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ค านิยม 
 
 

 
 

นบัว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ทีส่ าคญั อกีเรือ่งหนึ่งทีส่ านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ

นกัเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลติ

ต าราในลกัษณะ คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดน้ีขึน้  ซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาตามวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน และมกีารบูรณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน เขา้กบัวธิกีารลกูเสอื 

คร ู อาจารย ์ ผูก้ ากบัลกูเสอื และบุคลากรทางการลกูเสอื จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยก าลงักา้วสู ่ “ไทยแลนด ์4.0”  ดงันัน้  ความถูกตอ้งและชดัเจนในเรือ่งการจดั

กจิกรรมลกูเสอื จงึเป็นต าราและคู่มอืทางวชิาการ ส าหรบักจิกรรมลกูเสอืเพือ่จะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงด ี มคีวามรอบรู ้ สามารถชว่ยตนเองได ้ อนัจะเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารศกึษา

ของประเทศไทยมคีวามเจรญิเท่าเทยีมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน และอารยประเทศอื่น  ๆทัว่โลก ขอขอบคุณ

และใหก้ าลงัใจต่อผูท้รงวุฒทิางการลกูเสอื และผูม้สี่วนรว่มในการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้ง 

ทกัษะชวีติเล่มนี้ทุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละ ก าลงัความคดิ จนท าใหเ้สรจ็สิน้โดยสมบูรณ์ อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อกจิการลกูเสอือยา่งมาก ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

 

 

 
 

      นายประเสรฐิ  บุญเรอืง 

                    รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  

                                            เลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
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ค านิยม 
 

 
 

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

ส านักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิการนักเรยีน ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร สมาคม
วางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  ไดร้บั
การสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกัน
พฒันาโครงการลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวติ มวีตัถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างทกัษะชีวิตให้เด็กและ
เยาวชนในสถานศกึษาด้วยกระบวนการลูกเสอื  โดยให้เดก็และเยาวชนลงมอืปฏบิตัดิ้วยตนเองใน
การท ากจิกรรมอย่างครบวงจร ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห์ วางแผน ปฏบิตัติามแผน  ประเมนิ และ
ปรบัปรงุการจดักจิกรรม รวมถงึการท างานเป็นระบบหมูต่ามกระบวนการลูกเสอื ซึง่กจิกรรมดงักล่าว
เป็นการพฒันาความเป็นมนุษยแ์บบองค์รวม ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ท าใหเ้ดก็
และเยาวชนมรีะเบียบวนิัย มจีติส านึกในการท าความด ีเพื่อท าประโยชน์ให้กบัครอบครวั ชุมชน 
สงัคม และประเทศชาต ิต่อไป 

เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทัง้ในและ
ต่างประเทศ จดัประชุมผู้เชี่ยวชาญทัง้ด้านลูกเสอื ด้านทกัษะชวีติ รวมทัง้ด้านการพฒันาเด็กและ
เยาวชน  เพื่อก าหนดกรอบโครงสรา้งหลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตาม
วยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลกูเสอืแต่ละประเภท  

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

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

ส านักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิการนักเรยีน และสมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศ
ไทยฯ  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มสี่วนร่วมในโครงการให้ส าเร็จลุล่วง ณ 
โอกาสนี้ ตัง้แต่การรเิริม่โครงการและสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
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เสรมิสุขภาพ (สสส.) การจดัท าหลกัสูตรและคู่มอื การทดลองวจิยัและประเมนิผลการใชคู้่มอื รวมทัง้
การปรบัปรุงคู่มอืทัง้ 2 ครัง้ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืชุดนี้จะช่วยส่งเสรมิใหก้จิการลกูเสอืของประเทศ
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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สารบญั 
 
 

หน้า 
ค านิยม 2 
ค าน า 4 
ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ 8 
แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 
   หน่วยที ่1  ปฐมนิเทศ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่1 การปฐมนิเทศ 14 
   หน่วยที ่2  อนามยั  
 แผนการจดักจิกรรมที ่2  พกัผ่อนนอนหลบั 16 
 แผนการจดักจิกรรมที ่3  การปฐมพยาบาล 19 
 แผนการจดักจิกรรมที ่4  การขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่ 22 
 แผนการจดักจิกรรมที ่5  รูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 25 
   หน่วยที ่3  ความสามารถในเชงิทกัษะ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่6  สมรรถนะทางกาย 27 
 แผนการจดักจิกรรมที ่7  ระเบยีบแถว 31 
   หน่วยที ่4  การส ารวจ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่8  การส ารวจและเยอืนสถานทีใ่นทอ้งถิน่ 34 
   หน่วยที ่5  การคน้หาธรรมชาต ิ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่9   มาเพาะถัว่งอกกนัเถอะ 40 
 แผนการจดักจิกรรมที ่10 อาหารสตัวเ์ลีย้ง 43 
   หน่วยที ่6  ความปลอดภยั  
 แผนการจดักจิกรรมที ่11 ความปลอดภยัจากภยัอนัตรายทางน ้า 46 
 แผนการจดักจิกรรมที ่12 นาทวีกิฤต 49 
   หน่วยที ่7  บรกิาร  
 แผนการจดักจิกรรมที ่13  ลกูเสอืส ารองส่งขา่ว 51 
   หน่วยที ่8  ธงและประเทศต่างๆ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่14  ธงลกูเสอืและธงชาตขิองประเทศอื่น ๆ 56 
   หน่วยที ่9  การฝีมอื  
 แผนการจดักจิกรรมที ่15  วถิไีทยและภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 63 
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สารบญั(ต่อ) 
 

 
หน้า 

   หน่วยที ่10  กจิกรรมกลางแจง้ 
 แผนการจดักจิกรรมที ่16  กจิกรรมกลางแจง้ 69 
   หน่วยที ่11  การบนัเทงิ 
 แผนการจดักจิกรรมที ่17  การบนัเทงิ 74 
   หน่วยที ่12  การผกูเงือ่น 
 แผนการจดักจิกรรมที ่18  การผกูเงือ่น 81 
   หน่วยที ่13  ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืส ารอง 
 แผนการจดักจิกรรมที ่19  ใชน้ ้าอย่างประหยดั 86 
 แผนการจดักจิกรรมที ่20  คตพิจน์ลกูเสอืส ารอง 88 
 แผนการจดักจิกรรมที ่21  ท าตามลกูเสอืรุน่พี่ 90 
 แผนการจดักจิกรรมที ่22  ไมท่ าตามใจตนเอง 92 
 แผนการจดักจิกรรมที ่23  คุยกนัฉนัทเ์พื่อน 94 
 แผนการจดักจิกรรมที ่24  การควบคุมอารมณ์ 97 
 แผนการจดักจิกรรมที ่25  ก าจดัยงุลาย 101 
 แผนการจดักจิกรรมที ่26  โรงเรยีนของฉนั 103 
   หน่วยที ่14  ประเมนิผล  
 แผนการจดักจิกรรมที ่27  การประเมนิผล 106 
   หน่วยที ่15  พธิกีาร  
 แผนการจดักจิกรรมที ่28  พธิปีระดบัดาวดวงที ่2 117 
ภาคผนวก  
   ภาคผนวก ก  แนวคดิเรือ่งทกัษะชวีติ 120 
   ภาคผนวก ข  กจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 131 
บรรณานุกรม 134 
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ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ 
  
 คู่มอืการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดนี้  จดัท าขึน้ส าหรบัผู้ก ากบัลูกเสอืใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักจิกรรมลกูเสอื มจี านวน 11 เล่ม แยกตามชัน้ปี ส าหรบัลกูเสอื 4 ประเภท คอื ลกูเสอื
ส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั 

หลกัสูตรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ มเีนื้อหาที่สอดคล้องกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการ
ดา้นต่าง ๆ ของลกูเสอืแต่ละประเภท นอกจากนี้ยงัมเีนื้อหาครบถว้น เป็นไปตามขอ้บงัคบัคณะลกูเสอื
แห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
และลกูเสอืวสิามญั อกีดว้ย  

แผนการจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีติในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมที่เสรมิสร้างทกัษะชวีติเข้ากบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใช้ระบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่สอน 
และฝึกอบรมใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของ
ลกูเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสอืและเครื่องหมาย
วชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

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

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชวีติกลางแจง้ นอกห้องเรยีน ใกล้ชดิธรรมชาติ  
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอื
ทุกประเภท โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การส ารวจและการรายงาน  
การวเิคราะห์และการประเมนิ เกมและการแข่งขนั การบ าเพญ็ประโยชน์  มกีารออกแบบกจิกรรม
เพื่อใหลู้กเสอืไดใ้ช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลีย่นความคดิความเชื่อ  
สรา้งองคค์วามรูแ้ละสรุปความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหลู้กเสอืได้ประยุกต์ใชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้
ในชวีติจรงิอกีดว้ย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  
 1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 
 2. กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาติที่ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะชวีติดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

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

ผู้สอนควรท าความเข้าใจให้ชดัเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรยีนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรอื
ทกัษะ เพื่อจดักจิกรรมไดต้รงตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ต่ละดา้น  

จุดประสงค์การเรยีนรูด้้านความรู ้ มจีุดเน้นที่การตัง้ประเดน็ให้วเิคราะห์ สงัเคราะห์เนื้อหา 
ความรู ้ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ  

จุดประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นเจตคต ิมจีุดเน้นทีอ่ารมณ์ความรูส้กึ และการตัง้ประเดน็ใหผู้เ้รยีน
ไดแ้ลกเปลีย่นและตรวจสอบความคดิความเชื่อของตนเองกบัสมาชกิกลุ่มคนอื่น ๆ  

จุดประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นทกัษะ เน้นทีก่ารท าความเขา้ใจในขัน้ตอนการลงมอืท าทกัษะ และ
ไดท้ดลองและฝึกฝนจนช านาญ 

บางแผนการจดักจิกรรมมจีุดประสงค์การเรยีนรูซ้้อนกนัมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จดุประสงคห์ลกัของแผนการจดักจิกรรม 

เน้ือหา  
เป็นผลการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นหลงัการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรยีนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรอืไม ่
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น แผนภมูเิพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้และเรือ่งที่

เป็นประโยชน์ ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
กิจกรรม  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสอืไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

เพลง เกม นิทาน เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ ซึง่ใส่ไวใ้นทุกแผนการจดักจิกรรม โดยผูก้ ากบัลกูเสอืสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ผูส้อนควรจดักจิกรรมตามทีไ่ดอ้อกแบบไวเ้รยีงตามล าดบัขัน้ตอน
การจดักจิกรรม นอกจากนี้ก่อนการจดักจิกรรมควรศกึษาแผนการจดักจิกรรมใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแท้
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 กรุณาตดิต่อที ่
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที ่8 วภิาวดรีงัสติ 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์ 0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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แผนการจดักิจกรรม 
ลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี 2 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่2 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั 
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1.ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2.อนามยั 2. พกัผ่อนนอนหลบั 1  

