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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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 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 านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
                                                     ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
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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 สงัคม และสตปัิญญา ท า ให้เดก็
และเยาวชนมรีะเบียบวนิัย มจีติส านึกในการท าความด ีเพื่อท าประโยชน์ให้กับครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาต ิต่อไป 

เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทัง้ในและ
ต่างประเทศ จดัประชุมผู้เชี่ยวชาญทัง้ด้านลูกเสอื 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 าการปรบัปรุงคู่มือคู่ขนานกับ สมาคมวางแผน
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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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
เพื่อให้ลูกเสอืได้ใชก้ระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคดิความเชื่อ  
สรา้งองค์ความรูแ้ละสรุปความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสให้ลูกเสอืไดป้ระยุกต์ใชส้ิง่ที่ไดเ้รยีนรู้
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  

จดุประสงคก์ารเรยีนรูด้้านทกัษะ เน้นทีก่ารท าความเขา้ใจในขัน้ตอนการลงมอืท าทกัษะ และ
ไดท้ดลองและฝึกฝนจนช านาญ 

บางแผนการจดักิจกรรมมจีุดประสงค์การเรยีนรูซ้้อนกนัมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จดุประสงคห์ลกัของแผนการจดักจิกรรม 

เน้ือหา  
เป็นผลการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นหลงัการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรยีนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรอืไม ่
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น แผนภูมเิพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้และเรื่องที่

เป็นประโยชน์ ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
กิจกรรม  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสือไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

ทัง้นี้ผูก้ ากบัควรท าความเขา้ใจแนวคดิเรือ่งทกัษะชวีติ และกจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
ใหถ่้องแทด้ว้ย โดยศกึษาไดจ้ากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   
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การประเมินผล 
สามารถประเมนิได้ทัง้ระหว่างการจดักจิกรรม และหลงัการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

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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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั 

ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 - 6 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2 - 3  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6 และปวช.2- 3 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม

ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ 
ช่ือแผนการจดักิจกรรม 

จ านวน 

ชัว่โมง 
หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ (วชิาพเิศษลกูเสอืวสิามญั) 1  

2. วิชาโครงการ 2. การอนุรกัษ์และรว่มแกไ้ข 

   ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4 วชิาพเิศษ 

 

3. การอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรม 2 ทกัษะชวีติ 

4. ช่วยกนัดแูลรกัษาสาธารณสมบตั ิ

    ชุมชน  ชาต ิ

2 ทกัษะชวีติ 

3. วิชาบริการ 5. บรกิาร 2 วชิาพเิศษ 

4. วิชาสงัคมสงเคราะห ์ 6. สงัคมสงเคราะห ์ 2 วชิาพเิศษ 

5. วิชาเดินทางไกล 

    และอยู่ค่ายพกัแรม 

7. เดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 2 วชิาพเิศษ 

6. สขุภาพ อนามยั 8. ค่านิยมทางสุขภาพทีผ่ดิ 2 ทกัษะชวีติ 

9. เพศสมัพนัธป์ลอดภยัดว้ยถุงยางอนามยั 2 ทกัษะชวีติ 

7. ด าเนินชีวิตตามหลกั   

    ปรชัญาของเศรษฐกิจ    

     พอเพียง   

10. การใชเ้งนิอย่างมคีุณค่า 1 ทกัษะชวีติ 

11. การวางแผนการใชเ้งนิส่วนตวั 1 ทกัษะชวีติ 

12. การหารายไดร้ะหว่างเรยีน 1 ทกัษะชวีติ 

8. การคิดวิเคราะห ์ ตดัสินใจ   

    แก้ไขปัญหา 

13. ความเสีย่งทีเ่ลีย่งได ้ 1 ทกัษะชวีติ 

14. การแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัต ิ 1 ทกัษะชวีติ 

15. การตดิเกมและ IT มผีลอยา่งไร 

     ต่อเยาวชน 

1 ทกัษะชวีติ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6 และปวช.2-3 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบงัคบั

คณะลกูเสือแห่งชาติ 
ช่ือแผนการจดักิจกรรม 

จ านวน 

ชัว่โมง 
หมายเหตุ 

9. จดุดี จดุด้อย  

    และการพฒันาตนเอง 

16. ศรทัธา...สู่การพฒันาตนเอง 1 ทกัษะชวีติ 

17. ลมใตปี้ก 1 ทกัษะชวีติ 

18. สู่การยอมรบัและชยัชนะ  

     (ใหโ้อกาสการเป็นผูน้ า) 

2 ทกัษะชวีติ 

19. รูจ้กัตนเอง 2 ทกัษะชวีติ 

20. ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ 2 ทกัษะชวีติ 

10. รกัและศรทัธาสถาบนัชาติ   

      ศาสน์ กษตัริย ์

21. ประวตักิารเสยีดนิแดนไทย 3 ทกัษะชวีติ 

11. คณุธรรม จริยธรรม 22. รกัษ์เมอืงไทยโตไปไมโ่กง 2 ทกัษะชวีติ 

23. รกัทีร่บัผดิชอบและปลอดภยั 2 ทกัษะชวีติ 

24. ประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ 2 ทกัษะชวีติ 

12. สมัพนัธภาพ 

      และการส่ือสาร 

25. การพดูจาสุภาพ 2 ทกัษะชวีติ 

26. การเลอืกคู่ครอง 2 ทกัษะชวีติ 

13. ประเมินผล 27. การประเมนิผล 2  

รวม  13  หน่วยกิจกรรม รวม  27 แผนการจดักิจกรรม 48  

 
หมายเหต ุ แผนกจิกรรมน้ีเป็นแผนทางเลอืกใหล้กูเสอืเลอืกตามความสนใจและความตอ้งการ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2–3) 

หน่วยท่ี 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1  การปฐมนิเทศ (วิชาพิเศษลกูเสือวิสามญั)   เวลา  1 ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถเลอืกเรยีนวชิาพเิศษ ตามความถนดัและความสนใจของตนเองได ้
 
2. เน้ือหา 
 หลกัสตูรเครือ่งหมายวชิาพเิศษลกูเสอืวสิามญั จ านวน 11 วชิา 

 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้
4. กิจกรรม 
 4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรอ้งเพลง  
 4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาซกัถามถงึประสบการณ์ ความสนใจ และความถนดัของลกูเสอืแต่ละ 
  คน เพื่อพจิารณาเลอืกวชิาพเิศษตามหลกัสตูรตามขอ้บงัคบัของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ย 
  การปกครอง หลกัสตูร และวชิาพเิศษลกูเสอืวสิามญั (ฉบบัที ่15) พ.ศ. 2529 
 4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูศ่กึษาใบความรู ้และเลอืกวชิาพเิศษทีส่นใจ  

  คนละ 2 วชิา(ไม่ซ ้ากบัวชิาบงัคบัตามหลกัสตูร) 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืจดักลุ่มลูกเสอืตามความสนใจของลกูเสอื 
 4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืสรุปและนดัหมายเพื่อชีแ้จงรายละเอยีดการจดักจิกรรมตาม 

  หลกัสตูรวชิาพเิศษ 
 
5. การประเมินผล 
  สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
เพลง 

เกียรติศกัด์ิลูกเสือ 
 

ลกูเสอื ลกูเสอื ไวศ้กัดิซ์ลิกูเสอืชาย ลกูเสอื ลกูเสอื ไวล้ายซลิกูเสอืไทย 
รกัเกยีรต ิและวนิยั แขง็แรง และอดทน   เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

 แมล้ าบากตรากตร ากจ็ะท าใหส้ าเรจ็ ท า ท า ท า ขา้สญัญาว่าจะท า  
เสยีชพีอยา่เสยีสตัย ์ รกัชาตใิหม้ัน่ไว ้  ดงันามอนัเกรยีงไกรพระมงกุฎทรงประทาน 

 
ใบความรู้ 

 
 การฝึกอบรมลกูเสอืวสิามญั ในเบือ้งตน้เป็นการฝึกอบรมหลกัสตูรเตรยีมลกูเสอืวสิามญั ซึง่ใช้
ระยะเวลาไมค่วรเกนิ 6 เดอืน จากนัน้ลกูเสอืจะเขา้พธิปีระจ ากอง และเรยีนตามหลกัสตูรโดยจะมวีชิาพเิศษ 
ตามขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูร วชิาพเิศษ ลกูเสอืวสิามญัวสิามญั ซึง่มี
จ านวน 11 วชิา เพื่อรบัเครื่องหมาย ดงันี้ 
 
1. วิชาการลูกเสือ 

หลกัสตูร        
(1) ไดร้บัการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ 

ประเภทลกูเสอืส ารองหรอืลกูเสอืสามญัอยา่งใดอย่างหนึ่ง 
(2) ไดท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืลกูเสอื

สามญั ในกองลกูเสอืเป็นทีพ่อใจ ของผูก้ ากบัลกูเสอืใน
กองนัน้ๆ เป็นเวลาไมน้่อยกว่า 3 เดอืน   

 
 
 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 

1. บรรยายแนวการฝึกอบรมลูกเสอืส ารองหรอืสามญัได ้
2. สามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่ก้ ากบัหรอืลองผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
3. ท าหน้าทีเ่ป็นผูช้่วยผูก้ ากบัหรอืรองผูช้่วยผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัหรอืส ารองได้ 

 
 
แนวการจดัฝึกอบรม 
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1. ส่งลกูเสอืวสิามญัไปเขา้รบัการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารองหรอืสามญักับหน่วยงานอื่นๆ 
ทีเ่ปิดการฝึกอบรม 

2. กองลกูเสอืวสิามญัเปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารองหรอืลกูเสอืสามญัใหก้บัลกูเสอื
วสิามญัในกองลกูเสอืนัน้ๆ 

3. ใหล้กูเสอืวสิามญัปฏบิตัหิน้าทีใ่นการฝึกอบรมลกูเสอืส ารอง หรอืลกูเสอืสามญัไมน้่อยกว่า 3 
เดอืน จนเป็นทีเ่ชื่อไดแ้น่ว่าลกูเสอืวสิามญัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

 
 ทัง้นี้การฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารองหรอืสามญันัน้ ส านกังานลกูเสอืแห่งชาตไิดก้ าหนด
หลกัสตูรและตารางการฝึกอบรมตลอดจนวธิกีารฝึกอบรมไวใ้นคู่มอืการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืแต่ละ
ประเภท ดงันัน้ ผูท้ีจ่ดัการฝึกอบรมจะตอ้งด าเนินการฝึกอบรมไปตามหลกัการวชิาการฝึกอบรมอย่าง
ครบถว้น จงึจะถอืไดว้่าเป็นการฝึกอบรมทีส่มบูรณ์ 
 
2. วิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม 

หลกัสตูร     
       เดนิทางไกลไปกบัลกูเสอืวสิามญัเป็นเวลา 4 วนั 
       ตดิต่อกนั (อยูท่ีค่่ายพกัแรม 3 คนื) หรอืเดนิ 
       ทางไกลไปกบัลกูเสอืวสิามญั 2 ครัง้ แต่ละครัง้ใช ้
       เวลา 48 ชัว่โมง โดยอยูค่่ายพกัแรม 2 คนื ไม่นบั 
       เวลาเดนิทางไปและกลบั การเดนิทางไกลดงักล่าว 

      ลกูเสอืจดัการเองโดยตลอด ทัง้นี้ ดว้ยความ 
      เหน็ชอบของผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั การเดนิ 
      ทางไกลและแรมคนืตอ้งไดม้าตรฐานสงู    

  
การเดนิทางไกลทางบก หรอืทางน ้าภายในประเทศหรอืต่างประเทศกไ็ด ้ตอ้งแสดงว่าในการเดนิทางตอ้งใช้
ความอดทน การพึง่ตนเอง ความคดิรเิริม่ ความมานะและการเป็นผูน้ า กบัตอ้งท าสมดุปมูรายงานการ
เดนิทางยืน่ต่อผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัดว้ย 
 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 

1. อธบิายถงึความส าคญัของการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได้ 
2. วางแผนการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได้ 
3. ปฏบิตัแิละสอบวชิาพเิศษการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได้ 
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แนวการจดัการฝึกอบรม 
 ภาคทฤษฎี ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืทีใ่ชคู้่มอืหลกัสตูรวาชาพเิศษนี้ควรจดัแบ่งเนื้อหาไวใ้หเ้หมาะสมใน
การสอนประจ าคาบเรยีน ปกตใินภาคทฤษฎโีดยใชว้ธิสีอนดว้ยการบรรยายหรอือภปิรายกลุ่มหรอืสาธติ ฯลฯ 
ตามแต่ผูบ้งัคบับญัชาจะเหน็สมควรและเหมาะสม 
 ภาคปฏิบติั ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืควรใหล้กูเสอืวสิามญัร่วมกนัก าหนดและวางแผนด าเดนิการปฏบิตัิ
จรงิ เพื่อท าการทดสอบวชิาพเิศษเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
 การประเมินผล ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทีม่อบเครือ่งหมายวชิาพเิศษลกูเสอืวสิามญัวชิาเดนิทางไกล
และการอยูค่่ายพกัแรมใหก้บัลกูเสอืวสิามญัใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครอง
หลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอืวสิามญั ของส านกังานลูกเสอืแห่งชาติ 
 
3. วิชาโครงการ 
          หลกัสตูร   
    

(1) เลอืกวางโครงการและสละเวลาท างานตามโครงการอย่าน้อง 6 
เดอืน และบนัทกึกจิกรรมต่างๆไวด้ว้ยใหเ้สนอรายงาน
ความกา้วหน้าตามโครงการต่อผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัอยา่ง
น้อย 3ครัง้ พรอ้มทัง้บนัทกึกจิกรรมต่างๆ และอาจเสนอ
แผนภูมแิผนทีป่ระกอบดว้ยกไ็ด ้

(2) โครงการหมายถงึงานทีจ่ดัท าขึน้เองโดยใชท้กัษะมี
ผลประโยชน์ได ้ลกูเสอืเป็นผูเ้ลอืกเองลกูเสอืเลอืกเรือ่งใด
จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัก่อน 

(3) เมือ่ลกูเสอืไดป้ฏบิตัสิ าเรจ็ตามโครงการแลว้ใหแ้สดงผลงานว่า
ไดม้าตรฐานและเป็นทีพ่อใจผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั 
 
 

วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 
1. บอกความหมาย ประเภท และประโยชน์ของโครงการได้ 
2. เลอืกโครงการทีเ่หมาะสมกบักจิการลกูเสอืไดถู้กตอ้ง 
3. การเสนอโครงการ การบนัทกึการปฏบิตังิาน และการปรบัปรงุแกไ้ขในการด าเนินการตาม 

โครงการ 
 
 
 



18 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 

 

แนวการจดัการฝึกอบรม (การเปิดประชุมกอง 6 ครัง้) 
1. เปิด – ปิด ประชุมกองในการจดักจิกรรมแต่ละครัง้ตามขัน้ตอน 
2. กลวธิใีนการฝึกอบรม 

2.1. บรรยาย Lecture 
2.2. อภปิรายกลุ่ม Group Discussion 
2.3. อภปิรายเป็นคณะ Panel Discussion 
2.4. ระดมสมอง Brain Storming 

3. วสัดุอุปกรณ์ 
3.1. แผนภูม ิแผ่นโปรง่ใส “โครงการ” 

 
4. วิชาผูฝึ้กสอน 

หลกัสตูร      
(1) ผ่านการฝึกอบรมขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ประเภท    
ใดประเภทหนึ่งของหลกัสตูรลกูเสอืส ารอง สามญั  
สามญัรุน่ใหญ่ 
(2) สามารถท าการฝึกสอนวชิาลกูเสอืตามประเภท 
ทีต่นรบัการอบรมมาแลว้อยา่งน้อย 2 วชิา  
(3) ไดท้ าการสอนเป็นทีพ่อใจของผูก้ ากบักอง 
นัน้ ๆ เป็นเวลา 3 เดอืน โดยสอนอยา่งน้อย 2 วชิา 
วชิาละ 3 ครัง้ 

 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 

1. อธบิายเนื้อหาหลกัสตูรผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง สามญัหรอืสามญัรุน่ใหญ่ ขัน้ความรู้เบือ้งตน้
ประเภทใดประเภทหนึ่ง 

2. ท าการสอนวชิาลกูเสอืตามประเภททีต่นผ่านการฝึกอบรมมาไดอ้ย่างน้อย 2 วชิา 
3. ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นรองผูก้ ากบัในกองลกูเสอืส ารอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง

ไดเ้ป็นอย่างด ี
 
แนวการจดัการฝึกอบรม 

1. ลกูเสอืวสิามญัทีจ่ะขอรบัเครื่องหมายวชิาพเิศษ “วชิาผูฝึ้กสอน” จะตอ้งสมคัรเขา้รบัการ
ฝึกอบรม และผ่านการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ 
ประเภทใดประเภทหนึ่ง 
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2. การสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอื สามารถสมคัรไดด้งันี้ 
2.1. โรงเรียนในส่วนกลาง สามารถสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมไดท้ี ่

- ส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
- หน่วยราชการต่างๆ เช่น ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ฯลฯ หรอืสโมสรลกูเสอืต่างๆ ทีข่ออนุญาตเปิด
การฝึกอบรม 

2.2. โรงเรียนในส่วนภมิูภาค สมารถสมคัรเขา้รบัการฝึกอบรมไดท้ี่ 
- ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาต่างๆ 
- จงัหวดัต่างๆ 
- สโมสรลกูเสอืของจดัหวดัหรอืโรงเรยีน ฯลฯ 

3. โรงเรยีนใดทีม่ลีกูเสอืวสิามญัเลอืกสอบวชิาพเิศษผูฝึ้กสอนเป็นจ านวนมาก(40 คน)กส็ามารถขอ
อนุญาตเปิดอบรมผูก้ ากบัลกูเสอื ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ ประเภทใดประเภทหนึ่ง 

4. ลกูเสอืวสิามญัทีผ่่านการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอื ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ประเภทใดแลว้จะตอ้งไป
สมคัรเป็นรองผูก้ ากบัลกูเสอืในโรงเรยีนต่างๆ ทีม่กีองลกูเสอืตามประเภททีต่นผ่านการฝึกอบรม 

5. การสมคัรเป็นรองผูก้ ากบัลูกเสอืนัน้ ใหเ้ขยีนใบสมคัรตามแบบใบสมคัร (ล.ส.2) 
6. หลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้เป็นรองผูก้ ากบัลกูเสอืแลว้ จะตอ้งไดร้บัมอบหมายจากผูก้ ากบัลกูเสอื

ใหส้อนวชิาต่างๆ 1 ภาคเรยีน อยา่งน้อย 2 วชิา  วชิาละ 3 ครัง้ 
7. ผลการสอนวชิาต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายจะตอ้งเป็นทีพ่อใจของผูก้ ากบัลกูเสอืโดยมคีะแนนผ่าน

เกณฑก์ารประเมนิผลทีก่ าหนดไวไ้มต่ ่ากว่า 40 คะแนน  จงึถอืว่าผ่าน 
 

5. วิชาขบัรถยนต์ 
หลกัสตูร 
1. มคีวามรูค้วามสามารถในเรื่องต่อไปนี้ 

        ก. ขบัรถยนตไ์ด ้
        ข. ซ่อมเครือ่งหรอืขอ้บกพร่องเลก็น้อยและเปลีย่น 
        ยางรถยนตไ์ด ้

2. สามารถผ่านการทดสอบและไดร้บัใบอนุญาตขบัรถยนต์
ส่วนบุคคลจากนายทะเบยีนจงัหวดั 

3. รูจ้กัและสามารถปฏบิตัติามกฎจราจรได ้
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วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 
1. สามารถปฏบิตัติามกฎจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไดถู้กตอ้ง 
2. สามารถใชแ้ละบ ารงุรกัษารถยนตเ์บือ้งตน้ได้ 
3. สามารถขบัรถยนตแ์ละผ่านการทดสอบไดร้บัใบอนุญาตขบัรถยนตส์่วนบุคคลได้ 
แนวทางการฝึกอบรม 
1. ใหก้ารอบรมใหม้คีวามรูต้ามพระราชบญัญตักิารจราจรทางบก 
2. ใหม้คีวามรูเ้รือ่งเครือ่งหมายและสญัญาณจราจรทางบก 
3. ใหม้คีวามรู ้การใชแ้ละการบ ารงุรกัษารถยนต์ 
 

6. วิชายิงปืน 
          หลกัสตูร 

(1) รูจ้กักฎแห่งความปลอดภยัเกีย่วกบัการยงิปืนว่าตอ้งมาก่อนอื่น
ใด รูจ้กัส่วนต่างๆของปืนและวธิใีช ้การรกัษาและการท าความ
สะอาด 

(2) แสดงเป้าตามก าหนดทีย่งิไดด้ว้ยตนเองภายใน 6 สปัดาหท์ีแ่ลว้ 
ส าหรบัการทดสอบไดท้ าแตม้ไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดไว ้เป้าทีย่งิ
จะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูส้อนตามทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ไว้ 

(3) ภาคปฏบิตักิารยงิ ใชปื้นยาวอดัลมและปืนไรเฟิลลกูกรด 
ก. ปืนยาวอดัลม ระยะยงิ 25 ฟุต ท่ายงิ ท่านอน ท่านัง่ ท่าคุกเขา่ ท่ายนื ใชเ้ป้ามาตรฐานของเอน็.อาร.์

เอ.ชนิดละ 5 ตาววั ยงิตาววัละ 5 นดั รวมยงิท่าละ 25 นัด ก าหนดเวลายงินดัละ 1 นาท ี
การตดัสนิ โดยนบัเป้าตาววัทีไ่ดแ้ตม้ต ่าสุดของแต่ละเป้าตาววัตอ้งไมต่ ่ากว่า 

1. ท่านอน  40 แตม้ 
2. ท่านัง่  35 แตม้ 
3. ท่าคุกเขา่ 35 แตม้ 
4. ท่ายนื  30 แตม้ 

ข. ปืนไรเฟิลลกูกรด ระยะยงิ 50 ฟุต ท่ายงิ ท่านอน ท่านัง่  ท่าคุกเขา่ ท่ายนื ใชเ้ป้ามาตรฐานของ 
เอน็.อาร.์เอ. ชนิดละ 5 ตาววั ยงิตาววัละ 2 นดั รวมยงิท่าละ 10 นดั ก าหนดเวลายงินดัละ 1 นาที
การตดัสนิ โดยนบัเป้าตาววัทีไ่ดแ้ตม้ต ่าสุดของแต่ละเป้าตาววัตอ้งไมต่ ่ากว่า 

1. ท่านอน  16 แตม้ 
2. ท่านัง่  14 แตม้ 
3. ท่าคุกเขา่ 14 แตม้ 
4. ท่ายนื  12 แตม้ 

หมายเหต ุการยงิตอ้งยงิตามล าดบัท่า 
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  (4) ลกัษณะปืนทีใ่ชใ้นภาคปฏบิตั ิ
   ก. ปืนทีใ่ชห้า้มตดิศูนยก์ลอ้ง 
  ข. การบรรจกุระสุน ใชบ้รรจุยงิทลีะ 1 นดั 
       (5) ตอ้งท าการสอบขอ้เขยีนไดไ้มต่ ่ากว่า 80% และภาคปฏบิตัไิดแ้ตม้ไมต่ ่ากว่าทีก่ าหนดไว้
  

วตัถปุระสงควิ์ชายิงปืนลกูเสือวิสามญัสามารถ 
1. บรรยายส่วนต่างๆของปืน และวธิกีารใชปื้นได้ 
2. อธบิายกฎแห่งความปลอดภยัเกีย่วกบัการยงิปืนได้ 
3. ยงิปืนยาวอดัลมและปืนไรเฟิลลกูกรดได้ 
4. สาธติท่ายงิปืนตามล าดบัท่าไดถู้กตอ้ง ตามหลกัสตูรก าหนด 

 
แนวการจดัฝึกอบรม 
 ลกูเสอืวสิามญัทีจ่ะขอรบัเครื่องหมายวชิาพเิศษ “วชิายงิปืน” จะตอ้งศกึษาหลกัสตูรเน้ือหาวชิาการ
ใหท้ราบขัน้ตอนและน าไปปฏบิตัดิงันี้ 

1. ไดท้ าการทดสอบการยงิเป้าตาววั และท าแตม้ใหไ้ดต้ามทีค่ณะกรรมการผูร้บัผดิชอบได้
ก าหนดไวภ้ายใน 6 สปัดาห ์โดยแผ่นนัน้จะตอ้งไดร้บัค ารบัรองจากผูส้อนหรอืหน่วยงานที่
มผีูร้บัรอง 

2. ไดผ้่านการยงิปืนยาวอดัลม ปืนไรเฟิลลกูกรดในท่ายงิต่างๆกนั และไดแ้ตม้ตามทีก่ าหนดไว้
ในหลกัสตูร โดยมหีนงัสอืรบัรองจากหน่วยงานทีไ่ดไ้ปฝึกและปฏบิตัิ 

3. ท าขอ้สอบขอ้เขยีนไดไ้มต่ ่ากว่า 80% โดยผูก้ ากบั ผูร้บัผดิชอบ จะเป็นผูอ้อกตรวจให้ 
4. เมือ่ลกูเสอืวสิามญัปฏบิตัผิ่านครบ 3ขัน้ตอนแลว้ทางโรงเรยีนจะท าเรือ่งขออนุมตัคิณะ

กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิเพื่อขออนุมตัวิชิาพเิศษ วชิายงิปืนใหล้กูเสอืวสิามญั จงึจะ
มสีทิธิต์ดิเครือ่งหมายวชิาพเิศษนี้ได ้

7.วิชาศิลปประยกุต ์
หลกัสตูร 

ใหเ้ลอืกปฏบิตั ิ5 ขอ้ ใน 9 ขอ้ จนเป็นทีพ่อใจของผูก้ ากบัลกูเสอื
วสิามญั 
 (1) สามารถออกแบบตวัอกัษรชนิดต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นงาน
พาณชิย 
ศลิป์ ตามความเหมาะสมของการโฆษณาประกอบการใชส้จี านวน 
2 ภาพ ตามขนาดและขอ้ความตามทีผู่ก้ ากบัก าหนด 

       (2) สามารถออกแบบปกหนังสอืและปกงานพมิพต่์าง ๆ  
      จ านวน 2 ภาพ ตามขนาดและขอ้ความทีผู่ก้ ากบัก าหนด 
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 (3) สามารถเขยีนภาพประกอบเรือ่ง ตามจนิตนาการและความรูส้กึดว้ยวธิกีารต่างๆ และ เครือ่งมอื
ต่าง ๆ เช่น ดนิสอ สเีมจกิ ฯลฯ จ านวน 2 ภาพ ตามขนาดทีผู่ก้ ากบัก าหนด  
 (4) สามารถเขยีนภาพการต์ูนเกีย่วกบัลกูเสอืดว้ยลายเสน้ สเีดยีวและหลายส ีอยา่งละ 1 ภาพ ตาม
ขนาดทีผู่ก้ ากบัก าหนด 
 (5) สามารถออกแบบเครือ่งหมาย สญัลกัษณ์ สื่อความหมาย หรอืรปูแบบประกอบตวัอกัษรที ่
เกีย่วกบัลกูเสอื หรอืเอกลกัษณ์ของไทย จ านวน 2 ภาพ ตามขนาดทีผู่้ก ากบัก าหนด 
 (6) สามารถสรา้งรปูจ าลอง การจดัตกแต่งสวนและบรเิวณ โดยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างวสัดุ และ
สิง่ของ เพื่อน ามาตกแต่ง ปฏบิตักิารขนาดเลก็ตามทีผู่ก้ ากบัก าหนด 
 (7) สามารถประยกุตง์านหตัถกรรมพืน้บา้น หรอืเครือ่งใชส้อยในครวัเรอืน ใหเ้กดิความเหมาะสมกบั
สงัคมปัจจบุนั ตามทีผู่ก้ ากบัก าหนด 
 (8) สามารถปั้น ท าแมพ่มิพช์ิน้และแมพ่มิพท์ุบ และการหล่อดว้ยปนูปลาสเตอร ์เป็นเครือ่งเล่น 
เครือ่งประดบั อาคารบา้นเรอืนได ้จ านวน 2 ชิน้ ดว้ยแม่พมิพท์ุบ 6 ชิน้ และแมพ่มิพช์ิน้ 1 ชิน้  
ตามทีผู่ก้ ากบัก าหนด 
 (9) สามารถท าภาพพมิพโ์ดยการออกแบบ งานพมิพ ์แมพ่มิพ ์การพมิพแ์มพ่มิพไ์ม ้การพมิพ ์ 
แมพ่มิพผ์า้ไทย เทคนิคการท าแมพ่มิพด์ว้ยน ้ายาไวแสง การถ่ายดว้ยแสงแดด สปอทไลท ์และแสงนีออน 
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 1 ชิน้ ตามขนาดและสทีีผู่ก้ ากบัก าหนด 
 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 

1. บรรยายความหมายและขอบขา่ยของการฝึกอบรมวชิาศลิปประยกุตไ์ด ้
2. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการออกแบบงานศลิปะในหวัขอ้ต่างๆตามหลกัสตูรได้ 
3. ปฏบิตักิารในการออกแบบเกีย่วกบัศลิปะตามหลกัสตูรในการฝึกอบรมได้ 

 
แนวการจดัการฝึกอบรม 

1. บรรยายความหมาย หลกัการและวธิกีารในการฝึกอบรมในหวัขอ้ต่างๆ ตามหลกัสูตรวชิาศลิป
ประยกุตไ์ด ้

2. สาธติใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดเ้หน็ถงึการออกแบบศลิปะในหวัขอ้ต่างๆตามหลกัสูตร 
3. ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัจิรงิในการฝึกอบรมแต่ละเรือ่งในหลกัสตูร 
4. จดันิทรรศการเกี่ยวกบัศลิปะใหล้กูเสอืวสิามญัไดเ้กดิความสนใจและแนวคดิตลอดจนทศันคตทิีด่ ีต่อ

วชิาศลิปประยกุต์ 
 
วสัดอุปุกรณ์ในการฝึกอบรม 

1. ภาพต่างๆเช่น ตวัอกัษรแบบต่างๆงานพมิพ ์หุ่นจ าลอง งานปั้น 
2. วสัดุอุปกรณ์ กระดาษวาดเขยีน แผ่นใส สไลด ์ภาพยนตร ์สชีนิดต่างๆของดนิ ฯลฯ 
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8. วิชาปฐมพยาบาล 
หลกัสตูร 

(1) รูแ้ละสามารถปฏบิตัติามหลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาลและ 
ขอ้ควรจ าของการปฐมพยาบาล 
(2) รูแ้ละสามารถสาธติเรือ่งต่อไปนี้วธิกีารหา้มเลอืดวธิแีกไ้ขอาการ 
     ชอ็ค (Shock)วธิกีารช่วยหายใจหรอืผายปอด นวดหวัใจ วธิกีาร 
ขนเคลื่อนยา้ยผูป่้วย หรอืผูบ้าดเจบ็รูจ้กัอาการของเรือ่งกระดกูหกั 
ในส่วนต่างๆ ของรา่งกายวธิกีารเขา้เฝือกชัว่คราว วธิแีกบ้าดแผล 
มพีษิ 
(3) เรยีนรูถ้งึโรคบางชนิดทีพ่บบ่อยๆในการเขา้ค่ายพกัแรมงานชุมนุม  

     และยาทีใ่ชใ้นการรกัษา อยา่งสงัเขป 
(4) การทดสอบวชิาปฐมพยาบาล ใหม้ภีาคปฏบิตัแิละทดสอบดว้ย คอื สามารถปฏบิตัไิด ้สาธติ ได ้จน 
เป็นทีพ่อใจของคณะกรรมการสอบ 
 

วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 

1. บรรยายหลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัการปฐมพยาบาลได้ 

2. อธบิายวธิกีารปฐมพยาบาลและการใชย้าทีจ่ าเป็นในเบือ้งตน้ใหก้บัผูป่้วยไดพ้อสงัเขป 

3. ปฏบิตักิารปฐมพยาบาลใหผู้ป่้วยในกรณต่ีางๆได้ 

 
แนวการจดัการฝึกอบรม 

1. บรรยายเกีย่วกบัหลกัการทัว่ไปของการปฐมพยาบาลในเรือ่งต่างๆตามหวัขอ้ในหลกัสตูร 
2. สาธติการปฏบิตัพิยาบาลในหวัขอ้ต่างๆตามหลกัสตูร 
3. ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดป้ฏบิตัจิรงิในการฝึกอบรม 
4. ใหล้กูเสอืวสิามญัไดอ้อกปฏบิตัจิรงิในภาคสนาม 
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9. วิชาอิเลก็ทรอนิกส ์

หลกัสตูร 
 (1) สามารถเขยีนวงจรเครือ่งรบัวทิย ุเอฟ.เอม็. อยา่งงา่ย 
      และจดัท าเป็น(Printed Circuit) กบัใส่อุปกรณ์ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที ่
               ครบถว้น และใช ้เครือ่งรบัวทิยุทีส่รา้งขึน้นัน้อยา่งไดผ้ล 

(2) มคีวามรูเ้กีย่วกบัอุปกรณ์ทีเ่รยีกว่า Integrated Circuit. (IC.) 
     และสามารถน าไปใชง้านใน เครือ่งรบัวทิย ุหรอืเครื่องอุปกรณ์ 

               ทางอเิลก็ทรอนิกส ์อยา่งน้อย 1 อยา่ง 
 (3) สามารถตดิตัง้เสาอากาศโทรทศัน์ เพื่อใชก้บัเครือ่งรบัโทรศพัท์   
               ขาวด าและสโีดยใหร้บัสญัญาณ ภาพไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทุกสถานี 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 

1. เขยีนวงจรเครือ่งรบัวทิย ุเอฟ.เอม็. อยา่งง่ายไดแ้ละสามารถจดัท าเป็นแผ่นวงจรพมิพไ์ด้ 

2. สามารถประกอบอุปกรณ์เครือ่งรบัวทิย ุเอฟ.เอม็. และน าไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. มคีวามรูเ้กีย่วกบัอุปกรณ์ IC. และสามารถน าไปใชก้บัอุปกรณ์ทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งน้อย 1 

อยา่ง 

4. สามารถตดิตัง้เสาอากาศวทิยุ-โทรทศัน์ ไดแ้ละสามารถรบัสญัญาณไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

แนวการจดัการฝึกอบรม 

1. บรรยายน าเกีย่วกบัเครือ่งรบัวทิยรุะบบ เอฟ.เอม็. และเสาอากาศรบัสญัญาณ โทรทศัน์ชนิดต่างๆ 

2. สาธติการน าอุปการณ์ IC. ไปประกอบกบัเครือ่งอุปกรณ์ทางอเิลก็โทรนิกสห์รอืในเครือ่งรบัวทิยุ 

3. สาธติการตดิตัง้เสาอากาศเพื่อรบัสญัญาณภาพทัง้เครือ่งรบัสแีละขาวด า 

4. ใหผู้ร้บัการฝึก สามารถประกอบและตดิตัง้อุปกรณ์ IC. ในอุปกรณ์อเิลก็โทรนิกสห์รอืในวทิยอุยา่ง

น้อย 1 อยา่ง 

5. ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึก สามารถประกอบและตดิตัง้อุปกรณ์เสาอากาศรบัสญัญาณภาพไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพทุกสถานี 

6. เสนอรายงานการปฏบิตัต่ิอทีป่ระชุม 
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10. วิชาบริการ 

      หลกัสตูร 

      (1) ท าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งของลกูเสอืวสิามญัทีเ่ขา้ใหม่ 

      (2) ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการของกอง 

      (3) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอืของตนไม่ 

                                                        น้อยกว่า 9 ครัง้ 

      (4) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอือื่นไมน้่อยกว่า 6 ครัง้ 

      (5) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ 

 

วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือสามญัสามารถ 
1. อธบิายถงึหน้าทีข่องพีเ่ลีย้งไดถู้กตอ้งและปฏบิตัขิองลกูเสอืวสิามญัทีเ่ขา้ใหมไ่ด้ 
2. อธบิายถงึหน้าทีข่องคณะกรรมการประจ ากองไดถู้กตอ้ง และปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะกรรมการประจ า

กอง 
3. อธบิายความหมายของการบรกิารและประเภทของการบรกิารได้ 
4. อธบิายหลกัในการใหบ้รกิารได ้
5. อธบิายงานและโอกาสทีจ่ะใหบ้รกิารหรอืบ าเพญ็ประโยชน์ต่อตนเอง ขบวนการลกูเสอืและชุมชนได้ 
6. ปฏบิตัตินไดต้ามคตพิจน์ของลกูเสอืวสิามญั 

 ทัง้นี้ แนวทางในการด าเนินการจดักจิกรรมไดจ้ดัท าเป็นแผนการสอน แผนเป็นการเฉพาะเพื่อใหผู้้
ก ากบัลกูเสอืไดศ้กึษาและน าไปใชต่้อไป 
 

11. วิชาสงัคมสงเคราะห ์

หลกัสตูร 

มคีวามรูแ้ละสามารถชีแ้จงเรือ่งราวตามหวัขอ้ต่อไปนี้ไดด้พีอสมควร 

   (1) ปัญหาสงัคม 

   (2) ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบักรมประชาสงเคราะห ์และการสงัคม 

สงเคราะห ์       

   (3) การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บัการสงเคราะห์ 

   (4)บทบาทและหน้าทีข่องงานประชาสงเคราะห์ 

(5) การสงเคราะหเ์ดก็และบุคคลวยัรุน่ 

(6) การสงเคราะหค์รอบครวัคนชรา คนพกิาร คนขอทาน และคนไรท้ีพ่ ึง่ 
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(7) การสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 

(8) องคก์ารสงัคมสงเคราะหเ์อกชนกบังานสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 

(9) การออกหน่วยช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

(10) บทบาทและหน้าทีข่องลกูเสอืในสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั อคัคภียั อุทกภยัและวาตภยั 

(11) การจดัทีพ่กัชัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบภยั 

(12) การรบับรจิาคสิง่ของเหลอืใชส้ าหรบัผูป้ระสบภยั 

 ทัง้นี้ แนวทางในการด าเนินการจดักจิกรรมไดจ้ดัท าเป็นแผนการสอน แผนเป็นการเฉพาะเพื่อใหผู้้
ก ากบัลกูเสอืไดศ้กึษาและน าไปใชต่้อไป 
 

12. เคร่ืองหมายวชิราวธุ 

      หลกัสตูร 

     (1) ไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษลกูเสอืวสิามญั 

                       อยา่งน้อย 5 วชิา 

     (2) ผูก้ ากบัลกูเสอื หรอืผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั รบัรองว่าเป็นผู้ 

          ด าเนิน ชวีติตามแบบลกูเสอืและปฏบิตัติามคตพิจน์ว่า“บรกิาร” 

                                              โดยเครง่ครดั 

(3) เลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั ผูอ้ านวยการ ลกูเสอือ าเภอ 

แลว้แต่กรณ ีเป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณวุฒเิหมาะสมท าการสมัภาษณ์ เมือ่ เหน็ว่าเป็นผูเ้หมาะสมกใ็ห้

รายงานไปตามล าดบั จนถงึคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตเิพื่อขออนุมตัิ 

 

วตัถปุระสงคเ์พ่ือให้ลกูเสือวิสามญัสามารถ 

1. เพื่อแสดงถงึความสามารถของลกูเสอืวสิามญัทีไ่ดร้บัเครื่องหมายสงูสุด 

2. เป็นพีเ่ลีย้งลกูเสอืวสิามญัทีม่ปีระสทิธภิาพได้ 

3. เป็นรองผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัได้ 
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แนวการจดัการฝึกอบรม 

 ผูท้ีจ่ะไดร้บัเครือ่งหมายวชริาวุธจะตอ้งสอบไดว้ชิาพเิศษลกูเสอืวสิามญัอยา่งน้อย 5 วชิาซึง่ควรจะมี

วชิาเหล่านี้คอื 

1. วชิาการลกูเสอื 

2. วชิาเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

3. วชิาบรกิาร 

4. วชิาผูฝึ้กสอน 

5. วชิาปฐมพยาบาล 

วชิาเหล่านี้ถอืเป็นวชิาหลกัในการทีจ่ะบรกิารผูอ้ื่นไดต้ามวตัถุประสงคข์องเครือ่งหมายวชริาวุธ ผูก้ ากบั

ลกูเสอืวสิามญัจะตอ้งจดัการสอนและฝึกอบรม เพื่อสอบวชิาพเิศษเหล่านี้ 

เน้ือหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูร  
1. วิชาการลกูเสือ 

หลกัสตูร 
1. ไดร้บัการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลูกเสอื ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ ประเภทของลกูเสอืส ารอง หรอืลกูเสอื

สามญัอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
2. ไดท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืในกองนัน้ ๆ ไมน้่อยกว่า 3 เดอืน 
วิธีปฏิบติั 

จากขอ้ 1. -  ส่งลกูเสอืวสิามญัเขา้รบัการอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืสามญัชัน้ 
  ความรูเ้บือ้งตน้ ตามทีห่น่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเปิดการฝึกอบรมขึน้ 

หรอื - จดัฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืลกูเสอืสามญั ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ 
  ขึน้ในกองลกูเสอืวสิามญันัน้เอง ใหค้รบทุกวชิาแลว้ประเมนิผลแต่ละวชิาจน 
  ผ่านหมดทุกวชิา ซึง่ผูส้อนจะตอ้งไดร้บัเครือ่งหมายวดูแบดจว์สิามญั  
2 ท่อน เป็นอยา่งน้อย 
หรอื - จดัฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืลกูเสอืสามญั ขัน้ความรูเ้บือ้งต้น 
  ให้แก่ลูกเสอืวสิามญั แบบการอยู่ค่ายพกัแรม คือจดัเหมอืนอบรมขัน้ความรู้

เบือ้งตน้ (B.T.C.) จรงิ ๆ แต่ไมไ่ดร้บัวุฒบิตัร 
จากขอ้ 2. - ส่งลกูเสอืวสิามญัเขา้ไปปฏบิตัหิน้าทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืผูก้ ากบั 
                        ลูกเสอืสามญัในกองลูกเสอืส ารอง หรอืกองลูกเสอืสามญัจรงิ ๆ จนครบ 3 

เดอืน และไดร้บัค ารบัรองจากผูก้ ากบัลกูเสอืของกองลกูเสอืนัน้ ๆ 
 
หรอื - ทดลองปฏบิตัหิน้าทีใ่นกองลกูเสอืวสิามญันัน้เอง ในกรณทีีไ่มส่ามารถจะส่ง 
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  ลกูเสอืวสิามญัไปปฏบิตัหิน้าที่ผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืสามญัได ้โดยผู้ 
  ก ากบัลกูเสอืวสิามญัรบัรองผลกงานใหก้ไ็ด ้(ในฐานะพีเ่ลีย้งปฏบิตัหิน้าที่ 
                  แทนผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัเป็นเวลา 3 เดอืน) 

 
2. วิชาเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม 

หลกัสตูร 
เดนิทางไกลไปกบัลกูเสอืวสิามญัเป็นเวลา 4 วนัตดิต่อกนั (อยูท่ีค่่ายพกัแรม 3 คนื) หรอืเดนิ 

ทางไกลไปกับลูกเสือวสิามญั 2 ครัง้ แต่ละครัง้ใช้เวลา 48 ชัว่โมง โดยอยู่ค่ายพกัแรม 2 คนื ไม่นับเวลา
เดนิทางไปและกลบั การเดนิทางไกลดงักล่าว ลูกเสอืจดัการเองโดยตลอด ทัง้นี้ด้วยความเห็นชอบของผู้
ก ากบัลูกเสอืวสิามญั การเดนิทางไกลและแรมคนื ต้องได้มาตรฐานสูง การเดนิทางไกล จะไปทางบก หรอื
ทางน ้า ภายในประเทศหรอืต่างประเทศกไ็ด ้

ต้องแสดงว่าในการเดนิทางต้องใช้ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคดิรเิริม่ ความมานะ และการ
เป็นผูน้ า กบัตอ้งท าสมดุปมูรายงานการเดนิทางยื่นต่อผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัดว้ย 
 

วิธีปฏิบติั 
การเดนิทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสอืวสิามญั เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลกัสูตรนี้ ลูกเสอื

วสิามญัเลอืกการเดนิทางได ้2 วธิ ีคอื 
1. เดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมไปกบัลกูเสอืวสิามญัอื่น ๆ ทัง้กอง เป็นเวลา 4 วนัตดิต่อกนั และ

อยูค่่ายพกัแรม 3 คนื ท ากจิกรรมของการอยูค่่ายพกัแรมดงันี้ 
- สรา้งค่ายพกัแรมดว้ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกางเตน็ท ์หรอืสรา้งเพงิจากวสัดุธรรมชาตใิห้

ป้องกนั ลม ฝน ได ้
- จดับรเิวณค่ายให้สวยงาม สะอาด มกีารท าอุปกรณ์การอยู่ค่ายพกัแรม เช่น เตาลอยที่เก็บ

อุปกรณ์ครวั ทีน่ัง่รบัประทนอาหาร ทีเ่กบ็แกว้น ้าและอาหารสดต่าง ๆ ตลอดทีข่ดุหลุมเปียก หลุมแหง้ ฯลฯ 
- มกีารทดสอบการผจญภยัตามหลกัเกณฑก์ารอยูค่่ายพกัแรม และวชิาบุกเบกิดว้ย 
- มกีารฝึกการท าแผนทีแ่ละการเดนิทางส ารวจเป็นระยะทางไมน้่อยกว่า 8 กโิลเมตร เพื่อใหม้ี

การเขยีนรายงานการเดนิทาง 
2. เดนิทางไกลกบัลูกเสอืวสิามญั 2 ครัง้ ครัง้ละไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง อยู่ค่ายพกัแรม 2 คีน อาจ

ไปโดยรถจกัรยาน หรอืทางน ้า (พายเรอืไป) โดยท ากจิกรรมเหมอืน ขอ้ 1 
ทัง้ 2 ขอ้นี้ ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัจะต้องทราบว่า ลูกเสอืวสิามญัจะไปอยูค่่ายพกัแรมทีไ่หน? ไปโดย

วธิกีารอย่างไร? ไปท ากจิกรรมอะไรบา้ง? มคีวามปลอดภยัมากน้อยเพยีงใด? (ถ้าเหน็ว่าไม่ปลอดภยัต้อง
สัง่งดโดยเดด็ขาด) และตอ้งลงนามรบัรองผลการเดนิทางทุกครัง้ 
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3. วิชาบริการ 
หลกัสตูร 
(1) ท าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งของลกูเสอืวสิามญัทีเ่ขา้ใหม่ 
(2) ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการของกอง 
(3) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอืของตนไมน้่อยกว่า 9 ครัง้ 
(4) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอือื่นไมน้่อยกว่า 6 ครัง้ 
(5) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ 
 
วิธีปฏิบติั 
ให้ลูกเสอืวสิามญัท าหน้าที่ต่าง ๆ ดงักล่าว ในหลกัสูตรทุกข้อ โดยมอบหมายให้ด าเนินการตาม

ขัน้ตอนทีเ่หมาะสม แลว้ใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืลงนามรบัรองในสมดุบนัทกึผลงานของลกูเสอืวสิามญัคนนัน้ 
ในกรณีทีลู่กเสอืวสิามญัมาจากกองอื่น ให้พจิารณาจากสมุดบนัทกึประจ าวนัของลูกเสอืวสิามญัคน

นัน้อย่างละเอยีด ตลอดทัง้การลงนามรบัรองของผูก้ ากบัลูกเสอืดว้ย หากมขีอ้สงสยัอาจใหท้ดลองปฏบิตัจิรงิ
กไ็ดต้ามเหมาะสม 

 
4. วิชาผูฝึ้กสอน 

หลกัสตูร 
(1) ผ่านการฝึกอบรมขัน้ความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ประเภทใดประเภทหนึ่งของหลกัสูตรลูกเสือ

ส ารอง สามญั สามญัรุน่ใหญ่ 
(2) สามารถท าการสอนวชิาลกูเสอืตามประเภททีต่นรบัการอบรมแลว้อยา่งน้อย 2 วชิา 
(3) ไดท้ าการสอนเป็นทีพ่อใจของผูก้ ากบักองนัน้ ๆ เป็นเวลา 3 เดอืน โดยใหส้อนอยา่งน้อย 2 วชิา 

วชิาละ 3 ครัง้ 
วิธีปฏิบติั 
จากข้อ 1 ให้ดูจากวุฒบิตัรว่าผ่านการฝึกอบรมจรงิหรอืไม่ หากไม่ผ่านการฝึกอบรมดงักล่าว ให้ผู้

ก ากบัลูกเสอืจดัฝึกอบรมขึ้นภายในกองให้ครบทุกวชิาเหมอืนการจดัการฝึกอบรมของวชิาผู้ก ากบัลูกเสอื
ส ารอง สามญั หรอืสามญัรุน่ใหญ่ ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ ประเภทใดประเภทหน่ึง แลว้ลงนามรบัรองให้ 

จากข้อ 2 ใหท้ าการสอนใหด้ ู2 วชิา โดยใหส้อนจรงิ ๆ หรอืสมัภาษณ์ หรอืใหเ้ขยีนแผนการสอนให้
ด ูอยา่งหนึ่งตามทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืเหน็สมควร 

จากข้อ 3 ส่งไปช่วยท าการสอนในกองลูกเสอืทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงเป็นเวลา 3 เดอืน ตามก าหนดแลว้ขอดู
ใบรบัรองผลงานจากผู้ก ากบัลูกเสอืกองนัน้ ๆ หรอืให้สอนในกองลูกเสอืวสิามญัของตนเองโดยมผีู้ก ากบั
ลกูเสอืควบคุมอยา่งใกลช้ดิ 
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5. วิชาปฐมพยาบาล 
หลกัสตูร 
(1) รูแ้ละสามารถปฏบิตัติามหลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาลและขอ้ควรจ าของการปฐมพยาบาล 
(2) รูแ้ละสามารถสาธติเรือ่งต่อไปนี้ 
 วธิกีารหา้มเลอืด 
 วธิแีกไ้ขอาการงนั  (Shock) 
 วธิกีารช่วยหายใจ หรอืผายปอด นวดหวัใจ 
 วธิกีารขน เคลื่อนยา้ยผูป่้วย หรอืผูบ้าดเจบ็ 
 รูจ้กัอาการของเรือ่งกระดกูหกัในส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย 
 วธิกีารเขา้เฝือกชัว่คราว 
 วธิแีกบ้าดแผลมพีษิ 
(3) เรยีนรูถ้ึงโรคบางชนิดที่พบบ่อย ๆ ในการเข้าค่ายพกัแรมงานชุมชน และยาที่ใช้ในการรกัษา

อยา่งสงัเขป 
(4) การทดลองวชิาปฐมพยาบาล ให้มภีาคปฏบิตัแิละทดสอบด้วย คอื สามารถปฏบิตัไิด้ สาธติได ้

จนเป็นทีพ่อใจของคณะกรรมการสอบ 
วิธีปฏิบติั 
จากข้อ 1 อาจท าการฝึกอบรมขึน้ในกองลูกเสอืวสิามญัเอง หรอืส่งไปเขา้รบัการฝึกอบรมตามที่มี

การฝึกอบรมวชิาปฐมพยาบาล  หรอืดจูากหนงัสอืส าคญัว่าผ่านการฝึกอบรมมาแลว้ (ถา้ลกูเสอืคนนัน้เคยรบั
การฝึกอบรมมาแลว้) 

จากข้อ 2 ใหส้าธติใหด้ ูหรอืตอบค าถามในกระดาษ โดยอธบิายใหเ้ขา้ใจ 
จากข้อ 3 สมัภาษณ์หรอืใหเ้ขยีนบรรยายใหด้ ูแลว้ซกัถามตามความเหมาะสม 
จากข้อ 4 ใหส้าธติใหด้จูนเป็นทีพ่อใจของคณะกรรมการ 
หากลกูเสอืวสิามญัผูน้ัน้ไดเ้คยผ่านวชิาการต่าง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาจจะทัง้หมดหรอืบางวชิา กใ็หผู้้

ก ากบัลูกเสอืสมัภาษณ์หรอืให้คณะกรรมการผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวชิา ท าการสมัภาษณ์ตามแบบ
สมัภาษณ์ดงันี้ 
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แบบสมัภาษณ์ลูกเสือวิสามญัเพ่ือรบัเคร่ืองหมายวชิราวธุ 
ชื่อ (ลกูเสอื) ...............................................................นามสกุล........................................................ 
กองลกูเสอืวสิามญั (โรงเรยีน, วทิยาลยั)................................................................................................ 
ท่ี วิชาท่ีสมัภาษณ์ วนั เดือน ปี ความเหน็ของผู้

สมัภาษณ์ 

หมายเหตุ 

 วชิา………………………… 

ภาคทฤษฎี 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ภาคปฏิบติั/ทกัษะ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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เสนอคณะกรรมการสอบเครื่องหมายวชิาพเิศษ เครือ่งหมายวชริาวุธ 

 ขา้พเจา้ไดท้ าการสอบสมัภาษณ์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัขิองลกูเสอืวสิามญั 
………………………………………..…………แลว้เหน็ว่า 
 สมควร  ไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ /   ยงัไมค่วรไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................ 
           (................................................) 
           ผูท้ าการสมัภาษณ์ 
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แผนการจดัการกิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 - 6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 2 - 3) 

หน่วยท่ี 2  วิชาโครงการ  

แผนการจดักิจกรรมท่ี 2  การอนุรกัษ์และร่วมแก้ไขทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       

             เวลา  4  ชัว่โมง 

 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกความหมาย ประเภท และประโยชน์ของโครงการได้ 

1.2 ลกูเสอืสามารถเลอืก เขยีน และน าเสนอโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได ้

อยา่งเหมาะสม 

2.  เน้ือหา 

 2.1 ความหมายของโครงการ 

 2.2 การวางแผนโครงการมคีวามจ าเป็นต่อแผนปฏบิตังิาน 

 2.3 ลกัษณะของโครงการทีด่ ี 

 2.4 รปูแบบ(Form) หรอืโครงสรา้ง (Structure) ของการเขยีนโครงการ 

 2.5 สิง่ส าคญัทีค่วรค านึงถงึในการเขยีนโครงการ  

 2.6 ขัน้ตอนการเสนอโครงการ 

3.  ส่ือการเรียนรู้  

 3.1 แผนภมูเิพลง/เกมส์ 

 3.2 ใบความรู ้วชิาโครงการ (ศกึษาเพิม่เตมิจากใบความรูว้ชิาการเขยีนโครงการ ลูกเสอืวสิามญัชัน้

มธัยมศกึษา ปีที ่4 และ ปวช. 1 แผนการจดักจิกรรมที ่21) 

 3.3 แผนภมู/ิแผนโปรง่ใส/ PowerPoint 

 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

4.  กิจกรรม 

 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1   

   1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

   2) เพลง หรอืเกม 

   3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้  

     (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืร่วมกนัสนทนาวธิกีารท างานกลุ่มใหป้ระสบความส าเรจ็ 

     (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายประกอบแผนภูม ิหรอืแผ่นโปรง่ใสหรอื PowerPoint เกีย่วกบั 
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ความหมายของโครงการ ความส าคญัของโครงการต่อแผนปฏบิตังิาน ลกัษณะของโครงการทีด่ ีและ

โครงสรา้งของการเขยีนโครงการ(จากใบความรูว้ชิาโครงการ) 

   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่ออกส ารวจสถานทีภ่ายในสถานศกึษาเพื่อ

จดัท าแผนเสนอโครงการอนุรกัษ์ และรว่มแกไ้ขทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของสถานศกึษา 

ตามแบบฟอรม์ทีแ่จกให ้(เวลา 20 นาท)ี 

   (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมู่ อภปิรายกลุ่ม ผลของการส ารวจสถานที ่

เพื่อเขยีนโครงการตามแบบฟอรม์ 

   (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายเรือ่งเสนอโครงการ แลว้มอบหมายใหแ้ต่ละหมูไ่ปด าเนินงานตาม

โครงการภายในระยะเวลา 10 สปัดาห ์โดยใชเ้วลาว่างนอกเวลาเรยีน แลว้บนัทกึผลการปฏบิตังิาน 

โดยมผีูก้ ากบัไปนิเทศการด าเนินงานเป็นระยะ  

   (6) ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายเวลาในการน าเสนอผลงาน  

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ “มดงา่มกบันกพริาบ”  

  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 หลงัจากลกูเสอืด าเนินงานตามโครงการแลว้ไมน้่อยกว่า4 สปัดาห์ 

   1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

   2) เพลงหรอืเกม 

  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมูน่ าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งดงัต่อไปนี้ โดยระหว่างการน าเสนอมอบหมายแต่ละหมูป่ระเมนิผลงานดว้ย  

    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเสนอโครงการเรยีบรอ้ยแลว้ น าไปจดันิทรรศการดว้ยแผนภมูิ 

    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุประเมนิผลใหข้อ้เสนอแนะและชื่นชมผลงาน 

    (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่รปุรายงานผลการด าเนินโครงการ 

   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

   5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5. การประเมินผล 

  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการสรปุรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 35 

  

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมูล่กูเสอื   เมือ่เรารว่มอยู่ 

ต่างคนต่างรูก้นัดใีนหน้าทีทุ่กอยา่ง ต่างช่วยกนัท า ท าไมเ่วน้ว่าง 

งานทุกอยา่ง งานทุกอย่าง  จะเสรจ็โดยงา่ยดาย 

ในหมูเ่นตรนาร ี   ทีเ่ราจะรว่มอยู่ 

ต่างคนต่างรูก้นัดใีนหน้าทีทุ่กอย่าง ต่างช่วยกนัท า ท าไมเ่วน้ว่าง 

งานทุกอยา่ง งานทุกอย่าง  จะเสรจ็โดยงา่ยดาย 

เกม 
ท างานกลุ่ม 

 ใชผู้เ้ล่น 6 คน ถอืเชอืกคนละเสน้ ใหด้งึเสน้เชอืกใหต้งึ แลว้น ากระป๋องใบเลก็ ทีผ่กูเชอืก 6 เสน้น้ีไปวาง

ไวบ้นกระป๋องใบใหญ่ มกีตกิาว่าหา้มไมใ่หเ้ชอืกแต่ละเสน้หยอ่น ต่อไปใชเ้พยีง 3 คน ถอืเสน้เชอืกแลว้ท า

อยา่งเดมิ ต่อไปใชเ้พยีงคนเดยีวใหจ้บัเวลาไวแ้ต่ละครัง้ดว้ย 

ประโยชน์จากการเล่นเกมนี้ 

 ผูเ้ล่นจะไดป้ระโยชน์มากจากเกมนี้ เพราะท าใหท้ราบว่า งานเลก็ๆ ใชค้นมาก จะเสยีเวลามาก ถา้ใชค้น

น้อยๆ จะเสรจ็เรว็กว่า  
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หาตวัเลข 
วิธีเล่น 

1. เขยีนตวัเลข 1-50-100 ปนเปลงไปบนน ้ากระดาษทีเ่ตรยีมไวแ้ลว้ โดยการเขยีนเลขนัน้ คนเขยีน 
จะเป็นคนจดัตวัเลขไวแ้ยกจากกนั คอื เลขคู่ อยูค่รึง่กระดาษอกีซกีหนึ่ง เลขคีอ่ยูอ่กีครึง่กระดาษอกีดา้นหน่ึง 
หรอืไวข้า้งล่างเป็นเลขคู่ ขา้งบนเป็นเลขคีก่ไ็ด ้(การวางเลขคู่คีจ่ะไม่มกีารบอกผูเ้ล่นว่า เลขคู่อยูต่รงไหน เลข
คีอ่ยูต่รงไหน) 

2. ผูเ้ล่นทัง้ 3 คน จะนัง่ลอ้มวงอยูร่อบๆ กระดาษทีม่ตีารางตวัเลขอยูแ่ลว้ ใหท้ัง้ 3 ช่วยกนัหาเลข  
1-50 โดยจะมคีนๆ หนึ่งเตรยีมกากบาททบัเลขที ่2 คนคอยเป็นคนบอก  

3. กลุ่มไหนหาตวัเลขเสรจ็ก่อนจะเป็นผูช้นะ 
สรปุแนวคิด  

1. การท างานเป็นทมี เมือ่เราท างานเป็นทมีเรากจ็ะรูจ้กัหน้าทีแ่ละรวดเรว็ในการท างาน 
2. การแบ่งงานออกเป็นกลุ่ม 3.  การรูจ้กัสงัเกต 4.  ความรว่มมอืของกลุ่ม 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
หมวดวิชยั นักปลกูต้นไม้ 

จากชวีติจรงิของ ร.ต.ต.วชิยั สุรยิทุธ 

 30 กว่าปีทีแ่ลว้ ต ารวจนายหนึ่งพากเพยีรปลกูตน้ไมเ้พื่อหวงัใหบ้า้นเกดิทีต่นเองอยู่นัน้อุดมสมบูรณ์มาก

ขึน้ และจนถงึวนัน้ีทีช่วีติกา้วสู่วยัเกษยีณ เขากย็งัเพยีรปลกูตน้ไม ้ซึง่นบัจากวนันัน้จนถงึวนันี้ นบัไดห้ลาย

ลา้นตน้ และบอก “ผมจะปลกูต้นไม้ไปจนกว่าผมจะตาย” 

       โครงการแผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง ซึง่เป็นโครงการพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

นบัเป็นแรงบนัดาลใจครัง้แรกทีท่ าใหน้ายดาบต ารวจ ทีถ่งึแมปั้จจุบนัจะไดเ้ลื่อนขัน้เป็นผูห้มวดแลว้ก็ตาม 

ยดึถอืและด าเนินรอยตามมาโดยตลอด 

       ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2531 เป็นต้นมา เขาคอืผูท้ีท่ าใหถ้นนหลายสายในอ าเภอปรางคก์ู่ ทีใ่นอดตี
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เคยจดัว่าเป็นอ าเภอทีย่ากจนทีสุ่ดในจงัหวดัศรสีระเกษ เริม่มคีวามอุดมสมบรูณ์เตม็ไปดว้ยตน้ไมท้ีข่ ึน้เรยีง

ราย เนื่องจากน ้าพกัน ้าแรงและความตัง้ใจของเขาเอง  

       ปัจจบุนั ตน้ไมท้ีห่มวดวชิยัปลกูเกดิขึน้มากมายเป็นหลายลา้นตน้ และคาดว่ากจ็ะคงด าเนินต่อไปดงัค า

หมวดวชิยัเคยตัง้ปณธิานไวว้่า “จะปลูกต้นไม้จนกว่าจะตาย” และกเ็หน็ว่าจะเป็นจรงิเช่นนัน้เพราะตลอด

ระยะ 30 ปีทีเ่ขาท ามา ผูห้มวดวยัเกษยีณคนน้ีไมเ่คยบ่นสกัค าว่าเสยีเปรยีบใคร  

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การทีส่งัคมจะดขีึน้ไดน้ัน้  ตอ้งเริม่ทีต่วัเรา   

 

มดง่ามกบันกพิราบ 

 

        มดง่ามตวัหนึ่งเหน็นายพรานยกปืนขึน้มาเพื่อส่องจอ้งยงินกพริาบ แต่มดงา่มไม่อยากใหน้กพริาบตอ้ง

ถูกกระสุนปืนนายพราน จงึไต่ขึน้ไปบนขาของนายพรานแลว้คอยททีีน่ายพรานจะเหนี่ยวไกปืน มดง่ามกก็ดั

ทีเ่ทา้ของนายพราน ท าใหน้ายพรานสะดุง้ยงิปืนพลาดไปถูกกิง่ไม ้และนกพริาบไมถู่กยงิ 

      ต่อมาไม่นานมดง่ามรูส้กึกระหายน ้าจงึเดนิไปที่บ่อน ้า แต่ขณะที่จะกินน ้าก็พลดัตกลงไปในบ่อน ้า มด

งา่มจงึตะโกนรอ้งขอความช่วยเหลอื นกพริาบซึง่เกาะอยู่ทีก่ิง่ไม ้ใกล้ๆ  ไดย้นิเสยีงกเ็ลยเอาปากคาบใบไมม้า

ทิ้งไว้ใกล้มดง่าม มดง่ามจงึรบีปีนขึน้บนใบไมท้นัท ีท าให้รอดตายได้ในที่สุด ส่วนนกพริาบนัน้ก็ดใีจที่ได้มี

โอกาสตอบแทนบุญคุณของมดงา่ม 

  

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การช่วยเหลอืผูอ้ื่นยอ่มก่อใหเ้กดิผลดต่ีอตนเองอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



38 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 2  วิชาโครงการ 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 3   การอนุรกัษ์และสืบสานวฒันธรรมไทย                                เวลา  2  ชัว่โมง 

 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

  1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายความหมายและวธิกีารอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยได้ 

  1.2 ลกูเสอืสามารถสรา้งเครอืขา่ย เพื่อสบืสานวฒันธรรมไทยได ้

2.เน้ือหา 

  2.1 ความหมายการอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมไทย 

  2.2 วธิกีารอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมไทย 

  2.3 การสรา้งเครอืขา่ย/แนวรว่มอนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรมไทย 

3.ส่ือการเรียนรู้  

  3.1 แผนภมูเิพลง 

  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 ากบัลกูเสอืบรรยาย ท าการอภปิรายถงึปัจจุบนัทีค่นวยัหนุ่มสาว มคีวามจ าเป็นทีไ่ดเ้รยีนรู ้

สอดแทรกวฒันธรรมประเพณไีทย ใหม้คี่านิยมรกัและหวงแหนวฒันธรรมของชาต ิโดยใหรู้ว้่า 

  - วฒันธรรม คอื อะไร 

  - วฒันธรรม มกีีป่ระเภท 

  - วฒันธรรม มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัอยา่งไร 

  - วฒันธรรม มกีารเปลีย่นแปลงได้- การแสดงคุณค่าทางสุนทรภีาพ และอารมณ์สะเทอืนใจที่มี

ต่อวฒันธรรมไทย 

(โดยใช้ใบความรู้ “วฒันธรรมไทย”ประกอบประเดน็การบรรยายและอภิปราย) 

   2) ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่หรอืกลุ่มก าหนดการแสดงวฒันธรรมประเพณีของภาคใดภาคหนึ่ง  หมู่

หรอืกลุ่มละ 1 ภาค 
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  - ภาคเหนือ 

  - ภาคกลาง 

  - ภาคใต ้

  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  - ภาคตะวนัออก 

 แลว้จดัการแสดงใชเ้วลาหมูล่ะ 3-5 นาท ี

   3) ให้แต่ละหมู่หรอืกลุ่ม อภปิรายหาขอ้สรุปทางดา้นสถาปัตยกรรมไทยของโบสถ์ หรอืวหิารมี

ลกัษณะส าคญัอย่างไร แต่ละต าแหน่งมีชื่อว่าอะไร อยู่ที่ไหนของโบสถ์หรอืวหิาร เช่น ช่อฟ้า ใบระกา คนั

ทวยหรอืหูช้าง ซุ้มประตู หน้าบนั ซุ้มหน้าต่าง ฯลฯ โดยศกึษานอกสถานที่และน ามาเสนอหมู่หรอืกลุ่มละ    

3 นาท ี

     4) ผู้ก ากบัลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกนัสรุปพฤตกิรรมหรอืลกัษณะนิสยั อนุรกัษ์สบืสานวฒันธรรม

ไทย 

  4.4 ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 

  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 

6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีได้จากกิจกรรม 

  คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เหน็คุณค่า ภาคภูมใิจหวงแหนและรว่มสบืสาน

วฒันธรรมไทย 
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     ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 

เพลง 
 ชาวไทย 

     ชาวไทยเราเอ๋ย  ขออยา่ละเลยในการท าหน้าที ่

     ยามเมือ่เราไดเ้ล่นสนุก เปลือ้งทุกขส์บายอยา่งนี้ 

     เพราะชาตเิราไดเ้สร ี มเีอกราชสมบูรณ์ 

     เราจงึควรช่วยชชูาตใิห้ เก่งกาจเจดิจ ารญู 

     เพื่อความสุขเพิม่พูน ของชาวไทยเราเอย 

ใบความรู้ 

วฒันธรรมไทย 

วฒันธรรมคืออะไร 

  เมือ่พดูถงึเรือ่งวฒันธรรม ก่อนอื่นอยากจะใหเ้ขา้ใจความหมายของวฒันธรรมเสยีก่อนเพราะ

ความหมายของวฒันธรรมนัน้ ไดม้ผีูจ้ ากดัความไวม้ากมาย ซึง่พอจะสรุปไดว้่าวฒันธรรมเป็นส่วนทัง้หมดที่

ซบัซอ้น ประกอบดว้ย ความรู ้ความเชื่อ ศลิป์ ศลีธรรม กฎหมาย ประเพณแีละความสามารถอื่นๆ ทีม่นุษย์

ไดม้าในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของสงัคม ส่วนความหมายของวฒันธรรมในภาษาไทยนัน้ ตามพระราชบญัญตัิ

วฒันธรรมแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2405 ไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี้  

  “วฒันธรรม” หมายถงึ ลกัษณะทีแ่สดงถงึความเจรญิงอกงาม ความเป็นระเบยีบ ความกลมเกลยีว

กา้วหน้าของชาต ิและศลีธรรมอนัดขีองประชาชน (เป็นการชีช้วน เชญิชวน วงิวอน) ใหป้ระชาชนรว่มกนัท า

ความเจรญิงอกงามใหม้คีวามดงีามขึน้ ไมใ่ช่เพยีงรบัมรดกกนัมาเท่านัน้ แต่ตอ้งรกัษาของเดมิทีม่ ี

(Conservative) แกไ้ขดดัแปลงของเดมิทีค่วรแกห้รอืดดัแปลงวางมาตรฐานความดงีามขึน้ใหม ่แลว้ส่งเสรมิ

ใหเ้ป็นลกัษณะทีด่ปีระจ าชาตสิบืต่อไปจนถงึอนุชนรุ่นหลงั (Progressive) 

  จากขอ้ความขา้งตน้พอจะกล่าวไดว้่า วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคมทีค่รอบคลุมทุกสิง่ทุกอยา่ง ที่

แสดงออกถงึวถิชีวีติของมนุษย ์โดยแต่ละสงัคมมวีฒันธรรมเฉพาะของตน เพราะเป็นวถิชีวีติทีแ่ตกต่างกนั

ของแต่ละกลุ่มสงัคม 

  การทีม่นุษยม์คีวามแตกต่างกนั อาจเป็นผลสบืเนื่องมาจากวฒันธรรม เช่น พวกชาวเขาปิกม ีพวก

เอสโมและพวกโรมนัโบราณ หรอืพวกนกับรหิาร นกับญัช ีกเ็ป็นมนุษยด์ว้ยกนัทัง้นัน้ วฒันธรรมทีเ่กีย่วกบั
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วทิยาศาสตร ์ไมว่่าชาตทิีเ่จรญิแลว้หรอืลา้หลงักต็าม มคีวามเป็นวฒันธรรมเท่ากนัในแงท่ีเ่ป็นแบบแผนของ

การด ารงชวีติ  

  สรปุแลว้ วฒันธรรมมคีวามหมายครอบคลุมถงึทุกสิง่ทุกอยา่งทีแ่สดงอออกถงึวถิชีวีติของมนุษยใ์น

สงัคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มนุษยไ์ดค้ดิสรา้งเกณฑ ์วธิใีนการปฏบิตั ิการจดัระเบยีบ ตลอดจนระบบความเชื่อถอื 

ความนิยม ความรู ้และเทคโนโลยต่ีางๆ ในการควบคุมและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ 

  ในดา้นวฒันธรรมนัน้ เราอาจแบ่งประเภทของวฒันธรรมออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

- วฒันธรรมทีเ่ป็นวตัถุ เช่น บา้น โบสถ ์วหิาร หอประชุม เป็นตน้  
- วฒันธรรมทีเ่กีย่วกบัจติใจ เช่น อุดมการณ์ ค่านิยม แนวความคดิ ประเพณแีละการปฏบิตัสิบืต่อ

กนัมาจนเป็นทีย่อมรบัในชุมชนของตนว่าดงีามเหมาะสม เช่น ศาสนา ความเชื่อ เจตคต ิซึง่เป็น
นามธรรมทีม่องเหน็ไมไ่ด ้ 

องคป์ระกอบของวฒันธรรม  มี 4 องคป์ระกอบท่ีส าคญั ได้แก่  

  1.องคว์ตัถุ วฒันธรรมวตัถุทีส่ามารถจบัตอ้งได ้เช่น โรงเรยีน โรงงาน ภาพเขยีน ภาพปัน้ โบสถ ์

วหิาร หอดดูาว 

  2.องคก์าร หมายถงึ กลุ่มทีอ่งคก์ารจดัอยา่งมรีะเบยีบ หรอืมโีครงสรา้งอยา่งเป็นทางการ มกีารวาง

กฎเกณฑร์ะเบยีบเรยีบรอ้ย และมวีตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งแน่นอน เช่น สมาพนัธ ์สมาคม กรรมการลกูเสอื 

สภากาชาด วดั สภาประชาชาต ิซึง่เป็นองคก์ารทีใ่หญ่ทีสุ่ด 

  3.องคพ์ธิกีาร เป็นขบธรรมเนียมประเพณทีีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป เช่น พธิกีรรมต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งการ

เกดิ การหมัน้ การแต่งงาน การบวชนาค การตาย การปลกูบา้นขึน้บา้นใหม ่ฯลฯ ซึง่ศาสนามอีทิธพิลอยู่

บา้งไมม่ากกน้็อย รวมทัง้การแต่งกาย และรบัประทานอาหารดว้ย เช่น หญงิแต่งชุดไทย ชายแต่งชุดเตม็ยศ 

เช่น รบัประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต ์ดนิเนอร ์ขนัโตก เป็นต้น พธิกีารเหล่านี้เปลีย่นแปลงไปบา้งตามสภาพ

ของสงัคม 

  4.องคค์ต ิหมายถงึ ความเขา้ใจ ความเชื่อ ความคดิเหน็ ตลอดจนอุดมการณ์ต่างๆ เช่น เชื่อว่ากรรม

เป็นเครือ่งชีช้ะตา ความเชื่อในเรือ่งการมผีวัเดยีวเมยีเดยีว ความเชื่อในเรือ่งการตายแลว้เกดิใหม ่หรอืเรา

เชื่อกนัว่าอุดมการณ์ของขบวนการลกูเสอืเป็นสิง่ค ้าจุนโลก เป็นตน้  

  ถงึแมว้่าเราจะทราบว่าลกัษณะของวฒันธรรมนัน้ เป็นสิง่ทีไ่ดม้าโดยการเรยีนรูก้ด็สีบืเนื่องมาจาก

มรดกทางสงัคมกด็ ีหรอืเป็นวถิชีวีติหรอืแบบของการด ารงชวีติกด็ ียอ่มจะเป็นสิง่ทีไ่มค่งที ่ทัง้นี้เพราะมนุษย์

มกีารคดิคน้สิง่ใหม่ๆ  หรอืปรบัปรงุของเดมิใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจนท าใหว้ฒันธรรม

มกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ เช่น เดมิชาวไทยมคีวามคดิว่าผูห้ญงิควรอยูก่บับา้นเลีย้งลกู ดแูลบา้นเรอืน 

ปัจจบุนัผูห้ญงิท างานเคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัชายมากขึน้ หรอืเดมิชายไทยคดิว่า การเตน้กนิร ากนิของ

หญงิไทยเป็นสิง่ไมส่มควร แต่ปัจจุบนัเป็นทีน่ิยมกนัมากและมรีายไดส้งู หรอืเรือ่งความคดิทางการเมอืง
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เสรภีาพ ฯลฯ กต็าม การเปลีย่นแปลงนี้อาจจะมคีนทีม่คีวามคดิแบบเก่าๆ คดัคา้นบา้ง ซึง่เป็นธรรมดาของ

สงัคมทีพ่ฒันาหรอืก าลงัพฒันาไมจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงเหมอืนกนัทุกคน ซึง่ถ้าเราเขา้ใจถงึขอ้ทีข่ดักนันี้ได ้

กจ็ะเป็นแนวทางในการช่วยสรา้งวฒันธรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ไดม้าก  

  แต่อยา่งไรกต็าม ในส่วนทีเ่ป็นวฒันธรรมดว้ยกนัแลว้ ศลิป์กเ็ป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมหรอืบางทีก่็

ชอบเรยีกรวมๆกนัว่า “ศลิปวฒันธรรม” ซึง่สิง่นี้เป็นเครื่องชีบ้่งความเป็นชาต ิประเทศใดชาตใิดจะเสื่อมหรอื

จะเจรญิกด็ไูดท้ีศ่ลิปะและวฒันธรรมนี้แหละ ของไทยเรากม็คีวามเสื่อมและความเจรญิเหมอืนกนั เราจะ

สงัเกตว่า ยคุใดสมยัใดองคพ์ระมหากษตัรยิใ์หค้วามสนใจสนบัสนุนเรือ่งศลิปะแลว้ วฒันธรรมของชาตนิัน้ก็

เจรญิรุ่งเรอืงในยคุนัน้       
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ขาด ๆ เกิน ๆ 

 มคีนถามขงจือ้ว่า “ชาย 4 คนนัน้ ต่างกม็อีะไรดกีว่าท่าน แต่ท าไมพวกเขาจงึยอมเป็นศษิยร์บัใชท้่าน?” 

  “เขามดีอียา่งไร?” ขงจือ้ถาม 

  แลว้ผูถ้ามขงจือ้กต็อบว่า  

  “ชายคนที ่1 นัน้พดูเก่งกว่าท่าน 

  ชายคนที ่2 นัน้มเีมตตาดกีว่าท่าน 

  ชายคนที ่3 มที่าทางสง่างามกว่าท่าน 

  ชายคนที ่4 มคีวามกลา้หาญกว่าท่าน” 

 เมือ่ขงจือ้ไดฟั้งเช่นนัน้ จงึกล่าวว่า 

  “เหตุทีช่ายทัง้ 4 คน ยอมเป็นศษิยร์บัใชข้า้พเจา้นัน้ เป็นเพราะว่า  

  ชายคนที ่1 พดูเก่งกจ็รงิ แต่ไมรู่จ้กัส ารวมปาก 

  ชายคนที ่2 มเีมตตาจรงิ แต่บางครัง้กเ็มตตามากเกนิไปจนสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเอง 

  ชายคนที ่3 กว็างท่าสงา่เสยีจนไมรู่จ้กัถ่อมตน 

  ชายคนที ่4 กก็ลา้เสยีจนบา้บิน่ 

 ถา้จะยกสิง่ทีช่ายทัง้ 4 มรีวมกนัมาใหข้า้พเจา้ ขา้พเจา้กจ็ะไมข่อรบั เพราะสิง่ทีพ่วกเขาขาดนัน้ มอียูใ่น

ตวัขา้พเจา้ พวกเขาจงึมอบตวัเป็นศษิยร์บัใชข้า้พเจา้” 

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การทีจ่ะใหผู้อ้ื่นยอมรบันับถอืและศรทัธาในตวัเรานัน้ ยอ่มเกดิจากความดแีละ

ความสามารถในตวัเรานัน้เอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6,  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2,3) 
หน่วยท่ี 2   วิชาโครงการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4   ช่วยดแูลรกัษาสาธารณสมบติั ชุมชน ชาติ           เวลา 2 ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 ลกูเสอืสามารถด าเนินการโครงการดแูลรกัษาสาธารณสมบตั ิ ชุมชน  และชาตไิด ้  
 
2. เน้ือหา 

 โครงการบรกิาร ดแูล รกัษา สาธารณสมบตั ิ ชุมชน  ชาต ิ
 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เกม  
3.2 ใบความรู ้ 

1) แบบส ารวจสาธารณสถานทีใ่กลบ้า้น ทีว่ดั ทีโ่รงเรยีน (สถานศกึษา) 
2)  แบบรายงานผลกการปฏบิตังิานตามโครงการ 

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

 4.2 เกม หรอืเพลง 

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายรปูแบบโครงการ 

  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืด าเนินการส ารวจสาธารณสมบตัใินชุมชนใกล้

สถานศกึษา 

  3) ลกูเสอืแต่ละหมูจ่ดัท าโครงการดแูลรกัษาสาธารณสมบตัใินชุมชน หมูล่ะ 1 โครงการ 

  4) ลกูเสอืแต่ละหมูน่ าเสนอโครงการโดยผ่านความเหน็ชอบของผูน้ าชุมชน  

  5) หมูล่กูเสอืปฏบิตักิจิกรรมตามโครงการ 

  6) ลกูเสอืสรปุรายงานผลการด าเนินโครงการ และน าเสนอผลการปฏบิตังิานต่อกองลกูเสอื 

 4.4 ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

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

 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการด าเนินงานตามโครงการ 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัของการดแูละรกัษาสาธารณ

สมบตัขิองชุมชน และของชาต ิตามคตพิจน์ของลกูเสอืวสิามญั “บรกิาร” 

       

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 

เกม  
กระซิบ 

 ใชผู้เ้ล่นประมาณ 10 คน ใหส้่งขา่วโดยกระซบิทีห่ใูหไ้ด้ยนิคนเดยีวแลว้กระซบิต่อๆกนัจนครบ 10 คน 

แลว้ใหค้นสุดทา้ยเขยีนหรอืพดูออกมาดงัๆว่าไดย้นิมาว่าอยา่งไร แลว้ใหค้นแรกพดูขอ้ความเดมิ เช่น 

ขอ้ความเดมิมวี่า “พรุง่นี้เราช่วยกนัท างานของชุมชนนะ เช่น ก าจดัน ้าเน่า สรา้งศาลาพกัรอ้น แลว้เราจะมี

ความสุขและอายยุนื” 

ประโยชน์จากเกมน้ี จะเหน็ว่าเมือ่กระซบิถงึคนที ่10 แลว้จะเหลอืขอ้ความสัน้นิดเดยีว ท าใหเ้ราทราบ

ธรรมชาตขิองมนุษยน์ัน้จะรบัและถ่ายทอดขา่วสารไดไ้ม่ทัง้หมด ถา้เป็นครจูะไดไ้มโ่มโหนกัเรยีน ถา้สอน

แลว้นกัเรยีนจ าไมไ่ด ้ 
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ใบความรู้ 
แบบส ารวจสาธารณสมบติั ท่ีบ้าน ท่ีวดั ท่ีโรงเรียน 

 
ชื่อ.....................................................................เลขที.่..................หมู.่........................กอง....................... 
 

สถานทีต่ ัง้สาธารณสมบตั ิ กจิกรรมโครงการ คุณประโยชน์ของโครงการ 
ทีใ่กลบ้า้น 
 
 
 

 
1. .................................... 
2. .................................... 

 
1. 
2. 

ทีว่ดั 
 
 
 

 
1. .................................... 
2. .................................... 

 
1. 
2.  

ทีโ่รงเรยีน/แผนก 
 
 
 

 
1. ..................................... 
2. ..................................... 

 
1. 
2. 

 
 
 
        ลงชื่อ................................................. 

ผูส้ ารวจ 
-----------/-------------------------/------------- 
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แบบรายงานผลการปฏิบติักิจกรรมโครงการ 
 
ชื่อ...................................................................................เลขที.่....................หมู.่......................... 
 

วนั เดอืน ปี กจิกรรมโครงการ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

     
        ลงชื่อ................................................. 

