผลการประเมนิ/ 
ตดัสนิผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมนิ 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 
1. เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 
2. การปฏบิตักิจิกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะ
ของลกูเสอื 

จดัพธิปีระดบัเครือ่งหมายลูกเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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  1.3 ลูกเสอืที่มเีวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มกีารปฏิบตัิกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดเป็นผูผ้่านการประเมนิรายกจิกรรมและน าผลการประเมนิไป
บนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4 ลูกเสือที่มผีลการประเมนิไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กจิกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลกัษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ก ากบัลูกเสอืต้องด าเนินการ
ซ่อมเสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ ๆ ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยัให้
อยูใ่นดุลพนิิจของสถานศกึษา 
 2.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อการตดัสนิใจ 
  การประเมนิกจิกรรมลูกเสอืเพื่อตดัสนิควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดบัทางลูกเสอื
และจบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผ่านใน
แต่ละกจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้ระดบัลูกเสอื
และประมวลผลรวมในปีสุดทา้ยเพื่อการจบแต่ละระดบัการศกึษา โดยการด าเนินการดงักล่าวมแีนวทาง
ปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1 ก าหนดให้มผีู้รบัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื
ของลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2 ผู้รบัผดิชอบสรุปและตดัสนิใจผลการร่วมกจิกรรมลูกเสอืของลูกเสอืเป็นรายบุคคล 
รายหมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
เกณฑก์ารตดัสิน 
 1.  ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานก าหนดไว ้2 ระดบั 
คอืผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมเีวลาเขา้ร่วมกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน / 
ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
กจิกรรมหรอืมผีลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 3.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี / รายภาค 
      ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัตามหลกัสูตรลูกเสอื
แต่ละประเภทก าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
       ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคญัที่หลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑ์การตดัสนิผลการประเมนิกิจกรรมลูกเสอืเพื่อจบหลกัสูตรลูกเสอืแต่ละประเภทเป็น 
รายชัน้ปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดับการศึกษานั ้น 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
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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) ลกูเสอืส ารอง 
   (1) มทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
   (2) พึง่ตนเอง ดแูลตนเองได ้
   (3) รูจ้กัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
   (4) ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล 
   (5) ปฏเิสธสิง่เสพตดิทุกชนิด 
   (6) พดูจาสื่อสารเชงิบวก ไม่กา้วรา้วรุนแรง 
   (7) แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้
   (8) ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวกิฤต ิ
  2) ลกูเสอืสามญั 
   (1) มทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้ 
   (2) รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยจติอาสา 
   (3) พึง่ตนเองและช่วยเหลอืครอบครวั 
   (4) ไมด่ื่มน ้าอดัลม 
   (5) ไมร่บัประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (7) รูจ้กัพดูเชงิบวก ไมพ่ดูก้าวรา้วรุนแรง 
   (8) มคีวามซื่อสตัย ์ไมโ่กหก 
   (9) รูจ้กัแก้ปัญหาดว้ยสนัตวิธิ ี
   (10) มนี ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน 
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  3) ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
   (1) มทีกัษะในการท ากจิกรรมตามความสนใจ 

  (2) มจีติอาสาท าประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้บัครอบครวั สถานศกึษา 
ชุมชน สงัคม 

   (3) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (4) รว่มกจิกรรมส่งเสรมิอนุรกัษ์ประเพณ ีศลิปวฒันธรรมไทย 
   (5) มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์การยบัยัง้ไมเ่ป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มทีกัษะการใชป้ระโยชน์จาก Internet 
   (7) มผีลงาน/ โครงการการประหยดัพลงังาน/ ทรพัยากร 
   (8) มกีารออมหรอืท าบญัชรีายรบั รายจ่ายของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

  (9) มทีกัษะการหลกีเลีย่ง ลอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ 
   (10) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
  4) ลกูเสอืวสิามญั 
   (1) มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 

  (2) มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกตขิอง
ตนเอง 

   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 

  (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 

  (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 
 

อ้างอิงจาก ผลลพัธก์ารจดักจิกรรมลกูเสอื คู่มอืBench Marking 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 1) 

หน่วยท่ี 14   พิธีการ  
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24  พิธีเข้าประจ ากองลกูเสือวิสามญั         เวลา  1  ชัว่โมง
                               (การส ารวจตวัเองและพิธีเข้าประจ ากองลกูเสือวิสามญั)    

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.1 เพื่อเป็นการเตรยีมตวัเองของผูท้ีม่คีวามประสงคเ์ขา้มาเป็นลกูเสอืวสิามญั 
  1.2 เพื่อใหล้กูเสอืมคีวามสมัฤทธิผ์ลในการเขา้เป็นลกูเสอืวสิามญั 
  1.3 เพื่อใหล้กูเสอืวสิามญัเกดิความศรทัธา ความภมูใิจ และรกัษาเกยีรตตินเองได ้
  1.4 เพื่อเป็นไปตามขอ้บงัคบัของคณะลกูเสอืแห่งชาติ 
2. เน้ือหา 

  2.1 พธิสี่งลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรยีมลกูเสอืวสิามญั (ส าหรบัสถานทีต่ ัง้ทีม่กีองลกูเสอื
สามญัรุน่ใหญ่และกองลกูเสอืวสิามญั) 
 2.2 พธิรีบัเตรยีมลกูเสอืวสิามญั 
 2.3 พธิสี ารวจตวัเองก่อนเขา้ประจ ากองลกูเสอืวสิามญั 
 2.4 พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืวสิามญั 
 2.5 คหูาลกูเสอืวสิามญั (Rover Den) 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้พธิกีารทางลูกเสอืวสิามญั 
 3.3 คหูาลกูเสอืสามญั 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม  
 4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิาย และใหล้กูเสอืปฏบิตัพิธิกีารส่งลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ ไป 
เป็นเตรยีมลกูเสอืวสิามญั 
 4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายและปฏบิตัพิธิรีบัเตรยีมลกูเสอืวสิามญั 
  4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายและปฏบิตัพิธิสี ารวจตวัเองและเขา้ประจ ากองของลกูเสอืวสิามญั 
  4.4 การปฏบิตัพิธิกีารทางลูกเสอืวสิามญัใหด้ าเนินการปฏบิตัใินคหูาลกูเสอืวสิามญั        
(Rover Den) (การประกอบพธิใีหด้ าเนินการในเวลากลางคนืและสถานทีส่งบเงยีบ) 
 4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืสรุปขัน้ตอนและพธิกีารทางลกูเสอืวสิามญั 
5.การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการปฏบิตัใินพธิรีบัเตรยีมลกูเสอืวสิามญั 
 5.2 สงัเกตความตัง้ใจความสนใจในการรว่มพธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอื 
 



236 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 24 
 
ใบความรู้ 

การฝึกอบรมเตรียมลูกเสือวิสามญั 

เมื่อเยาวชนทีต่้องการเขา้เป็นลูกเสอืวสิามญั ซึง่อาจจะเคยเป็นลูกเสอืหรอืไม่เคยเป็นลูกเสอืมา
ก่อนก็ได้ การเข้าเป็นลูกเสอืวสิามญันัน้ ผู้ก ากบัลูกเสอืวสิามญัต้องจดัให้เยาวชนเหล่านัน้เข้ามาเป็น
ลูกเสอืตามหลกัการและวธิกีารของลูกเสอื จงึจะเกดิความสมัฤทธิผ์ลในการฝึกอบรม มใิช่ว่าอยู่ ๆ ก็ให้
เยาวชนเหล่านัน้เป็นลูกเสอืได้ในทนัท ีในระยะเริม่ต้นการเขา้เป็นลูกเสอืวิสามญัต้องเป็นเตรยีมลูกเสอื
วสิามญั ท าการฝึกอบรมตามหลกัสูตรวธิกีารทีจ่ะเขา้มาเป็นลกูเสอืวสิามญั เป็นหน้าทีข่องผูก้ ากบัลกูเสอื
ในกองลูกเสอืวสิามญั จะตอ้งจดัพธิกีารต่าง ๆ เป็นล าดบั ตามขอ้งบงัคบัของคณะลกูเสอืแห่งชาตฯิ เพื่อ
ท าให้เยาวชนเหล่านัน้ที่เข้ามาเป็นเตรยีมลูกเสอืวสิามญั เกดิความศรทัธา ความภาคภูมใิจ และรกัใน
เกยีรตขิองตนเองทไีดเ้ขา้มาเป็นลูกเสอืวสิามญั พธิกีารต่าง ๆ ในการเขา้มาเป็นเตรยีมลูกเสอืวสิามญัมี
ดงัต่อไปนี้คอื 
 

พิธีส่งลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรียมลกูเสือวิสามญั 

พธิสี่งตวัลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรยีมลูกเสอืวสิามญันี้เป็นวธิกีารที่เมื่อลูกเสอืสามญัรุ่น
ใหญ่มาอายทุีจ่ะเป็นลกูเสอืวสิามญัไดแ้ลว้ 

พธินีี้ไม่จ าเป็นเสมอไปที่ให้กองลูกเสอืวสิามญัมาร่วมพธิทีัง้กอง แต่ก็ควรมลีูกเสอืวสิามญับ้าง 
ส่วนส าคญันัน้ประกอบดว้ยพีเ่ลีย้ง 2 คน ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั 

กองลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่จดัเป็นรูปครึง่วงกลม ผู้ก ากบัลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ยนืกลาง ผู้ก ากบั
ลูกเสอืวสิามญัและพี่เลี้ยง 2 คน ยนืหลงั ผู้ก ากบัลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่หนัหน้าเขา้สู่กองลูกเสอื ผู้ก ากบั
ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่น าลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่มามอบตวัใหแ้ก่ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั 

ผู้ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ “...(ออกชื่อลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่) ได้เป็นลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่
มา ....ปี และปัจจุบนันี้โตพอทีจ่ะเป็นลูกเสอืวสิามญัไดแ้ลว้ ขอ้ขอเสนอใหเ้ป็นผูส้มคัรใหม่ และขา้หวงัว่า
ท่านคงจะรบัไวเป็นเตรยีมลกูเสอืวสิามญั” 

ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัพดูกบัผูส้มคัรใหม ่“เจา้เตม็ใจจะฝึกอบรมในกองลกูเสอืวสิามญัหรอื” 
ผูส้มคัรใหม ่“ขา้เตม็ใจ” 
ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั “ถา้เช่นนัน้กองลกูเสอืกเ็ตม็ใจทีจ่ะรบัเจา้เขา้ไว”้ 
ผูก้ ากบัลูกเสอืกลุ่มพูดกบัผูส้มคัรใหม่ “ในฐานะทีข่า้เป็นผูน้ าของกลุ่ม ขา้มคีวามยนิดทีี่เจ้าจะได้

กา้วหน้าต่อไปและขอใหเ้จา้จงส าเรจ็ในกจิการลกูเสอืวสิามญั” 
ผู้ก ากับลูกเสือวสิามญั “ข้าขอมอบแถบที่ไหล่สีเหลืองและสเีขยีวให้แก่เจ้าซึ่งเป็นแถบสแีทน

ลกูเสอืส ารอง และลูกเสอืสามญั ในกระบวนการลกูเสอื ส่วนแถบสแีดงแทนลูกเสอืวสิามญั ยงัไม่ไดม้อบ
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ให้ ทัง้นี้เป็นเครื่องเตอืนใจว่า ต่อไปนี้เจา้จะต้องเตรยีมตวัเพื่อเขา้เป็นสมาชกิอนัสมบูรณ์ในกองลูกเสอื
วสิามญั ซึง่ในขณะน้ีเขา้เชื่อว่าพีเ่ลีย้งของเจา้จะไดช้่วยใหเ้จา้ไดส้ าเรจ็ผลในความปรารถนาของเจา้ 

(พีเ่ลีย้งสมัผสัมอืกบัผูส้มคัรใหม)่ 
ผู้สมคัรใหม่พรอ้มกบัพี่เลี้ยงทัง้ 2 คน กลบัหลงัหนั หนัหน้าสู่กองลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่และท า

ความเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ์ กองลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่แสดงการเคารพตอบ พรอ้มกนัเปล่งเสยีงแสดง
ความยนิด ี