3. การปฐมพยาบาล 1  
4. การขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่ 1  
5. รูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 1 ทกัษะชวีติ 

3.ความสามารถในเชิง
ทกัษะ 

6. สมรรถนะทางกาย 2  
7. ระเบยีบแถว 2  

4.การส ารวจ 8. การส ารวจและเยอืนสถานทีใ่น
ทอ้งถิน่ 

2  

5.การค้นหาธรรมชาติ 9. มาเพาะถัว่งอกกนัเถอะ 1  
10. อาหารสตัวเ์ลีย้ง 1  

6.ความปลอดภยั 11. ความปลอดภยัจากภยัอนัตราย 
ทางน ้า 

1  

12. นาทวีกิฤต 1 ทกัษะชวีติ 
7. บริการ 13. ลกูเสอืส ารองส่งข่าว 2  
8. ธงและประเทศต่างๆ 14. ธงลกูเสอืและธงชาตขิองประเทศ

อื่นๆ 
2  

9. การฝีมือ 15. วถิไีทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 2  
10. กิจกรรมกลางแจ้ง 16. กจิกรรมการแจง้ 2  
11. การบนัเทิง 17. การบนัเทงิ 3  
12. การผกูเง่ือน 18. การผกูเงือ่นเชอืก 2  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั 
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

13. ค าปฏิญาณและกฎของ
ลกูเสือส ารอง 

19. ใชน้ ้าอย่างประหยดั 1 ทกัษะชวีติ 

 20. คตพิจน์ลกูเสอืส ารอง 1  
 21. ท าตามลกูเสอืรุ่นพี่ 1  
 22. ไม่ท าตามใจตนเอง 1 ทกัษะชวีติ 
 23. คุยกนัฉันทเ์พื่อน 1 ทกัษะชวีติ 
 24. การควบคุมอารมณ์ 2 ทกัษะชวีติ 
 25. ก าจดัยงุลาย 1  
 26. โรงเรยีนของฉนั 2 ทกัษะชวีติ 
14. ประเมินผล 27. การประเมนิผล 1  
15. พิธีการ 28. พธิปีระดบัดาวดวงที ่2 1  
    
รวม  15  หน่วยกิจกรรม รวม   28  แผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 1   ปฐมนิเทศ       
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1   การปฐมนิเทศ                                                         เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถจดัแบ่งหมู ่ เลอืกนายหมูแ่ละรองนายหมู่ได ้

1.2 ลกูเสอืสามารถแต่งเครื่องแบบไดถู้กตอ้ง 
1.3 ลกูเสอืสามารถท าพธิเีปิด – ปิดประชุมกองได ้

 

2.  เน้ือหา  
2.1 การจดัแบ่งหมู่ 
2.2 การจดักองลกูเสอืส ารอง 
2.3 การแต่งเครือ่งแบบลกูเสอื 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืส ารองชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 พบกนัในหอ้งประชุม ในสนาม
หรอืบรเิวณทีเ่หมาะสม 
 4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืน ารอ้งเพลง 
 4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งหมูลู่กเสอืหมูล่ะ 4 -6 คน 
  1) ใหล้กูเสอืเลอืกนายหมูแ่ละรองนายหมู่ 
           2) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการแต่งเครือ่งแบบทีถู่กตอ้ง 

 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการเปิดประชุมกองและปิดประชุมกอง ดงันี้ 
     - พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     - พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ 
 4.4 ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 การสงัเกตความรว่มมอืในการจดักจิกรรม 
 5.2 สงัเกตความถูกตอ้งในการแต่งเครือ่งแบบลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
 
เพลง 

ยินดีท่ีรู้จกั 

     ยนิดทีีรู่จ้กั เพื่อนรกัขอเชญิรว่มจติ 
เรารกักนัฉนัมติร   รกัสนิทเหมอืนพีน้่องกนั 
ยนิดทีีรู่จ้กั  เพื่อนทีร่กัขอรว่มใจมัน่ 
ขอใหผ้กูสมัพนัธ ์ เพื่อรกักนัใหน้านเถดิเอย 

 
การจดักองและการแบง่หมู่ลกูเสือส ารอง 
กองลูกเสอืส ารอง 1 กอง มจี านวนลูกเสอื 8-36 คน (ระดบัประถมศึกษาปีที่1-3) โดยแบ่งลูกเสอื
ออกเป็นหมู่ ๆ ละ 4-6 คน รวมทัง้นายหมู่ และรองนายหมู่ ลูกเสอื 1 กอง ต้องมลีูกเสอือย่างน้อย 2 
หมู ่ไมเ่กนิ 6 หมู่ 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

เจ้าป่าจอมปลอม 

       น.ส.อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนิน  ผูแ้ต่ง 

 ในป่าแห่งหนึ่ง สิงโตเจ้าป่าได้ตายลง สตัว์ทัง้หลายที่อาศัยอยู่ในป่านัน้จึงขาดผู้น าสัตว์
ทัง้หลายจงึปรกึษากนัว่าจะเอาใครเป็นหวัหน้าแทนสงิโตด ีชา้งแนะน าว่า “คนทีเ่ป็นหวัหน้าต้องฉลาดและ
ปราดเปรยีว” หมบีอกว่า “คนเป็นเจา้ป่าต้องแขง็แรง เสยีสละ เป็นทีพ่ึง่พาของพวกเราได้” สตัวต่์างๆ
ช่วยกนัออกความเห็นมากมาย ลงิจงึบอกว่า “ข้าเองจะขอเป็นผู้น าคอยคุ้มกันพวกท่านให้” สตัว์
ทัง้หลายไม่ทนัคดิจงึเลอืกลงิใหเ้ป็นเจา้ป่า เมื่อลงิไดเ้ป็นเจา้ป่าแลว้กห็ยิง่ผยอง ผดิไปจากลงิตวัเดมิ 
ลงิมกัออกค าสัง่ใหส้ตัวต์วัอื่นๆ ไปหาอาหารมาใหก้นิ และยงัสัง่ใหน้กตวัน้อยๆ หา้มหยุดส่งเสยีงรอ้ง 
นบัวนัลงิกว็างอ านาจขม่เหงสตัวใ์หญ่น้อย และคุยโออ้วดความสามารถของตนเองมากขึน้ 
 วนัหน่ึงสุนขัจิง้จอกตอ้งการทดสอบความสามารถของลงิ จงึบอกกบัลงิว่า “ท่านเจา้ป่า  
ตรงชายทุ่งมผีลไมสุ้กงอมเตม็ต้นน่ากนิเหลอืเกนิ” ลงิบอกใหสุ้นัขจิง้จอกไปเกบ็มาให ้แต่สุนัขจิง้จอก
อ้างว่าตนขึน้ต้นไมไ้ม่ได้ ลงิจงึให้สุนัขจิง้จอกพาไปที่ต้นไมน้ัน้ ในที่สุดลงิก็ตดิกบัดกัของนายพราน 
รอ้งใหส้ตัวต่์างๆช่วย สุนัขจิง้จอกจงึบอกว่า “ท่านเฉลยีวฉลาดกว่าพวกขา้มากนัก ถูกขงัในกรงแค่นี้
คงหาทางออกได”้ แลว้สตัวท์ัง้หลายกเ็ดนิหนีไป ทิง้ใหล้งิอยูใ่นกรงนายพรานต่อไป 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การเลอืกผูน้ าตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 2   อนามยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 2   พกัผอ่นนอนหลบั             เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืบอกประโยชน์การนอนหลบัสนิทในเวลากลางคนืได ้

1.2 ลกูเสอืบอกขอ้ควรปฏบิตัใินการนอนหลบัสนิทได ้
2.  เน้ือหา  

ความส าคญัและขอ้ควรปฏบิตัขิองการนอนหลบั 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ตวัอยา่งเกม 
3.3 ใบความรูเ้รือ่งการนอนหลบั 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
      1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกี่ยวกบัการพกัผ่อนแบบต่างๆ เช่น อ่านหนงัสอื ฟังดนตร ี
นัง่เล่น นอนหลบั เป็นตน้ 
      2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายเกีย่วกบัความส าคญัของการนอนหลบัสนิท
ในเวลากลางคนืและขอ้ควรปฏบิตัใินการนอนหลบั 
      3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สอบถามขอ้ควรปฏบิตัแิละประโยชน์ของการนอนหลบัสนิท 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 

เพลง 
หลบัตา 

หลบัตาเสยีอ่อนเพลยีทัง้วนั       นอนหลบัฝันเหน็เทวดา 
                  มารา่ยมาร างามข าโสภา  (ซ ้า)        พอตื่นขึน้มาเทวดาไม่ม ี

เกม 

        ตามผู้น า 
วิธีเล่น 

 ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรอืแถวตอนเรยีงหนึ่ง  เลือกหวัหน้าคนหนึ่ง  คนที่เป็น
หวัหน้าจะท ากริยิาท่าทางต่างๆ  เช่น  วิง่  เดนิ  กระโดด หวัเราะ รอ้งไห้ นอนหลบั นัง่ ฯลฯ  คน
อื่นๆ  จะตอ้งท าตามทุกอยา่ง 

การตดัสิน 

 1.  ผูท้ีไ่มส่ามารถท าตามหวัหน้าได ้ตอ้งออกจากการเล่น 
 2.  ผูช้นะคอืผูเ้ล่นทีอ่ยูใ่นแถวนานทีสุ่ด 

ใบความรู้ 

ความส าคญัของการนอนหลบั 

 การนอนหลบั  มคีวามส าคญัต่อสุขภาพมาก  ร่างกายของคนเราเปรยีบเสมอืนเครื่องจกัร    
ถ้าท างานตลอดเวลาโดยไม่มเีวลาพกั  อาจจะช ารุดได้  ดงันัน้การนอนหลบัจงึเป็นการพกัผ่อนที่
สมบูรณ์ที่สุดของร่างกาย  เพราะเป็นโอกาสที่อวยัวะส่วนต่างๆ  ของร่างกายได้มกีารปรบัปรุงและ
ซ่อมแซมเซลลส์่วนต่างๆ  ใหพ้รอ้มทีจ่ะเผชญิกบัภารกจิทีจ่ะตอ้งท าหลงัจากตื่นนอน 

ข้อควรปฏิบติัในการหลบันอน 
 เพื่อใหก้ารหลบันอนมผีลดต่ีอสุขภาพอย่างแทจ้รงิ  ควรปฏบิตัดิงันี้ 
 1.  จดัหอ้งนอนใหถู้กสุขลกัษณะ มอีากาศถ่ายเททีด่ ีปราศจากสิง่รบกวน เช่น เสยีง กลิน่ 
หรอืแสงสว่างมากเกนิไป 
 2.  นอนใหเ้ป็นเวลา ไมค่วรนอนดกึเกนิไป 
 3.  นอนอยา่งน้อยวนัละ 8 ชัว่โมง 
 4.  ดื่มน ้าอุ่นๆ หนึ่งแกว้ก่อนเขา้นอน 
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 5.  นอนใหอ้ยูใ่นท่าสบายทีสุ่ด โดยใหทุ้กส่วนของร่างกายไดพ้กัผ่อนอย่างเตม็ที่ 
 6.  อยา่นอนคลุมโปงเพราะจะท าใหอ้ากาศถ่ายเทไมส่ะดวก 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ตุต๊ะ๊ตวัเลก็ 