ผูป้ฏบิตังิาน 
-----------/-------------------------/------------- 

ขอรบัรองว่าเป็นความจรงิ 
 
    ลงชื่อ.......................................................... 
      ผูน้ าชุมชน 
 
ความเหน็ผูก้ ากบัลกูเสอื 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ.................................................ผูก้ ากบัลกูเสอื 

                (..........................................) 
     -----------/-------------------------/------------- 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

นกกระจาบ 
 

นกกระจาบฝงูหนึ่งถูกนายพรานใชต้าข่ายจบัไป หวัหน้านกกระจาบและนกทีเ่หลอืไดห้าวธิเีพื่อให้
รอดพน้จากตาขา่ย เมือ่ฝงูนกถูกนายพรานดบัจบัไดใ้ชก้ลวธิคีวามสามคัค ีท าใหร้อดพน้จากตาข่าย
นายพรานไดอ้ย่างปลอดภยั 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนเดยีวหวัหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลบับา้นได้ 
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แผนการจดัการกิจกรรมลกูเสือวิสามญั     ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 - 6   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ( ปวช.  2 – 3 ) 

หน่วยท่ี 3    วิชาบริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5   บริการ        เวลา 2 ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายและปฏบิตัหิน้าทีพ่ีเ่ลีย้งเตรยีมลกูเสอืวสิามญัได ้
1.2 ลกูเสอืสามารถอธบิายและปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการประจ ากองได้ 
1.3 ลกูเสอืสามารถอธบิายและปฏบิตัหิน้าทีก่ารบรกิารได ้

2. เน้ือหา 
 2.1 หน้าทีพ่ีเ่ลีย้งเตรยีมลกูเสอืวสิามญั 
 2.2 หน้าทีค่ณะกรรมการประจ ากอง 
 2.3 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอืของตน 
 2.4 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอือื่น 
 2.5 การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้
 3.3 คหูาลกูเสอืวสิามญั (Rover Den) ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการประจ ากองลกูเสอืวสิามญั 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

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

  1) การน าเขา้สู่บทเรยีน บ.ี-พ.ี (B.-P.) กล่าวว่า “การลูกเสอืวสิามญัประกอบดว้ยคณะบุคคลที่มี
ความเป็นพี่น้องกนัในการใช้ชวีติกลางแจ้ง และในการให้บรกิารแก่ผู้อื่น ” ต่อจากที่ได้เป็นลูกเสอื
ส ารอง ลูกเสอืสามญัและลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ เพื่อมชี่องทางในการประกอบอาชพีที่เป็นประโยชน์
แก่ตนเองและบรกิารชุมชน 
  2) ผู้ก ากับลูกเสืออธบิายถึงบทบาทของพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามญั (Sponsor) โดยปฏิบตัิตนเป็น
ตวัอย่างทีด่ ีช่วยเหลอื แนะน า เตรยีมลูกเสอืวสิามญัในเรื่องธรรมเนียมประเพณีของลูกเสอืวสิามญั 
และการพฒันาตนเองในขบวนการทางลกูเสอื 
  3) ผูก้ ากบัลูกเสอือธบิายบทบาทหน้าที่ วธิปีฏบิตัใินการประชุมคณะกรรมการประจ ากองลูกเสอื
วสิามญั 
  4) จดัการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมทีค่ณะกรรมการประจ ากองการเสนอเรือ่งพจิารณา 
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  5) คณะกรรมการประจ ากอง สรปุ เรือ่งพจิารณาเสนอต่อผูก้ ากบัลกูเสอื 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ เรือ่ง ลาปลอมเป็นราชสหี ์
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5. การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 
เพลง 

 บริการ 
 (สรอ้ย) บรกิาร บรกิาร งานทีพ่วกเราท า เป็นประจ า เราท าไปไมเ่คยคดิรวนเร เฮ ้(ซ ้า) 
   เราท าดว้ยความยนิด ี  ไมเ่คยคดิทีจ่ะเบื่อ 
  เพราะเรานี้เป็นลกูเสอื   หน่วยงานบรกิาร 
   เกบ็กวาดเราท าทุกอยา่ง  สะอาดทุกทางทีผ่่าน 
  หน้าทีทุ่ก ๆ สถาน   เรานี้บรกิารทัว่ไป 

 

 
ใบความรู้ 

วิชาบริการ 
หลกัสตูร 

(1) ท าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งลกูเสอืวสิามญัทีเ่ขา้ใหม่ 
(2) ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการของกอง 
(3) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอืขนตนไมน้่อยกว่า 9 ครัง้ 
(4) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอือื่นไมน้่อยกว่า 6 ครัง้ 
(5) บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ 

 
 

วตัถปุระสงค ์
1. อธบิายถงึหน้าทีข่องพีเ่ลีย้งไดถู้กตอ้งและปฏบิตัหิน้าทีพ่ีเ่ลีย้งของลกูเสอืวสิามญัทีเ่ขา้ใหมไ่ด้ 
2. อธบิายถงึหน้าที่คณะกรรมการประจ ากองได้ถูกต้อง และปฏบิตัหิน้าที่ในคณะกรรมการประจ า

กองได ้
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3. อธบิายความหมายของการบรกิารและประเภทของการบรกิารได้ 
4. อธบิายหลกัในการใหบ้รกิารได ้
5. อธิบายงานและโอกาสที่จะให้บรกิารหรอืบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง ขบวนการลูกเสือและ

ชุมชนได ้
6. ปฏบิตัตินไดต้ามคตพิจน์ของลกูเสอืวสิามญั 

 
แนวการจดัการฝึกอบรม 

จดัใหม้กีารฝึกอบรมใหม้คีวามรูท้างทฤษฎตีามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยใชว้ธิบีรรยายน าและ
ให้อภิปรายกลุ่ม หรอืเทคนิคการสอนอื่นใดที่เหมาะสม จากนัน้ให้ได้รบัการฝึกด้านบรกิารแก่ขบวนการ
ลูกเสือและชุมชนตามความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ จนกระทัง่ลูกเสอืวสิามญัเห็นความส าคญัของการ
บรกิาร และยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อผูอ้ื่นเสมอ 
 
เน้ือหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 

1. บทน า 
บ.ีพ.ี กล่าวว่า “การลกูเสอืวสิามญัประกอบดว้ยคณะบุคคลทีม่คีวามเป็นพีน้่องกนัในการใชช้วีติ

กลางแจง้ และในการใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่น “ วตัถุประสงคข์องการลกูเสอืวสิามญั คอื 
(1) เพื่อให้การฝึกอบรมในหน้าที่พลเมอืงต่อจากที่ได้ให้แก่ลูกเสอืส ารอง ลูกเสอืสามญัและลูก

สามญัรุน่ใหญ่ ไวแ้ลว้ แต่มชี่องทางทีจ่ะปฏบิตักิวา้งกว่า เพื่อใหเ้หมาะสมแกวยัของลกูเสอืวสิามญั 
(2) เพื่อสนับสนุนให้ลูกเสอืวสิามญัประกอบอาชพีที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและเพื่อให้บรกิาร

แกชุมชน 
การฝึกอบรมลูกเสอืวสิามญัอยู่ในระหว่างระยะเวลาที่คนหนุ่ม “ก าลงัสรา้งตนเอง” กล่าวคอื 

พฒันานิสยัใจคอของเขา ก าลงักายของเขา และพยายามทีจ่ะช่วยเหลอืเขาใหน้ าเอาหลกัของค าปฏญิาณและ
กฎของลกูเสอืมาปฏบิตัใินการด าเนินชวีติประจ าวนั 

2. บทบาทของพี่เล้ียง 
พีเ่ลีย้ง คอื ลูกเสอืวสิามญัรุ่นพี่ทีผ่่านการเขา้ประจ ากองแลว้ เป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ความสามารถ พี่

เลีย้งมหีน้าทีด่งันี้ 
(1) เป็นเพื่อนที่ดหีรอืเป็นพี่ที่มคีวามปรารถนาดต่ีอเตรยีมลูกเสอืวสิามญัใหญ่ซึ่งเปรยีบเสมอืน

น้อง และอาจจะยงัไมเ่ขา้ใจว่าควรปฏบิตัหิรอืบ าเพญ็ตนอย่างไรในกองลกูเสอืวสิามญั 
(2) เป็นตวัอยา่งทีด่แีก่เตรยีมลกูเสอืวสิามญัใหมใ่นเรือ่งต่าง ๆ โดยทัว่ไป 
(3) ช่วยเหลอื ชีแ้จง แนะน า เตรยีมลกูเสอืวสิามญัในเรือ่งธรรมเนียมประเพณีของกอง 
(4) ช่วยเหลอื ชี้แจง แนะน าเตรยีมลูกเสอืวสิามญัในการฝึกอบรมตามหลกัสูตรเครื่องหมาย

ลกูเสอืโลก 
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(5) เป็นผูม้บีทบาทส าคญัในพธิเีขา้ประจ ากองของเตรยีมลูกเสอืวสิามญัทีต่นไดร้บัมอบหมายให้
เป็นพีเ่ลีย้ง 

ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่พี่เลี้ยงเตรยีมลูกเสอืวสิามญัใหม่ ควรถือว่าเป็นงานที่มเีกยีรติ
และควรปฏบิตัหิน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายอย่างจรงิจงั นอกจากนัน้ การรบัหน้าที่นี้ยงัมปีระโยชน์แก่ตัวพี่
เลีย้งเอง คอื เท่ากบัเป็นการฝึกอบรมในเรื่องการเป็นผูน้ าตามตวัอยา่ง นอกจากนัน้ยงัเป็นการช่วยเหลอืงาน
ของกองลกูเสอืวสิามญัในการฝึกอบรมเตรยีมลกูเสอืวสิามญัใหม้คีุณภาพและเป็นก าลงัของกองต่อไปอกีดว้ย 

ลกูเสอืวสิามญัทุกคนในกอง ควรมโีอกาสไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที่พีเ่ลีย้งอย่างน้อยครัง้หนึ่ง
ในโอกาสอนัสมควร 

ผู้ที่จะท าหน้าที่พี่เลี้ยงจะต้อมคีวามรูค้วามสามารถทางลูกเสอืเป็นอย่างด ีและจะต้องเป็นผู้มี
มนุษยสมัพนัธท์ีด่ดีว้ย โดยการศกึษาหลกัมนุษยสมัพนัธแ์ละความเป็นผูน้ าทีถู่กตอ้ง มพีีเ่ลีย้งไมน้่อยทีม่กัจะ
ใชอ้ านาจทีผ่ดิกบัรุน่น้อง ซึง่เป็นการท าลายบุคลกิภาพของตนเอง รวมถงึท าลายความรูส้กึทีด่ขีองรุน่น้องต่อ
ขบวนการลูกเสอื ฉะนัน้ ผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยงต้องได้รบัการฝึกอบรมให้มมีนุษยสมัพนัธ์ที่ด ีและมภีาวะความ
เป็นผูน้ าทีถู่กตอ้ง 

3. คณะกรรมการประจ ากองลกูเสือวิสามญั 
คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามญัประกอบด้วย หัวหน้านายหมู่เป็นประธาน ผู้ช่วย

หวัหน้าเป็นรองประธาน กบัใหน้ายหมู่ รองนายหมู่ในกองนัน้เป็นกรรมการ แล้วเลอืกกนัเองเป็นกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ เช่น เลขานุการ เหรญัญิก ทะเบียน ปฏิคม วิชาการ ประชาสัมพันธ์ พัสดุ กรรมการกีฬา 
กรรมการนนัทนาการ กรรมการกลาง ฯลฯ และน าเสนอผูก้ ากบัพจิารณาอนุมตัแิละสัง่แต่งตัง้ 

กรรมการประจ ากองใหอ้ยู่ในต าแหน่งไม่เกนิ 12 เดอืน ทัง้นี้ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นไดป้ฏบิตัใิน
ต าแหน่งหัวหน้านายหมู่ ผู้ช่วยหวัหน้านายหมู่ และกรรมการด าเนินงานของกองบ้าง แต่ในบางกรณีที่
ประชุมคณะกรรมการประจ ากองอาจเสนอให้ผู้ก ากบัฯ พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการประจ ากองชุดเดมิ
ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปอกี หรอืจะใหม้กีารเปลีย่นแปลงแต่บางต าแหน่งกไ็ด้ 

ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการประจ ากองอยา่งน้อยเดอืนละครัง้ ในการประชุมใหห้วัหน้านายหมู่
เป็นประธานทีป่ระชุม ผูช้่วยหวัหน้านายหมู่ 1 คน เป็นรองประธาน เลขานุการเป็นผู้จดัรายงานการประชุม 
ส่วนผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทีเ่ขา้ประชุมดว้นใหท้ าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา 

คณะกรรมการประจ ากองมหีน้าทีด่งันี้ 
(1) วางแผนและจดักจิกรรมในวนัประชุมกองประจ าสปัดาห ์
(2) ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจะพิจารณาแต่งตัง้ลูกเสือวิสามญัในกองคนหนึ่งให้เป็น

หวัหน้ากจิกรรมนัน้ 
(3) บรหิารกจิการภายในกองลกูเสอื 
(4) รกัษาเกยีรตขิองกองลกูเสอื 
(5) ควบคุมการรบัจา่ยเงนิของกองลกูเสอื 
(6) ใหป้ระธานหรอืผูแ้ทนทีร่บัมอบหมายเป็นผูแ้ทนของกอง ในการตดิต่อกบับุคคลภายนอก 
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(7) จดัให้มคีูหา (Den) ของกอง ขนาดอย่างน้อย 4-6 เมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่เอนกประสงค์
ของกอง 

(8) คดัเลอืกลูกเสอืวสิามญัอาวุโส 1 หรอื 2 คน ที่รอบรูง้านลูกเสอืวสิามญัเพื่อให้ท าหน้าที่พี่
เลี้ยง (Sponsor) เตรยีมลูกเสอืวิสามญั (Rover Squire) แต่ละคนจนกว่าเตรยีมลูกเสือวสิามญันัน้จะผ่าน
หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก ผ่านการส ารวจตัวเอง (Vigil) และได้เข้าประจ ากอง (Investiture) เป็น
ลกูเสอืวสิามญั (Rover Scout) โดยสมบรูณ์ 

งานส าคญัอย่างหนึ่งของการฝึกอบรมลูกเสอืวสิามญั คอื การรบัหน้าทีเ่ป็นกรรมการประจ ากอง
เพื่อรว่มกนัด าเนินงานของกอง ภายใตก้ารน าและควบคุมดแูลของผูก้ ากบัฯ 

หน้าที่ของคณะกรรมการประจ ากองประการหนึ่งตามที่กล่าวแล้ว คอื จดัให้มคีูหาของกองซึ่ง
รวมถงึการจดัใหม้สีิง่จ าเป็นและการตกแต่ง 

คูหาลูกเสอืวสิามญั (Rover Den) หมายถงึ สถานทีข่องลูกเสอืวสิามญัซึ่งเป็นสถานที่ประกอบ
กจิกรรมของลูกเสอืวสิามญั เช่น การประชุมวางแผนหรอืประกอบพธิปีระดบัแถบส ี(ส าหรบัเตรยีมลูกเสอื
วสิามญัและลกูเสอืวสิามญั) ตอ้งการใหล้กูเสอืวสิามญัมสีถานทีร่วมจติใจ ยดึมัน่ในอุดมการณ์ของลกูเสอื 

(1) บรเิวณสถานทีค่วรเป็นทีส่งบเงยีบ มบีรเิวณกวา้งขวาง มคีวามสะอาดโดยรอบบรเิวณ 
(2) ลกัษณะการปลูกสรา้ง จะเป็นทรงใดก็ได้ให้ดูแลว้เป็นที่สะดุดตา อาจเป็นทรงไทยหรอื

ทรงประยกุต ์
(3) วสัดุที่ใช้ก่อสรา้ง จะใช้วสัดุอย่างไร กแ็ลว้แต่ฐานะทางการเงนิของกองเป็นส าคญั การ

ก่อนสรา้งอาจจะใชไ้มก้ลม ปีกไม ้หรอืก่ออฐิ แต่ทีส่ าคญัคอืใหม้คีวามคงทน 
(4) การสรา้งภายในคหูา 

- มหีอ้งประชุม 
- มหีอ้งสมดุเกีย่วกบัลกูเสอื 
- มหีอ้งเกบ็เครือ่งหมาย 
- มหีอ้งเกบ็พสัดุ 
- มหีอ้งน ้า 
- มทีีส่ าหรบัพกั 

(5) สิ่งประกอบภายใจ คูหาลูกเสือวิสามญัเป็นสถานที่ซึ่งใช้ส าหรบัพิธีการต่าง ๆ ของ
ลกูเสอืวสิามญัดว้ย จงึตอ้งมสีิง่ต่าง ๆ ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะ ดงันี้ 

- พระพุทธรูปและโต๊ะหมู่บูชา ถ้าลูกเสือนับถือศาสนาเดียวกัน ก็ให้ป ระดิษฐาน
พระพุทธรปูไวบ้นโต๊ะบชูา หรอืศาสนาอื่นกแ็ลว้แต่ความเคารพนบัถอื 

- ธงชาต ิธงประจ ากอง 
- พระบรมฉายาลกัษณ์พระประมขุของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
- พระบรมรปูรชักาลที ่6 พระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย 
- รปู บ-ีพ ีผูก่้อก าเนิดลกูเสอืโลก 
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- ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
(6) ลกัษณะการใชค้หูาลกูเสอืวสิามญั 

- ใชเ้ป็นทีส่อนและอบรมลกูเสอื 
- ใชเ้ป็นทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ ากองหรอืประชุมสมาชกิของกอง 
- ใชค้น้ควา้หาความรูเ้ป็นหอ้งสมดุ 
- ใชท้ าพธิทีางศาสนา เช่น ท าบุญในโอกาสครบรอบตัง้กองลกูเสอื 
- ใชท้ าพธิทีางลกูเสอื พธิเีขา้ประจ ากอง เช่น ตดิแถบ ถวายราชสดุด ี
- ใชเ้ป็นพพิธิภณัฑข์องทีร่ะลกึ ทีไ่ดม้าจากทีอ่ื่น ๆ หรอืต่างประเทศ 
- ใชเ้ป็นส านกังานของลกูเสอื 

วธิปีฏบิตัใินการประชุมคณะกรรมการประจ ากอง มหีลกัปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามระเบยีบและวธิกีาร 
ดงันี้ 

การจดัทีป่ระชุม 
(1) หอ้งประชุม ในหอ้งประชุมจดัใหม้โีต๊ะหมูบู่ชา มพีระพุทธรปู ธงชาต ิและพระบรมฉายา

ลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รชักาลปัจจุบนั กบัมพีระพุทธรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วั องคพ์ระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย และรปูของลอรด์เบเดน โพเอล 

(2) โต๊ะประชุม ควรจดัให้มเีก้าอี้ประชุมตามจ านวนของนายหมู่ รองนายหมู่ และจัดเป็น
พเิศษส าหรบัผูก้ ากบัฯ หรอืรองผูก้ ากบัฯ ทีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยในฐานะทีป่รกึษา โดยจดัใหน้ัง่อยู่ทางซา้ยของ
ประธาน 

(3) การจดัที่นัง่ จะต้องก าหนดไวใ้หท้ราบ โดยมกีารเขยีนป้ายหรอืเครื่องหมายแสดงไว ้ณ 
ที่นัน้ๆ เช่น ประธาน รองประธาน เลขานุการ หมู่ 1 รอง ฯ หมู่ 1 หมู่  2 หมู่ 3 รอง ฯ หมู่ 3 ฯลฯ และผู้
ก ากบัลกูเสอื 

(4) ผูเ้ขา้ประชุม 
- นายหมูทุ่กหมูแ่ละรองนายหมูทุ่กหมู่ 
- ผูก้ ากบัลกูเสอื ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืไมอ่ยูใ่หร้องผูก้ ากบัฯ เขา้ประชุมแทน 
- ผูท้รงคุณวุฒทิีก่องลกูเสอืเชญิมา เพื่อแนะน าวชิาการเป็นครัง้คราว 
- หวัหน้านายหมู่ในฐานะประธาน รองหวัหน้านายหมู่ 1 คน ในฐานะรองประธาน 

และเลขานุการผูจ้ดรายงานการประชุม 
(5) การเขา้ห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผูเ้ชญิ โดยให้นายหมู่และรองนายหมู่ต่าง ๆ เขา้

ก่อนแล้วจงึเชิญประธานและที่ปรกึษาเข้าเป็นคนสุดท้าย ผู้ที่เข้าประชุม ก่อนที่จะเข้านัง่จะต้องไปไหว้
พระพุทธรูป และแสดงความเคารพต่อธงชาต ิและพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
ตามล าดบัเสยีก่อน โดยวธิวีนัทยหตัถ์ แลว้จงึไปนัง่ทีข่องตน (ยกเวน้ประธานจะต้องจดุธูปเทยีนและกราบที่
หน้าพระ) 
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(6) การเปิดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยนืหันหน้าเข้าสู่ที่
ประชุม ยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลูกเสอืแลว้กล่าว
ว่า “บดันี้สมาชกิของทีป่ระชุมไดม้าครบองคป์ระชุมแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม ขอใหส้มาชกิทัง้หลายได้
ใชส้ทิธแิละเสรภีาพของท่านโดยเสรใีนการประชุม และขอใหถ้อืว่าการประชุมนี้เป็นความลบัไมเ่ปิดเผย” เมื่อ
ประธานกล่าวจบ สมาชิกที่ประชุมยนืขึ้นพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้นแสดงรหัสลูกเสือแบบให้ค า
ปฏญิาณของลูกเสอื และกล่าวพรอ้มกนัว่า “ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็นความลบั เว้นไว้แต่จะได้รบั
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม” เสรจ็แลว้ประธานนัง่ลง สมาชกินัง่ลงพรอ้มกนั จากนัน้จงึใหด้ าเนินการประชุม
ตามระเบยีบวาระต่อไป 

(7) การพูดในทีป่ระชุม ก่อนพดูตอ้งยกมอืขออนุญาต เมือ่ประธานอนุญาตจงึจะพดูได ้(และ
จะตอ้งพดูกบัประธานทุกครัง้) เมือ่เวลาพดูใหน้ัง่ไมต่อ้งยนื 

(8) การนดัหมายเรยีกประชุม เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป 
(9) การจดัระเบยีบวาระการประชุม เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป 
(10) เรือ่งทีจ่ะจดัเขา้วาระการประชุม ควรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในกอง

ลูกเสอืของตน จดัท าก าหนดการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพกัแรม การเงนิ การลงโทษ การให้รางวลั และการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นตน้ 

(11) รายงานการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องถอืเป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยเวน้แต่จะ
ไดร้บัความเหน็ชอบจาทีป่ระชุม ใหเ้ปิดเผยได ้

(12) การจดรายงานการประชุมเป็นหน้าที่ของเลขานุการ จะต้องเป็นผู้จดและจดัท า
รายงานการประชุม บนัทกึลงในสมดุ และส าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ 

(13) ผู้ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุม คอื ประธานคณะกรรมการประจ ากอง (หวัหน้า 
นายหมู)่ ซึง่ผูก้ ากบัฯ แต่งตัง้จากนายหมูท่ีน่ายหมูส่่วนมากเหน็ชอบดว้ย 

(14) เลขานุการของที่ประชุม คอื เลขานุการของคณะกรรมการประจ ากอง โดยให้นัง่อยู่
ทางซา้ยของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผูเ้ชญินายหมู่ รองนายหมู่ เขา้ที่ประชุมทลีะคน จนถงึประธาน แลว้จงึ
เชญิผูก้ ากบัฯ เป็นคนสุดทา้ย) 

(15) ผูก้ ากบัลกูเสอืทีเ่ขา้ประชุม ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุม แต่มสีทิธยิบัยัง้การกระท า
ใด ๆ ทีผู่ก้ ากบัฯ เหน็ว่า ถา้จะปล่อยใหท้ าไปตามขอ้ตกลงของทีป่ระชุมแลว้ อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายขึน้ได ้

(16) การปิดประชุม ประธานจะลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุม ยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้า
ท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรง แสดงรหสัของลูกเสอื แล้วกล่าวว่า “ขา้พเจา้ขอปิดการประชุม” 
เมือ่ประธานกล่าวจบใหน้ายหมูทุ่กคนลุกขึน้ท าวนัทยหตัถแ์ก่ประธาน (ประธานท าวนัทยหตัถต์อบ) 

(17) การออกจากหอ้งประชุม ตามล าดบัดงันี้ คอื ทีป่รกึษา ประธาน นายหมู่ และรองนาย
หมูต่่าง ๆ (โดยปฏบิตัพิธิกีารเช่นเดยีวกบัการเขา้หอ้งประชุม) 

 
ตวัอย่างผงัท่ีประชุมคณะกรรมการประจ ากอง 
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(ตวัอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
 

ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรกมารประจ ากอง 
 

ครัง้ที.่..................../ ........................ วนัที.่....................เดอืน...........................พ.ศ. ................. 
ณ........................................................................... 

 
    

 
วาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานจะแจง้ใหท้ราบ (ถา้ม)ี 
วาระที ่2 เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม ครัง้ที.่................/.................... 
วาระที ่3 เรือ่งทีส่บืเนื่องจากการประชุมครัง้ก่อน (ถา้ม)ี 
วาระที ่4 เรือ่ง................................................(เป็นเรือ่งทีจ่ะประชุมพจิารณากนัในการประชุม 
  ถา้มหีลายเรือ่งกใ็ส่วาระที ่5 ที ่6 จนหมดเรือ่งทีจ่ะน ามาประชุม) 
วาระที ่5 เรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี วาระที ่5 หรอืวาระอนัดบัสุดทา้ยน้ีเป็นวาระทีก่ าหนดส าหรบั 
  เรือ่งทีจ่ะมขีึน้ภายหลงัทีไ่ดก้ าหนดระเบยีบวาระไปแลว้ จะไดน้ ามาเขา้พดูในทีป่ระชุมได ้
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(ตวัอย่างบนัทึกรายงานการประชุม) 
 

บนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ ากอง 
 

ครัง้ที.่..................../ ........................ วนัที.่....................เดอืน...........................พ.ศ. ................. 
ณ........................................................................... 

 
    

 
ผูเ้ขา้ประชุม  

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 
3. ………………………………………………. 
4. ………………………………………………. 

ฯลฯ 
ผูไ้มม่าประชุม (ถา้ม)ี 
เปิดประชุมเวลา........................................................น. 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 
วาระที ่1 เรือ่ง....................................................................................... 

ประธานเสนอว่า 
ทีป่ระชุม (มมีตหิรอืตกลงอยา่งไร) 
     ฯลฯ 

 
ปิดประชุมเวลา.........................................................น. 
     (ลงชื่อ)..................................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 
ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมนี้แลว้  
     (ลงชื่อ)....................................................ประธาน 
     (ลงชื่อ) ....................................................นายหมู ่1 
     (ลงชื่อ) ....................................................รองนายหมู ่1 
          ฯลฯ 
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(ตวัอย่างบญัชีลงช่ือผูเ้ข้าประชุม) 
รายชื่อผูเ้ขา้ประชุมคณะกรรมการประจ ากองลกูเสอืวสิามญั 

 
ครัง้ที.่..................../ ........................ วนัที.่....................เดอืน...........................พ.ศ. ................. 

ณ........................................................................... 
    

 
ล าดบั

ท่ี 

ช่ือ – สกลุ ลายเซน็ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  ประธาน 

นายหมูห่มู ่1 

รองนายหมูห่มู ่1 

นายหมูห่มู ่2 

รองนายหมูห่มู ่2 

เลขานุการ 

ฯลฯ 
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4. ความหมายของการบริการ 
- ค าว่า “บรกิาร” หมายถงึการช่วยเหลอืหรอืการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผูอ้ื่นและต่อ

ชุมชน ลูกเสอืวสิามญัจะต้องมคีวามเลื่อมใสศรทัธาในค าว่า “บรกิาร” และลงมอืปฏบิตัิเรื่องนี้อย่างจรงิจงั 
ดว้ยความจรงิใจและโดยมทีกัษะหรอืความสามารถในการใหบ้รกิารนัน้ดว้ยความช ่าชอง ว่องไว คอืไว้ใจได ้
หรอืเชื่อได ้

- ความเหน็ของ บ.ี-พ.ี เกีย่วกบั “บรกิาร” 
บ.ีพ.ี เหน็ว่าการศึกษาที่เด็กได้รบัจากทางบ้าน ทางโรงเรยีน ทางวดั และอื่น ๆ ยงัมชี่อง

โหว่อยู่ 4 ประการ ซึ่งการลูกเสือมุ่งหมายที่จะอุดช่องโหว่เหล่านัน้โดยเน้นการฝึกอบรมลูกเสือในเรื่อง
ต่อไปนี้ คอื 

(1) ลกัษณะนิสยั และสตปัิญญา 
(2) สุขภาพและพลงั 
(3) การฝีมอืและทกัษะ 
(4) หน้าทีพ่ลเมอืงและการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
การลูกเสอืมุ่งหมายที่จะฝึกอบรมลูกเสอืทัง้ในทางร่างกาย สติปัญญา ศีลธรรม จติใจ และ

สงัคม เพื่อให้ เป็นพลเมือดี รู้จกัหน้าที่รบัผิดชอบและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน
ประเทศชาต ิ

ตามคตขิองลกูเสอื พลเมอืงด ีคอืบุคคลทีม่เีกยีรตเิชื่อถอืได ้มรีะเบยีบวนิัย สามารถบงัคบัใจ
ตนเอง สามารพึง่ตนเอง ทัง้เตม็ใจและสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืชุมชนและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

- ความมุง่หมายโดยเฉพาะของกจิการลกูเสอืวสิามญั 
(1) เพื่อใหลู้กเสอืไดเ้ขา้รว่มในขบวนการลูกเสอืวสิามญั ซึง่มผีูใ้หญ่เป็นผูช้ี้แจง แนะน าและ

ท าหน้าทีเ่ป็นที่ปรกึษา จะโดยให้ลูกเสอืวสิามญัในกองปกครองกนัเอง ประกอบกจิกรรมต่าง ๆ และเรยีนรู้
โดยการกระท า 

(2) เพื่อใหล้กูเสอืวสิามญัไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตักิารตามทีต่นถนดั 
(3) เพื่อใหลู้กเสอืวสิามญัไดฝึ้กหดัรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่นเป็นขัน้ ๆ และเพิม่การฝึก

ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ โดยอาศยัระบบหมู่ 
(4) เพื่อใหล้กูเสอืวสิามญัมโีอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองดว้ยความพงึพอใจและความ

ภาคภมูใิจ โดยการใชร้ะบบเครือ่งหมายพเิศษ 
(5) เพื่อให้ลูกเสอืวสิามญัรูจ้กัอดทน นิยมชวีติกลางแจง้และการบรกิารอย่างมชีีวติจติใจ 

โดยเฉพาะการบรกิารชุมชน 
(6) เพื่อส่งเสรมิการแสวงหาอาชพีทีเ่หมาะสม 

- การบรกิารหรอืการบ าเพญ็ประโยชน์ของลูกเสอืวสิามญัในเรื่องการบรกิารนี้มจีุดมุ่งหมาย
เพื่อให้ลูกเสอืวสิามญัทุกคนได้เข้าใจความหมาย รู้วธิกีารในการให้บรกิาร รู้หลกัในการจดักิจกรรมด้าน
บรกิาร และมคีวามเขา้ใจสามารถปฏบิตัดิ้วยตนเองได้ การลูกเสอืวสิามญัต้องการผู้เสยีสละ ผู้มจีติใจเป็น
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ลูกเสืออย่างแท้จริง (Scouting spirit) ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่ท าอะไรโดยหวังผลส่วนตนเป็นที่ตัง้อยู่
ตลอดเวลา ในเวลาเดยีวกนัการเสยีสละประโยชน์และความสุขส่วนตวัเพื่อบรกิารตามความหมายของการ
ลกูเสอืวสิามญันี้กต็อ้งใหค้ านึงถงึสภาวะแวดลอ้มและสถานภาพของตนเองอยู่เสมอ ๆ เพื่อจะไดต้ระหนกัถงึ
ขดีความสามารถของตนเอง จะไดไ้มก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ตนเองและครอบครวั 

5. ประเภทหรือขัน้ตอนในการบริการ 
(1) บรกิารแก่ตนเองก่อน เป็นการเตรยีมตวัเองให้พรอ้มเสยีก่อนเพราะถ้าหากเรายงัไม่พร้อม 

เราก็ไม่อาจจะไปให้บรกิารแก่ผู้อื่นได้ หรอืได้ก็ไม่ดเีท่าที่ควร การบรกิารแก่ตนเองก่อนนัน้เป็นการฝึกใน
เรื่องการบริการไปด้วย เพราะค าว่าการบริการแก่ตนเองนั ้น หมายถึง ตัวเรา ครอบครัวของเรา 
ผู้บงัคบับญัชาของเรา ผู้ใต้บงัคบับญัชาของเรา เพื่อนร่วมงาน ญาติสนิทมิตรสหาย กล่าวโดยสรุปได้ว่า
ก่อนที่เราจะออกไปให้บรกิารแก่ผูอ้ื่นนัน้จ าเป็นต้องสรา้งความพรอ้มให้แก่ตวัเองเสยีก่อน เพราะตราบใดที่
เรายงัต้องขอความอุปการะ ต้องอยู่ภายใต้การโอบอุ้มค ้าชูของผูอ้ื่น ต้องขอให้ผูอ้ื่นช่วยเหลอืเราแลว้ แสดง
ว่าเรายงัไม่พรอ้ม ฉะนัน้ ลกูเสอืวสิามญัตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้มในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าการเงนิ สุขภาพ เวลาว่าง 
สตปัิญญา ฯลฯ 

(2) บรกิารแก่หมู่คณะและขบวนการลูกเสอื เมื่อเราฝึกบรกิารตนเองแล้ว ต่อไปก็ขยายการ
ใหบ้รกิารแก่หมู่คณะของเราก่อน เป็นการหาประสบการณ์หรอืความช านาญ ดว้ยการบรกิารเป็นรายบุคคล 
บรกิารแก่กองลูกเสอืของเราในการงานต่าง ๆ อนัเป็นส่วนรวมและรวมไปถงึการใหบ้รกิารแก่กองลกูเสอือื่น
ซึง่ถอืเป็นขบวนการของเรา ลูกเสอืวสิามญัทุกคนควรได้รบัการส่งเสรมิให้ช่วยเหลอืการด าเนินกจิการของ
กองลูกเสือสามญั หรอืกองลูกเสือส ารองในทุกวิถีทาง ทัง้นี้ เพื่อจะได้มปีระสบการณ์ภาคปฏิบตัิในการ
ฝึกอบรมลูกเสอืซึง่จะช่วยใหเ้ขาเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูก้ ากบัลกูเสอืและเป็นหวัหน้าครอบครวัในอนาคต ลูกเสอื
วสิามญัควรได้รบัมอบหมายความรบัผิดชอบในงานที่มีก าหนดแน่นอนในการช่วยเหลือผู้ก ากับลูกเสือ 
ประเทศชาตติ้องการอาสาสมคัรเป็นจ านวนมาก เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการศกึษา มเีรื่องอื่น ๆ อกีมากมาย
นอกเหนือไปจากการอ่าน การเขยีน และการคดิเลข ซึ่งเป็นสิง่จ าเป็นที่เด็กสมยันี้จะต้องเรยีนรูเ้พื่อจะได้
ประสบความส าเรจ็ในชวีติ การที่เวลาเรยีนมรีะยะสัน้ และครูก็มจี านวนจ ากดัย่อมท าให้เด็กไม่มโีอกาสได้
เรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ ดงันัน้ ความช่วยเหลอืของชายหนุ่มรุ่นพี่ที่เป็นอาสาสมคัรจงึเป็นสิง่ทีป่ระเทศชาติ
ตอ้งการอยา่งยิง่ 

ลูกเสอืสามญัผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลอืในการฝึกอบรมหรอืในการด าเนินงานของกองลูกเสอื
สามญั หรอืกองลูกเสอืส ารอง และโดยเฉพาะในการอยู่ค่ายพกัแรม นับไดว้่าเป็นผูใ้นบรกิารทีม่คีุณค่าอย่าง
ยิง่ ในเวลาเดยีวกนังานนี้ย่อมน าความพอใจมาใหล้กูเสอืวสิามญัเอง เพราะการฝึกอบรมเดก็นัน้จะไดเ้หน็เขา
สนุกสนาน มลีกัษณะนิสยัทีด่ขี ึน้ ย่อมท าให้ลูกเสอืวสิามญัรูส้กึว่าไดท้ าอะไรบางอย่างที่คุ้มค่าการฝึกอบรม
แก่รุน่น้องนัน้ลูกเสอืวสิามญัจะต้องท าตนให้เป็นตวัอย่างทีด่ ีเพื่อใหรุ้่นน้องท าตามดว้ยการปฏบิตัตินใหเ้ป็น
คนสนุกสนาน รา่เรงิ เป็นมติรกบัคนทุกคน ซื่อสตัยส์ุจรติ มกีรยิาสุภาพ และใชว้าจาสุภาพไมห่ยาบโลน 

(3) บรกิารแก่ชุมชน เมือ่ฝึกบรกิารแก่ตนเอง แก่ขบวนการลกูเสอืแลว้กส็มควรทีจ่ะไปบรกิารแก่
ชุมชนตามสตปัิญญา ประสบการณ์ และความสามารถ แนวคดิในการบรกิารแก่ชุมชน คอืการช าระหนี้แก่
ชุมชนด้วยการร่วมมอืกนัเสยีสละ ร่วมกนัเพื่อด าเนินการจดักิจกรรมอนัเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น การ
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พฒันาอาคารสถานที่ บ้านเมืองในชุมชนนัน้ การสร้างสาธารณสถาน การจดังานรื่นเรงิ งานสงัคมเพื่อ
ประโยชน์ของสงัคมนัน้ ๆ ซึ่งจะท าให้ลูกเสอืวสิามญัไดป้ระสบการณ์ จากชวีติจรงิหลงัจากที่เขาพ้นวยัจาก
การเป็นลกูเสอืวสิามญั ต่อไปเขาจะสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมทีเ่ขาอาศยัอยูไ่ด ้โดยไมไ่ดเ้อารดัเอาเปรยีบ
หรอืเหน็แก่ตวัได้ การบรกิารแก่ชุมชนนัน้ควรเริม่ตัง้แต่ชุมชนที่กองลูกเสอืตัง้อยู่บรกิารในเรื่องต่าง ๆ เช่น
ท าความสะอาด การช่วยเหลอืผู้ประสบอุบตัเิหตุ การควบคุมการจราจร การดบัเพลงิ เป็นต้น ที่ส าคญัอีก
ประการหน่ึงคอืการพฒันาชุมชน 

6. หลกัของการให้บริการ 
(1) เป็นกจิกรรมที่จ าเป็น-เห็นความจ าเป็นที่ต้องให้บรกิารคอืต้องดูว่าจะเป็นแค่ไหน ส าหรบั

เรือ่งนัน้ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการบรหิาร 
(2) ใหบ้รกิารดว้ยความสมคัรใจ เตม็ในทีจ่ะใหบ้รกิาร 
(3) ให้บรกิารอย่างมปีระสทิธภิาพ คอื มทีกัษะในการบรกิาร เช่น การปฐมพยาบาล เทคนิคใน

การช่วยชวีติ ฯลฯ 
(4) ให้บรกิารแก่ผู้ที่ต้องการรบับรกิาร เช่น คนที่ก าลงัจมน ้าจะได้คนช่วย การพัฒนาชุมชน 

ใหบ้รกิารแก่ผูท้ีถู่กทอดทิง้ เช่น คนชรา คนป่วยและผูไ้มส่ามารถช่วยตนเองได้ 
(5) บรกิารด้วยความองอาจ ตัง้ใจท างานให้เสรจ็ด้วยความมัน่ใจ ด้วยความรบัผดิชอบโดยใช้

ความรูท้ี่มอียู่ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จรงิ อุทศิเวลาให้แก่งานอย่างจรงิจงั ในขณะนัน้รูจ้กัแบ่งเวลาแบ่ง
ลกัษณะงาน มคีวามมุมานะในการท างานให้เป็นผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้จงได้ย่อมจะได้รบั
ความส าเรจ็เรยีบรอ้ยในการท างาน จะท าใหเ้รารูส้กึภมูใิจ 

7. งานบริการทีล่กูเสอืวสิามญัแต่ละคนหรอืกองลกูเสอืวสิามญัจะท าไดน้ัน้มหีลายประการเช่น 
- โครงการใช้ผกัตบชวาท าปุ๋ ยหมกั โครงการนี้เป็นโครงการที่ยงินกสองตวัในเวลาเดยีวกนั 

คอื เป็นการจ ากดัผกัตบชวา และเป็นการท าปุ๋ ยหมกั เพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกพชืผกัต่าง ๆ ให้ได้ผลดี
ยิง่ขึ้น โครงการนี้เสยีค่าใช้จ่าย สอดคล้องกบันโยบายของรฐั และอยู่ในวสิยัที่กองลูกเสอืวสิามญัจะท าได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- โครงการให้บรกิารแก่ชุมชน เช่น โครงการให้ความปลอดภยัในการจราจร หางานให้คน
พิการท า จดัท าสนามเด็กเล่นส าหรบัเด็กยากจน พิการ โครงการบรกิารแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุด้วยการ
พยายามศกึษาหาความรูใ้นเรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อจะไดช้่วยเหลอืผู้ประสบอุบตัเิหตุอย่างมสีมรรถภาพ 
การดบัเพลงิดว้ยการเขา้รบัการอบรมวชิาบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ 

- โครงการพฒันาชุมชน โดยท าการส ารวจความต้องการของท้องถิน่แลว้วางแผนและลงมอื
ปฏบิตัติามโครงการนัน้ 

- โครงการให้บรกิารแก่กิจกรรมลูกเสอื เช่น ปฏิบตัิตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายท าหน้าที่
กรรมการของกอง ท าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งช่วยดแูลคหูาลูกเสอืวสิามญั และช่วยเหลอืในการฝึกอบรมลกูเสอืประเภท
อื่น ๆ ในวชิาทีต่นถนดั เช่นการผกูเงือ่นเชอืก การปฐมพยาบาล แผนทีเ่ขม็ทศิ ระเบยีบแถว เป็นตน้ 

8. การปฏิบติัตนตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามญั 
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คติพจน์ “บรกิาร” นัน้เป็นเสมอืน “หวัใจ” ของการลูกเสอืวสิามญัว่าจะต้องยดึมัน่การเสยีสละ
ด้วยการบรกิาร แต่การบรกิารนี้มิได้หมายถึงเป็นผู้รบัใช้หรอืคนงานอย่างที่บางท่านเข้าใจ บรกิารใน
ความหมายของการลูกเสอืวสิามญันี้ เรามุ่งที่จะอบรมนิสยั และจติใจใหไ้ดรู้จ้กัเสยีสละ ไดรู้จ้กัวธิหีาความรู้
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต และในทีสุ่ดกจ็ะท าใหส้ามารถประกอบอาชพีโดยปกติ
สุขในสงัคม การบรกิารหมายถึงให้ประกอบคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ ด้วยการถอืว่าเป็นเกียรติประวตัิ
สงูสุดแห่งชวีติของเราในการทีรู่จ้กัเสยีสละความสุขส่วนตวัเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น ทัง้นี้ เพื่อจุดหมาย
ใหส้งัคมสามารถด ารงอยู่ไดโ้ดยปกต ิเป็นการสอนใหลู้กเสอืวสิามญัตัง้ตนอยู่ในศลีธรรมไม่เอารดัเอาเปรยีบ
ผูท้ีย่ากจนหรอืดอ้ยกว่า นอกจากนัน้ การบรกิารแก่ผูอ้ื่นเปรยีบเสมอืนเป็นการช าระหนี้ทีไ่ดเ้กดิมาแลว้อาศยั
อยู่ในโลกนี้ก็ด้วยความมุ่งหวงัจะให้ทุกคนเข้าใจการใช้ชวีติอยู่ร่วมกนัในสงัคม มองเห็นความจ าเป็นของ
สงัคมว่าไม่มใีครสามารถด ารงชวีติอยู่ไดโ้ดยล าพงั ทุกคนจ าเป็นต้องพึง่พาอาศยักนัไมว่่าดา้นอาหารการกนิ 
ดา้นเครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค หรอือื่น ๆ กต็าม เราต่างคนต่างมคีวามถนดัในการงานอาชพีของ
แต่ละคน แล้วจงึน าผลงานของตนไปแลกเปลี่ยนกนั ทัง้นี้ เพื่อความอยู่รอดของท่านและของสงัคม ฉะนัน้ 
ท่านจงึเปรยีบเทยีบการบรกิารหรอืการเสยีสละนัน้เสมอืนเป็นการช าระหนี้ที่เราได้เกิดมาและอาศยัอยู่ใน
สงัคมนัน้ ๆ เพราะเราตอ้งพึง่ผูอ้ื่นอยูต่ลอดเวลานบัแต่แรกเกดิ 

 
วิชาเคร่ืองหมายวชิราวธุ 
       หลกัสตูร 

(1) ได้รบัเครื่องหมายวชิาพเิศษลูกเสอืวสิามญัอย่างน้อย 
5 วชิา 

(2) ผู้ก ากบัลูกเสอื หรอืผู้ก ากบัลูกเสือวสิามญัรบัรองว่า
เป็นผู้ด าเนินชวีติแบบลูกเสอื และปฏบิตัติามคตพิจน์
ว่า “บรกิาร” โดยเครง่ครดั 
 

 
3. เลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั ผูอ้ านวยการลูกเสอื

เขตพื้นที่การศกึษา แลว้แต่กรณี เป็นผู้แต่งตัง้บุคคลที่มคีุณวุฒเิหมาะสมท าการสมัภาษณ์เมื่อ
เห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมก็ให้รายงานไปตามล าดบั จนถึงคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิ
เพื่อขออนุมตั ิ

วตัถปุระสงควิ์ชาเคร่ืองหมายวชิราวธุ 
1. เพื่อแสดงถงึความสามารถของลกูเสอืวสิามญัทีไ่ดร้บัเครือ่งหมายสงูสุด 
2. เป็นพีเ่ลีย้งลกูเสอืวสิามญัทีม่ปีระสทิธภิาพได ้
3. เป็นรองผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัได้ 

แนวการจดัการฝึกอบรม 
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ผูท้ี่ไดร้บัเครื่องหมายวชริาวุธจะต้องสอบได้วชิาพเิศษลูกเสอืวสิามญัอย่างน้อย 5 วชิา ซึ่งควรจะมี
วชิาเหล่านี้ คอื:- 

1. วชิาการลกูเสอื 
2. วชิาเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
3. วชิาบรกิาร 
4. วชิาผูฝึ้กสอน 
5. วชิาปฐมพยาบาล 

วชิาเหล่านี้ถือเป็นวชิาหลกัในการที่จะบรกิารผู้อื่นได้ตามวตัถุประสงค์ของเครื่องหมายวชริาวุธ ผู้ก ากับ
ลกูเสอืวสิามญัจะตอ้งจดัการสอนและฝึกอบรม เพื่อสอบวชิาพเิศษเหล่านี้ โดยวธิกีารดงันี้ 
 
เน้ือหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูร  
วิชาการลกูเสือ 

หลกัสตูร 
1. ไดร้บัการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอื ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ ประเภทของลกูเสอืส ารอง หรอื 

ลกูเสอืสามญัอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
 2. ไดท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืในกองนัน้ ๆ ไมน้่อยกว่า 3 เดอืน 
วิธีปฏิบติั 

จากขอ้ 1. -  ส่งลกูเสอืวสิามญัเขา้รบัการอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืสามญัชัน้ 
ความรูเ้บือ้งตน้ ตามทีห่น่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเปิดการฝึกอบรมขึน้ 

หรอื - จดัฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืลกูเสอืสามญั ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ 
ขึ้นในกองลูกเสอืวสิามญั นัน้เอง ให้ครบทุกวชิาแล้วประเมนิผลแต่ละวชิาจนผ่านหมดทุกวชิา ซึ่งผู้สอน
จะตอ้งไดร้บัเครือ่งหมายวดูแบดจว์สิามญั 2 ท่อน เป็นอยา่งน้อย 

หรอื - จดัฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง หรอืลกูเสอืสามญั ขัน้ความรูเ้บือ้งตน 
ใหแ้ก่ลกูเสอืวสิามญั แบบการอยูค่่ายพกัแรม (คอืจดัเหมอืนอบรมชัน้ B.T.C. จรงิ ๆ แต่ไมไ่ดร้บัวุฒบิตัร) 

จากขอ้ 2. - ส่งลูกเสอืวสิามญัเขา้ไปปฏบิตัหิน้าที่ผู้ก ากบัลูกเสอืส ารอง หรอืผู้ก ากบัลูกเสอื
สามญัในกองลูกเสอืส ารอง หรอืกองลูกเสอืสามญัจรงิ ๆ จนครบ 3 เดอืน และได้รบัค ารบัรองจากผู้ก ากบั
ลกูเสอืของกองลกูเสอืนัน้ ๆ 

หรอื - ทดลองปฏบิตัหิน้าทีใ่นกองลกูเสอืวสิามญันัน้เอง ในกรณทีีไ่มส่ามารถจะส่ง 
ลกูเสอืวสิามญัไปปฏบิตัหิน้าทีผู่ก้ ากบัลูกเสอืส ารอง หรอืสามญัได ้โดยผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัรบัรองผลกงาน
ใหก้ไ็ด ้(ในฐานะพีเ่ลีย้งปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัเป็นเวลา 3 เดอืน) 
 
 
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม 
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หลกัสตูร 
เดนิทางไกลไปกบัลกูเสอืวสิามญัเป็นเวลา 4 วนัตดิต่อกนั (อยูท่ีค่่ายพกัแรม 3 คนื) หรอืเดนิ 

ทางไกลไปกับลูกเสือวสิามญั 2 ครัง้ แต่ละครัง้ใช้เวลา 48 ชัว่โมง โดยอยู่ค่ายพักแรม 2 คนื ไม่นับเวลา
เดนิทางไปและกลบั การเดนิทางไกลดงักล่าว ลูกเสอืจดัการเองโดยตลอด ทัง้นี้ด้วยความเห็นชอบของผู้
ก ากบัลูกเสอืวสิามญั การเดนิทางไกลและแรมคนื ต้องได้มาตรฐานสูง การเดนิทางไกล จะไปทางบก หรอื
ทางน ้า ภายในประเทศหรอืต่างประเทศกไ็ด ้

ต้องแสดงว่าในการเดนิทางต้องใช้ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคดิรเิริม่ ความมานะ และการ
เป็นผูน้ า กบัตอ้งท าสมดุปมูรายงานการเดนิทางยื่นต่อผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัดว้ย 
 

วิธีปฏิบติั 
การเดนิทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสอืวสิามญั เพื่อให้ได้มาตรฐานตามหลกัสูตรนี้ ลูกเสอื

วสิามญัเลอืกการเดนิทางได ้2 วธิ ีคอื 
 1. เดนิทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมไปกบัลูกเสอืวสิามญัอื่น ๆ ทัง้กอง เป็นเวลา 4 วนัตดิต่อกนั และ
อยูค่่ายพกัแรม 3 คนื ท ากจิกรรมของการอยูค่่ายพกัแรมดงันี้ 

- สรา้งค่ายพกัแรมดว้ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกางเตน็ท ์หรอืสรา้งเพงิจากวสัดุธรรมชาตใิห้
ป้องกนั ลม ฝน ได ้

- จดับรเิวณค่ายให้สวยงาม สะอาด มกีารท าอุปกรณ์การอยู่ค่ายพกัแรม เช่น เตาลอยที่เก็บ
อุปกรณ์ครวั ทีน่ัง่รบัประทนอาหาร ทีเ่กบ็แกว้น ้าและอาหารสดต่าง ๆ ตลอดทีข่ดุหลุมเปียก หลุมแหง้ ฯลฯ 

- มกีารทดสอบการผจญภยัตามหลกัเกณฑก์ารอยูค่่ายพกัแรม และวชิาบุกเบกิด้วย 
- มกีารฝึกการท าแผนทีแ่ละการเดนิทางส ารวจเป็นระยะทางไมน้่อยกว่า 8 กโิลเมตร เพื่อใหม้ี

การเขยีนรายงานการเดนิทาง 
 2. เดนิทางไกลกบัลกูเสอืวสิามญั 2 ครัง้ ครัง้ละไม่น้อยกว่า 48 ชัว่โมง อยู่ค่ายพกัแรม 2 คืน อาจไป
โดยรถจกัรยาน หรอืทางน ้า (พายเรอืไป) โดยท ากจิกรรมเหมอืน ขอ้ 1 

ทัง้ 2 ขอ้นี้ ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัจะต้องทราบว่า ลูกเสอืวสิามญัจะไปอยูค่่ายพกัแรมทีไ่หน? ไปโดย
วธิกีารอย่างไร? ไปท ากจิกรรมอะไรบา้ง? มคีวามปลอดภยัมากน้อยเพยีงใด? (ถ้าเหน็ว่าไม่ปลอดภยัต้อง
สัง่งดโดยเดด็ขาด) และตอ้งลงนามรบัรองผลการเดนิทางทุกครัง้ 
วิชาบริการ 

หลกัสตูร 
 1. ท าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งของลกูเสอืวสิามญัทีเ่ขา้ใหม่ 

 2. ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการของกอง 
 3. บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอืของตนไมน้่อยกว่า 9 ครัง้ 
 4. บ าเพญ็ประโยชน์ต่อกองลกูเสอือื่นไมน้่อยกว่า 6 ครัง้ 
 5. บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ 
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วิธีปฏิบติั 
ให้ลูกเสอืวสิามญัท าหน้าที่ต่าง ๆ ดงักล่าว ในหลกัสูตรทุกข้อ โดยมอบหมายให้ด าเนินการตาม

ขัน้ตอนทีเ่หมาะสม แลว้ใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืลงนามรบัรองในสมดุบนัทกึผลงานของลกูเสอืวสิามญัคนนัน้ 
ในกรณีทีลู่กเสอืวสิามญัมาจากกองอื่น ให้พจิารณาจากสมุดบนัทกึประจ าวนัของลูกเสอืวสิามญัคน

นัน้อย่างละเอยีด ตลอดทัง้การลงนามรบัรองของผูก้ ากบัลูกเสอืดว้ย หากมขีอ้สงสยัอาจใหท้ดลองปฏบิตัจิรงิ
กไ็ดต้ามเหมาะสม 

 
วิชาผูฝึ้กสอน 

หลกัสตูร 
 1. ผ่านการฝึกอบรมขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ (B.T.C.) ประเภทใดประเภทหน่ึงของหลกัสตูรลกูเสอื 
ส ารอง สามญั สามญัรุน่ใหญ่ 
 2. สามารถท าการสอนวชิาลกูเสอืตามประเภททีต่นรบัการอบรมแลว้อยา่งน้อย 2 วชิา 
 3. ไดท้ าการสอนเป็นทีพ่อใจของผูก้ ากบักองนัน้ ๆ เป็นเวลา 3 เดอืน โดยใหส้อนอย่างน้อย 2 วชิา 
วชิาละ 3 ครัง้ 

วิธีปฏิบติั 
จากข้อ 1 ให้ดูจากวุฒบิตัรว่าผ่านการฝึกอบรมจรงิหรอืไม่ หากไม่ผ่านการฝึกอบรมดงักล่าว ให้ผู้

ก ากบัลูกเสอืจดัฝึกอบรมขึ้นภายในกองให้ครบทุกวชิาเหมอืนการจดัการฝึกอบรมของวชิาผู้ก ากบัลูกเสอื
ส ารอง สามญั หรอืสามญัรุน่ใหญ่ ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้ ประเภทใดประเภทหน่ึง แลว้ลงนามรบัรองให้ 

จากข้อ 2 ใหท้ าการสอนใหด้ ู2 วชิา โดยใหส้อนจรงิ ๆ หรอืสมัภาษณ์ หรอืใหเ้ขยีนแผนการสอนให้
ด ูอยา่งอยา่งหนึ่งตามทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืเหน็สมควร 

จากข้อ 3 ส่งไปช่วยท าการสอนในกองลกูเสอืทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงเป็นเวลา 3 เดอืน ตามก าหนดแลว้ขอดู
ใบรบัรองผลงานจากผู้ก ากบัลูกเสอืกองนัน้ ๆ หรอืให้สอนในกองลูกเสอืวสิามญัของตนเองโดยมผีู้ก ากบั
ลกูเสอืควบคุมอยา่งใกลช้ดิ 
 
วิชาปฐมพยาบาล 

หลกัสตูร 
 1. รูแ้ละสามารถปฏบิตัติามหลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาลและขอ้ควรจ าของการปฐมพยาบาล 
 2. รูแ้ละสามารถสาธติเรือ่งต่อไปนี้ 

 วธิกีารหา้มเลอืด 
 วธิแีกไ้ขอาการงนั (Shock) 
 วธิกีารช่วยหายใจ หรอืผายปอด นวดหวัใจ 
 วธิกีารขน เคลื่อนยา้ยผูป่้วย หรอืผูบ้าดเจบ็ 
 รูจ้กัอาการของเรือ่งกระดกูหกัในส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 67 

  

 วธิกีารเขา้เฝือกชัว่คราว 
 วธิแีกบ้าดแผลมพีษิ 

 3. เรยีนรู้ถึงโรคบางชนิดที่พบบ่อย ๆ ในการเข้าค่ายพกัแรมงานชุมชน และยาที่ใช้ในการรกัษา
อยา่งสงัเขป 
 4. การทดลองวชิาปฐมพยาบาล ใหม้ภีาคปฏบิตัแิละทดสอบดว้ย คอื สามารถปฏบิตัไิด ้สาธติได ้จน
เป็นทีพ่อใจของคณะกรรมการสอบ 

วิธีปฏิบติั 
จากข้อ 1 อาจท าการฝึกอบรมขึน้ในกองลูกเสอืวสิามญัเอง หรอืส่งไปเขา้รบัการฝึกอบรมตามที่มี

การฝึกอบรมวชิาปฐมพยาบาลอยู่ หรอืดูจากหนงัสอืส าคญัว่าผ่านการฝึกอบรมมาแลว้ (ถ้าลูกเสอืคนนัน้เคย
รบัการฝึกอบรมมาแลว้) 

จากข้อ 2 ใหส้าธติใหด้ ูหรอืตอบค าถามในกระดาษ โดยอธบิายใหเ้ขา้ใจ 
จากข้อ 3 สมัภาษณ์หรอืใหเ้ขยีนบรรยายใหด้ ูแลว้ซกัถามตามความเหมาะสม 
จากข้อ 4 ใหส้าธติใหด้จูนเป็นทีพ่อใจของคณะกรรมการ 
หากลกูเสอืวสิามญัผูน้ัน้ไดเ้คยผ่านวชิาการต่าง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดไว ้อาจจะทัง้หมดหรอืบางวชิา กใ็หผู้้

ก ากบัลูกเสอืสมัภาษณ์หรอืให้คณะกรรมการผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวชิา ท าการสมัภาษณ์ตามแบบ
สมัภาษณ์ดงันี้ 
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แบบสมัภาษณ์ลูกเสือวิสามญัเพ่ือรบัเคร่ืองหมายวชิราวธุ 
ชื่อ (ลกูเสอื) ...............................................................นามสกุล........................................................ 
กองลกูเสอืวสิามญั (โรงเรยีน, วทิยาลยั)................................................................................................ 
 
ท่ี วิชาท่ีสมัภาษณ์ วนั เดือน ปี ความเหน็ของผู้

สมัภาษณ์ 

หมายเหตุ 

 วชิา………………………… 

ภาคทฤษฎี 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ภาคปฏิบติั/ทกัษะ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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เสนอคณะกรรมการสอบเครือ่งหมายวชิาพเิศษ เครือ่งหมายวชริาวุธ 
 ขา้พเจา้ไดท้ าการสอบสมัภาษณ์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัขิองลกูเสอืวสิามญั 
………………………………………..…………แลว้เหน็ว่า 
 สมควร   ไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ /  ยงัไมค่วรไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................ 
              (................................................) 
            ผูท้ าการสมัภาษณ์ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 4 วิชาสงัคมสงเคราะห์ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 6  สงัคมสงเคราะห ์      เวลา 2 ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายปัญหาสงัคมได ้
  1.2 ลกูเสอืสามารถบอกแนวทางการปฏบิตัติามคตพิจน์ของลกูเสอืวสิามญัได้ 
  1.3 ลกูเสอืสามารถอธบิายบทบาทและท าหน้าทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบภยัต่าง ๆ ได ้
2. เน้ือหา 

 2.1 สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาทางสงัคม 
 2.2 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประชาสงเคราะห ์และการสงัคมสงเคราะห์ 
 2.3 จติวทิยาเบือ้งตน้ของผูร้บัการสงเคราะห ์ประเภทต่าง ๆ  
 2.4 แนวทางปฏบิตัต่ิอผูร้บัการสงเคราะหป์ระเภทต่าง ๆ 
 2.5 การออกหน่วยช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัและการรบับรจิาคสิง่ของเหลอืใช ้

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้
 3.3 แผนภาพ วดีทีศัน์ ผูป้ระสบภยั 
 3.4 สิง่ของเครือ่งใช ้ถุงยงัชพี 
 3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าปัญหาทีเ่กดิขึน้รายวนัในหน้าหนงัสอืพมิพ ์สนทนากบัลกูเสอื 
วสิามญั 
   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหลู้กเสอืแบ่งกลุ่ม เพื่อหาสาเหตุเบือ้งตน้ของปัญหาทีเ่กดิขึน้ น าเสนอต่อกลุ่ม
ลกูเสอืพรอ้มหาวธิแีกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ 

  3) แบ่งกลุ่มลกูเสอืจดัท าแผนโครงการออกหน่วยช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั และรบับรจิาคสิง่ของ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืท าความตกลงใหป้ฏบิตักิจิกรรมตามโครงการอยา่งน้อย 3 ครัง้ เมื่อ

ด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ใหป้ระเมนิผลโครงการและสรุปรายงานส่งตามก าหนดเวลา 
  5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุบทเรยีน 
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 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. ประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการด าเนินงานตามโครงการ 
 

  
 

  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
 
เพลง 

เราคือพ่ีน้อง 

เราคอืพีน้่อง ลกูเสอืเชือ้ไทย ดใีจ ทีเ่ราไดม้าเจอะกนั มาพบกนั มาพบกนั 
รกัเรามัน่ตรงึจติเป็นนิมติดเีลศิ ช่างประเสรฐิดแีท ้รกัไม่เปลีย่นแปร ผกูใจสมัพนัธ์ 

เราลกูเสอืไทย เราลกูเสอืไทย เราต่างรว่มในสามคัค ี
เพื่อชาตไิทยเรา จะไดรุ้ง่โรจน์สดศร ีรว่มรกัรว่มใจ รว่มสามคัค ีมไีมตร ีเป็นมติรทีด่รี่วมกนั 

พระมงกุฎเกลา้ท่านทรงประทานหน้าทีข่องเรานัน้บรกิาร 
พระมงกุฎเกลา้ท่านทรงประทาน หน้าทีข่องเรานัน้บรกิาร 
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ใบความรู้ 
วิชาสงัคมสงเคราะห์ 

 
      หลกัสตูร 
 

 มคีวามรูแ้ละความสามารถชีแ้จงเรือ่งราวตามหวัขอ้
ต่อไปนี้ไดด้พีอสมควร 
(1) ปัญหาสงัคม 
(2) ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบักรมประชาสงเคราะหแ์ละการ

สงัคมสงเคราะห ์
(3) การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูร้บัการสงเคราะห์ 

(4) บทบาทและหน้าทีข่องงานประชาสงเคราะห์ 
(5) การสงเคราะหเ์ดก็และบุคคลวยัรุน่ 
(6) การสงเคราะหค์รอบครวัคนชรา คนพกิาร คนขอทาน และคนไรท้ีพ่ ึง่ 
(7) การสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 
(8) องคก์ารสงัคมสงเคราะหเ์อกชนกบังานสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 
(9) การออกหน่วยช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
(10) บทบาทและหน้าทีข่องลกูเสอืในการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั อคัคภียั อุทกภยั และวาตภยั  
(11) การจดัทีพ่กัชัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบภยั 
(12) การรบับรจิาคสิง่ของเหลอืใชส้ าหรบัผูป้ระสบภยั 

 
วตัถปุระสงควิ์ชาสงัคมสงเคราะห์ 

1. ........................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................ 
 

แนวการจดัการฝึกอบรม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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เน้ือหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 
 

1. ปัญหาสงัคม 
ปัญหาสงัคม คืออะไร 

คอื “สภาพการณ์หรอืเหตุการณ์ทีก่ระทบกระเทอืนต่อคนส่วนใหญ่ในสงัคม คนเหล่านัน้ไมป่รารถนา
ให้เกิดขึ้นและร่วมมอืกันหาทางป้องกนัแก้ไข” จากความหมายดงักล่าวนี้ อาจจ าแนกองค์ประกอบหรอื
เงื่อนไขที่ส าคัญในการพิจารณาว่าเหตุการณ์ใด หรอืปรากฏการณ์ใด ๆ เป็นปัญหาสงัคมหรอืไม่ ได้ 3 
ประการ คอื 

1. เหตุการณ์นัน้กระทบกระเทอืนต่อคนส่วนใหญ่ หรอืคนจ านวนมากพอสมควรในสงัคม 
2. คนเหล่านัน้ไมพ่อใจ ไมพ่งึปรารถนาใหเ้กดิขึน้ เพราะกระทบกระเทอืนผลประโยชน์ของตน 
3. เรยีกรอ้ง หรอืรว่มมอืกนัหาทางป้องกนั แกไ้ข 
ตวัอย่างสุนขัตวัหนึ่งกดัเดก็ซน ๆ คนหนึ่งทีเ่อาไมไ้ปแหยม่นั ยงัไมเ่ป็นปัญหาสงัคมเพราะเป็นเรือ่ง

ในวงแคบกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของคนเพียงส่วนน้อยในสงัคมนัน้ แต่ถ้าสุนัขตัวนัน้เป็นสุนัขบ้า 
เที่ยวไล่กดัคนไม่เลอืกหน้า พ่อแม่ ผูป้กครองในละแวกบ้านจะรูส้กึเดอืดรอ้นกลวัภยัมาถงึลูกหลานของตน 
ฉวยไมไ้ล่ตกีนัเป็นโกลาหล เหตุการณ์นี้เป็นปัญหาสงัคม 

หรอื ในสมยัหนึ่งการเกบ็ค่าเช่านาแพง ๆ เป็นเรื่องธรรมดาถอืเป็นความชอบธรรมของเจา้ของนาที่
จะก าหนดค่าเช่ายงัไงก็ได้ เป็นเรื่องสมยอมกนัระหว่างลูกนากบัผู้ให้เช่า แม้ลูกนาจะไม่พอใจอย่างไรก็จ า
ยอม แต่ต่อมามชีาวนาที่ล้มละลายกลายเป็นผู้เช่านามากขึ้น ๆ จนในบางละแวกต าบลผู้เช่ามมีากกว่า
เจา้ของนา การเก็บค่าเช่าแพง ท าความเดอืดรอ้นใหค้นจ านวนมาก จงึไดม้กีารดิน้รนเรยีกรอ้งใหม้กีารออก
กฎหมายควบคุมค่าเช่านาขึน้ ปัญหาการเกบ็ค่าเช่านาแพงจงึกลายเป็นปัญหาสงัคม 
 
สาเหตท่ีุท าให้เกิดปัญหาสงัคม 

สาเหตุทีท่ าให้เกดิปัญหาสงัคมต่าง ๆ อาจกล่าวโดยรวม ๆ ไดว้่า เนื่องจาก “การเปลีย่นแปลงของ
สงัคม” สงัคมกค็อืชุมชนของมนุษย ์เมื่อมองสงัคมกจ็ะต้องมองถงึองคป์ระกอบหรอืโครงสรา้งของสงัคม อนั
ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ การเมอืงและวฒันธรรม เศรษฐกจิ คอื เรือ่งเกี่ยวกบัการท ามาหากนิ ซึง่รวมถงึการผลติการ
จ าแนกแจกจ่ายผลผลติและการขนส่ง คมนาคม เป็นต้น การเมอืงเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการต่อสู้ระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์ในสงัคมนัน้ เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจรฐัหรอือ านาจในการปกครองสงัคมวฒันธรรม เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับวถิีการด ารงชวีติหรอืแบบแผนในการด ารงชีวติ นับตัง้แต่การกินการอยู่การศึกษา การพกัผ่อน 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีเป็นตน้ 

ฉะนัน้ การเปลีย่นแปลงทางสงัคม กค็อื การเปลีย่นแปลงในดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม
ในสงัคม การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี้ เป็นเหตุท าให ้เกดิปัญหาทางสงัคมขึน้  

1. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น ประชาชนส่วนใหญ่ในสมยัก่อนปฏิวตัิ อุตสาหกรรม
ประกอบอาชพีทางเกษตรกรรม มชีวีติอยู่ในทอ้งไร่ทอ้งนา ครัน้ได้มกีารปฏวิตัอุิตสาหกรรมขึน้ ในประเทศ
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องักฤษและประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามล าดบั เกดิโรงงานอุตสาหกรรมขึน้ ในเมอืงใหญ่ ๆ ประชาชน
จากท้องนาพากนัเขา้มาแสวงโชค หางานท าในเมอื คนงานมมีากขึน้ คนที่ฝากชวีติไว้กบัค่าจา้งแรงงานมี
มาก ก่อใหเ้กดิปัญหาค่าจางแรงงานต ่า ปัญหาความขดัแยง้ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้งและปัญหาการว่างงาน 
เป็นตน้ 

2. การเปล่ียนแปลงทางด้านการเมืองท าให้เกิดปัญหาสงัคม เช่น ในสมยัก่อน ๆ การมทีาส
การเอาคนลงเป็นทาสเป็นเรื่องธรรมดา ถูกต้องชอบธรรมทุกประการแต่เมื่อประชาชนเริม่รูส้ าส านึกในสทิธิ
ของตน ได้เข้าไปมีส่วนมีเสียงในการปกครองมากขึ้น จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสู่ระบอบ
ประชาธปิไตยระหว่างยุคต่อยุคนี้ การมทีาสกลายเป็นปัญหาสงัคม เป็นสิง่ไม่ถูกต้อง ไม่พงึปรารถนาและมี
การรณรงค์ต่อต้านจนเลกิไปในที่สุด หรอืย้อนหลงัไปเพียง 10 กว่าปีนี้เอง จะเห็นว่าค่าจ้างแรงงานของ
ลูกจา้งคนงานต ่ามาก ชวีติความเป็นอยู่ของคนงานไทยระดบัต ่ากว่ามาตรฐานทัว่ไปอย่างยงิ แต่เรื่องนี้ไม่มี
ปัญหา ไม่มกีารกล่าวถงึ แมจ้ะมคีวามไม่พอใจและเสยีงเรยีกรอ้งกเ็ป็นเรื่องเฉพาะรายเท่านัน้ สงัคมไม่สนใจ 
ถอืว่าเป็นกรรมของคนงานเป็นบุญของนายจา้ง แต่เมือ่ประเทศมคีวามเป็นประชาธปิไตยมากขึน้ ประชาชน
มสีทิธมิเีสยีงในการปกครองมากขึน้ ๆ เรือ่งนี้กก็ลายเป็นปัญหาขึน้มา และมกีารเรยีกรอ้งอยา่งทุกวนัน้ี 

3. การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ท าให้เกดิปัญหาสงัคม เช่น เรามกัจะไดย้นิผูเ้ฒ่าผูแ้ก่บ่นให้
ฟังอยู่เสมอ ๆ ว่า สมยัก่อนไม่เป็นอย่างนี้ ไม่มปัีญหาวุ่นวายและศลีธรรมไม่ต าต ่าขนาดนี้ ซึง่ถ้าเราไดศ้กึษา
เปรยีบเทยีบ จะพบว่าในยุคของท่านผู้เฒ่าวถิชีวีติของคนไทยเราไม่ม ีคอฟฟ่ีชอ็ฟ ไม่มบีาร ์ไม่มอีาบ อบ 
นวด ไนต์คลบั และไม่มอีีกหลายสิง่หลายอย่างอนัเป็นอารยธรรมตะวนัตก ซึ่งเรารบัเข้ามาอย่างไม่มกีาร
จ าแนกแยกแยะว่าอะไรเหมาะหรอืไมเ่หมาะกบัสงัคมเรา 
 
ปัญหาสงัคมของประเทศไทย 

การรวบรวมปัญหา ตลอดจนเรยีงล าดบัความส าคญัของปัญหาสงัคมในประเทศไทยยงัไม่ได้มกีาร
จดัท ากนัอย่างจรงิจงั เพยีงแต่ไดม้บีุคคลบางคนหรอืผูส้นในบางกลุ่ม อาท ินักวชิาการ กลุ่มอาชพี ทีท่ างาน
เกี่ยวขอ้ง หรอืมหีน้าที่เกี่ยวขอ้ง รวบรวมแสดงความคดิความเหน็ตามทศันะที่แตกต่างกนัไป แต่ปัญหาที่
ไดร้บัการกล่าวถงึและยอมรบักนัโดยทัว่ไป ทีส่ าคญั ๆ มดีงัต่อไปนี้ 

 
1. ปัญหาความยากจน 

ความยากจน เป็นสภาพการด ารงชวีติของบุคคลทีม่รีายไดไ้ม่เพยีงพอกบัรายจ่ายท าใหม้สีภาพ
ความเป็นอยู่ต ่ากว่าระดบัมาตรฐานในสงัคม ซึง่ในสงัคมไทยเรามขีอ้เทจ็จรงิเป็นเครื่องชีว้่าประชาชนจ านวน
มากในประเทศไทย โดยเฉพาะที่อยู่ในชนบท มีฐานะยากจน ระดบัหรอืมาตรฐานที่จะวดัความยากจน
ธนาคารโลกเคยตัง้มาตรฐานและรายงานไวว้่า ประชาชนในชนบทของไทย ควรจะมรีายได ้150 บาทต่อคน 
ต่อเดอืน และประชาชนในเขตเมอืง ควรจะมรีายได ้200 บาทต่อคนต่อเดอืนขึน้ไป จงึจะสามารถด ารงชวีติ
อยู่ได้ตามมาตรฐานทัว่ไปซึ่งปรากฏว่า มปีระชาชนที่มรีายได้ต ่ากว่ามาตรฐาน ในปี 2518 -2519 เฉลี่ยทัว่
ประเทศ ประมาณ 25% หรอืประมาณกว่า 10 ลา้นคน 
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2. ปัญหาการว่างงาน 
การว่างงานไดแ้ก่การที่บุคคลซึง่อยู่ในวยัท างาน ต้องอยู่นิ่งเฉยไม่มงีานท า ทัง้นี้ ไม่รวมถงึการ

ไม่ท างานเพราะกรณีพพิาทแรงงาน เจ็บป่วย หรอืการหยุดพกัผ่อน ซึง่ในแผนพฒันาฉบบัที ่4 ไดป้ระมาณ
การว่า จะมผีูว้่างงานในขณะน้ีถงึปีละ 1 ลา้นคน สาเหตุของการว่างงานทีส่ าคญั คอื 

- การสรา้งงาน ไม่ได้สดัส่วนกบัอตัราการเพิม่ของประชากรซึ่งมอีตัราเพิม่ปีละ 2.1 % หรอื 
ประมาณ 1 ลา้นคน 

- การว่างงานตามฤดูกาลเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีแรงงานในภาค
เกษตรกรรมถงึรอ้ยละ 80 เมื่อหมดฤดูทางดา้นเกษตร ซึง่โดยเฉลีย่แลว้ใชเ้วลาท างานจรงิ ๆ เพยีง 141 วนั 
แรงงานดา้นเกษตรจงึอยูใ่นสภาพว่างงาน 

- การขาดแคลนเงนิทุนในดา้นอุตสาหกรรม 
- การว่างงานเนื่องจากการน าเครื่องจกัรกลมาใช ้เช่น คนงานยกของที่ท่าเรอืจ านวนหนึ่งได้

ว่างงานลงเพราะการใชร้ะบบยกขนดว้ยเครือ่งจกัรทีท่นัสมยั 
- การว่างงานเพราะเศรษฐกจิตกต ่า 

ฯลฯ 
3. ปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาสงัคมที่มขีดีความสามารถแรงสูงปัญหาหนึ่งของสงัคมไทยใน
ปัจจุบนัอาชญากรรมทีเ่กดิขึน้แต่ละครัง้ไดท้ าลายความสงบสุข รวมทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนเป็น
อนัมาก และเป็นปัญหาทีร่ฐับาลถอืเป็นนโยบายส าคญัทีมุ่ง่ปราบปรามแกไ้ขอย่างจรงิจงั 

4. ปัญหายาเสพติด 
จากผลการส ารวจของคณะกรรมการต่าง และรายงานขององคก์ารอนามยัโลกพบว่าในปัจจุบนันี้ 

มผีูต้ดิยาใหโ้ทษประมาณ 600,000 คน และประมาณครึง่หนึ่งเป็นเยาวชนและต้องเสยีเงนิในการซื้อผงขาว
นับเป็นพันล้านบาทต่อปี นับเป็นปัญหาส าคญัที่สุดปัญหาหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงติดตามมาคือ
ปัญหาอาชญากรรมและการสญูเสยีทรพัยากรก าลงัคนของชาต ิ

5. ปัญหาการศึกษา 
โดยทัว่ไปแลว้ การศกึษามจีดุมุง่หมายดงัต่อไปนี้ 
1. ท าให้ เกิดความรู้สึก เชื่ อมันในตนเอง เพราะการศึกษาจะช่วยให้บุคคลได้เข้าใจ

ความสามารถและสตปัิญญาของตน พฒันาขึน้ และน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการด ารงชวีติ 
2. ท าใหม้มีนุษยส์มัพนัธห์รอืการรูจ้กัปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่น 
3. เพื่อพฒันาความรูแ้ละความช านาญทีจ่ะประกอบอาชพี 
4. สรา้งความส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคม 
รายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่าในปี 2503 ประชากรไทยไม่รู้หนังสือประมาณ 

30% และจนกระทัง่บดันี้กม็หีลกัฐานเชื่อไดว้่ายงัมปีระชากรทีไ่มรู่ห้นงัสอือยูป่ระมาณ 18% 
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6. ปัญหาด้านสขุภาพอนามยั 
การขาดแคลนบรกิารทางการแพทย ์และการใหบ้รกิารอยา่งไมท่ัว่ถงึแก่ประชาชน โดยเฉพาะใน

ถิน่ชนบทเป็นปัญหาที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไป ทัง้นี้ จะเหน็ได้จากสดัส่วน จ านวนแพทยต่์อประชากร คอืใน
ประเทศไทยมแีพทย ์1 คน ต่อประชากรประมาณ 7,500 คน ในขณะที่ชาวต่างประเทศมสีดัส่วนแพทยต่์อ
ประชากร ดงันี้ คอื สงิคโปร์ 1 : 1,400 คน ญี่ปุ่ น 1 : 860 คน สหรฐั, รสัเซยี 1 : 500 คน นอกนี้จะเหน็ว่า
แพทย์จ านวนประมาณ 3,500 คน อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรเพียง 5 ล้านคน และมีแพทย์เพียง
ประมาณ 2,300 คน เท่านัน้ ทีอ่ยูใ่นชนบทซึง่มปีระชากรถงึ 40 ลา้นคน 

นอกจากปัญหาดงักล่าวแล้ว ยงัมปัีญหาอื่น ๆ อกีเป็นจ านวนมากทัง้ในระดบัทัว่ไปและระดบั
เฉพาะทอ้งถิน่ เช่น ปัญหาประชากร, ปัญหาเดก็และเยาวชน, ปัญหาทีด่นิท ากนิ, ปัญหาทีอ่ยู่อาศยัในเมอืง 
และปัญหาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

ปัญหาเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กัน ปัญหาหนึ่ งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ 
เชื่อมโยงกนัเป็นลูกโซ่ และเป็นผลซึ่งกนัและกนัการแก้ไขปัญหามอิาจจะแยกกนัไปได้โดยเด็ดขาดและมิ
อาจจะแก้ไขเพียงหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด หรอืกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด แต่ล าพงัได้ สมาชกิในสงัคมจะต้อง
รว่มมอืกนัโดยทัว่ไป 

 
2. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบัการประชาสงเคราะห ์และการสงเคราะห ์

ความหมาย 
1. “การประชาสงเคราะห์” (Public Welfare)หมายถึง งานด้านบริการสังคมที่จ ัดให้โดย

ฝ่ายรฐับาลแก่ประชาชน โดยแท้จรงิแล้วค าว่าการประชาสงเคราะห์นี้ ใช้กันเป็นที่ปรากฏแพร่หลายใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา แล้วค่อยเผยแพร่ออกไปประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย ตามความหมายที่
อา้งถงึการประชาสงเคราะห ์จ ากดัขอบเขตงานดา้นบรกิารสงัคมเฉพาะแต่ทีเ่ป็นความรบัผดิชอบของรฐับาล 
ที่จะให้แก่ประชาชนผู้ประสบความทุกขย์ากเดอืดรอ้นผู้ด้อยโอกาส และไม่สามารถคุ้มครองหรอืช่วยเหลอื
ตนเองได้ อนัอาจเนื่องมาจากสภาพชวีติครอบครวั ความบกพร่องทางร่างกายจติใจ และอารมณ์ ตลอดจน
ความพยายามต่าง ๆ ของรฐัที่มุ่งส่งเสรมิความกินดีอยู่ดีให้เกิดมแีก่ประชาชนในทุก ๆ ด้าน อาทิ การ
ส่งเสรมิให้เกดิสวสัดภิาพแก่ประชาชน การกระจายรายได้ การบรกิารทางด้านการแพทย์และโภชนาการ
อย่างทัว่ถงึและเพยีงพอ เป็นต้น โดยสรุปแล้ว การประชาสงเคราะห์มคีวามมุ่งหวงัที่จะยกระดบัมาตรฐาน
การครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนทัว่ประเทศ โดยเฉพาะให้เพ่งเล็งถึงอุดมคติที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่ที่ดีเหมาะสมแก่อัตภาพ มีสุขภาพสมบูรณ์ทัว่ร่างกายและจติใจ ได้รบั
การศกึษามกีารพกัผ่อนหย่อนใจและไดร้บัการบรกิารอื่น ๆ รวมทัง้อุปกรณ์ความผาสุกเพื่อประชาชนทุกคน
โดยทัง่ถงึกนั ทัง้นี้ โดยอาศยัหลกัทฤษฎ ีวธิกีารทางสงัคมสงเคราะหเ์ป็นหลกัในการด าเนินงาน 

2. การสังคมสงเคราะห์ (Social Work)ไม่ได้มีความหมายอยู่แค่การ “ให้” หรอื “แจก” หรอื 
บรจิาคทานตามทีค่นส่วนมากเขา้ใจแต่หมายถงึขบวนการช่วยเหลอืผูทุ้กขย์ากเดอืดรอ้นหรอืผูป้ระสบปัญหา 
โดยมรีะบบและขัน้ตอนภายใตแ้นวความคดิทีว่่า ช่วยเหลอืเขาเพื่อเขาจะไดช้่วยตนเองได ้ดงันัน้ ในปัจจุบนั
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การสงัคมสงเคราะหจ์งึมคีวามหมายกวา้งขวางครอบคลุมถงึการช่วยเหลอืสงเคราะหบ์ุคคลผูต้กทุกขไ์ดย้าก 
ได้รบัความเดอืดรอ้นจากสาเหตุทางเศรษฐกจิ ภาวะสงัคม โดยประการต่าง ๆ และการด าเนินงานให้การ
สงัคมก็มไิด้จ ากัดอยู่เฉพาะในวงงานของรฐั หรอืสถาบันในสถาบนัหนึ่งเท่านัน้ หากแต่เป็นหน้าที่ของ
ประชาชนทุกคนจกัตอ้งรว่มมอืกนั รบัผดิชอบในการด าเนินงานสงัคมสงเคราะหโ์ดยทัว่ถงึและกวา้งไกล ใหผู้้
ประสบความทุกขย์ากเดอืดรอ้นไดร้บับรกิารโดยทัว่กนั 

3. การให้ทานกบัการสงัคมสงเคราะห์ ทัง้สองอย่างมคีวามคลา้ยคลงึกนัตรงที ่กริยิาทีใ่หแ้ละมผีู้
รบ แต่การให้ทานมุ่งประโยชน์ของผู้ให้เพื่อหวงับุญกุศลหรอืการจ ากดัความตระหนี่ถี่เหนียวของตนเป็น
ส าคญั ส่วนการสงัคมสงเคราะห์เป็นการให้ที่วเิคราะห์ถงึความเดอืดรอ้นของผู้จะรบัเป็นส าคญั โดยอาศยั
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทางสงัคมสงเคราะห ์กอรป์กบัผูด้ าเนินการจะตอ้งไดฝึ้กหดัอบรมมาเป็นอย่างดี 

4. หลกัการพื้นฐานทางสงัคมสงเคราะห์ ในการปฏบิตัิ การบรกิารสงัคมสงเคราะห์ทัง้ของรฐั
และเอกชนโดยทัว่ไปนัน้ไดอ้าศยัหลกัการวธิกีาร ตลอดจนเทคนิคเฉพาะอย่างของวชิาการสงัคมสงเคราะห์
เป็นข้อก าหนดในการด าเนินงาน ตามลักษณะแห่งปัญญาและความต้องการผู้รบับริการ โดยทัว่ไป 
หลกัเกณฑท์างสงัคมสงเคราะห ์(Principle of Social Work) ทีน่ิยมน ามาประยกุต์ใชใ้นงานประชาสงเคราะห์
ในปัจจบุนัม ี5 ประการ จงึจะขอน ามากล่าวพอเป็นสงัเขป ดงัต่อไปนี้ 

1. สงัคมสงเคราะหเ์ฉพาะราย (Social Case Work) ไดแ้ก่การช่วยเหลอืปัจเจกบุคคลผูป้ระสบ
ปัญหาไม่สามารถพึ่งพาอาศยัหรอืปรบัตนเองใหพ้บความสุขตามสมควรได ้เป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ โดย
นกัสงัคมสงเคราะหจ์ะเป็นผู้ช่วยเหลอืในการพฒันาความรูค้วามสามารถของผูน้ัน้ ๆ ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคและปรบัสภาพชีวิตของตนให้ประสบความสุขตามควรแก่ฐานะ ทัง้นี้ต้องอาศัยทรพัยากรทาง
ธรรมชาตแิละคุณสมบตัเิฉพาะตวัของผูป้ระสบปัญหา เขา้มาใชเ้ป็นประการส าคญั 

2. สงัคมสงเคราะห์กลุ่มชน (Social Group Work) หมายถึง การด าเนินงานช่วยเหลือกลุ่ม
บุคคลหรอืให้แต่ละบุคคลมบีุคลกิลกัษณะที่ดสีามารถปรบัปรุงตนเองให้เข้ากบับุคคลอื่น ๆ ได้ โดยอาศยั
กจิกรรมส่วนรวม ทรพัยากรสมาชกิในกลุ่มแต่ละคนเขา้มาเป็นส่วนช่วยเหลอื เพื่อใหส้มาชกิแต่ละบุคคลของ
กลุ่มไดร้บัความพอใจ เพลดิเพลนิและมคีวามผกูพนัถงึกลุ่มของตน 

3. สงัคมสงเคราะหเ์พื่อชุมชนหรอืการจดัระเบยีบชุมชน (Community Organization) เป็นการ
ช่วยเหลอืสงเคราะหท์ีมุ่ง่ยกระดบัฐานะความเป็นอยูท่ ัง้ในแงว่ตัถุและสภาพจติใจของบุคคลในสงัคมใหพ้บกบั
สภาพชวีติทีน่่าพงึประสงคข์องทุก ๆ คน โดยการจดัหา น าออกมาใช ้และการจดัระเบยีบแห่งทรพัยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ในชุมชนนัน้ ๆ เพื่อใหเ้กดิความสมดุลกบัความต้องการของการประชาชนในแต่ละชุมชน การ
สงัคมสงเคราะห์ประเภทนี้จ าเป็นต้องได้รบัความร่วมมอืและความมุ่งประสงค์จากหลาย ๆ ฝ่าย กอรป์กบั
จะต้องมแีหล่งทรพัยากรทัง้จากในส่วนของชุมชนนัน้และชุมชนใกลเ้คยีงเขา้มาช่วยเหลอืด้วยหน้าที่ส าคญั
ของผู้ให้บรกิารจงึอยู่ที่ตวัเชื่อมใหเ้กดิการท างานในชุมชนอย่างมรีะบบและดว้ยความสามคัค ีมุ่งผลอนัเอก
อุดม คอื ความสุขของชุมชนเป็นส าคญั 

4. การบรหิารงานสวสัดกิารสงัคม (Social Welfare Administration) เป็นวธิกีารที่องคก์ารทัง้
ของรฐัและเอกชนน ามาใช้ในการให้บรกิารสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาและผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนให้มี
ประสทิธิภาพและคุณภาพทนัต่อเหตุการณ์ความทุกข์ยากเดอืดร้อน และความจ าเป็นรบีด่วนของแต่ละ
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ปัญหา การบรหิารงานสวสัดิภาพสงัคมจะประกอบด้วยหลกัการด้านบริหาร การวางแผน การก าหนด
ขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน รบัผดิชอบในการจา่ยเงนิใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และฝึกหดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่
บุคลากร เป็นตน้g 

5. การส ารวจและวจิยัทางสงัคมสงเคราะห์ (Social Survey and Rescorch) เป็นเทคนิคและ
วธิกีารอีกอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ในการวางแผนงานปรบัปรุงสวสัดกิารสงัคมที่จะให้แก่ประชาชน โดยจะได้
อาศยัขอ้มลู ขอ้สรปุ ตลอดจน fact ต่าง ๆ ทีไ่ดค้น้พบโดยอาศยัเทคนิคทางการวจิยัสงัคม ทัง้นี้เพื่อความสุข
สมบรูณ์แก่ประชาชนผูทุ้กขย์ากเดอืดรอ้น 
 
วิวฒันาการของการประชาสงเคราะหใ์นประเทศไทย 

การด าเนินงานด้านสงัคมสงเคราะห์ในประเทศทัง้หลายทัว่โลก นับว่าเป็นผลที่เกดิมาโดยตรงจาก
ความอุตสาหพากเพยีรพยายามและความนึกคดิของมนุษยใ์นส่วนที่จะได้มโีอกาสได้ช่วยเหลอืเกื้อกูลผู้อื่น
ตามก าลงัสามารถของตน การปฏบิตัต่ิอผู้อื่นในลกัษณะเป็นการช่วยส่งเสรมิสนับสนุนและมคีวามห่วงหา
อาทรถงึทุกขร์อ้นของผูอ้ื่นนัน้ นอกจากจะเป็นธรรมชาตขิองมนุษยโ์ดยตรงแลว้ ยงัถอืไดว้่าเป็นผลต่อเนื่อง
แห่งความเจรญิทางวฒันธรรมของมนุษย ์ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนมาจากหลกัค าสอนทางศาสนาทีมุ่่งช่วยใหส้งัคม
มนุษยอ์ยูอ่ยา่งเป็นปกตสิุขโดยการช่วยเหลอืสงเคราะหซ์ึง่กนัและกนัตามสมควร ดงันัน้ ในขัน้แรกงานสงัคม
สงเคราะหจ์งึเป็นเรือ่งระหว่างสมาชกิในแต่ละสงัคมจะปฏบิตัต่ิอกนั ช่วยเหลอืสงเคราะหใ์นหมู่เครอืญาตแิละ
กว้างไกลออกไปจนถึงผู้คนในสงัคมอื่น ๆ แต่เมื่อสงัคมได้ขยายตวัออกไปเป็นสงัคม แบบสลบัซบัซ้อน 
ประชากรเพิม่ทวขีึ้นจ านวนมาก กอรป์กบัปัญหาข้อทุกข์ยากเดอืดรอ้นของประชาชนมมีากขึน้เป็นอเนก
ประการ การช่วยเหลอืสงเคราะหร์ะหว่างญาตพิีน้่องไมส่ามารถจะท าไดอ้ยา่งทัว่ถงึในทุก ๆ กรณี ดงันัน้ จงึ
เป็นโอกาสที่รฐับาลจะต้องเข้าไปมบีทบาทด าเนินงานให้ความช่วยเหลอืสงเคราะห์ประชาชน ทัง้นี้ โดยมี
หลกัการว่ารฐันัน้ หาใช่แต่จะมหีน้าทีเ่พยีงเพื่อจะพทิกัษ์รกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนอย่างเดยีวก็
หาไม่ แต่รฐัยงัมหีน้าทีส่ าคญัที่สุดอกีอนัหนึ่งคอืการช่วยดูแลและสงเคราะห์ใหป้ระชาชนไดร้บัการกนิดอียู่ด ี
มคีวามผาสุกโดยทัว่ถงึกนั 

ส าหรบัในประเทศไทย งานสงัคมไดเ้จรญิรุ่งเรอืงมาโดยล าดบัตัง้แต่สมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
ซึ่งได้ใช้วธิปีกครองบ้านเมอืงแบบพ่อปกครองลูก โดยให้ผู้มปัีญหาข้อทุกข์รอ้นได้ถวายฎีกาข้อปัญหาให้
ทราบและพระองค์ทรงด าเนินการพจิารณาหาทางช่วยเหลอืโดยตรง นอกจากนี้ ยงัปรากฏว่าวดัวาอาราม
ทัง้หลายในสมยัก่อนไดเ้ป็นศูนยร์วมของประชาชนผูม้ ีปัญหาขอ้ทุกขร์อ้น และเป็นศูนยก์ลางแห่งการท าบุญ
ใหท้านแก่บุคคลผูทุ้กขย์ากเขญ็ใจ เช่น คนไรญ้าตขิาดมติร หรอืคนชรา ทีไ่ม่มทีีพ่ ึง่มกัเรร่อนอาศยัวดัเป็นที่
พึง่พา 

ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราพระบรมราชนิีได้
ทรงสถาปนาการอาสาสมคัรขึน้เรยีกว่า สภาอนุณาโลมแดง โดยมวีตัถุประสงค์ในการช่วยเหลอืสงเคราะห์
แก่ทหารทีไ่ดร้บับาดเจบ็จากสงคราม องคก์ารนี้ไดเ้จรญิก้าวหน้ามาโดยล าดงัและไดก้ลายมาเป็นสภากาชาด
ไทย ในปัจจุบนั ในสมยัเดยีวกนันี้ พระวมิาดาเธอกรมพระสุทธาสนิีนาฏ ได้ทรงบรจิาคทรพัยส์่วนพระองค์
สรา้งโรงเรยีนเดก็ก าพรา้อนาถาขึน้ทีต่ าบลสวนมะล ิถนนบ ารุงเมอืง เมือ่ พ.ศ. 2433 ต่อมาโรงเรยีนนี้ไดเ้ลกิ
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ไป และได้สร้างโรงเรียนชาติสงเคราะห์ขึ้นมาแทน ซึ่งโรงเรียนนี้ ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกรม
ประชาสงเคราะห ์

ในกาลต่อมา เมื่อประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงระบบการปกครองประเทศเป็นระบบประชาธปิไตย
ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา รฐับาลได้ก าหลดแนวนโยบายของรฐัในส่วนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
สงเคราะหป์ระชาชนไวใ้นรฐัธรรมนูญอยา่งแจง้จดั เช่น ในมาตรา 67 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2511 ระบุว่า “รฐัพึงส่งเสรมิสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของ
ประชาชน” ดงันี้ 

จะอย่างไรกต็ามการประชาสงเคราะหใ์นประเทศไทย ไดถ้อืก าหนดและด าเนินการโดยเปิดเผยเป็นที่
รูจ้กัของบุคคลอย่างกว้างขวางแพร่หลาย ในสมยัจอมพล ป.พบิูลสงคราม เป็นนายกรฐัมนตรไีด้จดัตัง้กรม
ประชาสงเคราะห์ขึ้น เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2483 โดยก าหนดให้มหีน้าที่ด าเนินการส่งเสรมิสวสัดกิารของ
ประชาชนในดา้นการครองชพีใหไ้ดร้บัความสมบูรณ์พนูสุข และมคีวามสดชื่นแจ่มใสเพื่อเป็นพลานุภาพของ
ประเทศชาตสิบืต่อไป ดงันัน้ การด าเนินงานในชัน้ต้นและในกาลต่อมาจนถงึปัจจุบนัการสงเคราะหเ์ดก็และ
บุคคลวัยรุ่น การสงเคราะห์ครอบครวั การสงเคราะห์สตรไีร้อาชีพ เป็นต้น และฝ่ายพัฒนาสังคม ซึ่ง
รบัผดิชอบในงานดา้นพฒันาและส่งเสรมิอาชพี เช่น นิคมสรา้งตนเอง งานสงเคราะหช์าวเขา เป็นตน้ 
 
ขอบเขตของงานประชาสงเคราะห ์

โดยที่งานประชาสงเคราะห์เป็นงานใหญ่ มอีาณาเขตครอบคลุมไปถงึบุคคลทุกประเภทตัง้แต่แรก
เกิดจนถึงกาลอวสานแต่งชาติ ดงันัน้รฐับาลจงึได้ก าหนดแนวนโยบายและวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏบิตัไิวเ้ป็นแนวทางกวา้ง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของสงัคมเปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ อนัส่งผลให้
เกดิภาวะความทุกขย์ากเดอืดรอ้นแก่ประชาชนกลุ่มใหญ่ แต่เนื่องดว้ยการสงัคมสงเคราะหท์ีด่ าเนินการโดย
รฐับาลนี้ จะด าเนินการไดก้โ็ดยอาศยัเงนิจากภาษอีากร และงบประมาณของประเทศเป็นส าคญั ดงันัน้ โดย
สามารถแยกประเภทของประชาชนผูอ้ยูใ่นข่ายทีจ่ะไดร้บัการสงเคราะหด์งันี้ คอื 

1. เดก็และเยาวชนผูม้ปัีญหาอนัเกดิจากสภาพครอบครวั ความประพฤตเิบีย่งเบน ไรท้ีพ่ ึง่ ก าพรา้ 
อนาถา พกิลพกิารทัง้รา่งกายและจติใจ 

2. ครอบครวัทีย่ากจนหรอืประสบปัญหา 
3. สตรแีละคนชรา ทีไ่มม่ทีีพ่กัพงิหรอืไมส่ามารถจะปรบัตวัไดก้บัญาตพิีน้่อง 
4. คนพกิารทุพพลภาพ 
5. ผูป้ระสบปัญหาความคบัแคน้ทางอารมณ์และจติใจ 
6. คนไทยทีป่ระสบทุกขย์ากในต่างแดน 
7. และบุคคลประเภทอื่น ๆ ทีม่ปัีญหา ฯลฯ 
กล่าวโดยสรุปแล้ว บุคคลที่มปัีญหาอนัอาจเกิดจากสภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาสงัคม ความด้อย

โอกาสไร้ความสามารถที่จะพึ่งพาอาศยัตนเองนัน้ ย่อมเป็นเป้าหมายของงานประชาสงเคราะห์ที่รฐับาล
ด าเนินงานอยูใ่นปัจจบุนั 
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บริการด้านประชาสงเคราะห ์
ในปัจจุบนัการบรกิารทางสงัคมสงเคราะห์ที่จดัโดยรฐับาลมขีอบเขตกวา้งขวางกระจายอยู่ในหลาย

หน่วยงานซึ่ งมีลักษณะเป็นการแบ่ งงานและประสานงานซึ่งกันและกันแต่หากจะแบ่งงานด้าน
ประชาสงเคราะหใ์หเ้หน็แจม่ชดัแลว้ กส็ามารถแยกไดเ้ป็นประเภทใหญ่ ๆ ดงันี้ คอื 

1. งานดา้นสาธารรปูการ (Public Assistance) ไดแ้ก่การใหค้วามช่วยเหลอืโดยทัว่ไปแก่ประชาชน
ผู้มปัีญหาข้อทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยตนเองไม่ได้ การด าเนินงานให้บรกิารดงักล่าว อาศัยการสอบสวน
ข้อเท็จจรงิ ความจ าเป็นก่อนหลงั โดยอาศัยบุคลากรที่มคีวามรู้และฝึกหัดงานด้านสงัคมสงเคราะห์ม า
โดยเฉพาะ การช่วยเหลอืทีร่ฐับาลจดัใหต้ามหลกัการน้ี เป็นการใหเ้ปล่า อาจมรีปูลกัษณะต่าง ๆ เช่น การให้
เงนิช่วยเหลอืเป็นค่ายงัชพี ใหค้วามช่วยเหลอื โดยรบัเขา้อยูใ่นสถานสงเคราะหก์ารบรกิารแนะน า เป็นตน้ 

2. งานประกันสังคม (Social Insurance) เป็นงานด้านให้ประกันทางสังคมแก่ประชาชนโดยมี
หลกัเกณฑก์วา้ง ๆ คอื ทัง้รฐับาล ประชาชน และนายจา้ง เป็นผู้ออกเงนิสมทบในกองทุนประกนัตามส่วน
ทัง้นี้เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้นคราวเดอืดรอ้นจ าเป็น เช่น เจบ็ป่วย ตกงาน เป็นตน้ 