 
พิธีรบัเตรียมลกูเสือวิสามญั 

พธิรีบัเตรยีมลกูเสอืวสิามญั ใหป้ฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
ให้กองลูกเสอืวสิามญัยนืเป็นรปูครึง่วงกลม เตรยีมลูกเสอืวสิามญัยนือยู่ขา้งหลงันอกวงกลม ผู้

ก ากบัลูกเสอืวสิามญัยนืตรงกลาง พี่เลี้ยงของลูกเสอืใหม่ยนืหนัหน้าเข้าหาผู้ก ากบัลูกเสอืวสิามญัห่าง
ประมาณ 3 เมตร 

ให้ผู้ส่งมอบตวัน าลูกเสอืใหม่มากลางวง ยนือยู่กลางระหว่างพี่เลี้ยงกบัผู้ก ากบัลูกเสอืวสิามญั  
ลกูเสอืจากกลุ่มใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืของลูกเสอืนัน้เป็นผูส้่งมอบตวั ส่วนลูกเสอือื่น ๆ ใหผู้ก้ ากบัลูกเสอืกลุ่ม
เป็นผูส้่งมอบ 
ผูส้่งมอบตวักล่าวว่า “ขา้น า (ออกนามาลกูเสอื) เพื่อเขา้เป็นเตรยีมวสิามญัในกองของท่าน” 
ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั “ท่านพอใจแลว้หรอืว่า เขาก าลงัพยายาม หรอืจะพยายามปฏบิตัติามพนัธะของ

ลูกเสอื รวมทัง้การบ าเพ็ญตนต่อสาธารณประโยชน์และจะเป็นสมาชกิที่ดขีอง
กองลกูเสอืวสิามญัต่อไป” 

ผูส้่งมอบตวั “ขา้พอใจแลว้” 
ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั “การเป็นลูกเสือวสิามญัเป็นการร่วมวงในหมู่พี่น้องที่นิยมชวีิตกลางแจ้งและ

ให้บรกิารแก่ผู้อื่น การที่เจา้ประสงค์จะเขา้มาร่วมในกระบวนการนี้ เจา้พรอ้มที่
จะเพิม่พนูความรูภ้าคปฏบิตัขิองการลกูเสอืและนิยมใชช้วีติกลางแจง้แลว้หรอื” 

ผูส้มคัรใหม ่ “ขา้พรอ้มแลว้” 
ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั “เจ้าทราบหรอืไม่ว่า หน้าที่อันแรกของเจ้านัน้คือบ้านของเราเอง และเจ้าจะ

พยายามสรา้งฐานะของเจา้” 
ผูส้มคัรใหม ่ “ขา้ทราบแลว้ 
ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั “เจา้พรอ้มทีจ่ะอบรมตวัเจา้เพื่อใหบ้รกิารแก่ชุมชนหรอืไม่” 
ผูส้มคัรใหม ่ “ขา้ทราบแลว้” 
ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั “เจา้ยอมรบัวถิชีวีติดงัทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎและค าปฏญิาณของลกูเสอืหรอื” 
ผูส้มคัรใหม ่ “ขา้ยอมรบั” 
ผูก้ ากบัลกูเสอื “เมื่อเจา้ได้ให้ความมัน่ใจเช่นนี้แล้ว ขอให้เจา้ทวนค าปฏญิาณของลูกเสอื เพื่อ

เป็นสญัลกัษณ์แห่งความจรงิใจของขา้ และเพื่อแสดงว่าไดร้บัเจา้เขา้เป็นเตรยีม
ลกูเสอืวสิามญัแลว้” 
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กองลกูเสอืแสดงรหสั 
ผูส้มคัรใหมแ่สดงรหสั “ดว้ยเกยีรตขิองขา้ ขา้สญัญาว่า 
   ขอ้ 1 ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
   ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ 
   ขอ้ 3 ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื 

ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั สมัผสัมอืซา้ยกบัลกูเสอืใหม ่“ขา้เชื่อในเกยีรตขิองเจา้ว่า เจา้จะท าดทีีสุ่ดที่
จะรกัษาค าปฏญิาณนัน้ไว ้บดันี้ขา้รบัเจา้เขา้ไวเ้ป็นเตรยีมลกูเสอืวสิามญัในคณะพีน้่องลูกเสอืแห่งโลกอนั
ยิง่ใหญ่แลว้” 

ผู้ก ากบัลูกเสอืวสิามญัประดบัแถบติไหล่สเีหลอืและสเีขยีว อนัเป็นแถบของลูกเสอืส ารอง และ
ลูกเสอืสามญัใหแ้ก่ลูกเสอืใหม่ และกล่าวว่า “แถบสแีดง” ซึ่งเป็นสขีองลูกเสอืวสิามญันัน้ยงัขาดอยู่ ทัง้นี้ 
เพื่อเป็นเครื่องเตอืนใจว่าต่อจากนี้ไปเจา้จะต้องเตรยีมตวัเพื่อเขา้เป็นสมาชกิอนัสมบูรณ์ในกองลูกเสอื
วสิามญั เพื่อการนี้ขา้ขอมอบเจา้ใหแ้กพีเ่ลีย้งของเจา้ทีจ่ะช่วยเหลอืใหบ้รรลุจดุประสงคต่์อไป 

ให้พี่เลี้ยงสองคนเขา้มาขา้งหน้า พี่เลี้ยงอาวุโสยนืทางขวาของเตรยีมลูกเสอืวสิามญัพี่เลี้ยงคน
รองยนืทางซา้ย ส่วนผูส้่งมอบตวัให้กา้วถอยหลงัไป ใหพ้ีเ่ลีย้งอาวุโสกล่าวค าต้อนรบัลูกเสอืวสิามญัใหม่
เป็นสมาชกิในกองลูกเสอืวสิามญัดว้ยถ้อยค าอนัเหมาะสม แลว้น าไปยนืรวมกบัลูกเสอืวสิามญัใหม่อื่น ผู้
ซึง่จะไดต้อ้นรบัดว้ยวธิกีารอนัสมควร 

เมื่อผู้ก ากบัลูกเสอืและรองผู้ก ากบัลูกเสอืวสิามญั ไดด้ าเนินการจดัพธิกีารในการให้เยาวชนเขา้
มาเป็นเตรยีมลูกเสอืวสิามญัแล้วก็ด าเนินการฝึกอบรมไปตามหลกัสูตรที่ได้ก าหนดนัน้ นัน่ก็คอื การ
ฝึกอบรมใหเ้ขาเหล่านี้ไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืโลก ซึง่มขีอบเขตและรายละเอยีดของเนื้อหาวชิาดงันี้ คอื 

เมื่อเตรยีมลูกเสอืวสิามญัได้ท าการฝึกอบรมผ่านหลกัสูตรเตรยีมลูกเสือวสิามญัแล้วผู้ก ากับ
ลกูเสอืจะต้องด าเนินการใหเ้ตรยีมลกูเสอืวสิามญัเหล่านัน้ เขา้พธิปีระจ ากองเป็นลูกเสอืวสิามญั ตามขอ้ง
บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาติ ก่อนที่จะท าการฝึกอบรมเครื่องหมายวชิาพเิศษต่อไปตามรายละเอยีดของ
เนื้อหาวชิาพเิศษ จ านวน 11 วชิา พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืวสิามญัด าเนินการดงัต่อไปนี้คอื 

 
พิธีส ารวจตวัเองก่อนเข้าประจ ากองลูกเสือวิสามญั 

เมื่อเตรยีมลูกเสือวิสามญัได้รบัการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือโลกครบตามหลกัสูตรแล้ว      
ใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัในกองนัน้ ๆ ด าเนินการจดัใหเ้ตรยีมลกูเสอืวสิามญัเหล่านัน้เขา้พธิปีระจ ากอ 

ตามล าดบัขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ คอื 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการท าพิธีส ารวจตวัเอง 

ในพธิสี ารวจตวัเองก่อนพธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืวสิามญั มขี ัน้ตอนากรปฏบิตั ิดงันี้ 
1. จดัใหม้พีธิใีนตอนกลางคนื ควรจะเริม่ตัง้แต่เวลา 19.30. น. เป็นตน้ไปจนกว่าจะเสรจ็พธิเีขา้

ประจ ากองลกูเสอืวสิามญั 
2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมซึง่เปรยีบเสมอืนลูกเสอืวสิามญั แต่งเครื่องแบบครบเรยีบรอ้ยเขา้นัง่ที่

ทีจ่ดัไว ้อนัเป็นทีน่ัง่ทีส่บายพอสมควรและสงบเงยีบ 
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3. ประธานในพธิเีขา้ชี้แจงถงึวตัถุประสงค์ของการส ารวจตวัเอง ให้ทุกคนปฏบิตัดิ้วยศรทัธา 
สงบ-จรงิใจ และมสีมาธทิี่แน่วแน่ ให้ถอืว่าเป็นพธิกีาร ไม่ใช่เรื่องท าเล่น ๆ หรอืสนุกสนาน ทุกคนต้อง
สงบและส ารวมอยา่งแทจ้รงิ 

4. หลงัจากทีป่ระธานกล่าวถงึวตัถุประสงคใ์นขอ้ 3 แล้ว ประธานจะกล่าวปราศรยัถงึเกาะแก่ง
แห่งชวีติ ซึง่จะเป็นตวัอุปสรรคขดัขวางมใิหก้ารด าเนินชวีติของคนเราด าเนินไปดว้ยดเีกาะแก่งแห่งชวีติ
ดงักล่าวคอื อบายมขุต่าง ๆ 

5. กองลูกเสือวสิามญัได้เตรยีมแผนการด าเนินทางส ารวจตัวเองไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว โดย
เขยีนกฎลูกเสอื 10 ข้อ เพียงย่อ ๆ เช่น “มเีกียรติ” “ประพฤติชอบ” ลงบนก้อนหนิที่มขีนาดโตหรอืใน
กระดาษแผ่นโต สุดแต่กรณี เพื่อให้ผูไ้ปพบอ่านไดง้่าย จ านวน 10 ก้อน ครบจ านวนกฎทัง้ 10 ขอ้ แล้ว
น าก้อนหนิหรอืแผ่นกระดาษตอกตดิกนัเสา ไปตัง้ไวใ้นป่า (หากม)ี หรอืรอบ ๆ สนาม โดยวางใหห้่าง ๆ 
กนัตามล าดบักฎขอ้ 1-10 ระยะทางที่วางให้วกวนพอสมควร (สิง่ต่าง ๆ ดงักล่าวในขอ้นี้ต้องเตรยีมไว้
ก่อนล่วงหน้าในตอนเยน็ของวนัส ารวจตวัเอง) พรอ้มทัง้ก าหนดตวับุคคลจ านวน 11 คน ไวป้ระจ าตามจุด
ทัง้ 10 จุด รวมทัง้ผู้ทีจ่ะกล่าวสรปุอกี 1 คน อยู่รวมกบักฎขอ้ที ่10 ทัง้นี้ผูป้ระจ าตามจุดทัง้ 10 ต้องมไีฟ
ฉายตดิตวัด้วย เพื่อไวอ่้านขอ้ความซึง่อธบิายความหมายของกฎลูกเสอืได ้(ดูเอกสารประกอบ 8) และ
อย่าลมืว่าตามจุดต่าง ๆ ดงักล่าว ต้องมตีะเกยีงจุดตัง้ไวเ้พื่อแสดงจุดที่ตัง้ด้วย เพราะลูกเสอืจะต้องเดนิ
ผ่านโดยมผีูก้ ากบัลกูเสอืน าทางไป เมือ่ลกูเสอืไดฟั้งเรือ่ง “อบายมขุ” จบแลว้ 