       น.ส.อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนิน  ผูแ้ต่ง 

 ตุ๊ตะ เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ แม่จึงตัง้ชื่อให้ตรงกันข้ามกับตัวเขา ทุกวันหลังเลิกเรียน 
หลงัจากตุ๊ต๊ะท าการบา้น อาบน ้าเสรจ็ กอ่็านหนงัสอื และดโูทรทศัน์จนดกึทุกวนั เมือ่ไปเรยีนตอนเช้า 
ตุ๊ต๊ะจงึชอบหาว  ฟุบหลบั เวยีนศรีษะ และเรยีนไม่รูเ้ร ื่อง ตุ๊ต๊ะกย็งัตวัเลก็กว่าเพื่อนๆในวยัเดยีวกนั
ดว้ย      ครกูอ้ยซึง่เป็นครปูระจ าชัน้ของตุ๊ต๊ะ สงัเกตเหน็ตุ๊ต๊ะมอีาการแบบน้ีทุกวนั จงึถามแมข่องตุ๊ต๊ะ 
แมบ่อกว่า ตุ๊ต๊ะนอนดกึทุกวนั เพราะดโูทรทศัน์ เมือ่รูส้าเหตุการงว่งของตุ๊ต๊ะแลว้ ครกูอ้ยจงึบอกตุ๊ต๊ะ
ว่า “เดก็ๆต้องนอนหลบัพกัผ่อนใหเ้พยีงพออย่างน้อยวนัละ 8-10 ชัว่โมง เพราะการนอนหลบัจะช่วย
ใหส้มองท างานไดเ้ป็นปกต ิช่วยใหเ้ราเรยีนรูไ้ดด้ ีและร่างกายเคลื่อนไหวไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ท าใหเ้รา
เล่นกฬีาได ้เล่นดนตรไีด ้อ่านหนงัสอืได ้เดก็ๆจงึไมค่วรอดนอน 
 ตัง้แต่นัน้มา ตุ๊ต๊ะกไ็ม่นอนดกึอกี เขาเขา้นอนแต่หวัค ่า ตื่นตอนเชาเขารูส้กึสดชื่นกว่าทุกครัง้ 
เมือ่ไปโรงเรยีนกไ็มห่ลบั และเรยีนรูเ้ร ือ่ง รา่งกายแขง็แรงและเจรญิเตบิโตขึน้ เกอืบทนัเพื่อนแลว้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การนอนหลบัพกัผ่อนท าใหส้มองปลอดโปรง่ ช่วยใหก้ารเรยีนรูแ้ละเคลื่อนไหวได้
ด ี
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 2   อนามยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3   การปฐมพยาบาล             เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืสามารถปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไดเ้มือ่มเีลอืดก าเดาไหล 

 

2.  เน้ือหา  
การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมื่อเลอืดก าเดาไหล 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เกม  
3.2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เช่น ผา้ก๊อซ  ผา้เชด็หน้า  ก้อนน ้าแขง็ 
3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การปฐมพยาบาลกรณเีลอืดก าเดาไหล 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
     1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติการปฐมพยาบาลผูป่้วยเลอืดก าเดาไหล 
     2) ลกูเสอืวเิคราะหข์ัน้ตอนการปฐมพยาบาล 
     3) ลกูเสอืจบัคู่ฝึกวธิปีฐมพยาบาลตามขัน้ตอนการสาธติ 
     4) รว่มกนัอภปิรายสรุปการน าวธิปีฐมพยาบาลไปช่วยผูอ้ื่นเมือ่เกดิเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 การสงัเกตความรว่มมอืในการเขา้รว่มกจิกรรม 
 5.2 ตรวจสอบวธิกีารปฐมพยาบาลเมือ่มเีลอืดก าเดาไหลไดถู้กตอ้ง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
 
เกม 

สวสัดี 
 วิธีการเล่น 

1. ลกูเสอืแต่ละหมูย่นืเป็นแถวตอน  หนัหน้าไปทศิทางเดยีวกนั 
2. ดา้นหน้าแถวแต่ละหมูใ่หน้ าสิง่กดีขวางไปตัง้ไวใ้หต้รงกบัแถวห่างประมาณ 8 เมตร 
3.   เมือ่ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่เล่น  ใหน้ายหมู่ของแต่ละหมูว่ ิง่ออกจากหมู่ตรงไปออ้ม 
     สิง่กดีขวางขา้งหน้าตนแลว้ออ้มมายนืหน้าหน้าเพื่อนภายในหมูข่องตนเอง  ท าวนัทยหตัถ์ 
     แลว้กล่าวค าว่า  “สวสัดคีรบั” จากนัน้วิง่ไปยนืต่อขา้งหลงัแถวหมูข่องตน 
4.   ผูท้ีย่นือยูห่วัแถว (ดา้นหน้าแถว)  เมือ่นายหมูว่นัทยหตัถ ์ และกล่าวค าสวสัดกีใ็หท้ า 
     วนัทยหตัถต์อบ แลว้วิง่ไปออ้มสิง่กดีขวาง ท าเช่นเดยีวกบันายหมู่ 
5.  ลกูเสอือื่น ๆ ท าเช่นน้ีต่อไปเรือ่ย ๆ จนหมดทุกคน  หมูใ่ดเสรจ็ก่อนหมู่นัน้ชนะ 

 
ใบความรู้  

เร่ือง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดก าเดาไหล 
เลอืดก าเดาไหลมกัเกิดในช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้งท าให้เยื่อบุจมูกแห้งและตกสะเก็ด     

เมื่อสะเก็ดถูกแคะแกะเกาจะท าให้มเีลอืดออก สาเหตุอื่นที่พบได้บ่อย คอืเป็นหวดั และมไีขสู้งจาก
สาเหตุใดกต็าม เสน้เลอืดฝอยในจมกูอาจแตกท าใหม้เีลอืดก าเดาไหลได้ 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

1. ใชน้ิ้วหวัแม่มอืและน้ิวชีบ้บีทีจ่มกู ประมาณ 5 นาทโีดยหายใจทางปากแทน 
2. นัง่ตวัตรงหรอืนอนใหศ้รษีะสงูเพื่อป้องกนัการส าลกัเลอืด 
3. ประคบบรเิวณจมกูและแกม้ดว้ยผา้เยน็ หรอืน ้าแขง็เพื่อช่วยใหเ้ลอืดหยดุเรว็ขึน้ 
4. หลกีเลีย่งการแคะจมกู การสัง่น ้ามกูแรงๆและการยกของหนกั 
5. กรณอีากาศแหง้ในช่วงหน้าหนาว อาจใชว้าสลนีครมีหรอืขีผ้ ึง้ทาบรเิวณเยือ่บุจมกู        

เพื่อใหเ้กดิความชุ่มชืน้ 
6.  หากมไีขค้วรใหย้าลดไขร้ว่มดว้ย 

ส่งพบแพทยก์รณีต่อไปน้ี 
 1. เลอืดออกบ่อยๆหรอืออกจ านวนมาก 
 2. เลอืดออกขา้งเดยีวเรือ้รงั 
 3. มอีาการอื่นๆ รว่ม เช่น อ่อนเพลยี หน้ามดืจะเป็นลม 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

    สนัุขจ้ิงจอกและหน้ากาก 

 สุนขัจิง้จอกตวัหนึ่งบงัเอญิหลุดเขา้ไปในหอ้งเกบ็ของ ของโรงละครแห่งหนึ่งเขา้ ทนัใดนัน้เอง
มนัสงัเกตเหน็ใบหน้าหนึ่งก าลงัมองลงมาทีม่นัอย่างโกรธเกรีย้ว มนัเริม่ตกใจกลวั แต่พอเขา้ไปดู
ใกล้ๆ สุนขัจิง้จอกกพ็บว่านัน่เป็นเพยีงหน้ากาก ทีเ่หล่านักแสดงใชส้วมครอบลงบนใบหน้าของพวก
เขา “โอ”  
สุนขัจิง้จอกพดู“แกช่างดสูง่างามน่าเกรงขามมากแต่เสยีดายทีแ่กไม่มสีมอง”  

 
เรือ่งนี้สอนใหรู้ว้่า “รปูลกัษณ์ภายนอกไมอ่าจบ่งบอกคุณค่าภายใน” 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 2   อนามยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4   การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่          เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่เมือ่มอุีบตัเิหตุเกดิขึน้ 
 

2.  เน้ือหา  
 การขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่เมือ่มอุีบตัเิหตุเกดิขึน้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ใบงาน 
 3.3 ใบความรู ้
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

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

     1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่ง อุบตัเิหตุ เช่น หกลม้แขนหกั เลอืดก าเดาไหล           
เป็นลมแดด ฯลฯ ถามค าถามว่าใครเคยเป็นบา้งและใครเคยเหน็ผูป้ระสบอุบตัเิหตุเหล่านี้บา้ง 
     2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่ช่วยกนัคดิว่าถ้าประสบอุบตัเิหตุต่อไปนี้จะขอ     
ความช่วยเหลอืใคร โดยวธิใีด ผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นผูแ้บ่งงานใหแ้ต่ละหมู่ 
  -  ลม้แขนหกั 
  -  เลอืดก าเดาไหล 
  -  เดนิชนโต๊ะเทา้เจบ็ 
  -  ลม้หวัเขา่เป็นแผลถลอก 
    3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปว่าเมือ่ตอ้งการขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่            
ท าไดอ้ย่างไร โดยวธิใีด 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการรว่มกจิกรรม 
 5.2 สอบถามวธิกีารขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่เมือ่มอุีบตัเิหตุเกดิขึน้ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 
 
เพลง 

เป็ด 
ยามเมือ่เป็ดมนัเดนิไป  มองแลว้ไมน่่าดเูลย 

จ าไวเ้ถดิเพื่อนเอ๋ยเอ๋ย      จงอยา่เดนิใหเ้หมอืนเป็ด 
 

เกม 
 

รถไฟด่วน 
 วิธีเล่น    แบ่งลกูเสอืเป็นหมู ่ ใหแ้ต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนเรยีงหนึ่ง  ยืน่มอืแตะบ่าคนขา้งหน้า  
เริม่เล่นใหทุ้กคนวิง่ไปขา้งหน้าลกัษณะแถวตอนเรยีงหนึ่ง  โดยมอืตอ้งไมห่ลุดออกจากบ่าคนขา้งหน้า
วิง่ไปจนคนสุดทา้ยผ่านเสน้ชยั 

 

ใบงาน 
     ใบงาน 
 ใหแ้ต่ละหมูช่่วยกนัคดิว่าถา้ประสบอุบตัเิหตุต่อไปนี้จะขอความช่วยเหลอืจากใคร  
โดยวธิใีด  ใหเ้วลาหมูล่ะ   15  นาท ี แลว้ใหเ้ลอืก  ตวัแทนเป็นผูน้ าเสนอรว่มกบัผูก้ ากบั
ลกูเสอื 