3. การบรกิารสาธารณะ (Public Service) คอื การบรกิารสงัคมที่รฐัจดัให้แก่ประชาชนทุก ๆ คน
โดยไม่ค านึงถงึความต้องการของบุคคลเป็นรายเฉพาะ แต่มุ่งประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยทัว่ไป เช่น การ
จดัใหม้ทีีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ สวนสาธารณะ ตลอดจนสถานรืน่เรงิบนัเทงิต่าง ๆ  

นอกจากสิง่ทัง้ 3 ประการดงักล่าวมานัน้แล้ว รฐับาลได้ด าเนินการบรกิารประชาสงเคราะห์อีกใน
หลายรปูแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน แต่โดยสาระแลว้ยงัมนีัยเป็นอย่างเดยีวกนัคอื มุ่ง
ทีจ่ะให้เกดิความสุขและการพฒันาความสามารถของบุคคลแต่ละคนให้สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ในเวลา
อนัควร 

งานสงัคมสงเคราะหเ์อกชน 
การด าเนินงานขององค์การกุศลเอกชนนัน้ กล่าวได้ว่าเป็นการสนับสนุนของรฐัในการช่วยเหลือ

สงเคราะหป์ระชาชนผูทุ้กขย์ากเดอืดรอ้นในทุก ๆ รปูแบบ ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่างานทัง้ 2 อยา่งมขีอ้แตกต่าง
กนัอยู่ตรงที่องคก์ารสงเคราะห์เอกชนอาศยัเงนิทุนและทรพัยากรของตนเป็นหลกั แมจ้ะไดเ้งนิอุดหนุนจาก
รฐับา้งกม็สี่วนน้อย แต่ส าหรบัการสงัคมสงเคราะหร์ฐับาลหรอืประชาสงเคราะหน์ัน้การด าเนินงานจดัท าโดย
รฐั และเงนิทองกไ็ดจ้ากภาษปีระเทศเป็นส าคญั ส่วนเทคนิคและวธิกีารไม่มขีอ้แตกต่างกนัมานัก ในปัจจุบนั
ประเทศไทยมอีงคก์ารเอกชนทีด่ าเนินการดา้นสงัคมสงเคราะหอ์ยูก่ว่า 700 แห่ง และรฐัไดส้นับสนุนการเงนิ
และวทิยาการแก่องคก์ารเหล่านี้ ปีละกว่า 3 ลา้นบาท 

 
แนวโน้มของงานประชาสงเคราะหใ์นอนาคต 
โดยเหตุที่สงัคมมไิด้หยุดยัง้การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ ในภายภาคหน้าเชื่อว่า

ปัญหาความทุกขย์ากเดอืดรอ้นของประชาชนย่อมมมีากขึน้เป็นเงาตามตวั ทัง้นี้ ย่อมสบืเนื่องมาแต่การที่
ส ังคมเจริญขึ้นย่อมมีความสลับซับซ้อน ประชาชนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  โดยไม่ได้สัดส่ วนกับ
ทรพัยากรธรรมชาติที่สงัคมหยบิยื่นให้พอเพียงแก่ความต้องการของมนุษย์ได้ ผู้ม ัง่มเีงนิทองย่อมจะไม่
ประสบปัญหาขอ้ยุ่งยากแต่ประการใด แต่ส าหรบัผูค้นทีย่ากจนและไมส่ามารถทีจ่ะไขว่ควา้หาปัจจยัเครือ่งยงั
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ชพีให้พอแก่ความต้องการได้ ก็จ าเป็นจะต้องดิ้นรนขวนขวายจนสุดความสามารถ เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ดงักล่าว ไม่ว่าจะโดยความเหมาะสมถูกต้องหรอืไม่ย่อมจะไม่ค านึงถงึ ซึง่จะมผีลกระทบต่อความผาสุขของ
สงัคมโดยส่วนรวม ดงันัน้ ภาระของรฐับาลในการจดัหาซือ้บรกิารอนัจ าเป็นขัน้พืน้ฐานใหแ้ก่ประชาชนอย่าง
พอเหมาะนัน้ นบัว่าเป็นภาระผกูพนัอนัยิง่ใหญ่ต่อไปในอนาคต 

3. การสร้างความสมัพนัธก์บัผูร้บัการสงเคราะห์ 
ลูกเสือสงเคราะห์ซึ่งเป็นอาสาสมคัรช่วยงานประชาสงเคราะห์นัน้จะต้องติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคล

หลายประเภทซึ่งมปัีญหาความเดอืดรอ้น ฉะนัน้ การเรยีนรูว้ชิามนุษยสมัพนัธ ์จงึเป็นสิง่ส าคญัเพื่อช่วยให้
ลกูเสอืน าความรูไ้ปใชส้รา้งความสมัพนัธก์บับุคคลเหล่านี้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องการอบรม 

มนุษยสมัพนัธค์อืวชิาทีว่่าดว้ยศาสตรแ์ละศลิปะในการเขา้กบับุคคลอื่น และการสรา้งความสมัพันธ์
อนัด ีเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความรกัใคร ่นบัถอื ความรว่มมอืร่วมใจ ความจงรกัภกัดแีละความส าเรจ็ถา้จะแปลตาม
ตวั ค าว่า มนุษยสมัพนัธ ์กห็มายถงึความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยน์ัน่เอง ความสมัพนัธน์ี้คอืการพูดคุย ตดิต่อ
สมาคม การอยูด่ว้ยกนั ท างานดว้ยกนั ฯลฯ 
 
แนวปฏิบติัต่อผูร้บัการสงเคราะห ์

ในทีน่ี้ จะไดก้ล่าวถงึแนวปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานประชาสงเคราะหต่์อผูร้บัการสงเคราะหใ์น
ประการแรก ประการที่สองคือแนวปฏิบัติของลูกเสือสงเคราะห์ในฐานะอาสาสมัครชี้แนะบริการ
ประชาสงเคราะหใ์หแ้ก่ผูทุ้กขย์ากเดอืดรอ้น 

1. แนวปฏิบติัของเจ้าหน้าท่ีต่อผู้รบัการสงเคราะห์ นอกจากแนวปฏบิตัทิีส่ าคญับางประการแก่
ผู้รบัการสงเคราะห์แต่ละประเภทดังได้กล่าวข้างต้นไว้แล้ว โดยทัว่ไปเจ้าหน้าที่จะยึดหลักการสังคม
สงเคราะหใ์นการปฏบิตัต่ิอผูร้บัการสงเคราะหท์ุกประเภทดงันี้ คอื 

(1) ในการปฏบิตังิาน การช่วยใหผู้ร้บัการสงเคราะหม์คีวามผาสุกหรอืสามารถช่วยตนเองได ้ไม่
เป็นภาระแก่สงัคมถอืเป็นจดุหมายส าคญั เช่น คนชรากเ็ลีย้งดใูหม้คีวามสุขในบัน้ปลายของชวีติ ผูป้ระสบภยั
กช็่วยแกปั้ญหาเฉพาะหน้าจนกว่าเขาจะช่วยตวัเองได ้

(2) ผูร้บัการสงเคราะห์เป็นบุคคลที่ช่วยตวัเองไม่ได้ และมปัีญหาความเดอืดรอ้น เจา้หน้าที่จะ
ใหก้ารช่วยเหลอืโดยไม่แบ่งชัน้วรรณะ แต่จะพจิารณาช่วยเหลอืตามปัญหาความเดอืดรอ้นหรอืช่วยใหต้รง
กบัความตอ้งการของเขา 

(3) เจา้หน้าทีป่ฏบิตัต่ิอผูร้บัการสงเคราะหอ์ยา่งไม่มอีคต ิแต่มคีวามเหน็อกเหน็ใจเขา้ใจเขาและ
ใกลช้ดิกบัเขา มคีวามคดิว่าทุกคนสามารถพฒันาได้ถ้าได้รบัความช่วยเหลอือย่างถูกต้อง มกีารใช้วชิาชพี
ทางสงัคมสงเคราะห์มาช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาของผู้รบัการสงเคราะห์ใช้วชิาการแพทยม์าบ าบดัรกัษาหรอื
ฟ้ืนฟูปรบัสภาพผูร้บัการสงเคราะหใ์หช้่วยตวัเองได ้ไมเ่ป็นภาระแก่สงัคมต่อไป 

2. ลกูเสือสงัคมสงเคราะหค์วามปฏิบติัตนในฐานะอาสาสมคัรอย่างไร 
(1) ศกึษาบรกิารทีก่รมประชาสงเคราะหใ์หก้ารช่วยเหลอืแก่ประชาชนผูต้กทุกขไ์ดย้าก จากการ

อบรมครัง้นี้ว่าอยูอ่ยา่งไรบา้ง 
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(2) การแนะน า ชี้ช่องทางให้ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากกรม
ประชาสงเคราะห ์โปรดใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ดอืดรอ้นโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบตัขิองผูจ้ะขอรบับรกิารอย่างถูกต้อง 
เพื่อป้องกนัความเขา้ใจผดิและผดิพลาด 

(3) โปรดอยา่ใหค้วามหวงัแก่ผูทุ้กขย์ากเดอืดรอ้นเหล่านี้ว่ากรมประชาสงเคราะหส์ามารถแก้ไข
ปัญหาทุกอย่างให้เขาได้ กรมประชาสงเคราะห์จะช่วยเหลือตามหลกัการสงัคมสงเคราะห์ โดยช่วยให้
เหมาะสมกบัสภาพความเดอืดรอ้น สตปัิญญา ความสามารถ แนวถนัดทีเ่ขามอียู่และทรพัยากรทีม่อียู่ แต่ผู้
เดอืดรอ้นกต็้องช่วยเหลอืตนเองดว้ยเพื่อใหเ้ขาเกดิความภูมใิจว่าไดแ้ก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้น สตปัิญญา 
ความสามารถ แนวถนัดทีเ่ขามอียู่และทรพัยากรทีม่อียู่ แต่ผูเ้ดอืดรอ้นกต็้องช่วยเหลอืตนเองดว้ยเพื่อใหเ้ขา
เกดิความภาคภมูใิจว่าไดแ้กไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นส่วนหนึ่งดว้ยตวัเอง 

(4) การสรา้งความสมัพนัธก์บัผูทุ้กขย์ากเดอืดรอ้น ขอใหใ้ชห้ลกัมนุษยส์มัพนัธ ์กล่าวคอืมที่าที
เป็นมติร สุภาพ จรงิใจและเตม็ใจทีจ่ะช่วยเหลอืหรอืชีแ้นะบรกิารใหแ้ก่เขา 

การสร้างความสมัพันธ์กับผู้รบัการสงเคราะห์นัน้เป็นบันไดขัน้แรกของการอาสาสมคัร
ช่วยงานประชาสงเคราะหซ์ึง่สามารถเรยีนรูแ้ละฝึกฝนได้ 

 
4.การสงเคราะหเ์ดก็และบคุคลวยัรุ่น 

1. วตัถปุระสงคข์องการสงเคราะหเ์ดก็และบคุคลวยัรุ่น 
กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวยัรุ่นได้บรกิารด้านต่าง ๆ ให้แก่ เด็กอายุตัง้แต่แรกเกิด – 18 ปี ที่

ประสบปัญหาความเดอืดรอ้นในกรณต่ีาง ๆ โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
1.1 เพื่อใหก้ารสงเคราะหแ์ละคุม้ครองสวสัดภิาพแก่เดก็ทีค่รอบครวัประสบปัญหาความเดอืดรอ้นใน

ดา้นต่าง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัร 
1.2 เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาด้านสามญัและด้านการฝึกวชิาชพี ตลอดจนอบรมบ่ม

นิสยัแก้ไขปัญหาความประพฤตแิละปัญหาครอบครวัแก่เดก็ก าพรา้ อนาถา ยากจน ขาดแคลน ถูกทอดทิ้ง 
ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน มีปัญหาความประพฤติ พิการทางร่างกายและทางสมองและทางปัญญาตลอดจนจดัหา
ครอบครวัใหมใ่หแ้ก่เดก็ทีข่าดบดิา มารดา และผูอุ้ปการะเลี้ยงด ู

1.3 เพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองสวสัดภิาพเดก็ทีร่บับรกิารอยู่ในสถานสงเคราะหเ์ดก็และสถานรบัเลีย้ง
ของเอกชน เพื่อใหเ้ดก็ไดร้บัการพฒันาทัง้ทางรา่งกาย จติใจ สตปัิญญา และสงัคม 

1.4 เพื่อส่งเสรมิการฝึกวชิาชพีสาขาต่าง ๆ ใหแ้ก่เดก็ทัว่ไปโดยจดับรกิารและอ านวยความสะดวกใน
ดา้นต่าง ๆ ให ้ตลอดจนจดัหางานใหเ้ดก็ทีส่ าเรจ็การฝึกแลว้ 

1.5 เพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กที่มปัีญหาความประพฤติ เด็กพิการ หรอืติดยาเสพติด ให้สามารถ
ด ารงชพีโดยไมเ่ป็นภาระของสงัคม 

1.6 เพื่อคุ้มครองป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็กที่ตกเป็นเครื่องมอืแสวงหาประโยชน์โดยบุคคลที่
กระท าอนัมชิอบดว้ยกฎหมาย 
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งานท่ีลกูเสือสามารถช่วยปฏิบติัได้ 
1. ในด้านการสงเคราะหเ์ดก็ 

1.1 แนะน าให้ครอบครวัยากจนขาดแคลนที่มเีดก็อายุแรกเกดิถงึ 18 ปี อยู่ในความอุปการะ ซึ่ง
ประสบปัญหาด้านการครองชพี ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบรโิภคที่จ าเป็นมาตดิต่อขอความช่วยเหลอืทีก่รม
ประชาสงเคราะหจ์งัหวดัทัว่ราชอาณาจกัร 

1.2 แนะน าใหบุ้คคลทีป่ระสบปัญหาเกีย่วกบัเดก็ก าพรา้อนาถา ไรท้ีพ่ ึง่ถูกทอดทิง้หรอืเดก็ทีบ่ดิา
มารดา ผู้ปกครองไม่สามารถให้การเลี้ยงดูเองได้เพราะปัญหาความจ าเป็นมาติดต่อของความช่วยเหลอืที่
กรมประชาสงเคราะห ์หรอืทีท่ีท่ าการประชาสงเคราะหจ์งัหวดัทัว่ราชอาณาจกัร 

1.3 แนะน าใหค้รอบครวัทีม่ฐีานะดไีม่มบีุตร ใหร้บัเดก็ก าพรา้ อนาถาถูกทอดทิง้ไรท้ีพ่ ึง่ในความ
อุประของสถานสงเคราะหเ์ดก็ไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม 

1.4 แนะน าใหค้รอบครวัทีม่ฐีานะดแีละมคีวามรกัเดก็ ใหร้บัเดก็ก าพรา้อนาถา ถูกทอดทิง้ไรท้ีพ่ ึง่ 
ในความอุปการะของสถานสงเคราะหเ์ดก็ไปอุปการะแบบฝากเลีย้งตามบา้น 

1.5 แนะน าให้ครอบครวัยากจนซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะเลี้ยงดูเด็กได้ตามควรแก่อตัภาพท าการ
คุมก าเนิด 

2. ในด้านการคุ้มครองสวสัดิภาพเดก็ 
2.1 เมื่อพบเดด็เร่ร่อน เกเร ขอทาน ไรท้ี่พึ่ง ถูกทอดทิ้ง พลดัหลง หนีโรงเรยีน มัว่สุมเล่นการ

พนัน เสพยาเสพตดิ เป็นแก๊งลกัขโมย หรอืถูกใช้แรงงานโดยไม่เป็นธรรม หรอืถูกทารุณดว้ยวธิกีารต่าง ๆ 
เขา้ไปในโรงรบัจ าน า สถานบรกิารหรอืสถานการคา้ประเวณี ประพฤตตินท านองชูส้าวในทีส่าธารณะ เทีย่ว
เตรใ่นเวลากลางคนืระหว่างเวลา 22.00 นาฬกิา ถงึเวลา 04.00 นาฬกิา ของวนัรุง่ขึน้ หลบหนีจากสถานแรก
รบัเด็กหรอืสถานสงเคราะห์เด็ก ก็ขอให้โทรศัพท์แจ้งกรมประชาสงเคราะห์ทราบที่หมายเลขโทรศัพท ์
2828618 หรอืแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบโดยด่วน ส าหรบัต่างจงัหวดัให้แจ้งที่ที่ท าการประชาสงเคราะห์
จงัหวดัทัว่ราชอาณาจกัร หรอืต ารวจทอ้งที ่

2.2 แนะน าใหค้รอบครวัทีม่เีดก็ซึง่มปัีญหาความประพฤต ิปัญหาดา้นการศกึษาเล่าเรยีน ปัญหา
ดา้นการประกอบอาชพี มารบัค าแนะน าปรกึษา และรบับรกิารทีเ่หมาะสมจากกองสงเคราะห ์เดก็และบุคคล
วยัรุน่ กรมประชาสงเคราะห ์

2.3 เมื่อพบสถานที่เลี้ยงดูเด็กหรอืบ้านที่รบัจา้งเลี้ยงเด็กเกิน 5 คน ซึ่งไม่ใช่โรงเรยีนอนุบาล 
หรอืสถานพยาบาล กข็อให้แนะน าผูป้ระกอบการใหม้าตดิต่อขอจดทะเบยีนจดัตัง้ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
กรมกจิการเดก็และเยาวชน ทีอ่ยู่ 618/1 ถนน นิคมมกักะสนั แขวง มกักะสนั เขต ราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 
10400 หมายเลขโทรศพัท ์02 255 5850 ส าหรบัในต่างจงัหวดัแนะน าผูป้ระกอบการใหต้ดิต่อขอจดทะเบยีน
จดัตัง้ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ทีส่ านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
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        5.การสงเคราะหค์รอบครวั คนชรา คนพิการ คนขอทานและคนไร้ท่ีพ่ึง 
เหตใุดจึงต้องให้การสงเคราะหบ์คุคลเหล่าน้ี 

ในสมยัก่อนเมื่อเกดิมคีนตกทุกขไ์ดย้าก ครอบครวั ญาตพิี่น้อง มติรสหายที่อยู่ใกลช้ดิกจ็ะเอาใจใส่
ช่วยเหลอืตามก าลงัความสามารถ นอกจากนี้แลว้ วดักไ็ดเ้ป็นศูนยก์ลางความช่วยเหลอืแก่ประชาชนทัว่ไป 
โดยเฉพาะคนยากจนมาแก่โบราณกาล เป็นต้นว่า เป็นโรงเรยีนสอนเด็ก ๆ เป็นที่พบปะท าบุญกุศลของ
ชาวบา้นตามประเพณ ี

ในสมยัปัจจุบนั สงัคมเรายุ่งเหยงิและมปัีญหามากมาย เช่น ในชนบท ชาวนาชาวไร่มฐีานะยากจน 
สภาพฝนแลง้ น ้าท่วม ท าใหเ้กษตรไม่ไดผ้ล ในเมอืงกม็ปัีญหาอาชญากรรม คนว่างงานยาเสพตดิ ฯลฯ ค่า
ครองชพีสูงขึน้เรื่อง ๆ สงัคมเป็นแบบตวัใครตวัมนัมากขึน้เพราะทุกคนต่างก็ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ก าร
ช่วยเหลอืกนัระหว่างคนในครอบครวัหรอืฉันทญ์าตสินิทมติรสหายลดน้อยลงทุกท ีดงันัน้ รฐับาลซึ่งมหีน้าที่
บ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขของประชาชนจงึตอ้งยืน่มอืเขา้มาสงเคราะหบ์ุคคลทีเ่ดอืดรอ้นทุกขย์าก เพื่อใหเ้ขามชีวีติ
อยู่ในสังคมด้วยความสุขเหมือนคนอื่น ๆ หน่วยราชการที่ท าหน้ าที่ช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้คือกรม
ประชาสงเคราะห ์และหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบช่วยเหลอืครอบยากจนคนชราคนพกิารทุพพลภาพ คน
ขอทานและคนไรท้ีพ่ ึง่กค็อื กองสวสัดกิารสงเคราะห์ 
 
ลกูเสือสงเคราะหช่์วยงานสงเคราะหค์รอบครวัได้อย่างไร 

ถ้าลูกเสอืสงเคราะห์พบเห็นครอบครวัยากจนที่เดอืดรอ้น เพราะหวัหน้าครอบครวัประสบเคราะห์
กรรมดงัทีก่ล่าวมาแลว้ โปรดแนะน าใหไ้ปตดิต่อขอความช่วยเหลอืยงักรมประชาสงเคราะห์ 
สถานท่ีติดต่อ 

ในกรุงเทพมหานคร กองสวัสดิการสงเคราะห์ ในบริเวณกรมประชาสงเคราะห์สะพานขาว
ต่างจงัหวดัทีท่ าการประชาสงเคราะหจ์งัหวดั ศาลากลางจงัหวดั 
 
หลกัฐาน 

เพื่อประกอบการพจิารณาช่วยเหลอื คอื บตัรประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้นและหลกัฐานอื่นทีจ่ าเป็น 
เช่น ใบรบัรองแพทยแ์สดงว่าหวัหน้าครอบครวัเจบ็ป่วย หรอืใบมรณบตัร ถ้าหวัหน้าครอบครวัเสยีชวีติเป็น
ตน้ 
ลกูเสือสงเคราะหช่์วยงานสงเคราะหค์นชราได้อย่างไร 

ถ้าลูกเสอืสงเคราะหไ์ปพบเหน็คนชราถูกทอดทิง้ หรอืฐานะครอบครวัยากจนมากหรอืบางคนอยูก่บั
ลกูหลานไมไ่ดร้บัความสุข โปรดแนะน าใหค้นชรานัน้ไปตดิต่อขอความช่วยเหลอืยงักรมประชาสงเคราะห์ 
สถานท่ีติดต่อ 

กรงุเทพมหานคร กองสวสัดกิารสงเคราะห ์
ต่างจงัหวดั ตดิต่อทีป่ระชาสงเคราะหจ์งัหวดั ยกเวน้จงัหวดั 4 จงัหวดัทีม่สีถานสงเคราะหต์ัง้อยู่ คอื 

เชยีงใหม ่ชลบุร ียะลา และนครราชสมีา ตดิต่อไดโ้ดยตรงทีส่ถานสงเคราะห ์และประชาสงเคราะหจ์งัหวดั 
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หลกัฐานท่ีจ าเป็น 
ใบรบัรองแพทย ์ใบแจง้ผลการเอ๊กซเ์รยป์อด และส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี  
ใบสงัคมสงเคราะหจ์ะออกไปเยีย่มบา้น สอบขอ้เทจ็จรงิเพื่อพจิารณารบัเฉพาะคนชราทีเ่ดอืดรอ้นจรงิ ๆ 

เขา้อยูใ่นสถานสงเคราะห ์
 

                                            6.การสงเคราะหค์นพิการ 
คนพิการ คอืบุคคลที่ไม่สมประกอบทางร่างกายและจติใจ จนไม่สามารถปฏบิตัิกิจวตัรประจ าวนั

ศกึษาเล่าเรยีน หรอืท างานไดด้เีหมอืนกบัคนปกต ิความบกพร่องทางร่างกาย เช่น หูหนวก ตาบอด แขนขา
พกิาร ความบกพรอ่งทางจติใจ เช่น เป็นโรคจติประสาท 

 
ลกูเสือสงเคราะหจ์ะช่วยงานสงเคราะหค์นพิการได้อย่างไร 

1. คนพิการไร้ญาติขาดท่ีพ่ึง เมื่อลูกเสือพบเห็นคนพิการไร้ที่อยู่หรือถูกทอดทิ้งถ้าอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ติดต่อขอความช่วยเหลอืที่ กองสวสัดกิารสงเคราะห์ ส าหรบัลูกเสอืที่อยู่ต่างจงัหวดัให้
ตดิต่อประชาสงเคราะหจ์งัหวดั เมื่อกรมประชาสงเคราะหท์ าการสอบขอ้เทจ็จรงิแลว้ปรากฏว่าไรญ้าตขิาดที่
พึง่จรงิ ๆ จงึจะรบัเขา้อุปการะในสถานสงเคราะห ์

2. คนพิการท่ีต้องการฝึกอาชีพคนพกิารมภีมูลิ าเนาในกรงุเทพมหานคร ทีม่คีุณสมบตัคิรบตามที่
ก าหนดไว้ และต้องการจะฝึกอาชีพ ลูกเสือควรจะแนะน าให้ไปติดต่อที่กองสวสัดิการสงเคราะห์ กรม
ประชาสงเคราะห์ คนพิการที่อยู่ต่างจงัหวดัติดต่อที่ที่ท าการประชาสงเคราะห์จงัหวดั ศาลากลางจงัหวดั 
ส าหรบัรายที่ยากจนไม่อาจเดนิทางไปตดิต่อประชาสงเคราะหจ์งัหวดัได้ ขอให้ตดิต่อกบัอ าเภอทอ้งทีอ่าศยั
อยู ่หลกัฐานต่าง ๆ มสี าเนาทะเบยีนบา้น รปูถ่าย ใบรบัรองแพทย ์หลกัฐานแสดงพืน้ความรู้ 

3. คนพิการขอความช่วยเหลือเคร่ืองช่วยคนพิการหรืออวยัวะเทียม ผูพ้กิารที่จะไดร้บัความ
ช่วยเหลอืต้องยากจนจรงิ ๆ และได้รบัค าวนิิจฉัยจากแพทย์ว่าหากใช้เครื่องช่วยเหลอือวยัวะเทยีมแล้วจะ
เป็นประโยชน์ สามารถมีงานมีรายได้เลี้ยงตนเองหรือครอบครัวได้มิใช่เพื่อความสวยงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ลูกเสอืแนะน าให้คนพกิารไปติดต่อได้ที่กองสวสัดกิารสงเคราะห์ ต่างจงัหวดัติดต่อได้ที่
อ าเภอทีอ่าศยัอยู ่หลกัฐานทีส่ าคญัคอืเอกสารค าวนิิจฉยัจากแพทย ์ส าเนาทะเบยีนบา้น 

4. ช่วยประชาสมัพนัธศ์นูยช่์วยเหลือคนพิการ เพื่อใหม้ผีูบ้รจิาคช่วยเหลอืคนพกิารเป็นจ านวน
มาก ซึ่งต้องการเครื่องช่วยเหลืออวยัวะเทียมอยู่ในขณะนี้  ในกรุงเทพมหานครติดต่อบรจิาคได้ที่กอง
สวสัดกิารสงเคราะห ์กรมประชาสงเคราะห ์ต่างจงัหวดั ตดิต่อทีป่ระชาสงเคราะหจ์งัหวดั 
 

7.การสงเคราะหข์อทานและคนไร้ท่ีพ่ึง 
การสงเคราะห์คนขอทาน การขอทานเป็นการผิดกฎหมาย ซึ่งคนทัว่ไปมักจะไม่ทราบตาม

พระราชบญัญตัคิวบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 ก าหนดไวว้่า “การขอทรพัยส์นิของผูอ้ื่นโดยไมไ่ดท้ าการงาน
อย่างใด หรอืให้ทรพัย์สนิอย่างใดตอบแทน และไม่ใช่ขอกันในระหว่างญาติสนิทมติรสหายให้ถือว่าเป็น
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ขอทาน” นอกจานนี้ “การขบัรอ้ง ดดี ส ีตร ีเป่า แสดงการละเล่นต่าง ๆ โดยขอทรพัยส์นิตามแต่คนฟังคนดู
จะสมคัรใจให”้ กเ็รยีกว่าเป็นการขอทานเช่นเดยีวกนั 

กฎหมายนี้ ก าหนดให้เจา้หน้าที่ตรวจเป็นผู้ที่มอี านาจจบักุมคนขอทาน กรมประชาสงเคราะห์ไม่มี
อ านาจหน้าที่จะจบักุม ต้องออกจบัร่วมกับต ารวจ แล้วน าคนขอทานส่งสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งเพื่อ
ควบคุมตวัไว ้และอบรมสัง่สอนไม่ใหป้ระพฤตเิป็นคนขอทานอกี รวมทัง้ใหก้ารฝึกอาชพี เช่น เกษตรกรรม 
ป่าไม้ ช่างโลหะ จกัสาน งานโยธา ฯลฯ เพื่อจะได้รู้จกัการท างาน และมอีาชพีเมื่อปลดปล่อยจากสถาน
สงเคราะหไ์ปแลว้ อนึ่ง คนขอทานทีเ่ป็นโรคจติ โรคเรือ้น หรอืโรคตดิต่อถูกส่งไปกระทรวงสาธารณสุข  

ระยะเวลาควบคุมตวั เมื่อถูกจบักุมครัง้แรกคนขอทานต้องถูกควบคุมตวัไว้ไม่น้อยกว่า 1 เดอืน 
ครัง้ทีส่องควบคุมตวัไวไ้มน้่อยกว่า 6 เดอืน ครัง้ทีส่ามไมน้่อยกว่า 1 ปี 

การสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึง สถานสงเคราะห์ไรท้ี่พึ่งนอกจากจะควบคุมตวัคนขอทานไว้แล้วยงัรบั
อุปการะคนยากจน ไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยั หรอืถูกทอดทิง้ทัง้ชายและหญงิ อาย ุ17 ปี ขึน้และไมม่โีรคตดิต่อดว้ย 

สถานสงเคราะหไ์รท้ีพ่ ึง่ปัจจบุนัม ี4 แห่ง คอื 
ภาคกลาง   สถานสงเคราะหค์นไรท้ีพ่ ึง่ธญับุร ีปทุมธานี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  สถานสงเคราะหค์นไรท้ีพ่ ึง่บา้นเมตตา นครราชสมีา 
ภาคใต ้    สถานสงเคราะหค์นไรท้ีพ่ ึง่กุ่มสะแก เพชรบุร ี
ภาคเหนือ   สถานสงเคราะหค์นไรท้ีพ่ ึง่ศรสีุคตและวงัทอง พษิณุโลก 

 
ลกูเสือสงเคราะหจ์ะช่วยงานสงเคราะหค์นขอทาน คนไร้ท่ีพ่ึงได้อย่างไร 

1. หากพบเห็นคนขอทานโปรดว่ากล่าวตักเตือนให้ทราบว่าการขอทานผิดกฎหมายจะถูก
เจา้หน้าทีต่ ารวจจบัส่งไปควบคุมตวัไวใ้นสถานสงเคราะห ์

2. หากพบเหน็คนไรญ้าตขิาดมติร ไม่มทีีอ่ยู่อาศยัในกรงุเทพมหานคร โปรดแนะน าใหไ้ปตดิต่อรบั
ความช่วยเหลอืได้ที่กองสวสัดกิารสงเคราะห์ ต่างจงัหวดัแนะน าให้ไปตดิต่อ อ าเภอ หรอืประชาสงเคราะห์
จงัหวดั 
 

8. การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

“ภยั” ตามความหมายในดา้นการสงเคราะหผ์ู้ประสบภยัหมายถงึ พฤตกิารณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทีท่ า
ใหป้ระชาชนต้องไดร้บัความทุกขย์ากเดอืดรอ้น ซึง่อาจจะเกดิขึน้ เนื่องจากความผนัผวนของธรรมชาต ิหรอื
มคีนท าใหเ้กดิขึน้ดว้ยความตัง้ใจหรอืไมก่ต็าม 

กองสงเคราะห์ผู้ประสบภยั กรมประชาสงเคราะห์ มหีน้าที่รบัผดิชอบสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพบิตัิ
ต่าง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัรดงันี้ 

1. อคัคภียั 
2. ภยัธรรมชาต ิ(อาท ิอุทกภยั วาตภยั) 
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3. ราษฎรอตัคดัขาดแคลนขา้วบรโิภค 
4. ราษฎรผู้ได้รบัความเสยีหายเนื่องจากการปฏบิตักิรของผูก่้อการรา้ยคอมมวินิสต์หรอืกองก าลงั

จากภายนอกประเทศ 
5. ราษฎรประสบอากาศหนาวจดัผดิปกต ิ
6. ช่วยราษฎรผูต้กทุกขไ์ดย้ากทัง้ในและนอกประเทศใหก้ลบัภูมลิ าเนาเดมิ 
7. ราษฎรขาดแคลนน ้าบรโิภคในฤดรูอ้น 
8. ราษฎรยากจนในถิน่ทุรกนัดารห่างไกลคมนาคม 
 
จากหน้าที่ความรบัผดิชอบดงักล่าวข้างต้นอาจจะสรุปได้ว่า งานสงเคราะห์ผู้ประสบภยัของกรม

ประชาสงเคราะห์นัน้ ให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชนผู้ประสบความทุกขย์ากโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามลกัษณะ
ของภยัพบิตัไิด ้3 กลุ่มดงันี้ 

กลุ่มแรก ราษฎรประสบสาธารณภยัและภยัธรรมชาต ิได้แก่ อคัคภียั วาตภยั อุทกภยั การอตัคดั
ขาดแคลนขา้วบรโิภค การขาดแคลนน ้าบรโิภคและใหส้อยในกรณีฉุกเฉินหรอืภยัธรรมชาตอิื่น ๆ ซึง่เกดิกบั
ประชาชนเป็นจ านวนมาก 

กลุ่มท่ีสอง ประสบภัยจากผลทางการเมืองภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการกระท าของผู้ก่อการร้ายคอมมวินิสต์ และผู้ประสบภัยเนื่องจากการกระท าของกองก าลัง
ภายนอกประเทศ เช่น กรณีเขมรแดงบุกรุกท าลายชีวติและทรพัย์สินของราษฎรไทยตามชายแดนด้าน
กมัพชูา 

กลุ่มท่ีสาม เป็นภยัทางเศรษฐกจิและสงัคม ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืใหค้นไทยทีถู่กหลอกลวงและไปตก
ทุกขไ์ด้ยากในต่างถิน่ใหก้ลบัภูมลิ าเนาเดมิ ซึ่งมทีัง้ตกทุกขไ์ด้ยากภายในประเทศและไปตกทุกขไ์ด้ยากใน
ต่างประเทศ รวมถงึการช่วยเหลอืราษฎรในท้องที่ห่างไกลคมนาคม โดยร่วมมือกบัหน่วยปฏบิตักิารพเิศษ
ของจงัหวดัต่าง ๆ 

 
กระบวนการท างานสงเคราะห์ผู้ประสบภยั ท างานเกี่ยวกบัภยัพิบตัิต่าง ๆ มไิด้มคีวามหมาย

เฉพาะในแง่ขอการสงเคราะหช์่วยเหลอืเท่านัน้ หากจะต้องมกีารป้องกนัเตรยีมพรอ้มไปจนถงึขึน้ด าเนินงาน
สงเคราะห์และฟ้ืนฟู สิง่เหล่านี้จะเป็นวงจรที่ปฏบิตัต่ิอเนื่องกนัอย่างไม่ขาดสาย มหีน่วยงานหลายฝ่ายของ
รฐับาลรบัผิดชอบแบ่งแยกหน้าที่กันปฏิบัติ จึงต้องมีการประสานงานกันทัง้ต้องมีการปรบัปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องในแต่ละครัง้เสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นลักษณะวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ผูป้ระสบภยัไดช้ดัแจง้ จงึจ าเป็นต้องศกึษาถงึขบวนการในการท างานเสยีก่อนในทางวชิาการแบ่งระยะการ
ท างานออกเป็น 4 ขัน้ตอน คอื 

1. ระยะก่อนเกิดภยั ได้แก่การศึกษาค้นคว้า วิจยัถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดภัย ขนาดและความ
รา้ยแรงของภยั เพื่อน ามาวางแผนการป้องกนัหรอืลดอนัตรายให้น้อยลง การท างานระยะนี้เป็นเรื่องทาง
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เทคนิควชิาการโดยเฉพาะ ซึ่งรวมไปถึงการเตรยีมสรรพก าลงัเพื่อต่อต้านหรอืบรรเทาภยั ตลอดจนการ
ฝึกอบรมเจา้หน้าทีแ่ละอาสาสมคัรเพื่อท างานช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัดว้ย 

2. ระยะก าลงัเกิดภยั ได้แก่ การปฏบิตังิานตามแผนทีว่างไว้ในระยะที ่1 ส่วนใหญ่งานในระยะนี้
เป็นเรื่องของการต่อต้านภยัและระงบัภยั คือท าให้ภยัสงบโดยเรว็หรอืลดอนัตรายให้น้อยลง ได้แก่ การ
ดบัเพลิง การรื้อถอน การซ่อมแซมเขื่อน ท านบ การช่วยชีวติคนและสตัว์ การอพยพทรพัย์สนไปในที่
ปลอดภยั ระยะนี้เป็นการท างานของหน่วยกู้ภยัซึง่ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ต ารวจ ทหาร และเจา้หน้าทีฝ่่ายปกครอง 

3. ระยะท่ีภยัเพ่ิงสงบ คอืภยันัน้หมดฤทธิเ์ดชไม่เป็นอนัตรายต่อไปอกี การท างานในระยะน้ี ไดแ้ก่ 
การบรรเทาทุกขเ์ฉพาะหน้าดว้ยการแจกอาหาร เครื่องนุ่งห่ม จดัการรกัษาพยาบาล จดัทีพ่กัอาศยัชัว่คราว 
ระยะนี้เป็นระยะซึ่งเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์จะเข้าไปปฏิบตัิงานพรอ้มกบัองค์การกุศลต่าง ๆ เพื่อ
บรรเทาความเดอืดรอ้นเฉพาะหน้าของผูป้ระสบภยั 

4. ระยะฟ้ืนฟูได้แก่ การรื้อถอนสิ่งสลกัหกัพัง การซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน
หนทาง สะพาน เขื่อนท านบ และพนักกัน้น ้า ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเรว็ทีสุ่ด การวางผงัเมอืง การ
สงเคราะหอ์าชพีและอื่น ๆ เป็นงานใหญ่ทีต่อ้งอาศยัหน่วยงานหลายฝ่ายช่วยกนัท าตามหน้าที่ 

ส าหรับงานในหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์นั ้น เมื่อดูตาม
กระบวนการแลว้จะตอ้งปฏบิตัทิัง้ 4 ขัน้ตอน แต่งานหลกัหรอืหน้าทีโ่ดยตรงแลว้จะอยูใ่นระยะที ่3 ส่วนระยะ
สัน้ ๆ เป็นระยะก่อนเกิดภยันัน้ก็จะเป็นเรื่องของการท าแผนเตรยีมพร้อมทางด้านก าลงัคน วสัดุอุปกรณ์ 
เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการท างาน การประสานงานเพื่อแสวงหาทรพัยากรจากทัง้หน่วยงานของรฐัและเอกชน 
นอกจากนี้ ในระยะฟ้ืนฟู กรมประชาสงเคราะห์ก็จะเขา้ไปร่วมกบัหน่วยงานอื่ น ๆ เช่น การอพยพราษฎร
กลบัถิน่เดมิ และการเยีย่มเยยีนตดิตามผล เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืตามหลกัสงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้ ในส่วน
ระยะที่ต่อต้านภยันัน้ กรมประชาสงเคราะห์ก็อาจจะเป็นผู้สนับสนุนในด้านเครื่องมอืเครื่องใช้ เช่นรถยนต ์
เรอืทอ้งแบน ตามก าลงัความสามารถทีม่อียูเ่ท่านัน้ 
 

9. การออกหน่วยช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
การเตรียมการออกหน่วย 

เนื่องจากงานบรกิารด้านสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเป็นงานที่จะต้องถึงมอืประชาชนผู้ประสบความ
เดอืดรอ้นอยา่งทัว่ถงึ จงึตอ้งยดึหลกั 3 ประการ คอื 

รวดเรว็ หมายถงึบรกิารสงเคราะห์ที่ต้องถงึมอืประชาชนดว้ยความรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ที่เป็น
ความจ าเป็นเฉพาะหน้า 

ระเบียบ บรกิารนัน้จะต้องปฏิบัติอย่างมีระเบียบ หมายถึงการปฏิบตัิงานโดยด าเนินการอย่าง
ถูกตอ้งตามระเบยีบหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

เรียบร้อย การปฏบิตังิานนัน้จะตอ้งมคีวามเรยีบรอ้ย หมายถงึใหบ้รกิารแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึงกนั
ตามควรแก่ฐานานุรปู ไมส่บัสนวุ่นวาย และสรา้งความเขา้ใจอนัดแีก่ประชาชนดว้ย 
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ฉะนัน้ เพื่อใหก้ารบรกิารสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัไดผ้ลตามเป้าหมาย จะต้องมกีารเตรยีมพรอ้มขณะที่
ยงัไม่มภียัเกดิขึน้ ดงันัน้สิง่ส าคญัในช่วงนี้คอืการวางแผนส าหรบัปฏบิตังิานให้พรอ้มสรรพทัง้ด้ านก าลงัคน 
วสัดุอุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการท างาน สิง่เหล่านี้จะตอ้งมแีละพรอ้มเสมอทีจ่ะใชไ้ดท้นัที 

การประสานงานและการแสวงหาทรพัยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ก็
เป็นสิง่ทีต่้องจดัท าไวใ้ห้พรอ้มในระยะนี้ดว้ย โดยจดัท าเป็นโครงการและแผนปฏิบตังิานดา้นต่าง ๆ รวมทัง้
แผนปฏบิตังิานรว่มกนัในการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยักบัเอกชน 

การเตรยีมการนี้ควรจะไดจ้ดัแบ่งเป็น 2 ขัน้ คอื 
i. การวางแผนปฏบิตังิานตลอดจนการก าหนดหน้าที่ 
ii. การปฏบิตักิารเมือ่ทราบข่าวว่ามสีาธารณภยั 
การเตรียมการในขัน้ท่ี 1คอืการวางแผนปฏบิตัิงานนัน้ ควรจะได้ด าเนินการแต่เนิ่น ๆ และได้มี

การซกัซ้อม แก้ไข ปรบัปรุงแผนการให้เหมาะสมรดักุมยิง่ขึ้นอยู่เสมอ โดยมกีารก าหนดจดัแบ่งหน้าที่การ
ปฏบิตัิงาน การประสานงานระหว่างหน่วยต่าง ๆ ที่มหีน้าที่ปฏบิตัิงาน เมื่อเกิดสาธรณภยัขึ้น และมกีาร
ประชุมซกัซ้อมปรบัปรุงวธิดี าเนินการใหม้สีมรรถภาพยิง่ขึน้เสมอ การวางแผนปฏบิตังิานตลอดจนก าหนด
หน้าที ่ดงันี้ 

ก. ท าแผนการปฏบิตังิาน เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีทุ่กฝ่ายสามารถร่วมมอืประสานการ
ปฏบิตังิานดว้ยความเรยีบรอ้ย รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจา้หน้าที่แต่ละคน
ไวใ้ห้ชดัเลย ตัง้แต่ขัน้เตรยีมเอกสาร เตรยีมสิง่ของส าหรบัแจก เครื่องมอืเครื่องใช้ยานพาหนะ ฯ จนถงึขัน้
ออกปฏบิตังิาน และใหม้กีารตรวจสอบความพรอ้มอยูเ่สมอ 

ข. ตดิตามข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์และสภาพอากาศในพืน้ทีภ่าคต่าง ๆ ซึง่อาจมคีวาม
โน้มเอยีง ท าใหเ้กดิสาธารณภยัขึน้ได ้

ค. จดัหาและตรวจสอบของส ารองจ่าย ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม มุ้ง ผ้าห่ม วัสดุอุปกรณ์ 
เครือ่งมอืต่าง ๆ ทีใ่ชอ้อกหน่วยใหค้รบถว้นพรอ้มทีจ่ะออกปฏบิตังิาน 

ง. ท าแผนประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยราชการและองค์การสงัคมสงเคราะห์
เอกชน ในการให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภยั ให้ค าแนะน าปรกึษาและส่งเสรมิสนับสนุนให้องค์การเอกชน
ด าเนินงานสงเคราะห์ผู้ประสบภยัอย่างถูกต้องตามหลกัการสงัคมสงเคราะห์และเป็นไปตามนโยบายของ
รฐับาล 

จ. ส ารวจแหล่งทรพัยากรดา้นก าลงัคน อาสาสมคัร อาสาสมคัร เครือ่งมอืเครื่องใช ้เช่น รถดบัเพลงิ 
รถบรรทุกน ้า ฯลฯ ของหน่วยราชการและองคก์ารเอกชน โดยจดัท าทะเบยีนไวเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อใหส้ะดวก
ในการตดิต่อประสานงานและขอรบัการสนับสนุน 

ฉ. เตรยีมแผนการปฏบิตังิานแผนที ่2 (แผนเสรมิหรอืส่งก าลงับ ารงุ) เพราะแผนการออกปฏบิตังิาน
ตามแผนที ่1 อาจไมส่มบรูณ์พอ เมื่อออกปฏบิตังิานอาจจะมขีอ้บกพรอ่ง เช่น สิง่ของทีน่ าไปจ่ายไม่เพยีงพอ 
จะต้องติดต่อฝ่ายพสัดุเบกิสิง่ของได้ทนัททีี่ต้องการ หรอืจดัก าลงัเจ้าหน้าที่ เครื่องมอืเครื่องใช้ไปเสรมิให้
เพยีงพอแก่การปฏบิตังิาน 
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การเตรยีมการขัน้ที่ 2 การปฏบิตักิารเมื่อทราบข่าวว่ามสีาธารณภยัเกดิขึน้นัน้เจา้หน้าทีทุ่กฝ่ายเริม่
ด าเนินการและเตรยีมการในหน้าที่ของตนให้พรอ้มที่จะรบัสถานการณ์เจา้หน้าที่ปฏบิตังิานเหล่านี้ถ้าออก
ปฏบิตังิานไดร้วดเรว็ มสีมรรถภาพ และการปฏบิตังิานเป็นไปตามขัน้ตอนของการช่วยเหลอืรวมทัง้ตดิตาม
ผลการช่วยเหลอืในระยะต่อมา จะท าใหผู้ป้ระสบภยัผ่อนคลายความเดอืดร้อนลงตามสมควร และสามารรถ
ช่วยเหลอืตนเองไดใ้นทีสุ่ด การปฏบิตักิารเมือ่ทราบข่าวว่ามสีาธารณภยัเกดิขึน้ดงันี้ 

1) แจง้ข่าวสารเมื่อเกดิภยัพบิตัขิ ึน้ ใหร้ายงานเหตุขัน้ต้นต่อผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบั และเจา้ข่าว
ใหอ้งคก์ารสงัคมสงเคราะหเ์อกชนทราบ 

2) การจดัเจา้หน้าที่ออกหน่วย ฯ ให้หวัหน้างานเป็นหวัหน้าหน่วย เว้นแต่ผู้บงัคบับญัชา หน่วย
เหนือจะสัง่การเป็นอย่างอื่น ๆ เจา้หน้าที่ปฏบิตังิานแบ่งเป็น 2 หน่วย ไดแ้ก่เจา้หน้าที่ปฏบิตังิานสนาม คอื
ออกไปปฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีเ่กดิสาธารณภยั และเจา้หน้าทีป่ระจ าหน่วยทีต่ ัง้ปกติ 

3) การออกไปตรวจบรเิวณที่เกิดเหตุ อาจก าหนดตวัเจ้าหน้าที่ไว้หลายคนให้ความคล่องตวัเพื่อ
ส ารวจความเสยีหายขัน้ต้น ว่าภยันัน้มากน้อยเพยีงใด เกดิขึน้กบัชุมชนอยา่งไร จ าเป็นตอ้งจดัหน่วยออกไป
ช่วยเหลอืขนาดไหน และจะตัง้หน่วยช่วยเหลอื ณ ทีใ่ด 

4) การจดัยานพาหนะบรรทุกเพื่อล าเลยีงขนส่งสิง่ของและเจ้าหน้าที่ เช่น รถยนต์บรรทุกขนาด
ใหญ่ เรอืทอ้งแบน ฯ 

5) การเปิดหบีห่อและตรวจเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม และสิง่ของส าหรบัออกหน่วย เช่น มุง้ ผา้ห่ม เสือ้ผา้ 
และอาหารแหง้ ฯลฯ ใหพ้รอ้มทีจ่ะบรกิารแก่ผูป้ระสบภยั  

6) จดัเครื่องมอืเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกหน่วย ฯ เช่น เครื่องขยายเสยีง โต๊ะ เก้าอี ้
เตน้ท ์เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า วทิยสุนาม ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที่ 

7) แจง้หน่วยประชาสมัพนัธเ์พื่อท าภาพยนตร ์ภาพนิ่ง ท าขา่วเผยแพรแ่ก่สื่อมวลชนและประชาชน 
8) ท าบนัทกึขออนุมตัอิอกหน่วย การท าขา่ววทิย ุโทรทศัน์ และท าบนัทกึรายงานเสนอหน่วยเหนือ 
9) จดัเลี้ยงอาหาร (ถ้าจ าเป็น) เพราะได้มีการตกลงในแผนปฏิบตัิงานร่วมกันไว้แล้วว่าให้เป็น

ภาระหน้าที่ขององค์การอื่น ๆ แต่กรมประชาสงเคราะห์ก็จะต้องเตรยีมพร้อมให้สนับสนุน หากเกินขีด
ความสามารถขององคก์ารเอกชนเหล่านัน้ หรอืภยัพบิตัเิกดิขึน้พรอ้มกนัหลายแห่งในเวลาเดยีวกนั 

10) เมื่อภยัสงบแล้วพจิารณาวางแผนร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเป็นเจา้หน้าที่ฝ่ายปกครองและ
มลูนิธกิารกุศลต่าง ๆ เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืระยะยาว จดัหาทีอ่ยู่อาศยัชัว่คราว จดัหางาน หรอืทีท่ ากนิใหแ้ก่
ผูป้ระสบภยัทีส่ ิ้นเนื้อประดาตวั หรอืพจิารณาให้การช่วยเหลอืในกรณีอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อไปรวมทัง้จดัส่งนัก
สงัคมสงเคราะห์ไปเยีย่มเยยีนให้ค าแนะน าปรกึษาแก้ปัญหาต่าง ๆ เพิม่เตมิตามความจ าเป็นแต่ละกรณี ๆ 
ไป 

การปฏิบตัิให้ปฏบิตัิตามความเหมาะสมแก่เหตุการณ์ แต่ควรปฏบิตัิไปพรอ้ม ๆ กนัทุกข้อ (ถ้ามี
ก าลงัเจา้หน้าทีพ่อ) 
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การเกบ็รกัษา ควบคมุ และล าเลียงวสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการออกหน่วย 
เนื่องจากการปฏบิตังิานสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเป็นงานที่มลีกัษณะพเิศษ ดงันัน้ การปฏบิตังิานจงึ

ตอ้งก าหนดนโยบายไวเ้ป็นหลกั 3 ประการดงันี้ 
1. ปัญหาเฉพาะหน้า คอื ใหก้ารสงเคราะหป์ระชาชนผูป้ระสบภยัโดยเน้นหนักในปัญหาเฉพาะหน้า 

เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเดอืดรอ้น แลว้ด าเนินการตดิตามผลเพื่อฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัใหช้่วยตนเองไดต้าม
หลกัวชิาการสงัคมสงเคราะห ์

2. ประสทิธภิาพ คอื ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนอย่างถูกต้องรวดเรว็ทนัทต่ีอเหตุการณ์และ
ประหยดั 

3. ประสานงาน คอืการด าเนินงานในฐานะแหล่งกลางการบรรเทาทุกขร์ะหว่างรฐับาลและเอกชน 
เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว การปฏิบัติงานในด้านนี้จ าเป็นต้องกระท าอย่างมี

ประสทิธภิาพ งานเก็บรกัษา ควบคุม และล าเลยีงวสัดุครุภณัฑ์ในการออกหน่วยนี้เสมอืนกบัการส่งก าลงั
บ ารุงในการท างานทัง้หมด จงึจดัไดว้่ากระบวนการท างานนี้เป็นหวัใจส าคญัยิง่ เพราะงานน้ีตอ้งสนองปัญหา
เฉพาะหน้าของประชาชน หากหย่อนประสทิธภิาพก็จะก่อให้เกดิความเสยีหายและท าความลม้เหลวให้แก่
งานได ้

ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องก าหนดขอบข่ายใหแ้น่ชดัว่า ในการปฏบิตังิานสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยันัน้มวีสัดุ 
เครือ่งมอืเครือ่งใชอ้ย่างไรบา้ง รวมไปถงึระบบในการเตรยีมการจดัหา เกบ็รกัษา ตลอดถงึการน าออกใชส้อย
ในการท างานดว้ย 

 
วสัดใุนการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั 
หากจะจ าแนกวสัดุในการบรรเทาทุกขต์ามลกัษณะการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ในทางวชิาการบรหิาร

พสัดุแลว้กจ็ะไม่เป็นการคล่องตวั ดงันัน้ ในทีน่ี้จะแบ่งหมวดหมู่วสัดุโดยอาศยัแนวทาง และการใช้สอยเป็น
หลกั ดงันี้ 
วสัดใุนการบรรเทาทุกข ์

เท่าทีป่รากฏในงานสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัโดยทัว่ไป แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้5 ประเภท คอื 
1. วสัดุประเภทเคร่ืองใช้และผ้าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผา้ ผ้าขาวมา้ ผ้าห่ม

นอน นอกจากนัน้ ยงัได้แก่เครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ อกี เช่น รองเท้า ยาสฟัีน เครื่องครวั ถงัน ้า ขนัน ้า ฯลฯ 
ซึง่ของเหล่านี้จะตอ้งจดัจ าแนกเป็นหมวดหมูใ่นการเกบ็รกัษาและบรรจ ุเพราะจะมลีกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกนั 

2. วสัดปุระเภทอาหาร แยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
- อาหารประเภทเสยีง่าย เช่น ของสดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่จ าพวกเนื้อสตัว์ ไข่เป็ด ไข่ไก่ ผกัสด 

เป็นตน้ จะตอ้งเรยีนรูใ้หท้ราบถงึธรรมชาตขิองสิง่ของนัน้ ๆ ว่าจะเกบ็รกัษาอยา่งไร 
- อาหารประเภทเก็บไวไ้ด้นาน ได้แก่ พวกขา้วสาร ของแหง้ ของเคม็ เครื่องกระป๋องต่าง ๆ 

เป็นตน้ จะตอ้งศกึษาถงึอายกุารใช ้วธิเีกบ็รกัษาใหแ้น่ชดั 
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3. วสัดปุระเภทยารกัษาโรค 
- ยาทีใ่ชร้บัประทาน ไดแ้ก่ ยากลางบา้นประเภทต่างๆ เช่น ยาธาตุ ยาลม ยาแกไ้ข เป็นตน้ 
- ยาทีไ่มใ่ชร้บัประทาน ซึง่อาจเป็นยาทาหรอืดม แลว้แต่กรณี วสัดุประเภทยานี้ ตอ้งศกึษาถงึ

อาย ุวธิใีช ้การเกบ็รกัษา ใหถู้กตอ้ง 
4. วสัดุประเภทอนัตรายอาจเป็นของใช้ หรอืยาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืเป็นวสัดุประเภทไวไฟ 

เช่น น ้ามนัเบนซนิ ไมข้ดีไฟ เป็นตน้ 
5. วสัดใุนการก่อสร้างไดแ้ก่ ตะป ูสงักะส ีไม ้เครือ่งมอืก่อสรา้ง 
วสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และยานพาหนะในการออกหน่วยของกรมประชาสงเคราะห์ ส าหรบั

กรมประชาสงเคราะห์นัน้เนื่องจากมอีงค์การกุศลต่าง ๆ ร่วมมอืในการปฏิบตัิงานเป็นจ านวนมาก และ
องคก์ารกุศลเหล่านัน้ก็ไดจ้ดัหาวสัดุส าหรบัสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัโดยมใิหซ้ ้าซ้อนกบัตามแบบปฏบิตังิานที่
ท าร่วมกนัไว้ ดงันัน้ วสัดุที่กรมประชาสงเคราะห์จดัหาไว้ส าหรบัการออกหน่วยจงึเป็นวสัดุประเภทผ้าเป็น
หลกั นอกจากในบางครัง้ที่เกดิภยัพบิตัเิป็นรายใหญ่ ๆ เช่น อุทกภยัในต่างจงัหวดั จะมปีระชาชนน าสิง่มา
บรจิาคจ านวนมาก ๆ ซึง่สิง่ของเหล่านี้ทางกรมประชาสงเคราะหก์จ็ะอาศยัหลกัในการจ าแนก เกบ็รกัษาและ
ใช้สอยตามแนวทางข้างต้น ส าหรบัในการปฏิบตัิงานทัว่ไป กรมประชาสงเคราะห์จดัหาวสัดุ เครื่องมือ
เครือ่งใชต้ลอดจนยานพาหนะในการออกหน่วยไวเ้ป็นประจ า ดงันัน้ 

1. วสัดุประเภทผ้าชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เสื้อผ้าผู้ใหญ่ชาย ผู้ใหญ่หญิง เดก็ชาย เด็กหญิง ผ้าห่ม 
ผา้ขาวมา้ เครือ่งแบบนกัเรยีน มุง้ 

2. วสัดใุนการก่อสร้าง ไดแ้ก่ ตะป ูสงักะส ีเครื่องมอืก่อสรา้ง 
3. เคร่ืองใช้ส าหรบัการปฏิบติังานในหน่วยเคล่ือนท่ี ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เอกสารแบบฟอรม์ต่าง 

ๆ เครื่องขยายเสยีง เต้นท์ส าหรบัที่พกัชัว่คราว ร่มกนัแดดขนาดใหญ่ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพรอ้มอุปกรณ์ 
แผ่นป้ายชื่อกรม แผ่นป้ายปลาสตกิระบุชื่อหน่วยปฏบิตังิานส าหรบัประชาชนตดิต่อได ้

4. เครื่องมือส่ือสาร วทิยสุนาม (วอกกีท้อกกี)้ 
5. ยานพาหนะ ไดแ้ก่ รถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ รถยนตปิ์คอพั รถยนตบ์รรทุกน ้า รถจกัยานยนต ์

เรอืทอ้งแบนพรอ้มเครือ่งยนต์ 
 

ขัน้ตอนในการเตรียมการเกบ็รกัษา ควบคมุและล าเลียงวสัด ุเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะ
ในการออกหน่วย เพื่อให้การเก็บรกัษา ตลอดจนการควบคุมล าเลยีงวสัดุเครื่องมอื เครื่องใช้ในการออก
หน่วย ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมรีะบบการควบคุมเก็บรกัษา เพื่อให้พร้อมที่จะออก
ปฏบิตังิานไดท้นัท ีส าหรบัขัน้ตอนนัน้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

1. การเตรียมการก่อนเกิดภยั ปฏิบติัดงัน้ี 
ก. การจดัหาวสัดุเครื่องมอืเครื่องใช้ ได้แก่การจดัหาวสัดุต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ เตรยีมการ

เพื่อส ารองไวใ้ชส้อยไดท้นัทใีนยามเกดิภยัพบิตั ิ
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ข. การควบคุมรกัษาและการบรรจุหีบห่อ ท าการคดัเลอืกวสัดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เป็น
หมวดหมู ่แลว้เกบ็รกัษาตามสภาพของวสัดุแต่ละชนิดดงันี้ 

- เสื้อผ้า  จัด เป็นชุดชาย หญิ ง เด็กชาย เด็กหญิ ง ใส่ ถึงพลาสติกที่ มีต รากรม
ประชาสงเคราะห ์แลว้เกบ็รกัษาไวเ้พื่อพรอ้มทีจ่ะจ าออกใชไ้ดเ้สมอ และส่วนหนึ่งตอ้งบรรจลุงในหบีห่อ หรอื
กระสอบ เพื่อเตรยีมส ารองไวล้ าเลยีงออกปฏบิตังิานไดท้นัท ี

- เครื่องมอืเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เอกสาร ต้องเก็บรกัษาให้ดแีละอยู่ในสภาพที่
พรอ้มทีจ่ะใชง้านได ้โดยเฉพาะเครือ่งขยายเสยีง เครื่องก าเนิดไฟฟ้า วทิยุสนาม จะต้องมกีารน ามาทดสอบ
อยูเ่สมอ ส าหรบัเครือ่งมอืเครือ่งใชเ้หล่านี้จะจดัเป็นชุดเตรยีมพรอ้มไวใ้ชง้านไดท้นัที 

ค. การเตรยีมการด้วยยานพาหนะ จะต้องมีการก าหนดว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติรายใหญ่จะใช้
ยานพาหนะชนิดใด และรายย่อยจะใช้ยานพาหนะอะไร ส าหรบัในปัจจุบนั กรมประชาสงเคราะห์ได้เตรยีม
วสัดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งพร้อมที่จะออกหน่วยได้ทันที ส ารองไว้ในรถยนต์ฮีโน่บัส ซึ่งเป็นหน่ วย
เคลื่อนที่ขนาดกลางที่จะออกปฏิบัติงานได้ทันที นอกจากนัน้ยงัมีเรอืท้องแบน ซึ่งเก็บรกัษาไว้ที่ศูนย์
สงเคราะห์ผู้ประสบภยัประจ าภาคทัง้ 4 ภาค ซึ่งเรอืเหล่านี้จะต้องมกีารท าความสะอาด ทดสอบ เครื่องเรอื
ตลอดจนฝึกปฏบิตัเิจา้หน้าทีข่บัเรอืเตรยีมไวเ้สมอ 

2. การปฏิบติัการเม่ือเกิดภยัเมื่อทราบข่าวภยัพบิตัเิกดิขึน้ หน่วยจะต้องพรอ้มปฏบิตักิารทนัที
การปฏบิตังิานในขัน้น้ีจะกระท าดงันี้ 

ก. ล าเลยีงวสัดุสิง่ของเครือ่งมอืเครือ่งใชข้ึน้ยานพาหนะทีจ่ดัเตรยีมไวต้ามขอ้ 1 ออกปฏบิตังิาน
ทนัท ีโดยก าหนดจ านวนวสัดุ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ใหเ้หมาะแก่ขนาดของภยัพบิตันิัน้ ๆ  

ข. จดัเตรยีมเสรมิบ ารงุในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัริายใหญ่ ๆ การปฏบิตักิารตามขอ้ ก. ไมเ่ป็นการ
เพยีงพอ กจ็ะมกีารประสานงานจากหน่วยเคลื่อนที่ ให้น าวสัดุสิง่ของเครื่องมอืเครื่องใชไ้ปเสรมิใหเ้พยีงพอ
แก่การท างาน ซึง่หน่วยจดัหาและควบคุมจะตอ้งใหบ้รกิารในดา้นนี้ไดท้นัท ี

3. การปฏิบติัเม่ือภยัเสรจ็ส้ินลงท าการส ารวจวสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใชท้ีไ่ดเ้ตรยีมการไว้
ในขอ้ 1 แลว้ด าเนินการใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะปฏบิตังิานไดอ้กีทนัท ี

ก. เสือ้ผา้ เครือ่งนุ่งห่ม ตอ้งตรวจสอบสต๊อค ควบคุมบญัชกีารเบกิจา่ยและจดัหาเพิม่เตมิ 
ข. ขานพาหนะ ตอ้งมกีารตรวจสอบ บ ารงุรกัษา 
ค. เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตรวจสอบท าความสะอาดและเกบ็รกัษาใหเ้หมาะสมแกสภาพ 

การสนับสนุนหน่วยงานของกรมประชาสงเคราะห์ ตามปกติในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยันัน้ ศูนยผ์ูป้ระสบภยัภาคต่าง ๆ จะเป็นผูอ้อกปฏบิตังิานสนาม โดยด าเนินในการออกหน่วยตาม
แนวทางดงักล่าวขา้งต้น แต่ส่วนกลางมหีน้าที่ให้การสนับสนุน วสัดุ เครื่องมอืเครื่องใช้ด้วย ดงันัน้ ในยาม
ปกตสิ่วนกลางต้องมกีารจดัหาเพื่อส่งก าลงับ ารุงให้แก่หน่วยงานด้วยซึ่งในการปฏบิตัิจะต้องมขี ัน้ตอนการ
ท างานดงันี้ 

1. การเตรียมการและบรรจหีุบห่อ 
ก. คดัเลอืกวสัดุใหเ้ป็นหมดหมู ่เช่น เสือ้ผา้ ผา้ห่มนอน ผา้ขาวมา้ 
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ข. จดัอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลงักระดาษ กระสอบ ถุงพลาสตกิ และเครื่องใชต่้าง ๆ เช่น ตะป ู
คอ้น กาว เทป เชอืก สเีมจกิ เป็นตน้ นอกจากนัน้กม็เีครือ่งมอืทุ่นแรงต่าง ๆ เพื่อผกูหรอืมดั 

ค. เตรยีมก าลงัคมเพื่อท าการบรรจุหบีห่อซึ่งต้องมกีารฝึกหดัพอสมควรเมื่อปัจจยัทัง้ 3 ขอ้
พรอ้มแลว้ จงึด าเนินการบรรจวุสัดุเหล่านัน้ 

2. การเตรียมการขนส่ง 
เมือ่บรรจหุบีห่อเรยีบรอ้ยแลว้ เพื่อเตรยีมการขนส่งจะตอ้งกระท าดงันี้ 
ก. การแจง้สถานที่ปลายทาง หรอืสถานที่อยู่นัน้ ๆ ชื่อ ที่อยู่ ต าบล ของปลายทางจะต้อง

ชดัเจนถูกตอ้ง 
ข. การแจง้จ านวนจะตอ้งเขยีนใหช้ดัเจนโดยท าป้ายตดิหรอืเขยีนลงบนหบีห่อนัน้ ๆ  
ค. การรกัษาความปลอดภยั เช่น วสัดุแตกง่ายจะต้องมขีอ้ความหรอืเครื่องหมายเตือนให้

ทราบ ตามปกติจะมีเครื่องหมายเป็นรูปแก้วแชมเปญ หรือหากวัสดุนั ้นไม่ควรให้เปียก เช่น เสื้อผ้า 
เครือ่งนุ่งห่ม กม็กีารเตอืนหรอืเครือ่งหมายเช่นกนัโดยท าเป็นรปูร่ม เป็นตน้ 

การจดัส่ง คอื การปฏบิตัเิพื่อใหว้สัดุนัน้ถงึปลายทางจะตอ้งมขี ัน้ตอนดงันี้ 
ก. การประสานงาน จะต้องมกีารประสานงานระหว่างหน่วยขนส่งกบัหน่วยรบั คอื ต้นทางและ

ปลายทาง เช่น แจง้จ านวนบญัชสีิง่ของ วนัเวลาทีจ่ะจดัส่ง พาหนะชนิดใดทีจ่ะใชช้นส่ง 
ข. การเตรยีมการเรื่องยานพาหนะ ในกรณีทีจ่ดัส่งเองจะต้องเตรยีมการตรวจสอบยานพาหนะ

ให้พรอ้ม เลอืกขนาดของยานพาหนะให้เหมาะแก่จ านวนสิง่ของและสภาพการเดนิทาง การล าเลยีงของขึน้
พาหนะควรค านึงถงึความสะดวกในการขนส่งและความปลอดภยัในระหว่างทางดว้ย แต่หากเป็นกรณีทีต่้อง
ใชบ้รกิารขนส่งกต็อ้งสบืราคาใหท้ราบแน่นอน ส าหรบัหน่วยราชการมกีฎเกณฑว์่า ถา้ขนส่งทางรถยนตต์้อง
ใชบ้รกิารของ ร.ส.พ. เวน้แต่ในกรณีทีไ่ม่มรีถ ร.ส.พ. เดนิทางไปในทอ้งถิน่นัน้ ๆ นอกจากนัน้หากใชบ้รกิาร
พาหนะอื่น ๆ กจ็ะต้องศกึษาให้ทราบชดัถึงก าหนดกฎเกณฑแ์ละขอ้หา้ม เช่น รถไฟจะไม่บรรทุกของทีเ่ป็น
เชือ้เพลงิตดิไฟงา่ย เช่น ไมข้ดีไฟ เป็นตน้ 

ค. การเตรยีมบุคคล ในกรณีทีจ่ดัใหม้ผีูค้วบคุมของไปในการจดัส่ง จะต้องไม่มองขา้มเรือ่งการ
เตรยีมบุคคลผู้ควบคุม ผู้ควบคุมจะต้องทราบถงึบญัชสีิง่ของ ประเภทของวสัดุ ตลอดจนทราบขอ้ตกลงใน
การประสานงานไวก้บัสถานีปลายทางดว้ย 

หน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเคล่ือนท่ี เพื่อให้เขา้ใจถงึการปฏบิตัสิงเคราะห์ผู้ประสบภยัใน
กรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้าอย่างแท้จรงิ จงึจ าเป็นต้องเรยีนรูถ้ึงหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเคลื่อนที่ซึ่งเป็น
หน่วยปฏบิตังิานสนามในการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั ดงันี้ 

 
องคป์ระกอบของหน่วย 
1. เจา้หน้าทีป่ระจ าหน่วย ส าหรบัปฏบิตังิานในหน่วยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเคลื่อนทีเ่จา้หน้าที่

ของหน่วยจะมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กบัขนาดของภยัพิบตัิและก าบงัของหน่วยงานนัน้ ๆ ส าหรบัหน่วยที่
สมบรูณ์ควรประกอบดว้ยเจา้หน้าที่ดงันี้ 
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- หวัหน้าหน่วย ได้แก่ หวัหน้าศูนยส์งเคราะห์ผู้ประสบภยัประจ าภาค ผูช้่วยหวัหน้าศูนย์
หรอืเจา้หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- นกัสงัคมสงเคราะห ์
- เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 
- พนกังานขบัรถ หรอืขบัเรอื ตามประเภทของภยัพบิตั ิ
- คนงาน 
- อาสาสมคัร 

2. ยานพาหนะ เครื่องมอืเครื่องใช้ในการออกหน่วย ซึ่งได้จ าแนกรายละเอยีดไว้ในหวัขอ้การ
เกบ็รกัษา ควบคุมและล าเลยีงวสัดุเครือ่งมอืเครือ่งใช้ 

3. วสัดุในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ซึง่ไดแ้ก่ สิง่ของเครือ่งอุปโภคบรโิภค 
 

โครงสร้างของหน่วยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยั กล่าวโดยสรปุได้ดงัน้ี 
- หวัหน้าหน่วย เป็นผู้บงัคบับญัชาควบคุมการปฏิบตัิงานและการรบัผดิชอบ รวมถึงการ

ตดัสนิใจโดยส่วนรวม ในการแกปั้ญหา ตลอดจนประสานงานกบัหน่วยทีเ่กีย่วขอ้ง 
- นักสังคมสงเคราะห์ ท าหน้าที่พิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวินิจฉัยตาม

หลกัเกณฑแ์ละอาศยัหลกัการสงัคมสงเคราะหเ์ป็นแนวทางปฏบิตั ิ
- เจา้หน้าทีอ่ื่น ๆ ไดแ้ก่ เจา้หน้าทีค่วบคุมทะเบยีนการจา่ยของ เจา้หน้าทีแ่จกของ เจา้หน้าที่

ดแูละเครือ่งมอืเครือ่งใช ้รวมถงึวสัดุในการออกหน่วยทุกประเภท 
- คนขบัรถ ดแูลควบคุมยานพาหนะ และปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
- คนงาน มหีน้าทีล่ าเลยีง แบกหาม จดัตัง้เครือ่งมอืเครือ่งใช ้วสัดุอุปกรณ์ในการออกหน่วย 
- อาสาสมคัร ปฏบิตังิานตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจากหวัหน้าหน่วย เช่น ปลุกปลอบใจ

ผูป้ระสบภยั การแนะน าใหผู้ป้ระสบภยัมาขอรบับรกิารโดยถูกวธิ ีช่วยแจกและขนสิง่ของใหผู้ป้ระสบภยั เป็น
ตน้ 

ส าหรบัโครงสรา้งของหน่วยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยันี้จะสมบูรณ์หรอืไมข่ึน้อยู่กบัสภาวะแวดลอ้ม
หลายประการ เช่น ก าลงัเจ้าหน้าที่เพียงพอหรอืไม่ มกีารมอบหมายหน้าที่กนัอย่างชดัแจ้งเพียงใด รวม
ตลอดถงึสภาวะแวดลอ้มในขณะปฏบิตังิานดว้ย 
 

บทบาทหน้าท่ีของลูกเสือในการสงเคราะหผ์ู้ประสบอคัคีภยั อทุกภยั วาตภยั 
1. อคัคีภยั หมายถงึ ภาวะทีอ่าจท าใหเ้กดิการลุกไหมข้องไฟ เช่น การจดุเผาของวตัถุทีต่ดิไฟแลว้

ยงัหมายถึงการติดต่อลุกลามโดยอาศัยวสัดุที่เป็นเชื้อเพลงิที่อยู่ใกล้เคียงกับบรเิวณเกิดไฟ เช่น อาคาร
บา้นเรอืน และสาเหตุท าใหเ้กดิอคัคภียัส่วนมากมกัไดแ้ก่ 

1.1 เกิดจากความประมาทเลนิเล่อในการหุงต้มหรือท าธุรกิจเกี่ยวกับการติดไฟ เช่น การตัด
เชื่อมโลหะ การแตกรัว่ของท่อแก๊ส 
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1.2 เกดิจากไฟฟ้าชอ็ต หรอืลดัวงจร 
1.3 เกดิจากฟ้าผ่า 
1.4 เกดิจากไฟป่า 
1.5 เกดิจากมผีูจ้งใจใหเ้กดิขึน้ 
การป้องกนัอคัคภียั คอื การก าจดัสาเหตุดงักล่าวขา้งต้นที่อาจท าให้เกดิอคัคภียัรวมตลอดจน

การป้องกนัมใิหต้ดิต่อลุกลามและการระวงัอคัคภียัดว้ยวธิกีารต่าง ๆ ดว้ย 
ผลเสียหายเกิดจากอคัคีภยั 
1. ท าความสญูเสยีใหแ้ก่ชวีติและทรพัยส์นิ 
2. ท าใหร้ฐับาลขาดรายไดจ้ากภาษ ี
3. เพิม่ภาระแก่รฐับาลในการดแูลและสงเคราะหเ์พิม่มากขึน้ 

2. อุทกภัย การเกิดอุทกภัย หมายถึง ระดับน ้ าในแม่น ้ าล าคลองเอ่อล้มฝั ่งและตลิ่งไหลท่วม
บา้นเรอืน เรอืกสวนไร่นา และความรุนแรงของกระแสน ้า ทีเ่อ่อไหลท่วมนัน้ท าให้เกดิความเสยีหายทัง้ชวีติ
และทรพัยส์นิไดเ้สมอ 

สาเหตท่ีุท าให้เกิดอทุกภยั 
1. เกดิฝนตกหนักตดิต่อกนัเป็นเวลานาน ท าใหป้รมิาณน ้าฝนทีต่กลงมานัน้ไม่อาจไหลสู่แม่น ้า

ล าคลองไดท้นั จงึท่วมบรเิวณทีต่ ่า 
2. เกดิฝนตกหนกัในป่าหรอืเขาเป็นเวลานาน ท าใหน้ ้าป่าหรอืเขาไหลลงทีต่ ่าอย่างรนุแรงท าให้

เกดิภาวะน ้าท่วมอย่างกะทนัหนั ภายใน 24 ชัว่โมง หรอืมากกว่า ท าให้บ้านเรอืนราษฎร ไร่นาได้รบัความ
เสยีหายอยา่งรนุแรง แลว้ระดบัน ้ากล็ดลงอยา่งรวดเรว็เช่นกนั 

3. เกดิจากน ้าทะเลหนุนเขา้มาในแม่น ้า ท าใหร้ะดบัน ้าในแม่น ้าล าคลองซึ่งปกตไิหลลงสู่ทะเล
ไมส่ามารถไหลลงไปไดก้เ็อ่อท่วมสงูขึน้ลน้ฝัง่ ท าใหเ้กดิน ้าท่วมแต่น ้าท่วมประเภทนี้ไมค่่อยเป็นอนัตรายมากนกั 

ผลเสียหายอนัเกิดจากอทุกภยั 
1. ท าใหบ้า้นเรอืน ไรน่า และทรพัยส์นิของราษฎรไดร้บัความเสยีหาย 
2. การคมนาคมทางบกถูกตดัขาด 
3. การเกษตรกรรมไดร้บัความเสยีหาย 
4. ท าใหป้ระชาชนยากจนลง 
5. ท าใหธุ้รกจิตอ้งหยดุชะงกัลง ท าใหร้ายไดข้องประเทศลดลง 

3. วาตภยั หมายถงึ ลมที่มคีวามเรว็สูง สามารถพดัสิง่ที่กดีขวางให้พงัทลายได้ ซึ่งลมที่พดัแล้ว
เกดิอนัตรายขึน้ไดน้ี้มชีื่อเรยีกแตกต่างกนัออกไป คอื 

3.1 พายุดเีปรสชัน่ เป็นพายุที่มคีวามเรว็สูงสุดใกล้บรเิวณศูนยก์ลางไม่เกิน 33 น๊อต หรอื 61 
กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

3.2 พายุโซนรอ้นมคีวามเรว็สูงสุดใกล้บรเิวณศูนยก์ลาง 34 น๊อต หรอื 62 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
แต่ไมเ่กนิ 63 น๊อต หรอื 117 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
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3.3 พายุใต้ฝุ่ น ทีม่คีวามเรว็ใกลบ้รเิวณศูนยก์ลางตัง้แต่ 64 น๊อต หรอื 118 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
เป็นพายุที่มคีวามแรงที่สุด ถ้าเกดิในมหาสมุทรอนิเดยี เรยีกว่า ไซโคลน ถ้าเกดิในมหาสมุทรแอตแลนติค 
เรยีกว่า เฮอรเิคน 

ฤดูที่มกัจะเกดิวาตภยั คอื ระหว่างเดอืนเมษายน-เดอืนตุลาคม แต่มพีายุทีเ่กดิขึน้ช่วงฤดูรอ้น 
เรยีกว่า พายรุอ้น จนเกดิระหว่างเดอืนมนีาคม เมษายน 

 
อนัตรายท่ีเกิดจากวาตภยั 
บนบก จะก่อใหเ้กดิอนัตรายบา้นเรอืนราษฎร ต้นไมใ้หญ่ลม้ถอนรากถอนโคนลม้ทบับา้นเรอืน

เรอืกสวนไร่นาได้รบัความเสยีหาย เสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าช็อต ก่อให้เพลิงไหม้และมกัจะมีฝนตกด้วยอาจ
ก่อใหเ้กดิน ้าท่วมดว้ย 

ในทะเล จะก่อใหเ้กดิคลื่นลูกใหญ่ ลมแรงจดั ท าให้เรอืขนาดใหญ่อาจถูกพดัล่มจม หรอืลดัไป
เกยตดิฝัง่ นอกจากนี้ ยงัก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่การประมงเป็นอยา่งมาก เช่น ท าลายโป๊ะจบัปลา เป็นตน้ 

การเตรียมการป้องกนั 
1. กรมอุตุนิยมวทิยาแจง้ชนิดการเคลื่อนไหวของพายใุหท้ราบล่วงหน้า ไมน้่อยกว่า 24 ชัว่โมง 
2. เตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมตัวขนย้ายสิ่งของทรพัย์สินไปไว้ในที่

ปลอดภยัและใหอ้ยูไ่กลจากอาคารบา้นเรอืน หรอืตน้ไมใ้หญ่ 
3. เตรยีมเรอืหรอืแพไวเ้พื่อช่วยบรรเทาความเดอืดรอ้นในกรณอีาจเกดิน ้าท่วม 

 
การช่วยเหลือในระหว่างเกิดภยั 
1. การช่วยเหลอืขณะเกดิอคัคภียั 

1.1 ช่วยขนยา้ยทรพัยส์นิ สิง่ของ ของผูป้ระสบภยัไปไวใ้นทีท่ีป่ลอดภยั หรอืทีท่างเจา้หน้าที่ได้
ก าหนดไว ้

1.2 ช่วยดแูลสิง่ของทรพัยส์นิของผูป้ระสบอคัคภียัทีข่นยา้ยมาอยูใ่นทีป่ลอดภยัดงักล่าวขา้งตน้ 
1.3 ช่วยกนัผู้คนและผู้ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง มใิห้เขา้ไปในบรเิวณทีเ่กดิเหตุ ทัง้นี้เพื่อใหเ้จา้หน้าที่

ปฏบิตังิานช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัไดส้ะดวกเตม็ที่ 
1.4 ช่วยขนย้ายผู้ป่วยเจบ็ออกจากที่เกิดเหตุ และให้การรกัษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบ

อุบตัเิหตุ อนัเน่ืองมาจากอคัคภียั 
1.4.1 การเคล่ือนย้ายผูป้ระสบภยัโดยปราศจากเครื่องมือ 

(1) การแบกใส่บ่า 
(2) การช่วยพยงุใหเ้ดนิไป 
(3) การใชข้ีห่ลงั 
(4) การอุม้ 
(5) การใหเ้กาะหลงั 
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(6) การแบกดว้ยสะโพก 
(7) การคลานลาก 
(8) การอุม้ลากหรอืการอุม้เคลื่อนลงบนัได 
(9) การแบกใหห้ลงัชนกนั 
(10) การคลานราบ 
(11) การแบกไวบ้นหลงั 

1.4.2 การเคล่ือนย้ายผูป้ระสบภยัโดยใช้เครื่องมือ 
(1) การใชเ้ปลพยาบาลแบกหาม 
(2) การใชล้อกผกูกบัเปล 
(3) การโรยตวัผูป้ระสบภยัลงทางบนัได 

1.4.3 การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่ผูป้ระสบภยั 
คอื การให้ความช่วยเหลอืขัน้ต้นแก่ผู้ป่วยโดยปัจจุบนั จนกระทัง่ถงึมอืแพทย์หรอื

พยาบาล ทัง้นี้เพื่อป้องกนัอนัตรายอนัอาจถงึชวีติ และเพื่อป้องกนัมใิห้การเจบ็ป่วยนัน้ลุกลามต่อไปดงันัน้
บุคคลที่จะช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น จะต้องปฏบิตัิด้วยอาการสงบ ถูกต้องตามหลกัเบื้องต้น รวดเรว็และ
ทนัท ีและใหไ้ดผ้ล จะหมดหน้าทีเ่มือ่ผูป่้วยถงึมอืแพทยห์รอืพยาบาล การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ทีม่ผีูม้หีน้าที่
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในกรณเีกดิการเจบ็ป่วยดงักรณต่ีอไปนี้ 

1. โลหติออก ต้องพยาบาลห้ามเลอืดและป้องกนัเชื้อมใิห้เขา้แผล กดบรเิวณแผล
ดว้ยมอืหรอืผา้สะอาด ๆ แลว้พนัผา้ใหแ้น่นจนเลอืดหยุด พยายามยกอวยัวะทีบ่รเิวณเลอืดออกใหส้งู ๆ เอาไว้ 

2. การช่วยเหลอืผูป่้วยหยุดหายใจ คอื วธิเีป่าปากหรอืเป่าจมกู ผายปอด ใชเ้ครื่อง
หายใจซึง่ควรมพีรอ้มอยูใ่นรถพยาบาล 

3. การช่วยผูห้มดสตหิรอืเป็นลม ตอ้งพยายามเขา้ทีร่ม่ อยา่ใหค้นมงุ แกเ้สือ้ผา้ออก
อยา่ใหร้ดั ใหค้วามอบอุ่น ใหย้าแอมโมเนียดม 

4. การช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัอนัตรายจากความรอ้น 
- ป้องกนัมใิหเ้ชือ้โรคเขา้แผล 
- อย่าแตะต้องบาดแผลทีเ่กดิจากความรอ้น หาผา้สะอาดทีสุ่ดเท่าทีจ่ะหาไดปิ้ด

แผลเอาไวแ้ละใหบ้รเิวณแผลอยูน่ิ่ง ๆ 
- ใหด้ื่มน ้ามาก ๆ 
- อยา่ถอดเสือ้ผา้ 
- อยา่ท าใหแ้ผลทีพ่องแตก 
- อยา่ทาดว้ยน ้ามนั 

5. การเขา้เฝือกชัว่คราวเพื่อป้องกนัมใิห้กระดูกส่วนที่หกัหรอืหลุดเคลื่อนไหวโดย
ใช้วสัดุต่าง ๆ ดงักล่าวต่อไปนี้ช่วยมใิหก้ระดูกส่วนทีห่กัหรอืแตกเคลื่อนไหวเพื่อลดความเจบ็ป่วย มใิหเ้กดิ
อนัตรายมากขึน้อกี และเคลื่อนยา้ยคนไขไ้ดส้ะดวก 
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- เฝือก 
- ท่อนไม ้
- ไมบ้รรทดั 
- กระดาษแขง็พนัหนา ๆ 
- ใชอ้วยัวะส่วนทีใ่กลเ้คยีง เช่น พนัแผลตดิกบัตวัหรอืขาซา้ยกบัขาขวา 

2. การช่วยเหลือในระยะแรกหลงัภยัสงบ 
2.1 อคัคีภยั เมื่อเกิดขึ้นชัว่ระยะหนึ่งก็จะสงบ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับภาวะและเหตุการณ์ ตลอดจน

ความสามารถและความพร้อมเพรยีงของเจ้าหน้าที่ผู้มหีน้าที่ดบัไฟนัน้ เมื่ออัคคีภยัสงบลงแล้วหน้าที่ใน
ระยะแรกทีจ่ะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอื ซึง่อยู่ในหน้าทีข่องกรมประชาสงเคราะหก์บัเจา้หน้าทีป่กครอง องคก์าร
กุศล มลูนิธ ิทัง้ของราชการและเอกชน กจ็ะเขา้ไปใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัโดยทนัท ีโดยถอืหลกัปฏบิตั ิ
ดงันี้ 

1. ตัง้หน่วยหรอืกองอ านวยการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัขึ้นใกล้เคยีงกบั
บรเิวณที่เกดิอคัคภียั โดยประกอบด้วยหน่วยราชการที่มหีน้าที่ให้การช่วยเหลอืองคก์ารกุศลเอกชนมูลนิธิ
ต่าง ๆ พรอ้มกนัเพื่อรว่มใหก้ารช่วยเหลอื 

2. ส าหรบัของกรมประชาสงเคราะหม์หีน่วยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเคลื่อนทีซ่ึง่กม็ารว่มให้
การช่วยเหลืออยู่ในหน่วยหรอืกองอ านวยการดงักล่าวด้วย ซึ่งหน่วยเคลื่อนที่นี้ประกอบด้วยนักสังคม
สงเคราะห์ เจา้หน้าที่ และอาสาสมคัร ช่วยงานประชาสงเคราะห์ร่วมด าเนินการให้การช่วยเหลอืผู้ประสบ
อคัคภียัอยูด่ว้ย 

3. ก่อนที่จะใหก้ารช่วยเหลอืเครื่องอุปโภคบรโิภคแก่ผู้ประสบภยันัน้ จะต้องประสานงาน
กบัเจา้หน้าที่อ าเภอหรอืเขตในท้องที่นัน้เพื่อใหอ้ าเภอหรอืเขตออกใบรบัรองก่อนว่าผูใ้ดบ้างที่เป็นผูป้ระสบ
อคัคภียั จากนัน้ผูป้ระสบภยัทีม่ใีบรบัรองจากอ าเภอหรอืเขตว่าเป็นผูป้ระสบภยัก็น าใบรงัรองดงักล่าวมายื่น
แสดงแก่เจา้หน้ามีห่รอืนักสงัคมสงเคราะหข์องหน่วยสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัเพื่อพจิารณาตรวจสอบและออก
บตัรผูร้บัการสงเคราะหป์ระจ าครอบครวัผูป้ระสบอคัคภีัยซึง่จะไดน้ าบตัรนี้ไปแสดงแก่หน่วยราชการ มลูนิธิ
และองคก์ารกุศลต่าง ๆ เพื่อขอรบัการช่วยเหลอืสิง่ของเครือ่งอุปโภคบรโิภคต่อไป 

4. การแจกจา่ยเครือ่งอุปโภคบรโิภค 
- กรมประชาสงเคราะหแ์จกจา่ยเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม 
- มลูนิธริาชประชานุเคราะหแ์จกจ่ายเครือ่งจกัรและสมดุดนิสอแก่นกัเรยีน 
- องคก์ารกุศลและมลูนิธเิอกชนแบ่งแยกกนัแจกจา่ยขา้วสาร อาหารแหง้ การจดัเลีย้ง

อาหาร แจกจา่ยเงนิ 
5. การจดัทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราว 

- อ าเภอหรอืเขตจดัหาทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราวให้ 
- กรมประชาสงเคราะหส์นบัสนุนเงนิเป็นค่าวสัดุในการจดัสรา้งทีพ่กัอาศยัชัว่คราว 
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2.2 วาตภยัเกิดขึ้นเป็นครัง้คราวชัว่ขณะหนึ่งแล้วก็สงบ มกัท าความเสยีหายให้แก่บ้านเรอืน
ราษฎรอยูเ่สมอ การช่วยเหลอืมขี ัน้ตอนปฏบิตัดิงันี้ 

1. ส่งนกัสงัคมสงเคราะหห์รอืเจา้หน้าทีไ่ปส ารวจความเสยีหายรว่มกนั 
2. เจา้หน้าทีอ่ าเภอหรอืเขต มาประกอบการพจิารณาใหก้ารช่วยเหลอืตามระเบยีบต่อไป 
3. เมือ่ปรากฏว่าผูป้ระสบวาตภยัมฐีานะยากจนไม่สามารถช่วยตวัเองในเรื่องจดัหาวสัดุมา

สรา้งหรอืซ่อมแซมบ้าน นักสงัคมสงเคราะหก์็จะเสนอความเหน็ว่าควรจะใหก้ารช่วยเหลอืวสัดุอะไรบา้งเป็น
เงนิเท่าใด ตามระเบยีบหลกัเกณฑ ์

4. หากผูป้ระสบวาตภยันัน้มคีวามเดอืดรอ้นในเรื่องเครื่องอุปโภคบรโิภคทีจ่ าเป็นนกัสงัคม
สงเคราะหก์จ็ะพจิารณาใหก้ารช่วยเหลอืตามความจ าเป็นและหลกัเกณฑด์ว้ย 

2.3 อทุกภยั เป็นภยัที่เกดิขึน้มทีัง้ฉับพลนัและกนิเวลานาน แต่ส่วนใหญ่แล้วมกัจะเกดิขึน้เป็น
เวลา 10-15 วนั บางครัง้กนิเวลาเป็นเดอืนก็เคยม ีและอุทกภยัที่เกดิขึน้นี้มกัจะกนิบรเิวณกว้างขวางหลาย
ทอ้งที ่หลายต าบล จงึท าใหม้ผีูป้ระสบความเดอืดรอ้นอยู่ทัว่ไปในบรเิวณกวา้ง การช่วยเหลอืจงึจะต้องมกีอง
อ านวยการเป็นศูนยร์่วมการให้การช่วยเหลอื นอกจากนัน้จะต้องมหีน่วยช่วยเหลอืแยกยา้ยออกไปให้การ
ช่วยเหลอืในท้องถิน่ต่าง ๆ กนัหลาย ๆ หน่วยดว้ย ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารช่วยเหลอืเป็นไปด้วยความรวดเรว็และ
ทัว่ถงึทนัทต่ีอเหตุการณ์จงึจ าเป็นตอ้งมวีสัดุอุปกรณ์และเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นในการช่วยเหลอืดงันี้ 

1. เรอืท้องแบนส าหรบัขนเครื่องอุปโภคบรโิภคและเจ้าหน้าที่ส าหรบัเยี่ยมเยยีนและน า
สิง่ของไปช่วยเหลอื 

2. เรอืทอ้งแบนส าหรบัขนยา้ยผูป้ระสบอุทกภยัไปอยูใ่นทีท่ีป่ลอดภยัตลอดจนขนยา้ยสตัว์
เลีย้ง เช่น ววั ควาย เป็นตน้ 

การช่วยเหลือ 
1. น าขา้วสาร อาหารแหง้ ไปใหก้ารช่วยเหลอื 
2. ในกรณีรา้ยแรงต้องอพยพผูค้น สตัวเ์ลีย้งไปไวใ้นทีสู่งและปลอดภยั ซึง่จะต้องจดัเลีย้ง

อาหารให ้
3. ในบางกรณอีาจจะตอ้งแจกจา่ยเสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่ม ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัดว้ย 