6. ผู้ก ากบัลูกเสือหรอืรองผู้ก ากบัลูกเสอืคนหนึ่ง จะเป็นผู้พากองลูกเสือออกเดนิทางไปใน
ระหว่างความมอื ซึง่เปรยีบเสมอืนผ่านวถิทีางแห่งชวีติลูกเสอื โดยเรยีกแถวลูกเสอืใหอ้ยู่ในรปูแถวตอน
หมู่ (ตอนลกึ) เมื่อเรยีบรอ้ยแล้วถอืไฟฉายเดนิน าแถวลูกเสอืไปช้า ๆ ทุกคนอยู่ในภาวะสงบ ไม่พูด ไม่
คุยสิง่ใดทัง้สิน้ และเดนิตามผู้น าไป เมื่อถงึกฎขอ้ 1 ให้ผูน้ าแถวใหส้ญัญาณดว้ยไฟฉายแก่ผูป้ระจ าฐาน
ซึง่ซ่อนตวัอยู่ไมใ่หล้กูเสอืเหน็ อ่านขอ้ความของกฎขอ้ 1 และค าสอนประกอบดงั ๆ และชา้ ๆ ดว้ยเสยีง
ทีห่นักแน่นในท่ามกลางความมอือนัสงบเงยีบนัน้ เมือ่จบขอ้ความแลว้ผูน้ าแถวกน็ าลูกเสอืผ่านฐานต่อไป
ตามล าดบัจนครบกฎขอ้ 10 และแลว้ตอนทา้ยสุดจะมผีูก้ล่าวสรปุกฎทัง้ 10 ขอ้ อกีครัง้หนึ่ง 

7. หลงัจากการกล่าวสรุปแล้ว ผู้น าแถวจงึน าแถวไปสู่ลานกวา้งอกีแห่งหนึ่ง ซึ่งมโีต๊ะหมู่บูชา
ตัง้อยู่พรอ้มแลว้ ผูน้ าแถวเชญิประธานจุดธปูเทยีนบูชาพระรตันตรยั ผูน้ าแถวและลกูเสอืทุกคนยนืพนม
มอืเสรจ็แลว้ผูน้ าแถวมอบเทยีน – ไมข้ดีไฟ พรอ้มค าส ารวจตวัเอง (ขอ้งบงัคบั ฯ ขอ้ 297) ใหลู้กเสอืทุก
คน ลูกเสอืแต่ละคนเมื่อรบัของดงักล่าวแล้ว ให้แยกกนัไปหาที่นัง่ ที่จุดใดจุดหนึ่งในบรเิวณนัน้ ต่างคน
ต่างนัง่ใหห้่างกนั เสมอืนนัง่อยู่โดดเดีย่วและนัง่พจิารณาตวัเองตามขอ้ความทัง้ 21 ขอ้ ในแผ่นกระดาษ
ค าส ารวจตวัเองที่ไดร้บัแจกมา หากมขีอ้ใดทีไ่ม่อาจปฏบิตัไิดห้รอืยากแก่การปฏบิตั ิใหพ้จิารณาส ารวจ
ตวัเองในขอ้นัน้นาน ๆ อกีครัง้หนึ่ง หากยงัถือปฏบิตัไิม่ได้เช่นเดมิ ลูกเสอืผู้นัน้มสีทิธิเ์ดนิออกไปจาก
บรเิวณที่ส ารวจตัวเองได้ และไม่มสีิทธิจ์ะเข้าร่วมพิธเีข้าประจ ากองลูกเสือวสิามญัในวนันัน้ จนกว่า
ลกูเสอืผูน้ัน้จ าผ่านการส ารวจตวัเองทุกขอ้ จงึจะเขา้พธิปีระจ ากองลกูเสอืวสิามญัไดใ้นวนัต่อไป 
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8. เมื่อผู้น าแถวเหน็ว่าลูกเสอืไดก้ระท าส ารวจตวัเองเรยีบรอ้ยแลว้ให้น าลูกเสอืเขา้สู่สถานที่ที่
จะประกอบพธิเีขา้ประจ ากองลูกเสอืวสิามญั และตดิแถบสามสต่ีอไป สถานทีท่ีจ่ะประกอบพธิเีขา้ประจ า
กองลกูเสอืวสิามญั ควรจะเป็นคหูาลกูเสอืวสิามญัหรอืพุทธศาลา หรอืโบสถ ์ซึง่เป็นสถานทีส่งบเงยีบ 

ต่อจากนัน้ กองลูกเสอืวสิามญัท าพธิเีขา้ประจ ากอง ตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาต ิเมื่อ
ลกูเสอืไดต้ดิแถบสามสเีรยีบรอ้ยแลว้ ผูก้ ากบัลูกเสอืกล่าวใหโ้อวาทลูกเสอืเก่า (ถา้ม)ี หรอืผูก้ ากบัลกูเสอื
จบัมอืแสดงความยนิด ีเป็นอนัเสรจ็พธิ ี

 
แนวการปราศรยัเก่ียวกบัพิธีส ารวจตวัเอง 

ในพธิสี ารวจตวัเองและพธิเีขา้ประจ ากองลูกเสอืวสิามญั ซึง่เป็นพธิกีารทีต่่อเนื่องกนันัน้ ผูก้ ากบั
ลกูเสอืจะเป็นบุคคลส าคญัในพธิ ีเป็นผูท้ีจ่ะกล่าวชีแ้จง กล่าวปราศรยัและกล่าวใหโ้อวาทตามขัน้ตอนต่าง 
ๆ ซึง่แยกออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอื 

1. การกล่าวชีแ้จงเมือ่ลกูเสอืวสิามญัในกองทุกคนมาพรอ้มแล้ว 
2. การกล่าวปราศรยัก่อนเริม่จะยา่งก้าวเขา้สู่พธิสี ารวจตวัเอง 
3. การกล่าวใหโ้อวาทตอนทา้ยพธิเีขา้ประจ ากอง 
 

1. การกล่าวช้ีแจง 
เมื่อลูกเสอืวสิามญัทุกคนได้เขา้นัง่ที่พรอ้มกนัแล้ว ผู้ก ากบัลูกเสอืจะกล่าวชี้แจงเป็นใจความว่า 

“พิธกีารส ารวจตวัเองของผู้ที่จะเป็นลูกเสอืวสิามญั ก่อนที่จะถึงพิธเีข้าประจ ากองถือว่าเป็นพิธกีารที่
ส าคญัยิง่และมคีวามหมายอย่างมาก โดยเฉพาะแกชีวติในอนาคตของผู้ที่เป็นลูกเสอืวสิามญั จงึใคร่
ขอร้องพี่น้องลูกเสือโปรดให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจ และช่วยท าให้พิธีนี้ เป็นพิธีที่ส าคัญและมี
ความหมายอยา่งจรงิจงัดว้ย ขออยา่ไดห้วัเราะ อยา่พดูคุยหรอืส่งเสยีงลอ้เลยีนกนัแต่ประการใด 

 
2. การกล่าวปราศรยัก่อนออกเดินทางสู่พิธีส ารวจตวัเองและพิธีเข้าประจ ากอง 

ต่อจากนัน้ผู้ก ากับลูกเสอืจะกล่าวปราศรยั ชี้ให้ลูกเสอืได้มองเห็นสิ่งอบายมุขต่าง ๆ อนัเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินชวีติที่มอียู่โดยรอบ โดยยกตวัอย่าง สุรา นาร ีภาช ีกีฬาบตัร ดงัแนวการกล่าว
ต่อไปนี้ (ขอ้ความนี้  สามารถปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัได)้ 

พีน้่องลกูเสอืทัง้หลาย 
ท่านทราบอยู่แล้วเป็นอย่างดวี่าในการด าเนินชวีติของคนเรานัน้ วถิแีห่งชวีติย่อมแตกต่างกนั

และมิได้เป็นไปอย่างราบรื่น ประดุจดังหนึ่งเดินอยู่บนพรมสีแดง โรยด้วยกลีบกุหลาบอันสวยงาม
ตลอดไป ชวีติของคนเราจะประสบดว้ยอุปสรรคนานาประการ มากบา้งน้อยบา้ง เสมอืนเกาะแก่งทีม่อียู่
ในแม่น ้าล าคลอง ขดัขวางมใิหน้ ้าไหลไปไดโ้ดยสะดวก ในชวีติคนเรา อุปสรรคบางอยา่งจะบัน่ทอนชกัน า
ชวีติบุคคลไปในทางทีผ่ดิทีช่ ัว่รา้ย พระทานเรยีกอุปสรรคเช่นนี้ว่าอบายมุข อบายมุขที่ว่านี้พระท่านเคย
สอนไว้ว่า อบายมุขที่ส าคญันัน้ม ี4 ประการด้วยกนั กล่าวคือ สุรา นาร ีภาช ีกีฬาบตัร แต่ปัจจุบนันี้ 
เหตุการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย สิง่ที่จะท าให้ชวีติคนเรา โดยเฉพาะคนวยัรุ่นหนุ่ม
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สาวลงไปสู่ความหายนะ ลงสู่ห้วงเหวที่ต ่านัน้มเีพิม่ขึน้มากมาย อาท ิยาเสพติด สนุกเกอรค์ลบั สถาน
เรงิรมย ์ส าหรบัเที่ยวกลางคนืม ีบาร ์ไนต์คลบั คอ็ฟฟ่ีชอ็พ สถานอาบอบนวด โรงแรมม่านรูด ผู้คนที่มี
จติใจทราม เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน เหน็แก่ได ้มแีต่คนเก่งแต่ปาก เก่งแต่พดู งานไมท่ า ฯลฯ ดงันี้ เป็นตน้ 

ใคร่จะกล่าวถงึโทษของอุปสรรคหรอืเกาะแก่งแห่งชวีติเหล่านี้ ในพีน้่องลูกเสอืไดฟั้งเพื่อเป็นคติ
เตอืนใจบา้ง ดงัต่อไปนี้ 
 
สรุา 

การดื่มสุราไดม้มีานานก่อนพุทธกาล บรรดาผูน้ าของศาสนาทัง้หลายในโลกไดม้องเหน็โทษของ
การดื่มสุรา จงึได้บญัญตัเิป็นข้อห้าม ขอ้เตอืนใจ ให้ละเว้นการเสพสุราและเครื่องดื่มของเมา แต่ก็ยงัมี
การดื่มสุรามาจนถงึทุกวนันี้ แมแ้ต่ในการเลีย้งซึง่ทางราชการเป็นผูจ้ดักม็กีารเลีย้งสุรากนัอยู่เสมอ เมื่อมิ
อาจหา้มดื่มสุราได ้และบางครัง้บางคนอาจจ าในดื่มสุรา กพ็งึส านึกถงึโทษของสุราไวเ้สมอ โทษของการ
ดื่มสุราและเครื่องดื่มดองของเมา พระท่านบญัญตัไิวด้งัต่อไปนี้ คอืท าให้เสยีทรพัย ์ก่อให้เกดิการววิาม 
เกดิโรค ถูกต าหนิตเิตยีน หน้าดา้นไมรู่จ้กัอาย บัน่ทอนสุขภาพ ก าลงั สตปัิญญา 

 
นารี 

ต่อไปจะได้กล่าวถึงนาร ีหรอืความเป็นนักเลงผู้หญิง เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคญัส าหรบัคนวยัหนุ่ม
สาว เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อคนวัยรุ่นหนุ่มย่างเข้าสู่
ภาวการณ์เป็นหนุ่มสาว ความรู้สกึที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี้จะผลกัดนัให้หนุ่มสาววิง่เข้าหากัน เพื่อ
ประสบความพอใจในเพศสมัพนัธ์ แต่ศลีธรรมและประเพณีบงัคบัมใิห้มนุษยก์ระท าเยีย่งสตัว์ได้ ความ
ต้องการทางเทศมิใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต การขาดความสัมพันธ์ทางเพศมิได้ท าให้คนถึงตาย 
เช่นเดยีวกบัคนที่อดขา้ว คนวยัหนุ่มสาวควรฝึกขดัข่มใจตนเอง มคีวามหนักแน่น อดทน หาทางระบาย
ความรูส้กึนี้ไปใชใ้นทางทีด่มีปีระโยชน์แก่ชวีติของตนเอง เช่น ในการท างาน การคดิสรา้งสรรค ์งานศลิป์
และกฬีา เป็นตน้ กจิกรรมเหล่านี้จะช่วยท าใหว้ามรูส้กึทางเพศลดน้อยลง 