  -  ลม้แขนหกั 
  -  เลอืดก าเดาไหล 
  -  เดนิชนโต๊ะเทา้เจบ็ 
  -  ลม้หวัเขา่เป็นแผลถลอก 
 
ใบความรู้ 

กรณีท่ีเกิดอบุติัเหต ุ– ขอความช่วยเหลือ 

 ในกรณทีีเ่กดิอุบตัเิหตุ – ขอความช่วยเหลอืใหท้ิง้ผูป่้วยไวท้ีเ่ดมิ  เคลื่อนยา้ยเท่าทีจ่ าเป็น
เพื่อใหพ้น้จากอนัตราย  เช่น  ไฟ  ฯลฯ  เท่านัน้  รบีขอความช่วยเหลอื  ดงันี้ 
 เหตเุกิดในโรงเรียน  ใหเ้ดนิไปหาผูใ้หญ่ทีใ่กลท้ีสุ่ดเพื่อขอความช่วยเหลอื  อยา่วิง่กลบับา้น 
 เหตเุกิดท่ีบ้านใหเ้ดนิไปหาผูใ้หญ่ในบา้น  หากผูใ้หญ่ไมอ่ยู ่ ขอความความช่วยเหลอืจาก
ผูใ้หญ่ทีเ่ป็นเพื่อนบา้น 
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 เหตเุกิดนอกโรงเรียนหรือนอกบ้าน  ใหร้บีขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่ทีพ่าออกไปหรอืที่
อยูใ่กลท้ีสุ่ด 
 กรณีเป็นแผลถลอกมกัจะสกปรก ต้องขจดัสิง่สกปรกโดยการลา้งดว้ยสบู่และน ้าเพื่อใหแ้น่ใจ
ว่าสะอาดจรงิๆ  ลา้งดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้โรคอกีครัง้  แลว้ปิดดว้ยผา้พนัแผลทีฆ่่าเชือ้แลว้และพลาสเตอร์
เพื่อป้องกนัเชือ้โรค 
 กรณีต้องขอความช่วยเหลือเม่ือไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆ 
 1.  โทรศพัทถ์งึสายด่วนแจง้เหตุฉุกเฉิน 1669 
 2.  โทรศพัทถ์งึศูนยร์บัแจง้เหตุฉุกเฉิน 911 
 3.  โทรศพัทถ์งึผูใ้หญ่ทีต่นรูจ้กั 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 บทเรียนของอ้วน อ้น 

       น.ส.อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนิน ผูแ้ต่ง 

 เมื่อปิดภาคเรยีนเทอมปลาย อากาศรอ้นอบอ้าวทุกวนั อ้วนกบัอ้น สองพี่น้องมกัจะชวนกนั
ไปเล่นน ้าทีบ่่อในสวนหลงับา้นเสมอๆ อว้นกบัอน้ว่ายน ้าเก่งกนัทัง้สองคน 
 วนัหนึ่ง ทัง้สองพีน้่องกไ็ปเล่นน ้าตอนกลางวนัหลงักนิอาหารเทีย่งเสรจ็แลว้ ตอนอากาศรอ้น
มาก อ้วนกบัอ้นพากนัลงเล่นน ้าในบ่อเหมอืนเคย อ้วนเล่นอยู่รมิบ่อ ส่วนอ้นพีช่ายว่ายน ้าไปกลางบ่อ 
ขณะก าลงัว่ายน ้าไปนัน้ อน้รูส้กึชาทีข่าทัง้สองขา้ง ท าใหไ้มส่ามารถว่ายน ้าได ้จงึรอ้งเรยีกใหอ้ว้นช่วย 
“ช่วยดว้ย ช่วยดว้ย อ้วนช่วยดว้ย อ้วนช่วยดว้ย” อ้วนไดย้นิเสยีงพีช่ายเรยีกจงึหนัไปดู เหน็อ้นท าท่า
เหมอืนก าลงัจะจมน ้า เขาคดิจะลงไปช่วยพี่ แต่เขาเห็นว่าระยะทางไกลมากคงว่ายไม่ถึง บงัเอิญ 
เหลอืบไปเหน็แผ่นกระดานวางอยู่ใกล้ๆ จงึโยนไม้กระดานไปให้อ้นเกาะไว้ แล้วรบีวิง่ไปตามพ่อที่
ปลูกต้นไมอ้ยู่ใกล้ๆ ใหม้าช่วย อ้วนบอกพ่อว่า “พีอ่้นก าลงัจะจมน ้า ตอนนี้อ้วนเอาแผ่นกระดานใหอ้้น
เกาะไวก่้อน ใหพ้่อรบีไปช่วยอน้เรว็ๆ” พ่อรบีไปช่วยอน้ทีล่อยอยูใ่นน ้าใหข้ึน้มาไดอ้ย่างปลอดภยั และ
อว้นกบัอน้สญัญากบัพ่อว่า จะไมม่าเล่นน ้าตามล าพงัอกี 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  งานใดทีเ่กนิความสามารถของเรา กไ็มค่วรท า เพราะอาจเกดิอนัตรายได ้
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 25 

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 2   อนามยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5   รู้เท่าทนัส่ือโฆษณา                    เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถวเิคราะหถ์งึอทิธพิลของสื่อโฆษณาทีม่ผีลต่อการเลอืกบรโิภคอาหาร 
 

2. เน้ือหา  
 โฆษณาถูกสรา้งขึน้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ  โฆษณาแต่ละชิน้ผ่านการวางแผนออกแบบ
วธิกีารน าเสนอ และใชเ้ทคนิคทนัสมยัเขา้ช่วยอยา่งสมจรงิ  บวกกบัความถีใ่นการน าเสนอผ่านสื่อ  จงึ
มอีทิธพิลอยา่งมากต่อการเลอืกบรโิภคอาหารของเดก็และเยาวชน  ความตระหนกัในเรือ่งนี้จะช่วยให้
รูจ้กัใชเ้หตุผลในการเลอืกบรโิภคอาหารทีเ่ป็นประโยชน์มากขึน้ 
 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ฉลากลกูอม  น ้าอดัลม  มนัฝรัง่กรอบ  บะหมีส่ าเรจ็รปู 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 เตรียมกิจกรรม โดยมอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมูแ่สดงบทบาทสมมตเิป็นผูท้ าโฆษณา     
หมูล่ะ 1 ชิน้ โดยใหศ้กึษาขอ้มลูรายละเอยีดของสนิคา้นัน้ๆ ดว้ย (และเตรยีมซกัซอ้มไวล้่วงหน้า)   
4. กิจกรรม   

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
     1) ใหล้กูเสอืแต่ละหมูอ่อกมาท าโฆษณาตามทีม่อบหมายทลีะหมู่จนครบ 
     2) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถาม ชวนคดิ 

-  โฆษณาทีท่ าขึน้มจีดุใดหรอืประเดน็ใดบา้งทีก่ระตุน้ใหค้นอยากซือ้สนิคา้ของเรา 
-  โฆษณาทีท่ าขึน้นัน้เป็นความจรงิหรอืไม ่หรอืเกนิความเป็นจรงิ เพราะอะไร 
-  ท าไมการโฆษณาจงึเลอืกพดูแต่ความดขีองสนิคา้มกีารพดูถงึ  ส่วนประกอบ 

ประโยชน์และโทษของสนิคา้หรอืไม่ 
  -  ท าอย่างไรจงึจะรูว้่าสนิคา้นัน้ดจีรงิ ไม่มผีลเสยีต่อสุขภาพและคุม้ค่ากบัเงนิทีเ่สยีไป 
    3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุกจิกรรมของสนิคา้ว่ามปีระโยชน์และโทษอยา่งไร หากเปรยีบเทยีบ
กบัอาหารหรอืขนม  เครือ่งดื่มอื่นๆ  ทีใ่หป้ระโยชน์มากกว่าหรอืน้อยกว่าเพื่อใชเ้ป็นทางเลอืกในการ
ซือ้สนิคา้ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตการแสดงบทบาทสมมตทิีส่มจรงิและจงูใจในการโฆษณาสนิคา้ 
5.2 สอบถามความคดิเหน็ตามประเดน็อภปิรายเกีย่วกบั เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อทีเ่กนิ

สรรพคุณของสนิคา้ 
5.3 สงัเกตความรว่มมอืของหมูล่กูเสอื 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์การตดัสนิใจ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 

เพลง 
     อาหารดี 

   อาหารด ีมปีระโยชน์ คอื ผกัสด เนื้อ หม ูป ูปลา  
   เป็ด ไก่ ไข ่นม ผลไม ้นานา 
   ลว้นมคีุณค่า ต่อรา่งกายของเรา (ซ ้า) 

ทีม่า dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/PR/E-book/child/food.pdf 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

อาการปวดหวัของหวาน 
 
 หวานเป็นเดก็ผู้หญงิ อายุ 8 ปีชอบกนิลูกอม ขนมขบเคี้ยวและของหวานอย่างมาก จนตวัอ้วน
กลมถูกเพื่อนลอ้เป็นประจ า หวานยงัมฟัีนผุเต็มปากอกีดว้ยเพราะไม่ชอบแปรงฟัน  วนัหน่ึงหวาน  มี
อาการปวดหวัมาก แมเ่อายาแกป้วดใหก้นิกไ็มห่าย และรนุแรงขึน้เรือ่ย ๆ จนหวานรอ้งเอะอะโวยวาย 
แม่จงึพาไปโรงพยาบาล หมอสัง่เอ๊กซเรยส์มองแลว้บอกว่า หวานมฝีีขนาดใหญ่เท่าลูกมะนาวอยู่ใน
สมองส่วนหน้าดา้นขวา ทีป่วดหวัมากเพราะสมองบวม ตอ้งรบีผ่าตดัทนัท ี หวานถูกงดอาหาร ทุกชนิด
รวมน ้าดว้ย ถูกเขม็เจาะเลอืด และใหน้ ้าเกลอื ฉีดยาอกีหลายเขม็ และผ่าตดั  
 หวานฟ้ืนขึน้มาจากยาสลบ อาการปวดหวัดขีึน้ แต่เจบ็แผลผ่าตดัแทน และยงัต้องรกัษาตวั
ในโรงพยาบาลอกีหลายวนัจงึกลบับา้นได ้ 
 ทีห่วานไม่อยากเชื่อกค็อืตน้เหตุของการปวดหวัมาจากฟันผุ หนองจากฟันเขา้สู่เลอืดแลว้ไป
สมองต่อ หมอยงัชี้ให้หวานดูเด็กอีกคนที่เป็นเหมอืนกบัหวานคอืฟันผุมาก แล้วต้องมาผ่าสมอง 
หลงัออกจากโรงพยาบาล หวานยอมใหแ้ม่พาไปหาหมอฟันโดยด ีแถมยงัขยนัแปรงฟัน และเลกิกนิลูกอม 
ขนมหวาน และขนมขบเคีย้ว ตอนน้ีหวานไมอ่ว้นกลมแลว้นะ พวกเพื่อน ๆ กไ็มม่ใีครลอ้หวานอกีเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การตามใจปากท าใหล้ าบากร่างกาย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 3   ความสามารถในเชิงทกัษะ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 6   สมรรถนะทางกาย          เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