 
การจดัท่ีพกัชัว่คราวส าหรบัผูป้ระสบภยั 

ภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ซึง่ไดแ้ก่ อคัคภียั วาตภยั และอุทกภยั มกัจะท าความเสยีหายใหแ้ก่ทรพัยส์นิ
ของราษฎรและทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท าความเสยีหายแก่บ้านเรอืนราษฎรแต่ละครัง้เป็นจ านวน
มาก ก่อให้เกิดความเดอืดรอ้นในเรื่องที่อยู่อาศยัเป็นอย่างมากการช่วยเหลอืจงึควรค านึงถึงการจดัที่พกั
อาศยัชัว่คราวให้แก่ผู้ประสบภยัดงักล่าวในระยะแรกด้วย นอกเหนือจากการแจกจ่ายสิง่ของเครื่องอุปโภค
บรโิภค 

 
 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 101 

  

การเลือกท าเลท่ีพกัอาศยัชัว่คราว 
ก. อคัคภียั ในกรณีอคัคภียั ผู้ประสบภยัส่วนใหญ่จะสูญเสยีทรพัยส์นิและบ้านเรอืนโดยฉับพลนั 

การจดัหาที่อยู่อาศยัชัว่คราวให้แก่ผู้ประสบอคัคภียั จงึควรจดัหาสถานที่อยู่ใกล้เคยีงกบัที่เกดิเหตุให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทัง้เพื่อความสะดวกในการติดต่อกบัทางราชการ การรบัการสงเคราะห์ตลอดจนมใิห้
ผูป้ระสบภยัเกดิการวา้เหว่จากถิน่เดมิมากนัก สถานทีท่ีจ่ะใหเ้ป็นทีพ่กัชัว่คราวนัน้ควรพจิารณาจากสถานที่
ทีเ่ป็นสาธารณะ ดงันี้ 

1. ศาลาวดั หรอืสิง่ก่อสรา้งอื่น ๆ ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกนัซึ่งอยู่ในบรเิวณวดั ได้แก่
โรงเรยีน 

2. โรงเรยีน หรอืสิง่ปลูกสรา้งอย่างอื่นซึ่งอยู่ในบรเิวณโรงเรยีน เช่น ห้องประชุม โรงอาหาร 
โรงฝึกกายบรหิาร หรอืใตถุ้นโรงเรยีน เป็นตน้ 

3. สถานทีร่าชการ ไดแ้ก่ ศาลาประชาคม หอ้งประชุม ใตถุ้นสิง่ก่อสรา้งทีม่ ัน่คงแขง็แรง 
4. ดดัแปลงสิง่ก่อสรา้ง สิง่สาธารณะอื่น ๆ ใหเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราว 
5. จดัสรา้งทีพ่กัอาศยัชัว่คราวขึน้ในบรเิวณไฟไหม ้
การจดัที่พกัอาศยัชัว่คราบดงักล่าวข้างต้นนัน้ เป็นหน้าที่ของอ าเภอหรอืเขตที่พิจารณาจาก

สถานที่เหมาะสม โดยค านึงถึงด้านสุขลกัษณะ ได้แก่ ที่นอน ห้องน ้า ห้องส้วม และอื่น ๆ ที่จ าเป็น เช่น 
ไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนค่าวสัดุจดัสรา้งหรอืดดัแปลงที่พกัอาศยัข้างต้นนัน้กรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ให้การ
สนบัสนุน 

การจดัหาที่พักชัว่คราวให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยนัน้ จะต้องอยู่ในขัน้เตรยีมการวางแผนไว้
ล่วงหน้าก่อนว่า หากอัคคีภยัเกิดขึ้นในบรเิวณใดควรจะจดัหาที่พักชัว่คราวได้ตรงไหนที่เหมาะสมที่สุด 
ฉะนัน้ การเตรยีมแผนจงึเป็นเรื่องส าคญัมาก ซึง่เป็นหน้าทีโ่ดยตรงของอ าเภอทีจ่ะก าหนดสถานทีด่งักล่าวไว้
ล่วงหน้าว่าในยา่นทีค่าดว่าจะเกดิอคัคภียัขึน้จะตอ้งใหผู้ป้ระสบอคัคภียัเขา้อยูอ่าศยัชัว่คราวตรงไหน อยา่งไร 

ส าหรบัศูนยส์งเคราะห์ผู้ประสบภยัในเรื่องการเตรยีมที่พกัอาศยันัน้ ก็จะต้องประสานงานกับ
ทางอ าเภอหรอืเขตไวใ้นขณะทีไ่ฟก าลงัลุกไหมอ้ยู ่จะตอ้งรบัก าหนดสถานทีท่ีจ่ะใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัชัว่คราวไว้
ไดเ้ลยตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

การส ารวจตรวจสอบเพ่ือเตรียมท่ีพกัชัว่คราว 
1. ในกรุงเทพมหานครนัน้เป็นชุมชนใหญ่หนาแน่น และมชีุมชนอยู่กนัเป็นกลุ่มก้อนหรอืทีเ่รียกว่า

สลมันัน้ มจี านวนหลายแห่งดว้ยกนั ซึ่งสลมัเหล่านัน้ล่อแหลมต่อการเกดิอคัคภียัเป็นอย่างมาก ฉะนัน้ การ
เตรยีมการวางแผนในการจดัหาที่พกัอาศยัชัว่คราวให้แก่ผู้ประสบอคัคภียั เมื่อเกดิขึน้นัน้ควรจะไดก้ าหนด
เอาบรเิวณสลมัทุกแห่งในกรุงเทพมหานครในจุดที่คาดว่าอคัคภียัอาจจะเกดิขึน้ การหาสถานที่พกัจงึต้อง
หมายตาเอาวดั โรงเรยีน หรอืสถานที่ราชการ หรอืบรเิวณที่ว่างเปล่า หรอืที่สาธารณะที่จะใช้เป็นสถานที่
สรา้งทีพ่กัชัว่คราวได ้โดยตอ้งค านึงถงึสุขลกัษณะประกอบดว้ย 

2. ในต่างจงัหวดั อคัคีภยัที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดในเขตชุมชน การจดัสถานที่พกัอาศยัชัว่คราว
กระท าได้ง่าย เช่น ศาลาประชาคมศาลาวดั โรงเรยีน ตลอดจนบรเิวณที่ดนิว่างเปล่าที่จะสรา้งที่พกัอาศยั
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ชัว่คราวกห็างา่ย เรื่องการเตรยีมการวางแผนในเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัชัว่คราว จงึไมค่่อยจ าเป็นมากนกั แต่อย่างไร
กต็ามหากมกีารวางแผนไวแ้ต่ตน้กจ็ะท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปสะดวกและรวดเรว็ขึน้ 

ข. วาตภยั การจดัหาทีพ่กัอาศยัชัว่คราวใหแ้ก่ผูป้ระสบภยันัน้แทบจะเรยีกว่าไม่จ าเป็นทัง้นี้เพราะ
วาตภัยที่เกิดขึ้นท าให้บ้านเรอืนพังเสียหาย การจดัที่พักชัว่คราวกระท าได้ง่ายด้วยการให้เจ้าของบ้าน
ดดัแปลงจากเศษสิง่สลกัหกัพงัมาปลูกสรา้งเป็นทีอ่ยู่อาศยัชัว่คราวได ้โดยทางกรมประชาสงเคราะห์ใหก้าร
สนับสนุนวสัดุเพิม่เตมิตามจ าเป็น หากมคีวามจ าเป็นต้องใหผู้ป้ระสบภยัวาตภยัไปอยูใ่นสถานทีอ่ื่น กก็ระท า
ไดเ้ช่นเดยีวกบักรณผีูป้ระสบอคัคภียั 

ค. อุทกภยั การเตรยีมจดัหาที่อยู่อาศยัชัว่คราวให้แก่ผู้ประสบอุทกภยันั ้น ควรจะต้องเตรยีมการ 
ดงันี้ 

1. จดัหาทีส่งูทีเ่นินซึง่คาดว่าน ้าท่วมไมถ่งึไว ้
2. ทีส่งูทีเ่นินนัน้ควรมสีิง่ปลกูสรา้งดว้ย เช่น วดั หรอืโรงเรยีน 
3. จะตอ้งมสีุขลกัษณะประกอบดว้ย เช่น หอ้งน ้า หอ้งสว้ม และทีห่ลบันอนรวมตลอดจนถงึแสง

สว่างดว้ย 
การหงุหาอาหารเล้ียงดผููป้ระสบภยั 
การจดัเลีย้งผูค้นทีม่จี านวนมากนัน้ จะตอ้งเตรยีมสิง่ต่าง ๆ ดงันี้ 
1. หมอ้หรอืกระทะขนาดใหญ่ 
2. เตาฟืนหรอืถ่าน 
3. ถาดหลุมจ านวนทีพ่อเพยีงกบัผูป้ระสบภยัหรอืจาน ชาม และชอ้น 
4. ถงัน ้าบรรจนุ ้าดื่ม น ้าใชใ้หเ้พยีงพอ 
5. อาหารกระป๋อง หรอือาหารแหง้สะดวกแก่การปรงุและแจกจ่าย 
การจดัเครื่องอปุโภค 
1. เครือ่งนุ่งห่มหลบันอน ไดแ้ก่ เสื่อ มุง้ ผา้ห่ม เสือ้ผา้ 
2. เครือ่งครวัทีจ่ าเป็น 
3. อาหารแหง้หรอืเครือ่งกระป๋อง 
4. ขา้วสาร 
5. อื่น ๆ ทีจ่ าเป็นแก่ผูป้ระสบภยั เช่น ยารกัษาโรค เป็นตน้ 

 
 

การรบับริจาคส่ิงของเหลือใช้ 
ความส าคญัของการรบับริจาคส่ิงของเหลือใช้ 

ในปัจจุบนันี้ ประชาชนเป็นจ านวนมากต้องประสบปัญหาความเดอืดรอ้นในดา้นต่าง ๆ อนัเกดิจาก
ความขาดแคลนในการครองชพีบ้าง ประสบทุพภกิขภยั ภยัธรรมชาติหรอืสาธารณภยัต่าง ๆ บ้างซึ่งทาง
ราชการจ าเป็นต้องใหค้วามช่วยเหลอืในดา้นเครือ่งอุปโภคบรโิภค ตลอดจนปัจจยัในการครองชพีจ านวนมาก
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อยู่เป็นประจ า อนัยงัผลให้ต้องสิ้นเปลอืงงบประมาณแผ่นดินเป็นจ านวนมาก และนับวนัจะทวยีิง่ขึ้นเป็น
ล าดบั อย่างไรกต็าม การจดับรกิารสงเคราะหด์งักล่าวกย็งัไม่เพยีงพอกบัความจ าเป็นและความเดอืดรอ้นที่
เกดิขึ้น นอกจากนี้ ประชาชนชาวไทยรวมทัง้ชาวต่างประเทศทัง้หลายต่างก็มเีมตตาจติต่อผู้ประสบความ
เดอืดร้อนในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างยิง่ โดยได้บรจิาคเงนิและสิง่ของที่เป็นเครื่องอุปโภคบรโิภคนานาชนิด
ช่วยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้นดว้ยตนเองโดยตรงบา้ง หรอืโดยผ่านทางหน่วยราชการ องคก์ารและสื่อมวลชนต่าง ๆ 
บ้างตลอดมา แต่เป็นการด าเนินงานเป็นครัง้คราวเฉพาะเมื่อมเีหตุการณ์จ าเป็นเกิดขึ้นเท่านัน้ ท าให้การ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่เป็นการเพียงพอและทนัต่อความจ าเป็นรบีด่วนที่
เกดิขึน้ ส าหรบัประชาชนทีม่สีิง่ของเหลอืใชเ้นื่องจากหมดความจ าเป็นต้องใชส้อยหรอืมสีิง่ของช ารดุเสยีหาย
เล็กน้อย แต่ผู้เป็นเจ้าของไม่ต้องการซ่อมแซมไว้ใช้ต่อไปอีกและพร้อมที่จะบรจิาคสิง่ของเหล่านัน้ เพื่อ
ช่วยเหลอืเพื่อนมนุษยท์ีเ่ดอืดรอ้น แต่ไม่รูจ้ะบรจิาคสิง่ของเหล่านัน้ใหท้ี่ไหน หรอืเมื่อบรจิาคแลว้ไม่แน่ใจว่า
สิง่ของทีบ่รจิาคไปนัน้จะถงึมอืผูเ้ดอืดรอ้นอย่างแทจ้รงิ 

งานท่ีมอบหมายให้ลกูเสือสงเคราะหป์ฏิบติั 
การด าเนินงานศูนยร์บับรจิาค ฯ หากระยะใดที่มกีารประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้มกีารบรจิาคหรอืใน

ยามที่มเีหตุการณ์ที่เกี่ยวกับทุพภิกขภัย ภัยธรรมชาติ หรอืสาธารณภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นในระยะเวลานัน้
ประชาชนจะใหค้วามสนใจและรว่มมอืเป็นอยา่งดยีิง่ โดยน าเงนิและสิง่ของต่าง ๆ ทีเ่ป็นเครือ่งอุปโภคบรโิภค
มาบรจิาคกรมประชาสงเคราะห์เป็นจ านวนมาก เพื่อใหน้ าไปแจกจ่ายช่วยเหลอืประชาชนทีป่ระสบกบัความ
ทุกข์ยากเดือดร้อน ท าให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รบับรจิาคกระประชาสงเคราะห์ต้องท างานอย่างหนัก และ
เสยีสละมาปฏบิตังิานโดยไม่มกีารหยุดราชการเลย ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารรบับรจิาคด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
อ านวยความสะดวกแก่ผูบ้รจิาค และเพื่อใหก้ารจดัส่งสิง่ของบรจิาคน าไปช่วยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้นอย่างรวดเรว็ 
อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานดงักล่าวก็ยงัไม่ทนัต่อความต้องการของผู้เดอืดรอ้นเนื่องจากเจา้หน้าที่ของ
ศูนย์รบับรจิาค ฯ มีจ านวนไม่เพียงพอ ดังนัน้ จ าเป็นต้องมีอาสาสมคัรมาช่วยปฏิบัติงานศูนย์บรจิาคฯ 
เพื่อให้การปฏบิตังิานด าเนินไปอย่างรวดเรว็และทนัต่อเหตุการณ์ ดงันัน้ งานที่จะมอบใหลู้กเสอืสงเคราะห์
ปฏบิตั ิดงันี้ 

1. งานตรวจนับและแยกประเภทสิง่ของบรจิาค ตลอดจนการบรรจสุิง่ของบรจิาคลงในหบีห่อ กล่อง 
และกระสอบ ฯลฯ 

2. งานแบกหาม และขนสิง่ของบรจิาคจากทีต่่าง ๆ  
3. งานเขยีนแผ่นประกาศ โปสเตอร์ ตลอดจนเขยีนจ่าหน้าหน่วยรบัสิง่ของบรจิาคลงบนหบีห่อ 

กล่อง และกระสอบ ฯลฯ 
4. งานซ่อมแซมสิง่ของบรจิาค ที่มสีภาพช ารุดให้ดขีึน้ สามารถใชป้ระโยชน์ได้ เช่น ซ่อมแซมโต๊ะ 

เกา้อี ้ตู ้เตยีง วทิย ุเสือ้ผา้ ฯลฯ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ความสามคัคี 

 

นานมาแลว้มเีมอืงๆ หนึ่งราษฎรมคีวามเป็นอยู่อยา่งร่มเยน็จนกระทัง่มยีกัษ์ตนหนึ่งไดม้าจบัเอาคน
ในเมอืงไปกนิทุกวนัๆราษฎรทีเ่คยอยูอ่ย่างเป็นสุขไดร้บัความเดอืดรอ้นไปทัว่หวัระแหงจงึพากนัไปรอ้งทุกข์
ต่อพระราชาพระราชาจงึใหม้หาดเลก็ป่าวประกาศว่าถา้ใครปราบยกัษ์ไดจ้ะพระราชทานขา้วของเงนิทองเป็น
รางวลัมชีาย 2คนรบัอาสาไปปราบยกัษ์โดยคนแรกเป็นนักแม่นธนูและสามารถยงิไดท้ลีะ 2ดอกคนที ่2 เป็น
ผูม้พีละก าลงัมหาศาลและวิง่เรว็ในตอนแรกทัง้ 2คนผลดักนัไปปราบทลีะคนปรากฏว่าพ่ายแพก้ลบัมาทัง้ 2 
คนและหวุดหวดิจะถูกยกัษ์จบักนิหลายครัง้ซึง่การกระท าของคนทัง้สองยิง่ทวคีวามโกรธแคน้แก่ยกัษ์มากขึน้
จงึอาละวาดพังบ้านเรอืนราษฎรเสียหายอย่างหนักคนทัง้สองจงึปรกึษากันหาวธิีปราบในที่สุดจงึตกลง
รว่มมอืกนัไปปราบ โดยใหค้นทีแ่มน่ธนูไปอยูบ่นหน้าผาคนทีว่ ิง่เรว็ไปตะโกนทา้ทายยกัษ์มาจนถงึหน้าผานัก
แม่นธนูทีซ่่อนอยู่จงึยงิธนูไปถูกตาทัง้สองขา้งยกัษ์ลม้ลงรอ้งครวญครางดว้ยความเจบ็ปวดหนักหนาชายคน
ทีส่องซึง่วิง่ขึน้ไปอยูบ่นหน้าผาจงึยกกอ้นหนิทุ่มศรีษะยกัษ์ถงึแก่ความตาย 

 ชายทัง้สองจงึไดร้บัพระราชทานรางวลัอย่างมากมายและไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นทหารมหาดเลก็ประจ า
พระองคต์ัง้แต่นัน้มาประชาชนกอ็ยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การท าอะไรกต็ามหากรว่มมอืกนัยอ่มจะประสบผลส าเรจ็ไดโ้ดยงา่ย 

 

สนัุขจ้ิงจอกกบัป ู
 
 ปตูวัหนึ่งเดนิขึน้มาจากทะเลเพื่อหาอาหารบนฝัง่ สุนขัจิง้จอกตวัหนึ่งกบ็งัเอญิเดนิเลาะเลยีบรมิ
ชายหาดผ่านมาพบ จงึรบีตะปบจบัปไูว ้มนัดงึตวัปอูอกมาจากกระดอง เพื่อเตรยีมทีจ่ะกนิเป็นอาหาร ปู
ไดร้บัความเจบ็ปวดมากขึน้ มนัร าพงึออกมาอยา่งเศรา้ใจขณะใกลต้ายว่า “สมควรแลว้ทีข่า้ไดร้บัผลกรรม
เช่นน้ี เพราะทอ้งทะเลต่างหากทีค่วรจะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของขา้ ไมจ่ าเป็นเลยแมแ้ต่น้อยทีจ่ะตอ้งดิน้รนขึน้มา
บนฝัง่เพื่อหาอาหารกนิเช่นนี้” 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   การละทิง้ความช านาญในหน้าทีก่ารงานมาท าในสิง่ทีต่นไมรู่ย้อ่มน าความเดอืดรอ้นมาสู่ตน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 - 6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2 - 3) 

หน่วยท่ี 5  การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 7  เดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม                เวลา  2  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึความส าคญัของการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได ้
 1.2 ลกูเสอืสามารถวางแผนการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได ้

2. เน้ือหา 
 2.1 การเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกั ตามขอ้บงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูร
และวชิาพเิศษลกูสอืวสิามญั (ฉบบัที ่15) พ.ศ. 2529 
 2.2 การจดัเครือ่งหลงั ในการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
 2.3 การจดัอุปกรณ์เครือ่งใชใ้นการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม  
 2.4 การเดนิทางไกลไปต่างประเทศ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมท่ี 1 
  1) พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ผู้ก ากับลูกเสือน าเข้าสู่บทเรียนโดยน าสนทนา ความมุ่งหมาย ประสบการณ์ และ
ประโยชน์ของการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

  (2) ผู้ก ากบัลูกเสือสาธติการจดัเครื่องหลงั อุปกรณ์เครื่องใช้ประจ าตัวลูกเสอื ประจ าหมู่
ลกูเสอื และประจ ากองลกูเสอืเพื่อใชใ้นการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืศกึษาใบความรูเ้รือ่ง เดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
  (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายให ้คณะกรรมการประจ ากองจดัท าแผนการเดนิทางไกลอยู ่

ค่ายพกัแรม 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ เรือ่ง “ความสามคัคก่ีอใหเ้กดิความส าเรจ็” 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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 4.2  กิจกรรมท่ี 2 
  1) พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม  

  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) ผู้ก ากบัลูกเสอืมอบหมายให้ลูกเสอืแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภปิรายและจดัท าโครงการเดนิ
ทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

  (2) ลกูเสอืแต่ละกลุ่มส่งผูแ้ทนรายงานผลต่อทีป่ระชุมกองลกูเสอื 
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายและสรปุผลการเขยีนโครงการ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ เรือ่ง นายมากบัเป็ดวเิศษ 

  5) พธิปิีด (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.การประเมินผล 
   5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
   5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิรายและแผนการเดนิทางไกล 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 
 

เพลง 
เดินทางไกล 

เดนิทางไกล เดนิทางไกล  เดนิอยา่งไรใหถ้งึปลายทาง 
เราลกูเสอืชาตเิชือ้วชริา   ต่างตัง้หน้าพากนัมุง่ไป 
สุดทะเล ภผูา ม่านฟ้าไกล  ผจญภยัและพชิติมนั 
แมฝ้นจะตกหนาวรอ้นเพยีงใด  ลกูเสอืไทยไมเ่คยไหวหวัน่ 
วนัทัง้วนัเรายงัเดนิทางไกล  รอ้งเพลงยามเราเดนิทางไกล 

 
คลายอารมณ์ 

(สรอ้ย) ป่ามป้ามป่ามปาม 

 ป่าม ปาม ป้าม 

 ป่ามป้ามป่ามปาม 

 ปาม ปาม ปาม 

มา มา มา เชญิมา มาเถดิเรามา มารอ้งเพลงกนั (เฮ)้ 

ลมืความทุกขเ์รว็พลนั สนุกสุขสนัตก์นัใหเ้ตม็ทรวง 

ดนตรแีสนด ีไมเ่คยจะมคีวามทุกขค์วามลวง 

ฟังดนตรชีื่นทรวง ไมห่ลอกไมล่วงใหใ้ครช ้าใจ (สรอ้ย) 

ด ูด ูความเป็นคน มนัสบัสนจนแสนระอา 

บางคนลน้เงนิตรา มสีุขนกัหนาพาพน้โพยภยั 

บางคนจนสิน้ด ีคนเลวคนดมีคีละกนัไป 

ด ูด ูไปวุ่นวาย จงผ่อนจงคลายหวัใจดว้ยเพลง (สรอ้ย) 
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ใบความรู้ 
 

เดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรม 

หลกัสตูร 
เดินทางไกลไปกับลูกเสือวิสามญัเป็นเวลา 4 วนัติดต่อกัน (อยู่ที่ค่ายพักแรม 3 คืน) หรอืเดิน

ทางไกลไปกับลูกเสือวสิามญั 2 ครัง้ แต่ละครัง้ใช้เวลา 48 ชัว่โมง โดยอยู่ค่ายพกัแรม 2 คืน ไม่นับเวลา
เดนิทางไปและกลบั การเดนิทางไกลดงักล่าวลูกเสอืจดัการเองโดยตลอด ทัง้นี้ ด้วยความเห็นชอบของผู้
ก ากบัลกูเสอืวสิามญั การเดนิทางไกลและแรมคนืตอ้งไดม้าตรฐานสงู 

การเดนิทางไกลจะไปทางบก หรอืทางน ้าภายในประเทศ หรอืต่างประเทศกไ็ด้ ต้องแสดงว่าในการ
เดนิทางต้องใช้ความอดทน การพึ่งตนเอง ความคดิรเิริม่ ความมานะและการเป็นผู้น า กบัต้องท าสมุดปูม
รายงานการเดนิทางยืน่ต่อผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัดว้ย 
 
วตัถปุระสงค ์ เมือ่จบหลกัสตูรวชิาพเิศษนี้แลว้ลกูเสอืวสิามญัควรจะสามารถ 

1. อธบิายถงึความส าคญัของการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได้ 
2. วางแผนการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได ้
3. ปฏบิตัแิสอบวชิาพเิศษการเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได้ 

 
แนวการจดัการฝึกอบรม 
 

ภาคทฤษฎี ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืทีใ่ชคู้่มอืหลกัสูตรวชิาพเิศษนี้ควรจดัแบ่งเนื้อหาไวใ้หเ้หมาะสมใน
การสอนประจ าคาบเรยีน ปกติในภาคทฤษฎีใช้วธิสีอนด้วยการบรรยายหรอือภปิรายกลุ่มหรอืสาธติ ฯลฯ 
ตามแต่ผูบ้งัคบับญัชาจะเหน็สมควรและเหมาะสม 

ภาคปฏิบติั ผู้บังคบับญัชาลูกเสือควรให้ลูกเสือวิสามญัร่วมกันก าหนดและวางแผนด าเนินการ
ปฏบิตัจิรงิ เพื่อท าการทดสอบวชิาพเิศษเดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 

การประเมินผล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่จะมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญัวิชาเดิน
ทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมให้กบัลูกเสอืวสิามญัให้ปฏบิตัิตามข้อบงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ  (ฉบับที่  15) พ .ศ. 2529 ของส านักงานคณะ
กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
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ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ 
พ.ศ. 2509 

ว่าดว้ยการเดนิทางไกลและแรมคนื 
    

ขอ้ 273 ใหผู้ก้ ากบักลุ่มหรอืผูก้ ากบัลูกเสอืน าลูกเสอืไปฝึกเดนิทางไกล และแรมคนืในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า
หนึ่งครัง้ ครัง้หนึ่งใหพ้กัแรมอยา่งน้อยหน่ึงคนื 

   การเดนิทางไกลแระแรมคนืมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสอืมคีวามอดทน อยู่ในระเบยีบวนิัยรูจ้กั
ช่วยตวัเอง รูจ้กัอยูแ่ละท างานรว่มกบัผูอ้ื่น ตลอดจนเรยีนวชิาลกูเสอืเพิม่เตมิ 

   ในระหว่างการเดนิทางไกลและแรมคนื ลูกเสอืพึงเว้นการกระท าใด ๆ ที่เป็นการรบกวนหรอื
ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ผูอ้ื่น 

   ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืพงึวางแผนการน าลกูเสอืไปเดนิทางไกลและแรมคนืใหพ้รกัพรอ้มและเนิ่น ๆ 
ขอ้ 274 การเดนิทางไกลของลูกเสอื ต้องไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครองของลูกเสอืก่อนถ้าจะแรมคนื

ดว้ย นอกจากไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครองแลว้ จะต้องไดร้บัอนุญาตจากหน่วยราชการที่
สงักดั และจากเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิผูอ้ านวยการลูกเสอืจงัหวดัหรอื
ผูอ้ านวยการลกูเสอือ าเภอแลว้แต่กรณี 

   การขออนุญาตจะต้องแจง้ความประสงค ์บอกรายละเอยีด เช่น การตระเตรยีมต่าง ๆ ตลอดจน
เตรยีมการฝึกเป็นตน้ 

ขอ้ 275 การเดนิทางไกลและแรมคนื ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืต้องระมดัระวงัดูแลลูกเสอืโดยใกล้ชดิ เพื่อมิ
ให้เกดิอนัตรายแก่ลูกเสอืขึน้ได ้ทัง้นี้ ตัง้แต่ออกเดนิทางจนกระทัง่กลบัถงึที่ตัง้กลุ่มลูกเสอืหรอื
กองลกูเสอื 

ขอ้ 276 เมื่อเสรจ็การเดนิทางไกลและแรมคนืแลว้ ไดป้ฏบิตัอิย่างไร ไดผ้ลอย่างไร ใหผู้ก้ ากบักลุ่มหรอืผู้
ก ากบักองลกูเสอืท ารายงานทีไ่ดก้ระท าไปโดยละเอยีดเสนอต่อผูส้ ัง่อนุญาต 

ขอ้ 277 การแรมคนืของลูกเสอืส ารอง นอกจากต้องปฏบิตัติามที่กล่าวมาขา้งต้นแล้ว ให้ปฏบิตัใินเรื่อง
ต่อไปนี้ดว้ย 

(1) มผีูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืควบคุมอย่างน้อย 2 คน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผูก้ ากบัลูกเสอื
ส ารองทีม่ปีระการณ์ ในเรือ่งการอยูค่่ายพกัแรมของลกูเสอืมาแลว้เป็นอยา่งดอีกีดว้ย 

(2) ตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืหรอืผูใ้หญ่อยา่งน้อย 1 คน ประจ าลกูเสอืส ารอง 6 คน 
(3) ในที่แรมคนืต้องมนี ้าประปาหรอืน ้าสะอาดส าหรบับรโิภค และมเีครื่องอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ในการท าครวั ตลอดจนเครือ่งสุขภณัฑท์ีถู่กสุขลกัษณะ 
(4) ศาลาที่พักของลูกเสือต้องสะอาด ถ้าไม่มีศาลาที่พักจะใช้เต็นท์ก็ได้ และต้องมี

จ านวนเพยีงพอ 
(5) ผูส้ ัง่อนุญาตใหน้ าลูกเสอืไปแรมคนื จะตอ้งไม่อนุญาตจนกว่าจะเป็นทีพ่อใจใจเรือ่งผู้

ควบคุมลกูเสอื สถานทีพ่กั และการตระเตรยีมต่าง ๆ  
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ขอ้ 278 ในการเดนิทางไกลและแรมคนื ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืไม่ควรอนุญาตใหลู้กเสอืลงเล่นน ้าในแม่น ้า 

ล าคลองหรอืสระ เวน้แต่จะไดร้บัการควบคุมโดยใกลช้ดิ 

   หากผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืจะอนุญาตใหล้กูเสอืลงเล่นน ้าจะตอ้งปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
(1) พจิารณาในเรื่องอายุ สุขภาพ ตลอดจนความสามารถในการว่ายน ้าของลูกเสอืแต่

ละคน 
(2) ตรวจสอบความลกึของน ้า 
(3) พจิารณาสภาพของลมฟ้าอากาศในขณะลงเล่นน ้า 
(4) แบ่งลูกเสอืเป็นหมู่ย่อย ๆ ตามความสามารถส าหรบัลงเล่นน ้า โดยใหแ้ต่ละหมู่มผีู้

ควบคุมโดยใกลช้ดิ 
(5) ใหเ้จา้หน้าทีส่ าหรบัดูแล ซึง่ควรเป็นผูท้ีร่บัเครื่องหมายวชิาช่วยผูป้ระสบภยัมาแลว้ 

กบัควรมเีครื่องอุปกรณ์ส าหรบัช่วยคนจมน ้าไว้ให้พร้อม สามารถที่จะช่วยเหลอืเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินไดท้นัท ี

(6) ในระหว่างการเล่นน ้า อาจให้ลูกเสอืจบัคู่เป็นคู่ ๆ โดยให้ดูแลช่วยเหลอืซึ่งกนัและ
กนัในการสอบจ านวนลกูเสอืว่าอยูค่รบหรอืไม ่ใหเ้ป่านกหวดี เมื่อไดย้นิสญัญาณ ลูกเสอืจะตอ้ง
อยูเ่ป็นคู่ ๆ อาจใหช้มูอืขึน้แลว้ตรวจสอบจ านวน 

(7) เมือ่ไดย้นิสญัญาณนกหวดีเลกิตามทีก่ าหนดไว ้ลกูเสอืตอ้งขึน้จากน ้าทนัท ี
ขอ้ 279 การเดนิทางไกลไปต่างประเทศ มรีะเบยีบปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

(1) ลูกเสือที่ประสงค์จะเดนิทางไกลไปต่างประเทศจะต้องยื่นเรื่องราวตามล าดบัชัน้
จนถึงส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทัง้ชี้แจงความประสงค์และ
รายละเอยีดต่าง ๆ  

(2) การเชญิลกูเสอืต่างประเทศมาเยีย่ม หรอืแรมคนืในประเทศไทย จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ
จากผู้อ านวยการลูกเสอืจงัหวดัหรอืเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาติ แล้วแต่
กรณ ี
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เน้ือหาวิชาประกอบการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 
ก. การเงินทางไกล 

ความหมายการเดนิทางไกล คอืการเดนิทางของลูกเสอืจากโรงเรยีนที่ตัง้กลุ่มตัง้กองลูกเสอืไปยงัจุดใดจุด

หนึ่งตามแต่ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืจะก าหนด โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อฝึกวชิาลกูเสอื (A tramping for training) 

ส่วนระยะทางทีไ่ปใกลไ้กลเพยีงใดแลว้แต่วตัถุประสงคก์ารฝึก 

หลกัการฝึก ใชร้ะบบหมู่เตม็ที่ และวชิาที่ฝึกต้องให้เดก็ได้รบัความก้าวหน้า หรอืไดร้บัความรูว้ชิา

ลกูเสอืสงูขึน้ไปตามล าดบัในการฝึก มคี าแนะน าดงัต่อไปนี้ 

(1) การเดนิทางไกล คอืใหล้กูเสอื “เดนิไป” ส าหรบักองลกูเสอืในนครใหญ่ ๆ ทีม่กีารจราจรคบัคัง่ ผู้
ก ากบัลูกเสอือาจนัดพบลูกเสอืที่ชานนครหรอืชานเมอืง หรอืจะขึน้รถประจ าทางพรอ้มกนัมายงัจุดที่นัดพบ 
แลว้ผูก้ ากบัลกูเสอืเริม่ฝึกเดนิทางไกล ในชัน้ตน้ควรมรีะยะทางสัน้ ๆ ก่อน เช่น 2-3 กโิลเมตร 

การฝึกวชิาลูกเสอื อาจฝึกระหว่างเดนิทางและฝึกเมื่อถึงปลายทางที่ก าหนดไว้ และควรจะมี
ขอบขา่ยทีจ่ ากดั หรอืมวีตัถุประสงคท์ีแ่น่นอน เช่น การสะกดรอย เขยีนภาพรา่ง คาดคะเน ก่อกองไฟ ฯลฯ 

ในขัน้ต่อไป ใหเ้พิม่ระยะทางไกลออกไปเรือ่ย ๆ และเสน้ทางกค็วรใหแ้ปลก ๆ ใหม่ ๆ พยายาม
เดนิตามทางเกวยีน ทางคนเดนิลดัเลาะไปตามภูมปิระเทศทีร่ ื่นรมย ์เพื่อเรา้ความอยากรูอ้ยากเหน็ใหลู้กเสอื
ได้สงัเกตจดจ ายิง่ขึน้ ส่วนการฝึกวชิาลูกเสอืก็ฝึกให้สูงขึน้ตามล าดบั เช่น ให้สรา้งสะพานขา้มล าธาร สรา้ง
เพงิทีพ่กั สรา้งหอคอย ช่วยชวีติเนื่องจากอุบตัเิหตุตามแต่สมมตุขิึน้ ซึง่ลกูเสอืจะตอ้งปฏบิตัทินัททีนัใด เป็นตน้ 

(2) เครือ่งหลงั (ย่าม) ในการเดนิทางไกลระยะสัน้ ๆ ใชเ้วลาไมน่าน ลกูเสอือาจไมต่อ้งเตรยีมอาหาร
ไปรบัประทาน แต่ถ้าไปไกลและใช้เวลานานถึงครึง่วนัก็จะต้องเตรยีมอาหารส าเรจ็รูปไปรบัประทาน เช่น 
ขา้วห่อ ขา้วต้มมดั หรอือาหารห่ออย่างอื่น ๆ (ลูกเสอืเมรกินัมกัใชแ้ซนวชิ จงึเรยีกการเดนิทางไกลชนิดนี้ ว่า
เดนิทางไกลแบบแซนวชิ)ในกรณีเช่นนี้ ลูกเสอืจะต้องมเีครื่องหลงั (ย่าม) เพื่อใส่อาหารส าเรจ็รปูและสิง่ของ
จ าเป็นอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมกีระตดิใส่น ้าทีส่ะอาดไปรบัประทานดว้ย 

ในการเดินทางไกลขัน้ต่อไป ลูกเสือจะต้องน าภาชนะหุงต้มและอาหารสดอาหารแห้งไป
ประกอบอาหารรบัประทานเอง 

เครือ่งหลงัและเรือ่งอาหาร มคี าแนะน ายอ่ ๆ ดงัต่อไปนี้ 
1) เครือ่งหลงั ควรเลอืกขนาดทีเ่หมาะ ไมใ่หญ่และเลก็เกนิไป 
2) การบรรจุสิง่ของลงในเครื่องหลงั ควรเอาของทีใ่ชภ้ายหลงัเรอืนหนัก ๆ ไวข้า้งล่าง ของทีต่อ้งใช้

บ่อย ๆ ไวข้า้งบน ของบางประเภทควรใส่ถุงผา้หรอืถุงพลาสตกิ จะท าใหส้ะดวกในการเกบ็ และเมื่อต้องการ
ใชจ้ะหยบิไดง้า่ย 

3) อาหารสดอาหารแห้งที่น าไปควรจะมนี ้าหนักเบา กนิเนื้อที่น้อย รายการอาหาร (เมนูอาหารก็
ควรเป็นชนิดงา่ย ๆ ท างา่ย ๆ ไมยุ่ง่ยากและใชเ้วลาประกอบอาหารไมน่าน 

(3) การเดนิทางไกลควรไปในหยุดโรงเรยีน เช่น วนัเสาร ์วนัอาทติย ์หรอืวนัหยุดพเิศษอื่น ๆ ทัง้นี้ 
เพื่อมใิหเ้ดก็ตอ้งเสยีเวลาเรยีน 
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อนึ่ง ผูก้ ากบัลกูเสอืควรจะไดก้ าหนดแผนการฝึกเดนิทางไกลว่าปีหนึ่งจะไปกีค่ร ัง้ เช่น สมมตุวิ่า
เดอืนละครัง้ ก าหนดวนัเสารส์ปัดาห์ที่ 3 ของเดอืน เมื่อก าหนดดงันี้แล้ว เด็กก็จะได้ทราบล่วงหน้าและได้
เตรยีมตวัแต่เนิ่น ๆ 

ในการเดนิทางไกลผูก้ ากบัลูกเสอืจะต้องแจง้รายละเอยีด การฝึกใหลู้กเสอืทราบล่วงหน้า และ
ขออนุญาตผู้ปกครอง ต้องแจง้ให้ทราบว่าเดก็จะเตรยีมสิง่ของอะไรบ้าง กลบัถงึกองหรอืถงึบ้านเวลาเท่าใด 
เป็นตน้ 
 

ค าแนะน าทัว่ไป 
(1) ในการกะโปรแกรมการเดินทางไกล ตลอดจนจะไปฝึก ณ ที่ใดนัน้ ผู้ก ากับลูกเสือควรจะได้

ปรกึษาทีป่ระชุมนายหมู ่และถ้าเป็นเสน้ทางใหม ่ไม่ทราบภมูปิระเทศด ีควรออกไปส ารวจก่อน จ าเป็นกค็วร
ขออนุญาตเจา้ของทีด่นิ เจา้ของสถานทีไ่วล้่วงหน้า และควรรูเ้ร ือ่งราวต่าง ๆ ในทอ้งถิน่นัน้ตามสมควร 

(2) การเดนิทางไกล ควรให้ลูกเสอืออกเดนิทางเป็นรายหมู่ มนีายหมู่รบัผดิชอบ โดยก าหนดเวลา
นัน้เวลานี้ใหห้มู่นัน้ ๆ ออก (อาจบรรจคุ าสัง่ลงในซองตลอดจนบอกวธิปีฏบิตัต่ิาง ๆ) ทัง้นี้ เพื่อฝึกนายหมูใ่ห้
เป็นผูน้ า และสะดวกแก่การจราจรดว้ย 

(3) การก าหนดเส้นทางเดนิ ควรเลยีงไม่เดนิตามถนนใหญ่ที่การจราจรคับคัง่ ต้องก าชบัลูกเสอืให้
ระมดัระวงัมใิห้เกดิอุบตัเิหตุ เมื่อเดนิตามถนนจะปฏบิตัติามกฎจราจรโดยเคร่งครดั ควรเดนิเรยีงเดี่ยว โดย
นายหมู่น าหน้าหมู่ รองนายหมู่อยู่หลงัหมู่ หมู่ต่อหมู่ให้ทิง้ระยะพอสมควร ถ้าเดนิเวลากลางคนืเดอืนมดื ให้
ใชผ้า้สขีาวพนัขาเพื่อเป็นทีส่งัเกตของผูข้บัรถ นายหมูค่วรถอืคบไฟหรอืไฟฟ้าเดนิทาง 

(4) ผูก้ ากบัลกูเสอืควรจะไดท้ราบสุขภาพของลกูเสอื เฉพาะอยา่งยิง่ในการเดนิทางทีไ่กลมาก ผูใ้ดที่
โรคประจ าตวัรา้ยแรงอะไรบา้ง เช่นเกีย่วกบัโรคหวัใจ เป็นต้น ส าหรบัรองเทา้ควรใหล้กูเสอืใชร้องเทา้เก่าทีใ่ส่
สบายและมสี้นหนา เครื่องแบบไม่ควรรดักุมเกินไป เช่น ที่หวัเข่า สะเอว บ่า และคอ น ้าดื่มและอาหาร 
ระหว่างเดนิทางลกูเสอืไมค่วรรบัประทาน หากกระหายน ้ามากควรอมน ้าไวส้กัครูแ่ลว้บว้นทิง้เสยี 

(5) ลกูเสอืตอ้งไมท่ าความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ชาวบา้นดว้ยประการต่าง ๆ เช่น 
- อยา่เดนิบุกหรอืเหยยีบย ่าตน้ขา้วและพชืต่าง ๆ ทีเ่ขาปลกูไว ้
- อยา่หกัหรอืถอนตน้ขา้วและพชืต่าง ๆ ทีป่ลกูไว้ 
- อยา่ตอ้นปศุสตัวใ์หแ้ตกกระจาย 
- อยา่รือ้ถอนรัว้ทีเ่ขาปักไว ้ตลอดจนผกั ผลไม ้และสิง่ต่าง ๆ หา้มหยบิฉวยเอาไปโดยพลการ 

(6) ไมค่วรเดนิตามทางรถไฟและเมือ่จะขา้มทางรถไฟตอ้งระมดัระวงั เมือ่เหน็ว่าปลอดภยัแลว้จงึขา้ม 
(7) การเดนิทางไกลไม่ใช่เป็นการ “แข่งขนัการเดนิ” ควรเดนิอยา่งปรกตนิัน่เอง เมื่อเดนิได ้20 นาท ี

ควรหยุดพกัสกั 4-5 นาท ีทัง้นี้เพื่อเป็นการพกัผ่อนและคอยผูม้าล่า การพกันัน้ถา้จะใหด้คีวรนอนราบโดยยก
ขาใหส้งู พาดกบัเกา้อี ่ตน้ไมห้รอืสิง่อื่น ๆ 

(8) ผูก้ ากบัลกูเสอืควรเตรยีมกระเป๋ายา และอุปกรณ์การฝึกไปใหพ้รกัพรอ้ม 
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การเดินทางไกลไปต่างประเทศ 
ก่อนที่ลูกเสอืจะเดนิทางไกลไปต่างประเทศ ควรจะได้ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืของตนหรอือาจ

ขอค าแนะน าจากผู้ตรวจการลูกเสือ ฝ่ายต่างประเทศ (International Commissioner) ในส านักงาน
คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิเมือ่ตกลงใจแน่นอนแลว้ พงึปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1. ท ารายงานเสนอผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืของตนชี้แจงความประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว
ผ่านขึน้ไปตามล าดบัจนถงึส านักงานคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิและเมื่อส านักงานฯ ไดพ้จิารณา
เห็นเป็นการสมควรก็จะออกหนังสอื Letter of Introduction เป็นหนังสอืรบัรองว่าท่านเป็นลูกเสอืไทยโดย
แทจ้รงิ และส านกังานฯ อาจแจง้ไปยงัประเทศทีเ่กีย่วขอ้งใหท้ราบล่วงหน้า 

2. หากท่านจะต้องไปในงานชุมนุมลูกเสอืหรอืไปอยู่ค่ายพกัแรมร่วมกบัลูกเสอืต่างประเทศจ าเป็น
จะตอ้งฝึกการอยูค่่ายพกัแรม การเล่นรอบกองไฟ การแสดงและสิง่อื่น ๆ ไวใ้หช้ านาญ 

3. จดัท าหนังสือเดินทาง Pass Port ณ กระทรวงการต่างประเทศและฉีดยา ปลูกฝีป้องกันไข้
ทรพษิตามทีท่างการก าหนด เสรจ็แลว้ไปลงตรา ณ สถานเอกอคัรราชทตูประเทศทีจ่ะไป 

สิง่เหล่านี้ตอ้งเตรยีมเนิ่น ๆ นอกจากนัน้จะตอ้งเตรยีมเสือ้ผา้และเครือ่งใชต่้าง ๆ ทีจ่ะน าไป 
4. ควรรู้ภาษาประเทศที่จะไปให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ประโยคหรอืค าที่จ าเป็นต้องใช้

บ่อย ๆ ตลอดจนควรรูภู้มศิาสตรป์ระวตัศิาสตรข์นบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่ และรูข้นบธรรมเนียม
ของลกูเสอืดว้ย เช่น บางประเทศ ผูก้ ากบัลูกเสอื (ในเครื่องแบบ) เขาจะไม่สูบบุหรีเ่ลย ฉะนัน้เมือ่อยู่รว่มกบั
เขา ท่านกไ็มค่วรสบูบุหรีด่ว้ยเช่นเดยีวกนั 

5. จกัแลกเงนิ และควรทราบอตัราแลกเงนิประเทศนัน้ ๆ กบัเงนิไทยตลอดจนจะน าเงนิตราเขา้ได้
เท่าใด สิง่ของอะไรทีต่้องหา้มและเสยีภาษีศุลกากร ลูกเสอืพงึปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ 
ๆ โดยเครง่ครดั 

6. เมื่อออกจากประเทศไทยแล้ว จะต้องเข้าใจว่าท่านเป็นชาวต่างประเทศ ทุกสิง่ทุกอย่าง เช่น 
อาหารการกิน ย่อมแตกต่างจากบ้านเราทัง้สิ้น ฉะนัน้ต้องมคีวามอดทนต่อความยากล าบากและความไม่
สะดวกนานาประการ จะต้องไม่ปรปิากบ่น ไม่วพิากษ์วจิารณ์ใหแ้สลงใจลูกเสอืประเทศเจา้ของบา้น แต่ท าใจ
ใหร้ืน่เรงิแจม่ใส และยิม้แยม้เสมอ 

7. ตอ้งจ าไวว้่า ท่านเป็นตวัแทนคณะลูกเสอืไทย ท่านเป็นผูแ้ทนชาวไทยทัง้ประเทศ ฉะนัน้จะต้อง
ท าหน้าทีอ่ย่างเอกอคัรราชทูตไปเผยแพร่ชาตไิทย และปลูกฝังมติรภาพกบัลูกเสอืต่างประเทศ ท่านต้องท า
หน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ด อนัใดทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ไมด่ไีมง่าม พงึละเวน้เสยีโดยสิน้เชงิ 

หมายเหตุ ในการไปต่างประเทศ พงึระมดัระวงัหนังสอืเดนิทาง หนังสอืส าคญัในการฉีดยาปลูกฝี

ป้องกนัไขท้รพษิ เงนิ และหนงัสอื Letter of Introduction ซึง่ควรจะตดิตวัอยูเ่สมอ อย่าใหห้ายได ้โดยเฉพาะ

หนังสอื Letter of Introduction นี้ ทางการลูกเสอืถอืเป็นเรื่องส าคญัมาก ถ้าไม่มกี็ถอืเป็นลูกเสอืปลอมหรอื

ลูกเสอืเก๊ซึง่ทางการลูกเสอืโลกได้มหีนังสอืถงึสมาคมลูกเสอืประเทศต่าง ๆ หา้มรบัรองหรอืช่วยเหลอืใด ๆ 

ทัง้สิน้ 
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การเดนิทางไกลแบบอื่น ๆ มดีงัต่อไปนี้ 

1. เดนิทางไกลไปทางเรอื ควรจะต้องรูก้ฎเกณฑร์ะเบยีบแบบแผนการใชเ้รอื ตลอดทางน ้าต่าง ๆ 
ตามสมควร 

2. เดนิทางไกลโดยขีม่า้ เหมาะส าหรบัการส ารวจภูมปิระเทศและบุกเบกิ 
3. เดนิทางไกลขีร่ถจกัรยาน เหมาะส าหรบัการส ารวจภมูปิระเทศและบุกเบกิ 
4. เดนิทางไกลโดยขีร่ถจกัรยานยนต ์เหมาะส าหรบัลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ขึน้ไป 

 

ประโยชน์ของการเดินทางไกล 

1. เป็นการฝึกหดัความอดทน ความรอบคอบ ไมป่ระมาทของลกูเสอื 
2. ท าใหล้กูเสอืรูจ้กัตระเตรยีมการและสิง่จ าเป็นในการเดนิทางไกล 
3. ท าใหล้กูเสอืเป็นคนมคีวามสงัเกตด ี
4. ท าใหล้กูเสอืเกดิความระมดัระวงัต่ออนัตรายทีจ่ะพงึเกดิขึน้โดยไมป่ระมาท 
5. ท าใหล้กูเสอืเกดิความสามคัค ีช่วยเหลอืกนัเพราะอยูร่ว่มกนัเป็นหมวดหมู่ 
6. ท าใหล้กูเสอืไดใ้ชช้วีติชาวป่า 
7. ท าใหล้กูเสอืรูจ้กัช่วยตนเอง เช่น ประกอบอาหาร ท าทีพ่กั ฯลฯ 
8. ท าให้ลูกเสอืรูจ้ดัช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั เช่น ช่วยดูแลทรพัยส์นิผู้อื่น ช่วยระวงัภัยด้วยการอยู่

ยาม ยนืยาม ช่วยเหลอืเพื่อนเมือ่ยามเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
 
การฝึกอบรมก่อนเดินทางไกล 

1. ฝึกอบรมระเบยีบวนิยัและระบบหมู ่
2. ฝึกอบรมเกีย่วกบัการปฏบิตัริะหว่างทาง เช่น การเดนิทาง 

- เดนิทางใหถู้กตอ้งตามกฎจราจร 
- เดนิ 20 นาท ีพกั 4-5 นาท ี
- เวลาเดนิหา้มรบัประทานของหวาน 
- ถ้าเดนิทางเวลากลางคนื ต้องมไีฟฉาย ตะเกยีง ไม่ควรสวมชุดสดี า เพื่อความปลอดภยับน

ทอ้งถนน 
- เวลาผ่านหมูบ่า้น หา้มเยา้แหยส่ตัย ์ท าตวัเป็นมติรทีด่กีบัชาวบา้น 
- อุปกรณ์การเดนิทางที่น าติดตวัไปต้องคอยส ารวจอยู่เสมอเมื่อเวลาหยุดพกัหรอืเริม่ออก

เดนิทางไปยงัจดุต่อไป ทัง้นี้เพื่อป้องกนัการสญูหาย 
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การเตรียมการของผู้ก ากบั 

1. แบ่งงานใหร้องผูก้ ากบัท าการฝึกอบรมก่อนพาลกูเสอืออกเดนิทางไกล 
2. เมื่อลูกเสอืเดนิทางไกล ต้องมอบหมายงานให้รองผู้ก ากบัรบัผดิชอบทุกคนตามความถนัด ถ้า

รองผูก้ ากบัยงัมปีระสบการณ์ไมพ่อ ผูก้ ากบัตอ้งสอนหรอืแนะน าก่อน อยา่บงัคบัใหเ้ขาท างาน 
3. การมอบหมายงานควร 

3.1 คอยตดิตามดกูารเดนิทางตามเสน้ทาง 
3.2 ระมดัระวงัเครือ่งดื่ม อาหาร 
3.3 ดแูลการปฐมพยาบาล 
3.4 ดแูละความปลอดภยัต่าง ๆ ตามทีเ่หน็สมควร 

อปุกรณ์และเคร่ืองใช้ในการเดินทางไกล 

เมื่อทราบว่าจะมกีารเดนิทางไกลด้วยเท้าในวนัรุ่งขึน้ เพื่อไปอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสอืต้องเตรยีมการ
ต่าง ๆ ไวใ้หเ้รยีบรอ้ยในตอนเยน็ หรอืก่อนก าหนดการเคลื่อนทีใ่หเ้รยีบรอ้ย ดงัต่อไปนี้ 

1. กระตกิน ้า ลา้งใหส้ะอาด และเตมิน ้าใหมใ่หเ้ตม็ ก่อนออกเดนิทางเลก็น้อย 
2. ตรวจดูเครื่องใช้ประจ ากายของตน เช่น ผ้าเชด็หน้า แปรงสฟัีง หว ีกระจกเลก็ ๆ เขม็เยบ็ผ้า 

ดา้ยเยบ็ผา้ เขม็กลดัซ่อนปลาย เชอืกผกูเงือ่น เสือ้ กางเกง ผา้ขาวมา้ ม ีเสื่อ 
3. เครือ่งแบบ และเครือ่งประกอบเครือ่งแบบ 
4. ไฟฉาย ชอ้นสอ้ม เชอืกผกูรองเทา้ส าหรบัอะไหล่ จานขา้วประจ าตวั ถว้ยน ้าเลก็ ๆ  
5. ยาประจ าตวั และยาส าหรบัปฐมพยาบาลบาดแผลเลก็ ๆ น้อย ๆ 
6. ตรวจดูเครื่องมอืเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะน าไปว่าเรยีบรอ้ยใชก้ารไดห้รอืไม่ได ้หากช ารุด กจ็ดัการ

ซ่อมแซมใหค้รบถว้นสมบรูณ์ 
7. ตรวจดูความเรยีบรอ้ยของเครือ่งสนาม และหบีห่อต่าง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ย ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการ

เดนิทาง 
8. ตรวจดถุูงเทา้ รองเทา้ใหใ้ส่ไดส้บาย อยูใ่นสภาพทีด่ ีเหมาะแก่การใช้ ปกตไิมค่วรใชร้องเทา้ใหม ่

เพราะจะกดัเทา้ หากจ าเป็นควรทาน ้ามนั 
9. เขม็ทศิ แผนที ่สมดุบนัทกึการเดนิทาง ดนิสอ 
10. ผา้ห่ม หมอน ผา้ปนูอน เตน็ทป์ระจ าตวั (เตน็ท ์5 ชาย) 
11. หน้าฝนควรจะมเีสือ้ฝน 
12. เชอืกส าหรบัผกูมดัของเลก็ ๆ น้อย ๆ 
13. หากหาไดค้วรมกีลอ้งถ่ายรปู 
14. พลองลกูเสอืส าหรบัลูกเสอืสามญั ไมง้า่มส าหรบัลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่และวสิามญั 
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อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ในการเดินทางไกลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
1. เคร่ืองใช้ในการอยู่ค่ายพกัแรมทัว่ไป ควรม ีเตน็ทเ์กบ็พสัดุ เตน็ทพ์ยาบาล ฉากกัน้หอ้งสว้ม

พรอ้มเสา (ใชผ้า้ใบเป็นฉาก) ขวาน คอ้นและตะป ูธงชาต ิกระเป๋ายา ไมข้ดีไฟ เขยีนไข สบู่ 
2. เครื่องใช้ประจ าตัวลูกเสือ ควรมเีครื่องแบบลูกเสอื เสื้อเชิ้ต กางเกงขาสัน้ ถุงเท้า ส าหรบั

อะไหล่ กางเกงนอน เสื้อนอน รองเท้าแตะ เครื่องหลงั (เป้) ผ้าเชด็ตวั ผ้าเชด็หน้า สบู่ หว ีแปรงสฟัีน มดี 
ชอ้นสอ้ม แกว้น ้า เครือ่งเยบ็ต่าง ๆ เช่น เขม็ ดา้ย 

3. เคร่ืองใช้ประจ าหมู่ลูกเสือ ควรม ีเต็นท์นอน ไฟฟ้าเดนิทาง ตะเกยีงหรอืเทยีนไข ไม้ขดีไฟ 
กะละมงัส าหรบัซกัผ้า ขวาน มดี ถุงหรอืถงัใส่น ้า ผา้ใบกบัแดดส าหรบัหุงต้ม และรบัประทานอาหาร เครื่อง
หุงตม้ (หมอ้หุงขา้ว กระทะ ตะหลวิ จาน ฯลฯ) ทีเ่ปิดกระป๋อง ยาขดัรองเทา้ ธงหมู ่

4. เครื่องใช้ประจ าตวัผู้บงัคบับญัชาลูกเสือ ควรม ีเครื่องแบบผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอื เตน็ท์นอน 
เครือ่งใชป้ระจ าตวั ไฟฟ้าเดนิทาง แผนที ่เขม็ทศิ กระเป๋ายา 

5. เคร่ืองใช้ในการฝึกวิชาลูกเสือ ซึง่ขึน้อยู่กบัว่า จะฝึกเรือ่งอะไร มโีปรแกรมอย่างไร จะต้องน า
เครือ่งใชไ้ปประกอบการสอน และใชใ้นการแขง่ขนัใหค้รบถว้น 

6. ยาและเครื่องเวชภณัฑ์ นอกจากอุปกรณ์หรอืเครือ่งใชใ้นการเดนิทางไกล 5 ประเภท ดงักล่าว
ขา้งต้นแลว้ ยงัมสีิง่ทีจ่ าเป็นในการเดนิทางไกลอกีดงันี้ ย่าฆ่าเชือ้ (ทงิเจอรไ์อโอดนี) แอมโมเนียหอม ยาทา
แก้ไฟไหม้น ้ารอ้นลวก (ขี้ผึ้ง เพนนิซิสนิ) ดีเกลอื แอสไพรนิ ยาล้างตา ฯลฯ ถ้วยยา กรรไกร ผ้าพนัแผล
ขนาดต่าง ๆ ผา้ปิดแผลทีส่ะอาด ผา้ยางปิดแผล เป็นตน้ 

7. เครื่องหลงั (เป้) ในการเดนิทางไกลระยะสัน้ ๆ ใชเ้วลาไม่นาน ลูกเสอือาจไม่ต้องเตรยีมอาหาร
ไปรบัประทาน แต่ถ้าไกลและใชเ้วลานานถงึครึง่วนั กจ็ะต้องเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูไปรบัประทาน เช่น ขา้ว
ห่อ ข้าวต้มมดั หรอือาหารอย่างอื่น (ลูกเสอือเมรกินัมกัใช้แซนวชิ จงึเรยีกการเดนิทางไกลชนิดนี้ว่าเดิน
ทางไกลแบบแซนวสิ) ในกรณีเช่นนี้ลกูเสอืจะตอ้งมเีครือ่งหลงั (เป้) เพื่อใส่อาหารส าเรจ็รปู และสิง่ของจ าเป็น
อื่น ๆ นอกจากนี้ ควรมกีระตกิน ้าทีส่ะอาดไปรบัประทานดว้ย 

ข้อแนะน า ในการบรรจุสิง่ของเครื่องใชป้ระจ าวนัลงเครือ่งหลงั ควรมถุีงเลก็ ๆ หลาย ๆ ใบส าหรบั

ใส่สิง่ของจ าเป็นโดยจดัเป็นพวก เช่น ยาสฟัีน สบู่ พวกอาหาร พวกยารกัษาโรค ทัว่ไป พวกยาประจ าตวั 

โดยจดัพวกละถุง เพื่อสะดวกต่อการหยบิใชแ้ละเกบ็ ซึง่มหีลกัการบรรจสุิง่ของลงเครือ่งหลงั ดงันี้ 

1. เครือ่งหลงัควรเลอืกขนาดทีเ่หมาะ ไมใ่หญ่หรอืเลก็จนเกนิไป 
2. การบรรจสุิง่ของในเครื่องหลงั ควรบรรจุของทีใ่ชภ้ายหลงัหนัก ๆ ไวข้า้งล่าง ของต้องใชบ้่อย ๆ 

ไวข้า้งบน ของบางประเภทควรใส่ถุงหรอืถุงพลาสตกิ เพราะจะท าใหส้ะดวกในการเกบ็และเมือ่ต้องการใชจ้ะ
หยบิไดง้า่ย 

3. ของควรจดับรรจุไวด้า้นใน ส่วนของนุ่ม ๆ ควรใส่บรรจุไวด้า้นรมินอก เมื่อเวลาเดนิทางจะไดไ้ม่
เจบ็หลงั 
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ตวัอย่างอปุกรณ์การเดินทางไกลและการบรรจเุคร่ืองหลงั 

 
แผนท่ีสงัเขปเพ่ือช่วยความจ า 

 

 
สรปุการเดินทางไกล 

ในการเดินทางไกลในต าราลูกเสือของต่างประเทศแนะน าให้จ าหลกั 4 ประการ คือ When? ไป
เมือ่ไหร ่What? ไปท าอะไร Where? ไปทีไ่หน How? ไปอยา่งไร 

When?  = การเดนิทางไกลของลกูเสอืควรไปในวนัเสาร ์อาทติย ์หรอืวนัหยดุโรงเรยีน 

เครื่องแบ

บลกูเสือ 
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What?   = ไปเรยีนวชิาลกูเสอื เช่น การส ารวจ ท าแผนที ่ก่อกองไฟ ฯลฯ 

Where? = ไปตามเสน้ทางทีภู่มปิระเทศรืน่รมยห์รอืสวยงาม เมือ่ถงึจดุหมายปลายทางแลว้

ลกูเสอืหยดุรบัประทานอาหาร 

How?   = เตรยีมสิง่ของอะไรไปบา้ง และเอาไปอยา่งไร 

ก. การอยู่ค่ายพกัแรม 
บ.ี-พ.ีกล่าวไวว้่า 

“การอยู่ค่ายพกัแรม เป็นเรื่องใหญ่ในการลูกเสอื ซึ่งเด็กชอบและเป็นโอกาสส าหรบัสอนเด็กให้มี

ความเชื่อมัน่ ความคดิหาหนทาง กบัทัง้เป็นการส่งเสรมิสุขภาพของเดก็ดว้ย 

บดิามารดาของเดก็บางคนซึ่งไม่เคยมปีระสบการณ์ในการอยู่ค่ายพกัแรม มอดูการอยู่ค่ายพกัแรม

ดว้ยความวติกกงัวล เพราะเกรงว่าบางทีจ่ะเป็นการล าบากและเสีย่ภยัเกนิไปส าหรบัเดก็ แต่เมื่อไดเ้หน็บุตร

ขอตนกลบัมาเป่ียมดว้ยสุขภาพและความสุขภายนอก ทัง้ในทางจติใจกด็ขีึน้ ในเรื่องความเป็นลูกผูช้ายและ

การคบเพื่อน บดิามารดากย็อ่มมองเหน็ส่วนด ีซึง่ไดม้าจากการไปเทีย่วเช่นน้ี 

ดงันัน้ ขา้พเจา้จงึหวงัดว้ยความจรงิใจว่า คงไม่มอุีปสรรคอนัใดที่จะท าใหเ้ดก็ไม่อาจไปพกัผ่อนตาม

แนวทีไ่ดแ้นะน าไว”้ 

การอยู่ค่ายพกัแรม 
การเป็นลูกเสอืที่สมบูรณ์นัน้จะต้องมกีารอยู่ค่ายพกัแรม คือการออกจากบ้านไปนอนแรมคนืกับ

เพื่อนลูกเสอื อาจจะนอนบนอาคารเรยีน นอกบ้านพกั นอนกางเตน็ทช์ายทุ่ง ชายป่า เชงิเขา ชายทะเลกไ็ด ้
การอยูค่่ายพกัแรมเป็นการสนับสนุนใหล้กูเสอืคุย้เคยกบัชวีติกลางแจง้และธรรมชาต ิการอยูค่่ายพกัแรมเป็น
กจิกรรมในการเรยีนวชิาลกูเสอื 
 

ประโยชน์และความมุ่งหมายของการอยู่ค่ายพกัแรม 
1. เพื่อฝึกใหล้กูเสอืมรีะเบยีบวนิยั มคีวามอดทน 
2. เพื่อสนองความตอ้งการของเดก็และเยาวชนทีช่อบการเดนิทางไกลชอบผจญภยัและชอบส ารวจ 
3. เพื่อส่งเสรมิใหล้กูเสอืมพีลานามยั ไดอ้อกก าลงักายกลางแจง้ไดเ้ล่นสนุกสนาน 
4. เพื่อฝึกใหล้กูเสอืไดใ้ชช้วีติอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น รูจ้กัท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
5. เพื่อใหล้กูเสอืไดเ้รยีนวชิาลกูเสอืเพิม่เตมิ และไดท้ดสอบวชิาลกูเสอื 
6. เพื่อใหล้กูเสอืไดฝึ้กปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
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หลกัในการจดัไปอยู่ค่ายพกัแรม 
การไปอยูค่่ายพกัแรม ควรจะไดก้ าหนดหลกัการในเรือ่งต่อไปนี้เสยีก่อน 
1. ไปท าไม จะตอ้งก าหนดจดุมุง่หมายในการจดัไปอยูค่่ายพกัแรมในครัง้นี้ใหแ้น่ชดัว่าไปท าไม 
2. ไปท าอะไร จะตอ้งก าหนดว่าในการไปอยูค่่ายพกัแรมจะท ากจิกรรมใดบา้ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

จดุมุง่หมายทีว่างไว ้
3. ไปท่ีไหน จะตอ้งเลอืกสถานทีท่ีจ่ะไปค่ายพกัแรมใหเ้หมาะสมกบัการจดักจิกรรม 
4. ไปอย่างไร จะตอ้งก าหนดเสน้ทางรวมทัง้พาหนะในการเดนิทางใหเ้หมาะสม 
5. ไปเม่ือใด จะต้องก าหนดวนัเดนิทางและวนัทีไ่ปอยู่ค่ายพกัแรมใหเ้หมาะสม ควรจะเป็นวนัหยุด 

หรอืวนัว่างทีส่ะดวกกนัทุก ๆ ฝ่าย 
 
การอยู่ค่ายพกัแรม แบ่งออกเป็น 4 หมวด ดงันี้ 

หมวด 1 
ก่อนไปอยู่ค่ายพกัแรม 

 
1. การฝึกตนเอง ผู้ก ากบัลูกเสอืจะน าลูกเสอืไปอยู่ค่ายพกัแรมนัน้จ าเป็นจะต้องฝึกตนเองให้มี

ความรอบรูแ้ละช านิช านาญในเรื่องการอยู่ค่ายพกัแรมเป็นอย่างดก่ีอน ซึง่อาจจะท าไดห้ลายวธิ ีเช่น เขา้อยู่
ค่ายพกัแรมร่วมกบัผู้ก ากบัลูกเสอืที่มคีวามช านาญ หรอืเขา้รบัการอบรมผู้ก ากบัลูกเสอืขัน้ P.T.C. หรอืขัน้ 
Wood badge ซึ่งส านักงานคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตไิด้จดัเป็นประจ าอยู่แลว้ นอกจากนัน้ อาจ
ศกึษาและคน้ควา้จากต าราการอยูค่่ายพกัแรมในหอ้งสมุด สอบถามหรอืสนทนากบัผูก้ ากบัลกูเสอือาวุโส ซึง่
จะท าใหเ้ราไดร้บัความรูใ้หม ่ๆ จากประสบการณ์ของเขาเพิม่ขึน้ 

2. การฝึกต้องก้าวหน้า เมื่อได้ฝึกลูกเสอืตามที่กล่าวมาขา้งต้นดแีล้ว ขัน้ต่อไปก็ให้น านายหมู่
ลกูเสอื (รองนายหมูด่ว้ยกไ็ด)้ ไปฝึกการอยูค่่ายพกัแรมในวนัเสาร ์หรอืวนัอาทติยโ์ดยมผีูก้ ากบัลกูเสอืเป็นผูฝึ้ก 

หลงัจากนัน้ให้น าลูกเสอืทัง้กองไปฝึก และเมื่อเหน็ว่าพอจะ “ปล่อยหมู่” ได้ ขัน้ต่อไปก็ให้ต่าง
หมู่ต่างแยกกนัไปอยูค่่ายพกัแรมตามล าพงัอกีสกั 1-2 ครัง้ ลกูเสอืทุกคนควรจะไดฝึ้กการอยูค่่ายพกัแรม  3-
4 ครัง้ เป็นอยา่งน้อยก่อนทีจ่ะไปอยูค่่ายพกัแรมฤดรูอ้นในตอนปลายปี 

3. แบบการอยู่ค่ายพกัแรม การไปอยู่ค่ายพกัแรม B.P. ไดก้ล่าวว่า “เป็นโอกาสอนัดขีองผูก้ ากบั
ลูกเสือ” กล่าวคือ เป็นโอกาสอนัดีของผู้ก ากับลูกเสอืที่ได้สอนวิชาลูกเสอือย่างจรงิจงั เพราะมี เวลามาก 
นอกจากนัน้ยงัจะไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัเดก็ ท าใหเ้ป็นอุปนิสยัใจคอ และการปฏบิตังิานของเดก็แต่ละคน ซึง่จะเป็น
ทางให้ผู้ก ากบัลูกเสอืได้แก้ไขขอ้บกพร่องให้ดขีึน้ในกาลต่อไป ฉะนัน้เพื่อจะได้บรรลุวตัถุประสงค์ดงักล่าว 
B.P.ไดก้ล่าวว่า “การน าลกูเสอืไปอยูค่่ายพกัแรมคราวละมาก ๆ ในแงก่ารฝึกอบรมนัน้เป็นวธิกีารทีไ่ม่ด”ี 

อุดมการณ์ฝึกอยู่ค่ายพกัแรมถือหลกัว่าฝึกลูกเสือเป็นหมู่แต่ละหมู่ ตัง้เต็นท์พกัของตนเอง
ประกอบอาหารเอง และทุกหมูท่ างานเป็นอสิระ 
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การอยูค่่ายพกัแรมมหีลายแบบ เช่น 
1. อยูค่่ายพกัแรมในระยะสัน้ คอืไปเพยีง 1 - 2 คนื เช่น ในวนัเสาร ์วนัอาทติย ์แลว้เดนิทางกลบั 
2. อยู่ค่ายพกัแรมในระยะยาว หรอืบางทเีรยีกว่า อยู่ค่ายพกัแรมฤดูรอ้น ตามปกตจิะอยู่ตัง้แต่ 

7 คนืขึน้ไป 
3. อยู่ค่ายพกัแรมแบบเคลื่อนที่เช่น ไปโดยรถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ ฯลฯ การอยู่ค่ายแบบนี้

เกบ็เตน็ทพ์กัในตอนเชา้แลว้เดนิทางต่อไป เยน็ลงกต็ัง้เตน็ทพ์กัแรมใหม ่เช่นน้ีจนกว่าจะถงึจดุหมายปลาทาง 
4. ข้อบงัคบัคณะลูกเสือแห่งชาติ การน าลูกเสอืไปอยู่ค่ายพกัแรม ผูก้ ากบัลูกเสอืจะต้องปฏบิตัิ

ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ดังได้ตัดไว้ในตอนต้นของหนังสือนี้  (ข้อ 273-279) โดยเคร่งครดั 
นอกจากนี้หากมขีอ้บงัคบัหรอืค าสัง่ใด ๆ ของทางราชการออกมาให้โรงเรยีนหรอืกองลูกเสอืปฏบิตัเิพิม่เตมิ
อยา่งไรแลว้ พงึเขา้ใจว่าจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและค าสัง่นัน้ ๆ จนครบถว้นดว้ย 

5. ผูช่้วยเหลือ มคี ากล่าวว่า “ไมม่ผีูก้ ากบัลกูเสอืคนใดจะน าลกูเสอืไปอยูค่่ายพกัแรมโดยปราศจาก
ผู้อื่นช่วยเหลือ” ค ากล่าวนี้ เป็นความจรงิ เพราะการไปอยู่ค่ายพักแรมต้องอาศัยผู้อื่นช่วยเหลือในการ
ฝึกอบรมในการตรวจตราและแนะน าเดก็ ตลอดจนช่วยภารกจิต่าง ๆ ผูก้ ากบัลกูเสอืจงึตอ้งอาศยัรองผูก้ ากบั
ลูกเสอื ลูกเสอืวสิามญั ลูกเสอืเก่าเป็นผู้ช่วย การงานบางอย่างอาจมอบหมายให้เป็นภาระของผู้อื่น ส่วนผู้
ก ากบัลกูเสอือาจเพยีงดแูลเป็นครัง้คราว เช่น 

เจา้หน้าทีพ่สัดุ มหีน้าทีจ่ดัซือ้พสัดุ ตรวจสอบจา่ยพสัดุ รกัษาพสัดุใหส้ะอาดเสมอ ฯลฯ 
บุรษุพยาบาล ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืไมม่คีวามช านาญในการปฐมพยาบาลควรหา 

บุรษุพยาบาลมาช่วย 
เจา้หน้าทีอ่นามยั มหีน้าทีค่วบคุมดแูลสุขาภบิาลของค่าย 

6.  สถานท่ีตัง้ค่ายพกัแรม การไปอยูค่่ายพกัแรมอาจท าไดห้ลายวธิ ีคอื เดนิไป หรอืขึน้รถไป พอ
ถงึระยะพอสมควรใหลู้กเสอืลงจากรถแลว้เดนิไปจนถงึทีจ่ะตัง้ค่ายพกัแรม หรอืขึน้รถไปจนถงึจะตัง้ค่ายพกั
แรมเลยกไ็ด ้

ลกัษณะทีจ่ะตัง้ค่ายพกัแรม ควรอยู่ในท าเลทีเ่หมาะ เป็นทีโ่ล่งแจง้มวีสิยัทศัน์อนัสวยงาม และมี
เนื้อที่พอที่จะฝึกวชิาลูกเสอืได้ เช่น ฝึกการเล่นเกมต่าง ๆ ควรหลกีเลี่ยงให้ไกลจากสถานที่ตากอากาศ
ชายทะเลที่มคีนพลุกพล่าน แต่ในกรณีที่กองลูกเสอืมบีา้นพกัอยู่ 2 - 3 หลงั เพื่อสะดวกใหลู้กเสอืฝึกว่ายน ้า
กอ้อาจจะไปตัง้ค่ายพกัแรมในทีเ่ช่นนัน้ได ้

นอกจากนัน้ควรจะไดพ้จิารณาสิง่ต่อไปนี้ดว้ย 
น ้า  - จะตอ้งมเีพยีงพอทัง้น ้าดื่มและน ้าใช ้ควรใหแ้พทยป์ระจ าทอ้งถิน่ตรวจสอบว่าเป็นน ้าที่ 

 สะอาด ปลอดภยัแลว้ 
พื้นดิน  - ดนิเหนียวไมใ่ครด่ ีเพราะเมือ่ถ่ายปัสสาวะหรอืเทน ้าลา้งจานชามแลว้น ้าจะไหลลงสู่ดนิ  
 ชา้มากและเมือ่ฝนตกดนิจะเป็นโคลน ควรเลอืกดนิปนทรายไดเ้ป็นด ี
ทิศทางลม - ลมมาจากทางทศิไหน มกี าลงัลมอยา่งไร ควรจะไดพ้จิารณาการตัง้เตน็ทพ์กัใกล้ 
  ตน้ไมใ้หญ่ควรละเวน้ เพราะเมือ่ฝนตกน ้าจะไหลหยดจากใบไมสู้่เตน็ท ์ท าใหเ้ตน็ท์ 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 121 

  

เปียกแฉะเป็นเวลานานและกิง่ไมแ้หง้อาจตกลงมาเป็นอนัตรายได ้
เช้ือเพลิง - ถา้สามารถตัง้ค่ายพกัแรมใกลป่้าทีม่ไีมม้ากๆ ไดจ้ะดมีาก เพราะจะไดใ้ชไ้มใ้นการ 
  หุงตม้ ตลอดจนใชไ้มใ้นการฝึกวชิาลกูเสอื เช่นสรา้งสะพาน สรา้งหอคอย เป็นตน้ 
พสัด ุ  - ควรเลอืกทีท่ีจ่ะซือ้หาพสัดุต่าง ๆ ในการอยู่ค่ายพกัแรมไดง้า่ย 

ขัน้ต่อไป ผูก้ ากบัลูกเสอืต้องไปตรวจดูสถานทีต่ ัง้ค่ายพกัแรมด้วยตนเอง จงึอย่าเชื่อคนนัน้ว่าอย่าง
นัน้ คนนี้ว่าอย่างนี้ และถ้าน านายหมู่ไปดว้ยก้อจะเป็นการด ีในโอกาสนัน้ผูก้ ากบัลูกเสอืควรจะได้พจิารณา
เรือ่งต่อไปนี้ 

1. เมือ่ตรวจดสูถานทีแ่ลว้ กใ็หพ้จิารณาว่าถา้ประสบอากาศวปิรติ จะพงึปฏบิตัอิยา่งไร 
2. ถ้าที่พักแรมเป็นของเอกชน ผู้ก ากับลูกเสือจะต้องไปหาเจ้าของเขาก่อน ซึ่งบางทีอาจจะต้อง      

เสยีค่าใชจ้า่ย ฯลฯ และเขาอาจจะใหค้ าแนะน าในเรือ่งการขนส่ง การจดัหาวสัดุ ฯลฯ ใหแ้ก่เราไดเ้ป็นอยา่งด ี
3. ไปดรูา้นขายของต่าง ๆ รา้นแพทย ์ทีท่ าการไปรษณยี ์ทีท่ าการโทรศพัทท์ีใ่กลท้ีสุ่ด 
4. ควรไปเยีย่มเจา้อาวาสวดัที่อยู่ใกล้เคยีง ซึ่งอาจขอความอนุเคราะห์ท่าให้ลูกเสอืได้พกัในศาลา

วดัในเมือ่อากาศวปิรติ นอกนัน้ อาจนิมนตท์่านเทศน์หรอือบรมจติใจเดก็ 
5. ควรไปเยีย่มผู้ตรวจการลูกเสอื ผู้ก ากบัลูกเสือในท้องถิน่ เพื่อหารอืในเรื่องสถานที่ที่จะตัง้ค่าย

พกัแรมและเรือ่งอื่น ๆ จงอยา่ลมืว่าคนในทอ้งถิน่ยอ่มทราบเรือ่งราวต่าง ๆ ไดด้กีว่าเรา 
6. จงเขยีนแผนทีท่ีจ่ะตัง้ค่ายพกัแรม แลว้น าไปตดิไวท้ีป้่ายประกาศของกอง ถ้าถ่ายรปูไวด้ว้ยยิง่ด ี

ทัง้นี้เพื่อประกอบการพจิารณาวางผงัเตน็ทแ์ต่ละหมูว่่าควรจะวางทีไ่หน อยา่งไร 
7. ตรวจดูแผนที่ของกรมแผนที่ กระทรวงกลาโหมว่า ณ บรเิวณที่จะไปตัง้ค่ายพักแรมนัน้มีที่

ใดบา้งทีเ่หมาะสมแกการเล่นเกมทีใ่ชเ้นื้อทีม่าก มทีีท่ีใ่หล้กูเสอืไปศกึษาธรรมชาตวิทิยาและสะกดรอยหรอืไม ่
รายละเอยีดซึง่ไดจ้ากแผนทีเ่ช่นนี้ช่วยใหเ้รากะโปรแกรมกจิกรรมไดด้ ี

7. บิดามารดาหรือผู้ปกครองลกูเสือ เมือ่ไดเ้ตรยีมการขัน้ตน้ทุกสิง่ทุกอยา่งพรอ้มแลว้ และ
ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยราชการทีส่งักดัจากผูบ้งัคบับญัชาทางลกูเสอื คอืเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิาร
ลกูเสอืแห่งชาต ิ(ส าหรบักองลกูเสอืส่วนกลาง) ผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั ผูอ้ านวยการลกูเสอือ าเภอแลว้แต่
กรณแีลว้ ต่อไปกใ็หผู้ก้ ากบัลกูเสอืท าหนงัสอืขออนุญาตบดิามารดาหรอืผูป้กครองของลกูเสอื 

ในหนงัสอืนัน้จะตอ้งบอกสถานทีท่ีจ่ะไปตัง้ค่ายพกัแรม วนัเดอืนปีและเวลาทีไ่ปและกลบั

เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีเ่ดก็จะต้องน าไป เงนิค่าใชจ้า่ย ฯลฯ 

หนงัสอืขออนุญาตนี้ควรเป็นแบบทีใ่หก้รอกขอ้ความว่า “อนุญาต” หรอื “ไมอ่นุญาต” ใหล้กูเสอื

............ไปอยูค่่ายพกัแรมโดยใหส่้งคนืมาใหผู้ก้ ากบัลกูเสอือกีครัง้หน่ึง นอกจากนัน้ จะมหีมายเหตุใหก้รอก

รายละเอยีดบางประการเกีย่วกบัเดก็ดว้ย เช่น อาจจะสุขภาพไมด่ ีหรอืมอีะไรทีค่วรแจง้ใหผู้ก้ ากบัลกูเสอื

ทราบล่วงหน้า 
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ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืไมเ่ขยีนหนงัสอืไป ผูก้ ากบัลกูเสอืไปเยีย่มเยยีน และขออนุญาตบดิามารดา 

หรอืผูป้กครองลกูเสอืดว้ยตนเอง เพื่อชีแ้จงรายละเอยีดและท าความเขา้ใจดว้ยวาจาเป็นดทีีสุ่ด โดยเฉพาะ

การน าลกูเสอืไปค่ายพกัแรมครัง้แรกเป็นการสมควรอยา่งยิง่ทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืจะพงึปฏบิตัเิช่นนัน้ 

8. เครื่องใช้ เครือ่งใชแ้บ่งออกเป็น 4 ประเภท คอื 
(1) เครือ่งใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรมทัว่ไป เช่น เตน็ท ์เครือ่งท าครวั 
(2) เครือ่งใชป้ระจ าตวัลกูเสอื 
(3) เครือ่งใชป้ระจ าตวัผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
(4) เครือ่งใชใ้นการฝึกวชิาลกูเสอื 

1) เครือ่งใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรมทัว่ไปควรม ี
 เตน็ทก์บัพสัดุ เตน็ทพ์ยาบาล 
 ฉากกัน้หอ้งสว้มพรอ้มกบัเสา (ใชผ้า้ใบเป็นฉาก) 
 ขวาน คอ้นและตะป ู
 ธงชาต ิ
 กระเป๋ายา 
 ไมข้ดีไฟ เขยีนไข สบู่ 
แต่ละหมู ่ควรม ี
 เตน็ทน์อน 
 ไฟฟ้าเดนิทาง ตะเกยีงและเทยีนไข ไมข้ดีไฟ 
 กะละลงัส าหรบัซกัผา้ 
 ขวาน มดี ถุงหรอืถงัใส่น ้า 
 ผา้ใบกนัแดดส าหรบัหุงตม้และรบัประทานอาหาร 
 เครือ่งหุงตม้ (หมอ้หุงขา้ว กระทะ ตะหววิ จาน ฯลฯ) 
 ทีเ่ปิดกระป๋อง 
 ยาขดัรองเทา้ 
 ธงหมู ่
2) เครือ่งใชป้ระจ าตวัลกูเสอื ควรม ี
 เครือ่งแบบลกูเสอื 
 เสือ้เชิต้ กางเกงขาสัน้ ถุงเทา้ส าหรบัอะไหล่ 
 กางเกงนอน เสือ้นอน 
 รองเทา้แตะ เครือ่งหลงั (ยา่ม) 
 ผา้เชด็ตวั ผา้เชด็หน้า 
 สบู่ หว ีแปลงสฟัีน ฯลฯ (จดัใส่ถุง) 
 มดี ชอ้นสอ้ม 
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 ถว้ยกนิน ้า 
 เครือ่งเยบ็ต่าง ๆ เช่น เขม็ ดา้ย 
 หมายเหต ุเครือ่งใชป้ระจ าตวั ควรมเีครือ่งหมายหรอืบอกชื่อลกูเสอืไวใ้หช้ดัแจง้ 
3) เครือ่งใชป้ระจ าตวัผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื ควรม ี

เครือ่งแบบผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
เตน็ทน์อน 
เครือ่งใชป้ระจ าตวั 
ไฟฟ้าเดนิทาง 
แผนที ่เขม็ทศิ 
กระเป๋ายา 

4) เครือ่งใชใ้นการฝึกวชิาลกูเสอื 
แล้วแต่จะฝึกเรื่องอะไร มโีปรแกรมอย่างไร จะต้องน าเครื่องใช้ไปประกอบการสอนและใช้ใน

การแขง่ขนัใหค้รบถว้น 
ยาท่ีควรน าไป -  ไดแ้ก่ยาฆา่เชือ้ (ทงิเจอรไ์อโอดนิ) แอมโมเนียหอม ยาทาแกไ้ฟไหมน้ ้ารอ้นลวก  
  (ขีผ้ ึง้เพนนิซลินิ) ดเีกลอื แอสไพรนิ ยาลา้งตา ฯลฯ ถว้ยยา กรรไกร ผา้พนัแผล 
  ขนาดต่าง ๆ ผา้ปิดแผลทีส่ะอาด ผา้ยางปิดแผล เป็นต้น 
เตน็ท ์ -  B.P. กล่าวว่า “ส าหรบค่ายประจ าขา้พเจา้ชอบเตน็ทช์นิดทีผู่ส้ ารวจเรยีกว่า Ridge tent  

  หรอื Wall tent เตน็ทช์นิดนี้อยูส่บาย และท าใหค้่ายดเูรยีบรอ้ยดกีว่าเตน็ทช์นิดอื่น ๆ 
  ผา้เตน็ทท์นน ้าไดด้ ีและเมือ่ฝนตกดา้นในกไ็มเ่ปียก อนึ่ง เตน็ทข์นาดเลก็  
  (เตน็ทก์ระแบะ) ส าหรบัลกูเสอืนอน 1-2 คน กใ็ชไ้ดด้สี าหรบัการอยูค่่ายพกัแรม” 

 



124 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 

 

เพิง -  ในกรณทีีไ่มม่เีตน็ท ์จ าเป็นจะตอ้งสรา้งเพงิทีพ่กัขึน้ดง้ต่อไปนี้ 
หาไมง้่ามมา 2 ล ายาวประมาณ 2 เมตรครึง่ ปักลงดนิเสยีสกัครึง่เมตร เพื่อจะไดแ้น่นด ีหาไมล้ ายาว 

ๆ ล าหนึ่งพาดบนง่ามเหมอืนราวตากผา้ และหาไมล้ าย่อม ๆ พงิเขา้กบัราวใหเ้ท ๆ ไมเ้หล่านี้พาดเป็นระยะ 

ๆ พอสมควร ต่อไปกม็งุเพงิดว้ยใบไม ้(กิง่ไมเ้ลก็ทีม่ใีบมาก ๆ บา้งกไ็ด)้ ไดใ้บไมใ้หม ่ๆ หนา ๆ สะเป็น

หลงัคาจนหนาพอกนัแดดได ้แลว้มไีมซ้กีหรอืกิง่ไมเ้ลก็วางทบัใบไม ้ผกูตดิกบัไมพ้าดเพื่อกนัใบไมป้ลวิอกี

ชัน้หน่ึง ใบไมท้ีใ่ชค้วรใชใ้บสด จะท าใหเ้ยน็ดกีว่าใบไมแ้หง้ ในการมงุตอ้งระวงัอย่างหนึ่งคอื มงุแต่ขา้งล่าง

ขึน้ไปจงึจะซอ้นกนัเรยีบรอ้ยเป็นชัน้ ๆ ก่อนท าเพงิควรสงัเกตทางลมแลว้หนัหลงัคาไปทางนัน้ 

ท่ีนอน -  ไมค่วรนอนกบัพืน้ดนิ เพราะความชืน้จะท าใหเ้จบ็ป่วยไดง้่าย อยา่งน้อยกค็วรหา 
  ใบไม ้ฟาง หญา้ มาปไูดห้นายิง่ขึน้ เสรจ็แลว้หาผา้ปอูกีชัน้หน่ึง ถา้มถุีงผา้ใบตดิตวั 
  ไปดว้ย เมือ่จะนอนกห็าหญ้าแหง้ ฟางกระดาษหรอืสิง่ของนิ่ม ๆ ยดัใส่เสรจ็แลว้จะ 
  เป็นทีน่อนไดอ้ย่างด ีและมผีา้ห่ม 2 ผนื ควรปนูอน 1 ผนืและห่อ 1 ผนื 
ฟกูป่า -  ถา้มเีวลากค็วรท าฟูกป่า ดงัมวีธิที าต่อไปนี้ 

ปักหลกัสงูประมาณ 2  เมตร 5 หลกัเป็นแถวและตรงกนัขา้มอกี 2 หลกั มไีมข้วางผกูกบัหลกัทัง้

สอง ผกูเชอืกหรอืเถาวลัยเ์ขา้กบัหลกัแถวที ่1 (5 ตน้) หลกัละ 1 เสน้ แลว้จงึขงึเชอืกใหต้รงไปผกูไวก้บัไม้

ขวางทางหลกัแถวที ่2 ปลายเชอืกใหท้บกลบัมาทางหลกัแถวที ่1 และใหเ้ลยหลกัแถวนัน้ไปอกีสกั 1 ฟุต 

แลว้ผกูปลายเชอืกกบัไมอ้กีอนัหน่ึงใหพ้อไดร้ะยะเท่ากบัทีผ่กูหลกัอยูแ่ลว้ เมือ่จะทอใหค้นหนึ่งถอืไมท้ีผ่กู

ปลายเชอืกนัน้ยกขึน้ อกีคนหนึ่งเอาฟางหรอืหญา้วางเป็นลกูยาว ๆ หนา ๆ เหนือเชอืกทีข่งึครัง้แรก ให้

ยกขึน้ยกลงสลบักนั เชอืกทีย่กขึน้ลงจะรดัฟางหรอืหญา้ไวแ้น่น 

ฟูกป่าทีท่อแลว้มผีา้ปอูกีชัน้หนึ่งกจ็ะใชเ้ป็นทีน่อนไดอ้ย่างสบาย 

นอกจากนัน้ อาจจะท าแครโ่ดยใชไ้มม้าท าหลกัและโครง เสรจ็แลว้เอาใบไมม้าสะเป็นแครน่อนไดด้ี

เหมอืนกนั 

หมอน -  อาจเอาถงึใส่เสือ้ผา้มาใชห้มอน โดยเอาเสือ้ผา้มว้นและพบัใส่เขา้ไปเป็นเครือ่งยดั 
ไสก้ใ็ชเ้ป็นหมอนไดด้ ีB.-P. กล่าวว่าเคยใชร้องเทา้ท าเป็นหมอน โดยเอาเสือ้ผา้พนัรอบ ๆ เพื่อไมใ่ห้ 
รองเทา้หลุดออกจากกนั 
การเตรียมพสัด ุ -  เครือ่งใชด้งักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งรบีหารบีสะสมไวแ้น่เนิ่น ๆ สิง่ทีม่รีาคาแพงทีสุ่ด  
คอืเตน็ท ์ถา้มรีา้นใหเ้ช่ากค็วรเช่าเขา หรอืถา้อยูใ่กลก้องทหารกอ็าจขอยมืไปก่อน 
จนกว่าจะมเีงนิซือ้เป็นสมบตัขิองหมู ่เนื่องจากการฝึกเราฝึกเป็นหมู ่ฉะนัน้ แต่ละหมู่ 
ควรรบัผดิชอบสิง่ของของตนเอง ในระหว่างทีย่งัไมไ่ดไ้ปอยูค่่ายพกัแรม นายหมู ่
ควรตรวจพสัดุเป็นครัง้คราว หากเหน็สิง่ใดช ารดุควรจะซ่อมกจ็ะตอ้งรบีซ่อมไวใ้ห้ 
พรอ้ม 
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หมายเหต ุ ในการอยู่ค่ายพกัแรมมหีลกัอยู่อย่างหนึ่งว่า ผูก้ ากบัลูกเสอืจะไม่นอนรว่มเตน็ทล์ูกเสอื ฉะนัน้ ผู้
ก ากบัลกูเสอืจะตอ้งกางเตน็ทข์องตนเอง ตลอดจนเตน็ทท์ีต่อ้งใชเ้ป็นส่วนรวม เช่น เตน็ท์
พยาบาล(ควรอยูใ่นทีเ่งยีบ ๆ) 

9. การขนส่ง ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่าการไปอยู่ค่ายพกัแรมนัน้ลูกเสอืเดนิไปหรอืขึน้รถไปจนถงึทีจ่ะ
ตัง้ค่ายพกัแรม ทัง้นี้ สุดแล้วแต่ระยะทางใกลไ้กลจากที่ตัง้กองลูกเสอืตลอดจนมเีงนิค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้มาก
น้อยเพยีงใด 

โดยเฉพาะการเดนิทางโดยรถไฟนัน้ ไดม้รีะเบยีบลดหย่อนค่าโดยสารใหแ้ก่ลูกเสอืทีไ่ปเป็นหมู่
เป็นคณะจ านวนมาก ๆ อยู่แล้ว ฉะนั ้นจึงควรขอให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ผูอ้ านวยการลูกเสอืจงัหวดั ผูอ้ านวยการลูกเสอือ าเภอแลว้แต่กรณีช่วยตดิต่อกบัองคก์ารรถไฟให้แ ต่เนิ่น ๆ 
แต่ถ้าเดนิทางโดยรถประจ าทางหรอืเช่ารถกค็วรจะไดต้ดิต่อกบับรษิทัรถประจ าทางหรอืเจา้ของรถแต่เนิ่น ๆ 
เช่นเดยีวกนั ไม่ใช่วนิาทสีุดทา้ยจงึค่อยตดิต่อ ซึง่จะท าใหเ้กดิการขลุกขลกัขึน้ได้ อนึ่ง ถ้ามสีมัภาระหนัก ๆ 
กค็วรส่งไปล่วงหน้า เพื่อจะไดไ้มยุ่ง่ยากในระหว่างทาง 

10. เตรียมรายการอาหาร รายการอาหารแต่ละหมู่ จะต้องเตรยีมล่วงหน้า คือจะรบัประทาน
อาหารมื้อเช้า กลางวนั เยน็ และควรจะได้ฝึกหุงขา้ว ฝึกประกอบอาหารก่อนไปอยู่ค่ายพกัแรม อาหารที่
รบัประทานควรเป็นอาหารที่ปรุงง่าย ๆ แบบชาวป่า และในเวลาเดยีวกนัก็ควรให้ถูกหลกัโภชนาการตาม
สมควร 

11. กรจดัโปรแกรม โปรแกรมในระหว่างอยู่ค่ายพกัแรมเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดที่ผูก้ ากบัลูกเสอืจะต้อง
เตรยีมจดัท าไว้ล่วงหน้า โปรแกรมนัน้เพื่อฝึกวชิาลูกเสอื จะฝึกวชิาลูกเสือเรื่องอะไร อย่างไร และมผีู้ใด
รบัผดิชอบ (แบ่งหน้าทีใ่หร้องผูก้ ากบั) ผูก้ ากบัลกูเสอืจะตอ้งเตรยีมการใหร้อบคอบ 

ขอ้พงึระวงั กค็อื โปรแกรมนัน้ตอ้งใหล้กูเสอืแต่ละคนมคีวามรูสู้งยิง่ ๆ ขึน้เป็นล าดบัในเมือ่สิ้นสุดการ
อยูค่่ายพกัแรมแลว้ 

โปรแกรมเช่นว่าน้ีควรน าปรกึษาในทีป่ระชุมนายหมู่ 
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ตวัอย่างโปรแกรม 

วนัเสาร ์ท่ี..................เดือน................................พ.ศ.................... 