สมัยนี้ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก สถานเริงรมย์ สถานอาบอบนวด 
โรงแรมม่านรดู ได้มใีนเมอืงใหญ่ ๆ เมอืงละหลายแห่ง คนวยัรุ่นหนุ่มพากนัไปเที่ยวหาความส าราญใน
สถานทีเ่หล่านี้ 

การไปหาความส าราญในสถานทีเ่หล่านี้ต้องใช้เงนิทองมาก ปัญหามวี่าคนวยัรุ่นหนุ่มเหล่านี้ซึ่ง
เป็นคนในวยัเรยีนจะเอาเงนิมาก ๆ เช่นนัน้มาจากไหน นี่คอืเหตุหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิอาชญากรรม ส่วนโทษ
ของการด ารงตนเป็นนกัเลงผูห้ญงินัน้ พระท่านสอนไวว้่า จะท าใหเ้กดิโรค ท าใหเ้สยีทรพัย ์เสยีเวลา และ
สุขภาพเสื่อมโทรม 

กามโรคเป็นโรคที่รา้ยแรง อาจตดิต่อไปถงึผู้อื่นได้ ถ้าผู้ที่มคีรอบครวัแล้วก็อาจตดิต่อไปถงึลูก
เมยีได ้หากเป็นมากถงึขึน้สมองจะท าใหผู้น้ัน้เป็นคนพกิารได้ 
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ภาชี 
การเที่ยวในยามวกิาล คอือะไรนัน้ ท่านคงทราบเป็นอย่างด ีแต่เพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจอนัด ี 

ขอน าค าสอนที่ท่านศาสดา ก าหนดความหมายของการเที่ยวยามวกิาลมาเป็นอุทาหรณ์ ท่านว่ามรี าที่
ไหนไปที่นัน่ ขบัรอ้งที่ไหนไปที่นัน่ ดดีสดีีเป่าที่ไหนไปที่นัน่ เสภาที่ไหนไปที่นัน่ เพลงที่ไหนไปที่นัน่  
เถดิเถงิทีไ่หนไปทีน่ัน่ ซึง่พอสรปุไดว้่า ไปเทีย่วกนัแทบไม่มเีวลาท ามาหากนิ พระท่านจงึไดบ้ญัญตัโิทษ
ของการเที่ยวยามวกิาลไวว้่า ท าให้ไดช้ื่อว่าไม่รกัษาตวั ท าให้ไดช้ื่อว่าไม่รกัลูกเมยี ไม่รูจ้กัรกัษาทรพัย ์
เป็นทีร่ะแวงของคนทัง้หลาย มกัถูกใส่ความและไดร้บัความล าบาก 

 
กีฬาบตัร 

การเล่นการพนันมโีทษมาเช่นเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อชนะย่อมก่อเวร เมื่อแพย้่อมเสยีดายทรพัย์
ทีเ่สยีไป ทรพัยย์อ่มฉิบหาย ไมม่ใีครเชื่อถอ้ยค า เป็นทีห่มิน่ประมาทของเพื่อน 

การเล่นการพนันนัน้น ามาซึง่ความพนิาศแก่ทรพัยส์นิทีม่อียู่ทุกชนิด มคี ากล่าวว่าถูกไฟไหม ้10 
ครัง้ ยงัไม่รา้ยแรงเท่ากบัการเสยีการพนัน เพราะเมื่อไฟไหม้บ้าน ที่ดนิยงัอยู่เป็นของเรา เราอาจปลูก
บา้นอยู่ใหม่ได้ แต่ถ้าเราแพ้การพนัน เราอาจเสยีทัง้บ้านทัง้ที่ดนิก็ได้ ฉะนัน้ จงึนับว่าการเล่นการพนัน
นัน้ น ามาซึง่ความเสยีหายอยา่งยิง่ 
 
ยาเสพติด (ข้อความวรรคน้ี ควรเปล่ียนให้เป็นไปตามยคุสมยั) 
(สารท่ีเดก็มกัเสพในปัจจบุนั บหุร่ี  ยาบ้า  กญัชา  กระท่อม  4คณู100) 

ยาเสพตดิ อบายมุขอย่างใหม่เป็นภยัรา้ยแรงต่อสุขภาพ อนามยั ขณะน ้าก าลงัระบาดอยู่ในหมู่
คนวยัรุน่หนุ่มสาวมากมาย ยาเสพตดิมหีลายชนิด ที่รูจ้กักนัทัว่ไปคอื เฮโรอนี แหล่งผลติเฮโรอนีมาจาก
สามเหลีย่มทองค า เดนิทางผ่านประเทศไทย เพื่อส่งไปขายต่างประเทศอกีต่อหนึ่ง เฮโรอนีมรีาคาแพง
มาก และหาซื้อได้ยากเข้าทุกที เพราะทางราชการปราบปรามอย่างเข้มแขง็ คนวยัรุ่นหนุ่มหนัไปหา            
ทนิเนอร ์น ้ามนัผสมส ีเอามาสูดกลิ่นแทน ท าให้สอีนัตรายมากยิง่ขึน้ ร่างการอ่อนแอ เป็นการบัน่ทอน
หลงัของชาติโดยทางอ้อม คนวยัรุ่นหนุ่มได้เงนิจากไหนมาซื้อยาเสพติดเหล่านี้ คงไม่มปัีญหา ต้องไป 
ลกัขโมยใครมาเป็นแน่  

เหตุของการตดิยาเสพตดิมกัเกดิจากการคบเพื่อนเสเพล เขาชวนใหล้องครัง้สองครัง้โดยเขาซื้อ
ใหล้อง ไมช่า้กต็ดิ เมือ่ตดิแลว้รกัษาใหห้ายไดย้าก อนาคตของชวีติจะหมดไป 
 
คนดีแต่พดู คนเหน็แก่ได้ 

คนดแีต่พูดนัน้ อาจท าใหเ้ราหลงท าอะไรตามเขาไดห้ลายอย่าง เขาเป็นคนช่างพูดแต่เขาพดูเพื่อ
หาประโยชน์ของเขาเอง คนอย่างนี้มีอันตรายมาก เพราะเขาเป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ไม่คิดถึง
ประโยชน์ของผูอ้ื่น ไมเ่หน็ใจผูอ้ื่น 

ขอจบค าปราศรยัแต่เพยีงน้ี 
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ต่อจากนี้ นาย......จะน าท่านเดนิทางไปสู่สถานที่ที่จะประกอบพธิเีขา้ประจ ากองลูกเสอืวสิามญั
ขอใหท้่านเดนิทางไปดว้ยความสงบเงยีบ และท าใจใหผ้่องใส 

 
3. การกล่าวให้โอวาทตอนท้ายของพิธีเข้าประจ ากอง 

เมื่อสมาชกิกองลูกเสอืวสิามญัได้เดนทางผ่านวถิชีวีติ ส ารวจตวัเองเป็นที่แน่นอนจนท าพธิเีขา้
ประจ ากองลกูเสอืวสิามญัแลว้ ผูก้ ากบัลกูเสอืจะกล่าวใหโ้อวาทแก่ลกูเสอืวสิามญัตามแนวตวัอยา่งดงันี้ 

ลกูเสอืใหมท่ัง้หลาย 
บดันี้เจ้าทุกคนได้เป็นลูกเสอืวสิามญัโดยสมบูรณ์แล้วในนามของคณะกรรมการบรหิารลูกเสอื

แห่งชาต ิขา้พเจา้ขอตอ้นรบัเจา้ทุกคนเป็นสมาชกิลกูเสอืวสิามญัของไทยต่อไป 
ขา้พเจา้หวงัว่าเจา้คงไม่ลมืค าว่าบรกิาร ซึ่งเป็นคตพิจน์อนัส าคญัของลูกเสอืวสิามญัและเจา้จะ

ปฏบิตักิารบรกิารใหแ้ก่เพื่อนมนุษยท์ุกชัน้ โดยมไิดเ้หน็แก่ความเหน็ดเหนื่อย และมไิดห้วงัการตอบแทน
แต่ประการใด ในการที่จะให้การบรกิารแก่ผู้อื่นอย่างได้ผลเต็มที่ “เจา้จงเตรยีมพรอ้ม” ตวัเจา้ตลอดไป
ดว้ย กล่าวคอืท าตวัเจา้ใหม้สีุขภาพอนามยัสมบูรณ์ไม่เจบ็ไม่ป่วย ศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัวชิาการปฐม
พยาบาล เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุไดโ้ดยฉบัพลนัทนัท ี

อนึ่ง เจา้จงค านึงถงึสสีามสทีีป่ระดบัอยู่ทีไ่หล่ของเจา้เสมอ เจา้มหีน้าที่ดูแลช่วยอุปการะสัง่สอน
ลูกเสือรุ่นน้องของเจ้าให้เขาเป็นคนดี มีความรู้ ความประพฤติดีเสมอ ช่วยกันสร้างสังคมให้
เจรญิกา้วหน้า มคีวามสงบสุข ประเทศชาตมิัน่คง 

ดว้ยอ านาจคุณพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายทีเ่จา้นบัถอื โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดวงพระ
วญิญาณของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสอืไทย จงไดโ้ปรด
ดลบนัดาลใหเ้จา้ทุกคน จงมคีวามสุข ความเจรญิ ปรารถนาสิง่ใดทีด่ทีีช่อบจงส าเรจ็ทุกประการ และใหม้ี
ความเจรญิกา้วหน้าในชวีติลกูเสอืของเจา้ตลอดไป. 

         สวสัด ี
กฎลกูเสือ 10 ข้อท่ีใช้กล่าวตามมาตรฐานในการประกอบพิธีส ารวจตวัเอง 
 
ข้อ 1. ลกูเสือมีเกียรติเช่ือถือได้ 

ลูกเสอืที่แท้จรงิถอืว่าเกียรติของเขาส าคญักว่าสิง่ใด เกียรติของเขาเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์คนที่รูจ้กั
รกัษาเกยีรตเิป็นผู้เชื่อถอืได้เสมอ เขาจะไม่กระท าสิง่ใด ๆ ที่เสยีเกียรต ิเช่น พูดเทจ็กบัผู้บงัคบับญัชา
หรอืนายจา้ง หรอืผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชาของเขา และเขาจะท าตวัใหเ้ป็นทีน่ับถอืของคนทัว่ไป ในฐานทีเ่ป็น
ลูกเสือวสิามญั ท่านต้องไม่ยอมให้สิ่งที่ย ัว่ยวนใจ ไม่ว่าจะลึกลบัหรอืรุนแรงเพียงไรมาชกัจูงให้ท่าน
กระท าการใด ๆ ทีไ่มสุ่จรติ หรอืเป็นทีน่่าสงสยั ท่านจะไมล่ะเมดิค ามัน่ สญัญาเป็นอนัขาด 

 
ข้อ 2. ลกูเสือมีความจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และซ่ือตรงต่อผูมี้พระคณุ 

ในฐานะเป็นพลเมอืงด ีท่านจะระลกึถงึเสมอว่าท่านเป็นคนหนึ่งในคณะ หรอืเป็นอฐิก้อนหนึ่งใน
ก าแพง ท่านจะต้องท าหน้าที่ของท่านให้ดทีี่สุด และซื่อตรงกบัผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัท่าน เช่น พ่อ แม่ พี่
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น้อง นายจา้งและลูกจา้งของท่าน ท่านจะต้องไมท าลายเกยีรตขิองท่านด้วยการเล่นไม่ซื่อ นอกจากนัน้ 
ท่านต้องไม่ท าให้ผู้ที่ไว้วางใจท่าน ไม่ว่าชายหรอืหญิงต้องผดิหวงั บรรพบุรุษของท่านได้ท างานด้วย
ความเขม้แขง็รบด้วยความทรหด และตายด้วยความองอาจ เพื่อรกัษาบ้านเมอืงไว้ให้ท่าน ขออย่าให้
บรรพบุรุษของท่านมองลงมาจากสวรรค ์และเหน็ท่านเที่ยวแต่ เอามอืใส่กระเป๋าโดยไม่ไดท้ าประโยชน์
อะไรเพื่อบา้นเมอืงเลย จงแสดงบทบาทของท่านแต่ละคนตามต าแหน่งของตน และเล่นดว้ยน ้าใจนกักฬีา 
 