   ลกูเสอืมกีารพฒันาทกัษะทางกายทีค่ล่องแคล่วว่องไว 
2.  เน้ือหา 
 การพฒันาตนเองและเตรยีมความพรอ้มโดยแสดงความสามารถเชงิทกัษะทางกาย 5 
ประการ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เชอืกกระโดด ไมส้ าหรบัทรงตวั ราวไม ้ลกูบอล บนัได 
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง ทกัษะทางกาย 5 ประการ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม   

4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
     1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรอืเกม 
     3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
        (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติประกอบค าอธบิายทกัษะทางกาย 5 ประการ 
        (2) ลกูเสอืแต่ละหมูว่เิคราะหข์ัน้ตอนการปฏบิตัทิีบ่รรลุผลไดด้แีละปลอดภยั 
        (3) แต่ละหมูฝึ่กปฏบิตัติามฐานความสามารถในเชงิทกัษะทางกาย 5 ฐาน สปัดาหน์ี้

จดั 3 ฐาน สปัดาหห์น้าจดั 2 ฐาน  
           เง่ือนไข  ลกูเสอืเมือ่พรอ้มใหท้ดสอบเพื่อรบัเครือ่งหมายดาวดวงที ่2 

ฐานท่ี 1  กระโดดเชอืกเทา้ชดิกนัโดยแกว่งเชอืกดว้ยตวัเองไปขา้งหน้า  15  ครัง้      
ไปขา้งหลงั 15  ครัง้ 

ฐานท่ี 2 การทรงตวับนไมห้รอืก าแพงอฐิ มคีวามกวา้งไมเ่กนิ 13 เซนตเิมตร สงู
ประมาณ  30 เซนตเิมตร เป็นระยะทางอยา่งน้อย 4.5  เมตร   

  ฐานท่ี 3 หงายมอืทัง้สองจบัราวไม ้สงูอย่างน้อยเท่ากบับัน้เอวของตน แลว้มว้นตวั
ไปขา้งหน้าขา้มราวไมน้ัน้ 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีด (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
     1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรอืเกม 
     3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
        (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการฝึกปฏบิตักิจิกรรมความสามารถในเชงิทกัษะทางกาย      

3 ฐานในสปัดาหก่์อน 
        (2) จดักจิกรรมอกี 2 ฐาน 

  ฐานท่ี 1  การขึน้บนัไดทีย่กเคลื่อนทีไ่ด ้และรูจ้กัวางบนัไดใหม้ัน่คง เพื่อความ 
ปลอดภยั 

  ฐานท่ี 2  การเลีย้งลกูบอลดว้ยเทา้อยา่งเรว็ ออ้มเครือ่งกดีขวาง อยา่งน้อย 6 อยา่งใน 
ระยะทางไมเ่กนิ 18  เมตร 

        (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสรปุการปฏบิตักิจิกรรมความสามารถในเชงิทกัษะทาง
กาย 5 ฐาน รวมทัง้ของสปัดาหก่์อน 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืและการมสี่วนรว่มของหมู่ 
 5.2 ตรวจสอบความสามารถเชงิทกัษะทางกาย 5 ประการ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 

เพลง 
   เล่นกีฬา 

   เล่นกฬีาพาใหเ้ราเรงิใจ   แมย้ากเพยีงใดเราไมเ่คยกลวัเกรง 
  เราตอ้งใหอ้ภยัและมนี ้าใจซึง่เป็นกนัเอง  พวกเรากลวัเกรงสิง่ทีไ่มด่งีาม 
 
เกม 

ตกัปิงปองใส่ตระกร้า 
 วิธีเล่น 
 1. แบ่งลกูเสอืเป็นหมู่ๆ ละ เท่าๆ กนั เขา้แถวตอน 
 2. วางตะกรา้ไวต้รงขา้มกบัหวัแถว ห่างประมาณ 10 ฟุต 
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 3. เมือ่สญัญาณเริม่เล่น ลกูเสอืคนแรกถอืชอ้นวิง่ไปยงัตะกรา้ ตกัเอาลูกปิงปองในตะกรา้
กลบัมาส่งใหค้นต่อไป  
 4. คนต่อไปเมือ่รบัชอ้นแลว้ น าลกูปิงปองนัน้ไปวางในตะกรา้ตามเดมิ แลว้น าชอ้นมาใหค้น
ต่อไป ปฎบิตัเิช่นนี้จนกว่าจะครบทุกคนในหมู ่หมูใ่ดเสรจ็ก่อนโดยทีล่กูปิงปองไมต่กเป็นฝ่ายชนะ 
 การตดัสิน หมูใ่ดปฏบิตัติามกตกิา และเสรจ็ก่อน หมู่นัน้ชนะ 

 
ใบความรู้ 

กิจกรรมความสามารถในเชิงทกัษะทางกาย 5 ประการ 
 

เดินทรงตวับนราวไม้ 
 การฝึกหดัเดนิทรงตวั จะช่วยให้บุคลกิลกัษณะด ีเดนิได้อย่างสง่า การฝึกหดัอาจกระท าได้
งา่ยโดยขดีเสน้  หรอืเดนิบนขอบถนนทีก่วา้งไมเ่กนิ  5  นิ้ว  ฝึกเดนิอยูใ่นเสน้ หรอืขอบถนนนัน้ เมือ่
เดนิไดด้ขีึน้จงึค่อยๆ เพิม่ความสงู 
 

ม้วนตวัข้ามราวไม้ 
 การเล่นโดยวธิหีงายมอืทัง้สองจบัราวไมข้ึน้สูงอย่างน้อยบัน้เอวของตน แลว้มว้นตวัขา้มราวไม้
นัน้  ท าไดโ้ดย 

1.  หงายมอืจบัราวไมใ้หแ้น่น  โน้มตวัไปขา้งหน้าใหร้าวพาดทอ้ง 
2.  งอแขนใหม้าก  ตวังอ  กม้ศรีษะใหช้ดิหน้าอกมากทีสุ่ด มว้นตวั  โดยค่อย ๆ  เลื่อนตวัลง

ขา้งหน้า  งอศอกพรอ้มทีจ่ะเหนี่ยวตวัใหต้ดิกบัราวจนกระทัง่ตวัมว้นลงจากราว 
ขึ้นบนัไดท่ียกเคล่ือนท่ีได้ 

 การปฏบิตักิจิกรรมนี้ ตอ้งแน่ใจว่าบนัไดแขง็แรงพอทีร่บัน ้าหนักได ้บนัไดอยูใ่นสภาพดไีม่ช ารุด   
วธิปีฏบิตั ิ

• ยกบนัไดวางพื้น  หรอืพาด  หรอืพงิให้มัน่คงไม่ล้ม  ถ้าเป็นบนัไดที่พบัได้ควรสบัขอให้
เรยีบรอ้ยเมือ่กางออก 

• มอืเกาะบนัได   กา้วขึน้ทลีะขัน้ดว้ยความระมดัระวงั 
• การไต่ลงถอยหลงัลงทลีะกา้ว  พรอ้มกบัลดมอืลงจบัตัวบนัได  เลื่อนมอืตามลงไปเรือ่ยๆ  

จนกา้วลงถงึพืน้ 
 เล้ียงลกูบอลอ้อมเครื่องกีดขวาง 
 การเลีย้งลูกบอล  สายตาจะต้องมองทีลู่กบอลพรอ้มกบัเขีย่ลูกบอลไปขา้งหน้า  อาจจะเลีย้ง
ดว้ยเทา้ดา้นใน  ทัง้ซา้ยและขวา เขีย่ลูกเบา ๆ  สลบักบัการเลีย้งลูกบอลดว้ยหลงัเทา้  ใชเ้ทา้เขีย่ลกู
ไปข้างหน้า ฝึกหดัเลี้ยงลูกบอล หยุดลูกบอล เปลี่ยนทิศทางให้เร็วขึ้นจนอ้อมเครื่องกีดขวางได้ 
6 อยา่ง ในระยะ ทางไมเ่กนิ 18  เมตร 
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กระโดดเชือก      การปีนบนัได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทรงตวั      การเลีย้งลกูบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
นกเหย่ียวกบัไก่ป่า 

 ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มไีก่ป่าสองตวัอาศยัอยู่บนเนินดนิใกล้ปากถ ้า ทีพ่วกมนัใชเ้ป็นทีห่ลบภยั
จากเหยี่ยวศตัรูตวัร้ายของมนั ทุกครัง้ที่เหยี่ยวบนิผ่าน พวกมนัจะหลบเข้าไปซ่อนตวัอยู่ในถ ้าพอ
เหยีย่วบนิผ่านไป พวกมนัจงึจะออกจากทีซ่่อน พวกมนัท าเช่นนี้ทุกวนัและรอดพน้จากเหยีย่วทุกครัง้ 
 ต่อมาวนัหน่ึงทัง้สองตวัเกดิต่อสูก้นัขึน้เพื่อแยง่ชงิความเป็นใหญ่เหนือเนินดนิแห่งนี้ ตวัทีช่นะ
ดใีจมาก มนัรบีออกจากที่ซ่อนเพื่อโก่งคอขนัแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดนิแห่งนี้ให้ไก่ป่าตวัอื่นได้
ทราบ 
 ขณะนัน้เหยีย่วบนิผ่านมาพอด ีพอไดย้นิเสยีงไก่ขนัมนักบ็นิโฉบไปเหนือปากถ ้าทนัท ีและยงั
มทินัทีไ่ก่ป่าตวัชนะจะหลบหนีไดท้นั มนักถ็ูกเหยีย่วโฉบไปเป็นอาหารทนัท ีปล่อยใหไ้ก่ป่าตวัแพซ้ึง่
ซ่อนตวัอยูภ่ายในถ ้ากลายเป็นผูช้นะครอบครองเนินดนิแห่งนัน้แทน 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  อย่าส าคญัตนว่าเก่งกว่าใคร ทีแ่ทย้งัมคีนเก่งกว่าเราอกีมาก 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 31 

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 3   ความสามารถในเชิงทกัษะ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 7   ระเบียบแถว     เวลา   2  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1 ลกูเสอืมรีะเบยีบวนิยั และปฏบิตัติามค าสัง่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
1.2 ลกูเสอืมคีวามอดทนรา่งกายแขง็แรง มจีติใจเขม้แขง็ และมคีวามคล่องแคล่วว่องไว 

2.  เน้ือหา 
 2.1 ระเบยีบแถวเบือ้งตน้ 
 2.2 การฝึก ท่าตรง ท่าพกั ซา้ยหนั ขวาหนั กลบัหลงัหนั อยูก่บัที่ 
 2.3 การเขา้แถว หน้ากระดานแถวเดีย่ว แถวรปูครึง่วงกลมและแถวรปูวงกลม 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
       1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการปฏบิตัติามสญัญาณนกหวดี (เรยีกแถวรวมกอง,      