13.00 น. นดัพบทีต่ ัง้กอง 

  นายหมูต่รวจหมู่ของตน และตรวจพสัดุทีจ่ะน าไป 

13.30 น. ประชุมกอง นายหมูร่ายงานยอดจ านวน ผูก้ ากบัชีแ้จงแนะน า 

13.45 น. ใหล้กูเสอืออกเดนิทางเป็นรายหมู ่(ส าหรบัอยูค่่ายพกัแรมเดนิไป) ในระหว่าง 

  เดนิทาง ใหส้งัเกตภูมปิระเทศ ป่าไม ้สตัว ์และหมูบ่า้น 

16.00 น. ถงึทีจ่ะตัง้ค่ายพกัแรม ชกัธงขึน้สู่ยอดเสา แต่ละหมูต่ ัง้เตน็ท ์ประกอบอาหาร 

  รบัประทานอาหาร 

18.00 น. ชกัธงลง 

19.30 น. เล่นรอบกองไฟ 

21.30 น. สวดมนต์ 

22.00 น. ปิดไฟ นอน 

วนัอาทิตย ์ท่ี..................เดือน................................พ.ศ.................... 

06.00 น. ตื่น ประกอบอาหาร รบัประอาหาร 

08.00 น. ชกัธงขึน้ ท าความสะอาด ผึง่ทีน่อนและผา้ห่ม 

08.30 น. ตรวจ 

09.00-11.00 น. เรยีนวชิาลกูเสอื (เงือ่น เขม็ทศิ เกม) 

11.00-12.00 น. ประกอบอาหาร รบัประทานอาหาร 

12.00-13.00 น. พกั 

13.00-13.30 น. เกม 

14.00 น. ชกัธงลง  เกบ็ค่าย ท าความสะอาด 

14.30 น. ประชุมกอง ผูก้ ากบัชีแ้จงแนะน า เดนิทางกลบัหมู่ 

17.00 น. ถงึทีต่ ัง้กอง สอบยอดจ านวน ผูก้ ากบัอาจชีแ้จงแนะน าอกีครัง้แลว้เลกิ 

 

หมายเหต ุ ตามโปรแกรมขา้งตน้นี้ เราอาจเปลีย่นไดห้รอืยดืหยุ่นไดเ้สมอ ทัง้นี้ ใหถ้อืความเหมาะสม 

 กาลเทศะเป็นส าคญั 
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ลกูเสอืย่อมอยากฝึกวชิาลูกเสอืแปลก ๆ ใหม่ ๆ มากกว่าจะถอืเอาการอยู่ค่ายพกัแรมเป็นทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจ ฉะนัน้ การอยูค่่ายพกัแรมผูก้ ากบัลูกเสอืควรจดักจิกรรมใหม้ากอยา่ง และถ้ามโีอกาสกค็วรอนุญาต

ใหล้กูเสอืไปส ารวจภมูปิระเทศรอบ ๆ บรเิวณค่ายพกั 

จงเตรยีมโปรแกรมในวนัฝนตกหรอืเมือ่มเีหตุการณ์ฉุกเฉินเกดิขึน้ รวมความว่าใหโ้ปรแกรมกจิกรรม

ของเราไดเ้ดนิไปตามสมควร ไมห่ยดุชะงกั 

 

หมวดท่ี 2 

เม่ือถึงท่ีตัง้ค่ายพกัแรม 

มีค าแนะน าดงัต่อไปน้ี 

1. การวางผงั เมื่อลูกเสอืเดนิทางถงึที่ตัง้ค่ายพกัแรมแลว้นายหมู่จะสัง่ให้ลูกเสอืวางพสัดุที่น ามา
กองไว้ ครัน้แล้วก็วางผงัเต็นท์พัก ซึ่งนายหมู่ลูกเสือได้เคยมาดูสถานที่ หรอืเคยดูจากแผนที่ที่ติดป้าย
ประกาศไวท้ีต่ ัง้กองแลว้ หากยงัไมเ่คยดเูลยกจ็ะตอ้งเลอืกทีจ่ะตัง้เตน็ทพ์กัในขณะนัน้ 

ในกรณีที่จดัคนไปตัง้เต็นท์พกัให้ลูกเสอืล่วงหน้านัน้ เป็นวธิกีารที่ไม่ด ีผู้ก ากบัลูกเสอืไม่ควร
กระท า เพราะจะท าใหล้กูเสอืขาดประโยชน์จากการฝึกการตัง้เตน็ทห์รอืสรา้งเพงิ 

ต่อไปนี้คอืค าแนะน าในการวางผงั 
(1) ใหแ้ต่ละหมู่ตัง้เตน็ทพ์กัของตนเอง และไมค่วรใกลเ้กนิไป ถา้มองไม่เหน็กนัไดก้ย็ิง่ด ีและถ้า

คดิว่าฝนจะตกกใ็หข้ดุวางระบายน ้าดว้ย 
(2) เต็นท์ของผู้บงัคบับญัชาลูกเสอือยู่ตอนกลาง (เต็นท์หมู่ลูกเสอือยู่รอบ ๆ) ตัง้เสาธงประจ า

ค่าย พรอ้มดว้ยป้ายประกาศ 
(3) ที่ท าครวัของหมู่ใดก็ให้อยู่ใกล้เต็นท์พกัของหมู่นัน้ ซึ่งใช้เนื้อที่ท าครวัประมาณหมู่ละ  3 -4 

ตารางเมตรเท่านัน้ 
(4) สว้มควรจดัใหส้ะดวกทีสุ่ด และอยูใ่ตล้ม ไมค่วรไกลเกนิไป กลางคนืควรมโีคมไฟไวด้ว้ย 
(5) เตน็ทเ์กบ็พสัดุและเตน็ทพ์ยาบาลควรอยูใ่กลเ้ตน็ทผ์ูบ้งัคบับญัชา 
(6) หลุมเทน ้า (หลุมเปียก) หลุมเผาขยะหรอืเศษอาหาร (หลุมแหง้) ควรอยูใ่ตล้ม 
(7) ทีล่า้งภาชนะและน ้าส าหรบัดื่มควรอยูใ่กลเ้ตน็ทท์ีพ่กั 

การด าเนินงานขัน้ต่อไป 
(1) ใหแ้ต่ละหมูต่ ัง้เตน็ทท์นัท ีส่วนผูบ้งัคบับญัชากก็างเตน็ทพ์กัของตนเอง และเตน็ทพ์ยาบาล 
(2) ลกูเสอืในหมูใ่หแ้บ่งงานกนัท า เช่น 

- สรา้งสว้มพรอ้มฉากกัน้ 
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- ขดุหลุมเทน ้า (หลุมเปียก) หลุมเผาหรอืเศษอาหาร (หลุมแหง้) 
- ท าทีล่า้งภาชนะ และทีปั่กธง (ธงหมู)่ 
- ตัง้เตน็ทเ์กบ็พสัดุในความอ านวยการของเจา้หน้าทีพ่สัดุ 

(3) เมือ่ตัง้เตน็ทพ์กัเสรจ็ใหล้กูเสอืขนพสัดุเขา้ทีแ่ละด าเนินการหาฟืนหุงต้มประกอบอาหารต่อไป 
 

2. ส้วมและท่ีล้างมือเป็นสิง่ส าคญัจะตอ้งจดัใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล และมจี านวนทีถ่่ายมาก

พอกบัความต้องการ สว้มควรขุดหลุมใหย้าวประมาณ 1 เมตร กวา้ง เมตร ไม่จ าเป็นจะต้องมไีมร้องเทา้ มี

กระดาษช าระและกองทรายอยู่ใกล้ ๆ หลุมพรอ้มกบัพลัว่ส าหรบัแซะทรายกลบเมื่อถ่ายอุจจาระเสรจ็แล้ว 
ฉากกัน้อาจท าดว้ยผา้ใบหรอืกิง่ไมใ้บไมก้ัน้สูงประมาณ 6 ฟุต ควรกัน้เป็นช่อง ๆ ส้วมชนิดนี้ ส าหรบัลูกเสอื
ใชใ้น 2 วนัต่อลกูเสอื 10 คน ฉะนัน้จะตอ้งกลบสว้มใหม้ดิไมใ่หแ้มลงวนัตอมแลว้ขดุสว้มใหม ่หากปฏบิตัเิช่น
ว่านี้จะไมม่กีลิน่เหมน็ 

ท่ีปัสสาวะ ควรท าใกล ้ๆ สว้ม ใหขุ้ดลกึพอสมควร แลว้เอาดนิหรอืกรวดหนิรองกน้หลุมแลว้ขุด

รอ่งระบายน ้าปัสสาวะใหไ้หลออกไป หากใชห้ลายวนัมกีลิน่เหมน็กก็ลบดนิและท าใหม่ 

ท่ีส าหรบัล้างมือ ประกอบด้วยอ่างใส่น ้าต้องอยู่บนสามขา ควรมสีบู่และผ้าเชด็มอื เมื่อใช้น ้า

เสรจ็แลว้กเ็ทน ้าลงในหลุมเปียก ทีล่า้งมอืนอกจากมไีวใ้นทีท่ าครวัแลว้ ควรมไีวท้ีป่ากทางเขา้สว้มดว้ยเพื่อจะ

ไดล้า้งมอืเมือ่กลบัจากไปสว้ม 

3. ท่ีท าครวั ควรมเีขตท าครวัโดยเฉพาะ โดยเลอืกพืน้ที่ทีจ่ะเป็นเหตุให้เสยีหายแก่พืน้ทีน้่อยทีสุ่ด 
ถ้ามหีญ้าขึน้อยู่ต้องแซะหญ้าออก (ใหต้ดินิประมาณ 10 ซม.) แลว้จงึค่อยตัง้เตาไฟ ส่วนหญ้าทีแ่ซะออกนัน้
จะต้องหมัน่รดน ้าไว้ เมื่อการอยู่ค่ายพกัแรมได้สิ้นสุดลงแล้วก็ให้ปลูกหญ้าไว้ที่เดมิแล้วรดน ้าเพื่อให้คนืสู่
สภาพเดมิ 

ในการจดัท าเครือ่งใชน้ัน้ อะไรควรท าก่อน อะไรควรท าภายหลงั ถอืหลกัว่า อนัไหนส าคญัทีสุ่ด
กใ็หจ้ดัท าก่อน แลว้จงึค่อย ๆ จดัท าสิง่ทีม่คีวามส าคญัรองลงมาตาล าดบั 

 
ต่อไปนี้ คอืค าแนะน าในการสรา้งเครือ่งใชต่้าง ๆ  

เตาไฟ -  มหีลายแบบ เช่น แบบขดุเป็นราง แบบใชอ้ฐิหรอืกอ้นหนิวางเป็นสามเสา้ แบบเตายนื 
  เป็นแบบสะดวกในการท าครวั ก่อนตัง้เตาไฟจงท าความสะอาดบรเิวณนัน้อยา่ใหม้เีชือ้ 
  ไฟหรอืสิง่ทีต่ดิไฟงา่ยอยูใ่กล ้ๆ 
กองฟืน -  ควรกองใหเ้ป็นระเบยีบ อยูไ่มห่่างจากเตาไฟ ถา้ฝนตกจะตอ้งมหีลงัคาหลุมฟืนส าหรบั 
  เตายนือาจเอาฟืนไวใ้ตเ้ตากไ็ด ้
เคร่ืองใช้ต่าง ๆ -  เช่น ใชใ้นการหุงตม้ ทีเ่กบ็มดี ทีเ่กบ็กระบอกน ้า ทีเ่กบ็จาน ทีเ่กบ็ถงัน ้า จะตอ้งจดัท าขึน้ 
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ท่ีหงุต้มและรบัประทานอาหาร -  ควรมหีลงัคาหลุมกนัแดดกนัฝน อาจใชผ้า้ใบหรอืสรา้งเพงิคลุมดว้ย 
   กิง่ไมใ้บไม ้
โตะ๊อาหารและม้านัง่ -  ควรจดัท าขึน้ตามแบบงา่ย ๆ 
หลมุเทน ้า (หลมุเปียก) -  ขดุหลุมขนาดถุงขนาดใหญ่ใหล้กึพอสมควรทีป่ากหลุมใชก้ิง่ไม ้ใบไมส้าน 
   เป็นแผงปิด แลว้เอาหญา้โรยขา้งบน หลุมนี้ส าหรบัเทน ้าต่าง ๆ ทีไ่มใ่ชแ้ลว้  
   เช่น น ้าปนไขมนั ซึง่สิง่เหล่านี้เมือ่เทลงไป ไขมนัและสิง่ต่าง ๆ จะตดิอยูท่ี่ 
   หญา้ มแีต่น ้าแท ้ๆ ไหลลงไปในหลุม แผงทีป่ากหลุมจะตอ้งน าไปเผา  
   และเปลีย่นใหมว่นัละครัง้เป็นอยา่งน้อย 
หลมุเผาขยะหรือเศษอาหาร (หลมุแห้ง) -  ขดุเป็นอกีหลุมหนึ่ง เมือ่ทัง้เศษอาหารแลว้ จะตอ้งเอาดนิ 
   กลบ ถา้เป็นกระป๋องก่อนทิง้ตอ้งทุบใหแ้บนและเผาไฟ  
   โดยกรณทีีค่่ายนัน้มถีงัส าหรบัเผาขยะหรอืเศษอาหาร 
   โดยเฉพาะอยูแ่ลว้ กใ็หน้ าขยะและเศษอาหารไปเผา  
   ณ ทีก่ าหนดไว ้
เครื่องใช้อ่ืน ๆ -  ควรจดัใหม้ขีึน้ เช่น ประตูและรัว้, ตะเกยีงป่า, ป้ายประกาศ, ทีว่างรองเทา้,  
  ทีแ่ขวนของใช,้ ทีน่ัง่ส าหรบัพกัผ่อนและประชุม, ทีไ่มก้วาด, พดั (ส าหรบัเตาไฟ),  
  ตากเสือ้ผา้ 

4. การรบัประทานอาหารการอยูค่่ายพกัแรม ทุกสิง่จะตอ้งเป็นไปโดยมรีะเบยีบ โดยเฉพาะการ
รบัประทานอาหารจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแบบมารยาทอนัดงีาม ผูก้ ากบัลกูเสอืควรจะไดแ้นะน าท า
แบบอยา่ง จะตอ้งตรงต่อเวลา เมือ่ทุกคนเขา้นัง่ประจ าทีแ่ลว้ ผูท้ าหน้าทีร่บัใชก้ล็งมอืท าหน้าทีบ่รกิารทนัท ี
จานทีใ่ชแ้ลว้ใหย้กออกไปก่อนทีจ่ะน าอาหารจานใหม่มา สถานทีร่บัประทานอาหารควรอยูเ่หนือลม ใกลก้บัที่
ท าครวั ถา้ไดจ้ดัใหไ้ดเ้หน็ทวิทศัน์อนัสวยงามดว้ยยิง่ด ีผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืควรรบัประทานอาหารรว่มกบั
ลกูเสอืโดยไปรว่มกบัหมูต่่าง ๆ และบางโอกาสควรประกอบอาหารเองบา้ง 

5. เตน็ทพ์สัด ุเป็นทีเ่กบ็อาหารแหง้เพื่อปันส่วนใหห้มูต่่าง ๆ โดยมเีจา้หน้าทีพ่สัดุเป็นผูด้ าเนินการ 
บรรดาอาหารต่าง ๆ จะตอ้งเกบ็ง าดว้ยความระมดัระวงั ตอ้งไมใ่หใ้ครเขา้ไปพลุกพล่าน ควรหาผา้มสัลนิไว้
ส าหรบัปิดสิง่ของ เนื้อสตัวค์วรเกบ็ไวท้ี่เยน็ ๆ และอยา่ซือ้เนื้อมาคราวละมาก ๆ หากตอ้งการใชเ้นื้อจงึสัง่
เพิม่เตมิ 
หมายเหต ุในกรณีทีห่มูต่่าง ๆ เตรยีมอาหารมาจากบา้นเอง การปันส่วนอาหารเป็นส่วนกลางกไ็มต่อ้ง

จดัท า 

6. การอนามยัและความสะอาด ทัง้ 2 อยา่งนี้ตอ้งปฏบิตัคิวบกนัไป เช่น เผาขยะมลูฝอย ขดุ
หลุมทิง้เศษอาหาร สรา้งสว้มใหถู้กสุขลกัษณะและรกัษาความสะอาด ในบรเิวณเตน็ทพ์กัของแต่ละหมู่
จะตอ้งสะอาด ควรมตีะกรา้หรอืถุงส าหรบัใส่เศษกระดาษและขีผ้งต่าง ๆ เมือ่ใส่เตม็แลว้กน็ าไปเผาเสยี 

การรกัษาความสะอาดส่วนบุคคลเป็นเรือ่งส าคญั ฟัน มอื เทา้ของลกูเสอื ผูก้ ากบัลกูเสอืควร

ตรวจเสมอ อากาศบรสิุทธิเ์ป็นของจ าเป็น นอนกลางคนืใหล้กูเสอืเปิดประตูเตน็ทไ์วบ้า้ง อน่ึง แสงแดดช่วย
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ใหม้สีุขภาพ ีตอนแรก ๆ อยา่ใหล้กูเสอืตากแดดมากนกั ถา้แดดรอ้นจดัควรใหส้วมหมวกหรอืหาผา้คลุมไหล่

ไว ้ในการปฏบิตังิานในค่ายไมค่วรใหล้กูเสอืเดนิเทา้เปล่า ควรใหส้วมรองเทา้แตะหรอืรองเทา้ผา้ใบเสมอ 

อาหารเป็นของส าคญัในเรื่องสุขภาพ ผลไมแ้ละผกัควรให้ลูกเสอืรบัประทานทุกวนั การเจบ็ไข้

เลก็ ๆ น้อย ๆ เช่น ท้องผูกอาจจะรกัษาเองได้แต่ถ้าเกดิสงสยัหรอืเป็นโรงรา้ยแรง ควรรบีส่งลูกเสอืไปให้

แพทย์ทนัท ีการตรวจในตอนเช้าเป็นโอกาสอนัดขีองผู้ก ากบัลูกเสอืที่จะได้ทราบสุขภาพและทุกข์สุขของ

ลกูเสอืทัว่กนั 

7. การปฏิบติัตามโปรแกรม กรจดัท าโปรแกรมไดจ้ดัท าล่วงหน้าก่อนเดนิทางมาอยู่ค่ายพกัแรม
แลว้ ฉะนัน้ ในโปรแกรมว่าเวลาใด มกีจิกรรมอะไร ในความรบัผดิชอบของใคร กป็ฏบิตัไิปตามโปรแกรมนัน้
ทนัท ี

อนึ่ง ผูก้ ากบัลกูเสอืควรจะไดป้ระชุมนายหมูว่นัละครัง้เพื่อปรกึษาหารอื และแกไ้ขอุปสรรค (หาม)ี 
8. การปฏิบติัเก่ียวกบัศาสนา ลูกเสอือาจถอืศาสนาต่าง ๆ กนั ลูกเสอืทีน่ับถอืศาสนาครสิเตยีน

อาจต้องไปโบสถ์วนัอาทติย ์ฉะนัน้ ถอืหลกัการว่าสนับสนุนใหลู้กเสอืทุกคนปฏบิตัศิาสนกจิไดต้ามประเพณี
ของตนไม่มกีารกดีขวางใด ๆ ทัง้สิน้ เพราะศาสนาทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคนดโีดยเฉพาะลูกเสอืไทยทีน่ับถอื
ศาสนาพุทธ ถ้าการอยู่ค่ายพกัแรมตรงกับวนัพระก็ควรนิมนต์พระมาเทศน์ หรอืเชิญผู้ทรงวทิยาคุณมา
บรรยายขอ้ธรรมต่าง ๆ กจ็ะเป็นการอบรมจติใจเดก็ไดท้างหนึ่ง 

9. เพ่ือนบ้าน ลูกเสือที่ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ที่ใดนัน้ ย่อมท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกพอใจ
หรอืไม่พอใจอยา่งใดอย่างหนึ่ง ทัง้นี้ ยอ่มขึน้อยู่กบัลกูเสอืทีแ่สดงออก หรอืปฏบิตัต่ิอชาวบา้นอยา่งไร ฉะนัน้ 
เป็นหน้าที่ผู้ก ากบัลูกเสอืต้องอบรม และควบคุมลูกเสอืให้แสดงออกแต่สิง่ที่ดงีามให้มกีริยิาวาจาเรยีบรอ้ย 
รูจ้กัที่สูงที่ต ่า แต่งตวัสะอาด อยู่ในระเบยีบวนิัย ทัง้นี้ เพื่อให้ชาวบ้านเกดิความพอใจหรอืยกย่องสรรเสรญิ 
ซึง่เป็นการเผยแพรเ่กยีรตคิุนของคณะลกูเสอืใหไ้ดร้บัความนิยมยิง่ ๆ ขึน้ ๆ 

การออกนอกบรเิวณค่าย มีแบบธรรมเนียมของลูกเสือว่า ทุกคน (รวมทัง้ผู้ก ากับลูกเสือ) 
จะตอ้งแต่งเครือ่งแบบใหเ้รยีบรอ้ยเสมอ 

ถ้าการอยู่ค่ายพกัแรมใกล้หมู่บ้าน จงอย่าให้ชาวบ้านเดอืดรอ้นไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แม้แต่
การเล่นรอบกองไฟ ก็อย่าให้หนวกหูเกินไป และดึกเกิน 22.30 น. ถ้าถึงเวลาก็ให้เลกิทนัที และควรหา
โอกาสบ าเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลอืชาวบา้นดว้ย 

หากปฏบิตัเิช่นว่ามาขา้งต้นกจ็ะสรา้งความศรทัธาการลูกเสอืใหแ้ก่ชาวบา้น เมื่อลูกเสอืกลบัไป
แลว้เขากค็งจะยนิดทีีจ่ะตอ้นรบัลกูเสอืกองอื่น ๆ ทีม่าใหมด่ว้ยความเตม็ใจ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั 2 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 6    สขุภาพ อนามยั 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 8    ค่านิยมทางสขุภาพท่ีผิด        เวลา 2 ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายพฤตกิรรมทีท่ าลายสุขภาพได ้

 1.2 ลกูเสอืสามารถบอกแนวทางในการรกัษาสุขภาพได ้

2. เน้ือหา 

 ความเขา้ใจและความตระหนกัรูถ้งึค่านิยมทีส่่งผลเสยีต่อสุขภาพจะช่วยใหล้กูเสอืปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมสุขภาพไปในทางเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  สื่อ เรือ่งทีเ่กีย่วกบัค่านิยมทางสุขภาพทีใ่หคุ้ณและใหโ้ทษ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลง หรอืเกม 
   3) กจิกรรมการสอนตามเนื้อหา 

    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนสนทนาเกีย่วกบัพฤตกิรรมสุขภาพทีม่ผีลเสยีต่อลกูเสอื (ตวัอยา่ง

หวัขอ้สนทนา ไดแ้ก่ การลดน ้าหนกัทีผ่ดิวธิ ีการเสรมิความงามทีอ่าจเกดิอนัตรายกบัสุขภาพทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว การรบัประทานอาหารทีไ่มเ่ป็นประโยชน์ การรบัประทานอาหารไมค่รบหมู ่การนอนพกัผ่อน

ไมเ่พยีงพอ ขาดการออกก าลงักาย ฯลฯ) 

  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญงิ) แจก

กรณศีกึษากลุ่มละ 1 เรือ่ง ใหร้ว่มกนัอภปิรายในประเดน็ต่อไปนี้ และส่งตวัแทนรายงาน 

  ก. รูส้กึอยา่งไร ต่อเรือ่งราวในกรณศีกึษา (เปิดกวา้งใหลู้กเสอืแสดงความรูส้กึไดอ้ย่างอสิระ) 

  ข. ลกูเสอืคดิว่ากรณเีช่นน้ีพบไดม้ากน้อยเพยีงใด ในสงัคมปัจจบุนั และคดิว่าอะไรเป็นเหตุ

จงูใจใหผู้เ้สยีหาย ตดัสนิใจมพีฤตกิรรมเช่นนัน้ (เป็นเรือ่งทีพ่บเหน็ / ไดย้นิ / เป็นข่าว อยูเ่สมอแต่ไมเ่คยคดิ

ว่าจะเกดิกบัตนเอง เหตุจงูใจมกัเกดิจากอทิธพิลของสือ่โดยเฉพาะสือ่ในวงการบนัเทงิ การเลยีนแบบดารา 
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การชกัจงูจากเพือ่นและคนใกลช้ดิ ผูเ้ป็นเหยือ่มกัมพีื้นฐานเป็นคนขาดความมัน่ใจตนเอง ชกัจงูง่าย ไมพ่อใจ

ในรปูลกัษณ์ตนเอง) 

  ค. ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งทีส่มควรจะหาทางป้องกนัไมใ่หเ้กดิขึน้กบัคนอื่น ๆ 

ต่อไป หรอืไม ่และควรป้องกนัอย่างไร(สมควรอย่างยิง่ ควรสรา้งความตระหนกัถงึผลเสยีทีอ่าจเกดิขึ้น และ

เสรมิสรา้งคุณค่าภายในตนเองทีไ่มข่ึน้กบัรปูลกัษณ์ภายนอก เช่น เป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ มี

จติใจเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ ขยนั อดทน ฯลฯ ซึง่คุณค่าเหล่านี้จะช่วยเสรมิสรา้งความมัน่ใจในตนเอง ไมถู่กชกัจงูง่าย) 

  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มใหต้วัแทนกลุ่มน าเสนอ อภปิราย ละสรปุทลีะประเดน็จนครบ ผูก้ ากบั

ลกูเสอืเพิม่เตมิพฤตกิรรมสุขภาพทีด่แีละสมควรปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ (ดใูบความรูป้ระกอบ) 

   4) ก ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

   5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
 4.2 กิจกรรม ครัง้ท่ี 2 

  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

   2) เพลง  

   3) กจิกรรมตามจดุประสงค์ 

    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนเรื่องค่านิยมผดิทีส่่งผลต่อสุขภาพ 

    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืสนทนาเรือ่งความสุขของคนเราแต่ละคนแตกต่างกนัไป ให้

ลกูเสอืยกตวัอยา่ง 

    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูอ่ภปิรายถงึ “บญัญตัสิุข 10 ประการ” เพยีงหมู่ละ 1 

เรือ่ง (พยายามไมใ่หซ้ ้ากนักบัหมูอ่ื่น) แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอ 

    (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืช่วยกนัสรุป 

   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

   5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 

  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
  

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรคเ์หน็คุณค่าตนเองและตระหนกัว่าพฤตกิรรมสุขภาพทีไ่มด่ี

มผีลเสยีรา้ยแรงต่อตนเองไดโ้ดยไมค่าดคดิ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 

เพลง 
“ออกก าลงั” 

ออกก าลงัดว้ยการรอ้งร าท าเพลง  ใหค้รืน้เครงเสยีงเพลงบรรเลงจบัใจ 

ร ่ารอ้งกนัไปไมม่หีม่นหมองฤทยั  แลว้เราเพลนิใจดว้ยการรอ้งร าท าเพลง 

 

ใบงาน 
กรณีศึกษาท่ี 1 

สภาทนายแนะพ่อสาวพริตต้ี ฟ้องเวบ็ไซต ์ขายยาลดอ้วน 

กรณ ีน.ส.โชตมิา จนิตนาผล หรอืน้องจนู 
อาย ุ18 ปี นกัเรยีนชัน้ ม.6 โรงเรยีนวดั
ราชาธวิาส เสยีชวีติคาหอ้งนอน แพทยร์ะบุ
สาเหตุมาจากระบบไหลเวยีนโลหติลม้เหลว 
ซึง่พ่อเชื่อว่าเป็นผลมาจากยาลดความอว้น
ทีล่กูสาวสัง่ซือ้ผ่านทางเวบ็ไซตแ์ห่งหนึ่งมา
กนิ เพราะตอ้งการลดน ้าหนักใหเ้หลอื  

 
45 กโิลกรมั หลงัจากไดเ้ป็นพรติตี ้สมใจ และประเดมิงานแรกทีห่า้งสรรพสนิคา้แห่งหนึ่งไปเมือ่วนัที ่30 
พ.ค.ทีผ่่านมา 
คน้จาก http://www.munjeed.com/news_detail.php?id= วนัที1่0 มถุินายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.munjeed.com/news_detail.php?id=%20วันที่
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กรณีศึกษาท่ี 2 

คนท่ีชอบกินพิซซ่าต้องระวงัเพราะมีปริมาณเกลือมากเกินไป 

หากคุณชอบกนิพซิซ่า หรอืชอบซือ้พซิซ่า

เป็นของฝากใหส้มาชกิในครอบครวั คุณ

ตอ้งระวงัเพราะปรมิาณเกลอืในพซิซ่า

อาจจะมมีากกว่ายอดปรมิาณเกลอืทีค่นเรา

ตอ้งการทัง้วนัสมาคมผูบ้รหิารสุขภาพ

สิง่แวดลอ้มลอนดอน และองคก์ร "กจิกรรม

เกลอืกบัสุขภาพ" ขององักฤษไดจ้ดัการ  

ส ารวจเกี่ยวกบัส่วนประกอบของพซิซ่าทีว่างขายตามซุปเปอรม์าเกต็ทอ้งถิน่ โดยพบว่า พซิซ่า 75% ได้

มาตรฐาน แต่พซิซ่าทีว่างขายในรา้นพซิซ่าโดยเฉพาะนัน้ มแีค่ 20% ไดม้าตรฐานดงักล่าว 

 

คน้จาก http://thai.cri.cn/247/2012/03/26/101s196194.htm วนัที1่0 มถุินายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thai.cri.cn/247/2012/03/26/101s196194.htm%20วันที่
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กรณีศึกษาท่ี 3 

อทุาหรณ์สาวคลัง่ "ศลัยกรรม" ฉีด "น ้ามนัพืช" แทน "ซิลิโคน" หน้าเละ 

 

พษิศลัยกรรม -นางฮงั เมยีวค ูชาวเกาหลใีต ้
วยั 48 ปี เขา้ผ่าตดัใบหน้ามานบัครัง้ไมถ่ว้น 
ทัง้ในเกาหลใีตแ้ละญีปุ่่ น จนแพทยไ์ม่ยอม
ท าใหอ้กีต่อไป ผลสุดทา้ยใชน้ ้ามนัท าอาหาร
ฉีดหน้าตวัเองแทนซลิโิคน ส่งผลใหเ้สยีโฉม
อยา่งรุนแรง 

สาวเกาหลสีวยสยอง คลัง่ผ่าตดัศลัยกรรม
ใบหน้าจนเกดิผลขา้งเคยีง แทนทีจ่ะสวย
สมใจกลบักลายเป็นน่ากลวัแทน เผย
ท าศลัยกรรมอยา่งต่อเนื่องมานานถงึ 20 ปี 
กลายเป็นโรคเสพตดิการท าศลัยกรรม จน
แพทยเ์กาหลใีตไ้ม่ยอมท าให ้กด็ิน้รนไป
ผ่าตดัต่อทีญ่ีปุ่่ น จนหมอขอบายและแนะให้
ไปหาจติแพทยแ์ทน แต่รกัษาอยูค่รึง่ๆ 
กลางๆ กเ็ลกิ  

แลว้ไปท าศลัยกรรมต่อ โดยซือ้เขม็และซลิโิคนมาฉีดหน้า
ตวัเอง จนซลิโิคนหมดกใ็ชน้ ้ามนัพชืฉีดแทนจนหน้าเละเสยี
รปู ก่อนมคีนใจบุญรว่มบรจิาคเงนิใหไ้ปรกัษา แต่หมอจน
ปัญญาเพราะช่วยไดเ้พยีงเลก็น้อย เพราะฉีดสารสารพดัชนิด
เขา้ใบหน้า ไมส่ามารถท าใหก้ลบัมาดไีดด้งัเดมิ 

 

คน้จากhttp://www.jeban.com/viewtopic.php?t=26729 

วนัที ่10 มถุินายน 2556 

 

       

http://www.jeban.com/viewtopic.php?t=26729
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กรณีศึกษาท่ี 4 
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กรณีศึกษาท่ี 5 
 

 
 

“พฤติกรรมสขุภาพ” 

1. ออกก าลงักายเป็นประจ า อยา่งน้อย 30 นาท ีสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ 

ประโยชน์ของการออกก าลงักายมมีากมาย อาท ิเพิม่ความสามารถในการท างานของสมอง รา่งกาย 

ระบบประสาทอตัโนมตั ิระบบภมูคุม้กนั การนอนหลบั สมรรถภาพทางเพศ ความทรงจ า ความคดิ

สรา้งสรรค ์สมาธ ิการตดัสนิใจ เพิม่ทกัษะทางสงัคม ลดความวติกกงัวลและซมึเศรา้ 

เคลด็ลบัส าคญัทีจ่ะช่วยออกก าลงักายเป็นประจ าได้ 

1.1 อยา่รอจนกว่าจะพรอ้ม ท าไดแ้ค่ไหนใหท้ าแค่นัน้เริม่ตน้ดว้ยการเดนิเรว็เพยีงวนัละไมก่ี่นาที 

1.2 เลอืกท ากจิกรรมทีรู่ส้กึสนุกสนานเพลดิเพลนิ หลากหลาย 

1.3 เขา้รว่มกลุ่ม ชวนกนัท าเป็นประจ า 

1.4 เพิม่การเคลื่อนไหวทุกครัง้ทีม่โีอกาส 

1.5 เลอืกวธิเีหมาะสมกบัสภาพร่างกาย อยา่ออกก าลงักายเกนิตวั 

2. คน้หาจดุแขง็ ความถนดัและศกัยภาพพฒันาจนเป็นความส าเรจ็ 
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การคน้หาจดุแขง็ ความถนัด และศกัยภาพ เป็นภารกจิส าคญัของชวีติ ทีจ่ะช่วยเราน าสิง่ทีด่ทีีสุ่ด

ภายในตวัเราออกมาใชป้ระโยชน์พฒันาเป็นความส าเรจ็ทีภ่าคภมูใิจ ไมว่่าเราจะมอีายเุท่าใดกต็าม การ

คน้หาตวัเอง คน้หาจดุแขง็ ความถนดั และศกัยภาพ ยงัคงเป็นภารกจิส าคญัทีค่วรจะกระท า เราท าไดโ้ดย 

 2.1 หมัน่สงัเกตตวัเอง ทบทวนดวู่าตนท าอะไรได ้เรยีนรูอ้ะไรไดร้วดเรว็ 

 2.2สอบถามจากคนทีรู่จ้กัเราด ี

 2.3 ท าแบบสอบถามเพื่อประเมนิตนเอง 

3. ฝึกหายใจคลายเครยีด และทกัษะผ่อนคลายอื่น ๆ (เช่น โยคะ ไทเ้กก็) 

 การหายใจคลายเครยีด มหีลกังา่ยๆ 3 ขอ้ 

 3.1 หายใจสบายๆ ไมต่อ้งตัง้ใจมาก 

 3.2 หายใจออกใหย้าวกว่าหายใจเขา้ อาจใชก้ารนับเลขช่วยก าหนดจงัหวะ โดยหายใจเขา้ นับในใจ 

1 - 2 - 3 - 4 กลัน่หายใจไว ้นบั 1 - 2  

 3.3ขณะหายใจเขา้ออก ใหว้างความรูส้กึไวท้ีท่อ้ง รบัรูค้วามรูส้กึเคลื่อนไหวของช่องทอ้ง (หายใจเขา้ 

-ทอ้งพองขึน้ หายใจออก -ทอ้งแฟบลง) อาจใชผ้่ามอืวางบรเิวณเหนือสะดอื กดเบาๆขณะหายใจออก ปล่อย

มอืออกเมือ่เริม่หายใจเขา้  ท าเช่นน้ีสกั 5 นาท ีจะพบว่าร่างกายผ่อนคลาย จติใจสงบมากขึน้ 

4. คดิทบทวนสิง่ดีๆ ในชวีติ และฝึกมองโลกในแงด่ ี

 การทบทวนสิง่ดีๆ  ในชวีติเป็นการฝึกฝนตนเอง ใหรู้จ้กัมองเหน็สิง่ดีๆ ทีม่อียูร่อบตวั ช่วยใหม้ี

ความสุขและก าลงัใจมากขึน้ทุกวนัก่อนเขา้นอนใหท้บทวนว่า “วนัน้ี มีอะไรดีๆ เกิดขึ้นบ้าง”คดิหาสิง่ดีๆ  

เป็นประจ า อย่างน้อยวนัละ 5 เรือ่ง  นอกจากนี้ เรายงัสามารถฝึกมองโลกในแงด่ใีนเวลาทีม่ปัีญหา ทุกครัง้ที่

พบปัญหา ใหถ้ามตวัเองว่า “ปัญหาน้ี มีแง่ดีอะไรบ้าง” จะพบว่าทุกปัญหาอาจแปลงเป็นบทเรยีนทีช่่วยให้

เราเตบิโตและเขา้ใจชวีติมากยิง่ขึน้ และทุกปัญหาแฝงไวซ้ึง่โอกาส   เริม่ตน้ตัง้แต่วนัน้ี ทุกคนืก่อนนอนจดั

เวลาคดิทบทวนสิง่ดีๆ  วนัละ 5 เรือ่งและหากมปัีญหาอะไรกต็ามลองคน้หาแงด่ขีองปัญหานัน้ดู 

5. บรกิารเวลาใหส้มดุลระหว่างการงาน สุขภาพ และครอบครวั 

 ชวีติของคนเรามหีลายดา้น ลองถามตวัเองดวู่า “อะไรคือส่ิงส าคญัในชีวิต”  

• การงาน เปิดโอกาสใหเ้ราไดใ้ชศ้กัยภาพ สรา้งความส าเรจ็ทีภ่าคภมูใิจ มสีงัคมและเพื่อนฝงู มี

รายได ้และความมัน่คงในการด าเนินชวีติ 

• สขุภาพ ทัง้รา่งกายและจติใจ เป็นทุนส าคญัของชวีติ 

• ครอบครวั เป็นแหล่งก าลงัใจและความสุขทีส่ าคญั 

 ทุกดา้นของชวีติต่างเป็นแหล่งความสุขทีส่ าคญั หากเราใส่ใจดา้นใดมากเกนิ ละเลยดา้นอื่น 

ความสุขในชวีติกล็ดน้อยลง เราจงึจ าเป็นตอ้งบรหิารเวลาใหส้มดุล ระหว่างการท างาน สุขภาพ และ
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ครอบครวั  ลองทบทวนการใชเ้วลาในสปัดาหท์ีผ่่านมาของตวัเองด ูคุณท าใชเ้วลาอะไรบา้ง เมือ่ทบทวนแลว้ 

คุณอยากท าอะไรมากขึน้ และอยากท าอะไรใหน้้อยลง 

6. คดิและจดัการปัญหาเชงิรกุ 

 อยา่ปล่อยใหส้ถานการณ์ชวีติหรอืปัญหาต่างๆ ทีผ่่านเขา้มาก าหนดความเป็นไปไดข้องชวีติคุณ 

ควรจดัเวลาท าความเขา้ใจปัญหาคดิหาทางเลอืกการก้าวเดนิ โดยตัง้ค าถามกบัตวัเองว่าปัญหาทีป่ระสบอยู่

นัน้ “มนัเป็นปัญหาอย่างไร” เราห่วงอะไรกงัวลใจในแงใ่ดในปัญหานัน้   แต่ละเรือ่งทีเ่ราห่วงหรอื          

กงัวลใจ ทบทวนดวู่า “เราท าอะไรได้บ้าง” จากนัน้ลงมอืท า อยา่มวัแต่คดิกงัวลใจ “คณุจะรู้สึกเป็น

เจ้าของชีวิตตนเองมากขึ้น พอใจในชีวิตมากขึ้น” 

7. มองหาโอกาสในการมองสิง่ดีๆ  ใหก้บัผูอ้ื่น 

 ความสุขในทางโลก อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั 

 7.1 ความสุขและความเพลดิเพลนิทางรา่งกาย เช่น รบัประทานอาหารอรอ่ย 

 7.2 ความสุขจากชวีติทีล่งตวั มงีานทีท่า้ทาย มคีวามรกั และงานอดเิรก 

 7.3 ความสุขจากชวีติทีม่คีวามหมาย ไดใ้ช่ศกัยภาพของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ท าสิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม กจิกรรมสนุกสนานประเภทต่างๆ ไมส่ามารถสรา้งความสุขใจไดล้กึซึง้เท่ากบัการ

ทีเ่ราไดม้อบสิง่ดีๆ ใหก้บัผูอ้ื่น เมือ่เราช่วยเหลอืผูอ้ื่นใหเ้ป็นความสุข ตวัเราเองกม็คีวามสุขมากขึน้ไปดว้ย 

8. ศกึษาและปฏบิตัติามหลกัค าสอนทางศาสนา 

 ผูศ้กึษาและปฏบิตัติามหลกัค าสอนทางศาสนา ไดร้บัประโยชน์จากศาสนาอย่างน้อย 4 ดา้น 

 8.1 มสีงัคม เพื่อนฝงู ทีศ่กึษาและปฏบิตัธิรรมรว่มกนั 

 8.2 มจีดุมุง่หมายในการท าสิง่ต่างๆมากขึน้ และในเวลาทีต่อ้งตดัสนิใจเรือ่งส าคญั กม็แีนวทางที่

ชดัเจนจากหลกัค าสอนทางศาสนา 

 8.3 หลกีเลีย่งจากพฤตกิรรมเสีย่งต่างๆ เช่น ดื่มสุรา ใชย้าเสพตดิ 

 8.4 เขา้ใจชวีติมากขึน้ มคีวามสุขไดง้า่ย 

9. ใหเ้วลาและท ากจิกรรมความสุขรว่มกบัสมาชกิในครอบครวัเป็นประจ า 

 อยา่คาดหวงัว่าคู่ของตนตอ้งสมบรูณ์แบบ ควรยอมรบัขอ้จ ากดัของกนัและกนัฝึกรบัฟังอยา่งใส่ใจ 

ชื่นชมกนัดว้ยความจรงิใจ ลดเวลาดทูวีลีง จดัเวลาท ากจิกรรมความสุขรว่มกนั ช่วยกนัท างานบา้นอยา่

ใหค้วามส าคญักบัเรือ่งเงนิทองและวตัถุมากเกนิไป  ใหค้วามส าคญัการเพิม่ทกัษะทางอารมณ์และสงัคม 

เตมิความเขม้แขง็ทางใจ และฝึกนิสยัการเรยีนรูต้ลอดชวีติใหก้บัลกู หากมเีหตุการณ์ลบ ใหม้องแงด่ไีว้

ก่อนเสมอ 
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10. ชื่นชมคนรอบขา้งอยา่งจรงิใจ 

คนเราทุกคนตอ้งการความรกั การยอมรบั และความชื่นชม ค าชื่นชมจงึเป็นสิง่เตมิก าลงัใจและความสุข

ใหแ้ก่กนั 

เราฝึกชื่นชมคนรอบขา้งไดด้ว้ยวธิต่ีอไปนี้ 

10.1ปล่อยวางความคาดหวงัลงเปิดใจรบัและมองหาขอ้ดทีีน่่าชื่นชมของคนรอบขา้ง 

10.2กล่าวค าชื่นชมดว้ยความจรงิใจทุกครัง้ทีม่โีอกาส 

10.3 ควรฝึกชื่นชมตนเองดว้ย การมองเหน็ขอ้ดขีองผูอ้ื่นเป็นการฝึกจติใจของเราเอง และยงัช่วยเตมิ

ความสุขใหก้บัชวีติ 

 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า “ควรพอใจในสิง่ทีต่นมอียู่” 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยท่ี 6  สขุภาพ อนามยั 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 9  เพศสมัพนัธ์ปลอดภยัด้วยถงุยางอนามยั   เวลา  2  ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายและสาธติวธิกีารใชถุ้งยางอนามยัได ้ 

 1.2 ลกูเสอืสามารถอธบิายประโยชน์ในการใชถุ้งยางอนามยัได ้

2. เน้ือหา 

 การมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยัเป็นเรือ่งส าคญัส าหรบัคนเรา ทศันคตทิีด่ต่ีอถุงยางอนามยั ความรู้

ความเขา้ใจและความสามารถในการใชถุ้งยางอนามยัอย่างถูกวธิ ีจะช่วยใหป้ลอดภยัจากการตัง้ครรภ์ 

ไมพ่รอ้มและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธไ์ด ้ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 หุ่นจ าลองอวยัวะเพศชาย (ทีท่ าจากไม ้ยาง ปนูปัน้ หรอืวสัดุทดแทน) ถุงยางอนามยั น ้ายาหล่อ

ลื่นกระดาษทชิชู 

  3.3 ชุดภาพประกอบกจิกรรมเท่าจ านวนกลุ่มลกูเสอื 

 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 

  4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 4.2 เพลง หรอืเกม 

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 

       1) ผูก้ ากบัลกูเสอืเกริน่น าเรื่องการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้มและการตดิเชือ้โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์

ต่างๆ แลว้ชวนพดูคุยถงึ ความรูเ้รือ่งถุงยางอนามยั 

       2) แบ่งกลุ่มลกูเสอืกลุ่มละ 8 คน (คละเพศชาย-หญงิ) เรยีงบตัรค าการใชถุ้งยางอนามยัถูกวธิ ี

       3) ตวัแทนกลุ่มน าเสนอ ผูก้ ากบัน าอภปิราย เพิม่เตมิ สรปุและชื่นชม(ตามใบความรู)้ 

  4) ผูก้ ากบั ใหข้อ้มลูเรือ่งการใชถุ้งยางอนามยั พรอ้มสาธติการสวมและถอดถุงยางอนามยั 

ทีถู่กตอ้งโดยใชหุ้่นจ าลองอวยัวะเพศชาย   

     5) แบ่งกลุ่มลกูเสอื จบัคู่กนัเพื่อฝึกปฏบิตักิารสวมและถอดถุงยางอนามยักบัหุ่นจ าลอง 

อวยัวะเพศชาย  
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    6) ประเมนิการฝึกปฏบิตัดิว้ยการใหต้วัแทนกลุ่มออกมาสาธติการสวมและถอดถุงยางอนามยั

หน้าหมู ่เพิม่เตมิความรู ้และสรปุ 

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 

  สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมและตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏบิตั ิ
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอืการคดิวเิคราะ ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัของการใชถุ้งยางอนามยัรวมทัง้มี

ทกัษะการใชถุ้งยางอนามยัทีถู่กตอ้ง 

 

 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 

  
 เพลง 

พรุ่งน้ีไม่สาย 

    เพยีงแค่มองในตา กร็ูว้่าเราชอบกนั  แต่เราสองคนตอ้งเกบ็มนัไว้ 

    ในเมือ่ความเป็นจรงิ กร็ูก้นัในหวัใจ  เรายงัเป็นไดแ้ค่เพยีงเพื่อนกนั 

    อดทนเกบ็ความในใจ แลว้รอแค่วนัเวลา    ใหม้นัหมนุชา้ๆ แลว้เดนิไปกบัมนั 

    อดทนเกบ็ความในใจ แลว้เรยีนรูก้นัและกนั เพื่อใหเ้รามคีวามมัน่ใจ 

 ว่าเรานัน้มคีวามลกึซืง้เพยีงใด      พรุง่นี้ไมส่ายทีจ่ะรกักนั 
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ใบความรู้ 
ชุดภาพประกอบกิจกรรมลกูเสือ 

 

   

 

    

 

     

 

 

 

 

คน้จาก http://www.bpas.org/bpasman.php?page=33วนัที1่0 มถุินายน 2556 

ถุงยางมมีว้นขอบรดูไดด้า้น

นอก 

จบัถุงยางใหถู้กขา้งจบัขอบ

ดา้นทีร่ดูลงไดเ้หมอืนถุง

เทา้ 

ฉีกซองอยา่งระมดัระวงั 

ไมใ่หบ้าดถุงยางขาด 

ใส่ตอนอวยัวะเพศ

ชายแขง็ตวัเตม็ที่

แลว้ 

 

บบีปลายกระเปาะ

ถุงยางก่อนสวม

ถุงยาง 

บบีปลายถุงยางคา้งไว้

พรอ้มรดูถุงยางลงไปจนสุด

โคนอวยัวะเพศชาย 

ทิง้ถุงยางในถงัขยะ ไมท่ิง้

โถสว้มเพราะสว้มจะตนั 

เพศชายใชน้ิ้วจบัดา้นในขอบ

ถุงยางเพื่อป้องกนัสมัผสักบัสาร

คดัหลัง่ของอกีคนรดูออกอย่าง

ระมดัระวงั 

ไมใ่หส้ารคดัหลัง่หก กระฉอก

ออกมา 

เพศหญงิใชก้ระดาษทชิชหู่อดา้นนอก

ถุงยางอนามยัชาย เพื่อป้องกนัสมัผสั

กบัสารคดัหลัง่ของอกีคนรดูออกอยา่ง

ระมดัระวงัไมใ่หส้ารคดัหลัง่หกกระฉอก

ออกมา 

http://www.bpas.org/bpasman.php?page=33%20วันที่
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
      

แวะสกัเด๋ียวคงไม่เป็นไร 

 หญงิกบัเดชอยูท่ างานกลุ่มทีโ่รงเรยีนจนค ่า ทัง้สองกลบับา้นทางเดยีวกนั เดชมรีถมอเตอรไ์ซดจ์งึ

อาสาไปส่งหญงิทีบ่า้น ขณะขบัรถกลบั เดชชวนหญงิใหแ้วะบา้นสกัครูเ่พื่อเอาสมดุงานของหญงิที่เดชยมืไป

เมือ่สปัดาหท์ีผ่่านมา หญงิลงัเลแต่เดชยนืยนัว่า แวะสกัเดีย๋วคงไมเ่ป็นไร หญงิจงึตกลงยอมไปบา้นเดช เมือ่

ทัง้คู่มคีวามไกลช้ดิกนัและอยูใ่นทีล่บัตา เนื่องจากอยใูนบา้นเพยีงล าพงั 2 คน จงึมเีพศสมัพนัธก์นัโดยไมไ่ด้

ป้องกนัเหตุการณ์ครัง้นี้ท าใหห้ญงิและเดชวติกกงัวลมากว่า หญงิอาจตัง้ครรภไ์ด ้โดยเฉพาะอย่างยิง่หญงิ

กงัวลมากจนไมเ่ป็นอนัท าอะไร แมเ้ดชจะพยายามปลอบโยนกต็าม 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ชายหญงิควรระมดัระวงัการอยูส่องต่อสองในทีล่บัตา 

 

แม่ไก่โชคร้าย 

 ทีฟ่ารม์ไก่หน้าบา้นของชาวนายากจนคนหน่ึง  แมไ่ก่กกไขไ่ดว้นัละฟอง และดแูลฟูมฟักทะนุถนอม
ไมย่อมใหอ้นัตรายใดๆเขา้ใกลไ้ขข่องมนัแมแ้ต่น้อย วนัหนึ่งเจา้แมไ่ก่กไ็ดฟั้กไขล่กูเจีย๊บออกมาลมืตาดโูลก
แต่ดว้ยความอยากรูอ้ยากเหน็ของเจา้ลกูเจีย๊บท าใหม้นัชอบเดนิแยกตวัออกจากกลุ่มครอบครวัไก่ไปส ารวจ
เสน้ทางอื่นเสมอ "เจา้จะไปไหนน่ะ เจา้ลกูไก่"แมวตะโกนรอ้งถาม ลกูไก่รูส้กึตกใจกลวัมาก จงึพยายามวิง่หนี
สุดชวีติ แต่ทว่ามนักไ็มส่ามารถหนีพน้เงือ้มมอืของเจา้แมวเหมยีวไดถู้กตะครุบจบักนิทนัที แมไ่ก่ยงัไมรู่ต้วั
เลยว่าลกูไก่ของมนัหายไป เมือ่มนักลบัมาทีฟ่ารม์ไก่แลว้ ลองนบัสมาชกิในครอบครวัดพูบว่า มลีกูเจีย๊บที่
เพิง่ฟักออกมาหายไป จงึสนันิษฐานว่าถูกเจา้แมวตวัแสบของเจา้ของฟารม์กนิเป็นแน่แท ้มนัจงึโมโห
วางแผนบุกเขา้ไปเพื่อช าระแคน้เจา้แมว แต่ระหว่างทางนัน่เอง แมไ่ก่ไม่รูเ้ลยว่า แมวตวัแสบก าลงัดกัรอให้
แมไ่ก่เดนิออกไป แลว้จบักนิลกูไก่ทัง้หมด เมือ่แมไ่ก่กลบัมากพ็บแต่เพยีงความว่างเปล่า 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เมือ่ทีบ่า้นก าลงัจะมภียักค็วรจะเฝ้าระวงัอยูท่ีบ่า้น 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 7  ด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10   การใช้เงินอย่างมีคณุค่า     เวลา  1  ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัและบอกแนวทางในการใชเ้งนิอยา่งคุม้ค่าได ้

2. เน้ือหา 

การใชเ้งนิอยา่งคุม้ค่าเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคส์ าหรบัการด าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีงทีน่ าความสงบสุขมาสู่ชวีติลกูเสอื 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
      3.1 แผนภมูเิพลง/เกม 
  3.2 อุปกรณ์การเล่นเกม ประกอบดว้ย กระป๋องตกัน ้า,โอ่ง, กระป๋อง หรอืขวด 5 ลติร (เท่าจ านวน 

หมูล่กูเสอื) ทีเ่จาะรรูอบ 7 ร ูตดิสตก็เกอรร์ลูะ 1 รายการ ไดแ้ก่ ค่ารถ, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอุปกรณ์ 

การเรยีน, ค่าเครือ่งแต่งกาย, ค่าซือ้ของทีช่อบ และค่าใชจ้า่ยอื่น  

  3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
  4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรอืเกม 
  4.3 กจิกรรมตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีนโดยมอบชุดอุปกรณ์ (3.2) ใหแ้ก่หมูล่กูเสอื ใหแ้ต่ละหมู่ 
วางแผนเตมิน ้าลงโอ่งรัว่นี้ใหเ้ตม็พรอ้มหาวธิอุีดรรู ัว่ของโอ่งและลงมอืปฏบิตั ิ 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนหมูล่กูเสอืวเิคราะหว์่าอุดรรู ัว่ไดห้รอืไม ่เพราะอะไร เพื่อน าเขา้สู่บทเรยีน 
เรือ่งการใชเ้งนิอยา่งมคีุณค่าการใชเ้งนิในชวีติประจ าวนัทีม่ากน้อยต่างกนัยอ่มใหผ้ลต่อชวีติต่างกนั 
แลว้มอบใหล้กูเสอืวางแผนอุดรรู ัว่การใชเ้งนิของตนเองแลว้เล่าใหส้มาชกิในหมูล่กูเสอืฟัง พรอ้มเลอืก

ตวัอยา่งของบางสมาชกิเพื่อน าเสนอ 

  3) ผูแ้ทนกลุ่มน าเสนอ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิ ชื่นชม สรปุ    
  4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
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6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม  

คอื การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และตระหนกัถงึความส าคญัของการใชเ้งนิอยา่งคุม้ค่า 
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เพลง     
ออมเงิน (ท านองเพลงลอยกระทง) 

    ออมเงนิ  ออมเงนิ  กนัไว ้ จะไดส้บายในภายภาหน้า 
   ออมเงนิกนัเถดิเธอจา๋ (ซ ้า)  ต่อไปภายหน้าจะไดส้บาย 
 

 
 
เกม 
 

อดุรรู ัว่ 
วิธีเล่น  

 1. จดัเตรยีมอุปกรณ์ประกอบดว้ยโอ่ง กระป๋อง หรอืขวด 5 ลติร (เท่าจ านวนหมูล่กูเสอื) ทีเ่จาะรู 

รอบ 7 ร ูตดิสติก๊เกอรร์ลูะ 1 รายการ ไดแ้ก่ ค่ารถ, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอุปกรณ์การเรยีน,  

ค่าเครือ่งแต่งกาย, ค่าซือ้ของทีช่อบ และค่าใชจ้า่ยอื่น  

 2. จดัเตรยีมกระป๋องตกัน ้าเท่าจ านวนหมูล่กูเสอื 

 3. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูใ่ชก้ระป๋องตกัน ้าเทลงไปในโอ่ง กระป๋อง หรอืขวด 5 ลติร ทีเ่จาะรรูอบ 7 ร ู 

 4. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูอุ่ดรรู ัว่ 

 5. หมูใ่ดภาชนะรองรบัน ้าไดเ้ตม็ก่อนเป็นผูช้นะ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เงินท่ีหายไป 

 มเีรือ่งเล่าว่า คนจนีโบราณมกัเกบ็เงนิเหรยีญไวท้ีบ่า้น บางคนเกบ็ไวใ้นไห ในกล่อง ในกระป๋อง ใน
ถุงผา้ แต่กม็บีางคนเกบ็ไวท้ีร่องขาเตยีง  
 วนัหน่ึงบุตรชายชาวจนีไดน้อนหลบัไปบนเตยีงทีเ่กบ็เหรยีญไวท้ีร่องขาเตยีง เขาฝันว่าไดย้นิเสยีง
เลก็ๆ จ านวนมากจากใตเ้ตยีงบ่นว่า “ท าไมเขาถงึดแูลเราอย่างนี้ เขาไมใ่หค้วามส าคญักบัเราเลยนะ เราไป
อยูท่ีอ่ ื่นกนัเถอะ” แลว้กไ็ดย้นิเสยีงเลก็ๆ อกีเสยีงหน่ึงพูดว่า “รอฉนัดว้ย ฉนัไปไมไ่ด ้พาฉนั 
ไปดว้ย” “พวกฉนัไปก่อนละนะ” และเสยีงรอ้งไหเ้ลก็ๆ  

เมือ่เขาสะดุง้ตื่นขึน้มา เขาก้มลงไปมองใตเ้ตยีง กต็กใจและแปลกใจอยา่งยิง่ทีม่องไม่เหน็เหรยีญที่
ขารองใตเ้ตยีงเลย เมือ่เขามองไปทุกขา กพ็บว่ายงัเหลอืเหรยีญอยูอ่กีหนึ่งเหรยีญ ดว้ยความดใีจ  
เขาหยบิเหรยีญขึน้มาด ูกพ็บว่าเป็นเหรยีญพกิาร มรีอยบิน่ไปบางมมุ ท าให้เขาปะตดิปะต่อกบัเสยีง 
ทีไ่ดย้นิในฝันหรอืเสยีงเหล่านัน้จะเป็นเสยีงเหรยีญคุยกนัจรงิๆ 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เมือ่มสีิง่มคี่า ตอ้งรูจ้กัถนอมรกัษา ดแูลใหเ้หมาะสม เพื่อป้องกนัการเสื่อม  
ช ารดุ หรอืสญูเสยีไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.1/2-3) 

หน่วยท่ี 7  ด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 11   การวางแผนการใช้จ่ายเงินส่วนตวั   เวลา  1  ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

      ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัและบอกแนวทางในการใชเ้งนิส่วนตวัอยา่งคุม้ค่าได ้

2. เน้ือหา 

การวางแผนการใชจ้า่ยเงนิเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทีน่ าความสงบสุขมาสู่ชวีติลกูเสอื 

3. ส่ือการเรียนรู้ 

     3.1 แผนภมูเิพลง 

   3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 

      4.1 พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

  4.2 เพลง หรอืเกม 

  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืเกริน่น าเรื่องการวางแผนการใชจ้่ายเงนิและผลทีไ่ดร้บั โดยใหล้กูเสอื 

เล่าประสบการณ์ 1-2 คน ทีม่ปีระสบการณ์ตรงขา้มกนั (วางแผนและไมว่างแผน) 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งหมูล่กูเสอืใหป้ฏบิตักิจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์การวางแผนการใช้

จา่ยเงนิส่วนตวัและผลทีไ่ดร้บั ในกลุ่มยอ่ย 

 3) ผูแ้ทนกลุ่มน าเสนอ ผูก้ ากบัน าอภปิราย เพิม่เตมิ ชื่นชม สรปุ 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืวางแผนการใชจ้า่ยเงนิส่วนตวัและบนัทกึการใชจ้า่ยเงนิ

ประจ าวนัทุกวนัเพื่อดปูระสทิธผิลของแผน ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นไดเ้รือ่ยๆ และส่งบนัทกึทุก 1เดอืน  

เป็นประจ า พรอ้มชื่นชมลกูเสอืทีส่่งงานและน าสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปใชเ้พื่อเป็นตวัอยา่งแก่ลกูเสอืคนอื่นๆ  

เป็นระยะๆ 

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรื่องสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ “สุภาษติสอนหญงิ” 

  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 

 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 149 

  

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม  
คอื การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และตระหนกัถงึความส าคญัของการออมเงนิ และวางแผน

การใชจ้า่ยเงนิอย่างประหยดัและคุม้ค่า 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 
 

เพลง 

รวมเงิน 

รวมเงนิ รวมเงนิวนันี้ รวมเงนิใหด้อียา่ใหม้ผีดิพลาด  

ผูห้ญงินัน้เป็นเหรยีญบาท (ซ ้า)  

ผูช้ายเก่งกาจเป็นหา้สบิสตางค ์(ซ ้า) 
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ใบความรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างแผนการใช้เงิน 
 
นายสมชายเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 อาศยัอยู่กบับดิามารดาทีบ่า้นซึง่อยูไ่กลจากโรงเรยีน
ประมาณ 5 กโิลเมตร มรีถประจ าทางไป-กลบัไดส้ะดวก บดิาใหค้่าใชจ้่ายรายสปัดาห์ๆ  ละ 1,000 บาท 
รวมค่ารถ ค่าอาหาร และอุปกรณ์การเรยีน แต่ถา้ไมพ่อกส็ามารถขอเงนิซือ้อุปกรณ์ 
การเรยีนเพิม่ไดอ้กีเป็นครัง้คราวไป สมชายชอบเตะฟุตบอลกบัเพื่อนหลงัเลกิเรยีนเสมอ และมกัจะไป
ดื่มนมทีร่า้นขาประจ ากบักลุ่มเตะฟุตบอลก่อนกลบัทุกวนัทีเ่รยีนหนงัสอื นอกจากนัน้ในวนัหยดุ 
สมชายมกัจะไปรา้นเกมใกลบ้า้นประมาณวนัละ 1-2 ชัว่โมง และอาจท ารายงานกลุ่มกบัเพื่อนอกีสกั  
1 ครัง้ต่อสปัดาห ์และไปเตะฟุตบอลกบักลุ่มเพื่อนแถวบา้นทุกวนัหยดุพรอ้มแวะดื่มนมรว่มกนั 
ก่อนแยกกลบับา้น รวมทัง้ชอบดหูนงัยาว จงึไปซือ้ดวีดีชีุดจากรา้นเป็นระยะ 
สมชายวางแผนการใชเ้งนิดงันี้ 
1. ค่ารถไป-กลบัโรงเรยีนวนัละ     12 บาท X 2 เทีย่ว X 5 วนั X 1 สปัดาห ์  จ านวน    120  บาท 
2. ค่าอาหารกลางวนัๆ ละ           50 บาท X 1 มือ้ X 5 วนั X 1 สปัดาห ์     จ านวน    250  บาท 
3. ค่านมและขนมตอนเยน็วนัละ   40 บาท X 1 มือ้ X 5 วนั X 1 สปัดาห ์     จ านวน    200  บาท 
4. ค่าดวีดีปีระจ าสปัดาห ์        200 บาท X 1 ชุด X 1 สปัดาห ์                 จ านวน    200  บาท 
5. ค่าเล่นเกมวนัหยดุ   15 บาท X 2 ชัว่โมง X 2 วนั X 1 สปัดาห ์  จ านวน      60  บาท 
6. ค่าอาหารวนัท ารายงานกลุ่มกบัเพื่อน 100 บาท X 1 ครัง้ X 1 สปัดาห ์     จ านวน    100  บาท 
7. ค่าอุปกรณ์การเรยีนรายสปัดาห ์         200 บาท X 1 สปัดาห ์             จ านวน    200  บาท 
8. รายจ่ายจร                           100 บาท X 1 สปัดาห ์                จ านวน    100  บาท 
9. เงนิออม                         150 บาท X 1 สปัดาห ์                จ านวน    150  บาท 
รวมรายจ่าย 1,480 บาท 

สมชายสงัเกตว่ารายจา่ยเกนิรายได ้1,000 บาทต่อสปัดาห ์จงึลดรายจา่ยลงบางรายการ  
เช่น ซือ้ดวีดีเีปลีย่นเป็น 1 ครัง้ต่อเดอืน การท ารายงานกลุ่ม อุปกรณ์การเรยีนและรายจ่ายจร 
ไมท่ าทุกสปัดาห ์จงึน่าจะถวัเฉลีย่กบัสปัดาหท์ีไ่ม่มไีดล้งตวัพอดนีอกจากนัน้สงัเกตว่าค่าอาหารเหลอื
แต่ไมเ่ท่ากนัทุกวนั จงึน่าจะมาทดแทนกนัได ้สมชายจงึน าเงนิตดิตวัไปโรงเรยีนวนัละ 200 บาท 
เผื่อตดิกระเป๋าไวส้ าหรบัรายจ่ายจรเสมอ แต่กม็เีงนิเหลอืกลบับา้นทุกวนัเสมอและใชแ้ผนการเงนิ 
เดมิก่อน 
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ตวัอย่างแบบบนัทึกการใช้เงินประจ าวนั 
วนัท่ี 3 สิงหาคม 2556 
รายรบั143 บาท 
รายจ่าย 
1. ค่ารถไป-กลบัโรงเรยีน            จ านวน    24 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวนั                 จ านวน    40 บาท 
3. ค่านมและขนมตอนเยน็          จ านวน    35 บาท 
4. ค่ากระดาษท าปกรายงาน        จ านวน   50 บาท 
5. เงนิออม                                 จ านวน   20 บาท 
รวมรายจ่าย   169 บาท 
ติดลบ      26 บาท 
วนัท่ี 4 สิงหาคม 2556 
รายรบั143 บาท 
รายจ่าย 
1. ค่ารถไป-กลบัโรงเรยีน           จ านวน    24 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวนั                 จ านวน    50 บาท 
3. ค่านมและขนมตอนเยน็          จ านวน    10 บาท 
4. เงนิออม                             จ านวน   20 บาท 
รวมรายจ่าย   100บาท 
เหลือ       43 บาท 
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ตวัอย่างการท าบญัชีรายรบั – รายจ่ายอย่างง่าย 

 

ว / ด / ป รายการ รบั จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

11 ม.ิย.56 แมใ่หเ้งนิ 

ค่ารถ 

ค่าอาหาร 

ค่าอุปกรณ์การเรยีน 

ของขวญั 

200 

 

- 

50 

50 

20 

100 

200 

150 

100 

80 

-20 

 

12 ม.ิย.56 แมใ่หเ้งนิ 

ค่ารถ 

ค่าอาหาร 

ค่าอุปกรณ์การเรยีน 

อื่นๆ 

ออมเงิน 

200 - 

50 

50 

10 

50 

40 

200 

150 

100 

90 

40 

0 

 

13 ม.ิย.56 แมใ่หเ้งนิ 

ค่ารถ 

ค่าอาหาร 

ค่าอุปกรณ์การเรยีน 

อื่นๆ 

ออมเงิน 

200 - 

50 

50 

- 

- 

100 

200 

150 

100 

100 

100 

0 
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ตวัอย่างสรปุผลการใช้เงินรายเดือน 
 

รายรบั 4,500 บาท 
1. ค่ารถไป-กลบัโรงเรยีน                    จ านวน     552 บาท 

 2. ค่าอาหารกลางวนั                          จ านวน  1,000 บาท 
 3. ค่านมและขนมตอนเยน็                   จ านวน     900 บาท        ค่าอาหาร 2,100 บาท 
 4. ค่าอาหารวนัท ารายงานกลุ่มกบัเพื่อน  จ านวน     200 บาท 

5. ค่าอุปกรณ์การเรยีน                       จ านวน    200 บาท 
6. ค่าดวีดี ี                                     จ านวน     200 บาท        ค่าผ่อนคลาย 640 บาท 

 7. ค่าเล่นเกมสว์นัหยดุ                       จ านวน     240 บาท        
 8. รายจ่ายเบด็เตลด็   จ านวน    200 บาท 
 9. เงนิออม                                     จ านวน     600 บาท 

รวมรายจ่าย   4,092บาทเงนิเหลอืเกบ็ 1,008 บาท 
                                                         เหลือ      408 บาท        
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
สภุาษิตสอนหญิง(สอนทัง้หญงิและชาย) 

สนุทรภู่ 

   มสีลงึพงึบรรจบใหค้รบบาท  อยา่ใหข้าดสิง่ของตอ้งประสงค ์
   แมม้น้ีอยกนิน้อยค่อยบรรจง  อยา่จ่ายลงใหม้ากจะยากนาน 
   ไมค่วรซือ้กอ็ยา่ไปพไิรซือ้  ใหเ้ป็นมือ้เป็นคราวทัง้คาวหวาน 
   เมือ่พ่อแมแ่ก่เฒ่าชรากาล  จงเลีย้งท่านอย่าใหอ้ดระทดใจ 
   ดว้ยชนกชนนีนี้มคีุณ   ไดก้ารญุเลีย้งรกัษามาจนใหญ่ 
   อุม้อุทรป้อนขา้วเป็นเท่าไร  หมายจะไดพ้ึง่พาธดิาดวง 
   ถา้เรามดีวงจติคดิอุปถมัภ์  กุศลล ้าเลศิเท่าภเูขาหลวง 
   จะปรากฏยศยิง่สิง่ทัง้ปวง  กว่าจะล่วงลุถงึซึง่พมิาน 
   เทพไทในหอ้งสบิหกชัน้   จะชวนกนัสรรเสรญิเจรญิสาร 
   ว่าสตรนีี้เป็นยอดยพุาพาล  ไดเ้ลีย้งท่านชนกชนนี 
 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การรูจ้กัประหยดัอดออม ท าใหเ้ราสามารถมเีงนิใชจ้า่ยในการดแูลผูม้พีระคุณได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 
หน่วยท่ี 7    ด าเนินชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12     การหารายได้ระหว่างเรียน    เวลา 1 ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
    1.1 ลกูเสอืสามารถบอกความส าคญัและแนวทางทีเ่หมาะสมของการหารายไดร้ะหว่างเรยีนได้ 
    1.2 ลกูเสอืสามารถท ากจิกรรมหารายไดร้ะหว่างเรยีนได้ 
2. เน้ือหา 

การหารายไดร้ะหว่างเรยีนเป็นการฝึกฝนการแบ่งเวลา การใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ สรา้งเสรมิ
ประสบการณ์การปรบัตวักบังานและผูค้น สรา้งรายไดเ้พื่อลดภาระของครอบครวั และเป็นการปลกู 
เมลด็พนัธุแ์ห่งความภาคภูมใิจในตน เหน็คุณค่าของเงนิทีไ่ดม้าดว้ยความอุตสาหะ อนัเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการด าเนินชวีติตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีน่ าความสุขในชวีติของลกูเสอือยา่งยัง่ยนื 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 แผนภูมเิพลง 
    3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม 
  4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรอืเกม 
  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายเกี่ยวกบัประสบการณ์ในการท างาน 
หารายไดร้ะหว่างเรยีน 
   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งกลุ่มลูกเสอืใหร้ะดมสมอง วธิกีารหารายไดร้ะหว่างเรยีน  
กลุ่มละอยา่งน้อย 5 วธิ ี
   3) ผูแ้ทนกลุ่มรายงานผลการระดมสมองต่อทีป่ระชุม  
   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอือภปิราย เพิม่เตมิ ชื่นชม สรปุ   
   5) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืกลุ่มละไมเ่กนิ 3 คน เขยีนโครงการการหารายได ้
ระหว่างเรยีนของกลุ่มส่ง ลงมอืปฏบิตัติามโครงการ และจดัท ารายงานผลการปฏบิตัโิครงการ  
พรอ้มชื่นชมลกูเสอืเพื่อเป็นตวัอยา่งแก่ลกูเสอืคนอื่นๆ 
  4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5 พธิปิีดเปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
   
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม  

คอื การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และตระหนกัถงึคุณค่าของเงนิทีไ่ดจ้ากน ้าพกัน ้าแรงตนเอง 
เหน็ความส าคญัของการวางแผนการใชจ้่ายเงนิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 
เพลง 

อย่าเกียจคร้าน 

     อยา่เกยีจครา้นการท างานนะพวกเรา 

    งานหนกังานเบาเหนื่อยแลว้เรา พกัผ่อนกห็าย 

    ไมท่ างาน หลบหลกีงาน เฝ้าเกยีจครา้นเอาแต่สบาย 

    แก่จนตาย ขอท านายว่าไมเ่จรญิ(ซ ้า) 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

คนข้ีเหนียวกบัทองค า 
 

         ชายคนหน่ึงเป็นคนขีเ้หนียว เขามกัจะเอาสมบตัฝัิงดนิไวร้อบๆบา้นไม่ยอมน ามาใชจ้่าย 
ใหเ้กดิประโยชน์ต่อมาเขากลวัว่าจะไม่ปลอดภยัถ้าฝังเงนิทองไวห้ลายเเห่ง เขาจงึขายสมบตัทิัง้หมด 
เเลว้ซือ้ทองค าแท่งหนึ่ง มาฝังไวท้ีห่ลงับา้นเเลว้หมัน่ไปดทูุกวนัคนใชผู้ห้นึ่งสงสยัจงึเเอบตามไปดู 
ทีห่ลงับา้น แลว้กข็ดุ เอาทองแท่งไปเสยีชายขีเ้หนียวมาพบหลุมทีว่่างเปล่าในวนัต่อมากเ็สยีใจ 
รอ้งห่มรอ้งไหไ้ปบอกเพื่อนบา้นคนหน่ึงเพื่อนบา้นจงึเเนะน าประชดประชนัว่า “ท่านกเ็อากอ้นอฐิ 
ใส่ในหลุมแลว้คดิว่าเป็นทองค าสเิพราะถงึอยา่งไรท่านกไ็มเ่อามาใชอ้ยูแ่ลว้” 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การมทีรพัยแ์ละประหยดัออมทรพัยเ์ป็นสิง่ทีด่แีต่ตอ้งรูจ้กัประมาณการใชท้รพัย์ 
         ทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์ดว้ย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 8   การคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ แก้ปัญหา 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13    ความเส่ียงท่ีเล่ียงได้                  เวลา  1  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

  ลกูเสอืสามารถอธบิายสถานการณ์ทีจ่ะน าไปสู่การมเีพศสมัพนัธท์ีไ่มค่าดคดิได ้
2. เน้ือหา 
   สถานการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนั อาจน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ที่ไม่คาดคดิ และ
น าไปสู่ปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น การตัง้ครรภ์ที่ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และเอดส์ รวมทัง้
ปัญหาสุขภาพจติและผลกระทบต่างที่เกดิในชวีติ หากเรามคีวามสามารถประเมนิสถาณการณ์ที่น าไปสู่
ความเสีย่งต่างๆ จะท าใหเ้ราปลอดภยัได ้

3. ส่ือการเรียนรู้ 
   3.1 เกม 
   3.2 ใบงานกรณศีกึษา เรือ่ง “ทายใจ แกว้กบัหนุ่ม” “และสถานการณ์ฝึกประเมนิความเสีย่ง 
   3.3 ใบความรู ้

1) ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง    
2) แนวทางการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง  

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

1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา เรือ่ง สถานการณ์ทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธข์องวยัรุน่  
2) จบัคู่พดูคุยกนัถงึกรณศีกึษา “ทายใจ แกว้กบัหนุ่ม” ในใบงานที ่1 
3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอื รวบรวมความคดิเหน็ สถานการณ์บางอยา่งใน 

ชวีติประจ าวนัเป็นสถานการณ์เสีย่งในเรือ่งเพศ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยาย เรือ่ง “สถานการณ์เสีย่งในเรื่องเพศของวยัรุน่และขัน้ตอน 
การประเมนิความเสีย่ง” ตามใบความรูท้ี ่1 พรอ้มสาธติการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง  
“กรณศีกึษาจุบ๊ กบัจอม “ ตามใบความรูท้ี ่2 
  5) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งกลุ่มลูกเสอืออกเป็น 5 กลุ่ม ฝึกวเิคราะหส์ถานการณ์ 
และประเมนิความเสีย่งตามสถานการณ์ทีไ่ดร้บัมอบหมาย (ใบรายงานที ่2) 
  6) ตวัแทนกลุ่มลกูเสอืน าเสนอหน้าชัน้ ผูก้ ากบัจงึน าอภปิรายทลีะสถานการณ์เพื่อชีใ้หเ้หน็ความ
เสีย่งของสถานการณ์ต่างๆ 
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  7) สรปุขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง 
 4.4 ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 

 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค์ ตระหนกัรูถ้งึสถานการณ์เสีย่งทางเพศใกลต้วั ตดัสนิและ
แกไ้ขปัญหา 
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เกม 
“พิชิตยกัษ์(THE BLIND GIANTS)” 

เกมนี้คล้ายๆ กบัหมาในเขา้ถ ้า แต่ใช้เก้าอี้ 2 ตวัแทนประตู วางให้ขา้งหลงัเขา้หากนั ห่างกนัประมาณ  

40 นิ้ว ในระว่างช่องนี้ให้มยีกัษ์ตาบอด 2 คน โดยให้เอาผ้าผูกลูกเสอื 3 คน ให้ลูกเสอืทัง้ 2 คนจบัมอืกนั   

อกีมอืหนึ่งจบัพนักเก้าอี้ ให้ลูกเสอือื่นเป็นผู้พชิติยกัษ์ ลอดเข้าไปในช่องใต้มอื ระหว่างมอืที่จบักนัหรอืมอื     

ที่จบัพนักเก้าอี้ หรอืระหว่างขายกัษ์ตาบอดที่เป็นยาม ภายในเวลาจ ากัด  ถ้าเข้าไม่ได้เกินกว่าจ านวนที่

ก าหนดไว ้ยกัษ์เป็นผูช้นะ ถา้เขา้ไดม้ากผูพ้ชิติยกัษ์เป็นผูช้นะ 

ใบงาน 
 

กรณีศึกษา “ทายใจแก้วกบัหนุ่ม” 
แกว้กบัหนุ่มอยูด่ว้ยกนัตามล าพงัทีบ่า้นของหนุ่ม หนุ่มชวนแกว้ไปดวูดีโีอทีห่อ้งรบัแขก 

นัง่ดสูกัครู ่หนุ่มขยบัตวัไปใกล้ๆ  แกว้ แลว้ยกแขนขึน้ไปโอบไหล่แกว้....... 
 