ข้อ 3. ลกูเสือมีหน้าท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ลูกเสอืจะพยายามให้ความเมตตากรุณา เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนอยู่เสมอ ความ
คดิเหน็ของเขามวี่าคนทุกคนต้องตาย แต่ท่านควรจะท าใจของท่านว่าก่อนเวลาจากโลกนี้ไปตามวถิทีาง
ของธรรมชาติ ท่านควรจะท าความดีบ้าง ฉะนัน้จงท าทันที เพราะท่านไม่รู้เลยว่าเมื่อใดท่านจะต้อง
ล่วงลบัไป 

 
ข้อ 4. ลกูเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกบัลูกเสืออ่ืนทัว่โลก 

ในฐานะที่เป็นลูกเสอืวสิามญั ท่านจะต้องยอมรบัรูว้่าคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษย์ และท่านต้องไม่
รงัเกยีจความแตกต่างในเรือ่งของความคดิ วรรณะ ศาสนาหรอืชาตบิา้นเมอืง ท่านตอ้งขจดัอคตขิองท่าน
และมองหาจุดดขีองคนอื่น ส่วนจุดชัว่นัน้คนโง่ก็ย่อมวจิารณ์ได้ ถ้าท่านแสดงไมตรจีติต่อคนชาตอิื่นได้
เช่นน้ี กน็บัว่าท่านไดช้่วยก่อใหเ้กดิสนัตภิาพและไมตรจีติระหว่างประเทศและมวลมนุษยช์าตไิด้ 
 
ข้อ 5. ลกูเสือเป็นผูส้ภุาพเรียบร้อย 

ในฐานะทีท่่านเป็นลกูเสอืวสิามญั ท่านจะตอ้งสุภาพและค านึงถงึผูห้ญงิ คนแก่ เดก็และบุคคลทัว่ 
ๆ ไป แต่ยิ่งกว่านัน้ ท่านจะต้องสุภาพต่อฝ่ายตรงข้ามกับท่านด้วย รวมความว่า ท่านจะต้องเป็น
สุภาพบุรษุ สุภาพบุรษุ คอืผูป้ฏบิตังิานตามกฎแห่งการบ าเพญ็ประโยชน์ของลกูเสอื 
ข้อ 6. ลกูเสือมีความเมตตากรณุาต่อสตัว ์

สตัว์ทัง้หลาย มคีวามรกัและหวงแหนชวีติของตนยิง่กว่าสิง่ใด ต่างก็ดิน้รนต่อสู่เพื่อใหม้ชีวีติอยู่
รอดและปลอดภยัจากอันตราย ทุกชวีติปรารถนาความสุข ความรกั ความอบอุ่น และการช่วยเหลือ
เกือ้กูล แต่เกลยีดกลวัและหวาดระแวงต่อการล่วงเกนิ เบยีดเบยีน และท ารา้ย 

ภารกจิอนัส าคญัที่สุดของลูกเสอืวสิามญั คอืการช่วยเหลอืผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ และการ
บรกิารแก่ผูอ้ื่นใหไ้ดร้บัความสุข ดงันัน้ลูกเสอืวสิามญัทุกคน จงึควรจะเป็นผูท้ีม่คีวามรกัและความเมตตา
กรณุาต่อสตัวด์ว้ย 

 
ข้อ 7. ลกูเสือเช่ือฟังค าสัง่ของบิดามารดา และผูบ้งัคบับญัชาด้วยความเคารพ 

ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามญั ท่านย่อมบังคับตนเองและเต็มใจเชื่อฟังค าสัง่ของพ่อแม่ คร ู
อาจารย ์นายหมูแ่ละผูก้ ากบัลกูเสอื โดยชอบดว้ยเหตุผล ไมม่กีารโตแ้ยง้ 
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ชุมชนที่มวีนิัยดีเป็นชุมชนที่มคีวามสุขที่สุด แต่วนิัยต้องเกิดมาจากภายในมใิช่ถูกบงัคบัจาก
ภายนอก ดงันัน้ การปฏบิตัตินเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่ผูอ้ื่นจงึเป็นสิง่ทีม่คีุณค่ามาก 
 
ข้อ 8. ลกูเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความล าบาก 

ในฐานเป็นลกูเสอืวสิามญั คนอื่น ๆ จะคอยมองดทู่านและคดิอยูเ่สมอว่าท่านคงจะไม่หวัเสยีและ
จะยนืหยดัต่อสูด้ว้ยความเขม้แขง็แระร่าเรงิอดทน ในเมือ่มเีหตุการณ์ฉุกเฉินเกดิขึน้ 

 
ข้อ 9. ลกูเสือเป็นผูม้ธัยสัถ ์

ในฐานะท่านเป็นลูกเสือวิสามญั ท่านจะมองไปข้างหน้าและจะไม่ยอมเสียเวลาหรอืเสียเงนิ
ส าหรบัความสุขส าราญในปัจจุบนั แต่จะใชโ้อกาสนัน้ เพื่อให้ไดบ้รรลุความส าเรจ็ในหน้าทีท่ีท่่านกระท า 
ทัง้นี้เพื่อว่าจะไดไ้มต่อ้งเป็นภาระแก่ผูอ้ื่น แต่กลบัจะเป็นการช่วยเหลอืผูอ้ื่นไดอ้กีดว้ย 

 
ข้อ 10. ลกูเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 

ในฐานะที่ท่านเป็นลูกเสอืวสิามญั ท่านต้องมใีจสะอาด คดิแต่เรื่องที่เป็นมงคล สามารถควบคุม
สตแิละจติใจตนเองไมใ่หฟุ้้งซานในรปู-รส-กลิน่-เสยีง-สมัผสั และของมนึเมาจนเกนิกว่าเหตุ ท่านตอ้งเป็น
ตวัของตวัเอง และเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่ผูอ้ื่น ในทุกสิง่ทุกอยา่งทีท่่านคดิ-พดู และกระท า 
 
สรปุตามกฎ 10 ข้อ ของลกูเสือวิสามญั 

ในฐานะที่ท่านเป็นลูกเสือวสิามญั ท่านต้องจ าไว้ว่าการข้ามจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็น
ผูใ้หญ่นัน้ ท่านมไิดเ้ป็นแต่เพยีงเรยีนรูใ้นการปฏบิตัติามกฎของลูกเสอื แต่ท่านก าลงัใชก้ฎของลูกเสอืนัน้
ส าหรบัปฏบิตัใินการด าเนินชวีติของท่าน ในปัจจุบนั ท่านอยู่ในฐานะรบัผดิชอบทีจ่ะเป็นตวัอย่างแก่ผูอ้ื่น 
และชกัน าเขาเหล่านัน้ให้ไปในทางทีด่หีรอืทางชัว่กไ็ด ้ถ้าท่านปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอื
ท่านก็ย่อมเป็นตวัอย่างที่ดี แต่ถ้าท่านไม่ปฏิบตัิเช่นนัน้ ก็เป็นที่น่าเสยีดายว่าท่านจะเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความชัว่รา้ยและชกัน าผูอ้ื่นไปในทางทีผ่ดิ 
 
การส ารวจตวัเองของผูท่ี้เข้าเป็นลกูเสือวิสามญั 

 
การสมคัรเขา้เป็นลกูเสอืวสิามญั เริม่ตน้ดว้ยการส ารวจตวัเองก่อน ดงัต่อไปนี้ 
ก. เมื่อเรามอีายุมากขึ้น วนัเวลาก็ยิง่ผ่านไปเรว็ขึ้น เมื่อคดิดูจะเห็นว่าชวีติของคนเรานัน้สัน้

มาก และในไมช่า้กจ็ะสิน้สุดลง ลกูเสอืวสิามญัจงึควรถามตนเองว่า 
1) ฉนัไดใ้ชเ้วลาในชวีติของฉนัใหเ้ป็นประโยชน์สมกบัทีไ่ดเ้กดิมาแลว้หรอื 
2) ฉนัไดป้ล่อยเวลาใหห้มดไปโดยไมไ่ดท้ าอะไรใหเ้ป็นประโยชน์เลยหรอื 
3) ฉนัก าลงัท างานอะไรทีไ่มเ่ป็นประโยชน์แก่ใครเลยหรอื 
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4) ฉันเสาะแสวงหาความเพลดิเพลนิหรือหาเงนิ หรอืหนทางก้าวหน้าให้แก่ตนเองมาก
เกนิไป โดยมไิดพ้ยายามช่วยเหลอืผูอ้ื่นหรอื 

5) ฉันเคยท ารา้ยหรอืท าให้ใครเดอืดรอ้นบ้างหรอืไม่ ฉันท าอะไรเพื่อแก้ไขสิง่ที่ฉันผดิไป
แลว้ไดบ้า้ง 

6) ฉนัเคยไดช้่วยเหลอืใครบา้งในชวีติของฉนั มใีครอกีหรอืไมท่ีฉ่นัจะช่วยได้ 
ข. คตพิจน์ของลกูเสอืวสิามญั คอื “บรกิาร” ฉะนัน้ ถ้าไดเ้ขา้ร่วมเป็นลูกเสอืวสิามญักค็งจะไดม้ี

โอกาสไดร้บัการฝึกอบรมและท างานเกี่ยวกบับรกิารต่าง ๆ ซึ่งถ้าฉันมไิดเ้ป็นลูกเสอืวสิามญัจงึควรถาม
ตนเองว่า 

1) ฉนัเขา้มาเป็นลกูเสอืวสิามญั เพื่อความสนุกสนานทีจ่ะไดเ้ท่านัน้หรอื 
2) ฉนัตัง้ใจจะบรกิารโดยการเสยีสละอย่างจรงิใจหรอืไม่ 
3) ฉนัเขา้ใจความหมายของค าว่า “บรกิาร” อยา่งไร 
4) ฉนัท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้นในงาน แผนงาน หรอืกระท าการใด ๆ ของฉนับา้งหรอืไม่ 
5) บรกิารอะไรทีฉ่นัท าไดอ้ยา่งดทีีสุ่ด ทีบ่า้น ทีท่ างาน และในเวลาว่างของฉนั 

 
ค. บรกิาร ไม่ใช่เรื่องของเวลาว่างเท่านัน้ บรกิารความเป็นทศันคตแิห่งชวีติ ซึง่มชี่องทางที่จะ

แสดงออกมาดว้ยความสมคัรใจของเราเอง เราไม่ไดท้ างานเพื่อนายจา้งใด ๆ ทีเ่ราใหบ้รกิารเพราะเรามี
จติในสูง การกระท าเช่นนี้แสดงว่าเราเป็นลูกผู้ชาย เนื่องจากความส าเรจ็ในการให้บรกิารย่อมแล้วแต่
นิสยัในคอของเราเองเป็นส าคญั ฉะนัน้ จงึต้องบงัคบัตนเองใหอ้ยู่ในวนิัยเพื่อว่าเราไดเ้ป็นตวัอย่างทีด่แีก่
ผูอ้ื่น 

1) ฉนัจะเพยีรพยายามทีจ่ะละหรอืเลกินิสยัชัว่ทัง้หลายทีไ่ดม้มีาแต่ก่อนแลว้หรอื 
2) อะไรเป็นจดุอ่อนใจคอของฉนับา้ง 
3) ฉันมีความจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อค รอบครัว 

ผูบ้งัคบับญัชา ผูน้้อย ขบวนการลกูเสอื เพื่อนของฉนัและตวัของฉนัเองหรอืไม่ 
4) ฉนัเป็นผูม้เีกยีรต ิมสีจัจะ และเชื่อถอืไดจ้รงิหรอื 
5) ฉนัมใีจหนกัแน่น รา่เรงิ และมคีวามเมตตากรณุาต่อผูอ้ื่นหรอื 
6) ฉนัมสีต ิและประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ หรอื 
7) ฉนัมคีวามมานะ อดทน ทีจ่ะยนืหยดัในเมือ่โชคไมเ่ขา้ขา้งฉันหรอื 
8) ฉนัเป็นตวัของฉนัเอง หรอืฉนัยอมใหผู้อ้ื่นชกัจงูไป 
9) ฉนัมใีจเขม้แขง็พอทีจ่ะหลกีเลีย่งจากสิง่ยัว่เยา้ยวนต่าง ๆ เช่น การพนนั สุรา นาร ี
10) ถา้ฉันมขีอ้บกพร่องในสิง่เหล่านี้ประการใด ฉันจะตกลงใจ ณ บนันี้ หร ืไม่ว่าฉันจะท า