เรยีกนายหมู)่ 
(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการปฏบิตัติามสญัญาณมอื (เตรยีมหรอืหยดุ, รวมหรอื

กลบัมา,จดัแถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว, จดัแถวตอนหมู่, เคลื่อนทีไ่ปยงัทศิทางทีต่อ้งการ
,  
นอนลงหรอืเขา้ทีก่ าบงั, เรง่จงัหวะใหเ้รว็ขึน้) 
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการเขา้แถวตามหมู่ของตน แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว   
หน้ากระดานหมูปิ่ดระยะ และหน้ากระดานหมูเ่ปิดระยะ, แถวตอนเรยีงหนึ่ง และแถวตอนหมู่   
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

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

3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
     (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนระเบยีบแถวเบือ้งตน้  



32 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

- ท่าตรง  ท่าพกั (ท่าพกัตามปกต ิ ท่าพกัตามระเบยีบ  ท่าพกัตามสบายและท่าพกั
แถว) 

  -  หนัอยูก่บัที ่(ขวาหนั ซา้ยหนั กลบัหลงัหนั) 
  -  เขา้แถวรปูครึง่วงกลม  และรปูวงกลม   

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

หมายเหต ุดภูาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรมที ่6 ของชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ประกอบ 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการท ากจิกรรม 
 5.2 สงัเกตการปฏบิตัติามค าสัง่ของผูก้ ากบัลกูเสอื 
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เพลง 

สญัญาณนกหวีด 

  เป่ายาวหนึ่งครัง้  ฟังไดค้วามว่า   “หยดุ” 
  เป่ายาวเป็นชุด  ใหร้บีรดุท าต่อไป 
  สัน้ตดิต่อกนั  เรว็พลนั  เขา้แถวทนัใด 
  สัน้ยาวนัน้ไซร ้  จงึใส่ใจเพราะเกดิเหตุการณ์ 
  นายหมู่มานี่  ฟังซ ี  สัน้สามยาวหนึ่ง 
  ลกูเสอืเราพงึจดจ าค านึง  นี่คอืสญัญาณ 

 
ซ้ายหนั  ขวาหนั 

 ซา้ยหนั  ขวาหนั   สน้เทา้ชดิกนัปลายเทา้แยกออกไป 
จะหนัไปครัง้ใด (ซ ้า )     นึกไวใ้นใจซา้ยขวาของเรา 

  ซา้ยหนัมสีองจงัหวะ   ป๊ะเท่ง ป๊ะป๊ะเท่งป๊ะ  หนึ่ง – สอง 
  ขวาหนัมสีองจงัหวะ   ป๊ะเท่งป๊ะป๊ะเท่งป๊ะ  หนึ่ง – สอง 
  กลบัหลงัหนัมสีองจงัหวะ  ป๊ะเท่งป๊ะป๊ะเท่งป๊ะ  หนึ่ง – สอง” 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
กวางมองตวัเองในน ้า 

 กวางตวัหนึ่งมองเงาของมนัเอง ขณะทีก่นิน ้าอยูใ่นสระแห่งหนึ่ง " โอ ้! เราช่างมเีขาทีส่วยสง่า
น่าชมอะไรเช่นนี้ " เจา้กวางเปล่งเสยีงอุทานอย่างดใีจ " เขาสองขา้งแผ่กิง่ก้านสาขาอย่างน่าดูอยู่บน
หน้าผากของฉนัแต่อยา่งไรกด็ฉีนักม็ขีาเลก็ไมไ่ดส้่วน ซึง่ท าใหฉ้นั รูส้กึละอายใจยิง่นกัมนัยาวเก้งก้าง
ไม่น่าดูเลย "ขณะทีม่นัก าลงัร าพงึกบัตวัเองนัน้พลนัไดย้นิเสยีงของฝงูสุนัขล่าเนื้อ มนัจงึกระโดดจาก
บ่อน ้าตรงไปยงัทุ่งหญ้า ไมช่า้กท็ิง้ฝงูสุนัขล่าเนื้อไวเ้บือ้งหลงัไกลลบิในทีสุ่ดมนักเ็ขา้ไปในป่าทบึ แต่ก็
โชคไมด่เีลยเขาของมนัไปตดิกบักิง่ไมจ้นไมส่ามารถจะเคลื่อนไหวได ้ความตายก าลงัจะมาถงึตวักวาง
ในไมช่า้มนัจงึคร ่าครวญอย่างน่าสงสารว่า " ฉนัน่ีโงจ่รงิ มวัไปภมูใิจอยูก่บัเขาของฉันซึง่มนัไมไ่ดช้่วย
อะไรเลย ขณะเดยีวกนัฉนักต่็อว่าขาของฉนัซึง่เป็นสิง่เดยีวทีจ่ะช่วยใหฉ้นัมชีวีติรอดได ้"  

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนเรามกัเห็นผดิเป็นชอบ ไม่ได้พจิารณาด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้มกัเห็นแก่
ความสวยงามมากกว่าประโยชน์ 
 

ใครโง่กว่ากนั 

ชายสองคนพี่น้องคนพี่ชื่อด าเป็นคนขยนัท ามาหากนิใช้จ่ายประหยดัมเีงนิเหลอืเก็บอยู่บ้าง
คนน้องชื่อแดงเป็นคนเกยีจครา้นไม่เอาใจใส่ท างานใชจ้่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่มเีงนิเกบ็คอยเบียดเบยีนนาย
ด าผูพ้ีย่ ิง่ไปกว่านัน้ถ้านายด าเผลอเมื่อไหร่เป็นอนัต้องถูกนายแดงขโมยเงนิเสมอไม่ว่านายด าจะซุก
ซ่อนเงนิไวต้รงไหน 

อยู่มาวนัหนึ่งนายด าต้องออกไปท าธุระนอกบ้านเกรงว่านายแดงจะมาขโมยเงนิที่มอียู่หนึ่ง
พนับาทไป จงึคดิหาทีซ่่อนเงนิ ในทีสุ่ดกต็ดัสนิใจขุดหลุมเอาเงนิห่อกระดาษใส่ลงก้นหลุมเอาดนิกลบ  
และดคูวามเรยีบรอ้ยดไูปดูมานายด ากค็ดิว่า "นี่ถา้นายแดงมาเหน็รอยเรากลบหลุมไวอ้ย่างนี้คงต้องรู้
ว่าเราฝังเงนิเอาไวแ้น่ เอาอย่างนี้ดกีว่าเราเขยีนป้ายมาปักไว้ทีห่ลุมนี้ว่า เงินหน่ึงพนับาทของนาย
ด าไม่ได้อยู่ในหลุมน้ีนายแดงก็คงจะไม่สงสยัเป็นแน่” คดิแล้วนายด าก็จดัการเขยีนป้ายมาปักไวท้ี่
หลุมแลว้กแ็ต่งตวัออกจากบา้นไป 

ฝ่ายนายแดงหลงัจากเทีย่วเตรด็เตรอ่ยูห่ลายวนัจนเงนิหมดจงึกลบับา้นไมพ่บพีช่าย จงึได้
โอกาสเหมาะเทีย่วคน้หาเงนิเชื่อว่าพีช่ายจะตอ้งซ่อนไวท้ีไ่หนสกัแห่งแน่คน้หาบนบา้นอยู่นานกไ็ม่
พบจงึเดนิลงจากเรอืนไปคน้ตามหลงับา้นกพ็บป้ายหน่ึงเขยีนไวว้่า "เงินหน่ึงพนับาทของนายด า
ไม่ได้อยู่ในหลุมน้ี" เมือ่นายแดงอ่านป้ายดแูลว้กเ็กดิความสงสยัว่าเมือ่ไม่มเีงนิแลว้จะเขยีนป้ายบอก
ไวท้ าไม จงึลงมอืขดุดกูพ็บเงนิทีซ่่อนไวเ้มือ่ไดเ้งนิมาแลว้นายแดงเกดินึกขึ้นไดว้่าถา้พีช่ายกลบัมา
เหน็เงนิในหลุมหายไปกค็งโทษเราแน่อยา่กระนัน้เลยเราเขยีนป้ายปักไวด้กีว่าเมือ่พีช่ายมาเหน็จะได้
คดิว่าเราไมไ่ดเ้อาไปคดิดงันัน้แลว้นายแดงกจ็ดัการเขยีนป้ายมาปักไวท้ีห่ลุมว่า "เงินหน่ึงพนับาท
ในหลุมน้ีนายแดงไม่ได้เอาไป"                ทีม่า http://www.everykid.com 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนโงท่ าสิง่ใดกไ็รผ้ล  

http://www.everykid.com/
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 4   การส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 8   การส ารวจและเยือนสถานท่ีในท้องถ่ิน          เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถเขยีนรายงานการส ารวจและการเยอืนสถานทีใ่นทอ้งถิน่ทีน่่าสนใจได ้
 

2.  เน้ือหา  
 การส ารวจและการเยอืนสถานทีใ่นทอ้งถิน่ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ใบความรู ้
 3.3 แบบรายงานการส ารวจ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

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

        (1) ใหล้กูเสอืเล่าประสบการณ์จากการทีเ่คยไปส ารวจและเยอืนสถานทีต่่างๆ 
        (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกีย่วกบัวธิกีารส ารวจและเยอืนสถานทีใ่นทอ้งถิน่ 
        (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืดแูบบรายงานการส ารวจและอธบิายวธิเีขยีนรายงาน 
        (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเลอืกสถานทีท่ีจ่ะไปส ารวจบรเิวณใกลโ้รงเรยีน เช่น วดั  
ศูนยแ์พทยป์ระจ าต าบล โรงพยาบาล ทีว่่าการอ าเภอ ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบล/จงัหวดั  
ศาลเจา้ มสัยดิ ฯลฯ 
       (5) ใหล้กูเสอืวางแผนเพื่อเดนิทางส ารวจในครัง้ต่อไป 
      4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
    5) พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

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

         (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาสอบถามความพรอ้มในการเดนิทางส ารวจ 
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         (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืหรอืลกูเสอืรุน่พีพ่าลกูเสอืออกเดนิทางส ารวจสถานที่ทีว่างแผนไว ้
         (3) ลกูเสอืกลบัมาถงึโรงเรยีน แลว้เขยีนรายงานและน าเสนอในกอง 
         (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป 
      4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
      5) พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการรว่มกจิกรรม 
 5.2 ตรวจรายงานการส ารวจ 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 

 
เพลง 

ระบ านางช้าง 

นางชา้งตวัหนึ่ง ออกไปเทีย่วเดนิ บนใยแมงมุม 
เล่นจนเพลดิเพลนิ มนัเหน็เป็นการ  สนุกเหลอืใจ 

มนัจงึรอ้งเรยีกให ้ นางชา้งอกีตวัหนึ่งขึน้มา 
นางชา้งสองตวั................. 
นางชา้งสามตวั................ 
นางชา้งหลายตวั............... 