จากกรณศีกึษานี้ ใหล้กูเสอืพดูคุยกบัเพื่อนว่า “เหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป 
            (เวลา 5 นาที) 
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ใบงาน 
ใหแ้บ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม รว่มกนัวเิคราะหส์ถานการณ์ทีไ่ดร้บัมอบหมายและประเมนิความเสีย่ง 

ของสถานการณ์นัน้ ๆ แลว้เขยีนผลการวเิคราะหล์งตาราง 
 
ขัน้ตอนประเมินความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ 

1. วเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจบุนั 
 

 

2. เทยีบสถานการณ์ปัจจบุนักบัเกณฑ ์
ประเมนิความเสีย่ง 

 

3. ถา้เสีย่ง ตดัสนิใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
 

1. สถานการณ์ปัจจบุนัคอื
............................................ 
…………………………………………………… 

 

2. เขา้เกณฑเ์สีย่งขอ้ที่
.................................................. 
…………………………………………………… 

 

3. ควรตดัสนิใจดงันี้
..................................................... 
…………………………………………………… 

 

 
 

 
สถานการณ์ท่ี 1 “กแ็ค่...งานวนัเกิด” 

คนืวนัเสาร ์ออ้ยไปงานวนัเกดิวทิยพ์ีช่ายเพื่อนทีบ่า้น ในงานมวียัรุน่ชายหญงิมากมาจบัคู่คุยกนั บา้ง
เตน้ร า บา้งดวูดีโีออยูใ่นบา้น พ่อแมข่องเพื่อนไมอ่ยู่บา้น ออ้ยเตน้ร ากบัวทิยอ์ยา่งสนุกสนาน  
ราวๆ 4 ทุ่ม วทิยเ์ปิดเหลา้และรนิแจกทุกคน วทิยปิ์ดไฟบางดวงเพื่อสรา้งบรรยากาศ 

 
สถานการณ์ท่ี 2 “ปารต้ี์ชายโสด” 

อ๋อง หนุ่มน้อยวยัย่าง 15 ปี ถูกพีไ่กรชวยไปงานปารต์ีช้ายโสดทีบ่า้น ในงานมทีัง้เหลา้ทัง้บุหรี ่อ๋อง 
แปลกใจทีบ่างคนอายุมากกว่าพีไ่กรเยอะ แถมแต่งหน้าและท าท่าราวหญงิสาว บางคู่นัง่จบัมอื  
โอบกอดกนั บางคู่แอบไปอยูต่ามมุมมดื ราว 4 ทุ่ม อ๋องบอกพีไ่กรว่าจะกลบับา้น พีไ่กรไมย่อม 
และใหอ๋้องโทรไปบอกแมว่่าจะนอนบา้นพีไ่กร แมค่งไมว่่าเพราะแม่รูจ้กัพีไ่กร 
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สถานการณ์ท่ี 3 “อยากรู้จงั.....เธคเป็นไง” 
กิก๊สาวน้อยไรเ้ดยีงสา ไมเ่คยเหน็ว่าเธคเป็นอยา่งไร เพื่อน ๆ บอกว่าเธคเชย ไมอ่นิเทรน  

เยน็วนัศุกรก์ิก๊ขอแมไ่ปคา้งบา้นเพื่อนสนิท แมอ่นุญาต คนืนัน้กิก๊และเพื่อนผูห้ญงิ 5 คนไปเทีย่วเธคในเธค
น่าตื่นตาตื่นใจ สาว ๆ สัง่น ้าสม้มาดื่ม เสยีงดนตรเีรา้ใจมาก กิก๊และเพื่อนออกไปเตน้หลายเพลงจนเหนื่อยก็
กลบัมานัง่พกัทีโ่ต๊ะกิก๊เหน็ชายหนุ่ม 2 คนท่าทางเมา พูดไมค่่อยรูเ้รือ่ง ถอืแกว้เบยีรม์านัง่คุยกบัแจ๋มเพื่อน
ของกิก๊อยา่งสนุกสนานแจ๋มแนะน าใหก้ิก๊รูจ้กั หนึ่งใน 2 คนนัน้ จอ้งกิก๊ไมล่ะสายตา 

 
สถานการณ์ท่ี 4 “และสกัเด๋ียวคงไม่เป็นไร” 

อิว๋กบัโกไ้ปดหูนงัรอบค ่าดว้ยกนัสองคน ขากลบัโกช้วนอิว๋ไปนัง่เล่นทีบ่า้นก่อน อิว๋ลงัเล โกบ้อกอิว๋
ว่า “ไปเถอะ ทีบ่า้นไมม่ใีครหรอก” 

 
สถานการณ์ท่ี 5 “สายเด่ียวสดุเซก็ซ่ี” 

ดาหวนัชองแต่งตามสมยั วนันัน้ดาหวนันุ่งกระโปรงสัน้เอวต ่า แถมผ่าหลงัสงู สวมเสือ้บางๆ  
เอวลอยเหน็หน้าทอ้ง เสน้ทางกลบัตอ้งเขา้ซอยเปลีย่ว ดาหวนัเดนิผ่านกลุ่มวยัรุ่นชายกลุ่มใหญ่ทีก่ าลงันัง่ดื่ม
เหลา้อยู ่พวกนัน้หนัมามองเป็นตาเดยีว หนึ่งในนัน้ลุกขึน้ เดนิตามมาใกล ้ๆ แลว้พดูว่า  
“วนัน้ีแต่งตวัสวยเป็นพเิศษ แวะคุยกบัหน่อยสน้ิอง” 

 
สถานการณ์ท่ี 6 “ดหูนังกนัเถอะ” 

ชายชวนนิดว่า “วนัน้ีเกยีรตซิือ้หนงัมาใหมต่ัง้สองเรือ่ง ไปดกูนันะ ค ่า ผมจะพาไปส่งบา้น”  
นิดตอบตกลงไปดหูนงัทีบ่า้นเกยีรต ิทัง้สองดหูนังเรือ่งแรกจบไปแลว้กส็นุกด ีพอเริม่ฉายเรือ่งทีส่อง 
ไปนิดเดยีว นิดรูส้กึว่าหนงัทีฉ่ายเป็นหนงัโป๊ นิดตกใจมาก 
ใบความรู้ 

ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียง 
 

ความเส่ียง หรือ สถานการณ์เส่ียงในเร่ืองเพศ หมายถงึ สถานการณ์ เหตุการณ์  
หรอืพฤตกิรรมใด ๆ ทีอ่าจน าไปสู่การมเีพศสมัพนัธโ์ดยไมค่าดคดิ 
 
ตวัอย่างสถานการณ์เส่ียงโดยไม่คาดคิด 

• ตุม้ไปนอนคา้งทีบ่า้นเพื่อนขณะทีพ่่อแมเ่พื่อนไมอ่ยูบ่า้น 
• หญงิกบัเดชไปนัง่คุยกนัในสวนสาธารณะในจดุทีไ่มค่่อยมคีนผ่านไปมา 
• แอนกบันนทแ์ยกตวัจากกลุ่มเพื่อนไปเทีย่วตามล าพงัสองต่อสอง 
• จุม๋ไปเทีย่วเธคกบัเพื่อน 
• นิดไปงานเลีย้งวนัเกดิบา้นพีช่ายเพื่อนทีม่กีารเลีย้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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• อฟีชอบแต่งตวัตามสมยั เช่น นุ่งกระโปรงสัน้มาก ใส่เสือ้สายเดีย่ว เอวลอยเปิดหน้าทอ้ง  
สวมกระโปงเอวต ่าและสัน้ เป็นตน้ 

ขัน้ตอนการประเมินความเส่ียง 
1. วเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจบุนั คอืวเิคราะหว์่าสถานการณ์เป็นอยา่งไร 
2. เทยีบสถานการณ์ปัจจบุนั “เกณฑป์ระเมนิความเสีย่ง” 
3. ถา้เสีย่ง ตดัสนิใจอยา่งหนึ่งอยา่งใด ต่อไปนี้ 

3.1 ปฏเิสธ 
3.2 ถอยห่าง (ปลกีตวั) จากเหตุการณ์ 
3.3 เดนิหนี 
3.4 ขอความช่วยเหลอื 

เกณฑป์ระเมินความเส่ียง 
ถา้เขา้เกณฑข์อ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ถอืว่าเสีย่ง 
1. ลบัตา 
2. สองต่อสอง 
3. สมัผสั 
4. สัง่ยัว่ย ุ(สื่อโป๊/ลามกต่างๆ เช่น หนงัสอื วดีโีอ ฯลฯ การแต่งการทีล่่อแหลมของผูห้ญงิ) 
5. ยามวกิาล 
6. แอลอฮอล/์สิง่เสพตดิ 
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แนวทางการวิเคราะหแ์ละประเมินความเส่ียง 
 

แนวทางการวเิคราะหส์ถานการณ์ และประเมนิความเสีย่งกรณศีกึษา “จุบ๊กบัจอม” 
 

สถานการณ์ หลงัเลกิท า OT ราว 5 ทุ่ม จอมชวนจุ๊บซ้อนมอเตอรไ์ซต์เพื่อไปส่งบา้น ขบัไปสกัพกั จอมบอก
ว่าจะแวะไปเอาของบา้นเพื่อน ระหว่างทางในซอยเปลีย่ว จอมจอดรถและบอกว่า “นัง่คุยกนั
ก่อนนะ เดีย๋วค่อยกลบับา้น” 

 
ขัน้ตอนประเมินความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ 

1. วเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจบุนั 
 

 

2. เทยีบสถานการณ์ปัจจบุนักบัเกณฑ์
ประเมนิความเสีย่ง 

 

3. ถา้เสีย่ง ตดัสนิใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
3.1 ปฏเิสธ 
3.2 ถอยห่าง (ปลกีตวั) จากเหตุการณ์ 
3.3 เดนิหนี 
3.4 ขอความช่วยเหลอื 

1. สถานการณ์ปัจจบุนัของจุบ๊ คอื “อยูต่าม
ล าพงัสองต่อสองในทีล่บัตาคน ในเวลาใกลค้ ่า 
 

2. เขา้เกณฑเ์สีย่ง 3 ขอ้คอื ยามวกิาล ลบัตา  
และสองต่อสอง 

 

3. จุบ๊ควรตดัสนิใจ “ปลกีตวัจากเหตุการณ์”  
โดยบอกกบัจอมตรง ๆ ว่าตอ้งกลบับา้น  
หรอื เสนอว่าควรไปนัง่คุยทีอ่ื่น 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ชาวนากบัเทพเจ้าแห่งโชคดี 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
        ชาวนาคนหน่ึงท านามาเน่ินนานแต่กย็งัมีฐานะยากจนเหมือนเคยในแต่ละวนัเขาได้บชูาศาล
เทพเจ้าแห่งหน่ึงเป็นประจ า เพ่ือหวงัว่าเทพเจ้าจะช่วยท าให้เขาร า่รวยมากขึ้น 
วนัหน่ึงทีช่าวนาก าลงัด านาอยู่"ขา้รวยแลว้ขา้ก าลงัจะรวยแลว้"ชาวนาตะโกนออกมาสุดเสยีงเมือ่เขาพบเจอ
หบีสมบตัโิบราณทีฝั่งอยูอ่ย่างบงัเอญิ"ขอบคุณท่านมาก ทีม่อบสมบตัอินัมหาศาลมาใหข้า้" 
ชาวนายกมอืไหว ้พรอ้มทัง้น าของมาบชูาศาลเทพเจา้ทีน่บัถอืเหมอืนเช่นเคย"ท าไม!!! ท าไมกนันะ  
เจา้ถงึไม่ขอบคุณขา้ล่ะเพราะจรงิๆแลว้ขา้ต่างหากทีเ่ป็นคนมอบของนี้ใหก้บัเจา้ มใิช่ศาลเทพเจา้ 
ทีเ่จา้ก าลงัขอบคุณอยู"่เทพเจา้แห่งความโชคดสี่งเสยีงพูดกบัชาวนา 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนเราเมือ่ศรทัธาหรอืเชื่ออะไรแลว้มกัจะเชื่อว่าสิง่นัน้เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ราเกดิความโชคด ี
ทัง้ทีจ่รงิแลว้อาจจะเป็นสิง่อื่นกไ็ด้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 
หน่วยท่ี 8  การคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ แก้ไขปัญหา 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 14  การแก้ไขความขดัแย้งด้วยสนัติ                                 เวลา 1 ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

      1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัในการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิไีด้ 

 1.2 ลกูเสอืสามารถบอกแนวทางในการการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิไีด้ 

2. เน้ือหา 

 การอยู่รว่มกนัเป็นเรือ่งปกตทิีจ่ะมคีวามเหน็ต่าง มคีวามขดัแยง้ การแกปั้ญหาดว้ยอารมณ์ชัว่วบู 

อาจน าไปสู่การทะเลาะววิาท บาดหมางใจ สญูเสยีมากมาย ส่วนการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธินี าไปสู่

สิง่สรา้งสรรค ์คุณประโยชน์ และมติรภาพ โดยใชแ้นวทางการยตุคิวามรุนแรง 

3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ใบงาน 

 3.3 ใบความรูส้ าหรบัผูก้ ากบัลกูเสอื 

 3.4 ภาพข่าวจากหนงัสอืพมิพ ์2 เรือ่ง คอื “การจดัการความขดัแยง้ดว้ยความรุนแรง  

และอยา่งสรา้งสรรค”์ 

     3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม 

      4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)     

 4.2 เพลง หรอืเกม       

  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้     

  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีนเรือ่งความขดัแยง้ และการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิดีว้ย

ภาพข่าวหนงัสอืพมิพ ์2 ตวัอยา่ง (แกไ้ขดว้ยอารมณ์ชัว่วบู และ แกไ้ขดว้ยสนัตวิธิ)ี                 

  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืขยายความเขา้ใจเรือ่งการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิดีว้ยหลกัของศลิปะ

การป้องกนัตวั ไอคโิด ้Aikido พรอ้มสาธติและยกตวัอยา่งประกอบตามใบความรูส้ าหรบัผูก้ ากบัลกูเสอื 

  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานใหห้มูล่กูเสอืท าตามใบกจิกรรม                        

  4) ผูแ้ทนหมูน่ าเสนอ ผูก้ ากบัน าอภปิราย เพิม่เตมิ ชื่นชม สรปุ                           

     4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งเป็นประโยชน์   

 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)     
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5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีได้จากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึคุณค่าของการแก้ไขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ  ี
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 

เพลง 
รกักนัไว้เถิด 

* รกักนัไวเ้ถดิ เราเกดิรว่มแดนไทย 
จะเกดิภาคไหนกไ็ทยดว้ยกนั 
เชือ้สายประเพณไีมม่กีดีกัน้ 

เกดิใตธ้งไทยนัน้ปวงชนทุกคนคอืไทย 
 

ทอ้งถิน่แหลมทอง เหมอืนทอ้งของแม่ 
เกดิถิน่เดยีวกนัแทเ้หมอืนแมเ่ดยีวกนัใช่ไหม 

ยามฉนัมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเหน็สายเลอืดไทย 
ในสายตาบอกสายสมัพนัธ ์(*) 

 
ทะเลแสนงาม ในน ้ามปีลา 

พชืพนัธุเ์กลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว 
สนิทรพัยม์เีกลื่อนกล่น 

บรรพชนใหไ้วเ้ราลกูหลานไทยจงรว่มใจรกัษาใหม้ัน่ (*) 
รกักนัไวเ้ถดิ รกักนัไวเ้ถดิ รกักนัไวเ้ถดิ 

แหลมทองโสภาดว้ยบารม ี
ปกเกลา้เราไทยนี้ร่มเยน็เป็นศรผี่องใส 
ใครคดิบงัอาจหมิน่ถิน่ทององคไ์ธ้ 

เราพรอ้มพลใีจป้องหมูไ่ทยและองคร์าชนัย ์(*) 
 

จะเกดิชาตไิหนกไ็ทยดว้ยกนั 
เชือ้สายประเพณณไีมม่กีดักัน้ 

เกดิใตธ้งไทยนัน้ปวงชนทุกคนคอืไทย 
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ใบงาน 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงาน 
 

ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหแ์ละหาทางจดัการกบัความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิใีนสถานการณ์
ต่อไปนี้ หมูล่ะ 1 สถานการณ์ (เวลา 10 นาท)ี พรอ้มส่งตวัแทนน าเสนอในกลุ่มใหญ่ (หมูล่ะ 3 นาท)ี 

หมู ่1 เพื่อนต่อว่าเรือ่ง “พดูใหเ้พื่อนเสยีหาย” 
หมู ่2 เพื่อนชวนยกพวกไปต่อยกนัหลงัโรงเรยีน 
หมู ่3 ครตู าหนิในหอ้งเรยีน 
หมู ่4 นกัเรยีนโรงเรยีนอื่นมองตาขวาง 
หมู ่5 นกัเรยีนโรงเรยีนอื่นยกพวกมารุมกนิโต๊ะ ใกล้ๆ  ทางผ่านออกจากโรงเรยีน 
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ใบความรู้ส าหรบัผูก้ ากบัลกูเสือ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการแก้ไขความขดัแย้งด้วยสนัติ (1) 
 

ความขดัแยง้เป็นสถานการณ์ทีพ่บเหน็ไดใ้นชวีติประจ าวนั ความสามารถในการควบคุมหรอื
จดัการความขดัแยง้ใหไ้ปในทศิทางทีส่รา้งสรรค ์มคีวามสงบสุข ไมเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติ ทรพัยส์นิ  
หรอืสิง่ของเป็นสิง่ทีต่อ้งเรยีนรู ้ฝึกฝน 

 

          ไอคโิด (Aikido) เป็นศลิปะป้องกนัตวัทีม่รีากเหงา้จาก

ประเทศญี่ปุ่ น ผูก่้อตัง้คอื ปรมาจารยม์อรเิฮะ อูเยชบิะ ในปี  

ค.ศ.1925 (ประมาณ 80 ปีมาแลว้) ปัจจุบนัแพรห่ลายไปทัว่โลก 

มผีูฝึ้กรวมแลว้เกนิกว่าลา้นคน มกีารน าไปผสมผสานกบั 

วชิาอื่น ๆ เช่น การควบคุมเหตุรา้ยของต ารวจ ทหาร  

การรกัษาความปลอดภยั การใหค้ าปรกึษา และจติบ าบดั  

(มหีลกัสตูรเรยีนทางจติวทิยากบัไอคโิด สามารถเรยีนไดส้งู 

ถงึระดบัปรญิญาเอก) และการระงบัขอ้ขดัแยง้ระหว่างบุคคล 

ความหมายของค าว่า “ไอคิโด” มาจากค า 3 ค า คอื 

✤ไอ หมายถงึความรกั ความเมตตา ความกลมกลนืเป็นหน่ึงเดยีว 
✤ค ิหมายถงึพลงัชวีติ  (เช่นเดยีวกนั ฉี หรอื ชี ่ในภาษาจนี หรอื ปราณ ในภาษาบาล)ี 
✤โด หมายถงึวถิทีางหรอืวถิชีวีติ 
รวมความแลว้ ไอคโิด กค็อื การใชช้วีติอยา่งกลมกลนืเป็นหน่ึงเดยีวกบัคนอื่นๆ หรอืกบัสรรพสิง่  
อยูบ่นพืน้ฐานของความรกัและความเมตตานัน่เอง 

หลกัการทีน่ ามาใชเ้พื่อระงบัความขดัแยง้ ความรนุแรงต่อกนัม ี3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. ตามแรง    2. สลายแรง   3. น าแรง 
ตวัอยา่งทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น เมือ่มคีนมาจบัมอืเราไว ้ปกตคินมกัจะสะบดัมอืหนี แต่สิง่ทีพ่บ

คอื คนจบัยิง่รดัมอืนัน้ใหแ้น่นเขา้ คนถูกจบัมอืยิง่เจบ็มากขึน้ หรอืยิง่ตา้นแรง ยิง่เจบ็ ไมอ่าจพน้จาก
สถานการณ์นัน้ได ้โดยเฉพาะกรณีทีค่นถูกจบัมอืไวม้กี าลงัน้อยกว่า 

 
  

 
 

 

 

 

 

http://aikidocmu.files.wordpress.com/2009/01/wsb_336x410_morihei-ueshiba.jpg
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ใบความรู้ส าหรบัผูก้  ากบั(ต่อ) 

 

หลกัการแก้ไขความขดัแย้งด้วยสนัติวิธี (2.. “ใช้สาธิต”) 
ศลิปะป้องกนัตวัหรอืการยตุคิวามรุนแรงทีเ่รยีกว่า ไอคโิด ้ มขี ัน้ตอนต่อไปนี้ 

 

ตามแรงคอื ปล่อยใหเ้ขาดงึมอืไปก่อน  

ตัง้สต ิเตรยีมตัง้ขาใหส้มดุลย ์

สลายแรง คอืปล่อยใหเ้ขาดงึมอืไปจนสุดแขนเขาโดยเราโย ้

ตาม ผูฉุ้ดจะเริม่เสยีสมดุลย ์เพราะไมค่ดิว่าเราจะโยต้ามโดยงา่ย 

จงึออกแรงมากเกนิไป แต่ผูถู้กฉุดจะเริม่ตัง้สองขาหน้าหลงั 

ในต าแหน่งทีใ่หค้วามรูส้กึสมดุลยเ์รยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มหา

ช่องทางปลดล๊อคมอืทีถู่กจบัออก 

 

 

น าแรง คอื หมนุขอ้มอืขา้งทีถู่กฉุดใหห้วัแมม่อื 

อยูต่รงกบัช่องระหว่างนิ้วโป้งกบั นิ้วทัง้ 4 ทีเ่หลอื 

ซึง่เป็นจดุอ่อนทีสุ่ดของการจบันัน้และสะบดั 

หลุดจากการถูกจบัมอือย่างรวดเรว็ แมว้่าผูถู้กจบั

มอืจะมกี าลงัน้อยกว่า กส็ามารถท าได้ 
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หลกัการแก้ไขความขดัแย้งด้วยสนัติ (3) 
 

เมือ่น ามาปรบัใชก้บัสถานการณ์ในชวีติจรงิ สมศกัดิถ์ูกเพื่อนทา้ชกต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่ 
ดว้ยเสยีงด่ากราด สาดเสยีเทเสยี แทนการชกต่อย ท ารา้ยกนั สมศกัดิร์บัฟังพรอ้มประเมนิ 
สถานการณ์ว่า ควรรบัมอือยา่งไร 

กรณีแรก เพื่อนเมามาก คุยไมรู่เ้ร ือ่ง สมศกัดิค์ดิว่าคุยไป ตอบโตไ้ป กไ็มไ่ดป้ระโยชน์อะไร  
จงึหาทางเลีย่งออกจากสถานการณ์นัน้ไปก่อน  

กรณีท่ีสอง เพื่อนเมามาก คุยไมรู่เ้ร ือ่ง ท าท่าจะเดนิเขา้มาท ารา้ย สมศกัดิร์บัฟัง เรยีก  
การตามแรง พรอ้มยกมอืไหว ้ขอโทษ ขออภยั เรยีก การสลายแรง และ น าแรง แลว้ขอตวัออก
จากสถานการณ์ใหเ้รว็ทีสุ่ด  

กรณีท่ีสาม เพื่อนเมามาก คุยไมรู่เ้ร ือ่ง ท าท่าจะเดนิเขา้มาท ารา้ย และกระชากขอ้มอื
สมศกัดิไ์ว ้สมศกัดิป์ล่อยตวัตามแรงฉุดของเพื่อน เรยีกว่า การตามแรง ปล่อยตวัตามแรงฉุดจนสุด 
พรอ้มตัง้สตติัง้ขาใหส้มดุลย ์เรยีกว่า การสลายแรง สงัเกตความรา้ยแรงของเหตุการณ์ พรอ้ม
หาทางออกอยา่งละมอ่มทีสุ่ด ดว้ยการบดิขอ้มอืใหห้วัแมม่อือยูต่รงช่องว่างระหว่างปลายนิ้วมอืเพื่อน 
แลว้ออกแรงปลดล๊อคขอ้มอืออกมา เรยีกว่า น าแรง พรอ้มมองหาจดุทีป่ลอดภยัทีจ่ะวิง่หนี แลว้วิง่
หนีออกจากสถานการณ์ใหเ้รว็ทีสุ่ด 

กรณีท่ีส่ี เพื่อนโกรธกจ็รงิ แต่ไมเ่มา  สมศกัดิจ์งึรบัฟังอยา่งสงบ เรยีกว่า การตามแรง 
พรอ้มตอบสนองค าพดูของเพื่อนดว้ยการบอกกลบัตามทีเ่พื่อนไดว้่ากล่าวมาว่า “คุณคดิว่าผมใส่
ความคุณ คุณจงึไมพ่อใจผม และชวนผมต่อสูก้นัอยา่งลูกผูช้ายคนหน่ึงซึง่ ๆ หน้า แทนการแทงขา้ง
หลงั”  
ซึง่เมือ่ตรงกบัสิง่ทีเ่พื่อนสื่อ กจ็ะท าใหค้นทีโ่กรธอยูส่งบลงไดใ้นระดบัหนึ่ง เรียกว่า การสลายแรง  
แลว้ชวนเพื่อนนัง่คุยกนัเพื่อปรบัความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนแทน เรยีกว่า การน าแรง 

จะเหน็ว่าการใชห้ลกัการจดัการกบัความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ีตอ้งประเมนิสถานการณ์ก่อนว่า 
พงึใชว้ธิใีดรบัมอืจงึจะเหมาะสม เมือ่ฝึกบ่อย ๆ จะคล่อง ช านาญ และภมูใิจตนเองในการจดัการกบั
ความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธินีี้ได้ 
คน้จาก http://aikidocmu.wordpress.com/what-is-aikido/ วนัที2่9 มถุินายน 2556  
สมบตั ิตาปัญญา. หลกัสตูรการจดัการกบัความขดัแย้งอย่างสร้างสรรค.์ ในการอบรม
นกัจติวทิยาคลนิิก สมาคมนักจติวทิยาคลนิิกไทย มปป. หอ้งประชุมกรมสุขภาพจติ. 

 
 

  
 

 

 

 

 

http://aikidocmu.wordpress.com/what-is-aikido/%20วันที่
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ภาพข่าวการจดักบัความขดัแย้งด้วยความรนุแรง 

คน้จาก
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&

bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&i

mgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/26

9536&docid=cMwU3EU-

Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/c

ontent/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630

&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1

&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=

173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54 
วนัที ่29 มถุินายน 2556 

 

 

คน้จาก http://www.mr-

rojanasak.com/html/modules.php?name

=activeshow_mod&file=function&asop=p

rint&asid=55วนัที2่9 มถุินายน 2556  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1024&bih=509&tbm=isch&tbnid=Nw5VO52_kTRvvM:&imgrefurl=http://www.thairath.co.th/content/edu/269536&docid=cMwU3EU-Ccsp5M&imgurl=http://www.thairath.co.th/media/content/2012/06/19/269536/hr1667/630.jpg&w=630&h=378&ei=0J3OUarZDcSJrAf8yIGoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:76&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=274&start=0&ndsp=8&tx=172&ty=54
http://www.mr-rojanasak.com/html/modules.php?name=activeshow_mod&file=function&asop=print&asid=55
http://www.mr-rojanasak.com/html/modules.php?name=activeshow_mod&file=function&asop=print&asid=55
http://www.mr-rojanasak.com/html/modules.php?name=activeshow_mod&file=function&asop=print&asid=55
http://www.mr-rojanasak.com/html/modules.php?name=activeshow_mod&file=function&asop=print&asid=55
http://www.mr-rojanasak.com/html/modules.php?name=activeshow_mod&file=function&asop=print&asid=55
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ภาพข่าวการจดักบัความขดัแย้งด้วยสนัติ 

 

มหาตมะ คานธ ี(Mahatma Gandhi) 

มชีื่อเตม็ว่า โมฮนัดาส ครามจนัทร ์
คานธ ี(Mohandas Karamchand 
Gandhi) เป็นผูน้ าและนกัการเมอืงทีม่ ี
ชื่อเสยีงชาวอนิเดยี เกดิเมือ่วนัที ่2 
ตุลาคม พ.ศ. 2412 และถูกลอบ
สงัหารเสยีชวีติในวนัที ่30 มกราคม 
พ.ศ. 2491 รวมอายไุด ้78 ปี 

 
มหาตมะ คานธ ีเกดิในครอบครวัชาวฮนิดู รฐัคุชราต ประเทศอนิเดยี บดิาเป็นนกัการเมอืงทอ้งถิน่  
ส่วนมารดาเป็นผูท้ีเ่ครง่ครดัศาสนามาก แต่งงานกบักสัตูร ์คานธ ีการศกึษาเขา้เรยีนดา้นกฎหมาย 
ทีน่ครลอนดอน ประเทศองักฤษ 
มหาตมะ คานธ ีเป็นผูน้ าคนส าคญัในการเคลื่อนไหวเรยีกรอ้งอสิรภาพของอนิเดยี จากการเป็นอาณานิคม
ของสหราชอาณาจกัร โดยใชว้ธิอีหงิสา ซึง่ภายหลงัไดก้ลายเป็นตน้แบบของการประทว้งแบบสนัต ิ
ทีไ่ดร้บัการยกยอ่ง 
มหาตมะ คานธ ีเริม่เขา้สู่กระบวนการเปลีย่นผ่านทางความคดิทางการเมอืงในปี พ.ศ.2449 เนื่องจาก
กฎหมายใหมก่ าหนดใหช้าวอนิเดยีทุกคนจะตอ้งเขา้รบัการจดทะเบยีนและ พมิพล์ายนิ้วมอื ขอ้บงัคบัน้ี
รวมถงึการใหห้ญงิชาวอนิเดยีตอ้งเปลือ้งผา้ต่อหน้าต ารวจผวิขาว เพื่อกรอกต าหนิรปูพรรณลงในทะเบยีน
ดว้ย 
ดว้ยความโกธรแคน้ ชาวอนิเดยีประมาณ 3,000 คนมารวมตวักนัทีเ่มอืงโยฮนัเนสเบริต ์เพื่อวางแผนการ
ตอบโต ้เขาลุกขึน้แลว้กพ็ดูว่า “เราจะสวดขอต่อพระเป็นเจา้ว่า เราจะเขา้คุก และเราจะอยูใ่นนัน้จนกว่า
กฎหมายนี้จะถูกเพกิถอน และเราจะยอม” ค าพดูของเขาจดุประกายใหเ้กดิการต่อต้านครัง้ยิง่ใหญ่ 
เป็นประวตักิารณ์ของมวล ชน ผูป้ระทว้งกระท าตามอย่างคานธ ีพวกเขาอดทนต่อการทุบตขีองต ารวจ 
ยอมรบัความเจบ็ปวดอย่างกลา้หาญโดยไมต่อบโต้ 
มหาตมะ คานธ ีเป็นผูน้ าในการต่อสูเ้รยีกรอ้งเอกราชของประเทศอนิเดยีจากเครอืสหราชอาณาจกัร  
จนประเทศอนิเดยีไดร้บัเอกราชในปี พ.ศ.2490 โดยเขามคีวามเชื่อทีม่ ัน่คงเกีย่วกบัการประทว้งโดยไมใ่ช้
ความรุนแรง และความอดทนตามหลกัศาสนา ทีเ่รยีกว่าวธิ ี“อหงิสา” โดยเขาจะอดอาหารประทว้งจนความ
รนุแรงยตุลิง 

http://www.myplern.com/plern/?attachment_id=7070
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ในขณะทีม่อืขา้งหนึ่งเปิดฉากการประทว้ง แต่อกีขา้งหนึ่งกต็้องปกป้องพวกพอ้งไมใ่หพ้่ายต่อความตอ้งการ
ก่อเหตุนอง เลอืด หลายครัง้ทีค่านธยีกเลกิการชุมนุม เมื่อเหตุการณ์ท าท่าจะบานปลายเป็นความรุนแรงของ
ประชาชนในประเทศ ในฐานะผูน้ าทางการเมอืง คานธไีดแ้สดงใหเ้หน็ว่า “อหงิสา” สามารถใชใ้หเ้กดิผล
ทางการเมอืงได ้
บาป 7 ประการในทศันะคานธ ีใหก้บัพวกนกัการเมอืงทัง้หลายโดยเฉพาะรฐับาลทีบ่รหิารประเทศ 
1. เล่นการเมอืงโดยไม่มหีลกัการ 
2. หาความสุขส าราญโดยไมย่ัง้คดิ 
3. ร ่ารวยเป็นอกนิษฐโ์ดยไม่ตอ้งท างาน 
4. มคีวามรูม้หาศาลแต่ความประพฤตไิมด่ ี
5. คา้ขายโดยไม่มหีลกัศลีธรรม 
6. วทิยาศาสตรเ์ลศิล ้าแต่ไม่มธีรรมแห่งมนุษย์ 
7. บชูาสงูสุดแต่ไมม่คีวามเสยีสละ 
ขอบคุณขอ้มลู : clipmass.com 
7 แนวคดิสรา้งสุขทางใจ ฉบบัมหาตมะคานธ ี
มหาตมะคานธ ีคอื วรีบุรษุผูต่้อสูเ้รยีกรอ้งเสรภีาพจนอนิเดยีไดร้บัเอกราชจากองักฤษ ท่านเปลีย่นความ
โกรธแคน้ของประชาชนเป็นการใหอ้ภยั และแมจ้ะถูกคุกคามเอาชวีติ กย็งัคงยนืยนัทีจ่ะต่อสูอ้ยา่งสงบ หลาย
ครัง้ช่วงเวลาทีเ่ลวรา้ยผ่านพน้ไปไดเ้พราะการมองโลกในแงด่ ีบทความนี้ ขอเสนอแนวคดิในการมองโลก
เพื่อสรา้งความสุขในแบบของมหาตมะคานธ ีดงันี้ 
• ทุกอยา่งในโลกนี้มสีองดา้น ทัง้สรา้งความทุกขแ์ละใหค้วามสุข จงเลอืกมองเฉพาะดา้นทีส่วยงาม  

ใชเ้วลากบัมนัเพื่อสรา้งความอิม่เอมใจ ส่วนอกีดา้นจงมองผ่านและเกบ็ไวเ้ป็นบทเรยีน 
• ความคดิเป็นสิง่วเิศษ จงคดิแต่สิง่ทีด่งีาม เพราะผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจะงดงามเช่นเดยีวกนั 
• เราไมอ่าจสรา้งความพอใจใหแ้ก่ทุกคน เพราะหากท าเช่นนัน้ สุดทา้ยจะไมส่ามารถสรา้งความพอใจ

ใหใ้ครไดเ้ลย จงซื่อสตัยก์บัตวัเอง รบัฟัง โตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลและยดึมัน่ในสิง่ทีด่งีาม 
• เผชญิหน้ากบัค าต าหนิ หากผูใ้ดกลวัหรอืมวัแต่หลกีหนี ยอ่มไม่มวีนัท างานส าคญัใดๆ ได ้ 

จงรบัแต่สาระทีเ่ขามอบให ้ปล่อยอารมณ์ใหผ้่านเลยไป คดิเพื่อแกไ้ขและท าสิง่นัน้ใหด้ทีีสุ่ด 
• คนอื่นเท่านัน้ทีม่องเหน็หลงัของเรา เมือ่มองไมเ่หน็แผ่นหลงัฉนัใด ยอ่มมองไมเ่หน็ความผดิของ

ตนเองฉนันัน้ จงฟังค าแนะน าจากผูอ้ื่นแลว้น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
• พดูใหน้้อยลง คดิใหม้ากขึน้ จงหาขอ้มลูใหม้าก คดิก่อนพดู เพราะความนุ่มนวลและความสุขุม 

เป็นสญัลกัษณ์ทีแ่ทจ้รงิของความส าเรจ็ในชวีติ 
• ศรทัธาในตวัเอง ทีใ่ดมศีรทัธา ทีน่ัน่ยอ่มไมม่คีวามสิน้หวงั จงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรค 

ทีเ่กดิขึน้ระหว่างทาง 
ขอบคุณขอ้มลู : นิตยสารชวีจติรายปักษ์ ปีที ่14:1 พฤศจกิายน 2554 
คน้จาก http://www.myplern.com/plern/?p=7067 วนัที2่9 มถุินายน 2556 

 

http://www.myplern.com/plern/?p=7067%20วันที่
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คน้จาก 

http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=156

วนัที ่29 มถุินายน 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=156
http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=356&Itemid=156
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
พ่อลกูกบัแขนงไม้ไผ่ 

 

 ครอบครวัหนึ่งลกูมกัทะเลาะกนัสารพนัมปัีญหาไปทุกเรื่องแมค้วามเลก็ความน้อยกโ็กรธเคอืงเถยีง

ต่อเนื่องทะเลาะกนัเป็นประจ า 

 มาวนัหนึ่งพ่อคดิจะสอนสัง่ใหม้านัง่พรอ้มหน้าพดูสอนพร ่าหยบิแขนงไมไ้ผ่มาหนึ่งก าเพื่อหวงัน ามา

สอนลกูทุกคน แจกแขนงไมใ้หค้นละอนัแทนความพนัผูกรกัหวงัใหผ้ลใชแ้ขนงไมน้ัน้แทนตวัตน 

ในกมลแทนความรกัมต่ีอกนั พ่อบอกใหล้กูทุกคนหกัไมไ้ผ่แลว้กไ็ดเ้หน็แขนงทุกอนันัน่อยา่งง่ายดายไมห้กั

ลงฉบัพลนัเปรยีบไมน้ัน้เป็นตวัใครตวัมนั 

 พ่อใหห้กัอกีครัง้ไมท้ัง้ก าทุกคนท าไมไ่ดอ้ย่างมุง่มัน่พ่อบอกว่าอยากใหเ้ปรยีบเทยีบกนั 

เหน็ไหมนัน่สามคัคแีลว้แขง็แรงแลว้สอนลกูว่าการอยู่รว่มกนัจะคงมัน่รวมกนัช่วยใหแ้กรง่ 

ตา้นศตัรแูละผองภยัดัง่ก าแพงยากจะแบ่งแยกเราแตกกนัไป 

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  รวมพลงัสามคัคเีราอยูไ่ด ้หากแตกความสามคัคแีลว้ไซร ้ชาตไิหนไหนกอ็ยูไ่มไ่ด้แม้

หนึ่งคน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 - 6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 8  การคิดวิเคราะห ์ตดัสินใจ แก้ไขปัญหา 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15   การติดเกมและ IT มีผลอย่างไรต่อเยาวชน    เวลา 1 ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืสามารถบอกสาเหตุ ผลทีเ่กดิ และวธิแีกไ้ขปัญหาจากการตดิเกมและ IT ได ้
 

2. เน้ือหา  
  2.1 ความหมายของเกมและ IT 
  2.2 ประโยชน์ของเกมและ IT 
  2.3 ผลเสยีของการตดิเกมและ IT 
  2.4 สาเหตุทีท่ าใหเ้ยาวชนตดิเกมและ IT 
  2.5 วธิกีารแกไ้ขปัญหา การตดิเกมและ IT  
 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1 เกม  
  3.2 ใบความรู ้ 
  3.3 กระดาษชารต์ หมูล่ะ 1 แผ่น และปากกาเมจกิหมูล่ะ 2 ดา้ม (2 ส)ี 
  3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกกระดาษฟลิป๊ชารต์พรอ้มปากกาเมจกิและมอบหมายให้ลกูเสอืแต่ละหมู่

รว่มกนัอภปิรายในประเดน็ต่อไปนี้ แลว้ส่งตวัแทนออกมาน าเสนอดว้ยฟลิป๊ชารต์ 
   (1) วเิคราะหห์าสาเหตุของการตดิเกมและ IT ของเยาวชน 
   (2) วเิคราะหผ์ลด ีผลเสยีของการตดิเกมและ IT ของเยาวชน 
   (3) หาวธิแีกไ้ขปัญหาของการตดิเกมและ IT ของเยาวชน 
  2) ตวัแทนลกูเสอืแต่ละหมูอ่อกมาน าเสนอผลการระดมสมองโดยใชแ้ผ่นชารต์ 

  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปผลทีไ่ดจ้ากการอภปิราย และฝากขอ้คดิ และการ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั (ใบความรู)้ 

  4.4 ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
  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 ์ตระหนกัถงึผลเสยีของการตดิเกม IT เขา้ใจตนเอง และเขา้ใจ
ผูอ้ื่น  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 
 
เกม 

 คนตาบอด 
 ใหล้กูเสอืยนืจบัมอืกนัเป็นวงกลม เลอืกลกูเสอืคนหนึ่งมายนืกลางวงเอาผา้ปิดตา  
เริม่เล่นโดยใหค้นจบัมอืเป็นวงกลมนัน้เคลื่อนทีไ่ปรอบๆ จะหยดุกต่็อเมือ่คนทีถู่กปิดตานัน้ตบมอืขึน้ 3 ครัง้
แลว้ตรงเขา้ไปจบัคนใดคนหนึ่งมากลางวง คล าดตูามตวัแลว้ทายชื่อ หากทายถูก 
ผูน้ัน้จะตอ้งปิดตาแลว้เริม่เล่นใหม ่หากทายผดิใหปิ้ดตาอยูเ่ช่นเดมิและเล่นต่อไป  
 
 
ใบความรู้                      

เดก็ติดเกม 
เดก็ติดเกมคอือะไร มสีาเหตุมาจากอะไร แลว้จะรูไ้ดอ้ย่างไรว่าคนใกลช้ดิหรอืตวัเราเองตดิเกมหรอืไม่ 

รศ.นพ.ชาญวทิย ์พรนภดล จติแพทยเ์ดก็และวยัรุน่ ประจ าภาควชิาจติเวชศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มคี าตอบมาใหทุ้กคนไดค้ลายขอ้สงสยั 
ในบทความเรือ่ง "เดก็ตดิเกม" ... 
 
ลกัษณะของเดก็ติดเกม 

1. ไมส่ามารถควบคุมตวัเองใหเ้ล่นในเวลาทีก่ าหนด ท าใหใ้ชเ้วลาในการเล่นนานตดิต่อกนัหลายๆ
ชัว่โมงหรอืเล่นนานขึน้เรือ่ยๆ จากเดมิไมก่ีช่ ัว่โมงต่อวนั เพิม่เป็นหลายชัว่โมงต่อวนั บางคนเล่นขา้มวนั
ขา้มคนื 

2. หากถูกบงัคบัใหเ้ลกิหรอืหยุดเล่นจะต่อตา้น หรอืมปีฏกิริยิาหงดุหงดิไมพ่อใจ 
อยา่งรุนแรง บางคนถงึขัน้ก้าวรา้ว 

http://game.sanook.com/flashgame
http://game.sanook.com/flashgame
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3. การเล่นของเดก็มผีลกระทบต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเดก็ เช่น เดก็ไมส่นใจ 
การเรยีน ไมส่นใจทีจ่ะท าการบา้น หนีเรยีนหรอืแอบหนีออกจากบา้นเพื่อจะไปเล่นเกม การเรยีนตกลงอยา่ง
มาก ละเลยการเขา้สงัคม หรอืท ากจิกรรมรว่มกบัครอบครวั 

4. บางรายอาจมปัีญหาพฤตกิรรมอื่นๆรว่มดว้ย เช่น โกหก ลกัขโมย  
(เพื่อน าเงนิไปเล่นเกม) ดือ้ต่อตา้นแยกตวั เกบ็ตวั ฯลฯ 

สาเหตขุองการติดเกม 
 สาเหตุทีท่ าใหเ้ดก็ตดิเกมมไิดม้เีพยีงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง แต่การตดิเกมเป็นเพยีงผลลพัธข์อง
หลายๆปัจจยัทีผ่สมผสานและสมัพนัธก์นัอยู ่สาเหตุหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. การเลีย้งดใูนครอบครวั: มกัจะพบเดก็ตดิเกมไดบ้่อยในครอบครวัทีเ่ลีย้งเดก็โดยไมเ่คยฝึกใหเ้ดก็มี
วนิยัในตวัเอง ขาดกฎระเบยีบ กตกิาในบา้น ตามใจเดก็ หรอืมกัจะใจอ่อน 
ไมท่ าโทษเมือ่เดก็กระท าผดิ บางครอบครวัมลีกัษณะทีส่มาชกิในครอบครวัต่างคน 
ต่างอยู ่ไมม่กีจิกรรมทีส่นุกสนานใหเ้ดก็ท า หรอืไมม่กีจิกรรมทีส่มาชกิทุกคนท ารว่มกนั ท าใหเ้ดก็เกดิความ
เหงา ความเบื่อหน่าย เดก็จงึตอ้งหากจิกรรมอื่นท าเพื่อใหต้วัเองสนุกซึง่กห็นีไมพ่น้การเล่นเกม พ่อแมอ่าจ
ไมม่เีวลาควบคุมเดก็ หรอืมองไมเ่หน็ความจ าเป็นทีจ่ะต้องจ ากดัเวลาในการเล่นเกมของเดก็ในช่วงแรก พ่อ
แมอ่าจรูส้กึพอใจทีเ่หน็เดก็ 
เล่นเกมเงยีบๆคนเดยีวไดโ้ดยไม่มารบกวนตน ท าใหต้นมเีวลาส่วนตวัมากขึน้  
พดูงา่ยๆคอืใชเ้กมเสมอืนเป็นพีเ่ลีย้งดแูลเดก็แทนตน 

2. สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป: สงัคมยคุไฮเทคทีม่เีครือ่งมอืทีม่พีลงัในการเรา้ความตื่นเตน้ 
ใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็อยา่งมหาศาล สงัคมวตัถุนิยม สงัคมทีข่าดแคลนกจิกรรม  
หรอืสถานทีท่ีเ่ดก็จะไดใ้ชป้ระโยชน์หรอืเรยีนรูโ้ดยไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
ไปดว้ย เหล่านี้เป็นแรงผลกัดนัใหเ้ดก็หนัไปใชก้ารเล่นเกมเป็นทางออก 

3. ปัจจยัในตวัเดก็เอง: เดก็บางกลุ่มอาจมคีวามเสีย่งต่อการตดิเกมมากกว่าเดก็ทัว่ไป  
เช่น เดก็ทีเ่ป็นโรคสมาธสิัน้ (ADHD) เดก็ทีม่ปัีญหาอารมณ์ ซมึเศรา้ หรอืวติกกงัวล เดก็ทีข่าดทกัษะทาง
สงัคม เขา้กบัเพื่อนไมไ่ด ้เดก็ทีม่ปัีญหาการเรยีน เดก็ทีม่คีวามรูส้กึมคีุณค่าในตวัเองต ่า (low self-esteem) 
เป็นตน้ 
 
วิธีป้องกนั 

1. คุยกบัเดก็เพื่อก าหนดกตกิากนัล่วงหน้าก่อนจะซือ้เกม หรอือนุญาตใหเ้ดก็เล่นว่า  
เดก็สามารถเล่นเกมไดใ้นวนัใดบา้ง วนัใดเล่นไมไ่ด ้เล่นไดค้รัง้ละไมเ่กนิกีช่ ัว่โมง ตัง้แต่เวลาใดถงึเวลาใด 
ก่อนจะเล่นตอ้งรบัผดิชอบท าอะไรใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยก่อนบา้ง หากเดก็ไมร่กัษากตกิา เช่น เล่นเกนิเวลา ไม่
ท าการบา้นใหเ้สรจ็ก่อน ฯลฯ เดก็จะถูกท าโทษอยา่งไร (แนะน าใหใ้ชว้ธิรีบิเกม หรอืตดัสทิธกิารเล่นเป็นเวลา
ระยะหน่ึงหากเดก็ไมท่ าตามกตกิาทีต่กลง) 
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2. วางต าแหน่งคอมพวิเตอรห์รอืเครือ่งเล่นเกมในสถานทีท่ีเ่ป็นทีโ่ล่ง มคีนเดนิผ่านไป 
ผ่านมาบ่อยๆ ไมค่วรตัง้ไวใ้นหอ้งนอนหรอืหอ้งทีปิ่ดมดิชดิ เพื่อทีผู่ป้กครองจะไดต้ดิตามเฝ้าดไูด ้เป็นการ
ป้องกนัมใิหเ้ดก็เกบ็ตวั แอบเล่นคนเดยีวในหอ้งหรอืแอบเล่นทัง้คนื 

3. วางนาฬกิาขนาดใหญ่ไวห้น้าเครือ่ง หรอืในต าแหน่งทีเ่ดก็สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 
4. ใหค้ าชมแก่เดก็เมือ่เดก็สามารถรกัษาเวลาการเล่น ควบคุมตวัเองไมใ่หเ้ล่นเลยเวลาทีก่ าหนดได้ 

เอาจรงิ เดด็ขาดหากเดก็ไม่รกัษากตกิา เช่น รบิเกมโดยไมใ่จอ่อน ถอดสายโมเดม็ออก ฯลฯ 
5. ส่งเสรมิ จดัหากจิกรรมทีส่นุกสนานอยา่งอื่น (ทีส่นุกพอๆกบั/หรอืมากกว่าการเล่นเกม) ใหเ้ดก็ท า 

หรอืมกีจิกรรมทีท่ ารว่มกนัในครอบครวั 
6. หลกีเลีย่งการใชเ้กมเป็นเสมอืนพีเ่ลีย้งเดก็ เพื่อทีพ่่อแมจ่ะไดม้เีวลาส่วนตวัไปท าอยา่งอื่น 
7. สอนใหเ้ดก็รูจ้กัการแบ่งเวลา รูจ้กัใชเ้วลาอย่างเหมาะสม 

วิธีแก้ไข 
    1. หากในบา้นยงัไม่มกีฎหรอืกตกิาการเล่นเกม จ าเป็นทีจ่ะตอ้งพดูคุยกบัเดก็และใหเ้ดก็เขา้มามี 
ส่วนรว่มในการวางกตกิา ก าหนดเวลาการเล่น (เหมอืนขอ้ 1 ในหวัขอ้การป้องกนั) 
2. มเีวลาอยูก่บัเดก็มากขึน้ พาออกนอกบา้นเพื่อไปท ากจิกรรมทีเ่ดก็ชอบ (ยกเวน้การไปเล่นเกมนอกบา้น)อยา่ลมื
ว่าเดก็ส่วนหน่ึงตดิเกมเพราะความเหงา เบื่อ ไมม่อีะไรสนุกๆท า 
3. รกัษาสมัพนัธภาพระหว่างกนัใหด้ ีหลกีเลีย่งการบ่น ต าหนิ ใชอ้ารมณ์ หรอืถอ้ยค ารนุแรง  
แสดงความเหน็ใจ เขา้ใจว่าเดก็ไมส่ามารถคุมตวัเอง หรตืดัขาดจากเกมไดจ้รงิๆ 
4. ผูป้กครองควรรว่มมอืกนัในการแก้ปัญหา โดยใชก้ฎเดยีวกนั อยา่ปัดใหเ้ป็นภาระหรอืความรบัผดิชอบของใครคน
ใดคนหน่ึง 
5. ฟอรม์เครอืข่าย (network) ผูป้กครองทีม่เีดก็ตดิเกมเหมอืนๆกนัหลายๆครอบครวั แลว้ผลดักนัน าเดก็ท ากจิกรรม
หลงัเลกิเรยีน หรอืในวนัหยุด เช่น camping, field trip, walk rally ฯลฯ จดัตัง้เป็นกลุ่มยอ่ยๆเช่น sport club, 
adventure club เป็นตน้ 
6. ในรายทีต่ดิมากจรงิๆ และเดก็ต่อตา้นรุนแรงทีจ่ะเลกิ ในระยะแรกพ่อแมค่วรรว่มเล่นเกมกบัเดก็ (แต่อยา่เผลอตดิ
เองเสยีหละ) ท าความรูจ้กักบัเกมทีเ่ดก็ชอบเล่น หากเหน็ว่าเป็นเกมทีไ่มเ่หมาะสม หรอืเกมทีใ่ชค้วามรุนแรง 
พยายามเบีย่งเบนใหเ้ดก็มาสนใจเกมอื่นทีพ่อจะมสี่วนด ีดงึเอาส่วนดขีองเกมมาสอนเดก็เช่น เกมสรา้งเมอืง 
strategicgame ต่างๆ เกมทีม่บีทบาทสมมตุเิพื่อฝึกทกัษะทางสงัคมเป็นตน้ เมือ่สมัพนัธภาพกบัเดก็เริม่ดขีึน้ พ่อแม่
จงึค่อยๆดงึเดก็ใหม้าสนใจในกจิกรรมอื่นทลีะเลก็ทลีะน้อย 
7. หากท าทุกวธิขีา้งต้นแลว้ไมไ่ดผ้ล พ่อแมค่วรพาเดก็มาพบจติแพทยเ์ดก็ เนื่องจากเดก็อาจจะป่วย มปัีญหา
สุขภาพจติ 
ทีม่า: SanookGame 
 
 
 

http://game.sanook.com/flashgame
https://www.facebook.com/SanookGame
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

 อมตพจนา สมเดจ็ย่าของปวงชน 
 

     “ประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิ เป็นเสรภีาพทีม่ขีอบเขตเป็นตน้ว่า ทุกคนยอ่มมสีทิธเิสรภีาพทีจ่ะกระท าสิง่ใด ๆ 
กไ็ดจ้รงิ แต่บางสิง่บางอยา่งเราอาจจะท าไดเ้มือ่อยูต่ามล าพงั และบางสิ่งบางอย่างกท็ าไมไ่ด ้เพราะจะตอ้ง
ค านึงถงึและเคารพในสทิธขิองผูอ้ื่นเสมอ เช่น การท าเสยีงเอะอะอกึกะทกึใหเ้ป็นทีร่ าคาญของผูอ้ื่นเป็นตน้” 
 “คนเราตอ้งรูจ้กับงัคบัตวัเองถา้ปล่อยตามบุญตามกรรมกจ็ะไมเ่จรญิ ดงัเช่นการเลีย้งเดก็ตอ้ง
ก าหนดเวลาแน่นอน เวลาเรยีน เวลารบัประทานอาหาร เวลาพกัผ่อน ทุกอยา่งตอ้งใหเ้ป็นไปตามเวลา ถา้ไม่
ท าเช่นน้ีกจ็ะไมเ่จรญิเตบิโตไมม่สีตปัิญญา” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การค านึงถงึสทิธแิละหน้าทีท่ ัง้ของตนเองและผูอ้ื่นเป็นสิง่ทีพ่งึกระท า 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 9  จดุดี จดุด้อยและการพฒันาตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16    ศรทัธา...สู่การพฒันาตนเอง                     เวลา  1  ชัว่โมง                  

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึคุณค่าในตนเองทีเ่กดิจากแรงบนัดาลใจจากบุคคลตวัอยา่งได ้
2. เน้ือหา 

ความศรทัธาบุคคลตวัอยา่งในใจลกูเสอืจะเป็นจดุเริม่ตน้ของการพฒันาความเชื่อมัน่ในตนทีจ่ะด ารง
เอกลกัษณ์ของตนทีไ่มต่อ้งเหมอืนใคร ไมต่อ้งตามกระแส แต่เลอืกขดัเกลาสิง่ทีเ่ป็นแก่นแทข้องตนเพื่อการ
ด ารงตนอยา่งมคีุณค่าทัง้ต่อตนเองและคนรอบข้าง ซึง่น าความภาคภมูใิจและความสงบสุขมาสู่ลกูเสอื
สอดคลอ้งกบัการด ารงชวีติตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในทีสุ่ด 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบงาน 
      3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
  4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรอืเกม 
  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีนเรือ่งการสรา้งความเชื่อมัน่ในตนเอง โดยยกตวัอยา่งคน
ธรรมดาทีไ่มธ่รรมดาดว้ยสรา้งสมทลีะเลก็ทลีะน้อย เขาเหล่านัน้ไมไ่ดเ้ก่ง ไมไ่ดพ้เิศษกว่าคนอื่นๆ  
แต่สิง่ทีเ่ขามกีค็อื ใชส้ิง่ทีเ่ขามอียู ่ท าสิง่ทีเ่ขามอียูแ่ลว้ สะสม เพิม่พูนสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ทลีะเลก็ทลีะน้อย  
จนสิง่นัน้เตบิใหญ่ ประจกัษ์ชดัสิง่ส าคญัคอืทุกสิง่ทีด่ธูรรมดา จะกลายเป็นสิง่พเิศษกต่็อเมือ่เจา้ตวั 
ไดเ้จยีระไนสิง่ทีม่อียูเ่สมอๆ ใหไ้ดฉ้ายแสงแวววาว  

 2) ลกูเสอืแต่ละหมูแ่บ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกบับุคคลทีต่นศรทัธาและน าสิง่ทีป่ระทบัใจ 
นัน้มาเป็นตวัอยา่งและแรงบนัดาลใจในการพฒันาตนเอง แลว้เลอืกประสบการณ์ของสมาชกิทีน่่าสนใจ  1 
เรือ่ง เพื่อน าเสนอในกองลกูเสอื 

 3) ตวัแทนหมูล่กูเสอืน าเสนอทลีะหมู ่ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิ ชื่นชม สรปุ    
  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 าคญัของการท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่
ดแีก่ผูอ้ื่น ภมูใิจ/เหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 
เพลง 

ศรทัธา 
ศลิปิน: หนิ เหลก็ ไฟ /อลับัม้ Never Say Die 

   ไมม่ ีกค็งตอ้งมสีกัวนั 
  ความฝันเป็นจรงิตอ้งทนสูไ้ป 
  ไมน่าน เราคงจะไดส้มใจ 
  มุง่มัน่ ทุ่มเทเพยีงใดกว่าจะไดม้า 
  เสน้ชยั ไม่มาตอ้งไปหามนั 
  รางวลั มไีวใ้หค้นตัง้ใจ 
  ขวากหนาม ทิม่แทงกผ็่านพน้ไป 
  โลกนี้ไม่มอีะไรไดม้าง่ายดาย 
 (ซ า้) **** ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา 
                       โอกาสของผูก้ล้า ศรทัธาไม่มีท้อ 
  ทีม่า รูด้ไีม่รูท้ ีไ่ป คนเรามนัเลอืกเกดิเองไมไ่ด้ 
  แต่เราเลอืกไดจ้ะเป็นเช่นไร 
  เลอืกไดจ้ะท าตามใจดว้ยตวัของเรา 
  หลายคน เชื่อในเรือ่งโชคชะตา 
  บางคนเชื่อมัน่ในตวัเอง 
  ชวีติ เราก าหนดของเราเอง 
  จะแพช้นะไมเ่กรงจะสกัเท่าไร(ซ ้าท่อนแยก) 

   เรือ่งราวมากมายทีท่ า ไดใ้จโอบกห็วัน่ไหว 
   แต่กม็เีหตุผลส าคญั ใหบ้างคนยอมถอดใจ เย....... 

 
 

http://www.siamzone.com/music/thailyric/index.php?mode=artistlist&artist=!!cbd4b920e0cbc5e7a120e4bf
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ใบงาน 
กรณีศึกษา 

อนันต ์ศรีเรือง – จากเซียนซ่ิงมอเตอรไ์ซคส์ู่โค้ชจกัรยานยอดเย่ียม 
 

 

สมัภาษณ์ โดย วนัชยั ตนัติวิทยาพิทกัษ์ 

        อนนัต ์ศรเีรอืง เป็นลกูชาวนาแห่ง 
อ.จอมบงึ จ.ราชบุร ีเพื่อนๆ เรยีกเขาว่า 
เงาะ คนแถวบา้นมกัพูดกนัว่า ไอเ้งาะมนั
บา้ ! 
       เดก็ชายเงาะเรยีนหนังสอืไมเ่อาถ่าน 

สารภาพว่าทรมานทุกครัง้ทีค่รใูหท้่องสตูร

คณูหน้าหอ้งเรยีนจนแทบอยากฆ่าตวัตาย 

 
กว่าจะเรยีนจบชัน้ ม. ๖ ไดเ้ลอืดตาแทบกระเดน็ ไมค่ดิจะเรยีนหนงัสอือกีต่อไปยา่งเขา้วยั ๒๐ เดก็หนุ่มคนนี้
หลงใหลเครือ่งยนต ์และรปูโฉมของมอเตอรไ์ซคจ์นกลายมาเป็นนกับดิระดบัพระกาฬ ตัง้ทมีแขง่รถชื่อ “ซา
ไก” ประชนัฝีมอืไปทัว่ นกัซิง่แถวภาคกลางรูจ้กัชื่อเสยีงด ีไมม่ใีครกลา้ทาบรศัม ีโดยเฉพาะฝีมอืการทิง้โคง้
บนทางหลวงดว้ยความเรว็เกนิ ๑๐๐ กโิลเมตร/ชัว่โมงเวลานัน้ เงาะแห่งทมีซาไกไม่รูจ้กัความตาย อย่าง
เดยีวในชวีติทีรู่จ้กัคอืความมนัสุดขดีบนหลงัอานมอเตอรไ์ซคท์ีพุ่่งทะยานไปขา้งหน้าดว้ยความเรว็สงูสุด 
         เป็นแชมป์มาได ้๗ ปีกถ็งึจดุอิม่ตวั จากชวีตินกัซิง่มอเตอรไ์ซค ์เงาะบ่ายหน้าสู่การปัน่จกัรยานบน
ทอ้งถนนแทน จนในทีสุ่ดตดิใจรสชาตขิองการไดเ้หงือ่แบบน้ี เลยชกัชวนคู่หชูาวเยอรมนัตระเวนปัน่จกัรยาน
ไปทัว่ประเทศ 
        ชัว่ขณะนัน้ เงาะเริม่รูส้กึหดหู่ทีเ่ดก็วยัรุ่นแถวบา้น มัว่สุมเสพยาเสพตดิ ไมก่ซ็ิง่มอเตอรไ์ซคห์รอืยก
พวกตกีนั เขาจงึเริม่ตน้ชกัชวนเดก็แถวบา้นทา้แขง่จกัรยาน จนเริม่ มเีดก็ในชุมชนทยอยสมคัรเขา้ทมีปัน่
จกัรยานดว้ย เดก็บางคนมปัีญหาครอบครวัแตกแยก พ่อแมท่ะเลาะกนั กห็นีมาขออาศยัอยูก่บัเขาในบา้นที่
ดดัแปลงเป็นอู่ซ่อมรถ 
       ทุกวนัเขาสอนเดก็ ๑๐ กว่าคนปัน่จกัรยานอยา่งจรงิจงั เพื่อหวงัใหเ้ดก็เหล่านี้ห่างไกลยาเสพตดิ การ
พนนั เหลา้ บุหรี ่หรอืเกมออนไลน์ ไมน่านเดก็ๆ กม็โีอกาสไดล้องทดสอบฝีมอืเพื่อคดัเลอืกเป็นนกักฬีา
เยาวชนตวัแทนของจงัหวดั โดยมเีงาะเป็นโคช้หรอืผูฝึ้กสอนของทมี ระหว่างเสน้ทางการแข่งขนั พวกเขาถูก
มองดว้ยสายตาเหยยีดหยาม ดถููกดแูคลนมาตลอด ตัง้แต่รถจกัรยานคนัเก่า ชุดนกักฬีาซอมซ่อ หน้าตาและ
ผมเผา้รุงรงัของเงาะทีด่อูยา่งไรกไ็มใ่ช่โคช้แน่นอน 

http://www.sarakadee.com/2009/08/18/anan-sruruang/
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      แต่ทมีของเงาะใชเ้วลาเพยีงไมก่ี่ปีกส็ามารถชนะ การแขง่ขนัคดัเลอืกเป็นนกักฬีาตวัแทนจงัหวดั กา้ว

ขึน้สู่ตวัแทนระดบัภาค และกลายเป็นแชมป์จกัรยานเยาวชนของประเทศ ไดเ้หรยีญทองมานบัครัง้ไมถ่ว้น 

 

 ล่าสุดในการแขง่ขนัจกัรยาน
ทางไกลนานาชาตกิเ็ขา้เสน้ชยัเป็น
อนัดบั ๑ สรา้งความประหลาดใจ
ใหแ้ก่คนในวงการกฬีาจ านวนมาก 
         เงาะบอกเคลด็ลบัว่า เขา
เพยีงฝึกใหเ้ดก็เหล่านี้รูจ้กัคดิเป็น 
และการแข่งจกัรยานเป็นเพยีง 
เครือ่งมอืทีจ่ะท าใหเ้ดก็เตบิโต 
เป็นคนมคีุณภาพในสงัคมต่อไป 

 
ความส าเรจ็นี้เองส่งผลใหใ้นปี ๒๕๕๑ อนนัต ์ศรเีรอืง หรอืเงาะ ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นผูฝึ้กสอน

จกัรยานถนนยอดเยีย่มของประเทศ ปัจจบุนัเดก็ในทมีของเขาอยูร่ะหว่างเกบ็ตวัเพื่อคดัเลอืกเป็นตวัแทน
ของประเทศเขา้แขง่ขนักฬีาโอลมิปิกครัง้หน้า 
         บ่ายวนัหน่ึง สารคด ีเดนิทางสู่อ าเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ีเราออกนอกเมอืง ลดัเลาะไปตามคลอง
ชลประทานเขา้สู่ถนนลกูรงั จนมาพบบา้นเก่าๆ ทีด่ดัแปลงเป็นอู่ซ่อมรถ 
เราพบเงาะ–ชายฉกรรจว์ยัย่าง ๔๐ ผูไ้มก่นิเหลา้ ไมส่บูบุหรี ่ก าลงัก าชบัลกูๆ ของเขาดว้ยสหีน้าจรงิจงัว่า
โปรแกรมซอ้มจกัรยานวนัน้ีมอีะไรบา้ง 
         ไมง่า่ยนกัส าหรบัคนทีม่รีายไดไ้ม่มากมายเท่าไร ไมม่อีงคก์รใดหนุนช่วย แต่ตอ้งรบัผดิชอบชวีติเดก็
นบัสบิคนโดยมจีกัรยานเป็นเครือ่งมอื แมจ้ดุเริม่ต้นเพยีงมุง่หวงัใหเ้ดก็ๆ เป็นคนด ีหลกีหนีจากอบายมขุ 
หากในทีสุ่ดกส็ามารถผลกัดนัใหพ้วกเขากลายเป็นแชมป์นกักฬีาของประเทศ 
         เงาะบอกกบัเราว่า เขาเป็นเพยีงคนเปิดประตูใหเ้ดก็เหล่านี้เท่านัน้ 
 
คน้จาก http://www.sarakadee.com/2009/08/18/anan-sruruang/ วนัที9่ มถุินายน 2556 
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เจง๋! เอกชยั วรรณแก้ว จิตรกรเพนกวินชายไร้แขน คว้าปริญญาตรี  
ความผิดปกติของร่างกายไม่ใช่อุปสรรคที่จะขดัขวางการสร้างความก้าวหน้าให้ชีวติ อย่างเช่น

เรื่องราวของ เอกชยั วรรณแก้ว หนุ่มไรแ้ขนทัง้สองขา้ง แต่เขากลบัสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานทางศลิปะได้
อย่างยอดเยีย่ม และเมื่อวนัที ่25 เมษายนทีผ่่านมา ชายหนุ่มคนนี้เพิง่จะควา้ปรญิญาตรจีากคณะจติรกรรม 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์วทิยาเขตเพาะช่าง มาครอบครองไดส้ าเรจ็ ทางรายการเจาะ
ข่าวเด่น ซึ่งด าเนินรายการโดยสรยุทธ สุทศันะจนิดา จงึขอพาทุกคนไปร่วมแสดงความยนิดกีบัเขา ??เอก
ชยั วรรณแกว้ 

 

โดยเอกชยั เล่าว่า อาจารยท์ีม่หาวทิยาลยัและ
เพื่อน ๆ เรยีกเขาว่า มนุษยเ์พนกวิน ซึง่เขา
รูส้กึว่าเป็นค าทีน่่ารกัด ีไมไ่ดค้ดิว่าเป็นปมดอ้ย
อะไร ส่วนครอบครวักเ็ลีย้งมาอย่างปกต ิคอื
พยายามใหเ้ขาหดัดิน้รนช่วยเหลอืตวัเองก่อน 
ถา้เหน็ว่าเขาท าไมไ่ดก้จ็ะเขา้มาช่วยทหีลงั  
ซึง่กท็ าใหเ้ขาดิน้รนมาตัง้แต่เดก็  

โดยเฉพาะช่วงพยายามหดัเดินท่ีเจบ็ตวัมาก เวลาล้มไม่มีมือค า้พื้นไว้เหมือนคนอ่ืน หน้ากฟ็าดพื้น 
ปากแตก หวัแตกทุกวนั 

ดา้นคุณแมน่พ วรรณแกว้ คุณแมข่องเอกชยั เล่าว่า ตอนลกูชายเกิดมาตวัเลก็นิดเดียว หนักไม่
ถึงหน่ึงกิโลกรมั ไม่มีแขนทัง้สองข้าง ส่วนขากม็งีอกมานิดเดยีว ใคร ๆ กพ็ดูว่าไมน่่าเลีย้งรอด แต่สุดทา้ย
กร็อดมาได ้ตอนเลก็ ๆ ลกูชายคนน้ีเลีย้งยากมาก เพราะมโีรคภยัไขเ้จบ็รมุเรา้ แต่โชคดพีอโตขึน้มาหน่อยก็
ไมป่่วยแลว้ 

“สมยัก่อนเคยคดิว่าถา้เราตายไปก่อน เขาจะดแูลตวัเองอยา่งไร แต่พอมาตอนนี้เขากลบัใช้
ความสามารถของเขา ออกไปวาดรปูตามงานต่าง ๆ ไดร้ายไดม้าช่วยปลดหนี้ ธ.ก.ส.ใหแ้ม ่และยงัปลกูบา้น
หลงัใหมใ่หค้รอบครวัดว้ย แถมยงัส่งเสยีเงนิใหแ้ม่ทุกเดอืนจนใคร ๆ หลายคนพดูกนัว่า นี่แหละคนดไีมไ่ด้
พึง่ พึง่คนพกิาร” คุณแมบ่อก 

กลบัมาถามเอกชยัเรือ่งการวาดภาพบา้ง เขาเล่าว่า ไดฝึ้กวาดภาพดว้ยตวัเอง โดยใชเ้ทา้คบีกิง่ไม้
บา้ง ไมเ้สยีบลกูชิน้บา้ง ลองขดี ๆ เขยีน ๆ บนพืน้ดนิด ูจากนัน้กไ็ดม้โีอกาสเขา้เรยีนหนงัสอืเหมอืนเดก็คน
อื่น ๆ แต่กเ็กอืบจะไมไ่ดเ้รยีนเหมอืนกนั เพราะผูอ้ านวยการโรงเรยีนไมร่บัเขาเขา้เรยีน เนื่องจากเหน็ว่าเป็น
คนพกิาร แต่สุดทา้ย เขากไ็ดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนเพราะพ่อและแมไ่ปตดิต่อเจา้หน้าทีร่ะดบัจงัหวดั จนไดเ้ขา้
เรยีนในทีสุ่ด 
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         หลงัจากเรยีนจบอนุปรญิญาตร ีทีว่ทิยาลยั
อาชวีศกึษานครสวรรคแ์ลว้ เอกชยั กไ็ดร้บัค าแนะน าจาก
อาจารยท์่านหนึ่งใหไ้ปเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนเพาะช่าง เพื่อจะ
ไดเ้รยีนศลิปะตามทีเ่ขาชื่นชอบ เอกชยั จงึลองไปสอบที่
โรงเรยีนเพาะช่าง แต่เขาสอบไมต่ดิ โชคดทีีเ่จออาจารย์
ท่านหนึ่งใหค้วามเมตตากรุณา เสนอเรือ่งต่อโรงเรยีน เขา
จงึไดเ้รยีนต่อทีโ่รงเรยีนเพาะช่าง 

เมือ่ถามว่าการเรยีนเพาะช่างยากไหม จติรกรไรแ้ขน 
ยอมรบัว่า ยากมากแต่กต็อ้งเรยีน เพราะอยากลบค าสบ
ประมาทของหลาย ๆ คนทีเ่คยพูดกบัพ่อแมไ่วว้่า จะส่งเขา
มาเรยีนท าไมเรยีนไปกไ็ม่จบ จบไปกไ็มม่งีานท า คนอย่าง
นี้ใครเขา 

 
จะเอาไปท าอะไร แต่แมก่พ็ยายามใหก้ าลงัใจ บอกใหเ้ราพยายามมาโดยตลอด ซึง่เป็นแรงกระตุ้นใหเ้รา
สามารถท าไดส้ าเรจ็ 
        “เราต้องท ามากกว่าคนอ่ืน เช่นคนอ่ืนท าสองชัว่โมงเราต้องท ามากกว่านัน้ เพราะศกัยภาพเรา
มีจ ากดั” เอกชยั บอก 
          เทคนิคส่วนตวัในการวาดภาพของเอกชยั กค็อืการพลกิภาพเขยีนกลบัฟ้ากลบัดนิ เพราะบางครัง้
ภาพมขีนาดใหญ่เกนิความสูงของเขา เขากต็อ้งวาดภาพช่วงล่างใหเ้สรจ็เสยีก่อน จงึค่อยหมนุพลกิภาพ
ดา้นบนกลบัลงมาวาดภาพในลกัษณะกลบัหวั ซึง่ถอืว่ายาก เพราะตอ้งจ าเฉดส ีจ าทุกอยา่งใหไ้ด ้ภาพจงึจะ
ปะตดิปะต่อเป็นภาพเดยีวกนั และจากประสบการณ์รวมทัง้การฝึกฝน กท็ าใหเ้ขาสามารถเขยีนภาพไดด้ว้ย
การใชท้ัง้เทา้ ปาก คอ และยงัน าเทคนิคเหล่านี้ไปสอนเดก็ ๆ พกิาร ทีม่ใีจรกัการวาดภาพอกีดว้ย 

เอกชยั บอกว่า บางครัง้เขากท็อ้ ซึง่ถา้ทอ้กห็ยดุ แต่พอหายเหนื่อยแลว้กก็ลบัมาเขยีนใหม ่คอื
เหนื่อยไดแ้ต่ไมห่ยุด มแีรงต้องเขยีนต่อ ทุกคนตอ้งมวีนัทีห่มดก าลงัใจ แต่เราตอ้งคดิว่าจะเอาก าลงัใจของเรา
กลบัคนืมาไดอ้ยา่งไร ทีผ่่านมา เขาไมเ่คยต่อว่าต่อขานโชคชะตาฟ้าดนิ เพราะเราเลอืกเกิดไมไ่ด ้แต่เรา
เลอืกท าได ้

ในอนาคต เอกชยั วาดฝันไวว้่า อยากเปิดโรงเรยีนสอนศลิปะ แต่ตอนน้ีคงขอใหต้วัเองมงีานท าเป็น
หลกัเป็นแหล่งเสยีก่อน ซึง่เขาอยากท าอะไรกไ็ดท้ีเ่ขาสามารถท าใหไ้ดอ้ย่างเตม็ที ่เช่น สอนศลิปะ เป็นครู
ศลิปะ ไมอ่ยากใหใ้ครจา้งเขาเพราะความสงสาร อยากใหจ้า้งดว้ยความสามารถมากกว่า เพราะอยากใหค้น
เหน็คุณค่าในตวัของเขาจรงิ ๆ อยา่งเช่นหากใครจา้งใหเ้ขาวาดภาพ เขาจะไมเ่กบ็เงนิก่อน 
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        แต่จะวาดภาพใหเ้สรจ็แลว้ส่งไปใหด้ ูถา้
พอใจกซ็ือ้ ถา้ไมพ่อใจไมซ่ือ้กไ็มเ่ป็นไร เขากจ็ะ
เกบ็ภาพไวเ้อง นัน่เพราะไม่อยากใหใ้ครซือ้
ภาพเพราะสงสารตวัเขา 

        ดา้นคุณแม ่กบ็อกว่ารกัลกูชายคนน้ีมาก
ทีสุ่ด และไมเ่คยนึกไมเ่คยฝันมาก่อนเลยว่าจะมี
วนัน้ี คอืวนัทีเ่ขาสามารถเรยีนจบปรญิญาตรไีด้
ส าเรจ็ คุณแมพ่ดูจบ เอกชยัก็ไดเ้ดนิมากม้ลง
กราบคุณแมเ่ป็นครัง้แรก และกล่าวขอบคุณแม่
ทีท่ าใหเ้ขามวีนัน้ี และเป็นก าลงัใจใหม้าโดย
ตลอด 
         สุดทา้ย เอกชยั ยงัไดฝ้ากถงึทุกคนที่
อาจจะก าลงัหมดแรง และทอ้ถอยอยูว่่า “ผมคง
เป็นตวัอย่างให้คนอีกหลายคน ผมคิดว่า
โอกาสของคนมนัมีอยู่ แล้วแต่ว่าเราจะ
ไขว่คว้ามนัยงัไง ผมว่าปีหน่ึง 365 วนั วนั
หน่ึงมนัต้องมีวนัของเรา ถ้าเราไม่ท้อไม่
ถอยไปเสียก่อน” 

คน้จาก http://news.tlcthai.com/news/26074.html วนัที9่ มถุินายน 2556 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
กากบันกยงู 

กาตวัหนึ่งรูส้กึไมพ่อใจทีต่นเองเกดิมามขีนสดี าท าใหร้า่งของมนัไรค้วามงดงาม เมื่อรูว้่าทุกวนันกยงู

จะไซ้ขนออกทิ้งมนัจงึไปเก็บมาแซมขนของตน เพื่อนๆของการูส้กึแปลกใจจงึพากนัสอบถามด้วยความ

สงสยั“เจา้จะเลกิเป็นกาแล้วหรอื” เพื่อนที่สนิททีสุ่ดของมนัเอ่ยถาม“ใช่..ใครจะอยากเป็นนก ที่ต้อยต ่าไรข้น

อนัสวยงามอย่างพวกเจา้” ค าตอบของกาท าให้เพื่อนๆของมนัไม่พอใจขบัไล่ออกจากฝงูแทนที่จะส านึกตวั

เจา้กากลบัทะนงตนคดิว่าเวลานี้ขนสองมนัสวยงามเทยีมเท่ากบัพวกนกยูงจงึไปปะปนอยู่ในฝงู นกยูงเห็น

ความไม่เจยีมตวัของกา จงึต่างกพ็าหวัเราะเยาะและรมุจกิตดีว้ยความหมัน่ไสท้ีก่าคดิจะเทยีบชัน้กบัพวกตน

“ไปใหพ้น้นะเจา้นกอปัลกัษณ์” นกยงุพากนัขบัไล่ กาพารา่งอนัสะบกัสะบอมกลบัไปทีฝ่งูของตนแต่กไ็มม่ใีคร

ยอมคบหาสมาคมดว้ย มนัอยู่ในฝงูกากไ็ม่ได้ ไปอยู่ในฝงูนกยุงกถ็ูกรงัเกยีจ สุดทา้ยจงึต้องไปอยู่ตามล าพงั

ตวัเดยีว 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิง่ทีต่นมอียู ่ไมฉ่กฉวยของผูอ้ื่น 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั    ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 9 จดุดี จดุด้อย และการพฒันาตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17   ลมใต้ปีก                    เวลา 1 ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัทีจ่ะตอ้งตอบแทนบุคคลทีม่พีระคุณได ้
2. เน้ือหา 
 ลมใตปี้กหรอืการเกือ้กูลของบุคคลรอบขา้งในชวีติของลกูเสอืเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหล้กูเสอืมชีวีติมา
ไดจ้นถงึวนันี้หรอืต่อไปในวนัหน้า การตระหนกัรูถ้งึคุณค่าของคนหรอืสิง่รอบตวัทีเ่อือ้เฟ้ือชวีติของลกูเสอืจะ
ท าใหล้กูเสอืไดใ้ชเ้วลาและโอกาสทีม่ตีอบแทนผูม้พีระคุณเหล่านัน้อย่างอ่อนน้อม 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
  3.2 ใบงานกรณตีวัอยา่ง “ในหลวง” และ “เจา้ปยุ สุนัขฮโีร่”  
      3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

4. กิจกรรม 
  4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2 เพลง หรอืเกม 
  4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีนถงึเรือ่งลมใตปี้กเครือ่งบนิทีม่สี่วนช่วยพยงุเครือ่งบนิใหบ้นิได้
ด ีเช่นเดยีวกบัคนทีส่นบัสนุนชวีติของลกูเสอื มสี่วนกบัชวีติของลกูเสอืคนทีล่กูเสอืมกันึกถงึเป็นคนแรกเวลา
มคีวามทุกขใ์จ คนทีเ่อือ้เฟ้ือการมชีวีติของลกูเสอื ไมว่่าโดยตรงหรอืออ้ม และใหผู้ก้ ากบัเล่ากรณตีวัอยา่งใน
หลวงประกอบภาพพระราชกรณยีกจิ 

 2) แบ่งหมูล่กูเสอืเพื่อปฏบิตักิจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์ตรงของตนในกลุ่มยอ่ย และ 
เลอืกประสบการณ์ของสมาชกิทีม่คีวามประทบัใจมากทีสุ่ดมา 1 เรือ่ง เพื่อน าเสนอในทีป่ระชุม 

 3) ผูแ้ทนหมูน่ าเสนอ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิ ชื่นชม สรุป    
  4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ “น ้าพระทยัในหลวง” 
  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึคุณค่าของผูม้พีระคุณต่อลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 

เพลง 
สายฝน 

ท านอง: พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภมูพิลอดุลยเดช 
ค ารอ้ง: พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธเ์พญ็ศริ ิ

 
เมือ่ลมฝนบนฟ้ามาลิว่ 

ตน้ไมพ้ลิว้ลู่กิง่ใบ 
เหมอืนจะเอนรากคลอนถอนไป 
แต่เหล่าไมย้ิง่กลบังาม 
 
  พระพรหมท่านบนัดาลใหฝ้นหลัง่ 
เพื่อประทงัชวีติมทิราม 
น ้าทพิยส์าดเป็นสายพรายพลิว้ทวิงาม 
ทัว่เขตคามชุ่มธารา 
 
  สาดเป็นสายพรายพลิว้ทวิทุ่ง 
แดดทอรุง้อร่ามตา 
รุง้เลื่อมลายพรา่งพรายนภา 
ยามเมือ่ฝนมาแต่ไกล  
 
  พระพรหมช่วยอ านวยใหช้ื่นฉ ่า 
เพื่อจะน าดบัความรอ้นใจ 
น ้าฝนหลัง่ลงมาจากฟ้าแดนไกล 
พชืพรรณไมช้ื่นยนืยง 

 

 

 

 
 
 
 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 191 

  

ใบงาน 
กรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในหลวง ทรงพระเจริญ 

 
 

 

 

 

 

           พระคณุและคณุธรรมของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช ในหลวงของปวงชน

ชาวไทยท่ีเลิศล า้และมีพระมหากรณุาทิคณุต่อ

ประชาชาวไทยอย่างมากล้นร าพนั 

 

 

 
 

 

 



192 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 193 

  

เจ้าปยุ สนัุขฮีโร ่

คณะศลิปศาสตรแ์ละศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
 

พาดหวัขา่วเป็น Talk of The Town ส าหรบัเจา้ปุย อายุ 2 ปี สุนขัพนัธุบ์างแกว้ผสมพนัธุไ์ทยเพศผู ้ซึง่คาบ

ถุงวิง่มาจากปากซอยเอามาวางไวใ้นบา้น ก่อนส่งเสยีงเห่าใหเ้จา้ของบา้นรบัรู ้และเปิดถุงออกดพูบเป็นเดก็

ทารกแรกเกดิยงัมชีวีติอยู ่แลว้แจง้เจา้หน้าทีใ่หร้บีน าตวัทารกส่งโรงพยาบาล จงึท าใหท้ารกไดร้บัความ

ปลอดภยัดว้ยแลว้ หากจะคาดเดาเป็นว่า เจา้ปุย สุนขัพนัธุบ์างแกว้แสนรูน้ี้ คงจะมคีวามรูส้กึรกัเดก็ ดว้ย

เพราะอุปนิสยัดขีองเจา้ปยุ ซึง่เจา้ของสุนขัยนืยนั หรอือาจเป็นเพราะเหตุปัจจยัแห่งผลบุญของทารก แต่

กระนัน้คงตอ้งรว่มรูส้กึชื่นชมกบัปรากฏการณ์ของเจา้ปุยเป็นพเิศษในกรณนีี้ 

 

        พระนครศรอียธุยา -ผกก.ท่าเรอื น าทมีพบเจา้ของ “เจา้ปยุ สุนขัฮโีร่” หาหลกัฐานคนใจรา้ยน าเดก็
ทารกมาทิง้ ยนัตามคนใจรา้ยมาด าเนินคดใีหไ้ด ้ดา้น นอภ.ท่าเรอื พรอ้มนายกกิง่กาชาดฯ ตดิเหรยีญให ้
“เจา้ปุย สุนขัฮโีร”่ เผยขณะทีม่คีนใจบุญขอรบัหนูน้อยเป็นลกูบุญธรรมแลว้หลายราย พรอ้มตัง้ 2 ชื่อ “สุธิ
รกัษ์” และ “พบพนัธบ์ุญ” ใหป้ระชาชนรว่มเลอืก  
        

       วนัน้ี (4 ม.ิย.) พ.ต.อ.จติเกษม สนข า ผกก.สภ.ท่าเรอื พรอ้มเจา้หน้าทีต่ ารวจชุดสบืสวน สภ.ท่าเรอื ได้
เดนิทางไปทีบ่า้นนายก าเหนิด ทองมาก อาย ุ39 ปี นางภุมรตัน์ ทองมาก อาย ุ35 ปี สองสามภีรรยา และ 
ด.ญ.สุดารตัน์ หรอืน้องแนน ทองมา อาย ุ12 ปีบุตร นกัเรยีนชัน้ ม.1 โรงเรยีนท่าเรอืนิตยานุกูล ทีบ่า้นเลขที ่
87 ม.1 ต.ศาลาลอย อ.ท่าเรอื จ.พระนครศรอียธุยา ซึง่เป็นเจา้ของสุนัขฮโีร ่เพศผูช้ื่อ “ปยุ” ทีช่่วยชวีติทารก
แรกเกดิถูกมนุษยใ์จรา้ยน ามาทิง้กองขยะจนรอดชวีติเมื่อวนัที ่3 ม.ิย.ทีผ่่านมา โดยเมือ่เดนิทางไปถงึ 
พ.ต.อ.จติเกษม สนข า ผกก.สภ.ท่าเรอื ไดใ้ห ้น้องแนน ช่วยชีจุ้ดทีพ่บเดก็ทารกบรเิวณบนัไดบา้นที ่เจา้ปุย 
คาบถุงสดี าทีม่เีดก็ทารกแรกเกดิมาวางไว้ 

 

 

 

 

 

http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9560000067278&imageid=2683621
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       พ.ต.อ.จติเกษม เปิดเผยว่า ไดม้าดแูละสอบถามพ่อแมข่องเดก็ถงึรายละเอยีดต่างๆ ในช่วงทีพ่บเดก็ 
และดจูากน้องแนน ทีไ่ดช้ีจุ้ดทีสุ่นขันัง่เฝ้าถุงพลาสตกิดูแลว้น่าจะมคีนทีน่ าถุงทารกแรกเกดิมาวางทิง้ไว ้
อาจจะเขา้มาทางหลงับา้นซึง้เป็นป่า และบงัเอญิสุนขัไปพบแลว้คาบมา หรอือาจจะมคีนน ามาวางทิง้ไวท้ี่
บนัไดบา้นแลว้สุนขัเหน็จงึไดม้านัง่เฝ้าเพื่อป้องกนัไมใ่หสุ้นขัตวัอื่นมากดั ส่วนในเรือ่งคดไีดส้ัง่การใหชุ้ด
สบืสวนออกหาขา่วใหไ้ดม้ากทีสุ่ดเพื่อความกระจ่างในเรือ่งนี้ ประกอบกบัไดส้อบถามชาวบา้นว่ามผีูไ้ดย้นิ
เสยีงเห่าของสุนัขในช่วงต ี4 กว่าๆ หรอืไมอ่ยา่งไร ซึง่ทางเจา้หน้าทีจ่ะตอ้งหาตวัผูก้ระท าผดิใหไ้ด ้เพราะ
เป็นคดอีาญา 
        
       ดา้นนายก าเหนิด เจา้ของสุนขั เปิดเผยว่า ไดป้รกึษากบัครอบครวัและพ่อแมแ่ลว้ ยนิดทีีจ่ะรบัเดก็ไว้
เลีย้ง เพราะเชื่อว่าเดก็มบีุญจะส่งเสรมิใหค้รอบครวัของตนมคีวามเจรญิได ้และรูส้กึสงสารเดก็มาก ส่วนทีม่ ี
คนพดูถงึเกีย่วกบัลกูสาวต่างๆ นานา คนในครอบครวัของตนรูด้วี่าลกูสาวตนประพฤตติวัอยา่งไร ทีผ่่านมา 
ลกูสาวของตนเป็นคนด ีช่วยเหลอืพ่อแมท่ างาน ตัง้ใจเรยีน อยูก่บัพ่อแมต่ลอดเวลา ตนพรอ้มทีจ่ะใหค้วาม
รว่มมอืเพื่อความกระจา่งของลกูสาว 
        
       “คนเราต่างจติต่างใจย่อมพดูกนัไปเรือ่ย ผมไมต่ดิใจหรอก สูเ้อาเวลาไปท ามาหากนิดกีว่า และเลีย้งเจา้
ปยุ เพราะเป็นสุนขัทีฉ่ลาด และจติใจด ีเพยีงแต่เจา้ปุยนัง่เฝ้าถุงพลาสตกิถอืว่าเป็นฮโีรแ่ลว้ หากเป็นสุนขัอื่น
เหน็อาจจะกดักนิกเ็ป้นได”้ นายก าเหนิด กล่าว 
        
        ต่อมา ในช่วงบ่าย นายวิทิต ป่ินนิกร นายอ าเภอท่าเรือ นางศศิธร ป่ินนิกร นายกก่ิงกาชาด
อ าเภอท่าเรือพร้อมคณะได้เดินทางมาท่ีบ้านครอบครวัของสนัุขฮีโร่ พร้อมมอบใบประกาศ
เกียรติยศให้แก่เจ้าปยุ สนัุขฮีโร่ ท่ีช่วยชีวิตเดก็ทารกแรกเกิดไว้ได้ พร้อมกบัติดลอ็กเกต็ท่ีคอให้เจ้า
ปยุ  
        
       นายวทิติ เปิดเผยว่า ไดต้รวจสอบไปทีโ่รงพยาบาลพระนครศรอียธุยา ทีร่กัษาเดก็ทราบว่า อาการของ
เดก็ปลอดภยัยงัอยูใ่นตู้อบ และใชเ้ครือ่งช่วยหายใจปกต ิไมเ่กนิ 2 อาทติยจ์ะรบัเดก็มาไวท้ีโ่รงพยาบาล
ท่าเรอืเพื่ออนุบาลต่อไป ขณะนี้มชีาวต่างชาตยิื่นความจ านงขอเลีย้งดเูดก็แลว้ 5 ราย รวมทัง้เจา้ของบา้นที่
พบเดก็ โดยใหล้งชื่อกนัไวก่้อนจะตอ้งปรกึษากบัส านกังานพฒันาและความมัง่คงของมนุษย ์รวมทัง้ผลคดี
จากทางเจา้หน้าทีต่ ารวจ 
        
       ส่วนเจา้สุนขัฮโีร ่หรอืเจา้ปยุ ซึง่ขณะนี้ไดร้ว่มกนัตัง้ชื่อใหมว่่า “คาบทอง” ใหแ้ก่เจา้ปุย เป็นสุนขัทีไ่มดุ่
รา้ยฟังรูเ้ร ือ่ง เป็นสุนขัพนัธุบ์างแกว้ผสมพนัธุไ์ทย ลกัษณะหตูัง้ ถอืว่าซื่อสตัยท์างอ าเภอไดม้อบเกยีรตบิตัร
ไวพ้รอ้มกบัยกยอ่งเจา้ของสุนขัเป็นผูท้ีเ่ลีย้งสุนขัไดด้ี 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
น ้าพระทยัในหลวง 

 ครัง้หนึ่งเมือ่ในหลวงเสดจ็ฯ เยีย่มโครงการหว้ยสตัวใ์หญ่ เมือ่เฮลคิอบเตอรพ์ระทีน่ัง่มาถงึปรากฎว่า
ฝนตกลงมาอย่างหนกั ขา้ราชการและราษฎรทีเ่ขา้แถวรอรบัเปียกฝนกนัทุกคน เมือ่ทรงเหน็ดงันัน้ จงึมรีบัสัง่
ใหอ้งคร์กัษ์เกบ็รม่ แลว้ทรงเยีย่มขา้ราชการและราษฎรท่ามกลางสายฝน 
 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความเหน็ใจผูน้้อย เป็นหวัใจของนักปกครอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาป่ีท่ี 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 9       จดุดี จดุด้อย และการพฒันาตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18   สู่การยอมรบัและชยัชนะ (ให้โอกาสการเป็นผูน้ า)  เวลา 2 ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัในการพฒันาตนเอง เพื่อใหเ้ป็นผูม้จีติอาสา บ าเพญ็ประโยชน์และ
เป็นทีย่อมรบัของสงัคมได ้
 
2. เน้ือหา 
 การเป็นผู้น าและได้รบัการยอมรบันัน้ถือเป็นเกียรติเป็นศกัดิศ์รแีละความภาคภูมใิจของบุคคลและ
ครอบครวัซึ่งเริม่ต้นมาจากความสามารถในการน าตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพตนเองได้ การดูแล
บทบาทหน้าที่ของตนเองได้ หรอืเรียกว่าน าชีวิตตนเองได้ จะน าไปสู่การเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ใส่ใจ ดูแล 
ช่วยเหลอืสงัคมรอบ ๆ ตวั เป็นล าดบัถดัไป ทีเ่รยีกว่าเป็นผูใ้ห ้ผูม้จีติอาสา ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ 
 
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 าเขา้สู่บทเรยีนโดยน าสนทนาในเรือ่งการเป็นผูน้ าและไดร้บัการยอมรบันบั
ถอืนัน้ ถอืเป็นเกยีรตเิป็นศกัดิศ์รแีละความภาคภมูใิจของตนเองและครอบครวั ซึง่เริม่ตน้มาจาก
ความสามารถในการน าตนเอง ไมว่่าจะเป็นการดแูลสุขภาพ การดแูลบทบาทหน้าที ่ 
หรอืเรยีกว่าน าชวีติตนเองได ้จะน าไปสู่การเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ใส่ใจ ดแูล ช่วยเหลอืสงัคมรอบๆ ตวั  
เป็นล าดบั ทีเ่รยีกว่าเป็นผูใ้ห ้ผูม้จีติอาสา ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืเชญิชวนลูกเสอืส ารวจการน าตนเองไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ การเรยีน  
การรบัผดิชอบ บทบาทหน้าทีว่่าเป็นอย่างไรบา้ง ส่วนทีย่งัพรอ่งอยูต่อ้งท าอย่างไรจงึจะสมบรูณ์ขึน้ 
ตามใบงาน1 ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถามลกูเสอื 1 – 2 คน พอเป็นตวัอยา่ง 
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  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึการเป็นผูใ้ห ้การเอือ้เฟ้ือ การดแูล  
การมจีติอาสา การเสยีสละต่อผูอ้ื่นและส่วนรวม โดยสุ่มถามลกูเสอื 1 – 2 คน พอเป็นตวัอยา่ง 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืเป็น 5 กลุ่ม ปฏบิตัติามใบงานที ่2 ใชเ้วลา 10 นาท ี 
และน าเสนอ 3 นาท ี
  5) ลกูเสอืแต่ละหมูศ่กึษาใบความรูใ้ชเ้วลา 5 นาท ีและร่วมกนัอภปิรายเพิม่เตมิ  
สนทนาซกัถาม 
  6) แบ่งลกูเสอืเป็น 5 กลุ่ม ปฏบิตังิานตามใบกจิกรรม 3 ใชเ้วลา 20 นาท ีและน าเสนอ  
3 นาท ี
  7) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุภาวะของการเป็นผูน้ าสู่การยอมรบั  
(ใหโ้อกาสการเป็นผูน้ า) เริม่ตน้จากการพฒันาตนเอง พฒันาการเป็นผูใ้ห ้ความใส่ใจดแูลผูอ้ื่นและส่วนรวม
จนกลายเป็นจติส านึกของผูน้ า และการยอมรบัในตนเองและของสงัคม 

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 ์ตระหนกัรูถ้งึคุณค่าของการพฒันาตนเองใหเ้ป็น 
ผูม้จีติอาสา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
 

เพลง  
สามคัคีร่วมใจ 

   สามคัครีว่มใจ   เรว็ไวช่วยกนัท าการงาน 
ดว้ยความส าราญเรงิใจ 

   มาช่วยกนันะทรามวยั  จะไดเ้สรจ็ทนัใด 
ใคร ๆ กพ็ากนัยกยอ่ง  ลา.............................. 
 