ตวัใหด้ทีีสุ่ดจะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเหล่านัน้ และสลดัใหส้ิน้ไปของใหส้ิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลายจงดลบลัดาลใหข้า้
มกี าลงัในที่จะก้าวไปขา้งหน้าอย่างลูกผูช้ายสมเป็นพลเมอืงด ีและเพื่อเป็นก าลงัของชาตบิ้านเมอืงของ
ขา้สบืไป 
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ในการส ารวจตวัเองของลูกเสอืวสิามญันัน้ ส่วนมากจะกระท าก่อนท าพิธเีขา้ประจ ากองเลก็น้อย
หรอืจะเรยีกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพธิเีขา้ประจ ากองกไ็ด้เพราะในทางปฏบิตันิัน้เมื่อเตรยีมลูกเสอืวสิามญั
ไดผ้่านหลกัสูตรเตรยีมลูกเสอืวสิามญัมาแลว้ และสมคัรใจทีจ่ะเป็นลูกเสอืวสิามญั ผูก้ ากบัลูกเสอืวสิามญั
ก็จะได้กระท าพธิเีข้าประจ ากองให้แก่เตรยีมลูกเสอืวสิามญันัน้ ๆ ก่อนที่จะท าพธิเีขา้ประจ ากองนัน้ ผู้
ก ากบัลกูเสอืจะใหเ้ตรยีมลกูเสอืวสิามญัท าการส ารวจตวัเองก่อน โดยผูก้ ากบัลกูเสอืจะนดัหมายใหเ้ตรยีม
ลกูเสอืวสิามญัมาพรอ้มกนั ส่วนมากจะกระท าในตอนกลางคนื เมือ่เตรยีมลกูเสอืวสิามญัมาพรอ้มกนัแลว้
ผู้ก ากบัลูกเสอืวสิามญัก็จะอธบิายให้เตรยีมลูกเสอืวสิามญัฟังถงึเรื่องอุปสรรคในการด าเนินชวีติต่าง ๆ 
เช่น สุรา นาร ีพาช ีกฬีาบตัร ใหเ้ตรยีมลกูเสอืวสิามญัฟังพอสมควรแลว้กจ็ะน าเตรยีมลูกเสอืวสิามญัเดนิ
ไปยงัทีจ่ะกระท าการส ารวจตวัเอง และก่อนจะถงึสถานทีส่ ารวจตวัเองนัน้ จะผ่านจดุต่าง ๆ 10 จดุ แต่ละ
จุดมผีูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืวสิามญัอ่านกฎของลูกเสอื และอธบิายความหมายนัน้ ๆ ให้ฟังดงั ๆ โดยเริม่
ตัง้แต่กฎของลูกเสอืขอ้ที่ 1 เป็นต้นไปเป็นจุด ๆ ถงึจุดไหนก็หยุดฟัง พออ่านจบก็เดนิต่อไปจนหมดทัง้ 
10 ขอ้ กจ็ะถงึสถานทีส่ ารวจตนเอง ซึง่มบีรเิวณกวา้งพอทีลู่กเสอืจะแยกกนัเพื่อส ารวจตวัเองอย่างอสิระ
ไม่ชดิกนัเกินไป มโีต๊ะหมู่บูชา และหลงัจากจุดธูปเทยีนบูชาพระแล้ว ผู้ก ากบัลูกเสอืก็จะแจกเทยีนให้
ลกูเสอืคนละ 1 เล่ม พรอ้มทัง้ขอ้ความส ารวจตนเองคนละ 1 แผ่น และนัดหมายใหทุ้กคนไปนัง่พจิารณา 
โดยจุดพจิารณาข้อความ เมื่อทุกคนพจิารณาได้เวลาพอสมควรหรเืข้าใจ หรอืเทยีนหมดเล่มแล้ว ให้
กลบัไปยงัสถานที่ท าพิธีเข้าประจ ากองทันที ส่วนผู้ก ากับลูกเสือวิสามญัและผู้บังคับบัญชาอื่น ๆ ก็
กลบัมายงัสถานที่กระท าพธิเีข้าประจ ากอง เพื่อเตรยีมพธิกีารต่าง ๆ รอเตรยีมลูกเสอืวสิามญักลบัมา 
เมือ่เตรยีมลกูเสอืวสิามญักลบัมายงัทีก่ระท าพธิเีขา้ประจ ากองหมดแลว้ทุกคน กเ็ริม่พธิเีขา้ประจ ากองทนัท ี
 
พิธีเข้าประจ ากองลกูเสือวิสามญั 

 

พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืวสิามญั ใหป้ฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
ให้น าเตรยีมลูกเสอืวสิามญัในเครื่องแบบมายนือยู่ขา้งหน้ากองลูกเสอืวสิามญั และอยู่ระหว่างพี่

เลีย้งสองคน มโีต๊ะพธิซีึง่ปูดว้ยธงชาต ิผู้ก ากบัลูกเสอืยนืด้านหนึ่งของโต๊ะพธิหีนัหน้าเขา้ลูกเสอืทีจ่ะเขา้
ประจ ากองแลว้เรยีกชื่อผูท้ีจ่ะเขา้พธิ ีและถามดงันี้ 

 

ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกชื่อผูส้มคัร “เจา้มาที่นี่เพื่อที่จะเขา้มาเป็นลูกเสอืวสิามญัในคณะพี่น้องลูกเสอืแห่ง
โลกอนัยิง่ใหญ่หรอื” 

ผูส้มคัร “ครบั” 
ผูก้ ากบัลกูเสอื “ถงึแมว้่าเจา้จะมขีอ้ยุง่ยากมาบา้งแลว้ในอดตี แต่บดันี้ เจา้กไ็ดต้ัง้ใจทีจ่ะท าใหด้ี

ที่สุดเพื่อเป็นผู้มเีกียรติ มสีจัจะ มคีวามซื่อตรงในการงานทัง้ปวง พรอ้มที่จะ
ปฏบิตัชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ ใช่หรอืไม่” 

ผูส้มคัร “ใช่ครบั” 
ผูก้ ากบัลกูเสอื “เจา้ไดค้ดิรอบคอบดแีลว้หรอืว่า เจา้พรอ้มทีจ่ะเขา้เป็นลกูเสอืวสิามญั” 
ผูส้มคัร “ขา้ไดค้ดิรอบคอบดแีลว้” 
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ผูก้ ากบัลกูเสอื “เจา้เขา้ใจหรอืไม่ว่าค าว่า “บรกิาร” นัน้หมายความว่า ตลอดเวลาเจา้จะต้องมใีจ
หนักแน่นต่อผู้อื่นทุกคนและเจ้าจะท าดีที่สุดเพื่อช่วยเหลอืผู้อื่น ถึงแม้ว่าการ
ช่วยเหลอืนัน้ไม่สะดวก หรอืไม่เป็นที่พอใจ หรอืไม่เป็นที่ปลอดภยัแต่ตวัเอง 
และจา้จะไมห่วงัสิง่ตอบแทนใด ๆ ในการใหบ้รกิารนัน้” 

ผูส้มคัร “ขา้เขา้ใจดแีลว้” 
ผูก้ ากบัลกูเสอื “เจา้เขา้ใจดแีลว้หรอืไม่ว่าการที่เจา้จะเป็นลูกเสอืวสิามญันัน้เจา้ก าลงัจะร่วมอยู่

ในคณะลูกเสอืที่ต้องการจะช่วยเหลอืเจา้ ให้สามารถปฏบิตัติามอุดมการณ์คติ
ของเจา้ และเราขอให้เจ้าปฏบิตัิตามข้อบงัคบัและคติพจน์ของเราในเรื่องการ
ใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่น” 

ผูส้มคัร “ขา้เขา้ใจดแีลว้” 
ผูก้ ากบัลกูเสอื “ถา้เช่นนัน้ ขา้ขอให้เจา้กล่าวค าปฏญิาณของลูกเสอืและพงึเขา้ใจไดด้ว้ยว่า เจา้

แปลความหมายของค าปฏญิาณนี้ไมใ่ช่อยา่งเดก็ แต่จะแปลอยา่งผูใ้หญ่” 
ผูส้มคัร (ก้าวออกมาขา้งหน้า เอามอืซา้ยจบัธง มอืขวาแสดงรหสั) ลูกเสอืในกองลูกเสอื

วสิามญัทุกคนแสดงรหสั 
ผูส้มคัร “ดว้ยเกยีรตขิองขา้ ขา้สญัญาว่า 
 ขอ้ 1 ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
 ขอ้ 2 ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่ 
 ขอ้ 3 ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื” 
 ครัน้แลว้ผูก้ ากบัลกูเสอืจบัมอืลกูเสอืวสิามญัใหมด่ว้ยมอืซา้ย และกล่าวว่า 
ผูก้ ากบัลกูเสอื “ขา้ ฯ เชื่อเจา้ว่าดว้ยเกยีรตขิองเจา้ เจ้าจะปฏบิตัติามค าปฏญิาณทีเ่จา้ใหไ้วแ้ลว้ 

ผูก้ ากบัลูกเสอืวสิามญั ตดิแถบทีไ่หล่แก่ลูกเสอืวสิามญัและมอบเครื่องหมายให้
พรอ้มกบักล่าวว่า 

ผูก้ ากบัลกูเสอื “แถบทีไ่หล่นี้มสีามส ีคอืสเีหลอืง สเีขยีวและสแีดง สเีหล่านี้เป็นสขีองลกูเสอืทัง้
สามประเภททีอ่ยู่ในวงพีน้่องลูกเสอื ขา้ขอต้อนรบัเจา้มาอยู่ดว้ย ขอใหส้ทีัง้สาม
นี้จงเป็นเครื่องเตือนใจให้เจา้ระลกึถงึหน้าที่ของเจา้มอียู่ต่อลูกเสอืรุ่นน้องและ
ขอใหเ้จา้ระลกึถงึความรบัผดิชอบของเจา้ในฐานะทีเ่ป็นลูกเสอืวสิามญัในการที่
จะบ าเพญ็ตนใหด้ทีีสุ่ดทีจ่ะเป็นตวัอยา่งแต่ลกูเสอืรุน่น้องต่อไป” 
ครัน้แลว้ใหก้องลกูเสอืวสิามญักา้วเขา้มาลอ้มรอบลกูเสอืวสิามญัใหม่ จบัมอืแลว้

กล่าวค าตอ้นรบั ลกูเสอืวสิามญัใหใ้ชไ้มง้า่มแทนไมพ้ลอง 
เมือ่เตรยีมลกูเสอืวสิามญัไดเ้ขา้ถงึพธิปีระจ ากองเป็นลูกเสอืวสิามญัโดยสมบรูณ์ 

ผู้ก ากบัลูกเสอืวสิามญัจงึด าเนินการฝึกอบรมลูกเสอืวิสามญัตามหลกัวชิาพเิศษ ตามแผนก าหนดการ
ฝึกอบรมที่ได้จดัท าไว้ วชิาพเิศษลูกเสอืวสิามญัตามขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าด้วยการปกครอง 
หลกัสูตและวชิาพิเศษลูกเสือวิสามญั (ฉบบัที่ 15) พ.ศ. 2529 ซึ่งมรีายละเอียดของเนื้อหาวิชาตาม
รายวชิาดงันี้คอื 
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คหูาลกูเสือวิสามญั 

คูหาลูกเสอืวสิามญั เป็นสิง่จ าเป็นที่กองลูกเสอืวสิามญัจะต้องจดัให้มขีึ้นในกองลูกเสอืวสิามญั 
คูหาลูกเสอืวสิามญัหมายถงึสถานทีข่องลูกเสอืวสิามญั ซึง่เป็นสถานทีป่ระกอบกจิกรรมของลูกเสอื เช่น
การประชุมวางแผนหรอืประกอบพิธีประดบัแถบสี (ส าหบัเตรยีมลูกเสือวสิามญัและลูก เสือวสิามญั) 
ตอ้งการใหล้กูเสอืวสิามญัมสีถานทีร่วมจติใจยดึมัน่ในอุดมการณ์ของลกูเสอื 