 
  ควาย 

ควาย  ควาย  ควาย    เราแลเหน็ควายอยูใ่นทุ่งนา 
อาหารของมนัคอืหญา้  (ซ ้า)   เราไวไ้ถนาปลกูขา้วใหเ้รากนิ 
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ใบความรู้ 
 

การส ารวจและการเยือนสถานท่ี 

 การอาศยัอยู่ในแต่ละท้องถิ่น  ทุกคนจ าเป็นต้องรู้จกัท้องถิ่นของตนเอง  และสงัเกตเห็น
คุณค่าของสิง่เหล่านัน้ได ้ โดยเฉพาะสถานทีส่ าคญัต่างๆ  ซึง่จะใชบ้รกิาร  ทุกคนจ าเป็นตอ้งรูจ้กัการ
ส ารวจและการเยอืนสถานทีเ่หล่านัน้  เพื่อทีจ่ะไดใ้ชบ้รกิารนัน้ไดถู้กตอ้ง  และสามารถแนะน าผูอ้ื่นให้
ใชบ้รกิารไดด้ดีว้ย 
  การส ารวจ  หมายถงึ  การคน้หาหรอืคน้พบ  คอืสิง่ทีย่งัไม่พบกต็้องพยายามค้นหา
ใหพ้บเมื่อพบแลว้กต็้องศกึษาใหเ้ขา้ใจ  โดยรวบรวมเป็นรายละเอยีดเพื่อประโยชน์ในการใชบ้รกิาร
ต่อไป 
  การเยอืน  หมายถงึ  การเยีย่ม  คอื  เมือ่เราคน้หาหรอืคน้พบสิง่ใดแลว้เรา
จ าเป็นตอ้งศกึษาและเกบ็รายละเอยีดต่างๆ  การเกบ็รายละเอยีดจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพบเหน็กบัสิง่
เหล่านัน้  หากเป็นสถานทีเ่รากต็อ้งออกไปเยอืนหรอืเยี่ยมสถานทีเ่พื่อหารายละเอยีด 

วิธีการส ารวจและการเยือนสถานท่ี 
 สิง่ทีค่วรค านึงถงึในการออกส ารวจและเยอืนสถานที ่ คอื  
  1.  เดนิทางกี่คน ใช้เวลากี่วนั ระยะทางเท่าไร มกีารพกัค้างคนืหรอืไม่ จะเตรยีม
สิง่ของเครือ่งใชจ้ าเป็นและอาหารอยา่งไร 
  2.มแีผนทีส่งัเขป เช่น ระบุสถานที ่ทางเดนิเทา้ ทางน ้า ทางรถ ระยะทางห่างจากจุด
ก าหนดให ้
  3. ก าหนดหวัขอ้ทีต่อ้งการทราบ  เช่น  ชื่อสถานที ่ ความส าคญัของสถานทีท่ี่
รบัผดิชอบ  รายละเอยีดในการตดิต่อขอใชบ้รกิาร  หากมหีมายเลขโทรศพัทก์ค็วรบนัทกึไวด้ว้ย     
ควรสงัเกต  จ าลกัษณะ  สถานทีแ่ละหนทางทีผ่่าน 

เมือ่เตรยีมทุกอยา่งพรอ้มแลว้ ในขณะเดนิทางไปยงัสถานทีน่ัน้กจ็ะตอ้งค านึงถงึเรือ่งต่อไปนี้ 
  1.  ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการเดนิทาง  เช่น  การใชเ้สยีง  การก าจดัขยะมลูฝอย  
การดบัไฟ  และการก าจดัเถา้ถ่าน  การเกบ็เศษอาหาร  การจดัทีพ่กั  และการรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งต่างๆ   
  2. ความรอบคอบในการเดนิทาง  เช่น  การระวงัอนัตรายในการเดนิทางทัง้ทางถนน  
ทางเกวยีน  ทางเรอื  ทางเดนิเทา้  การปฏบิตัติามกฎจราจร  การระวงัอนัตรายจากสตัวร์า้ย  และ
แมลง  เช่น  สุนขั  แตน  ต่อ  และสตัวอ์ื่นๆ  และพชืทีอ่าจเป็นอนัตรายแก่ร่างกาย  เช่น  หมามุ่ย  
ต าแย  เป็นตน้ 
  3. ปฏบิตักิจิกรรม  นกัเรยีนตอ้งบนัทกึ สงัเกต จ า  ลกัษณะสถานที ่โดยการ
สอบถามรายละเอยีดจากผูรู้ห้รอืผูเ้ป็นเจา้ของสถานที่ 
  การรายงานผลส ารวจการเยอืนสถานที่  ควรประกอบด้วยรายละเอียดและหวัข้อ
ส าคญัดงัต่อไปนี้ 
  1.  ชื่อสถานที ่
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  2.  ตรอก/ถนน  ต าบล  เขต/อ าเภอ  จงัหวดั 
  3.  ชื่อผูร้บัผดิชอบสถานที ่ หมายเลขโทรศพัท์ 
  4.  รายละเอียดลักษณะสถานที่  ให้บอกรายละเอียดว่าเป็นที่ท าอะไร  เช่น  
สวนสาธารณะ  สนามเดก็เล่น  อาคาร  ส านกังาน  แหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิ โบราณสถาน 
  5.  ความส าคญัของสถานที่  ให้บอกรายละเอียดว่า  ส าคญัอย่างไร  ให้บรกิาร
อะไรบา้ง 
  6.  ประวตัพิืน้บา้น  เช่น  นิทาน  ต านาน  เพลงพืน้บา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานทีน่ัน้ๆ  
หรอืเล่าดว้ยจะดมีาก 
  7.  อยู่ห่างจากจุดก าหนด  อาจเป็นบา้นหรอืกองลูกเสอื  โดยบอกรายละเอยีด  เช่น  
ระยะทางอยูท่างทศิใด การเดนิทางโดยประมาณ 
  8.  เสรจ็แลว้ลงชื่อผูเ้สนอรายงาน  และวนั  เดอืน  ปี  ทีร่ายงานดว้ย 
 
สถานท่ีท่ีควรส ารวจและการเยือนสถานท่ี 
 เพื่อประโยชน์ในการใชบ้รกิารของสถานทีต่่างๆ  ในทอ้งถิน่ทีเ่ราอาศยัอยู ่ หรอืบรเิวณ
ใกลเ้คยีงไดอ้ยา่งถูกตอ้งควรจะมกีารส ารวจและการเยอืนสถานทีด่งัต่อไปนี้ 
  1.  สถานทีป่ระกอบพธิทีางศาสนา  เช่น  วดั  มสัยดิ  ครสิตจกัร  ศาลเจา้  ฯลฯ 
  2.  สถานทีร่าชการ  เช่น  ทีท่ าการสภาต าบล  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  
โรงพยาบาล  สถานีต ารวจ  สถานีดบัเพลงิ  การประปา  การไฟฟ้า  ไปรษณีย ์ โทรศพัท ์ สถานี
รถไฟ  โรงเรยีน  อ าเภอ  เทศบาล  ศาล  เรอืนจ า  ศาลากลาง  ฯลฯ 
  3.  สถานทีส่ าคญัต่างๆ  เช่น  สถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ โบราณสถาน  
สถานทีท่่องเทีย่ว 
  4.  สถานทีบ่รกิารอื่นๆ  เช่น  ท่าเรอื  สถานทีจ่อดรถโดยสาร  ท่าอากาศยาน 
  5.  ทีพ่กัอาศยับุคคลส าคญัของทอ้งถิน่  เช่น  บา้นพกัก านัน  ผูใ้หญ่บา้น  บา้นพกั
แพทยป์ระจ าต าบล  นายอ าเภอ  จวนผูว้่าราชการจงัหวดั 
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ตวัอย่าง  :  แบบรายงานการส ารวจและการเยือนสถานท่ี 
 
 

 
 
 

นิทานสอนใจ 
    เร่ือง 

นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า 
  

ช่ือสถานท่ี...............................................................ตั้งอยูท่ี่   ตรอก/ถนน...................................................... 
ต าบล....................................................อ  าเภอ..............................................จงัหวดั...................................... 
ช่ือผูรั้บผิดชอบสถานท่ี...............................................................โทรศพัท.์................................................... 
 ลกัษณะของสถานท่ี......................................................................................................................... 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

หมู่บ้านแสนสขุ 

       น.ส.อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนิน  ผูแ้ต่ง 

 หมู่บา้นแสนสุข เป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ในชนบทแห่งหนึ่ง คนในหมู่บา้นจะรกัใคร่กลมเกลยีวกนั 
เมื่อมเีรื่องเดอืดรอ้นก็จะช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั หมูตุ๋น อาศยัอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขกบัพ่อแม่ บ้าน
ของหมตุู๋นอยูใ่กล้ๆ กบัโรงเรยีนและวดั หมตุู๋นมกัจะตามพ่อแมไ่ปท าบุญทีว่ดัอยูเ่สมอๆ 
 วนัหน่ึง คุณครไูดใ้หห้มตุู๋นเล่าถงึสถานทีต่่างๆในหมูบ่า้นแสนสุขทีห่มตุู๋นชอบ และ ประทบัใจ 
หมูตุ๋นเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า “หมูตุ๋นชอบวดั เพราะวดับ้านแสนสุขมโีบสถ์ที่สรา้งด้วยไมต้าล จ านวน 
3,000 ต้น แกะสลกัสวยงามมาก มนีักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวดันี้เป็นประจ าครบั”  จากนัน้หมูตุ๋นก็
บอกว่า หมตุู๋นประทบัใจคุณหมอทีโ่รงพยาบาลชุมชน ในหมูบ่า้นทีแ่สนใจด ีโรงพยาบาลชุมชน เป็นที่
ส าหรบัรกัษาพยาบาลเมื่อเจบ็ป่วยเพยีงเลก็น้อย แต่ถ้าเจบ็ป่วยมากๆ ต้องส่งไปโรงพยาบาลประจ า
อ าเภอ หรอืโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั เพราะมเีครือ่งมอืแพทยค์รบ นอกจากนัน้หมตุู๋นยงัเล่าถงึศูนย์
จ าหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑช์ุมชน ทีเ่ป็นทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑท์ีท่ าจากกลว้ย เช่น กระเป๋าทีท่ าจากกาบ
กล้วย กล้วยฉาบ กล้วยอบ เพราะทุกบ้านจะปลูกกล้วยกนั หมูตุ๋นเคยช่วยแม่น ากล้วยฉาบไปขาย
ดว้ย หมตุู๋นเล่าดว้ยความภาคภมูใิจในหมู่บา้นแสนสุขของตน 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การใหค้วามสนใจสิง่รอบตวัหรอืใกลต้วัเป็นสิง่ทีด่ ี
 