ใบงาน 
ใบงานท่ี 1   แบบส ารวจตนเอง 

1. ส ารวจสุขภาพ 
1.1 การเจบ็ป่วย 
1.2 การพกัผ่อน 
1.3 อาหาร 
1.4 การออกก าลงักาย 

2. การเรยีน 
2.1 ผลการเรยีน 
2.2 วธิเีรยีน 
2.3 ปัญหาและอุปสรรค 

3. บทบาทหน้าที ่
3.1 การเป็นสมาชกิของครอบครวั 
3.2 การเป็นสมาชกิของสถานศกึษา 
3.3 การเป็นสมาชกิของสงัคม 
 

ใบงานท่ี 2 

ใหก้ลุ่มลกูเสอืเลอืกประธาน เลขา และผูน้ าเสนอ เสรจ็แลว้รว่มกนัแบ่งปันประสบการณ์การเป็นผูใ้ห ้
จติอาสา การช่วยเหลอื การเสยีสละแก่ผูอ้ื่นและส่วนรวม คนละ 1 ประสบการณ์ ในประเดน็ต่อไปนี้ แลว้
รว่มกนัเลอืกประสบการณ์ทีน่่าสนใจ 1 ประสบการณ์ ส่งตวัแทนหมู่น าเสนอในกองลูกเสอื 

1. ประสบการณ์ในงานอะไร ทีไ่หน ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีอ่ะไร 
2. มเีหตุจงูใจใดทีท่ าใหไ้ดเ้ขา้ร่วมปฏบิตังิานนัน้ 
3. ไดผ้ลอยา่งไร และรูส้กึอย่างไรหลงัปฏบิตังิานเสรจ็ 
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ใบงานท่ี 3 

1. กจิกรรมเกี่ยวกบัการผจญภยัเป็นกจิกรรมที่ท้าทายความสามารถของลูกเสอืวสิามญัอย่างหนึ่ง
และกจิกรรมเสีย่งภยักเ็ป็นกจิกรรมทีส่นองความต้องการและความสามารถมวลสมาชกิลูกเสอืวสิามญัอยู่ไม่
น้อยกจิกรรมดงักล่าวนี้มหีลายชนิด เช่น การไต่เขา การขา้มแม่น ้า ฯลฯ นอกจากกจิกรรมที่ยกตวัอย่างมา 
ท่านคดิว่าจะมกีจิกรรมเสีย่งภยัอะไรอกี ที่ควรเป็นกจิกรรมเสีย่งภยัของลูกเสอืวสิามญั ขอไดย้กตวัอย่างมา
ใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะหาได ้

2. มนีักเสี่ยงภยัไม่น้อยที่ต้องถึงแก่ชวีติ บ้างก็เกิดอุบตัเิหตุได้รบับาดเจบ็ถึงแก่ทุพพลภาพ เมื่อ
ออกไปปฏบิตักิิจกรรมเสี่ยงภยั จงึขอให้หมู่ของท่านช่วยกนัคดิว่ามสีิง่ใดที่เป็นสาเหตุส าคญั อนัก่อให้เกิด
อนัตรายดงักล่าวแก่นกัเสีย่งภยัและท่านมวีธิกีารอย่างไรบา้งทีจ่ะไมใ่หเ้หตุการณ์นัน้ๆ เกดิแก่ลูกเสอืวสิามญั
ในกองของท่าน เมือ่ไปปฏบิตักิจิกรรมเสีย่งภยั 

3. จากขอ้ความทีว่่า “อุบตัเิหตุในการเสีย่งภยัอาจหลกีเลีย่งได ้ถา้ผูน้ ามทีกัษะพอ” 
ในฐานะที่ท่านเป็นผูก้ ากบัลูกเสอืวสิามญั จะจดักจิกรรมเสี่ยงภยัให้กบัลูกเสอืวสิามัญของท่าน

ปฏบิตั ิจะสนบัสนุนขอ้ความขา้งบนนี้ไดแ้ค่ไหนเพยีงใด ลองกล่าวมาเป็นขอ้ ๆ ใหม้ากทีสุ่ด 
4. ท่านมาจากหลายแหล่งหลายทีท่ีแ่ตกต่างกนั ย่อมมปีระสบการณ์ทีผ่ดิแผกกนัออกไปจงช่วยกนั

คดิคน้ดวู่า “มสีถานทีแ่ห่งใดบา้งทีท่่านคดิว่าเหมาะสมในเรือ่งการปฏบิตัเิกีย่วกบักจิกรรมเสีย่งภยัของลูกเสอื
วสิามญั” 

5. ในฐานะทีท่่านเป็นผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญั ท่านมคีวามรบัผดิชอบต่อลกูเสอืวสิามญัเมื่อมกีารเดนิ
ทางไกลในแหล่งทีเ่สีย่งภยัอยา่งไรบา้ง รวมทัง้ตวัท่านเองดว้ยว่าท่านต้องมบีทบาทในเรือ่งนี้อย่างไร โดยให้
สมาชกิในกลุ่มช่วยกนัแสดงความคดิเหน็เป็นขอ้ ๆ ไวใ้หช้ดัเจน 

6. “กจิกรรมเสี่ยงภยัของลูกเสอื ย่อมมกีารเสี่ยงอนัตรายมากบา้งน้อยบ้างเป็นของธรรมดา แต่ใน
ฐานะที่ท่านเป็นผู้ก ากบัลูกเสอืวสิามญั ย่อมต้องการให้ลูกเสอืและผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืทัง้หลายที่ไปปฏบิตัิ
กจิกรรมเสี่ยงภยั มคีวามปลอดภยัด้วยกนัทุกคน ด้วยเหตุนี้จงึขอให้ท่านช่วยกนัแสดงความคดิเหน็ว่าเรา
ควรจะทกีารประกนัภยัใหแ้ก่ลกูเสอืหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

ใหแ้ต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิรายตามหวัขอ้อภปิรายขา้งต้น โดยใชเ้วลา 20 นาท ีแลว้ส่งผูแ้ทนมาชีแ้จง
ในทีป่ระชุมใหญ่ (กลุ่มละ 3 นาท)ี คอื 

กลุ่ม 1  ท าขอ้ 1 
กลุ่ม 2   ท าขอ้ 2 
กลุ่ม 3  ท าขอ้ 3 
กลุ่ม 4  ท าขอ้ 4 
กลุ่ม 5  ท าขอ้ 5 
และใหแ้ต่ละกลุ่มท าขอ้ 6 ดว้ยอกี 1 ขอ้ 
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ใบความรู้ 
- ภาพกจิกรรมเสีย่งภยัประเภทต่าง ๆ และกจิกรรมอื่นทีเ่หมาะสมส าหรบัลกูเสอืวสิามญั 
- ควรยกตวัอยา่งสถานทีใ่นทอ้งถิน่ทีม่กีจิกรรมเสีย่งภยัใหเ้หน็ ตามความเหมาะสม 
- ควรกล่าวอ้างถงึหน่วยกจิกรรม (ถ้าม)ี ในส านักงานคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาตดิ้วย

กบัควรแนะน าเรือ่งการเอาประกนัภยัส าหรบัลกูเสอืทีไ่ปท ากจิกรรมเสีย่งภยัดว้ย 
- การเดนิทางส ารวจในความหมายอย่างกวา้งขวางนัน้ เป็นทีน่ิยมของเดก็ทุกระดบัอายุ แมจ้ะใน

ปัจจุบนันี้กเ็ช่นเดยีวกนั ส าหรบัลูกเสอืวสิามญันัน้เล่า ทีเ่ป็นทีน่ิยมกนัมากกเ็พราะว่า การเดนิทางส ารวจนัน้
อาจจะน าไปสู่การเดนิทางไกลไปยงัภูเขาสูง ภเูขาเลก็ หรอืแหล่งน ้าไกลออกไปจากทีจ่อแจสบัสนวุ่นวายของ
โลกปัจจบุนั 

การพฒันาในการอยู่ค่ายพกัแรมโดยใช้อุปกรณ์ที่เบา ๆ และการเดนิทางรวมกนัเป็นคณะแสดงให้
เหน็ชดัเจนยิง่ขึน้ว่า ปัจจุบนันี้มปีระชาชนมาขึน้ พยายามเดนิทางออกไปสู่แหล่งที่มชีุมชนน้อย ฉะนัน้การ
เดนิทางส ารวจในปัจจบุนั จงึตอ้งมองใหล้กึและกวา้งขวางถงึสถานทีท่ีจ่ะเดนิทางไปดว้ย 

เมื่อพูดถงึเรื่องความปลอดภยั ความสะอาดของสถานที่ เป็นที่น่าเสยีดายที่มาตรฐานซึ่งคณะบาง
คณะถงึปฏบิตัอิยู่ขณะนี้นัน้เป็นทีน่่าสงสยั เมื่อเป็นเช่นนี้จงึตกเป็นภาระความรบัผดิชอบของกจิการลูกเสอื 
เพื่อใหเ้ป็นทีแ่น่นอนว่ามาตรฐานของลกูเสอื ยงัสงูเสมอ 

มาตรฐานทีด่ขี ึน้อยูก่บัการฝึกอบรมทีม่คีุณภาพ การกระหายทีจ่ะปฏบิตังิานใหม่และเสีย่งภยัอาจจะ
ท าใหล้มืนึกถงึความจ าเป็นเรือ่งการฝึกอบรมทีเ่พยีงพอเสยี ความจรงิเรื่องการฝึกอบรมนัน้ควรจะไดท้ าโดย
ฉบัพลนั เช่น เริม่ฝึกอบรมจากทีบ่า้น และฝึกอบรม การปฏบิตั ิณ จดุทีไ่ป ก่อนทีจ่ะออกเดนิทางส ารวจภาระ
ยิง่ใหญ่ที่ควรค านึงถึง “ความปลอดภัย” การหาเส้นทางและอื่น ๆ ซึ่งอาจจะท าได้ ก็โดยการฝึกอบรม
เบือ้งตน้ เกีย่วกบัการรูจ้กัใชอุ้ปกรณ์ การจดัหุงหาอาหาร และการอยูค่่ายอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ผูก้ ากบัลกูเสอืวสิามญัมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะรบัรองว่า การฝึกอบรมเบือ้งตน้เรื่องการเดนิทางส ารวจ
นัน้ไดเ้ป็นไปอย่างบรบิูรณ์ถูกต้อง ความเพลดิเพลนิสนุกสนานของการเดนิทางส ารวจเกดิจากสมรรถภาพ
ของผูเ้ดนิทางทุกคน 

โดยปกติ การเดนิทางส ารวจมกัจะมใีนท้องถิ่น หรอืในระยะไกลจากที่ตัง้กองลูกเสอืพอสมควรใน
ตอนปลายสปัดาห์ ในการนี้กองลูกเสอืวสิามญัจะได้รบัผลดีหลายประการ ในด้านร่วมมอืกันท างานการ
ประสานงานตามจดุประสงค ์และการฝึกอบรมโดยปฏบิตักิจิกรรมเหล่านี้เป็นการเตรยีมที่จ าเป็นส าหรบัการ
เดนิทางครัง้ใหญ่ ทีม่รีะยะทางไกลในเวลานาน หรอืเดนิทางไปต่างประเทศ 

“ท าไมอุบตัเิหตุจงึเกดิขึน้เมือ่ปฏบิตักิจิกรรม จงใหห้มูแ่สดงความคดิเหน็ออกมาแลว้จดหวัขอ้ต่าง ๆ 
ขึน้ไว ้(รวมถงึการฝึกอบรมไมเ่พยีงพอ การขาดผูน้ าทีด่ ีฯลฯ) 

“สิง่เหล่านี้อาจหลกีเลีย่งได ้ถา้ผูน้ ามทีกัษะพอ” 
ทักษะในการประมาณภูเขาสูงด้วยตัวของผู้น า (ตามที่กล่าวไว้ในเอกสารประกอบเรื่อง “ท่าน

สามารถท าไดเ้พยีงใด”) 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 201 

  

ลูกเสอืวสิามญัมคีวามรบัผดิชอบต่อกองของตนเองอย่างไรบ้าง เมื่อสมาชกินัน้ไปเดนิทางไกลใน
แหล่งทีเ่สีย่งภยั (ใหส้มาชกิในกลุ่มแสดงความคดิเหน็ จดเป็นบญัชหีวัขอ้นี้ไว ้ขึน้ดูเรื่อง “ความปลอดภยับน
ภเูขา” และใหด้ขูอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิเรือ่งความปลอดภยัในการเดนิทางไกลดว้ย) 

ใหแ้จง้ใหท้ราบถงึเรือ่งการฝึกอบรมเกีย่วกบักจิกรรมเสีย่งภยัว่าจะมทีีใ่ดบา้ง 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ลกูนก 
 

มลีูกนกอยู่คู่หนึ่ง อาศยัอยู่ในรงับนต้นไม ้ซึ่งอยู่กลางระหว่างส านักพระฤๅษีกบัหมู่บ้านโจร พ่อแม่
นกตอ้งหาอาหารมาป้อนทุกวนั 

คนืหน่ึงมพีายแุรงพดัเอาลกูนกทัง้สองตอ้งพลดัพรากจากกนั 
นกตวัหนึ่งตกลงไปอยู่ในส านักพระฤๅษ ีกไ็ดร้บัการอบรม สัง่สอน ฝึกฝนแต่ในทางด ีพูดจาไพเราะ 

มจีติใจมัน่คง โอบออ้มอารต่ีอเพื่อนบา้น 
ส่วนลูกนกอีกตวัหนึ่งถูกพายุพดัตกไปในบ้านโจร ก็ได้รบัการอบรมแนะน าแต่ในทางเลว เช่น ลกั 

ขโมย พดูจาหยาบคาย ปากจดั มจีติใจดุรา้ย อาฆาต พยาบาท เป็นตน้ 
วนัหนึ่ง มพีระราชาพระองค์หนึ่งเดนิหลงทางเขา้มานอนหลบัอยู่ใต้ต้นไมใ้นแดนโจร นกตวัที่อยู่กบั

โจรกพ็ดูขึน้ว่า “เออ ! ดแีลว้ วนัน้ีมคีนมานอนหลบัอยูถ่ิน่ของเรา เราตอ้งฆา่เสยีใหต้าย” 
พระราชาไดย้นิกต็กใจ รบีหนีผ่านไปทางส านกัพระฤๅษ ี 
นกตวัทีอ่ยูก่บัพระฤๅษกีอ็อกมาทกัทายว่า “เชญิพกัผ่อน ดื่มน ้าและหลบันอนทีน่ี่ได ้ยนิดตี้อนรบัเจา้

ค่ะ” 
พระราชาก็เขา้ไปนอนใต้ต้นไมใ้กล ้ๆ กบัส านักพระฤๅษี เมื่อตื่นขึน้มาก็คดิในใจว่า “นกสองตวันี้มี

นิสยัแตกต่างกนัมากจรงิ ๆ ตวัหนึ่งใจรา้ย แต่อกีตวัหนึ่งใจด”ี 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การอยู่ในสิง่แวดลอ้มอยา่งไร ยอ่มเป็นไปตามนัน้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 2-3 

หน่วยท่ี 9  จดุดี จดุด้อย และการพฒันาตนเอง 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 19   รู้จกัตนเอง        เวลา 2  ชัว่โมง 

 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

    ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึอทิธพิลของอารมณ์และความเครยีดทีม่ผีลต่อตนเองและผูอ้ื่น และมี

แนวทางในการจดัการกบัอารมณ์และความเครยีดได ้

2. เน้ือหา 

 การตระหนกัรูถ้งึอารมณ์และความเครยีดทีส่่งผลต่อตนเองและผูอ้ื่น จะช่วยใหล้กูเสอืรูจ้กัสงัเกตและ

หาทางจดัการอารมณ์และความเครยีดของตนไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ภาพสื่อเรือ่งอารมณ์และความเครยีดจากหนงัสอืพมิพ์ 

 3.3 ใบความรู ้

 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม 

  4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2) เพลง หรอืเกม 

 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้(การรูจ้กัตนเองดา้นอารมณ์) 

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีนโดยเลอืกสื่อภาพเหตุการณ์เกีย่วกบัอารมณ์จาก 

หนงัสอืพมิพ ์จ านวน 2 ภาพ แลว้ชวนสนทนาเรือ่งอารมณ์ทีล่กูเสอืมปีระสบการณ์ตรง ว่ามผีลอยา่งไรบา้ง 

ทัง้ทางสรา้งสรรคแ์ละไมส่รา้งสรรค์ 

   (2) แบ่งกลุ่มลกูเสอืออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8 คน (คละเพศชาย – หญงิ) คดิวธิกีารจดัการกบั

อารมณ์ทีส่รา้งสรรค ์ทีเ่คยมปีระสบการณ์ดว้ยตนเองหรอืรบัรูจ้ากคนรอบขา้ง สื่อ สิง่แวดลอ้ม 

 (3) ผูแ้ทนกลุ่มน าเสนอ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิ (ใบความรู ้1) ชื่นชม สรุป 

 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปถงึการรูจ้กัตนเองดา้นอารมณ์ 
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  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2  

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลงหรอืเกม 

3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้(การรูจ้กัตนเองดา้นความเครยีด) 

   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีนโดยเลอืกสื่อภาพเหตุการณ์เกีย่วกบัความเครยีดจาก

หนงัสอืพมิพ ์จ านวน 2 ภาพ แลว้ชวนสนทนาเรือ่งความเครยีดทีล่กูเสอืมปีระสบการณ์ตรง ว่ามผีลอย่างไร

บา้ง ทัง้ทางสรา้งสรรคแ์ละไมส่รา้งสรรค์ 

   (2) แบ่งกลุ่มลกูเสอืหาวธิจีดัการกบัความเครยีดอยา่งสรา้งสรรค์ 

   (3) ผูแ้ทนกลุ่มน าเสนอ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิ ชื่นชม สรปุ 

   (4) บรรยายการจดัการกบัความเครยีดและน าลกูเสอืฝึกผ่อนคลายความเครยีด  

(ใบความรู ้2 – 3) 

   (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสอบถามประสบการณ์ตรงหลงัฝึกของลกูเสอื 

    4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

   4.5 พธิปิีดปิดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึผลเสยีของอารมณ์ทางลบและความเครยีด

ต่อตนเองและผูอ้ื่น และมทีกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครยีดอย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 
 

เพลง      
ดัง่ดอกไม้บาน 

 
เสถยีรธรรมสถาน 

จากส่วนหนึ่งของอลับมั ชมสวน 
ค ารอ้ง / ท านอง ทวศีกัดิ ์อุชุคตานนท ์ 

เรยีบเรยีง กมัพล มณี 
 

ลมหายใจเขา้…. ลมหายใจออก ดัง่ดอกไมบ้าน 
ภผูาใหญ่กวา้ง ดัง่สายน ้าฉ ่าเยน็ ดัง่นภากาศ อนับางเบา 

 

 

 

สวสัดี 

   เมือ่เจอะกนัเราทกักนัสวสัด ี สวสัดคี่ะ สวสัดคีรบั 

   เมือ่ผดิพลัง้ขออภยัขอโทษท ี ขอโทษค่ะ ขอโทษครบั 

   เมือ่จากนัยกมอืไหวข้อลาท ี ลาก่อนค่ะ ลาก่อนครบั 

   ผูใ้ดมมีติไมตรขีอขอบคุณ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครบั 
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ใบงาน 
ภาพส่ือเร่ืองอารมณ์ท่ีสร้างสรรค ์

แอพฯ เจง๋ๆ สร้างสรรค ์'น้ิว' เป็น 'หน้า' สือ่ทุกอารมณ์ 

 

คน้จาก news,edtguide.com/373567_แอพ-สรา้งสรรค-์นิ้ว-หน้า-สื่อทุกอารมณ์วนัที1่0 มถุินายน 2556 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fnews.edtguide.com%2F373567_%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259E-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C-%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7-%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2-%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B7%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2593%25E0%25B9%258C&ei=GLW1Ubm-IMaUrgfUk4GICA&usg=AFQjCNFVqbvJN-Shkh5k4HhlnWI0mYx0qg&sig2=uKQPMwJeTB7HoYJ8fA95Sw&bvm=bv.47534661,d.bmk
http://news.edtguide.com/373567_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%20วันที่
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ภาพส่ือเร่ืองอารมณ์จากหนังสือพิมพ(์ไม่สร้างสรรค)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แฟชัน่ฮิตนักเรียนหญิงยกพวกตีกนัแค่แย่งคนรกั-เปรีย้ว-มองหน้า 

 

    เหตุหลกัๆ จาก “แย่งคนรกักนั” ลองลงมาเป็น

เรือ่ง“แฟชัน่” แต่งตวัเปรีย้วกน็ ามาเป็นเรือ่งตกีนัได ้

และสุดทา้ย การ “มองหน้า” กต็กีนัไดเ้หมอืนกนั 

นกัเรยีนพาณิชย ์2 คน เล่าว่า หลงัมคีลปิวดิโีอเผยแพร่

ออกไปนัน้  การตกีนัของนกัเรยีนหญงิไดก้ลายเป็น

เรือ่งยอดฮติ ท าใหม้เีพื่อนมากขึน้ บางคนถงึขนาด

บอกใหเ้พื่อนทีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั ช่วยใชโ้ทรศพัท์ 

ถ่ายคลปิวดิโีอฉากตบฝ่ายตรงขา้มเอาไวห้น่อยกม็รีปูแบบการตกีนัของนกัเรยีนหญงินัน้ แต่ก่อนจะ
ตบตกีนัในโรงเรยีน ในหอ้งเรยีนในโรงยมิบา้ง ในหอ้งน ้า ซึง่มกัจะถูกครลูงโทษทัง้คู่ หรอื “ยงัไม่
สะใจ” กถ็ูกเพื่อนหา้มปรามเสยีแลว้ จงึเกดิการคาใจกนัขึน้มาจนมาเป็น "นัดตบตี"กนันอกโรงเรยีน
เช่น สนามกฬีาทัว่ๆ ไป ต่อมาเป็นป้ายรถประจ าทาง บางครัง้เขา้ไปตบตกีนัในหา้งสรรพสนิคา้ต่าง
ฝ่ายต่างกม็ ี"กองเชียร"์ตามไปดว้ย จงึเกดิการยัว่ยกุนัขึน้หาก เช่น เพื่อนคนหน่ึงพยายามหา้ม
ปรามไมใ่หต้กีนัแต่อกีฝ่ายอาจเขา้ใจผดิคดิว่า ไปช่วยอีกฝ่ายหน่ึงทีก่ าลงัตบตกีนัอยู ่จงึท าใหท้ัง้กลุ่ม
ตอ้งยกพวกตะลุยกนั ไมรู่ว้่าใครเป็นใครมัว่กนัไปหมดกม็ ี
 

คน้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=90203วนัที1่0 มถุินายน 2556 
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คลิปโจต๋บกนั บงัคบักราบเท้า ยกพวกตีคู่อริ 

 

นกัเรยีนหญงิโรงเรยีนประจ าจงัหวดัน่านยก

พวกตกีบันกัศกึษาหญงิวทิยาลยัดงัสาเหตุ 

เพราะมองหน้า หลงับงัคบัใหก้ราบเทา้ไม่

ส าเรจ็ ท่ามกลางเสยีงเชยีรพ์รอ้มถ่ายคลปิมอื

ถอืส่งแจกจา่ยกลุ่มวยัรุน่ทัว่เมอืง...  

นกัเรยีนหญงิโรงเรยีนประจ าจงัหวดัน่าน 

ยกพวกตกีบันกัศกึษาหญงิวทิยาลยัดงัสาเหตุ เพราะมองหน้า หลงับงัคบัใหก้ราบเทา้ไมส่ าเรจ็ 
ท่ามกลางเสยีงเชยีรพ์รอ้มถ่ายคลปิมอืถอืส่งแจกจ่ายกลุ่มวยัรุ่นทัว่เมอืง...  
ผูส้ ื่อขา่วรายงานวนัน้ี (8 ม.ิย.) คลปิมอืถอืการชกต่อยตบตกีนัระหว่างนกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมปลาย
สตรปีระจ า จงัหวดัน่าน กบันกัศกึษาหญงิระดบั ปวช.ของวทิยาลยัแห่งหนึ่งใน จ.น่าน ในชุดนกัเรยีน
นกัศกึษาถูกเผยแพร่ระบาดไปยงักลุ่มวยัรุน่ เพื่อฝงูคนรูจ้กัทัว่จงัหวดัน่าน เป็นทีฮ่อืฮาและ
วพิากษ์วจิารณ์ถงึความไมเ่หมาะสมและความก้าวรา้วใชก้ าลงัของ เดก็ในขณะทีเ่มอืงน่านก าลงักา้ว
ไปสู่เมอืงน่าอยู ่มวีฒันธรรม ขนบธรรมเนียมอนัดงีาม  
โดยคลปิมอืถอืดงักล่าวถ่ายโดยนกัเรยีนนกัศกึษาสองสถาบนัดงักล่าวระหว่างการ ตบตกีนัของหญงิ
สาวทัง้สองทีบ่รเิวณสนามใน ฌาปนสถานบา้นรอ้งตอง ต.ท่าน้าว อ.ภเูพยีง จ.น่าน เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้
ช่วงเปิดเทอมใหม ่ท่ามกลางการส่งเสยีงเชยีรข์องเพื่อน ๆ และบางคนถอืโอกาสใชเ้ทา้ถบีฝ่ายตรง
ขา้ม ดว้ยสาเหตุเพยีงแค่อกีฝ่ายถูกมองหน้าแลว้ไมพ่อใจจงึเรยีกใหไ้ปขอโทษพรอ้มบงัคบัใหก้ราบ
เทา้ แต่ไมส่ามารถตกลงกนัไดจ้งึลงมอืตบตกีนัดงักล่าวเป็นเวลากว่า 10 นาท ีซึง่คลปิการตบตกีนัได้
ถูกส่งต่อไปใหเ้พื่อนนกัเรยีนนกัศกึษาตลอดจนคนรูจ้กั ระบาดไปทัว่ จ.น่าน ซึง่ทางผูเ้กีย่วขอ้งยงัไม่
ทราบและเหน็คลปิดงักล่าว ซึง่หากปล่อยใหม้กีารเผยแพรไ่ปอกีกจ็ะระบาดไปยงัจงัหวดัอื่น ๆ อกี จะ
สรา้งความเสื่อมเสยีใหแ้ก่ชาวจงัหวดัน่าน ถา้หน่วยงานทีร่บัผดิชอบไม่รบีจดัการอย่างใดอยา่งหนึ่ง 
โดยปล่อยใหเ้รือ่งเงยีบเองเหมอืนทีเ่คยเกดิขึน้หลายครัง้. 
 

คน้จาก http://www.thairath.co.th/content/region/11569 วนัที1่0 มถุินายน 2556 
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ภาพส่ือเร่ืองความเครียดจากหนังสือพิมพ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนเบือ่ นักเรียน-นักเลง 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ธญับุร ีเผยผลส ารวจ "พฤตกิรรม

ของวยัรุน่ในสงัคม ณ วนัน้ี กรณ ี

นกัเรยีน-นกัเลง" ของประชาชนทีม่ ี

ต่อพฤตกิรรมวยัรุ่น ในกรณี

นกัเรยีน-นกัเลง เพื่อสะทอ้นความ

คดิเหน็ โดยผลส ารวจมดีงันี้ 

 รอ้ยละ 27.56 เหน็ว่าสรา้งความเดอืนรอ้นใหก้บัครอบครวัและคนรอบขา้งจนสญูเสยีทรพัยส์นิและ
ชวีติ 
รอ้ยละ 19.64 ไมพ่อใจ เบื่อน่ายกบัการกระท า 
รอ้ยละ 18.31 มผีลต่อภาพพจน์ของเยาวชน สถาบนัศกึษาและสงัคมไทยใหด้แูยล่ง  
รอ้ยละ 16.62 รูส้กึแย ่เสยีใจ หดหู่ กบัการกระท านี้  
รอ้ยละ 36.16 ควรอบรมปลูกฝังค่านิยมทีด่ใีห ้ 
รอ้ยละ 35.64  ควรเพิม่บทลงโทษใหห้ลาบจ า   
รอ้ยละ 28.36  ควรแกปั้ญหาตัง้แต่ครอบครวั 
 

คน้จาก morning-news.bectro.com/เรือ่งเล่าเชา้นี้-ขา่วประชาสมัพนัธ-์2390.htmlวนัที1่0 มถิุนายน 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

น้องเมียเลือดร้อน รัวฆ่าเสธ.ติก๊ 

 

พ.อ.อาจารย์

วทิยาลยัทบ. ฉุนไม่ไป

ร่วมงานวนัเกิด

กระหน ่ายงิ “เสธ.ติก๊” 

พนัเอกอาจารยว์ทิยาลยั 

นัง่โจก้ารทพับกดิน้คาวงเหลา้หน้าบา้น ฝีมอืน้องเมยีเลอืดรอ้นไมพ่อใจพีเ่ขยไมไ่ปร่วมงานฉลองวนั
เกดิอกีครัง้ กลบัมาเหน็สุราเฮฮากบัเพื่อนฝงูเลยปะทะคารมไม่ก่ีประโยค ก่อนคว้าปืนลัน่กระสนุ
ต่อหน้าสหายกลางวงไปสิน้ลมระหว่างส่งโรงพยาบาล ต ารวจปิดลอ้มลอ็กฆาตกรทนัควนั สารภาพ
ระบายความอดัอัน้ถงึขัน้ระเบดิอารมณ์ดบัแคน้น้องเมยีเลอืดรอ้นยงิดบันายทหารพีเ่ขยคาวงเหลา้ 
เกดิขึน้เมือ่เวลา 00.30 ... 
 

คน้จาก http://www.thairath.co.th/todayวนัที1่0 มถุินายน 2556 
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ไล่ล่าลอ็กทนัควนั แทก็ซ่ีห่ืน ขืนใจผูโ้ดยสารสาว 

 

ปืนขู่บงัคบับ าเรอกามม่านรดู 

แลว้ชงิกระเป๋า-มอืถอืเผ่นหนี ตร.คน้ในรถ

เจอยาบา้อกี6เมด็แทก็ซีห่ื่นกามลวง

ผูโ้ดยสารเป็นพนกังานสาวบรษิทัวยั 24 ปี 

ไปขม่ขนืยบัในโรงแรมมา่นรดู ก่อนจะชงิ

ทรพัยห์ลบหนี แต่ไปไม่รอดเหยือ่สาวขอ

ความช่วยเหลอืพนกังานโรงแรมแจง้

ต ารวจสกดัจบัไวไ้ดท้นัควนัพรอ้มของ

กลาง อา้ง 

ผูเ้สยีหายสมยอม แฉก่อนก่อเหตุรบัหญงิสาวเคราะหร์า้ยจากย่านเพชรบุร ีตดัใหมใ่หไ้ปส่งบา้นย่าน
บางกรวย แต่กลบัฉวยโอกาสขบัออกนอกเสน้ทางพาเขา้ม่านรดู ใชปื้นจีพ้าตวัไปข่มขนื ผูก้าร
นนทบุรสี ัง่ตรวจสอบประวตัอิยา่ง.... 
 

คน้จาก http://www.thairath.co.th/todayวนัที9่มถุินายน 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายหวัฆ่านายหวั แทงพรนุ ดบัคาแบงก ์2 ศพ 

 

มอืมดีแคน้-ทีห่ลุดจ านอง30ล. พา

คนมาซือ้คนืขอส่วนต่าง8ล. อกีฝ่ายไม่

ยอมเลยก่อคดสีลดฆา่สยอง 2 ศพคา

ธนาคารกลางเมอืงภเูกต็ เสีย่เจา้ของอ

พารต์เมนตก่์อเหตุระทกึขวญัควงมดีพบั

กะซวกนายหวัเศรษฐทีีด่นิคนดงัเกาะ

ภเูกต็รา่งพรนุดบัสยอง ก่อนจว้งกระหน ่า

แทงปลดิชพีตวัเองมดีปักอกตดัขัว้หวัใจ

ตายตามอกีศพ หลงั 

ทัง้คู่นดัมาเจรจาทีธ่นาคารเรือ่งไถ่ถอนทีด่นิทีเ่สีย่หนุ่มมอืมดีน าไปจ านองกบันายหวั 30 ลา้นบาท 
เอาเงนิไปลงทุนสรา้งอพารต์เมนต ์แต่หมดสญัญาไถ่ถอนจนทีด่นิหลุดจ านอง เสีย่หนุ่มเจรจาขอส่วน
ต่างราคาทีด่นิที.่.. 
 

คน้จาก http://www.thairath.co.th/todayวนัที7่มถุินายน 2556 
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นายกอินเดียขอร้องมอ๊บสลายชมุนุม-ลัน่แก้กม.คดีล่วงละเมิดทางเพศ 

 

ส านกัข่าวต่างประเทศรายงานจาก

กรงุนิวเดล ีประเทศอนิเดยีว่า นายกรฐัมนตรี

มานโมฮนั ซงิห ์แห่งอนิเดยี แถลงเรยีกรอ้ง

ขอใหป้ระชาชนอยูใ่นความสงบ พรอ้มกบัให้

ค ามัน่ว่า จะปรบัแกก้ฎหมายลงโทษผูก้ระท า

ผดิในคดลี่วงละเมดิทางเพศใหม้คีวาม

เขม้งวดขึน้ หลงัเจา้หน้าทีไ่มส่ามารถควบคุม

สถานการณ์ชุมนุม ทีม่สีาเหตุจากคดขี่มขนื

นกัศกึษาหญงิเมือ่สปัดาหก่์อน 

ซงิหก์ล่าวว่า รฐับาลอนิเดยีรบัทราบมาโดยตลอด และมคีวามเขา้ใจในอารมณ์โกรธแคน้ และ
การแสดงออกซึง่ความไมพ่อใจอยา่งรุนแรงทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่มสีาเหตุจากคดสีะเทอืนขวญัที่
เกดิขึน้เมือ่คนืวนัที ่16 ธ.ค. อยา่งไรกต็าม ตนขอรอ้งใหก้ลุ่มผูชุ้มนุมยตุกิารเดนิขบวนต่อตา้น เพื่อ
ไมใ่หส้ถานการณ์วุ่นวายไปกว่านี้ ทัง้นี้ รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะท าทุกวถิทีาง เพื่อเพิม่
ความปลอดภยั และใหก้ารคุม้ครองสตรชีาวอนิเดยีทุกคนอยา่งดทีีสุ่ด 

ขณะทีร่ายงานจากส านกังานต ารวจกรงุนิวเดลรีะบุว่า เหตุการณ์ปะทะระหว่างเจา้หน้าที ่กบั
กลุ่มผูป้ระทว้งซึง่ส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาเมือ่วนัอาทติย ์ท าใหม้ผีูไ้ดร้บับาดเจบ็กว่า 100 คน ใน
จ านวนน้ีเป็นเจา้หน้าทีก่ว่า 60 คน ทางการยงัคงตอ้งปิดถนนทุกสายทีมุ่ง่สู่ประตูชยั และสถานที่
ส าคญัทางราชการใจกลางกรงุนิวเดล ี

ดา้นเหยือ่ผูถู้กกระท าช าเรา ซึง่เป็นนกัศกึษาสาววยั 23 ปี ยงัคงตอ้งนอนพกัรกัษาตวัอยูใ่น
หอ้งพกัผูป่้วยพเิศษ กล่าวกบัผูส้ ื่อขา่วของหนงัสอืพมิพ ์“เดอะ ฮนิดสูถาน ไทมส์” เป็นครัง้แรกหลงั
เกดิเหตุว่า ผลกรรมก าลงัจะตามสนองชายทัง้ 6 คน ทีท่ ารา้ยเธอและแฟนหนุ่มจนไดร้บับาดเจบ็
สาหสัแลว้ 

 

คน้จาก 
www.kraipost.com/p/578/นายกอนิเดยีขอมอ็บสลายชุมนุม-ลัน่แกก้ม.คดลี่วงละเมดิทางเพศ.html 
วนัที ่10 มถุินายน 2556 
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ใบความรู้ 

การจดัการกบัอารมณ์ 

 อารมณ์เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดเ้สมอเมือ่มสีิง่มากระทบซึง่อาจมาจากเหตุภายนอก เช่น คนชมกด็ใีจ คน
ว่ากเ็สยีใจ หรอืมาจากภายใน เช่น คดิว่าเรยีนเขา้ใจ กส็บายใจ คดิว่าเรยีนคนไมร่กักไ็มส่บายใจ เป็นตน้ 
 อารมณ์ดนีี้คนส่วนใหญ่มกัพอใจ และตดิใหม้อีารมณ์ด ีแต่อารมณ์ดา้นไมด่ ีเช่น หงดุหงดิ โมโห ไม่
พอใจ คนมกัไม่ชอบ และไม่อยากเป็น ไมอ่ยากเจอ เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตนเองแลว้ยงักระทบ
คนรอบขา้งไปดว้ย เช่น ไม่อยากพดูคุยกบัใคร พดูไมเ่พราะ หน้านิ่ว คิว้ขมวด ขวางโลก บางครัง้อาจถงึขัน้
เป็นอนัตราย เช่น ขบัขีร่ถเรว็ ท าลายของ หรอืรา้ยแรงถงึขัน้ชกต่อย ท ารา้ยกนั หรอืท ารา้ยตนเอง 
 การจดัการกบัอารมณ์ทีม่ากเกนิไป โดยเฉพาะอารมณ์ไมด่ ีจงึมคีวามส าคญั มวีธิกีารดงันี้ 
 1. สงัเกตว่าเกิดอารมณ์ไม่พึงพอใจแล้ว การสงัเกตเหน็ถอืว่าเป็นจดุตัง้ตน้ทีส่ าคญั ทีจ่ะน าไปสู่
การจดัการกบัอารมณ์ได ้หรอืเรยีกว่า มสีตเิหน็สิง่นี้แลว้ 
 2. หาวิธีจดัการกบัอารมณ์ เมือ่สตมิา ปัญญากเ็กดิ ทบทวน ใครค่รวญว่าจะท าอยา่งไรต่อ ปล่อย
อารมณ์ออกไปจะเกดิอะไรขึน้ ถา้ระงบัอารมณ์จะเป็นอย่างไร และเลอืกวธิทีีท่ าไดจ้รงิ เช่น นบัหนึ่งถงึรอ้ย 
ขอเวลานอกหรอืหลบจากสถานการณ์ไปก่อนจนอารมณ์ดคี่อยกลบัมา สงัเกตใจตวัเองทีพ่ลุ่งพล่านไปมา หา
กจิกรรมทีอ่อกแรงท า (เพื่อระบายอารมณ์ไมด่ทีีไ่มเ่ป็นโทษแก่ใคร เช่น เตะฟุตบอลแรง ๆ ตเีทนนิสแรง ๆ 
ตบลกูปิงปองแรง ๆ ขยีผ้า้ทีซ่กัแรง ๆ แปรงผา้ทีซ่กัแรง ๆ ขดัหอ้งน ้าแรง ๆ) ปรกึษาเพื่อน หรอืคนทีล่กูเสอื
เชื่อถอืและไวว้างใจเพื่อท าความเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ และหาทางจดัการอย่างเหมาะสมต่อไป 
 3. ช่ืนชมตวัเองท่ีเอาชนะอารมณ์ไม่ดีได้ส าเรจ็ (กรณไีมส่ าเรจ็สงัเกตว่า มจีดุอ่อนตรงไหนจะได้
หาวธิกีารทีเ่หมาะสมมาใชค้รัง้ต่อไปหรอืปรกึษาผูรู้)้ 
 การฝึกจดัการอารมณ์บ่อย ๆ เป็นเสมอืนบททดสอบตนเองในเรือ่งอารมณ์นี้ว่าสอบผ่านหรอืไมผ่่าน 
แมจ้ะไมผ่่านในครัง้เดยีว แต่ถา้มใีจมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาตนในเรือ่งการแสดงออกทางอารมณ์ทีเ่หมาะสมแลว้ มี
ความเพยีรทีจ่ะลงมอืท าอยูเ่สมอ ๆ กจ็ะท าใหเ้กดิความช านาญขึน้ตามล าดบั 
 

การจดัการกบัความเครียด 

ความเครยีดเกดิขึน้ไดเ้มือ่มคีวามรูส้กึว่าถูกกดดนัจากสถานการณ์บางอย่าง เช่น ใกลส้อบแต่ยงั
เตรยีมตวัไมท่นั กลุม้ใจเมือ่ตอ้งรายงานหน้าชัน้ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มถ่นดั ไมส่บายใจทีท่ะเลาะกบัเพื่อน รูส้กึว่า
เรยีนยาก เป็นตน้  

ถา้จดัการไดเ้รว็ ความเครยีดกห็ายไป แต่หลายครัง้ทีย่งัจดัการเรือ่งนัน้ไมไ่ด ้ท าใหม้คีวามเครยีด
เป็นระยะเวลานาน ซึง่อาจส่งผลต่อปฏกิริยิาทางร่างกายทีเ่รยีกว่า ระบบประสาทอตัโนมติัรวน คอื การ
ท างานของอวยัวะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระบบประสาทอตัโนมตัอิาจท างานผดิปกตไิป เช่น เหงือ่ชุ่มโชกทีม่อื หายใจ
เรว็ หายใจตืน้ หายใจไมสุ่ด  

เมือ่ยงัจดัการกบัความเครยีดไมไ่ดต่้อไป กย็ิง่ส่งผลรนุแรงขึน้ต่อส่วนต่าง ๆ ดงันี้ 
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ร่างกาย เช่น ปวดทอ้งหรอืทอ้งเสยีทุกครัง้ทีต่อ้งรายงานหน้าชัน้ทีรู่ส้กึไมพ่รอ้ม ทอ้งอดื ฟุ้งซ่าน 
อ่านหนงัสอืไมรู่เ้ร ือ่งและปวดศรีษะเมือ่ใกลส้อบ ผื่นคนัตามผวิหนังเมือ่เรยีนเท่าไรกต็ามไม่ทนั ปวดเมือ่ย
ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นตน้ 

อารมณ์ เช่น เบื่อหน่าย ไม่อยากพดูคุยกบัใคร หรอืหงุดหงดิ ฉุนเฉียวงา่ย  
พฤติกรรม เช่น ก้าวรา้ว ทะเลาะ นอนไมห่ลบั เกบ็ตวั แยกตวั อยูไ่มเ่ป็นสุข  
การจดัการกบัความเครยีดดว้ยตนเองในเบือ้งตน้ที่มกัท ากนั เช่น นอนพกั ฟังเพลง ท่องเทีย่วดทูวี ี

ไหวพ้ระ สวดมนต ์ท าบุญ ออกก าลงักาย  
แต่ถา้ไมไ่ดผ้ลกอ็าจตอ้งมวีธิทีีเ่ขม้ขน้ขึน้ เช่น นัง่สมาธ ิฝึกหายใจคลายเครยีด ฝึกผ่อนคลายจติใจ

หรอืกลา้มเนื้อ ฝึกผ่อนคลายดว้ยจนิตนาการ ซึง่ตอ้งฝึกใหช้ านาญก่อนเครยีดจงึจะไดผ้ลด ี
แต่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื หาสาเหตุของความเครยีดและจดัการทีต่น้เหตุ เช่น เครยีดการสอบเพราะ

เตรยีมตวัไมท่นั กบ็รหิารการเรยีนใหมใ่หส้อดคลอ้งกบัการบา้น รายงาน และการสอบ เงนิไมพ่อใชก้ส็งัเกต
และวางแผนการใชเ้งนิใหม ่ทะเลาะกบัเพื่อนยงัไมคุ่ยกนั กส็ ารวจว่าเกดิอะไรขึน้ แมจ้ะเป็นฝ่ายถูก แต่ถา้ไม่
คุยกนัจะทุกขใ์จ กล็ดทฐิตินเอง ใหอ้ภยัเพื่อน เริม่ตน้พดูคุยกนัใหม ่กจ็ะท าใหค้ลายเครยีดไดต้รงจดุทีสุ่ด 

 
การผอ่นคลายความเครียด 

ผูก้ ากบัลกูเสอืใชน้ ้าเสยีงต ่า ราบเรยีบ นุ่มนวล จงัหวะชา้ ๆ บอกถอ้ยค าต่อไปนี้ ใหล้กูเสอืท าตาม 

“ใหล้กูเสอืนัง่ในท่าทีส่บายทีสุ่ด สงัเกตส่วนไหนทีย่งัเกรง็ไมส่บาย ใหข้ยบัใหส้บายทีสุ่ด  

ถา้หลงัโกงใหย้ดืหลงัใหต้รงเสยีก่อน มอืทัง้สองขา้งวางบนหน้าตกั วางเทา้ทัง้สองขา้งใหร้าบ 

และสบายทีสุ่ด  

 หายใจเขา้ชา้ ๆ ใหล้มหายใจค่อย ๆ ผ่านจากปลายจมกูไปบรเิวณหน้าอกไปจนถงึทอ้งสงัเกตว่า

ทอ้งป่องขึน้ ถา้ไมแ่น่ใจใหเ้อามอืจบัทอ้งว่าป่องขึน้หรอืไม ่หยดุลมหายใจไวท้ีท่อ้งสกัครู ่ 

 ค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจออกชา้ ๆ ทอ้งจะแฟบลงอกจะราบลง ใหห้ายใจออกชา้กว่าหายใจเขา้  

ใหม้ากทีสุ่ด 

ท าอย่างนี้สกั 5 ครัง้ โดยเอาความสงัเกตตดิตามลมหายใจอยูต่ลอดเวลา” 

หมายเหต ุ   ผูก้ ากบัลกูเสอื อาจใชว้ธิอีื่นตามทีเ่คยไดฝึ้กการผ่อนคลายความเครยีดมากไ็ด ้
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
ช้างเกเร 

ยงัมชีา้งเกเรตวัหนึ่ง เทีย่วเดนิเอางวงดงึกิง่ไมแ้ละใบไมม้าเหยยีบย ่า แลว้ใชแ้รงอนัมหาศาล 
โยกต้นไมไ้ปมาจนต้นไมใ้หญ่น้อยหกัโค่นลงตลอดสองขา้งทางที่มนัเดนิผ่าน มนัเดนิมาถงึต้นไมต้้นหนึ่งซึ่ง
พ่อนกและแม่นกก าลงัช่วยกนัเลีย้งดูลูกอยู่ในรงั มนัใช้งวงรดัและโยกต้นไมต้้นนัน้จนลูกนกตกลงมาตายทัง้
รงั โดยไม่ฟังเสยีงอ้อนวอนของพ่อและแม่นกเลย พอมนัเดนิผ่านต้นไมซ้ึง่มผีึง้ฝงูหนึ่งท ารงัอยู่ มนัจงึใช้งวง
ดงึรงัผึง้มาเพื่อจะเหยยีบย ่า ทนัใดนัน้เอง ฝงูผึง้งานจ านวนนบัรอ้ยกก็รกูนัเขา้ต่อยทีต่า 
ของช้างพรอ้มๆ กนัจนตาบอด ช้างเกเรเดนิโซซดัโซเซไปมาอย่างน่าสงสาร แต่ฝูงเม่นซึ่งเห็นเหตุการณ์
ทัง้หมดรว่มใจกนัลงโทษชา้งใจรา้ยโดยพากนัสลดัขนทิม่แทงหนงัชา้งซ ้าเขา้ไปอกี จนชา้งตาบอด 
ไดร้บัความเจบ็ปวดอยา่งแสนสาหสั มนัเดนิสะเปะสะปะไปตลอดทาง จนกระทัง่ตกหน้าผาตาย 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ท าดไีดด้ ี ท าชัว่ไดช้ัว่ 

 
 
      การให้อภยั 
หลายปีก่อนมคีดหีนึ่งเกดิขึน้ในสหรฐัอเมรกิาๆ ในแก๊งเหน็ ทุกนดัทีม่กีารสบืพยานในศาล แมข่อง

ผูต้ายนัง่ฟังการพจิารณาอย่างนิ่งเงยีบ หลงัจากทีศ่าลตดัสนิจ าคุกวยัรุ่นผูน้ัน้ แมข่องผูต้ายเดนิเขา้ไปหาเขา 
จอ้งหน้าและพดูว่า “ฉนัจะฆ่าเธอ” 
 ผ่านไปครึง่ปี หญงิผูน้ัน้กไ็ปเยีย่มคนทีท่ีฆ่า่ลกูชายเธอ เป็นคนแรกและคนเดยีวทีไ่ปเยีย่มเขา เพราะ
ขาเป็นเดก็ขา้งถนน ไมม่ญีาตพิีน้่อง ก่อนทีจ่ะจากกนั เธอใหเ้งนิเขาเป็นค่าบุหรี ่แลว้เธอกเ็ริม่ 
ไปเยีย่มเขาบ่อยขึน้ แต่ละครัง้กเ็อาอาหารและของฝากไปให้ 
 เมือ่ใกลค้รบก าหนดจ าคุกสามปี หญงิผูน้ัน้กถ็ามว่า เขาจะท าอะไรเมือ่พน้โทษ เขาตอบว่าไมรู่ ้เธอ
จงึหางานใหเ้ขาท าในบรษิทัของเพื่อน ครัน้ถามว่าเขามทีีพ่กัไหม กไ็ดค้ าตอบว่าไม่ม ีเธอจงึชวนเขา 
มาพกัในบา้นของเธอ “บา้นของเดก็ทีเ่ขาฆ่ากบัมอื” 
 ตลอดแปดเดอืนเขาพกับา้นเธอ กนิอาหารทีเ่ธอท า แลว้เยน็วนัหนึ่งเธอกเ็รยีกเขาไปคุยในหอ้ง  
เธอนัง่ประจนัหน้าเขานิ่งเงยีบพกัใหญ่ แลว้พดูขึน้ว่า 
 “เธอจ าไดไ้หมตอนทีอ่ยูใ่นศาล ฉนัพดูว่าจะฆา่เธอ” 
 “จ าไดค้รบั” 
 “ฉนัไมต่อ้งการเหน็คนทีฆ่า่ลกูฉนัยงัมชีวีติอยูใ่นโลกนี้ ฉนัตอ้งการใหเ้ขาตายเพราะเหตุนี้แหละฉนั
จงึไปเยีย่มเธอและเอาของไปให ้เพราะเหตุนี้แหละฉนัจงึหางานใหเ้ธอและใหเ้ธออยูบ่า้นฉัน” 
  
ถงึตรงน้ีชายหนุ่มไมแ่น่ใจว่าอะไรจะเกดิขึน้ต่อไป แลว้แมข่องผูต้ายกพ็ดูต่อไปว่า 
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“ทัง้หมดนี้กเ็พื่อเปลีย่นแปลงตวัเธอ ตอนน้ีเจา้วยัรุน่คนนัน้กจ็ากไปแลว้ ฉนัจะถามเธอล่ะทีน่ี้ว่าลกูของฉนั
จากไปแลว้  เจา้ฆาตกรกจ็ากไปแลว้เช่นกนั เธอยงัจะอยูท่ีน่ี่อกีหรอืเปล่า ฉนัอยากรบัเธอเป็นลกู 
หากเธอไมว่่าอะไร” 
 ในทีสุ่ด เธอกไ็ดก้ลายเป็นแมข่องคนทีฆ่า่ลกูเธอ ส่วนฆาตรกรผูห้ลงผดิกไ็ดแ้มซ่ึง่เขา 
ไมเ่คยมมีาก่อนในชวีติ 
 เรือ่งนี้เริม่ตน้ดว้ยความสญูเสยีทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของหญงิคนหน่ึง แต่เธอกไ็ดพ้ลกิเปลีย่นเหตุการณ์ให้
กลายเป็นชยัชนะอนัยิง่ใหญ่ ชยัชนะอนัส าคญัมไิดอ้ยูท่ีเ่ธอไดล้กูคนใหมม่าแทนคนเก่าทีจ่ากไป หากไดแ้ก่
การก าจดั “ศตัร”ู ของเธอโดยไม่มใีครเป็นฝ่ายสญูเสยีแต่อยา่งใด ทุกคน 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การใหอ้ภยัเป็นชยัชนะทีย่ ิง่ใหญ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 215 

  

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช 2-3) 

หน่วยท่ี 9  จดุดี จดุด้อย และการพฒันาตนเอง 
แผนการจกักิจกรรมท่ี 20   ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์    เวลา 2 ชัว่โมง 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายพฒันาการ พฤตกิรรมทีม่อีทิธพิลต่อคนหนุ่มสาวได้ 
2. เน้ือหา 
 2.1 พฒันาการวยัหนุ่มสาว 
 2.2 คุณสมบตัทิีด่ ีไดแ้ก่ ความซื่อสตัย ์กตญัญ ูกลา้หาญ เสยีสละ อดทน บรกิาร และรบัผดิชอบ  
 2.3 คุณสมบตัทิีค่วรเวน้ไม่ปฏบิตัไิดแ้ก่ เสพสารเสพตดิ เทีย่วกลางคนื การพนัน นกัเลงอนัธพาล 
ไมร่บัผดิชอบ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบงาน (แบบสอบถามเกีย่วกบัตนเอง) 
 3.3 ใบความรู ้
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม  
     4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ลกูเสอืทุกคนตอบค าถาม(แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัตนเอง)ผูก้ ากบัสุ่มลกูเสอื 
ตามความเหมาะสมน าเสนอค าตอบของตนเอง 
   (2) ลกูเสอืศกึษาใบความรู ้“พฒันาการคนวยัหนุ่มสาว” “และอทิธพิลต่างๆ ทีม่ต่ีอคน 
วยัหนุ่มสาว”  
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืวสิามญัรว่มกนัอภปิรายถงึอทิธพิลต่างๆทีม่ต่ีอคน 
วยัหนุ่มสาวและการปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมกบัวยัคนหนุ่มสาว 
   (4) ลกูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัสรปุการรกัเกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองคนวยัหนุ่มสาวเป็น    Mind 
Map ประดษิฐเ์ป็นงานศลิปะ และน าไปจดันิทรรศการไวท้ีค่หูาลกูเสอืวสิามญั (Rover Den) ในการเปิด
ประชุมกองครัง้ต่อไป 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาตดิตามความพรอ้มในการจดันิทรรศการ 
   (2) ลกูเสอืจดันิทรรศการเป็นหมู่ๆ  
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีนรูน้ิทรรศการไปตามหมูต่่างๆ ทลีะหมู่ 
   (4) ผูก้ ากบัลกูเสอื และลกูเสอืสรปุ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง) 

5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิรายและการท าแผนทีค่วามคดิ (Mind Mapping) 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์การเหน็คุณค่าและความภูมใิจในตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  20 

เพลง 
ค าสญัญา 

 ก่อนจากกนัขอสญัญา ฝากประทบัตรงึตราจนกว่าจะพบกนัใหม ่โบกมอือ าลา  
สญัญาดว้ยหวัใจ เพราะความรกัตดิตรงึห่วงใย ดว้ยใจผูกพนัมัน่คง 
 ดว้ยความดนีัน้ฝังตรงึ จากไปแลว้ค านึงตรงึประทบัดวงใจ อยา่ไดล้มืเลอืน 
สญัญากนัไวอ้ยา่งไร ขอใหเ้ขามัน่คงจติใจ กา้วไปสวรรคส์รา้งความด ี
 *โอเ้พื่อนเอ๋ย เคยรว่มสนุกกนัมา แต่เวลาตอ้งพาใหเ้ราจากกนั ไม่นานหรอกหนา  
เราคงได่มาพบกนั ไม่มสีิง่ใดขวางกัน้ เพราะเรามัน่ในสญัญา  
 หากแผ่นดนิไมฝั่งกาย จะสุขจะทุกขเ์พยีงใดน้อมกายยิม้สูฟั้นฝ่า รอ้ยรกัดวงใจ 
มัน่ในค าสญัญา สรา้งสรรคเ์พื่อมวลประชา นี้คอืสญัญาของเรา 
 (ซ ้า *) 
 

ความซ่ือสตัย ์

 ความซื่อสตัยเ์ป็นสมบตัขิองคนด ีหากว่าใครไมม่ ีชาตนิี้เอาดไีมไ่ด้ 
 มคีวามรูท้่วมหวั เอาตวัไมร่อดถมไป คดโกงแลว้ใครจะรบัไวใ้หร้ว่มการงาน 

 

ใบความรู้  

พฒันาการของคนวยัหนุ่มสาว 

 วยัหนุ่มสาวคอืระยะเวลาของชวีติ ทีเ่คลื่อนออกจากชวีติและบทบาทของเดก็เพื่อไปรบัภาระต่ออนั
เป็นบทบาทของผูใ้หญ่ ฉะนัน้ วยัหนุ่มสาวทีเ่กีย่วขอ้งในการแสวงหาความเป็นตวัของตวัเองเป็นเบือ้งตน้ 
เพื่อบรรลุถงึเป้าหมายดงักล่าว คนหนุ่มจงึตอ้งพวัพนักบังานและความเจรญิเตบิโตหลายประการ แต่ละ
ประการลว้นมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั เป็นตน้ว่า การแสวงหาความเป็นตวัของตนในสงัคม ในเรือ่งเพศ 
ในเรือ่งอาชพี ในเรือ่งความหมายของชวีติ สิง่เหล่านี้จะสะทอ้นออกมาใหเ้หน็ไดใ้นความประพฤตใินเมือ่คน
หนุ่มไดพ้ยายามทดลองบทบาทของเขาในกาลต่างๆ ความประพฤตนิัน้ๆบ่งชีถ้งึความเปลีย่นแปลงทาง
อารมณ์ ทางเจตคต ิทางความนึกฝันและความห่วงกงัวล 

 จะแสดงดว้ยภาพ กจ็ะเหน็ไดด้งันี้ 
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วิถีชีวิต 
 

เก่ียวกบัการสงัคม      เก่ียวกบัเรื่องเพศ 
-ฉนัเป็นคนประเภทอะไร      -เพศตรงขา้มเหน็ฉนัอย่างไร 
-ความสามารถในการผกูมติร     -ความสามารถในการสมัพนัธ ์
-หมูพ่วกจะยอมรบัรองไหม -การยอมรบัเรือ่งการเปลีย่นแปลงทาง

รา่งกาย 
-ความสมัพนัธก์บับดิามารดา                             -รูจ้กับทบาทของชายหญงิ 
-ความสมัพนัธก์บัผูใ้หญ่ -ความผดิหวงั-การกระทบกนัระหว่าง

ความเจรญิเตบิโตของรา่งกาย และกฎ
ของสงัคม 

 
 

      
 
 
เก่ียวกบัเรื่องอาชีพ      เก่ียวกบัความหมายในชีวิต 

-ฉนัจะท างานอาชพีอะไรด ี     -ชวีติหมายความว่าอย่างไร 
-พฒันาทกัษะเกีย่วกบัสตปัิญญา     -เลอืกหาค่านิยมทางธรรมจรยิา 
-เลอืกและเตรยีมตวัเพื่ออาชพี     -เริม่สรา้งความคดิเหน็ทางการเมอืง 
-มเีสรภีาพในเศรษฐกจิ      -ความเชื่อทางศาสนา 
-ความหวงัในความสมบูรณ์ของชวีติ    -อุดมคตเิกีย่วกบัสงัคม 
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อทิธพิลต่างๆ ทีม่ต่ีอคนวยัหนุ่ม มากเพยีงไร?  
 
บดิามารดา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานโรงเรยีน 

ผูใ้หญ่ทัว่ๆไป สงัคมทัว่ๆไป  

เพื่อนบา้นใกลเ้คยีง วดั 

เพื่อนสนิท สื่อมวลชน 

งานอดเิรก  วฒันธรรม 

สิง่แวดลอ้ม  กจิกรรมลกูเสอื 

 
 
ตวัอย่างค าถาม (แบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัตนเอง) 
 1.ท่านคดิว่าอะไรเป็นเรือ่งส าคญัมากในชวีติของท่าน เพื่อน สุขภาพ ต าแหน่งงาน ความผาสุกใน
ครอบครวั 
 2.ท่านมองเหน็ตวัท่านในอนาคต 10 ปี ขา้งหน้าว่าจะเป็นอยา่งไร 
 3.ท่านมคีวามคดิเหน็ในเรือ่งศาสนาอย่างไรบา้ง 
 4.เมือ่อายเุท่าไร เราจงึควรท าการสมรส ท่านตอ้งการมคีรอบครวัไหม 
 5.ท่าเหน็ว่าอะไรเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัท่านทีค่วรเลอืกเป็นอาชพีได ้ 
 6.ท่านคดิเหน็ เกีย่วกบัผูใ้หญ่โดยทัว่ไปอย่างไรบา้ง ท่าคดิเหน็ว่าผูใ้หญ่บางคนแตกต่างกบัผูใ้หญ่
คนอื่นบา้งไหม ท าไม 
 7. ท าไมท่านจงึคดิว่าท่านเป็นมติรกบั….. 
 8. งานของโรงเรยีน/วทิยาลยั เป็นอย่างไรบา้ง 
 การซกัถามนัน้จกัท าขึน้ เพื่อเพ่งเลง็ใหท้ราบถงึความตอ้งการของคนหนุ่มทัง้หลายทีม่ต่ีอปัญหา
ชวีติของเราทัว่ไปทุกคน ปัญหาต่างๆ ไดย้กตวัอยา่งไวเ้ป็นขอ้เสนอแนะดงักล่าวขา้งล่างนี้  
แต่ท่านอาจจะเลอืกปัญหาหรอืจะใชว้ธิกีล่าวน าการอภปิราย หรอืตัง้ค าถามเพื่อซกัถามอย่างใดกไ็ด ้ค าถาม
ทีใ่หไ้วข้า้งล่างนี้ แต่ท่านอาจจะเลอืกปัญหาหรอืจะใชว้ธิกีล่าวน าการอภปิราย หรอืตัง้ค าถาม 
เพื่อซกัถามอย่างใดกไ็ด ้ค าถามทีใ่หไ้วข้า้งล่างนี้เป็นเพยีงตวัอยา่ง และขอ้เสนอแนะเท่านัน้  
ท่านไมค่วรจะถอืใหเ้ครง่ครดัเกนิไป ในระยะแรกๆของการอภปิรายนัน้อาจจะปล่อยใหก้ารอภปิราย 
ลอยไปตามกระแส การอภปิรายบา้งกไ็ด ้ทัง้นี้เพื่อใหทุ้กคนรูส้กึมคีวาม “เป็นกนัเอง” เกดิขึน้เสยีก่อน  
ถา้ท่านชอบพธิกีารตามแบบฉบบั ซึง่เป็นวธิกีารทีด่ทีีสุ่ดกย็อ่มท าได ้จงระวงัอยา่คดิว่าท่านมคีวามจ าด ีท่าน
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จะจดจ าไดทุ้กอย่างทีไ่ดพู้ดไดก้ล่าวกนั ทางทีด่คีวรจดจ าความคดิเหน็ทีส่ าคญัไวท้นัท ี 
เมือ่เสรจ็การอภปิรายกนัแลว้  
 จงพยายามพดูถงึปัญหาส าคญั เช่น เจตคตเิกีย่วกบัเพื่อน ครอบครวั โรงเรยีน การเลอืกอาชพี เพศ 
กฬีา ศาสนา ผูใ้หญ่ การเงนิ การเมอืงใหม้ากทีสุ่ด ไมใ่ช่เป็นค าถามทีม่คี าตอบอยา่งเดยีว 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

บญุคณุต้องตอบแทน 

มคีรอบครวัหนึ่ง อาศยัอยูใ่นบา้นหลงัเดยีวกนัทีร่มิฝัง่แม่น ้าฮวงโห มอียูด่ว้ยกนั 3 คน คอื  
ปู่ อาย ุ70 ปี พ่ออาย ุ50 ปี และลกูชายวยั 20 ปี ปู่ นัน้ป่วยเป็นอมัพาต เดนิไมไ่ด ้ต้องคอยป้อนอาหาร 
กนัทุกวนั เวลาถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ กต็อ้งถ่ายอยูก่บัที ่สองพ่อลกูตอ้งออกไปท างานนอกบา้นทุกวนั กลบั
ถงึบา้นกต็อ้งหุงหาอาหาร ป้อนขา้วใหน้ ้า เปลีย่นเสือ้ผา้และท าความสะอาดใหปู้่ กเ็ป็นเวลาดกึ เหตุการณ์
ด าเนินไปเช่นน้ีทุกวนั ในทีสุ่ด พ่อทนไมไ่หว กพ็ดูกบัลกูชายว่าขึน้ว่า 

 “ปู่ ของเจา้นัน้เป็นโรคทีร่กัษาไมห่าย เจา้เองกไ็ดร้บัความล าบาก ตอ้งคอยดแูลปู่ ทุกวนั  
เราน่าจะเอาปู่ ใส่เข่งแลว้เอาไปทิง้ทีแ่มน่ ้าจะดกีว่า เจา้เหน็ดว้ยไหม” ลกูชายนิ่งคดิแลว้กต็อบว่า 
“กส็ุดแลว้แต่พ่อเถดิ” 

 ในคนืวนันัน้ เมือ่เหน็ชาวบา้นนอนหลบัหมดแลว้ พ่อลกูกช็่วยกนัอุม้ปู่ ลงเขง่แลว้หามเขง่นัน้ 
ไปทีร่มิฝัง่แม่น ้าฮวงโห ก่อนทีจ่ะโยนเขง่ทีใ่ส่ปู่ ลงไปในแมน่ ้าลกูชายกพ็ดูกบัพ่อว่า   
 “พ่อครบั ก่อนจะโยนปู่ ลงไปในแมน่ ้า ควรเอาปู่ ออกจากเขง่ก่อน แลว้จงึโยนตวัปู่ อย่างเดยีว 
ลงไป”ค าพดูของลกูชายท าใหพ้่อมคีวามสงสยัอยา่งมากจงึถามลกูชายไปว่า “เจา้จะเกบ็เขง่ไวท้ าไม”  
ลกูชายเหลอืบนัยน์ตามองพ่อ แลว้จงึตอบค าถามว่า “เอา้ ผมกจ็ะเกบ็ไวใ้ส่พ่อตอนทีพ่่อแก่ตวัลง 
และตอ้งนอนป่วยอย่างปู่ นี้ แลว้ผมกจ็ะจบัพ่อใส่เขง่เอามาทิ้งแม่น ้า อย่างทีพ่่อกบัผมก าลงัท าอยูเ่ดีย๋วนี้” 

 เมือ่พ่อไดฟั้งค าตอบจากลกูชายกไ็ดค้ดิ จงึเปลีย่นใจใหล้กูชายหามปู่ กลบัไปบา้นเพื่อรกัษา 
และเลีย้งดเูหมอืนเดมิ 

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การเลีย้งดบูุพการเีป็นหน้าทีข่องลกูหลานทีต่อ้งทดแทนบุญคุณ 
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ฟังเหตุผลก่อน 
 

มสีามภีรรยาสองคน อยูก่นักนัมารว่มยีส่บิปีแลว้จนมลีกูเตา้โตกนัหมด ทัง้คู่รกักนัดมีาก  
และดเูหมอืนความรกัของทัง้สองจะเป็นทีอ่จิฉาของคนทัว้ไปทีแ่มองแลว้เหน็ความอบอุ่นของคู่รกันี้ 
ไมเ่สื่อมคลาย 
 วนัหน่ึงฝ่ายทัง้คู่อยากจดังานครบรอบแต่งงานปีที ่30 กเ็ชญิแขกเหรอืมาตามประสา  
พอถงึวนังานทัง้คู่ตอ้งจดัเตรยีมงานมากมายตัง้แต่เชา้จนงานเลกิแทบจะไมไ่ดท้านอะไรกนัเลย  
ทัง้สองกเ็ขว้วยัชราแลว้ทัง้เหนื่อยทัง้เพลยีและหวิมาก 
 เมือ่กลบัมาถงึบา้น ฝ่ายภรรยากพ็ดูกบัสามวี่า เดีย๋วคุณไปรอทีน่อกระเบยีงนะ  
ชัน้จะเอาขนมปังและกาแฟมาใหท้านก่อน (ปกตแิลว้ภรรยาจะเตรยีมขนมปังหวักะโหลกใหส้ามทีาน 
กบักาแฟเป็นประจ า ซึง่ขนมปังหวักะโหลกนี้ เป็นขนมปังแถวไมไ่ดต้ดัเป็นแผ่นส่วนบนจะเกรยีม 
จากการอบ) สกัครู่ภรรยาจงึหยบิขนมปังหวักะโหลกมาพรอ้มกาแฟมาเสรฟิใหส้ามสีุดทีร่กั  
ฝ่ายสามรีบัมาแลว้จงึหยบิขนมปังขึน้มาบสิ่วนบนทีเ่กรยีมๆ นัน้ แลว้ยืน่แบ่งใหก้บัภรรยา  
ฝ่ายภรรยานิ่งอึง้ไป แลว้ตะหวาดใส่สามอีย่างเหลอือดว่า “ท าไมตอ้งเอาแต่ไอส้่วนทีไ่หม้ๆ  ให ้ 
เบื่อ คนเหน็แก่ตวั” แลว้แกกบ็่นเป็นยกใหญ่ แต่ฝ่ายสามกีลบัน่ิงดว้ยความความอดทน  
เมือ่เหน็ภรรยาเริม่นิ่งแลว้เขาจงึพดูกบักบัภรรยาสุดทีร่กัของเขาว่า 
 “ทีร่กั...ทีผ่มแบ่งส่วนทีเ่กรยีมนัน้ใหเ้พราะมนัเป็นส่วนทีผ่มชอบนะ ทีก่น้ๆ นัน้มนัน่ิม 
ผมไม่ชอบเลย ผมกเ็ลยกนิเอง” 
 ฝ่ายภรรยาไดย้นิดงันัน้จงึหยดุนิ่งดสูหีน้าเครยีดและนิ่งอึง้ไป และหนักลบัมาขอโทษสามี 
ทีต่นเองผดิทีโ่มโหแลว้ใชอ้ารมณ์โดยไม่หยดุตรองหรอืไต่ถามใหด้ก่ีอน 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การรบัฟังเหตุผลของผูอ้ื่นจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจกนัดกีว่าไม่ยอมรบัฟัง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 – 6    ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.  2 - 3) 

หน่วยท่ี 10  รกัและศรทัธา สถาบนัชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21   ประวติัศาสตรก์ารเสียดินแดนไทย         เวลา   3  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกความส าคญัของบรรพชนผูอุ้ทศิตน สละชวีติเพื่อชาตพิอสงัเขปได ้

 1.2 ลกูเสอืสามารถเล่าประวตักิารสญูเสยีดนิแดนทัง้ 14 ครัง้พอสงัเขปได ้
 

2. เน้ือหา 
  2.1 การเชดิชเูกยีรตปิระวตัศิาสตร ์ของบรรพชนผูอุ้ทศิตน สละชวีติ สมยัก่อนตัง้พืน้แผ่นดนิไทย 

 2.2 ประวตัศิาสตรก์ารเสยีดนิแดนของประเทศไทย 14 ครัง้ 
 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้
 3.3 แผ่นภาพ หรอืแผนที่ หรือวดีทีศัน์ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รชักาลที ่1 เรือ่งการสญูเสยีดนิแดนไทย 14 ครัง้ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

      (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาประวตัศิาสตรช์นชาตไิทยทีร่กัษาไวใ้หลู้กหลาน ประกอบแผนที่
หรอืวดีทีศัน์ สมยัรชักาลที ่1 “ทศิเหนือจรดทศิใต้ ทศิตะวนัออกจรดทศิตะวนัตก อาณาจกัรชนชาตไิทยลว้น
แลว้แต่มชีายฝัง่ทะเลอนังดงามลอ้มรอบประเทศแทบทัง้สิน้ แต่ถูกกดักรอ่นแผ่นดนิ ตอ้งสญูเสยีดนิแดนไทย
ใหก้บัต่างชาต ิถงึ 14 ครัง้” 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอื บรรยายเหตุการณ์การสญูเสยีดนิแดน ตัง้แต่ครัง้ที ่1 ถงึครัง้ที ่14 โดยใช้
แผนทีป่ระกอบวดีทีศัน์ (หรอืจดักจิกรรมใหล้กูเสอื ไดแ้บ่งกลุ่มกจิกรรมเป็น 4 กลุ่ม โดยใหล้กูเสอืท าการ
วางแผนจดัการกจิกรรมบทบาทการแสดง หรอืการบรรยายเป็นกลุ่ม เพื่อน าเสนอในการประชุมกองครัง้
ถดัไป โดยแบ่งกลุ่มเป็นสองครัง้ กลุ่มที1่-2 น าเสนอสปัดาหเ์ดยีวกนั และสปัดาหถ์ดัเป็นกลุ่มที ่3-4   

- ลกูเสอืกลุ่มที ่1 การสญูเสยีดนิแดนครัง้ที ่1 ถงึครัง้ที ่4 
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- ลกูเสอืกลุ่มที ่2 การสญูเสยีดนิแดนครัง้ที ่5 ถงึครัง้ที ่7 
- ลกูเสอืกลุ่มที ่3 การสญูเสยีดนิแดนครัง้ที ่8 ถงึครัง้ที ่11 
- ลกูเสอืกลุ่มที ่4 การสญูเสยีดนิแดนครัง้ที ่12 ถงึครัง้ที ่14 

      (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุเรือ่งทีล่กูเสอืจะน าเสนอในสปัดาหต่์อไป 
  4) ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
       (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการน าเสนอกจิกรรม 
       (2) ลกูเสอืกลุ่มที ่1 และ 2 น าเสนอกจิกรรม 
       (3) ผูแ้ทนกลุ่มลกูเสอืทัง้สองกลุ่ม สรปุการสญูเสยีดนิแดนทัง้ 7 ครัง้  
      (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุการน าเสนอเพิม่เตมิ และนดัหมายครัง้ต่อไป 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

 4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 3 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
       (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการน าเสนอสปัดาหท์ีผ่่านมา 
       (2) ลกูเสอืกลุ่มที ่3 และ 4 น าเสนอกจิกรรม 
       (3) ผูแ้ทนกลุ่มลกูเสอืทัง้สองกลุ่ม สรปุการสญูเสยีดนิแดนทัง้ 7 ครัง้  
       (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุการสญูเสยีดนิแดนทัง้ 14 ครัง้ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตจากการสรปุบทเรยีนของลกูเสอื 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัความภูมใิจ รกัและศรทัธาใน

สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
เพลง 

สดุแผน่ดิน 
สุดดนิคอืถิน่น ้า  เขตขามไทยสุดแนว 

เราถอยไปไมไ่ดอ้กีแลว้    ผนืดนิสิน้แนวทะเลกวา้งใหญ่ 
ชาตไิทยในเก่ากาล   ถูกเขารานย ่าใจ 

เคยเสยีน ้าตามากเพยีงไหน เสยีเนื้อเลอืดเท่าไรชาวไทยจ าไดด้ ี
เราถอยมาอยูแ่สนไกล   รวมเผ่าไทยอยูอ่ย่างเสร ี

พระสยามทรงน ้าโชคด ี    ผนืดนิถิน่นี้คอืแผ่นดนิทอง 
ไมม่ทีีแ่ห่งไหน    ใหไ้ทยไปจบัจอง 

เราถอยไปไมไ่ดพ้ีน้่อง    ใครคดิมาแยง่ครองผองไทยจงสูต้าย 
 

ต้นตระกลูไทย 

   ตน้ตระกูลไทยใจท่านเหีย้มหาญ รกัษาดนิแดนไทยไวใ้หล้กูหลาน 
  สูจ้นสญูเสยี แมช้วีติของท่าน เพื่อถนอมบา้นเมอืงไวใ้หเ้รา 
  ลุกขึน้เถดิพีน้่องไทย อย่าใหช้วีติสญูเปล่า 
  รกัชาตยิิง่ชพีของเรา เหมอืนดัง่พงศเ์ผ่าตระกูลไทย 
  ท่านพระยารามผูม้คีวามแขง็ขนั สูร้บป้องกนัมไิดย้อมแพพ้่าย 
  พระราชมนูทหารสมยักูช้าต ิแสดงความสามารถไดช้ยัชนะมากหลาย 
  เจา้พระยาโกษาเหลก็ ท่านเป็นแมท่พัชัน้เอก ของสมเดจ็พระนารายณ์ 
  สหีราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตศีตัรแูพพ้่าย 
  เจา้คุณพชิยัดาบหกั ผูก้ลา้หาญยิง่นกั ลว้นเป็นตน้ตระกูลไทย 
  หมูบุ่คคลส าคญั หวัหน้าชาวบางระจนั ที่เราหาชื่อได ้
  นายแท่น นายดอก นายอนิ นายเมอืง ขนุสรร พนัเรือ่ง นายทองแสงใหญ่ 
  นายโชต ินายทองเหมน็ ท่านเหล่านี้ลว้นเป็น ผุก้ลา้หาญชาญชยั 
  นายจนัหนวดเขีย้วกบันายทองแกว้ ท าชื่อเพรดิแพรว้ไวล้ายเลอืดไทย 
  ชาวบางระจนัส าคญัยิง่ใหญ่ เป็นตน้ตระกูลของไทย ทีค่วรระลกึตลอดกาล 
  องคพ์ระสุรโิยทยั ยอดหญงิไทย สละพระองคเ์พื่อชาติ 
  ทา้วเทพสตร ีทา้วศรสีุนทร ป้องกนัถลางนคร ไวด้ว้ยความสามารถ 
  ทา้วสุรนาร ีผูเ้ป็นนกัรบสตร ีกลา้หาญองอาจ 
  ป้องกนัอสิานต้านศตัรขูองชาต ิลว้นเป็นสตรสีามารถ ตน้ตระกูลของไทย 
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รกัเมืองไทย 
 
   ใครจะรกัใครใคร ฉนัรกัเมอืงไทยของฉนัเมอืงเดยีว  
  เมอืงไหนฉนัไมยุ่ง่เกี่ยว (ซ ้า)  รกัเดยีวใจเดยีว ฉนัรกัเมอืงไทย 
 
 
ใบความรู้ 

ประวติัศาสตรก์ารเสียดินแดนของประเทศไทย 
 

 
 
ครัง้ท่ี 1 เสยีเกาะหมาก (ปีนงั) ใหก้บัประเทศองักฤษ เมือ่ 11 สงิหาคม 2329 พืน้ที ่375 ตร.กม. ในสมยั ร.1 
เกดิ จาก พระยาไทรบุร ีใหอ้งักฤษเช่าเกาะหมาก เพื่อหวงัจะขอใหอ้งักฤษคุม้ครองเกาะหมากจากกองทพั
ของกรมพระราชวงับวรสถาน มงคล ซึง่ยกทพัมาจดัระเบยีบหวัเมอืงปักษ์ใต ้ในทีสุ่ดองักฤษกย็ดึเอาไป 

 
ครัง้ท่ี 2 เสยีมะรดิ ทวาย ตะนาวศร ี ใหก้บัพม่า เมือ่ 16 มกราคม 2336 พืน้ที ่55,000 ตร.กม. ในสมยั ร.1 
แต่เดมิเป็นของไทยครัง้สมยัสุโขทยั มงัสจัจา เจา้เมอืงทวายเป็นไสศ้กึใหพ้มา่ รชักาลที ่1 ไมส่ามารถตคีนื
จากพมา่ได ้ประกอบกบัชาวเมอืงทวายไมพ่อใจกองทพัไทยทีเ่ขา้ยดึครอง จงึตกเป็นของพม่าไป 
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ครัง้ท่ี 3 เสยีบนัทายมาศ (ฮาเตยีน) ใหก้บัฝรัง่เศส เมือ่ พ.ศ.2353 ในสมยัรชักาลที ่2 

 
 
ครัง้ท่ี 4 เสยีแสนหว ีเมอืงพง เชยีงตุง ให้กบัพม่าเมื่อ พ.ศ.2368 พื้นที่ 62,000 ตร.กม.ในสมยั รชักาลที ่
3 แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมยัรชักาลที่ 1 โดยพระเจ้ากาวลิะ ยกทพัไปตีมาขึ้นอยู่กบัไทยได้ 20 ปี 
เนื่องจากเป็นดนิแดนที่อยู่ไกล  ประกอบกบัเกิดกบฏเจ้าอนุเวยีงจนัทร์และเกิดกบฏทางหวัเมอืงปักษ์ใต ้
(กลนัตัน ไทรบุร)ี ไทยจงึห่วงหน้าพะวงหลงั ไม่มกี าลงัใจจะยดึครอง หลงัจากนัน้พม่าเป็นเมอืงขึ้นของ
องักฤษ เชยีงตุงกเ็ป็นขององักฤษโดยสิน้เชงิ 
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ครัง้ท่ี 5 เสยีรฐัเปรคั ใหก้บัองักฤษเมือ่ พ.ศ.2369 ในสมยัรชักาลที ่3 เป็นการสญูเสยี ทีท่ ารา้ยจติใจ คนไทย
ทัง้ชาต ิเพราะเป็นการสญูทีห่่างจากครัง้ก่อนไมถ่งึ 1 ปี 

 
 

ครัง้ท่ี 6 เสยีสบิสองปันนา ใหก้บัจนีเมื่อ 1 พฤษภาคม 2393 พืน้ที ่90,000 ตร.กม. ในสมยัรชักาลที่ 4 เป็น
ดนิแดนในยนูานตอนใต้ของประเทศจนี เมอืงเชยีงรุง้เป็นเมอืง หลวงของไทยสมยัรชักาลที ่1 ต่อมาเกดิการ
แยง่ชงิราชสมบตักินัเอง แสนหวฟ้ีา มหาอุปราชหนีลงมาพึง่พระบรมโพธสิมภารในสมยัรชักาลที ่3 ไดเ้กณฑ์
ทพัเชยีงใหม่ ล าปาง ล าพูน ไปตเีมอืงเชยีงตุง (ต้องตเีมอืงเชยีงตุงให้ได้ก่อนจงึจะได้เชยีงรุ้ ง) แต่ไม่ส าเรจ็
เพราะไม่พรอ้มเพรยีงกนั  มาในสมยัรชักาลที่ 4 ไดใ้ห้กรมหลวงลวษาธริาชสนิท (ต้นตระกูลสนิทวงศ์) ยก
ทพัไปตเีชยีงตุงเป็นครัง้ที ่2 แต่ไมส่ าเรจ็จงึตอ้งเสยีใหจ้นีไป 
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ครัง้ท่ี 7 เสยีเขมรและเกาะ 6 เกาะ ใหก้บัฝรัง่เศส เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2410 พื้นที่  124,000 ตร.กม. ใน
สมยั ร.4 ฝรัง่เศสบงัคบัให้เขมรท าสญัญารบัความคุม้ครอง จากฝรัง่เศส หลงัจากนัน้ได้ด าเนินการทางการ
ฑตูกบัไทย ขอใหม้กีารปักปันเขตแดน เขมรกบัญวน แต่กลบัตกลงกนัไมไ่ด ้ขณะนัน้พระป่ินเกลา้ แม่ทพัเรอื
สวรรคต ไทยจงึอ่อนแอ ฝรัง่เศสจงึฉวยโอกาสบงัคบัท าสัญญารบัรองความอารกัขาจาก ฝรัง่เศสต่อเขมร 
ในช่วงนี้เอง องักฤษกบัฝรัง่เศสได้ท าสญัญากนัเมื่อ 15 มกราคม 2438 โดยตกลงกนัให้ไทยเป็นรฐักนัชน 
ประกอบกบั การด าเนินนโยบายของ ร.5 ทีไ่ปประพาสยโุรปถงึ 2 ครัง้ ท าใหอ้งักฤษ เยอรมนั รสัเซยีเหน็ใจ
ไทย ฝรงัเศสจงึยดึดนิแดนไป 

 
 
ครัง้ท่ี 8 เสยีสบิสองจไุทย (เมอืงไล เมอืงเชยีงคอ้) ใหก้บัฝรัง่เศส เมือ่  22 ธนัวาคม 2431 พืน้ที ่87,000 ตร.
กม. ในสมยั รชักาลที ่5 พวกฮ่อ ก่อกบฏ ทางฝ่ายไทยจดั ก าลงัไปปราบ 2 กองทพั แต่ปฏบิตัเิป็นอสิระแก่
กนั อกีทัง้แม่ทพัทัง้สองไม่ถูกกนั จงึเป็นโอกาสใหฝ้รัง่เศสส่งทหารเขา้เมอืงไล โดยอ้างว่า มาช่วยไทยปราบ
ฮ่อ แต่หลงั จากปราบไดแ้ล้ว กไ็ม่ยอมยกทพักลบั อกีทัง้ไทยก็ไม่ไดจ้ดัก าลงัไวย้ดึครองอกีดว้ย จนในทีสุ่ด 
ไทยกบัฝรัง่เศสไดท้ าสญัญากนัทีเ่มอืงแถง (เบยีนฟู) ยอมใหฝ้รัง่เศสรกัษา เมอืงไลและเมอืงเชยีงคอ้ 
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ครัง้ท่ี 9 เสยีดนิแดนฝัง่ซา้ยแมน่ ้าสาละวนิ (5 เมอืงเงีย้ว และ 13 เมอืงกะเหรีย่ง) ใหก้บัประเทศองักฤษใน
สมยั รชักาลที ่5 เมือ่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2435 เป็นการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ทางดา้นรฐัศาสตร ์เศรษฐกจิและ
ทรพัยากร อนัอุดม ดว้ยดนิแดนผนืป่าอนัอุดมสมบรูณ์ยิง่ 

 
 

ครัง้ท่ี 10 เสยีดนิแดนฝัง่ซา้ยแม่น ้าโขง (อาณาจกัรลา้นชา้ง หรอืประเทศลาว) ใหก้บัฝรัง่เศส เมื่อ 3 ตุลาคม 
2436 พื้นที่ 143,000 ตร.กม. ในสมยัรชักาลที่ 5 เป็นของไทยมาตัง้แต่ สมยัสมเด็จพระนเรศวร ต้องเสยี
ให้กับฝรัง่เศสตามสญัญา ไทยกับฝรัง่เศส เท่านัน้ยงัไม่พอ ฝรัง่เศสเรยีกเงนิจากไทย 1 ล้านบาท เป็น
ค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทย เสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก 3 ล้านบาท และยงัไม่พอ 
ฝรัง่เศสได ้ส่งทหารมายดึเมอืงจนัทบุรแีละตราด ไวถ้งึ 15 ปี นบัว่าเป็นความเจบ็ปวดทีสุ่ด ของไทยถงึขนาด
ทีเ่จา้นายฝ่ายในต้องขาย เครื่องแต่งกายเพื่อน าเงนิมาถวาย ร.5  เป็นค่าปรบั ร.5 ต้องน าถุงแดง (เงนิพระ
คลงัขา้งที)่ ออกมาใช ้
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ครัง้ท่ี 11 เสยีดนิแดนฝัง่ขวาแม่น ้าโขง (ตรงขา้มเมอืงหลวงพระบาง ดนิแดนในทศิตะวนัออกของน่านคอื 
จ าปาสกั และไซยะบูล)ี  ใหก้บัฝรัง่เศสเมื่อ 12 พฤษภาคม 2446 พืน้ที ่25,500 ตร.กม. ในสมยั.ร.5 ไทยท า
สญัญากบัฝรัง่เศส เพื่อขอใหฝ้รัง่เศสคนื จนัทบุรใีหไ้ทย แต่ฝรัง่เศสถอนไปแต่จนัทบุรแีลว้ไปยดึ เมอืงตราด
แทนอีก 5 ปี แล้วเมื่อฝรัง่เศสได้ หลวงพระบางแล้วยงัลุกล ้าย่านนาดี, ด่านซ้าย จ.เลย และยงัได้เอาศิลา
จารกึที ่พระเจดยีศ์รสีองรกัษ์ไปดว้ย 

 
 
ครัง้ท่ี 12 เสยีมลฑลบรูพา (พระตะบอง,เสยีมราฐ,ศรโีสภณ) ใหก้บัฝรัง่เศส เมื่อ 23 มคี. 2449 พืน้ที ่51,000 
ตร.กม. ในสมยั ร.5   ไทยไดท้ าสญัญากบัฝรงัเศส เพื่อแลกกบั ตราด,เกาะกง,ด่านซา้ย ตลอดจนอ านาจศาล
ไทยทีจ่ะบงัคบัต่อคนในบงัคบั ของฝรัง่เศส ในประเทศไทย เพราะขณะนัน้มคีนจนีญวนไปพึ่งธงฝรัง่เศสกนั
มาก เพื่อสทิธกิารค้าขาย ฝรัง่เศสก็เพยีงแต่ถอนทหารออกจากตราดเมื่อ 6 กรกฎาคม 2450 กบัด่านซ้าย 
คงเหลอืแต่เกาะกงไมค่นืใหไ้ทย 
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ครัง้ท่ี 13 เสยีรฐักลนัตนั,ตรงักานู,ไทรบุร,ี ปรสิ  ใหก้บัองักฤษเมือ่ 10 มนีาคม 2451 พืน้ที ่80,000 ตร.กม. 
ในสมยั ร.5 ไทยไดท้ าสญัญากบัองักฤษ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่อ านาจ ศาลไทยทีจ่ะบงัคบัคดคีวามผดิของคน
องักฤษในไทย 

 

ครัง้ท่ี 14 เสยีเขาพระวหิาร ใหก้บัเขมรเมือ่ 15 มถุินายน 2505 พืน้ที ่2 ตร.กม. ในสมยั ร.9 ตามค า
พพิากษาของศาลโลก ใหเ้ขาพระวหิารตกเป็นของเขมร เนื่องมาจาก หลกัฐานส าคญัของเขมร ในสมยัทีเ่ป็น
ของฝรัง่เศส เมือ่รูว้่ากรมพระยาด ารงราชานุภาพ จะเสดจ็เขาพระวหิาร จงึขึน้ไปก่อนแลว้ชกัธงชาตฝิรัง่เศส
รบัเสดจ็ แลว้ถ่ายรปูไวเ้ป็น หลกัฐาน และน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานส าคญัทีแ่สดงต่อศาลโลก ดว้ยเสยีง 9 ต่อ 3 
พ.ศ. 2550 กมัพชูาเสนอองคก์ารยเูนสโก ใหข้ึน้ทะเบยีนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก แต่ยงัไมม่ขีอ้สรุป 
18 มถุินายน พ.ศ. 2551 นาย นพดล ปัทมะ รฐัมนตรวี่ากระทรวงการต่างประเทศ ไดล้งนามยนิยอมให้
กมัพชูาขึน้ทะเบยีนปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลกแต่ฝ่ายเดยีว รว่มกบั นายองึ เซยีน เอกอคัรราชทตู
กมัพชูา และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 24 มถุินายน พ.ศ. 2551 ทางการกมัพชูาปิดปราสาทพระวหิารชัว่คราว 
หวัน่ผูไ้มป่ระสงคด์เีขา้ไปท ารา้ยชาวกมัพชูาในบรเิวณใกลเ้คยีง 28 มถุินายน พ.ศ. 2551 ศาลปกครองกลาง 
มคี าสัง่คุม้ครองชัว่คราว ใหก้ระทรวงการต่างประเทศและคณะรฐัมนตรยีตุ ิการด าเนินการตามมต ิครม.ที่
รบัรองการออกแถลงการณ์ร่วมไทย-กมัพชูาสนบัสนุนใหก้มัพชูาจดทะเบยีน ปราสาทพระวหิารเป็นมรดก
โลก ไปจนกว่าคดจีะเป็นทีส่ ิน้สุด หรอื ศาลจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอื่น 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 องคก์ารยเูนสโก 
ประกาศรบัปราสาทพระวหิารขึน้เป็นมรดกโลก 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ลิงกบัพระราชา 
 
 นานมาแล้ว มพีระราชาองค์หนึ่งมอี านาจมาก และเป็นราชาแห่งสตัว์ทัง้ปวง สตัว์ที่อยู่ภายใต้การ
ปกครองของพระองค์ พระองค์ทรงดูแลอย่างใกล้ชดิและเป็นธรรม วนัหนึ่งพระราชาต้องการทดสอบว่า ใน
บรรดาสตัวท์ัง้หลาย ลูกสตัวใ์ดเป็นลูกสตัวท์ีส่วยงามที่สุด และเหมาะสมทีสุ่ด จงึไดเ้รยีกบรรดาสตัวท์ัง้หมด
ใหน้ าลูกๆ ของตนเองมาดว้ย สตัวท์ุกตวัลว้นมคีวามสุขกบัค าสัง่นี้ บรรดาครอบครวัแพะกน็ าลูกแพะมาดว้ย 
แมวกน็ าลูกแมวมา หมากน็ าลูกหมามา มา้กว็ิง่เยาะๆ มาพรอ้มดว้ยลกูมา้ แกะเดนิมาพระราชวงัพรอ้มดว้ย
ลูกแกะ บรรดาครอบครวัสตัว์ล้วนมาพร้อมกบัลูกของตน ท าให้พระราชวงัเบยีดเสยีดยดัเยยีด และเสยีง
อกึทกึอื้ออึง แม่ลงิมาช้าที่สุดในบรรดาสตัว์ทัง้หมด แม่ลงิมาพรอ้มด้วยลูกลงิซึ่งมาพรอ้มด้วยหน้าตาหน้า
หวัเราะมาก ลูกลงิหน้ากลม มหีูกลมใหญ่ จมกูแบน ตวักไ็ม่มขีน บรรดาแม่สตัวท์ัง้หลายพากนัหวัเราะ เมื่อ
เหน็ลูกลงิตวัเลก็ๆ ทีก่อดตดิอกแม่ ลูกลงิคอยหลบซ่อนหน้าเมื่อไดย้นิเสยีงหวัเราะดงัๆ เป็นคราวๆ แม่ลงิก็
ค่อยๆ ตบปลอบลูกเบาๆ เป็นคราวๆ แม่ลงิมคีวามภาคภูมใิจกบัลูกตนเป็นอย่างมาก ในท่ามกลางฝงูสตัว ์
แม่ลิงจงึพูดว่า “นี้คือลูกของฉัน เพราะว่าฉันเป็นแม่ของลูก ฉันรกัลูก ลูกจงึงดงามที่สุดส าหรบัฉัน และ
งดงามกว่าเดก็อื่นๆ ความรกัทีฉ่นัมใีหแ้ก่ลกู ท าใหล้กูงดงมทีสุ่ดในสายตาฉนั” 
 พระราชาจงึรบัสัง่ให้แม่ลงิและลูกลงิเขา้ไปใกล้ๆ ราชบลัลงัก์ของพระองค์ และจองมองสองแม่ลูก
อยา่งพนิิจพเิคราะห ์แม่ทีม่คีวามภาคภมูใิจและลกูทีส่่งเสยีงรอ้งเจีย๊กๆ ออกมาจากวอกขนหน้าอกทีย่าวของ
แม่ลงิ พระทยัของพระองคก์ไ็ดส้มัผสักบัความรูส้กึทีล่กึซึง้ของแมล่งิ พระราชาจงึไดป้ระกาศว่า “ถูกต้องของ
แม่ลงิ บางสิง่ทีท่่านคดิว่าลูกของท่านงดงามที่สุด เพราะว่าท่านรกัลูกของท่าน หากว่าพวกเราต้องการเหน็
บรรดาลูกๆ ของสตัว์ทัง้หลายมคีวามรกัแบบเดยีวกัน พวกเราก็ควรมองเหมอืนกัน ดงันัน้หากพวกเรา
สามารถมองทุกคนสวยงาม และมคีวามรกัซึง่กนัและกนั จงึสามารถสรา้งอาณาจกัรของพวกเราใหส้งบสุขได ้
” 
 พระราชาจงึประกาศว่า “ดว้ยความรูแ้ละความรกั นบัแต่นี้ไป แม่ลงิจะเป็นทีป่รกึษาของเรา และลกูๆ 
ของเธอจะได้รบัการฝึกฝนให้มคีวามรูแ้ละความรกั ภายในพระราชวงัของเรา” “พวกเราทัง้หลายนับต่อไป
จากนี้อกีนาน จงึจะมกีารทดสอบเพื่อจะดูว่าใครคอืเดก็ๆ ที่ดูดทีี่สุด สวยงามที่สุด เหมาะสมที่สุดในบรรดา
สตัวท์ัง้หลาย และขอใหพ้กเราช่วยกนัมองหาความจรงิดว้ยดวงตาแห่งความรกัซึง่กันและกนั” นบัจากวนันัน้
มา พระราชาก็มกีิตติศัพท์เลื่องลอืขจรขจายไปทุกแคว้น ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงปกครองอาณาจกัรของ
พระองคด์ว้ยความสนัตสิุขและการมความรกัต่อกนั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า สนัตสิุขเกดิจากความรกั ความรกัสามารถสรา้งอาณาจกัรใหส้งบสุขได ้ 
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พระเจ้าอยู่หวัของชาวไทย 
 

 คุณตาบุญส่งชอบเล่าเรื่องในประวตัิศาสตรใ์ห้หลานๆ ฟัง วนัหนึ่งคุณตาเล่าว่า สมยัที่คุณตาเป็น
หนุ่มมโีอกาสเฝ้ารบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่9 แปรพระราชฐานไปวงัไกลกงัวล อ.หวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ ์พระองคเ์สดจ็พระราชด าเนินทางรถยนต์พระที่นัง่ ระหว่างเสดจ็มองเหน็ลูกยางหล่นใตต้้น 
พระองค์ทรงให้เก็บลูกยางนามาเพาะ และพระราชทานให้ราษฎรน าไปปลูก นับเป็นการอนุรกัษ์ต้นยางนา
ตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา  
 คุณตาบุญส่งเล่าพรอ้มกบัยกมอืขึน้ไหว้พระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ซึ่ง
ตดิอยูท่ีฝ่าบา้น คุณตาสอนว่าเราเป็นขา้ละอองธุลพีระบาท ตอ้งมคีวามจงรกัภกัดต่ีอพระองค ์เพราะพระองค์
ทรงดแูลราษฎรใหอ้ยูร่ม่เยน็ การอนุรกัษ์ตน้ไมก้เ็ท่ากบัการอนุรกัษ์ธรรมชาติ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนไทยควรจงรกัษ์ภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิท์ีพ่ระองคท์รงห่วงใยราษฎรและประเทศชาติ 
 

 
อดีตท่ีต้องจดจ า 

 
    ยอดปราสาทเคยเรอืงรองดัง่ทองทพิย ์ 
    กลบัวงัเวงเงยีบกรบิทุกแห่งหน 
    เพลงิพมา่พาพนิาศไมอ่าจทน  
    ไรผู้ค้นไรช้วีา ไรพ้ระศาสน์ 
 
 
 จากค าประพันธ์ข้างต้น ท าให้คนไทยรู้สึกหดหู่ใจ เมื่อเรามีศัตรูมาท าร้ายบ้านเมือง ดังนัน้เรา
เยาวชนไทยทุกคน ควรจะช่วยกนัปกป้องรกัษาบา้นเมอืงทีร่กัของเรายิง่ชวีติ หาไมเ่ราจะไมม่แีผ่นดนิอาศยั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  หากเราไม่รกัสามคัค ีเราจะสญูเสยีชาติ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 - 6 ,ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 11   คณุธรรม จริยธรรม 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  22  รกัษ์เมืองไทยโตไปไม่โกง                 เวลา 2 ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ลกูเสอืสามารถอธบิายความหมายและบอกแนวทาง การป้องกนัการทุจรติได้ 
2. เน้ือหา  
 2.1 คตธิรรม “หริโิอตปัปะ” “ความละอายและความเกรงกลวัต่อบาป”  
 2.2 กฎลกูเสอืขอ้ที ่1 “ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้” 