1. บริเวณสถานท่ี ควรเป็นสถานทีส่งบเงยีบ มบีรเิวณกวา้งขวาง มคีวามสะอาดโดยรอบบรเิวณ 
2. ลกัษณะการปลูกสร้าง จะเป็นแบบใดก็ได้ให้ดูแล้วเป็นที่สะดุดตา อาจเป็นทรงไทยหรอื

ทรงประยกุต ์
3. วสัดท่ีุใช้ก่อสร้าง จะใชว้สัดุอย่างไรกแ็ล้วแต่ฐานะการเงนิของกองเป็นส าคญั การก่อสรา้ง

อาจะใชไ้มก้ลม ปีกไม ้หรอือฐิ แต่ทีส่ าคญัคอืใหม้คีวามคงทน 
4. การสร้างภายในคหูา 

(1) มหีอ้งประชุม 
(2) มหีอ้งสมดุเกีย่วกบัลกูเสอื 
(3) มหีอ้งเกบ็เครือ่งหมาย 
(4) มหีอ้งเกบ็พสัดุ 
(5) มหีอ้งน ้า 
(6) มทีีส่ าหรบัพกั 

5. ส่ิงประกอบภายใน คูหาลูกเสอืวสิามญัเป็นสถานที่ซึ่งใช้ส าหรบัพธิกีารต่าง ๆของลูกเสอื
วสิามญัดว้ย จงึตอ้งมสีิง่ต่าง ๆ ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะ ดงันี้ 

(1) พระพุทธรูปและโต๊ะหมู่บูชา ถ้าลูกเสือนับถือศาสนาเดียวกันก็ให้ประดิษฐาน
พระพุทธรปูไวบ้นโต๊ะบชูา หรอืศาสนาอื่นกแ็ลว้แต่ความเคารพนบัถอื 

(2) ธงชาต ิธงประจ ากอง 
(3) พระบรมฉายาลกัษณ์พระประมขุของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
(4) พระบรมรปูรชักาลที ่6 พระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย 
(5) รปู บ-ีพ ีผูก่้อก าเนิดลกูเสอืโลก 
(6) ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

6. ลกัษณะการใช้คหูาลกูเสือวิสามญั 
(1) ใชเ้ป็นทีส่อนและอบรมลกูเสอื 
(2) ใชเ้ป็นทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ ากองหรอืประชุมสมาชกิของกอง 
(3) ใชค้น้ควา้หาความรูเ้ป็นหอ้งสมดุ 
(4) ใชท้ าพธิทีางศาสนา เช่น ท าบุญในโอกาสครบรอบตัง้กองลกูเสอื 
(5) ใชท้ าพธิทีางลกูเสอื เช่น พธิเีขา้ประจ ากอง พธิถีวายราชสดุด ี
(6) ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีร่ะลกึทีไ่ดม้าจากทีอ่ื่น หรอืต่างประเทศ 
(7) ใชเ้ป็นส านกังานของลกูเสอื 
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ตวัอย่างผงัห้องประชุมในคหูาลกูเสือวิสามญั 
 
 

 
 
 
 

 
 

ทีว่างไมง้า่ม  
ทีว่างหมวก  

 ทีเ่ซน็ชื่อ 
  
 
 
 
 
 

ป้ายบอก 
ก าลงั 
ประชุม 

 
 
 
 

เมือ่จะใชห้องประชุมท าพธิต่ีาง ๆ อาจจะน าโต๊ะเกา้อีอ้อก จะใชพ้ธิต่ีาง ๆ ได ้เช่น พิธรีบัเตรยีม
ลกูเสอืวสิามญั (ประดบัแถบ 2 ส)ี พธิเีขา้ประจ ากอง (ประดบัแถบ 3 ส)ี เป็นตน้ 
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ธงชาติโตะ๊หมู่บูชา    ร.9 

ธงประจ ากอง 
บี.-พี. ร.6 

ผูก้  ากบั 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต 
  

ความหมายและองคป์ระกอบทกัษะชีวิต  
ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ าเป็นต่อการปรบัตวัในการเผชญิปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในปัจจุบนั และเตรยีมพรอ้มส าหรบั
การเผชญิปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จดัเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรยีนรู ้ 
3 ดา้น ดงันี้ 

พ ทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ป ญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที ่1 องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ 

 
1. ด้านพทุธิพิสยั จดัไวต้รงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองคป์ระกอบรว่มและเป็นพืน้ฐานของ

ทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 - ความคิดวิเคราะหวิ์จารณ์ เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ประเมนิ 

ขอ้มลู ขา่วสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 
 - ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไมย่ดึ

ตดิอยูใ่นกรอบ และการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 253 
 

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

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

 - ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น เหน็อก
เห็นใจและยอมรบัตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกบัเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วยั อาชีพ 
ระดบัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม ศาสนา สผีวิ ทอ้งถิน่ สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมคีุณค่า เช่น เป็นคนมนี ้าใจ ซื่อสตัย ์ยุตธิรรม และภูมใิจในความสามารถดา้นต่าง ๆ ของตนเอง 
เช่น ดา้นสงัคม ดนตร ีกฬีา ศลิปะ การเรยีน ฯลฯ  

 - ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นความรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและมสี่วน
รบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสื่อมของสงัคมนัน้ คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมแีรงจูงใจที่จะท าดกีบัผู้อื่น
และสงัคมส่วนรวมมากขึน้ จงึจดัเขา้คู่กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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

และภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และสามารถรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิ ความ
ตอ้งการ ของอกีฝ่ายหน่ึง มกีารตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

 - ทกัษะการตดัสินใจและการแก้ไขปัญหา การตดัสนิใจใชใ้นกรณทีีม่ทีางเลอืกอยูแ่ลว้    
จงึเริม่ตน้ดว้ยการวเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกเพื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดและน าไปปฏบิตั ิ ส่วน
การแกไ้ขปัญหาเป็นความสามารถในการรบัรูปั้ญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลอืก 
ไดห้ลากหลาย วเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมทีสุ่ดและน าไปปฏบิตั ิ 

 - ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรบัรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรูเ้ท่าทนัว่าอารมณ์จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของตนอยา่งไร และเลอืกใชว้ธิี
จดัการกบัอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครยีดเป็นความสามารถในการรบัรู้
ระดบัความเครยีดของตนเอง รูส้าเหตุ หาทางแกไ้ข และมวีธิผี่อนคลายความเครยีดของตนเองอย่าง
เหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิตทัว่ไปและทกัษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชีวิตทัว่ไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส าหรบัปัญหาทัว่ ๆ ไปใน

ชวีติประจ าวนั ดว้ยทกัษะชวีติ 12  องคป์ระกอบ ใหก้บัเดก็ทุกคน  
 ทกัษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใชท้กัษะชวีติ 12 องคป์ระกอบ ทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบั

การป้องกนัปัญหาเฉพาะเรื่องส าหรบัเดก็กลุ่มเสีย่ง โดยมคีรูที่ปรกึษาและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
รองรบั 
 
ทกัษะชีวิตกบัการพฒันาเยาวชน  

 เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คอืเดก็ปกต ิเดก็กลุ่มเสี่ยง และเดก็ที่มปัีญหา ทกัษะ
ชวีติจะเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการส่งเสรมิภูมคิุม้กนัทางสงัคม ให้กบัเดก็ปกต ิและเดก็ทุกคน ส าหรบัเดก็
กลุ่มเสีย่งต้องมกีารสอนทกัษะชวีติเฉพาะในแต่ละปัญหา มคีรทูีป่รกึษาและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
รองรบั ส่วนเดก็ที่มปัีญหาแลว้ใช้การดูแลใกล้ชดิเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี
ระบบส่งต่อยงัวชิาชพีเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตวัอย่างทกัษะชีวิตเฉพาะ 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิต และทกัษะการด ารงชีวิต 
 ทกัษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจติสงัคม อนัประกอบ ดว้ย ความรู ้ เจตคต ิ
และทกัษะ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั และ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการเผชญิปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องคป์ระกอบ 
 ทกัษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทกัษะทีใ่ชใ้นกจิวตัรประจ าวนั ในเรือ่งพืน้ฐานของ
ชวีติ มกัเป็นทกัษะทางกายภาพ เช่น อาบน ้า แต่งตวั ซกัเสือ้ผา้ ปรงุอาหาร  
ขีจ่กัรยาน ว่ายน ้า ผกูเงือ่นเชอืก การจดักระเป๋าเดนิทาง การใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทกัษะชีวิต และทกัษะการด ารงชีวิต  
 ทกัษะชวีติและทกัษะการด ารงชวีติ มกัถูกใชผ้สมผสาน เชื่อมโยงกนั ทัง้ในกจิวตัรประจ าวนั
ปกต ิ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชวีติจะเป็นตวัช่วยในการเลอืกและใช้
ทกัษะการด ารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม 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 ิ ซึง่ขึน้กบัประสบการณ์และการมแีบบอยา่งทีด่ ี จงึไม่มทีศิทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรยีนรูก้อ็าจชา้เกนิไป 
 2. สรา้งโดยกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ใหเ้ดก็เรยีนรูร้ว่มกนัในกลุ่ม 
ผ่านกจิกรรมรปูแบบต่าง ๆ ทีเ่ดก็ตอ้งมสี่วนรว่มทัง้ทางรา่งกายคอืลงมอืปฏบิตั ิ และทางความคดิคอืการ
อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่รว่มกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมสี่วนรว่มทางสตปัิญญาท าใหเ้กดิทกัษะชวีติ 2 องคป์ระกอบแกนหลกัคอืความคดิวเิคราะห์

และความคดิวจิารณ์ 
ปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กองคป์ระกอบทกัษะชวีติ ดา้นทกัษะทัง้ 3 

คู่ คอืการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหา การจดัการอารมณ์และ
ความเครยีด  

 การรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น ท าใหเ้กดิความเขา้ใจคนอื่นมากขึน้ ขณะเดยีวกนักเ็กดิการ
ไตรต่รองท าความเขา้ใจและตรวจสอบตนเอง จดัเป็นองคป์ระกอบทกัษะชวีติดา้นเจตคตคิอื การเขา้ใจตนเอง 
และเขา้ใจ/เหน็ใจผูอ้ื่น 

การไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม การท างานส าเรจ็ไดร้บัค าชม ท าใหเ้กดิความภูมใิจและเหน็คุณค่า
ตนเอง น าไปสู่ความรบัผดิชอบมากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

กระบวนการและการมสี่วนรว่ม ช่วยใหก้จิกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และน าไปสู่จุดประสงค ์ทีต่ ัง้
ไว ้รวมทัง้การประยุกต์ใชเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้เชื่อมองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้เขา้สู่ชวีติจรงิ ว่า
ไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไรและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งไร 
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ความหมายของกระบวนการลกูเสือ (Scout movement) 

 ตามค านิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรยีนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่อง
ส าหรบัเยาวชน เพื่อสรา้งเยาวชนทีม่จีติใจเสยีสละ รบัผดิชอบ และอุทศิตนแก่สงัคม ดว้ยวธิกีารลกูเสอื 

 ตามแนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 2522 (สพฐ.) หมายถงึกระบวนการทางการศกึษา
ส่วนหน่ึง ซึง่มุ่งพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ทัง้ทางสมอง รา่งกาย จติใจ และศลีธรรม เพื่อใหเ้ป็นบุคคล
ทีม่คีวามประพฤตดิงีาม ไมก่ระท าตนเป็นปัญหาสงัคม และด ารงชวีติอยา่งมคีวามหมาย และสุขสบาย 

หลกัการลกูเสือ (Scout principle) 

 หลกัการลกูเสอืโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื 

 1.หน้าทีต่่อพระเจา้/ศาสนา ไดแ้ก่ การแสวงหาและด าเนินชวีติอยา่งมคีุณค่าและความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 3.ห น้าที่ ต่อตนเอง ได้แ ก่  พัฒนาตนเองทั ้งด้านร่างกาย จิต ใจ อารมณ์  สังคม และ  
จติวญิญาณ 

 หลกัการลกูเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางใจ 

 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาต ิ
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 3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรบั เคารพในเกียรติและศักดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
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 

วิธีการลกูเสือสร้างทกัษะชีวิตได้อย่างไร  

 วธิกีารลกูเสอื มอีงคป์ระกอบครบทัง้ 5 ประการ ของกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลาง การสรา้งทกัษะชวีติทัง้ 12 องคป์ระกอบ เกดิขึน้ดว้ยกจิกรรมดงัตารางต่อไปนี้   
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วตัถปุระสงคค์ณะลกูเสือแห่งชาติ (พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพฒันาลกูเสอืทัง้ทางกาย สตปัิญญา จติใจ และศลีธรรม ใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ 
และช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กดิความสามคัค ีและมคีวามเจรญิกา้วหน้า ทัง้นี้เพื่อความสงบสุข และความ
มัน่คงของประเทศชาต ิ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 

 หลกัสูตรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติได้ใช้ขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาชพีพเิศษลูกเสอืส ารอง สามญั สามัญรุ่นใหญ่ และวสิามญั เป็นหลกั และเพิม่เนื้อหาที่
สอดคล้องกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสอื โดยจดัหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลกัสูตรของลูกเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกจิกรรม และจ านวนหน่วยกจิกรรมของลูกเสอืแต่ละ
ประเภทจงึแตกต่างกนั 

 แผนการจดักิจกรรมลูกเสือเสรมิสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้  ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมที่เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเข้ากบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใช้ระบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยให้เดก็เป็น
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ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่สอน 
และฝึกอบรมใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของ
ลกูเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครื่องหมาย
วชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุน้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวติกลางแจ้ง นอกห้องเรยีน ใกล้ชดิธรรมชาต ิ 
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเอง เกม และการบรกิารผู้อื่น ซึ่งถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอืทุก
ประเภท โดยกจิกรรมที่ใช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การรายงานและการส ารวจ การ
วเิคราะห์และการประเมนิ เกมและการแข่งขนั การบ าเพ็ญประโยชน์  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให้
ลูกเสอืใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคดิความเชื่อ  สรา้งองค์
ความรูแ้ละสรปุความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหล้กูเสอืไดป้ระยกุตใ์ชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูอ้กีดว้ย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

 1.กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ(ไม่รวมกจิกรรมทดสอบเพื่อรบัเครื่องหมาย
หรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 

 2. กิจกรรมตามข้อบงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาติที่ช่วยเสรมิสร้างทักษะชวีติด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเดก็แต่ละวยั 

 ส าหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรบัเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ และ
เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 

 คู่มือมีจ านวน 11 เล่ม ตามชัน้ปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จดัท าตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจดักิจกรรมครบ 40 ชัว่โมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจดักิจกรรมลูกเสือ
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติของลูกเสอืในแต่ละระดบัชัน้ และมหีมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

 แผนการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เนื้อหา สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดั
กจิกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์) 

ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 1. เริม่จากการศกึษาเอกสาร งานวจิยั หลกัสูตรลูกเสอืไทยและต่างประเทศ รวมทัง้สมัภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 

 2. สมัมนาคร ูผูป้กครอง นักพฒันาเยาวชน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นกจิกรรมเดก็และเยาวชน เพื่อ
รว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 
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 3. จดัท าคู่มอืการจดักิจกรรมลูกเสือเสรมิสร้างทักษะชีวติ 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือส ารอง 
ลกูเสอืสามญั ลูกเสอืสามญัรุน่ใหญ่และลูกเสอืวสิามญั รวมทัง้สิน้ 11 เล่ม โดยผ่านการประเมนิ ปรบัปรุง
และพฒันา จนเป็นทีย่อมรบัและน าไปใชใ้นสถานศกึษาจ านวนมาก 

 4. จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสอืส ารอง ลูกเสอืสามญั ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ ขัน้ความรู้เบื้องต้น และขัน้ความรู้ชัน้สูง รวม 8 ประเภท โดยได้รบัการอนุมตัิจาก 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิในการประชุม ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ  

 5. จดัท า คู่มอืฝึกอบรมวทิยากรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อขยายผลในการสรา้งวทิยากร
และฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  
 การจดักิจกรรมลูกเสือเสรมิสร้างทักษะชีวิตนัน้  ยงัคงหลกัการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพิม่เขา้ไปดว้ยเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ทีร่อบดา้น 
และครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้ มโีอกาส
เรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง ผ่านการท ากจิกรรมร่วมกัน  ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของ
เพื่อนในกลุ่ม ท าให้สามารถเรยีนรูไ้ด้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนใจ และร่วมมอืในการท ากจิกรรมทีก่ าหนดใหอ้ย่างเตม็ที ่จงึจะ เกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ   ผลทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้รยีนมดีงันี้ 
 1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออกและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 2. เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกจิกรรม 
 3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการก าหนดขอบข่าย เนื้อหา และวตัถุประสงค์ 
 4. ผู้เรยีนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรยีนรูท้ ัง้ทางด้านความรู ้เจตคต ิและทกัษะ  รวมทัง้ความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการดว้ย 
ประเภทของกิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 เมือ่จดัประเภทตามทกัษะ/ความสามารถ ในการปฏบิตักิจิกรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 
 1. กจิกรรมการแสดงออก เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้ลูกเสอืได้ใช้ความสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการในรปูแบบต่าง ๆ ซึ่งมกัจะเป็นการจ าลองประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพื่อ
การเรยีนรูไ้ด้ง่ายและสะดวกขึน้  หรอืเป็นสิง่ที่ใช้แทนประสบการณ์จรงิ เพราะศาสตรต่์างๆ ในโลก มมีาก
เกนิกว่าที่จะเรยีนรูไ้ด้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชวีติ และบางกรณีก็อยู่ในอดตี หรอืซบัซ้อนเรน้ลบั
หรอืเป็นอนัตราย ไมส่ะดวกต่อการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจดัสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคยีงกบัสภาพความเป็นจรงิมากที่สุด 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน แกปั้ญหาและตดัสนิใจจากสภาพการณ์ทีก่ าลงัเผชญิอยู่นัน้แลว้น าประสบการณ์แห่ง
ความส าเรจ็ไปเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา 
 1.2 การสาธติ กระบวนการทีผู่ส้อนช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยการแสดง
หรอืกระท าใหดู้เป็นตวัอย่าง ใหค้วามส าคญักบักระบวนการทัง้หมดทีผู่เ้รยีนจะต้องเฝ้าสงัเกตอยู่โดยตลอด
 1.3 เล่านิทาน   
 1.4 ละคร  หุ่นจ าลอง 



264 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 1 

 

 1.5 เพลง ดนตร ีการเคลื่อนไหวตามจงัหวะดนตร ีหมายถงึ กจิกรรมที่เน้นการใช้ดนตรเีป็นสื่อใน
การเรยีนรูท้ ัง้ในแงเ่นื้อหาและความบนัเทงิ ผ่อนคลาย และเขา้ถงึวฒันธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศลิปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรปู การปัน้ดนิเหนียว งานหตัถกรรม การรอ้ยดอกไม ้ 
 1.7 การโตว้าท ี                        
                      ฯลฯ 
 2. กจิกรรมการการส ารวจและการรายงาน  เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหล้กูเสอืไดเ้รยีนรูจ้ากความเป็นจรงิ 
/เหตุการณ์จรงิ ในชวีติประจ าวนั ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของการศึกษา 
เช่น การท าแผนที่ การส ารวจ หมายถงึ การเรยีนรูผ้่านสถานการณ์จรงิดว้ยการลงพื้นที่ส ารวจ และจ าลอง
สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูสู้่แผนที ่ภาพ หรอืสญัลกัษณ์ เพื่อแสดงความคดิรวบยอดของสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูน้ัน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
การสมัภาษณ์ การเป็นผูส้ ื่อขา่ว การท าสารคด ีการศกึษานอกสถานที ่ชุมชนศกึษา การผลติสื่อ การท าปูม
ชวีติบุคคลตวัอย่าง การจดันิทรรศการ การสอดแนม การส ารวจ การท าแผนที ่การเขยีนเรยีงความการเล่า
เรือ่ง ฯลฯ 
 3. กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
รว่มกนัวเิคราะห/์ประเมนิ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 การเปรยีบเทยีบคุณค่า การประเมนิความเสีย่ง การท าแผนทีค่วามคดิ ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขนั   
  4.1 เกม เป็น กจิกรรมที่มกีฎกตกิา และล าดบัขัน้ตอน ทีเ่อื้อให้ลูกเสอืเกดิการเรยีนรูผ้่าน
การเล่นเกม ใหข้อ้คดิทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น เกมกระซบิ  เป็นตน้ 
  4.2 การแข่งขนั เป็นกจิกรรมที่มกีติกาในการแข่งขนั และมกีารตดัสนิหาผู้ชนะ เช่น การ
ตอบปัญหาในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใฝ่รูม้ากขึน้ ฯลฯ   
 5. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นกจิกรรมสรา้งสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสยีสละของลูกเสอื ไดแ้ก่  
การจดักจิกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลท าความสะอาดสถานที ่การปลูกและดูแลต้นไม ้
การเกบ็ผกัจากแปลงไปประกอบอาหารเลีย้งน้อง ฯลฯ  
หลกัการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลอืกประเภทของกจิกรรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั มกัเลอืกใช ้กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ การรายงาน และ
การแขง่ขนัตอบปัญหาในเรือ่งเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั มกัเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ที่
ตอ้งการ เช่น กจิกรรมการแสดงออก เกม กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสยั ถ้าเป็นทกัษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวเิคราะห์ และ
ประเมนิส่วนทกัษะทางกายภาพ เลอืกไดเ้กอืบทุกประเภท 
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 2. การตัง้ประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั  ตัง้ประเดน็ให้ วเิคราะห์ /สงัเคราะห์ /ประเมนิ เนื้อหาทีต่้องการให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เกดิความคดิรวบยอดทีช่ดัเจน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ตัง้ประเดน็ให้เกิดการโต้แย้งกนัด้วยเหตุผลในเรื่องความคดิความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกบัเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชกิแต่ละคนได้มโีอกาสตรวจสอบความคดิความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นความคดิความเชื่อจากการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผลใน
กระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ตัง้ประเดน็ใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นขัน้ตอนการท าทกัษะ    
นัน้ ๆ  เช่นการวเิคราะห์ความครบถ้วนในการท าตามขัน้ตอนของทกัษะ การวเิคราะห์จุดอ่อน ที่มกัจะท า
ทกัษะนัน้ ๆ ไมส่ าเรจ็ เป็นตน้  
 3. การสรุปความคดิรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกจิกรรมควรมกีารสรุปความคดิรวบยอดที่เกดิขึน้
ใหช้ดัเจน และเปิดโอกาสใหไ้ดล้องประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยกุตใ์ชโ้ดยผลติซ ้าความคดิรวบยอดในรปูแบบทีต่่างจากเดมิ เช่น การท ารายงาน ท าสรปุยอ่ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ความคดิรวบยอดไม่มเีนื้อหา แต่เป็นความรูส้กึและความคดิความ
เชื่อที่เกดิขึ้นภายในตวัผู้เรยีน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกบัเจตคตทิี่เกดิ เช่น การกระท าที่
แสดงออกถงึความซื่อสตัย ์การกระท าทีแ่สดงออกถงึความเป็นสุภาพบุรษุ สุภาพสตร ีเป็นตน้                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ความคดิรวบยอดทีเ่กดิคอื ความเขา้ใจขัน้ตอนและท าทกัษะนัน้ ๆ 
ได ้ประยกุตโ์ดยการฝึกฝนทกัษะนัน้จนช านาญ  
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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 กรุงเทพฯ 10300    
        โทรศพัท ์0-2282-0850  
        website : http://www.srs.moe.go.th 

 