2.3 กฎลกูเสอืขอ้ที ่2 “ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิแ์ละซื่อตรงต่อผูม้ ี
พระคุณ” 

2.4 การฉ้อราษฎรบ์งัหลวงและการโกงกนิบา้นเมอืง 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4.กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามกจิกรรมการเรยีนรู ้
  1) ก ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึปัญหาการทุจรติคอรร์บัชัน่ในบา้นเมอืงของเราว่า
ก่อใหเ้กดิผลเสยีอยา่งไรบา้ง 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเสนอความหมายของคตธิรรมหริโิอตปัปะ (ความละอายความเกรงกลวัต่อ
บาป) กฎของลกูเสอืขอ้ที ่1 ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้”และกฎของลกูเสอืขอ้ที ่2 “ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอ
ชาตศิาสนาพระมหากษตัรยิแ์ละซื่อตรงต่อผูม้พีระคุณ” (ดใูบความรูป้ระกอบ) 
  3) แบ่งกลุ่มลกูเสอืวสิามญัเป็น 4 กลุ่มรว่มกนัวเิคราะหแ์นวทางในการน าคตธิรรม“หริโิอตปัปะ
และกฎลกูเสอืทัง้ 2 ขอ้ไปใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปัญหาการทุจรติคอรร์บัชัน่ในบา้นเมอืงโดยมี
หวัขอ้ในการวเิคราะหด์งันี้ 
   (1) ลกูเสอืคดิว่าใครบา้งทีค่วรมสี่วนรว่มในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติคอรร์บัชัน่
ในบา้นเมอืงและลกูเสอืเองควรมสี่วนรว่มดว้ยหรอืไม(่เปิดโอกาสใหล้กูเสอืแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ)  
   (2) ลกูเสอืจะน าคตธิรรมหริโิอตปัปะและกฎลกูเสอืทัง้ 2 ขอ้ มาประยกุตใ์ชก้บัตนเอง
อยา่งไรในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปัญหาการทุจรติคอรร์บัชัน่ในบา้นเมอืง 
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  4) ตวัแทนกลุ่มลกูเสอืรายงาน ทลีะกลุ่ม    
  5) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิ และสรปุ 
  6) ผูก้ ากบัลกูเสอืรว่มกบัลกูเสอืสรปุถงึคตธิรรมทีไ่ดศ้กึษาและการปฏบิตักิจิกรรม 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิรายและการท าแผนทีค่วามคดิ (Mind Mapping) 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึพษิภยัและรงัเกยีจการทุจรติคอรปัชัน่ 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 

เพลง  
ลกูชาวนา 

ฉนัเป็นลกูชาวนา   อยธุยาบา้นเกดิเมอืงนอน 
ตื่นแต่เชา้แดดอ่อน   ฉนัหาบคอนคนัไถ่ไปทุ่ง 

หมายจะผดุง   บ ารงุเศรษฐกจิของไทย 
แดดกลา้ลมแรง    สายฝนกระหน ่าทนไป 
ชาวนาภูมใิจ    ขา้วไทยดเีด่น 
เหนื่อยยากล าเคญ็   ใครไมเ่หน็ใจเรา โอล้ะเห่…. 
ขา้วไทยช่วยไทยเป็นเอกราช  ต่างชาตมิองเหน็ความด ี
เราชาวนาหน้าแลง้รื่นเรงิเตม็ที่  ความสุขนัน้มตีามประสาชาวนา 
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ใบความรู้ 
หิริ โอตปัปะ 

 ค าว่าหริโิอตปัปะเกดิจากการรวมกนัของค าสองค าคอื 
 หริหิมายถงึความละอายต่อการท าบาปละอายต่อการท าชัว่ท าเลวของตนเอง 
 โอตปัปะหมายถงึความเกรงกลวัต่อบาปความเกรงกลวัผลของการกระท าบาปการกระท าชัว่ของ
ตนเอง 
 หริโิอตตปัปะคอืความละอายและเกรงกลวัต่อบาป 
หลกัธรรมะหริโิอตปัปะน้ีพระพุทธองคท์่านทรงตรสัไวเ้พื่อเป็นการเตอืนสตคินใหม้สีตยิ ัง้คดิใหไ้ตรต่รองก่อน
การกระท าใดๆใหว้เิคราะหว์่าสิง่ทีต่นก าลงักระท านัน้เป็นสิง่ดงีามหรอืสิง่ชัว่ชา้ถ้าเป็นสิง่ชัว่ชา้กใ็หน้ึกละอาย
ทีจ่ะกระท าเช่นนัน้และใหน้ึกเกรงกลวัผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการกระท าของตน 
 

กฎลกูเสือข้อท่ี 1“ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได้” 
 คอืเป็นผูม้เีกยีรตเิป็นทีไ่วว้างใจของผูอ้ื่นเชื่อถอืไดเ้มือ่กล่าวสิง่ใดออกไปแลว้ตอ้งรกัษาสจัจะปฏบิตัิ
เหมอืนปากพดูเสมอเมือ่ไดร้บัมอบหมายสิง่ใดตอ้งท าสิง่นัน้ใหส้ าเรจ็เรยีบรอ้ยดว้ยความตัง้ใจจรงิ อย่างเตม็
ความสามารถตามสตกิ าลงั ไมเ่พกิเฉยหลกีเลีย่ง 
 

กฎลกูเสือข้อท่ี 2 “ลูกเสือมีความจงรกัภกัดีต่อชาติศาสนาพระมหากษตัริย ์
และซ่ือตรงต่อผู้มีพระคณุ” 

หมายความว่าลกูเสอืจะตอ้งมคีวามจงรกัภกัดต่ีอประเทศชาตขิองตนศาสนาพระมหากษตัรยิด์ว้ยใจจรงิ
ประพฤตตินเป็นพลเมอืงดปีฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบแบบแผนประเพณีและมคีวามซื่อตรงต่อพ่อแมค่รู
อาจารยผ์ูบ้งัคบับญัชาและผูม้พีระคุณ 
 

ปัญหาการทุจริตคอรร์บัชัน่ในประเทศไทย 
ศาตราจารยธ์านินทร ์กรยัวเิชยีร องคมนตร ีกล่าวปาฐกถาพเิศษในหวัขอ้ “สรา้งชาตโิปรง่ใส สรา้ง

ไทยซื่อตรง"”ไวว้่า “ การทีป่ระชาชนมองเรือ่งของฉ้อราษฎรบ์งัหลวง โดยมคีวามคดิว่า อะไรกไ็ด ้ฉนัไมแ่คร ์
ฉนัไมเ่กีย่วขอ้ง คอรร์บัชัน่เป็นเรือ่งธรรมดา จะโกงกนับา้งไมเ่ป็นไร ขอใหฉ้นัไดป้ระโยชน์บา้งกพ็อ สิง่
เหล่านี้เป็นเหมอืนเคราะหก์รรมของบา้นเมอืง ทีย่งัมคีนคดิแบบน้ีอยูใ่นสงัคม คุณธรรมและจรยิธรรมจงึ
ตกต ่าลงไปมาก” จากค ากล่าวปฐกถาพเิศษของ ศาตราจารยธ์านินทร ์กรยัวเิชยีร องคมนตร ีท าใหไ้ดเ้หน็
ความส าคญัของปัญหาคอรร์บัชัน่ในระบบราชการ 

คอรร์ชััน่ คอื การทุจรติโดยใชห้รอือาศยัต าแหน่งหน้าที ่อ านาจและอทิธพิลทีต่นมอียู่ เพื่อประโยชน์
แก่ตนเองและหรอืผูอ้ื่น รวมถงึการเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั การเหน็แก่ญาตพิีน้่อง กนิสนิบน ฉ้อราษฎรบ์งัหลวง 
การใชร้ะบบอุปถมัภแ์ละความไมเ่ป็นธรรมอื่นๆ ทีข่า้ราชการหรอืบุคคลใดใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการลดิรอน
ความเป็นธรรมและความถูกกฎหมายของสงัคม 
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เหตุชกัน าในการคอรร์บัชัน่ ไดแ้ก่ 
1) จติใจและความโลภของแต่ละบุคคล คนในสงัคมส่วนใหญ่ นบัถอืความร ่ารวย ยอ่มเป็นแรงชใูจ

ในการแสวงหาเงนิทอง ภาวะเศรฐกจิทีบ่บีคัน้ 
2) การใชอ้ านาจของผูบ้รหิารในทางทีม่ชิอบ ระบบอุปถมัภห์รอืความสมัพนัธร์ะหว่างผูอุ้ปถมัภก์บั

ลกูน้องไวช้่วยเหลอืตนในเรื่องต่างๆ 
3) ค่านิยมแบบนิยมพวกพอ้งและเครอืญาต ิความสมัพนัธใ์นเชงิผลประโยชน์  
4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบทีข่าดประสทิธภิาพ ความรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์  
 องคก์รความโปร่งใสสากล (Transparency International-TI) ไดเ้ปิดเผยผมการจดัอนัดบัดรรชนี 

ภาพลกัษณ์คอรร์บัชัน่ (Corruption Perceptions Index-CPI) ประจ าปี 2011 พบว่า ประเทศไทยได ้3.4 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน อยูอ่นัดบัที ่80 จากการจดัอนัดบัทัง้หมด 183 ประเทศทัว่โลก และอยู่
อนัดบัที ่10 จาก 26 ประเทศในภมูภิาคเอเชยี 
 องคมนตรกีล่าวอกีว่า “มาตรการทางกฎหมายกย็งัไมเ่พยีงพอในการทีจ่ะแกปั้ญหา เพราะอยา่งมาก
ทีสุ่ด ท าไดแ้ค่เอาตวัคนผดิมาลงโทษ ส่วนในเรือ่งของการปรบัปรงุจติใจนัน้ กฎหมายไมส่ามารถทีจ่ะท าได ้
เพราะฉะนัน้คนในสงัคมตอ้งมกีารปลกูฝังและส่งเสรมิ ใหล้กูหลานตัง้แต่เลก็ๆ โดยยดึหลกั คตธิรรม 7 
ประการส าหรบัฝึกอบรมตามแบบฉบบัขององักฤษ ไดแ้ก่พดูความจรงิ, ความซื่อตรง, สุจรติ,การระลกึใน
หน้าที,่ความอดกลัน้ , ความเป็นธรรม , ความเอาในใส่ , มเีมตตาธรรม “คตธิรรมส าหรบัคนไทยไวอ้กี 5 
ประการ ไดแ้ก่ ความกตญัญู กตเวท ี,ความสุภาพนุ่มนวล , ความคารวะผูอ้าวุโส , การรกัษาค าพดู และการ
มจีติสาธารณะ แต่ในความเป็นจรงิแลว้พืน้ฐานของทางศาสนาคนไทยควรยดึหลกั หริโิอตปัปะ หรอืการละ
เวน้ทีจ่ะท าความชัว่เพราะละอายต่อบาป โดยมกีฎแห่งกรรมเป็นขอ้บงัคบั โดยพงึระลกึไวเ้สมอว่า ท าดไีดด้ ี
ท าชัว่ไดช้ัว่ หากคนในสงัคมคดิไดเ้ช่นน้ี จะไม่มคีนกลา้ท าความชัว่” 
รปูแบบการคอรร์บัชัน่ทีส่ าคญัในวงราชการ ไดแ้ก่ 

- การทุจรติในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง ตัง้แต่การเรยีกรบัเงนิสนิบน ค่านายหน้า หรอืการตอบ
แทนในรปูแบบต่างๆ  

- การสรรหาบุคคลเขา้สู่ต าแหน่ง โดยการเรยีกรบัเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นในการแต่งตัง้
ขา้ราชการ ในการเลื่อนต าแหน่งหรอืการโยกยา้ย โดยการใหค้่าตอบแทน 

- การบรหิารงบประมาณโครงการ การเบกิจ่ายค่าตอบแทนวทิยากรนอก 
- การทุจรติโดยยกัยอกทรพัย ์ของทางราชการหรอืการทุจรติในการเบกิค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ 

ค่ารกัษาพยาบาล และค่าเช่าบา้น เช่น การใชพ้าหนะของราชการ โดยเบกิค่าพาหนะ หรอืการ
เบกิเบีย้เลีย้ง เกนิวนัเวลาทีป่ฏบิตัจิรงิ หรอื การเบกิค่าเช่าบา้น แต่ไมไ่ดเ้ช่าบา้นจรงิ การน าเอา
วสัดุอุปกรณ์ของทางราชการไปใชป้ระโยชน์เพื่อส่วนตน  

- การทุจรติโดยการเรยีกรบัเงนิหรอืผลประโยชน์อื่น 
แนวทางการป้องกนัการทุจรติ 

- ดา้นกฎหมาย ควรมกีารปรบัปรงุแกไ้ขระเบยีบ กฎเกณฑ ์บทลงโทษ  
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- มาตรการสงัคม ควรต่อตา้นผูท้ีก่ระท าการคอรร์บัชัน่ไมใ่หส้ทิธต่ิางๆ ในสงัคม สรรหาบุคคลทีม่ ี
คุณภาพมาด ารงต าแหน่ง ปฎริปูระบบการคดัเลอืกและการฝึกอบรม 

- มรีะบบและกระบวนการตรวจสอบทีช่ดัเจน โปรง่ใส มกีารตรวจสอบบ่อยๆครัง้ –ค่านิยมและ
วฒันธรรมประเพณ ีปลกูฝังจติส านึกใหท้ราบถงึผลเสยีต่อตนเอง ชุมชนและประเทศชาต ิซึง่เกดิ
การคอรร์บัชัน่  

องคมนตร ีกล่าวว่า “วอนคนไทยมจีติส านึกทีด่ ีมจีติสาธารณะ มคีวามเสยีสละเพื่อ แผ่นดนิ หมัน่ปรบัปรงุ
ตนเอง การทีจ่ะใหม้คีนด ีรอ้ยเปอรเ์ซน็นัน้หาไมไ่ด ้หรอืชัว่เตม็รอ้ยกห็าไมไ่ด ้คนเรานัน้ มทีัง้ดทีัง้ชัว่ปนกนั
ไป เพราะฉะนัน้เราตอ้งใฝ่หาความดขีองตนเอง โดยการรอ่นทอง รอ่นเอาสิง่ปฏกิูล สิง่สกปรกทัง้หลาย
ออกไป ตอ้งคอยปรบัปรงุและแสวงหาความดขีองคนเอง” 
 
 
นายเชาวลติร บวัสาร 
นิตกิรช านาญการพเิศษ 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

คอรร์บัชัน่ –ไม่โกง 
 

นิทานสอนใจ เทพารกัษ์กบัคนตดัตน้ไม ้
 
 ชาวป่าผูห้นึ่ง ขณะเขา้ไปตดัตน้ไมซ้ึง่ขึน้อยู่รมิแม่น ้าท าขวานหลุดมอืตกจมหายลงไปในน ้า 
เนื่องจากเขาว่ายน ้าไมเ่ป็นและนึกเสยีดายขวานคู่ชวีติเลยนัง่รอ้งไห ้เทพารกัษ์มคีวามเมตตาสงสารได้
ปรากฏกายขึน้กล่าวปลอบโยน และลงไปงมขวานคนืให ้แต่คดิอยากจะลองใจผูช้ายคนนี้ ครัง้แรกจงึน า
ขวานทองขึน้มาจากแมน่ ้าแลว้ถามว่า 
“ขวานดา้มนี้ใช่ของเจา้หรอืไม่” 
“ไมใ่ช่หรอกขอรบั ขวานของขา้พเจา้เป็นขวานเหลก็ธรรมดา” 
 เทพารกัษ์นึกพอใจแต่ยงัคดิจะทดสอบอกีครัง้ แสรง้ด าลงไปคน้หาในแม่น ้าแลว้โผล่ขึน้มาพรอ้มกบั
ขวานเงนิในมอื 
“ขวานดา้มนี้ใช่ของเจา้หรอืไม่” 
“ไมใ่ช่หรอกขอรบั ขวานของขา้พเจา้เป็นขวานเหลก็ธรรมดา” 
 เมือ่ เทพารกัษ์น าขวานเหลก็มาคนืใหก้บั ชายตดัฟืน ท่านไดย้กขวานเงนิและขวานทองใหด้ว้ยเพื่อ
เป็นรางวลัในความซื่อสตัย ์ครัน้เพื่อนของชายตวัฝืนทราบเรือ่ง จงึท าทอีอกไปตดัฟืนแลว้นัง่รอ้งไหค้ร ่า
ครวญ หลงัจากแกลง้ท าขวานหล่นในแมน่ ้า 
 เมือ่เทพารกัษ์ปรากฏตวัขึน้ปลอบโยน และลองใจโดยงมขวานทองมาส่งให ้ชายผูน้ัน้เกดิความโลภ
รบีบอกว่าเป็นขวานของตน เทพารกัษ์เหน็ว่าชายผูน้ี้ กล่าวเทจ็จงึแสดงฤทธิห์ายตวัไปทนัท ีชายผูไ้รค้วาม
ซื่อสตัยน์อกจากไมไ่ดข้วานเงนิและขวานทองเป็นรางวลัแลว้ แมแ้ต่ขวานเหลก็ของตนกจ็มอยูใ่นแมน่ ้า
นัน้เอง 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ผูม้คีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ยอ่มไดร้บัผลดตีอบแทน ผูทุ้จรติยอ่มไดร้บัผลรา้ยตอบสนอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี5-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยท่ี 11  คณุธรรม จริยธรรม 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23   รกัท่ีรบัผิดชอบและปลอดภยั    เวลา  2  ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัและค่านิยมของการมเีพศสมัพนัธท์ีร่บัผดิชอบและปลอดภยัได ้

2. เน้ือหา 
การมเีพศสมัพนัธ ์ควรเกดิจากความรกั ความเขา้ใจ ความยนิยอมพรอ้มใจ และความพรอ้มของทัง้

สองฝ่าย ซึง่ตอ้งมคีวามปลอดภยัและเป็นทีย่อมรบัของครอบครวัและสงัคม โดยค านึงถงึวฒันธรรมประเพณ ี
เมือ่ลกูเสอืยงัไมม่คีวามพรอ้มทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ ์วธิป้ีองกนักค็อื การปฏเิสธ หรอืถา้ตดัสนิใจทีจ่ะมี
เพศสมัพนัธก์ค็วรค านึงถงึความปลอดภยัโดยการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ์ 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 

  3.2 ใบความรูแ้นวทางการสรปุเพื่อตอบค าถามจากภาพ 
 3.3 ภาพชุด “วรรณ กบั วทิย”์ ในสถาณการณ์ต่างๆดงันี้ 
(จ านวนชุดภาพเท่ากบัจ านวนกลุ่มลกูเสอืบวกกบัผูก้ ากบั 1 ชุด) 

 ภาพที ่1     วรรณกบัวทิยน์ัง่โอบกอดในบรรยากาศส่วนตวั 
 ภาพที ่2     วทิยป์ระคองวรรณเขา้หอ้งนอน 
 ภาพที ่3     วรรณนัง่รอ้งไห ้วทิยน์อนหลบัอยูใ่กล้ๆ  
 ภาพที ่4     วรรณกบัวทิยน์ึกถงึเหตุการณ์ทีผ่่านมาดว้ยความเสยีใจ 
  3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง “มาตามนดั” 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ลกูเสอืดภูาพ “วรรณกบัวทิย”์ ภาพที ่1 ถามว่า 
  “ทัง้สองคนก าลงัคดิหรอืรูส้กึอยา่งไร” เปิดโอกาสใหต้อบไดห้ลากหลาย ไมต่อ้งสรปุ 
  2) แบ่งลกูเสอืออกเป็นกลุ่ม ๆละ 8 คน โดยคละชายหญงินัง่ลอ้มวง ใหด้ภูาพทลีะภาพ และให้
อภปิรายตามประเดน็ของแต่ละภาพต่อไปนี้ 
  ภาพที ่2 “จะเกดิเหตุการณ์อะไรขึน้แก่คนทัง้คู่” ผูก้ ากบัสุ่มถาม อภปิรายจนไดข้อ้สรปุ 
  ตามใบความรู ้
  ภาพที ่3 “หลงัเหตุการณ์ วรรณและวทิย ์จะรูส้กึเหมอืนหรอืแตกต่างกนั” และจะเกดิ 
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 ผลกระทบอะไรกบัวรรณและวทิยบ์า้ง เพราะอะไร” ผูก้ ากบัสุ่มถาม อภปิรายจนได้ 
 ขอ้สรปุตามใบความรู ้
  ภาพที ่4 “ถา้ยอ้นเวลากลบัไปได ้วรรณและวทิยจ์ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหานี้ไดอ้ยา่งไร”  
 ผูก้ ากบัสุ่มถาม อภปิรายจนไดข้อ้สรปุตามใบความรู้ 
 4.4 ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ “ไมเ้ทา้ยอดทองกระบองยอดเพช็ร” 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 

6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื ความคดิวเิคาะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัของการมเีพศสมัพนัธท์ีร่บัผดิชอบ

และปลอดภยั 

 
ค าแนะน าส าหรบัผู้ก ากบัลกูเสือ 
 แผนการจดักจิกรรมนี้ ใหล้กูเสอืเรยีนรูโ้ดยภาพชุด“วรรณกบัวทิย”์ ซึง่มจี านวน 4 ภาพ ควรเปิด
ภาพใหด้ทูลีะภาพตามล าดบั (ไมค่วรใหด้หูลายภาพพรอ้มกนั) ตามดว้ยค าถามในแต่ละภาพ และรวบรวม
ค าตอบ อภปิราย และสรปุความคดิทลีะภาพตามล าดบั 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 23 
 

เพลง  
 

มาตามนัด 
มากลาง วนั เธอนดัใหม้ากลางคนื มากลางคนื เธอนดัใหม้ากลางวนั มาวนัน้ีเรามารว่มกนัรอ้งเพลง ช่วย

บรรเลง เป็นเพลงทีถู่กใจ สนุกสนานชื่นบานทุกวนัไปดว้ยหวัใจของคนทีร่อ้งเพลง 
 

ใบความรู้ 
ภาพที ่1 วรรณกบัวทิยน์ัง่โอบกอดกนัในบรรยากาศส่วนตวั 

ภาพที ่2 วทิยป์ระคองวรรณเขา้หอ้งนอน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 วรรณนัง่รอ้งไห ้วทิยน์อนหลบัอยูใ่กล้ๆ  
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ภาพที ่4 วรรณกบัวทิยน์ึกถงึเหตุการณ์ทีผ่่านมาดว้ยความเสยีใจ 
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แนวทางการสรปุเพ่ือตอบค าถามจากภาพ 

ภาพและค าถาม แนวทางการสรปุ 

ภาพท่ี 1  
“ทัง้ สองคนก าลงัคดิอะไรอยู่” 

วรรณ รูส้กึอบอุ่นเป็นสุขทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัคนทีพ่งึพอใจ 
วิทย ์รูส้กึมคีวามสุข พงึพอใจ และอาจนึกถงึการมเีพศสมัพนัธด์ว้ย 
 

ภาพท่ี 2 
“จะเกดิเหตุการณ์อะไรขึน้กบัคนทัง้คู่” 

มเีพศสมัพนัธโ์ดยวทิยเ์ป็นผูเ้ริม่ตน้ (เพราะความใกลช้ดิ การสมัผสัและ
บรรยากาศทีเ่ป็นใจ) ขณะทีว่รรณเองกไ็มส่ามารถตา้นทานทัง้วทิยแ์ละ
ความรูส้กึของตนเองได้ 
 

ภาพท่ี 3  
“หลงัเหตุการณ์วรรณและวทิยจ์ะรูส้กึ
เหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร” 
 
 
 
 
 
“จะเกดิผลกระทบอะไรกบัวรรณและวทิย์
ไดบ้า้ง เหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร” 

วรรณ กงัวลใจหลายเรือ่งเช่น กลวัคนรู ้กลวัทอ้ง กลวัพอ่แมเ่สยีใจ  
กลวัวทิยจ์ะทิง้ 
วิทย ์รูส้กึสมหวงั มคีวามสุข ไมก่งัวลใจแบบทีว่รรณเป็น 
ความรูส้กึของสองคนจะแตกต่างกนัมาก กล่าวคอื ผูห้ญงิจะกงัวลใจมาก 
ส่วนผูช้ายจะกงัวลใจน้อยกว่า ทัง้นี้เพราะ 

1. ค่านิยมของสงัคมไทยเชื่อว่า ผูห้ญงิทีเ่คยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้จะ
หมดคุณค่า แต่ส าหรบัผูช้าย การมเีพศสมัพนัธเ์ป็นเรือ่งธรรมดา 

2. ผูห้ญงิอาจตัง้ครรภ ์ซึง่เป็นการประจานตนเองและพ่อแมใ่หอ้บั
อาย แต่ผูช้ายไมม่ปัีญหานี้ ยิง่กว่านัน้ หากผูห้ญงิไปท าแทง้ก็
อาจไดร้บัอนัตรายจนเสยีชวีติได ้

วรรณอาจตดิโรค ตัง้ครรภ ์ถูกสงัคมตฉิินนินทา พ่อแมโ่กรธ อบัอาย เสยี
อนาคต ลดโอกาสในการมคีู่ครองทีด่ต่ีอไป 
วิทย ์อาจตดิโรค อาจถูกวรรณเรยีกรอ้งความผกูพนัเรยีกรอ้งความ
รบัผดิชอบ และเรยีกรอ้งทางกฎหมาย กรณทีีต่อ้งแต่งงานกนั เพราะ
วรรณตัง้ครรภ ์อาจมผีลเสยีตามมาจากความไมพ่รอ้มในการมคีรอบครวั 
เช่น รายได ้ความรู ้
ความรบัผดิชอบ ความเขา้ใจในการใชช้วีติคู่ และความพรอ้มในการเป็น
พ่อแม ่ฯลฯ 
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ภาพท่ี 4  
“ถา้ยอ้นหลงักลบัไปได ้วรรณและวทิยจ์ะ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหานี้ไดอ้ยา่งไร 
 

วรรณ ควรระมดัระวงัตนเองไมไ่ปไหนกบัวทิยต์ามล าพงัในทีล่บัตา ไม่
ยอมใหถู้กเนื้อตอ้งตวั ซึง่จะท าใหเ้กดิมอีารมณ์เพศได้ 
วิทย ์ควรใหเ้กยีรตคินรกั รกัษาชื่อเสยีงของวรรณ ไมฉ่วยโอกาสรกุเรา้
เช่น ถูกเนื้อตอ้งตวั กอดจบู ซึง่มกัจะไมส่ามารถยบัยัง้ความตอ้งการทาง
เพศต่อไปได ้
ถ้าทัง้คู่ต้องการมีเพศสมัพนัธก์นัต้องค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

1. มคีวามรกัทีม่ ัน่คงต่อกนั 
2. ยนิยอมพรอ้มใจทัง้สองฝ่าย 
3. สามารถรบัผดิชอบและแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้ 
4. ค านึงถงึความปลอดภยัจากการตัง้ครรภแ์ละการตดิโรค 
5. ค านึงถงึความรูส้กึของพ่อแมข่องทัง้สองฝ่ายและการยอมรบั 

ของสงัคม 
ถา้ทัง้คู่สามารถรบัผดิชอบการมเีพศสมัพนัธแ์ละตดัสนิใจ 

จะมเีพศสมัพนัธก์นั ใหค้ านึงถงึความปลอดภยัจากการตัง้ครรภ์ 
ขณะทีย่งัไมพ่รอ้ม รวมทัง้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอดส ์ 
โดยการสวมถุงยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร 

 

 ชายหญงิคู่หนึ่งแต่งงานอยูด่ว้ยกนัมานานจนแก่เฒ่า ฝ่ายหญงิมกีล่องเกบ็ของอยูใ่บหนึ่งวางในตู้

เสือ้ผา้และก าชบักบัสามวี่าอยา่ไดเ้ปิดดหูรอืถามใดใดทัง้สิน้  

 เวลาผ่านไปหลายสบิปี วนัหนึ่งฝ่ายหญงิป่วยมาก หมอลงความเหน็ว่าเธอคงจะมชีวีติอยูต่่อไปอกีไม่

นาน เธอขอใหส้ามหียบิกล่องใบนัน้จากตูเ้สือ้ผา้ เมือ่เธอเปิดฝากล่องขึน้มา พบว่ามตุ๊ีกตาถกัไหมพรมกบั

ธนบตัรทัง้เก่าและใหม่บรรจุอยูข่า้งในจนเตม็กล่อง สามเีองกแ็ปลกใจว่าเงนิเหล่านี้มาจากไหน 

 ฝ่ายหญงิพดูว่า "ในวนัแต่งงานของเรา คุณย่าของฉนัไดใ้หบ้ทเรยีนสอนใจ ท่านว่าครอบครวัเป็น

เรือ่งละเอยีดอ่อน หนกันิดเบาหน่อยตอ้งใหอ้ภยัและอดทน ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั ไวเ้นื้อเชื่อใจ มคีวามรกั

ใหแ้ก่กนัและทีส่ าคญัคอืมคีวามเขา้ใจกนั" เธอหยดุพดูพรอ้มกบัยืน่มอืลบูตุ๊กตาไหมพรมไปมา "คุณย่าได้

แนะเคลด็ลบัใหว้่า เมือ่ใดทีค่วามรูส้กึไมพ่อใจเกดิขึน้หรอืรูส้กึโกรธมากๆขึน้มา ใหถ้กัตุ๊กตาไหมพรมเกบ็ไว ้

1 ตวัเสมอ"  

 ฝ่ายชายเหลอืบมองเขา้ไปในกล่องมตุ๊ีกตาไหมพรม 2 ตวัวางอยู ่เขาเบอืนหน้าไปอกีทางเพื่อไมใ่ห้

ภรรยาเหน็น ้าตาแห่งความปลืม้ปิต ิเขารูส้กึซาบซึง้น ้าใจของภรรยาทีม่ต่ีอเขาเป็นยิง่นกั ตลอดชวีติสมรสที่

ยาวนาน มตุ๊ีกตาไหมพรมเพยีง 2 ตวัเท่านัน้แทนจ านวนครัง้ทีภ่รรยาไดโ้กรธเคอืงเขา  

 หลงัจากปาดคราบน ้าตาแลว้ เขาหนักลบัมา ฝ่ายภรรยาพดูต่อ "คุณคงแปลกใจกบัเงนิกอ้นน้ีสนิะ" 

 ฝ่ายหญงิหยบิมนัขึน้มาแลว้พูดต่อว่า "มนัเป็นเงนิทีไ่ดม้าจากการทยอยขายตุ๊กตาไปทลีะตวัๆตลอด 50 ปีที่

ผ่านมาค่ะ"  

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การใหอ้ภยั และความอดทน เป็นสิง่ทีช่่วยประคบัประคองความรกัใหย้ัง่ยนื 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี5-6  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 11   คณุธรรม จริยธรรม 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 24  ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ            เวลา 2 ชัว่โมง 

 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

 ลกูเสอืสามารถอธบิายวธิกีารประพฤตตินใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูอ้ื่นได ้

2. เน้ือหา 

 ในฐานะทีเ่ป็นลกูเสอืวสิามญั ต้องมใีจสะอาด คดิแต่เรือ่งทีเ่ป็นมงคล สามารถควบคุมสตแิละจติใจ

ของตนไมใ่หฟุ้้งซ่าน รปู-รส-กลิน่-เสยีง-สมัผสั และของมนึเมาจนเกนิกว่าเหตุ ท่านต้องเป็นตวัของตวัเอง

และเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่ผูอ้ื่น ในทุกสิง่ทุกอย่างทีท่่านคดิ-พดู และกระท า 

 ลกูเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ คอื ลกูเสอืตอ้งประพฤตตินใหถู้กตอ้งอยูใ่นศลีธรรม อยู่

ในกรอบประเพณ ีละเวน้ความชัว่และอกุศลกรรมต่างๆ ตอ้งมหีริโิอตปัปะ คอืรูจ้กัละอายต่อบาป เกลยีดชงั

และกลวัความชัว่ ไมเ่หน็แก่สนิจา้งรางวลั มสีตคิ่อยเหนี่ยวรัง้ไม่ยอมใหใ้จพาไปในทศิทางทีผ่ดิมวีาจาไพเราะ

ไมก่ล่าวส่อเสยีดใหผู้อ้ื่นเดอืนรอ้น มจีติใจดไีมค่ดิรา้ยต่อผูอ้ื่น รูจ้กัใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั ในฐานะทีท่่านเป็น

ลกูเสอืวสิามญั ท่านตอ้งเป็นตวัเอง และเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่ผูอ้ื่นในทุกสิง่ทุกอย่างทีท่่าน คดิ พดู และกระท า 

 ในฐานะทีเ่ป็นลกูเสอืวสิามญัตอ้งจ าไวว้่า การขา้มจากความเป็นเดก็ไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่นัน้มไิดเ้ป็น

แค่เพยีงเรยีนรูใ้นการปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื แต่ลกูเสอืวสิามญัตอ้งใชก้ฎของลกูเสอืนัน้ส าหรบัปฏบิตัใิน

ดา้นการด าเนินชวีติประจ าวนั ในปัจจบุนัลกูเสอืวสิามญัตอ้งเป็นตวัอยา่งแก่ผูอ้ื่น และอาจชกัน าเขาเหล่านัน้

ใหไ้ปในทางทีด่หีรอืชัว่ได ้ถา้ลกูเสอืวสิามญัปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืกย็อ่มเป็นตวัอยา่งทีด่ ี

แต่ถา้ไมป่ฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืกอ็าจจะน าผูอ้ื่นไปในทางทีไ่มด่ ีเพราะฉะนัน้ลกูเสอื

วสิามญัตอ้งยดึมัน่ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืไวต้ลอดเวลาโดยทีม่ไิดห้มายถงึการท่องจ าแบบนกแกว้

นกขนุทอง ตอ้งจ าแลว้น าไปประพฤตปิฏบิตัจินเกดิความเคยชนิเป็นปกตนิิสยัแลว้จะประสบความส าเรจ็ใน

ชวีติ  

3. ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ใบความรู ้“หริโิอตปัปะ” 

 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
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4. กิจกรรม 

 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจแยก) 

 4.2 เพลง หรอืเกม 

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิราย คนด/ีความด ีคนชัว่/ความชัว่ เกีย่วกบัความคดิ 

พดูและการกระท า ตวัอยา่งจากหนงัสอืพมิพ ์TV หรอืสื่ออื่นๆ 

   2) ทบทวนกฎของลกูเสอืขอ้ที ่10 ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยการวาจา ใจ และการปฏบิตัติามกฎ

ของลกูเสอืขอ้ดงักล่าว และการไมป่ฏบิตัติามกฎของลกูเสอืขอ้ดงักล่าว มผีลอยา่งไร  

   3) แบ่งลกูเสอืเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มรว่มกนัอภปิราย สรปุลงกระดาษชารท์ และน าเสนอ ดงันี้ 

  กลุ่มที ่1 การประพฤตชิอบดว้ยกาย (กายกรรม) และผลของการประพฤตชิอบ/ ไม่ประพฤติ

ชอบดว้ยกาย  

  กลุ่มที ่2 การประพฤตชิอบดว้ยวาจา (วจกีรรม) และผลของประพฤตชิอบ/ไมป่ระพฤตชิอบดว้ย

วาจา 

  กลุ่มที ่3 การประพฤตชิอบดว้ยใจ (มโนกรรม)และผลของการประพฤตชิอบ/ไมป่ระพฤตชิอบ

ดว้ยใจ (อภปิราย/สรปุ 15 นาท ีน าเสนอ 5 นาท)ี 

   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุเพื่อสรา้งนิสยัใหเ้ป็นคนทีส่ะอาดกาย สะอาดใจ สะอาด

วาจา 

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชงัธง เลกิ) 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัของการการประพฤตตินทีรู่จ้กั

ละอาย เกรงกลวัต่อความชัว่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจกักิจกรรมท่ี   24 

เพลง 
ลกูเสือไม่จบัมือขวา 

     ลกูเสอืเขาไมจ่บัมอืขวา  ยืน่ซา้ยมาจบัมอืกนัมัน่ 

    มอืขวาใชเ้คารพกนั (ซ ้า)   ยืน่มอืซา้ยออกมาพลนั แลว้จบัมอืจบัมอื 

    จบัมอืนัน้หมายถงึมติร   เหมอืนญาตสินิท ควรคดิยดึถอื 

    ยิม้ดว้ยเมือ่ยามจบัมอื (ซ ้า)  เพราะพวกเราคอืลกูเสอืดว้ยกนั  

 

 

ใบความรู้  
หิริโอตปัปะ 

ค าว่า “หริโิอตปัปะ” หมายถงึอะไร 

 หริ ิความละอายต่อบาปกรรมทีต่นกระท านัน้ยิง่กว่าคนทีเ่ป็นโรครา้ยแต่งตวัเรยีบรอ้ยเขา้ไปในที่

สาธารณะ ยอ่มมคีวามละอายแก่ใจตนเสมอ คนอื่นจะรูเ้หน็หรอืไมก่ต็าม แต่ใจของตนรูเ้หน็ดว้ยใจตนเองอยู่

ตลอดเวลา 

 โอตปัปะ ความกลวัต่อบาปกรรมทีต่นกระท าดว้ยกาย วาจา และใจ อนัจะเกดิมขีึน้แก่ตน กลวัยิง่

กว่าเหน็อสรพษิ ยอ่มไมส่ามารถเขา้ไปใกลไ้ด ้ความกลวับาปทีเ่หน็ดว้ยใจ และกลวัดว้ยใจนัน้ ยอ่ยสะดุง้

หวาดเสยีวอยูเ่ป็นนิจ เหมอืนเป็นแผลทีห่วัใจ ใครจะเจบ็ปวดดว้ยหรอืไมก่ต็าม ผูน้ัน้ยอ่มเจบ็ปวดอยูค่นเดยีว 

ความละอายและความกลวัเหล่านี้ เปรยีบเหมอืนบุคคลผูล้ะอายและกลวับาปกรรมทีล่ะเมดิล่วงเกนิศลีขอ้

นัน้ๆ เมือ่มคีวามละอายและกลวับาปกรรมอยูอ่ยา่งนี้แลว้ ผูน้ัน้ยอ่มมสีตริะวงัตวัอยูทุ่กเมือ่ แลว้มนัจะล่วง

ละเมดิศลีขอ้นัน้ๆ ไดอ้ยา่งไร 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ต้นไม้ 

 

 ตน้ไม ้มทีัง้ต้นไมย้นืตน้และตน้ไมล้ม้ลุก ถา้เป็นตน้ไมใ้หญ่ (ตน้ไมย้นืตน้) จะมกีิง่กา้นสาขามใีบให้

ความร่มเยน็ เมือ่มนัตายไป ใบกน็ ามาท าปุ๋ ย กิง่กา้น ล าตน้ เรากน็ ามาใชเ้ป็นถ่านหรอืน าไปสรา้งบา้นท า

ประโยชน์อื่น ๆ อกีมากมาย แลว้ลกูเสอืลองเปรยีบเทยีบกบัตวัเรา ดซูวิ่าต้นไมย้งัใหป้ระโยชน์แก่มนุษย์

มากมาย แต่มนุษยถ์้าตายไปรา่งกายกเ็น่าเป่ือยไมไ่ดใ้หป้ระโยชน์อะไรแก่มนุษยไ์ดเ้ลย  

 ฉะนัน้ เมือ่เรายงัมวีติอยู ่เราควรจะท างานใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากทีสุ่ด อยา่ใหเ้ขาพดูไดว้่า 

เกดิมาเสยีชาตเิกดิ ตน้ไมย้งัมคีุณประโยชน์มากว่า 

เร่ืองน้ีสอนให้ร่า เราควรท าความดเีมือ่ยงัมชีวีติอยูใ่หช้นรุ่นหลงัไดจ้ดจ า 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยท่ี 12  สมัพนัธภาพและการส่ือสาร 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 25  การพดูสภุาพ        เวลา 2  ชัว่โมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

      ลกูเสอืสามารถใชค้ าพดูทีเ่หมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

2. เน้ือหา 

 การอยู่รว่มกนัในสงัคมตอ้งอาศยัการพูดคุยสนทนาเป็นการสื่อความเขา้ใจ การพดูจาสื่อสารมผีลต่อ

สมัพนัธภาพทัง้ในทางท าลายหรอืสรา้งเสรมิ ความเขา้ใจถงึการพดูจาสุภาพ หรอืการสื่อสารทีส่รา้งสรรคจ์ะ

ช่วยใหล้กูเสอืสามารถสรา้งมติรภาพในการอยู่รว่มในสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสมซึง่กค็อื การใชส้รรพนามที่

เหมาะสม มหีางเสยีง มสี าเนียงทีส่ ื่อถงึการใหเ้กยีรตกิบัประเภทบุคคลทีส่นทนาดว้ย 

3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ใบงาน 

 3.3 ใบความรูส้ าหรบัผูก้ ากบัลกูเสอื 

3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
4. กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)     

4.2 เพลง หรอืเกม      

4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้       

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเขา้สู่บทเรยีนดว้ย “การสวมบทบาทการพดู 2 แบบ” (น่าสนทนา 

ดว้ยและไมน่่าสนทนาดว้ย)  

  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนลกูเสอืแสดงความรูส้กึ สงัเกตความแตกต่างของการพดูทัง้ 2 แบบ และ

ผลทีต่ามมา          

  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยาย “การพดูสุภาพ”    

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานใหก้ลุ่มลกูเสอืท าตามใบกจิกรรม  

  5) กลุ่มลกูเสอืน าเสนอการสวมบทบาท ผูก้ ากบัน าอภปิรายเพิม่เตมิชื่นชม สรปุ จากการ

น าเสนอ 

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)     
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5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิรายและแสดงบทบาทสมมตุ ิ
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึคุณค่าของการพดูจาสุภาพ 
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เพลง 
สวสัดี ขอโทษ และขอบคณุ 

 
เมือ่เจอกนัเราทกักนัสวสัด ี  สวสัดคีรบั/สวสัดคี่ะ 

เมือ่ผดิพลัง้ขออภยัขอโทษท ี  ขอโทษครบั/ขอโทษค่ะ 
เมือ่จากกนัยกมอืไหวส้วสัด ี  สวสัดคีรบั/สวสัดคี่ะ 

เมือ่ใครมจีติไมตรขีอขอบคุณ   ขอบคุณครบั/ขอบคุณค่ะ 
 

ใบงาน 

สถานการณ์ 

 ชายและสงิหเ์จอกนัหน้าโรงเรยีน ชายทกัสงิห ์ๆ ตอบกลบัมาดงันี้ 
บทบาทสมมติท่ี 1 
 ชาย “สวสัดสีงิห ์เป็นไงมัง่ ?” 
 สงิห ์ เหลอืบตามองหน้า ไมต่อบ ท าท่าจะเดนิผ่านไป 
 ชาย “เฮย้ เป็นไรหรอืเปล่า ?” 
 สงิห ์ “อยา่ยุง่ไดม้ ัย๊ ร าคาญ” 
บทบาทสมมติท่ี 2 
 ชาย “สวสัดสีงิห ์เป็นไงมัง่ ?” 
 สงิห ์ “สบายด ีนายล่ะ ?” 
 ชาย “อ๋อ เรากส็บายด”ี 
 สงิห ์ “กนิขา้วมาหรอืยงั ไปกนิดว้ยกนัมัย๊ ?” 
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ใบงาน 

ใหก้ลุ่มลกูเสอืรว่มกนัวเิคราะหแ์ละหาวธิกีารพดูทีสุ่ภาพในสถานการณ์ต่อไปนี้ หมูล่ะ 1 สถานการณ์ 
(เวลา 20 นาท)ี พรอ้มแสดงบทบาทสมมตใินทีป่ระชุม   (หมูล่ะ 5 นาท)ี 

หมู ่1 รบัโทรศพัทจ์ากคนไม่รูจ้กั 
หมู ่2 พบคนแปลกหน้าถามเสน้ทาง 
หมู ่3 ครตู าหนิ 
หมู ่4 ขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนทีเ่ก่งกว่า 
หมู ่5 ขอทราบขอ้มลูจากเจา้หน้าทีธุ่รการโรงเรยีน 

 

ใบความรู้ 
      ถงึบางพดูพดูดเีป็นศรศีกัดิ ์ 

      มคีนรกัรสถอ้ยอรอ่ยจติ 

      แมน้พดูชัว่ตวัตายท าลายมติร  

      จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพูดจาฯ 

สุนทรภู่ 

การพดูจาสภุาพ 
 การพดูจากนันัน้มผีลต่อสมัพนัธภาพอยา่งยิง่ ดงัค ากลอนทีว่่า“คารมเป็นต่อ รปูหล่อเป็นรอง” 
 การพดูจาอย่างไรทีเ่รยีกว่า “สุภาพ”พงึพจิารณาในหลายประเดน็ ดงันี้ 

1. พดูดว้ยความรูส้กึทีด่ต่ีอคนที่เราพดูดว้ย การพดูคอืการใหค้วามใส่ใจ ความรกั ความปรารถนาด ี
การใหเ้กยีรตยิกยอ่ง ค านึงถงึจติใจคนฟังเสมอ 

2. พดูดว้ยท่าท ีถอ้ยค าและน ้าเสยีงทีสุ่ภาพมหีางเสยีง ใหเ้กยีรต ิมจีงัหวะทีเ่หมาะสม ไมแ่ยง่พดูขณะที่
คนอื่นยงัพดูไมจ่บ สงัเกตว่าผูฟั้งเขา้ใจ ตามทนัหรอืไม่ 

3. พดูเหมาะสมกบักาลเทศะเช่น เหมาะกบับุคคล  เวลา  สถานที ่  
4. พดูแลว้ใหป้ระโยชน์จงึพดู พดูแลว้ไมไ่ดป้ระโยชน์ เงยีบเสยีดกีว่า ดัง่สุภาษติทีว่่า 

“พดูไปสองไพเบีย้ นิ่งเสยีต าลงึทอง” 
5. พดูเมือ่คนฟังพรอ้มทีจ่ะฟังเท่านัน้ ถา้คนฟังไมพ่รอ้ม การพดูกไ็มไ่ดป้ระโยชน์  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

พดูดีเป็นศรีแก่ตวั 
 

 มบีุตรเศรษฐสีามคน อยากไดด้อกบวั จงึชวนกนัไปทีส่ระบวัแห่งหนึ่งซึง่มชีายจมกูแหว่งเฝ้ารกัษา
อยู ่บุตรเศรษฐคีนทีห่นึ่งไดพ้ดูกบัชายจมกูแหว่งทีเ่ฝ้าสระบวัว่า 
 “ท่านผูเ้จรญิ ธรรมดาผมและหนวดทีโ่กนแลว้ยงังอกไดฉ้นัใดจมกูของท่านคงงอกไดฉ้นันัน้ ขอท่าน
จงใหด้อกบวัแก่ขา้พเจา้เถดิ” 
 บุตรเศรษฐคีนทีส่องพดูว่า “พชืทีเ่ราหว่านลงในนายอ่มงอกงามขึน้ไดฉ้นัใดจมกูของท่านคงงอกได้
ฉนันัน้ ขอท่านจงใหด้อกบวัแก่ขา้พเจา้เถดิ” 
 ชายจมกูแหว่งไดฟั้งบุตรเศรษฐทีัง้สองพดูเอาแต่ไดเ้ช่นนัน้กโ็กรธ จงึไมใ่หด้อกบวับุตรเศรษฐคีนที่
สาม เมือ่เหน็ชายจมกูแหว่งโกรธจงึพดูว่า 
 “ทัง้สองคนนัน้พดูไม่จรงิ ธรรมดาจมกูทีแ่หว่งไปแลว้จะงอกขึน้เหมอืนผม หนวด และพชืนัน้ไมไ่ด ้
ขา้พเจา้พดูนี้เป็นความจรงิ ท่านจงใหด้อกบวัแก่ขา้พเจา้เถดิ” 
 ชายจมกูแหว่งไดฟั้งบุตรเศรษฐคีนทีส่ามพดูดงันัน้ จงึกล่าวว่า 
 “ท่านเป็นคนพดูจรงิ พดูถูก ขา้พเจา้ชอบใจ ไมเ่หมอืนสองคนทีพ่ดูมาก่อนยกยอ่งขา้พเจา้เกนิความ
จรงิ ขา้พเจา้จะใหด้อกบวัแก่ท่าน” 
 แลว้ชายจมกูแหว่งกห็ยบิดอกบวัมดัใหญ่ใหแ้ก่บุตรเศรษฐคีนทีส่าม 

 

คน้จาก http://www.everykid.com/nitan/speak_the_truth.html วนัที2่9 มถุินายน 2556 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   “การพูดความจรงิยอ่มน ามาซึง่ผลตอบแทนทีด่”ี 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.2-3) 

หน่วยท่ี 12   สมัพนัธภาพและการส่ือสาร 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 26    การเลือกคู่ครอง               เวลา  2  ชัว่โมง 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัในการเลอืกคู่ครองทีเ่หมาะสมได ้

2. เน้ือหา 
หญงิชายมกัใหค้วามส าคญักบัคุณสมบตัขิองคู่ครองทีแ่ตกต่างกนัคอื หญงิจะใหค้วามส าคญักบั

คุณสมบตัทิีเ่ป็นคุณค่าภายในตนเป็นอนัดบัแรกแต่ชายมกัเลอืกคู่ครองโดยมองทีร่ปูลกัษณ์ภายนอกเป็น
อนัดบัตน้ๆ การเลอืกคู่ครองทีเ่หมาะสมโดยค านึงถงึคุณสมบตัทิีด่งีามจะมผีลต่อการมชีวีติครอบครวัทีม่ ี
ความสุขและยัง่ยนื 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบงาน 1 และ 2 
 3.3 ใบความรู ้ 
 3.4 วสัดุประกอบใบงาน ไดแ้ก่ กระดาษฟลปิชารท์, ปากกาหวัสกัหลาด และกระดาษชิน้เลก็ส าหรบั

ลกูเสอืเขยีนในการท างานกลุ่ม 2 ครัง้ 
 3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่ง “ลกูเสอืตอ้งการคบเพื่อนลกัษณะใด” โดยไมต่อ้งสรปุ 

  2) ส ารวจความเหน็ “เมือ่ลกูเสอืโตเป็นผูใ้หญ่ จะเลอืกคู่ครองทีม่ลีกัษณะอย่างไร” ตามใบ
กจิกรรม 1 

  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวมค าตอบทัง้หมด เขยีนบนกระดาษฟลปิชารท์โดย แยก 
ความเหน็ตามเพศ ชาย-หญงิ 
  4) ลกูเสอืจบัคู่เพศเดยีวกนั ช่วยกนัคดิว่า จากคุณสมบตัขิองคู่ครองทีต่อ้งการทัง้หมด 
บน กระดาษฟลปิชารท์ ถา้ใหเ้ลอืกคุณสมบตั ิ1 อยา่ง ลกูเสอืจะเลอืกคุณสมบตัขิอ้ใด  
  5) ผูก้ ากบัลกูเสอืเขยีนคุณสมบตัทิีถู่กเลอืกแยกตามเพศชาย-หญงิ  
บนกระดาษฟลปิชารท์ 
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  6) แบ่งลกูเสอืออกเป็นกลุ่ม ๆละ 8 คน โดยคละชายหญงินัง่ลอ้มวง และใหอ้ภปิรายตาม 
ประเดน็ในใบกจิกรรม 2 
  7) ผูแ้ทนกลุ่มรายงาน ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายเพื่อใหไ้ดข้อ้สรปุแนวคดิทีค่วรไดต้ามใบ
ความรู ้
  8) ลกูเสอืแต่ละคนเขยีนขอ้ความสัน้ๆ “คู่ครองในอนาคตของฉนั........................................” 
แลว้แลกกนัอ่านในกลุ่ม  
  4.4 ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัของการเลอืกคู่ครองโดย

พจิารณาจากคุณสมบตัภิายใน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 26 
 

เพลง  
ย้ิม 

ยิม้ ยิม้ กนัเถอะนะ ยิม้แลว้พาคลายเศรา้   
ยิม้พาใหค้ลายเหงา  ยิม้พาเราเพลนิใจ    

     ยิม้นัน้พาสุขล ้า  ท าเรือ่งยากเป็นงา่ย 
    ยิม้ใหก้นัเมือ่ไร   เรือ่งรา้ยจะกลายเป็นด ี
 
 

ใบงาน 1 
 
ค าแนะน า  ลกูเสอืแต่ละคนใหเ้ลอืกคุณสมบตัต่ิอไปนี้เพยีง 3 ประการทีค่ดิว่าเป็นคุณสมบตัขิองคู่ครองที่
ลกูเสอืตอ้งการจะเลอืกในอนาคต ( ลกูเสอือาจเขยีนคุณสมบตัอิื่นๆทีน่อกเหนือจากนี้กไ็ด)้ เขยีนลงบน
กระดาษชิน้เลก็ทีแ่จกให ้เขยีน 1 คุณสมบตัต่ิอ 1 แผ่น โดยไมต่อ้งเขยีนชื่อ แต่ใหเ้ขยีนเพศของลกูเสอืทีห่วั
กระดาษค าตอบ           
 (เวลา 5 นาท)ี 

1. หน้าตาด ี   11. ขยนั 
2. ฉลาด   12. ท าอาหารเก่ง 
3. เอือ้เฟ้ือ   13. รกัเดยีวใจเดยีว 
4. ฐานะด ี   14. สบายใจเมือ่ยูใ่กล้ 
5. เป็นนกักฬีา   15. มคีวามรบัผดิชอบ 
6. รกัครอบครวั  16. พดูเก่ง 
7. ซื่อสตัย ์   17. แต่งกายด ี
8. ใจเยน็   18. รปูร่างสมส่วน 
9. สุขภาพด ี   19. เรยีนเก่ง 
10. มเีสน่ห ์   20. ประหยดั 
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ใบงาน 2 
ค าแนะน า  ลกูเสอือภปิรายกลุ่ม ตามประเดน็ทีไ่ดร้บัมอบหมาย (เวลา 15 นาท)ี เมื่อไดข้อ้สรปุแลว้ 
ส่งตวัแทนรายงาน 
กลุ่มท่ี 1-2 
1. คุณสมบตัขิองคู่ครองในอนาคต(ในกระดาษฟลปิชารท์) ทีล่กูเสอืชายและหญงิเลอืกในครัง้แรก 

ลกูเสอืเหน็ว่า มคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่และแตกต่างกนัอยา่งไร 
2. ในอนาคต ถา้ตอ้งเลอืกคู่ครองจรงิๆ ท าอย่างไรจงึจะแน่ใจว่า จะไดคู้่ครองทีม่คีุณสมบตัติรง

ตามทีเ่ราตอ้งการ ไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่มาอยูเ่ป็นครอบครวัเดยีวกนั 
กลุ่มท่ี 3-4 
1. เมือ่จะตอ้งเลอืกคุณสมบตัเิพยีง 1 อยา่ง ลกูเสอืคดิว่าคุณสมบตัทิีล่กูเสอืชายกบัลกูเสอืหญงิ

เลอืกในครัง้ทีส่องมคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่และแตกต่างกนัอยา่งไร 
2. ถา้จะตอ้งเลอืกคู่ครองจรงิๆในอนาคต ท าอย่างไรจงึจะแน่ใจว่า จะไดคู้่ครองทีม่คีุณสมบตัติรง

ตามทีเ่ราตอ้งการ ไมเ่ปลีย่นแปลงเมือ่มาอยูเ่ป็นครอบครวัเดยีวกนั 
 
ใบความรู้ 
           แนวคิดท่ีควรได้ 

ประเดน็อภิปราย แนวคิดท่ีควรได้ 

1. คุณสมบตัขิองคู่ครองในอนาคต (ใน

กระดาษฟลปิชารท์) ทีล่กูเสอืชายและหญงิ

เลอืกในครัง้แรก ลกูเสอืเหน็ว่า มคีวาม

แตกต่างกนัหรอืไม ่และแตกต่างกนัอยา่งไร 

 

- จะเหน็ว่าชาย-หญงิใหค้วามส าคญักบั
คุณสมบตัขิองคู่ครองทีต่่างกนั 

- หญงิมกัใหค้วามส าคญักบัคุณสมบตัทิี่
เป็นคุณค่าภายในตนเป็นอนัดบัแรกๆ 

- ชายมกัเลอืกคู่โดยมองทีร่ปูลกัษณ์
ภายนอกเป็นอนัดบัแรกๆ 

2. เมือ่จะตอ้งเลอืกคุณสมบตัเิพยีง 1 อยา่ง 

ลกูเสอืคดิว่าคุณสมบตัทิีล่กูเสอืชายกบัลกูเสอื

หญงิเลอืกในครัง้ทีส่องมคีวามแตกต่างกนั

หรอืไม ่และแตกต่างกนัอย่างไร 

 เมือ่ใหเ้ลอืกคุณสมบตัปิระการเดยีว ทัง้ชาย

และหญงิมกัมคีวามเหน็ทไีม่ต่างกนั เนื่องจาก

จรงิๆแลว้ การเลอืกคู่ครองเป็นเรือ่งคุณความดี

ของคนมากกว่ารปูลกัษณ์ภายนอก 

3. ถา้จะตอ้งเลอืกคู่ครองจรงิๆในอนาคต ท า

อยา่งไรจงึจะแน่ใจว่า จะไดคู้่ครองทีม่ ี

คุณสมบตัติรงตามทีเ่ราตอ้งการ ไม่

เปลีย่นแปลงเมือ่มาอยูเ่ป็น ครอบครวัเดยีวกนั 

การเลอืกคู่ครองควรใชเ้วลาศกึษากนัใหถ่้อง

แทก่้อน และควรเตรยีมตวัใหม้คีวามพรอ้มทุก

อยา่ง เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิปัญหามาภายหลงั 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

คู่แท้ 

 

   ครัง้หนึ่งนานมาแลว้ …มคีรกูบัลกูศษิยน์ัง่อยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่ ซึ่งใกลก้บัสนามหญา้อนักวา้งใหญ่ ทนัใดนัน้ 

ลกูศษิยค์นหนึ่งกถ็ามขึน้มาว่า 

   ลกูศษิย ์: อาจารยค์รบั ผมสงสยัจงัเลยว่า เราจะหาคู่แทเ้ราเจอไดไ้งครบั อาจารยบ์อกผมหน่อยไดไ้หม

ครบั? 

   อาจารย ์: ง ัน้ เธอลองมองไปทางนัน้นะ ตรงนัน้น่ะ มหีญา้เยอะแยะ เธอลองเดนิ ไปหาหญ้าต้นทีส่วยทีสุ่ด 

แลว้เดด็มาใหค้รสู ิตน้เดยีวเท่านัน้นะ แต่ว่า เวลาเธอเดนิเน่ีย เธอตอ้งเดนิไป ขา้งหน้าอย่างเดยีวนะ หา้ม

เดนิถอยหลงั เขา้ใจไหม 

   ลกูศษิย ์: ไดเ้ลยครบั อาจารยร์อสกัครูน่ะครบั (ว่าแลว้ กว็ิง่ตรงไปยงัสนามหญา้) หลงัจากนัน้ไมน่าน… 

   ลกูศษิย ์:ผมกลบัมาแลว้ครบัอาจารย ์

   อาจารย ์: ท าไมครไูมเ่หน็ตน้หญา้สวยๆ ในมอืเธอเลยหละ 

   ลกูศษิย ์: ตอนทีผ่มเดนิไปแลว้ผมเจอตน้หญา้สวย ๆ ผมกก็ค็ดิว่าเดีย๋วกค็งเจอตน้ทีส่วยกว่านี้ ดงันัน้ผมก็

เลยไมเ่ดด็มนั แลว้ผมกเ็ดนิไปเรือ่ย รูต้วัอกีท ีมนักส็ุดสนามหญา้แลว้ ครบั จะเดนิกลบักไ็มไ่ด ้เพราะ

อาจารยส์ัง่หา้มไว ้

อาจารย ์: นัน่แหละ คอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในชวีติจรงิ ตน้หญ้า กค็อื คนทีอ่ยูร่อบ ๆ ตวัเธอ ตน้หญา้ที่

สวยงาม กค็อื คนทีเ่ธอชอบ ส่วนทุ่งหญา้ กค็อื เวลา เวลาทีเ่ธอจะหาคู่แท ้อยา่มวัแต่เปรยีบเทยีบ แลว้คดิว่า 

คงจะมทีีด่กีว่านี้ เพราะถา้มวัแต่ เปรยีบเทยีบ เธอจะเสยีเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ อยา่ลมืว่า… "เวลาไม่

เคยยอ้นกลบั" 

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ควรตดัสนิใจในสิง่ทีต่อ้งการก่อนทีจ่ะสายเกนิไป 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือวิสามญั ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5-6, ประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช. 2-3) 

หน่วยท่ี 13  ประเมินผล  

แผนการจดักิจกรรมท่ี 27  การประเมินผล      เวลา 1 ชัว่โมง 

 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรม 

1.2 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถรบัการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 

1.3 เพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบักองลกูเสอื 

2.  เน้ือหา   

2.1 เกณฑก์ารตดัสนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551  

2.2 การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติ 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1 Flow Chart การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเลื่อนชัน้ของลกูเสอืและจบการศกึษา 

 3.2 การประเมนิทกัษะชวีติของลกูเสอืรายบุคคลหรอืรายหมูล่กูเสอื 

 3.3 ใบความรู ้

4.  กิจกรรม 

4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายหลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามทีห่ลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดเพื่อตดัสนิการจบการศกึษา 

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่านกจิกรรม

ลกูเสอื 

4.3 ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเองในส่วนทีไ่ม่

มัน่ใจ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 

4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 

5.  การประเมินผล 

5.1 สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 

 5.2 สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 27 

 1. การประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

Flow Char กระบวนการประเมินผลลกูเสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 

ลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ตดัสนิผลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์

ผลการประเมนิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1. เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 

2. การปฏบิตักิจิกรรม 

3. ผลงาน / ชิน้งาน 

4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะของ

ลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผูก้ ากบัประเมนิผลเรยีนของ

ลกูเสอื   ทีร่ว่มกจิกรรม 

- 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 ากบั 

งนุงง 

ไมเ่ขา้ใจ 

  มัน่ใจมาก พรอ้มรบัการประเมนิเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 

  พรอ้มรบัการประเมนิ 

 ไมแ่น่ใจ 

  ยงัตอ้งพฒันา/ ซ่อมเสรมิบางเรือ่ง 

 ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูก้ ากบัลกูเสอื 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูป้ระเมนิ 

 

 

 

 

 

 

 



264 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 

 

แบบประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตของลกูเสือส าหรบัผูก้  ากบัลูกเสือ 

ค าช้ีแจง  ใหผู้ต้อบท าแบบประเมนิทุกขอ้โดยแต่ละขอ้ใหท้ าเครือ่งหมาย / ลงในช่องทีต่รงกบัความ 

    เป็นจรงิ 

2.1 พฤติกรรมลูกเสือส 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 ฉนัจะมทีกัษะชวีติถา้แกไ้ข

ปรบัปรงุพฤตกิรรม 

ฉนัตอ้งพฒันาตนเองอกีมาก 
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2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามญัท่ีคาดหวงั 

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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2.3 พฤติกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีคาดหวงั 

รายการประเมิน 1 2 
1. ลกูเสอืพฒันาตนเองใหม้ทีกัษะในการท ากจิกรรมลกูเสอื 
   ตามความสนใจและไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 

  

2. ลกูเสอืท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครวั  
   สถานศกึษา ชุมชน และสงัคม 

  

3. ลกูเสอืใชเ้วลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ท ากจิกรรม อนุรกัษ์ส่งเสรมิจารตีประเพณ ี  
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).................................................................................................................................................. 
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2.4  พฤติกรรมลกูเสือวิสามญัท่ีคาดหวงั 

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).................................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 

1. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 

 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดใหก้จิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ปลูกฝังระเบยีบ

วนิัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกนั  รูจ้กัการเสยีสละ  บ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมและด าเนินวถิีชวีติใน

ระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภมูคิุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยัของลกูเสอื 

 การจดักจิกรรมลูกเสอืยงัต้องเป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านักงานลูกเสอืแห่งชาตแิละสอดคล้องกบั

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีดว้ย 

 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลกูเสือ 

 กิจกรรมลูกเสอืเป็นกิจกรรมนักเรยีนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชัว่โมงต่อปี

การศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 

 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานมปีระเดน็/สิง่ที่ต้อง

ประเมนิดงันี้ 

 1. เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

 2. การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของตน

และการท างานกลุ่ม 

 3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการ

เปลีย่นแปลงตนเอง 

 

 

 

*การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวมของกจิกรรมลกูเสอืก็

ได ้
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

จดักจิกรรมลกูเสอื 

ตามคู่มอืการจดักจิการลกูเสอืที่

เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้

สรปุผลการประเมนิ/ 

ตดัสนิผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมนิ 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

เกณฑก์ารประเมนิ 

1. เวลาเขา้รว่มกจิกรรม 

2. การปฏบิตักิจิกรรม 

3. ผลงาน / ชิน้งาน 

4. พฤตกิรรม/คุณลกัษณะของ

ลกูเสอื 

จดัพธิปีระดบัเครือ่งหมายลูกเสอื 

ตามประเภทลกูเสอื 
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การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายกจิกรรมมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
  1.2 ประเมนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะ
ของผู้เรยีนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กจิกรรม 
  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลกัษณะตามเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมนิรายกิจกรรมและน าผลการประเมนิไป
บนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4 ลูกเสอืทีม่ผีลการประเมนิไมผ่่านในเกณฑเ์วลาการเขา้รว่มกจิกรรม การปฏบิตักิจิกรรม
และผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลกัษณะตามที่สถานศกึษาก าหนด ผู้ก ากบัลูกเสอืต้องด าเนินการซ่อมเสรมิและ
ประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ ๆ ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยัใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของ
สถานศกึษา 
 2.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อการตดัสนิใจ 
  การประเมนิกจิกรรมลูกเสอืเพื่อตดัสนิควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดบัทางลูกเสอืและ
จบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละ
กิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่ อนชัน้ระดบัลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดบัการศกึษา โดยการด าเนินการดงักล่าวมแีนวทางปฏบิตั ิ
ดงันี้ 
  2.1 ก าหนดให้มผีู้รบัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอืของ
ลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2 ผูร้บัผดิชอบสรุปและตดัสนิใจผลการร่วมกจิกรรมลูกเสอืของลูกเสอืเป็นรายบุคคล ราย
หมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 
เกณฑก์ารตดัสิน 
 1.  ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานก าหนดไว้ 2 ระดบั คอื
ผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมเีวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบตัิกิจกรรมและมผีลงาน / 
ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมเีวลาเข้าร่วมกจิกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏบิตักิิจกรรม
หรอืมผีลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 3.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี / รายภาค 
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      ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัตามหลกัสูตรลกูเสอืแต่ละ
ประเภทก าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
       ไม่ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัที่หลกัสูตรลูกเสอื
แต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น  
รายชัน้ปี 
      ผ่ าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่ าน” ทุกชัน้ ปี ในระดับการศึกษานั ้น 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
(หมายเหตุ การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกิจกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวมของ
กจิกรรมลกูเสอืกไ็ด)้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.กรุงเทพมหานคร : โรง
พมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551 
 
2. การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติและคุณลกัษณะทางลกูเสอื 
 2.1 ความสามารถทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์
  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 
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   (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 
  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 รอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ 
   (10) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
  4) ลกูเสอืวสิามญั 
   (1) มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 

  (2) มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกตขิอง
ตนเอง 

   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 
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  (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 

  (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 
 

อ้างอิงจาก ผลลพัธก์ารจดักจิกรรมลกูเสอื คู่มอื  Bench Marking 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต 
  

ความหมายและองคป์ระกอบทกัษะชีวิต  
ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ าเป็นต่อการปรบัตวัในการเผชญิปัญหาต่าง ๆ  และ

สามารถด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในปัจจุบนั และเตรยีมพรอ้มส าหรบัการ
เผชญิปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่  โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู ้ 
3 ดา้น ดงันี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ป ญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

 ิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที ่1 องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ 

 
1. ด้านพทุธิพิสยั จดัไวต้รงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองคป์ระกอบรว่มและเป็นพืน้ฐานของทุก

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 - ความคิดวิเคราะหวิ์จารณ์ เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ประเมนิ ขอ้มลู 

ขา่วสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 
 - ความคิดสร้างสรรค ์เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไม่ยดึตดิอยู่

ในกรอบ และการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 
 



276 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือวิสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5-6 และ ปวช.2-3 

 

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

ตนเอง ยอมรบัความแตกต่างของตนเองกบับุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วยั อาชพี ระดบั
การศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม ศาสนา สผีวิ ทอ้งถิน่ สุขภาพ ฯลฯ 

 - ความเข้าใจ/เหน็ใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผู้อื่น เหน็อกเหน็
ใจและยอมรบัตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วยั อาชีพ ระดับ
การศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม ศาสนา สผีวิ ทอ้งถิน่ สุขภาพ ฯลฯ 

 - เหน็คณุค่า/ภมิูใจตนเอง เป็นการคน้พบ คุณสมบตัเิฉพาะตวัของตนเอง รูส้กึว่าตนเองมี
คุณค่า เช่น เป็นคนมนี ้าใจ ซื่อสตัย ์ยุตธิรรม และภูมใิจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของตนเอง เช่น ด้าน
สงัคม ดนตร ีกฬีา ศลิปะ การเรยีน ฯลฯ  

 - ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นความรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและมสี่วน
รบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสื่อมของสงัคมนัน้ คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมแีรงจูงใจที่จะท าดกีบัผู้อื่นและ
สงัคมส่วนรวมมากขึน้ จงึจดัเขา้คู่กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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

ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และสามารถรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิ ความตอ้งการ ของ
อกีฝ่ายหน่ึง มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

 - ทกัษะการตดัสินใจและการแก้ไขปัญหา การตดัสนิใจใชใ้นกรณทีีม่ทีางเลอืกอยูแ่ลว้    
จงึเริม่ตน้ดว้ยการวเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกเพื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดและน าไปปฏบิตั ิ ส่วนการ
แกไ้ขปัญหาเป็นความสามารถในการรบัรูปั้ญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลอืก 
ไดห้ลากหลาย วเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการแกปั้ญหาทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ดและน าไปปฏบิตั ิ 

 - ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรบัรูอ้ารมณ์
ตนเอง ประเมนิและรูเ้ท่าทนัว่าอารมณ์จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของตนอย่างไร และเลอืกใชว้ธิจีดัการกบั
อารมณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครยีดเป็นความสามารถในการรบัรูร้ะดบั
ความเครยีดของตนเอง รูส้าเหตุ หาทางแกไ้ข และมวีธิผี่อนคลายความเครยีดของตนเองอยา่งเหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิตทัว่ไปและทกัษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชี วิตทัว่ไป  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส าหรับ ปัญหาทัว่  ๆ ไปใน

ชวีติประจ าวนั ดว้ยทกัษะชวีติ 12  องคป์ระกอบ ใหก้บัเดก็ทุกคน  
 ทกัษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใชท้กัษะชวีติ 12 องคป์ระกอบ ทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบัการ

ป้องกนัปัญหาเฉพาะเรือ่งส าหรบัเดก็กลุ่มเสีย่ง โดยมคีรทูีป่รกึษาและระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนรองรบั 
 
ทกัษะชีวิตกบัการพฒันาเยาวชน  

 เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คอืเดก็ปกต ิเดก็กลุ่มเสี่ยง และเดก็ทีม่ปัีญหา ทกัษะชวีติ
จะเป็นกลยุทธส์ าคญัในการส่งเสรมิภูมคิุม้กนัทางสงัคม ใหก้บัเดก็ปกต ิและเดก็ทุกคน ส าหรบัเดก็กลุ่มเสีย่ง
ต้องมกีารสอนทกัษะชวีติเฉพาะในแต่ละปัญหา มคีรทูี่ปรกึษาและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนรองรบั ส่วน
เด็กที่มปัีญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชดิเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมรีะบบส่งต่อยงั
วชิาชพีเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตวัอย่างทกัษะชีวิตเฉพาะ 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิต และทกัษะการด ารงชีวิต 
 ทกัษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจติสงัคม อนัประกอบ ดว้ย ความรู ้ เจตคต ิและ
ทกัษะ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั และ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการเผชญิปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องคป์ระกอบ 
 ทกัษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทกัษะทีใ่ชใ้นกจิวตัรประจ าวนั ในเรือ่งพืน้ฐานของชวีติ 
มกัเป็นทกัษะทางกายภาพ เช่น อาบน ้า แต่งตวั ซกัเสือ้ผา้ ปรงุอาหาร ขีจ่กัรยาน ว่ายน ้า ผกูเงือ่นเชอืก การ
จดักระเป๋าเดนิทาง การใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทกัษะชีวิต และทกัษะการด ารงชีวิต  
 ทกัษะชวีติและทกัษะการด ารงชวีติ มกัถูกใชผ้สมผสาน เชื่อมโยงกนั ทัง้ในกจิวตัรประจ าวนัปกต ิ
และในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชวีติจะเป็นตวัช่วยในการเลอืกและใชท้กัษะการ
ด ารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกที ่ถูกเวลา และเกดิผลลพัธท์ีด่ ี
 สถานการณ์ทางจติสงัคม มกัใชท้กัษะชวีติเป็นหลกั ตวัอยา่ง เช่น  

 การจดัการกบัอารมณ์โกรธ ความขดัแยง้ และ ความรุนแรง 
 ตระหนกัรูแ้ละหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่าง ๆ รวมถงึการป้องกนัอุบตัเิหตุ   
 การช่วยเหลอืผูอ้ื่น และรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชงิบวกและสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 
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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)

 กจิวตัรทีท่ าเป็นประจ า ใชท้กัษะการด ารงชวีติเป็นหลกั เช่น อาบน ้า แต่งตวั แปรงฟัน ซกัเสือ้ผา้ 
ปรงุอาหาร ขีจ่กัรยาน ว่ายน ้า ผกูเงือ่นเชอืก ใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ ฯลฯ  
ทกัษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สรา้งดว้ย 2 วธิกีารใหญ่ ๆ คอื 
 1. เรยีนรูเ้องตามธรรมชาต ิซึง่ขึน้กบัประสบการณ์และการมแีบบอย่างทีด่ ีจงึไมม่ทีศิทางทีแ่น่นอน 
และกว่าจะเรยีนรูก้อ็าจชา้เกนิไป 
 2. สรา้งโดยกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ใหเ้ดก็เรยีนรูร้ว่มกนัในกลุ่ม ผ่าน
กจิกรรมรปูแบบต่าง ๆ ทีเ่ดก็ตอ้งมสี่วนรว่มทัง้ทางรา่งกายคอืลงมอืปฏบิตั ิและทางความคดิคอืการอภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่รว่มกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมสี่วนรว่มทางสตปัิญญาท าใหเ้กดิทกัษะชวีติ 2 องคป์ระกอบแกนหลกัคอืความคดิวเิคราะหแ์ละ

ความคดิวจิารณ์ 
ปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กองคป์ระกอบทกัษะชวีติ ดา้นทกัษะทัง้ 3 คู ่

คอืการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแกไ้ขปัญหา การจดัการอารมณ์และความเครยีด  
 การรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น ท าใหเ้กดิความเขา้ใจคนอื่นมากขึน้ ขณะเดยีวกนักเ็กดิการไตร่ตรอง

ท าความเขา้ใจและตรวจสอบตนเอง จดัเป็นองคป์ระกอบทกัษะชวีติดา้นเจตคตคิอื การเขา้ใจตนเอง และเขา้ใจ/
เหน็ใจผูอ้ื่น 

การได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม การท างานส าเรจ็ได้รบัค าชม ท าให้เกิดความภูมใิจและเห็นคุณค่า
ตนเอง น าไปสู่ความรบัผดิชอบมากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

กระบวนการและการมสี่วนร่วม ช่วยให้กจิกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และน าไปสู่จุดประสงค์ ทีต่ ัง้ไว ้
รวมทัง้การประยุกต์ใชเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้เขา้สู่ชวีติจรงิ ว่าไดเ้กดิ
การเรยีนรูอ้ะไรและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งไร 
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ความหมายของกระบวนการลกูเสือ (Scout movement) 
 ตามค านิยามของลูกเสอืโลก หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องส าหรบั
เยาวชน เพื่อสรา้งเยาวชนทีม่จีติใจเสยีสละ รบัผดิชอบ และอุทศิตนแก่สงัคม ดว้ยวธิกีารลกูเสอื 
 ตามแนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 2522 (สพฐ.) หมายถงึกระบวนการทางการศกึษาส่วน
หนึ่ง ซึ่งมุ่งพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ทัง้ทางสมอง ร่างกาย จติใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็นบุคคลที่มี
ความประพฤตดิงีาม ไมก่ระท าตนเป็นปัญหาสงัคม และด ารงชวีติอยา่งมคีวามหมาย และสุขสบาย 
หลกัการลกูเสือ (Scout principle) 
 หลกัการลกูเสอืโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื 
 1.หน้าทีต่่อพระเจา้/ศาสนา ไดแ้ก่ การแสวงหาและด าเนินชวีติอยา่งมคีุณค่าและความหมาย 
 2.หน้าทีต่่อผูอ้ื่น ไดแ้ก่ การเคารพ ใหเ้กยีรต ิช่วยเหลอืผูอ้ื่น รวมถงึการดแูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 3.ห น้ าที่ ต่ อตน เอง ได้ แ ก่  พัฒ นาตน เองทั ้งด้ าน ร่างกาย จิต ใจ  อารมณ์  สังคม  และ  
จติวญิญาณ 
 หลกัการลกูเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 
 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางใจ 
 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาต ิ
 3. เขา้ร่วมพฒันาสงัคม ยอมรบั เคารพในเกยีรตแิละศกัดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษยทุ์กคน รวมทัง้
ธรรมชาต ิและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 
 4. รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
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 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  
 วธิกีารลูกเสอื มอีงค์ประกอบครบทัง้ 5 ประการ ของกระบวนการเรยีนการสอนที่ยดึผู้เรยีนเป็น
ศูนยก์ลาง การสรา้งทกัษะชวีติทัง้ 12 องคป์ระกอบ เกดิขึน้ดว้ยกจิกรรมดงัตารางต่อไปนี้   
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วตัถปุระสงคค์ณะลกูเสือแห่งชาติ (พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพฒันาลูกเสอืทัง้ทางกาย สติปัญญา จติใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ 
และช่วยสรา้งสรรค์สงัคมให้เกิดความสามคัค ีและมคีวามเจรญิก้าวหน้า 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 
 หลกัสูตรลูกเสือเสรมิสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ข้อบังคบัคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาชีพพิเศษลูกเสอืส ารอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวิสามญั เป็นหลกั และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล้องกับปัญหาตามวยัและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจดัหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลกัสูตรของลูกเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกิจกรรม และจ านวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสอืแต่ละ
ประเภทจงึแตกต่างกนั 
 แผนการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติในคู่มอืชุดนี้ ไดอ้อกแบบโดยบรูณาการกจิกรรมที่
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเขา้กบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใชร้ะบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยใหเ้ดก็เป็นศูนยก์ลาง และมี
ผู้ใหญ่ท าหน้าที่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่สอน และฝึกอบรมให้
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สามารถพึ่งตนเองได ้มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอื เสรมิสรา้ง
คุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใช้ระบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสอืและเครื่องหมายวชิาพเิศษ เป็นแรง
กระตุน้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 
 องคป์ระกอบในการประชุมกอง เน้นการใชช้วีติกลางแจง้ นอกหอ้งเรยีน ใกลช้ดิธรรมชาต ิ เรยีนรู้
จากการลงมอืปฏบิตัิด้วยตนเอง เกม และการบรกิารผู้อื่น ซึ่งถอืเป็นหวัใจของกิจกรรมลูกเสอืทุกประเภท 
โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การรายงานและการส ารวจ การวเิคราะหแ์ละ
การประเมนิ เกมและการแข่งขนั การบ าเพญ็ประโยชน์  การออกแบบกจิกรรมเพื่อให้ลกูเสอืใชก้ระบวนการ
กลุ่มในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ แลกเปลีย่นความคดิความเชื่อ  สรา้งองคค์วามรูแ้ละสรุปความคดิรวบ
ยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหล้กูเสอืไดป้ระยกุตใ์ชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูอ้กีดว้ย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  
 1.กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ(ไม่รวมกจิกรรมทดสอบเพื่อรบัเครื่องหมายหรอื
สญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 
 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสรมิสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
 3.กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหาของ
เดก็แต่ละวยั 
 ส าหรบักจิกรรมลูกเสอืตามขอ้บงัคบั เพื่อการขอรบัเครื่องหมายลูกเสอืชัน้พเิศษ และเครื่องหมาย
ลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 
 คู่มอืมจี านวน 11 เล่ม ตามชัน้ปีของลูกเสอื 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จดัท าตารางหน่วยกจิกรรม 
และแผนการจดักจิกรรมครบ 40 ชัว่โมง เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ
ของลูกเสือในแต่ละระดบัชัน้ และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจดักิจกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
 แผนการจดักิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรยีนรู้ เนื้อหา สื่อการเรยีนรู้ กิจกรรม การ
ประเมนิผล องค์ประกอบทกัษะชวีติส าคญัที่เกดิจากกจิกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
(เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์) 
ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 1. เริม่จากการศึกษาเอกสาร งานวจิยั หลกัสูตรลูกเสอืไทยและต่างประเทศ รวมทัง้สมัภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 
 2. สมันาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
รว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 
 3. จดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 4 ประเภท ไดแ้ก่ ลูกเสอืส ารอง ลูกเสอื
สามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่และลกูเสอืวสิามญั รวมทัง้สิน้ 11 เล่ม โดยผ่านการประเมนิ ปรบัปรงุและพฒันา 
จนเป็นทีย่อมรบัและน าไปใชใ้นสถานศกึษาจ านวนมาก 
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 4. จดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลูกเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสอื
วสิามญั ขัน้ความรู้เบื้องต้น และขัน้ความรูช้ ัน้สูง รวม 8 ประเภท โดยได้รบัการอนุมตัจิาก คณะกรรมการ
บรหิารลูกเสอืแห่งชาติ ในการประชุม ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที่ 22 กนัยายน 2557 ให้ใช้เป็นหลกัสูตรการ
ฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ  
 5. จดัท า คู่มอืฝึกอบรมวทิยากรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อขยายผลในการสรา้งวทิยากรและ
ฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  
 การจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีตินัน้  ยงัคงหลกัการ และวธิกีารของลูกเสอืไว้ ทุกประการ  
แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบด้าน และ
ครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทกจิกรรม  เป็นกระบวนการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้ มโีอกาสเรยีนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกนั  ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของเพื่อนใน
กลุ่ม ท าให้สามารถเรยีนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิด
ความสนใจ และร่วมมอืในการท ากจิกรรมที่ก าหนดให้อย่างเต็มที่ จงึจะ เกดิการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ   
ผลทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้รยีนมดีงันี้ 
 1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออกและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 2. เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกจิกรรม 
 3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการก าหนดขอบข่าย เนื้อหา และวตัถุประสงค ์
 4. ผู้เรยีนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรยีนรู้ทัง้ทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ  รวมทัง้ความคิด
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการดว้ย 
ประเภทของกิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 เมือ่จดัประเภทตามทกัษะ/ความสามารถ ในการปฏบิตักิจิกรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคดิสรา้งสรรค์ จนิตนาการในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่มกัจะเป็นการจ าลองประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพื่อการ
เรยีนรูไ้ดง้่ายและสะดวกขึน้  หรอืเป็นสิง่ทีใ่ชแ้ทนประสบการณ์จรงิ เพราะศาสตรต่์างๆ ในโลก มมีากเกนิกว่าที่
จะเรยีนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต หรอืซับซ้อนเร้นลับหรอืเป็น
อนัตราย ไมส่ะดวกต่อการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาพความเป็นจรงิมากทีสุ่ด เพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่นั ้นแล้วน าประสบการณ์แห่ง
ความส าเรจ็ไปเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา 
 1.2 การสาธติ กระบวนการทีผู่ส้อนช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยการแสดงหรอื
กระท าใหด้เูป็นตวัอย่าง ใหค้วามส าคญักบักระบวนการทัง้หมดทีผู่เ้รยีนจะตอ้งเฝ้าสงัเกตอยูโ่ดยตลอด  
 1.3 เล่านิทาน   
 1.4 ละคร  หุ่นจ าลอง 
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 1.5 เพลง ดนตร ีการเคลื่อนไหวตามจงัหวะดนตร ีหมายถงึ กจิกรรมที่เน้นการใช้ดนตรเีป็นสื่อในการ
เรยีนรูท้ ัง้ในแงเ่นื้อหาและความบนัเทงิ ผ่อนคลาย และเขา้ถงึวฒันธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศลิปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรปู การปัน้ดนิเหนียว งานหตัถกรรม การรอ้ยดอกไม ้ 
 1.7 การโตว้าท ี                        
                      ฯลฯ 
 2. กจิกรรมการการส ารวจและการรายงาน  เป็นกจิกรรมที่เน้นให้ลูกเสอืได้เรยีนรูจ้ากความเป็นจรงิ /
เหตุการณ์จรงิ ในชวีติประจ าวนั ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของการศกึษา เช่น 
การท าแผนที่ การส ารวจ หมายถึง การเรยีนรูผ้่านสถานการณ์จรงิด้วยการลงพื้นที่ส ารวจ และจ าลองสิง่ที่ได้
เรยีนรูสู้่แผนที ่ภาพ หรอืสญัลกัษณ์ เพื่อแสดงความคดิรวบยอดของสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูน้ัน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
การสมัภาษณ์ การเป็นผูส้ ื่อข่าว การท าสารคด ีการศกึษานอกสถานที ่ชุมชนศกึษา การผลติสื่อ การท าปมูชวีติ
บุคคลตวัอยา่ง การจดันิทรรศการ การสอดแนม การส ารวจ การท าแผนที ่การเขยีนเรยีงความการเล่าเรือ่ง ฯลฯ 
 3. กิจกรรมการวเิคราะห์และการประเมนิ เป็นการเรยีนรูท้ี่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและ
รว่มกนัวเิคราะห/์ประเมนิ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 การเปรยีบเทยีบคุณค่า การประเมนิความเสีย่ง การท าแผนทีค่วามคดิ ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขนั   
  4.1 เกม เป็น กจิกรรมที่มกีฎกตกิา และล าดบัขัน้ตอน ที่เอื้อให้ลูกเสอืเกดิการเรยีนรูผ้่านการ
เล่นเกม ใหข้อ้คดิทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น เกมกระซบิ  เป็นตน้ 
  4.2 การแข่งขนั เป็นกจิกรรมที่มกีตกิาในการแข่งขนั และมกีารตดัสนิหาผู้ชนะ เช่น การตอบ
ปัญหาในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใฝ่รูม้ากขึน้ ฯลฯ   
 5. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีเ่น้นการฝึกความเสยีสละของลูกเสอื ไดแ้ก่  การ
จดักจิกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลท าความสะอาดสถานที ่การปลูกและดูแลต้นไม ้การเก็บ
ผกัจากแปลงไปประกอบอาหารเลีย้งน้อง ฯลฯ  
หลกัการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลอืกประเภทของกจิกรรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั มกัเลอืกใช ้กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ การรายงาน และการ
แขง่ขนัตอบปัญหาในเรือ่งเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั มกัเลอืกกจิกรรมทีส่รา้งความรูส้กึทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่้องการ 
เช่น กจิกรรมการแสดงออก เกม กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ถ้าเป็นทกัษะทางสตปัิญญานิยมใชก้จิกรรมการวเิคราะห ์และประเมนิ
ส่วนทกัษะทางกายภาพ เลอืกไดเ้กอืบทุกประเภท 
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 2. การตัง้ประเดน็อภปิราย เพื่อใหลู้กเสอืได้รว่มอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ในเรื่องทีส่อดคลอ้ง
กบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั  ตัง้ประเด็นให้ วเิคราะห์ /สงัเคราะห์ /ประเมนิ เนื้ อหาที่ต้องการให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เกดิความคดิรวบยอดทีช่ดัเจน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ตัง้ประเดน็ให้เกดิการโต้แยง้กนัด้วยเหตุผลในเรื่องความคดิความเชื่อ ที่
เกี่ยวข้องกบัเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชกิแต่ละคนได้มโีอกาสตรวจสอบความคดิความเชื่อของตนเอง ที่
แตกต่างจากคนอื่น ท าให้เกดิการปรบัเปลีย่นความคดิความเชื่อจากการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผลในกระบวนการ
กลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสยั ตัง้ประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขัน้ตอนการท าทกัษะ    
นัน้ ๆ  เช่นการวเิคราะหค์วามครบถ้วนในการท าตามขัน้ตอนของทกัษะ การวเิคราะหจ์ุดอ่อน ทีม่กัจะท าทกัษะ
นัน้ ๆ ไมส่ าเรจ็ เป็นตน้  
 3. การสรุปความคดิรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกจิกรรมควรมกีารสรุปความคดิรวบยอดที่เกดิขึน้ให้
ชดัเจน และเปิดโอกาสใหไ้ดล้องประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 
 ผลการเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย  ความคิดรวบยอดคือเนื้ อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยกุตใ์ชโ้ดยผลติซ ้าความคดิรวบยอดในรปูแบบทีต่่างจากเดมิ เช่น การท ารายงาน ท าสรปุยอ่ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ความคดิรวบยอดไม่มเีนื้อหา แต่เป็นความรูส้กึและความคดิความเชื่อที่
เกดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกบัเจตคตทิี่เกดิ เช่น การกระท าที่แสดงออก
ถงึความซื่อสตัย ์การกระท าทีแ่สดงออกถงึความเป็นสุภาพบุรษุ สุภาพสตร ีเป็นตน้                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ความคดิรวบยอดทีเ่กดิคอื ความเขา้ใจขัน้ตอนและท าทกัษะนัน้ ๆ ได ้
ประยกุตโ์ดยการฝึกฝนทกัษะนัน้จนช านาญ  
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 ปกครอง หลกัสตูรและวิชาพิเศษลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(ฉบบัท่ี 14)  พ.ศ. 2528   องคก์าร
คา้ของคุรสุภา : กรงุเทพฯ, 2537. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน. 
   โรงพมิพค์ุรสุภาลาดพรา้ว,  2534. 
อุบลวรรณ   แสนมหายกัษ์.  เพลงลกูเสือ.  เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บงัคบับญัชาลกูเสือส ารอง  

สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  ขัน้ความรู้ชัน้สงู : (เอกสารอดัส าเนา),  2539. 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree 
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0db802ca17a2e96f&clk=wttpcts 
http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html 
http://www.lovesquare.com http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm , อย่างไรจึงเรียกว่า เป็น 
"สภุาพบุรษุ”, สบืคน้เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2553 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html
http://www.lovesquare.com/
http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm
http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830
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http://www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/RDPBImportantProject.aspx 
http://www.scoutthailand.org/main/show_page.php?topic_id=56&auto_id=13&TopicPk=19 
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. นายศจัธร  วฒันะมงคล ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

2. นายวรทั  พฤกษากุลนนัท์ ผูอ้ านวยการส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

3. นายพนสั  บุญวฒันสุนทร รองผูอ้ านวยการส านกัพฒันากจิการนกัเรยีน   
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร 
กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

4. นายโอฬาร  เก่งรกัษ์สตัว ์ ผูอ้ านวยการส านกัส่งเสรมิกจิการการศกึษา           
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

5. นางสาวลดัดา  จติรวฒันแพทย ์ ผูอ้ านวยการโครงการลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ 

 

คณะท างานพฒันาและปรบัปรงุคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 

1. นายกฤตพฒัน์  พชิยัวรตุมะ หวัหน้าฝ่ายพฒันาวชิาการ ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและ
กจิการนกัเรยีน ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

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

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

เชยีงราย เขต1 
5. นายอารกัษ์  ศุภสนิธุ ์ ผูต้รวจการลกูเสอื ประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
6. นายจริาย ุ จนัทรเ์พง็ คร ูวทิยฐานะเชีย่วชาญ โรงเรยีนมธัยมป่ากลาง  

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

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

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

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

 