ความประทบัใจ 

       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 ทบัทมิเป็นเด็กในหมู่บ้านที่มโีอกาสได้เรยีนต่อในวทิยาลยัเกษตรกรรมในตวัเมอื ง เพราะ
ทบัทิมมคีวามประทับใจในชุมชนที่อาศัยอยู่ ตอนเป็นนักเรียนประถมศึกษา ทบัทิมไม่มอีาหาร
รบัประทานมากนัก มผีกัที่รบัประทานโดยเก็บจากขา้งรัว้บ้านเพยีง 2 อย่าง คอื ผกักระถนิ และผกั
ต าลงึ จงึไปปรกึษาคุณครวู่า จะท าอย่างไรด ีจงึจะไดร้บัประทานผกัชนิดอื่นๆ บา้ง คุณครแูนะน าให้ไปดู
การปลกูผกัของลุงบุญมใีนหมูบ่า้นใกล้ๆ  ทบัทมิเหน็สวนผกัลุงบุญม ีมผีกัชนิดต่างๆ เช่น ผกักาด ผกัช ี
ผกับุง้และคะน้า เป็นตน้ ทบัทมิจงึมแีรงบนัดาลใจอยากปลกูผกัใหง้ามๆ แบบน้ีบา้ง จงึตัง้ใจเรยีนสูงๆ 
เพื่อจะไดห้าทางปลกูผกัใหง้ามกว่าสวนลุงบุญม ี
 เวลาผา่นไป ทบัทมิมโีอกาสไดเ้ขา้เรยีนทีว่ทิยาลยัเกษตรกรรมและไดศ้กึษาวธิปีลกูผกั ผลไม ้
ตามทีต่อ้งการ ปัจจบุนัทบัทมิเป็นเจา้ของสวนผกัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจงัหวดั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความประทบัใจในชุมชน มผีลใหค้นทีส่นใจมอีาชพีดีๆ  ได้ 

 



40 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 5   การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9   มาเพาะถัว่งอกกนัเถอะ     เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถเพาะถัว่งอกหรอืเมลด็พนัธุพ์ชือย่างอื่นทีง่อกงา่ยได้ 
2. เน้ือหา 

การเพาะถัว่งอกหรอืเมลด็พนัธุพ์ชือยา่งอื่นทีง่อกงา่ย 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 

3.2 เมลด็พนัธุพ์ชื 
3.3 ภาชนะทีใ่ชเ้พาะเมลด็ เช่น กระถาง กระป๋อง ถุงพลาสตกิ กระบะ ฯลฯ 
3.4 ดนิทราย  
3.5 ใบความรู ้ 
3.6 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกีย่วกบัการเพาะเมลด็พนัธุพ์ชืทีง่อกงา่ยเช่น ถัว่งอก ผกับุง้ฯลฯ 
   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอือภปิรายถงึวธิเีพาะพนัธุเ์มลด็ถัว่งอกหรอือื่นๆ ที่เตรยีมมา  
      พรอ้มวธิจีดบนัทกึการเจรญิเตบิโตของพชืนัน้ๆ 
   3) ลกูเสอืปฏบิตักิารเพาะถัว่งอกหรอืเมลด็พนัธุพ์ชือื่นทีเ่ตรยีมมา 
   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายส่งบนัทกึการเจรญิเตบิโตของเมลด็พชื 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการรว่มกจิกรรม 
5.2 ตรวจผลการบนัทกึการเจรญิเตบิโตของเมลด็พนัธุพ์ชื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 
เพลง 

 ในหมู่ลูกเสือ  

ในหมูล่กูเสอื  เมือ่เรามารว่มอยู่ 
ต่างคนต่างรูก้นัด ี  ว่าหน้าทีทุ่กอย่าง 
ตอ้งช่วยกนัท า   ท าไมเ่วน้ว่าง 

 งานทุกอยา่ง งานทุกอย่าง จะเสรจ็อย่างงา่ยดาย 
 

ใบความรู้ 
การเพาะถัว่งอกหรือเมลด็พนัธุท่ี์งอกง่าย 

วิธีการเพาะ 
1. น ากระถาง กระป๋อง ถงัพลาสตกิ หรอื กระบะ ใส่ทรายเลก็น้อย ปดูว้ยกระดาษซบัหรอื

ส าล ี
2. โรยถัว่เขยีวหรอืเมลด็ผกั พรมน ้าใหช้ืน้ แต่ไมแ่ฉะหรอืไมแ่หง้จนเกนิไป 
3. วางไวใ้นทีม่แีสงสว่างและคอยสงัเกตความเจรญิเตบิโตแลว้บนัทกึไว้ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 มาปลกูผกักนัเถอะ 

น.ส.อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนินผูแ้ต่ง 

 ในชัว่โมงเรยีนวชิาเกษตร คุณครสูอนขัน้ตอนการปลูกผกัใหก้บันักเรยีน จากนัน้กแ็บ่งกลุ่ม
ให้นักเรยีนลงมอืท า บางกลุ่มปลูกผกักาด บางกลุ่มปลูกผกัคะน้า บางกลุ่มปลูกต้นหอม ส่วนนิดกบั
น้อยได้รบัมอบหมายให้ปลูกผกับุ้ง ทัง้สองลงมอืขุดดนิ ยกแปลง ท าร่องเป็นแนวยาวอย่างสวยงาม 
รองพืน้ดว้ยปุ๋ ยคอก แลว้น าเมลด็มาโรย และรดน ้าจนชุ่ม เมือ่ครมูาตรวจ กช็มว่าทุกคนท าไดด้ถีูกตอ้ง
ตามขัน้ตอน แลว้ก าชบัใหร้ดน ้าทุกเชา้เยน็ และหมัน่พรวนดนิอยูเ่สมอ วนัรุง่ขึน้ฝนตก นิดกบัน้อยไป
ดแูปลงผกั เหน็ชุ่มด ีทัง้คู่ดใีจทีไ่มต่อ้งรดน ้า 
 วนัต่อมานิดห่วงเล่นทีส่นามเดก็เล่น ไม่ไปดูแปลงผกั คงมแีต่น้อยทีไ่ปตกัน ้ามารดแปลงผกั
ของตน ก่อนไปเล่นกบัเพื่อน หลายวนัผ่านไป นิดก็ยงัไม่ไปดูแลแปลงผกัจนดนิแห้ง เมื่อคุณครูมา
ตรวจดู เหน็ผกับุ้งของน้อยเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม ส่วนผกับุ้งของนิดแคระแกรน เหน็ผลของการ
เพกิเฉยไมใ่ส่ใจดแูลแปลงผกัของตน 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าการปลกูตน้ไมต้อ้งเอาใจใส่ดแูลรดน ้า อยา่ปล่อยตามยถากรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 5   การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10   อาหารสตัวเ์ล้ียง                  เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถบอกชนิดของอาหารทีพ่งึใหแ้ก่สตัวเ์ลีย้งได ้
2. เน้ือหา 

ชนิดอาหารทีพ่งึใหแ้ก่สตัวเ์ลีย้ง 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบงาน 
3.4 ใบความรู ้ 
3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งสตัวเ์ลีย้ง และอาหารทีส่ตัวเ์ลีย้งแต่ละชนิดควรกนิ 

         2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหแ้ต่ละหมู่จบัฉลากชื่อสตัว ์เช่น สุนขั หม ูไก่ แมว นก ปลา ววั ควาย  
แพะฯลฯ 

    3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบใบงานใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัอภปิรายว่าสตัวท์ีห่มู่จบัฉลากได ้
กนิอะไร เป็นอาหารไดบ้า้ง แลว้น าเสนอทีป่ระชุม 

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

5. การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการรว่มกจิกรรม 
5.2 สงัเกตการอภปิรายและตรวจผลงานหมู่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
 
เพลง 

ไก่ท่ีฉันเล้ียง 

     ไก่ทีฉ่นัเลีย้ง   มนัเป็นเพื่อนของฉนั 
     มนัขนัใหฉ้นัฟัง  เอก้เอก้เอก้  ไก่เอย  
  

เกม 
สตัวเ์ล้ียง 

 วิธีเล่น ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเขา้แถวเป็นวงกลม ใหล้กูเสอืช่วยกนัเลอืกสตัวเ์ลีย้งมา 5 
ชนิด แลว้ปฏบิตัติามค าสัง่ผูก้ ากบัลกูเสอืซึง่ยนือยูต่รงกลางวงกลม ดงันี้ 
  ถา้พดูชื่อ “แมว” ใหเ้คลื่อนตวัไปทางขวา 1 กา้ว 
  ถา้พดูชื่อ “หมา” ใหเ้คลื่อนตวัไปทางซา้ย 1 กา้ว 
  ถา้พดูชื่อ “ไก่”   ใหก้ระโดดไปขา้งหน้า 1 ก้าว 
  ถา้พดูชื่อ “เป็ด” ใหก้ระโดดถอยหลงั 1 กา้ว 
  ถา้พดูชื่อ “ววั” ใหย้นือยูก่บัที ่
 หมายเหต ุชื่อสตัวเ์ลีย้งใหเ้ปลีย่นไดต้ามทีล่กูเสอืร่วมกนัคดิ 
 การตดัสิน ใครท าผดิค าสัง่ตอ้งออกจากการเล่นเกม มาช่วยผูก้ ากบัลกูเสอืดเูพื่อนๆ เล่น
ต่อไป 
 
 

ใบความรู ้
 

อาหารของสตัวเ์ล้ียง 
 การเลี้ยงสตัว์ ลูกเสอืจ าเป็นต้องให้อาหารสตัวเ์ลีย้งของตน ดงันัน้ ลูกเสอืควรรูจ้กัชนิดของ
อาหารที่จะให้กบัสตัว์แต่ละชนิด ซึ่งต้องเป็นอาหารที่จ าเป็นและมปีระโยชน์ต่อสตัว์เลี้ยงนั ้นๆ เช่น 
ข้าว ร า กล้วย พรกิ ถัว่เขยีว อ้อย ถัว่ฝักยาว หญ้า และพืช ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ใน
ปัจจบุนันิยมใหอ้าหารส าเรจ็รปูชนิดเมด็อกีดว้ย ซึง่ตอ้งเลอืกซือ้ตามชนิดของสตัวเ์ลีย้งนัน้ๆ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
อ๋อมแอ๋มรกัสตัว ์

       น.ส.อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนินผูแ้ต่ง 

 อ๋อมแอ๋ม เลี้ยงแมวและหมาไวใ้นบ้าน ทุกวนัอ๋อมแอ๋มต้องดูแลสตัวเ์หล่านี้ก่อนอ๋อมแอ๋มไป
โรงเรยีน เจา้ด่างเป็นหมาที่อ๋อมแอ๋มต้องดูแลก่อนอ๋อมแอ๋มไปโรงเรยีน เจา้ด่างเป็นหมาที่อ๋อมแอ๋ม
เลีย้งไวต้ัง้แต่เลก็ๆ ตอนยงัเลก็อ๋อมแอ๋มจะใหน้มก่อน เมือ่เจา้ด่างโตขึน้ จงึใหเ้จา้ด่างกนิอาหารเมด็ที่
มขีายตามท้องตลาด บางวนัก็ให้เจ้าด่างกินข้าวคลุกกบัเศษอาหารที่เหลอืจากที่อ๋อมแอ๋มกิน อ๋อม
แอ๋มจะเลอืกอาหารที่มกีระดูกไม่แขง็มาก เพราะถ้ากระดูกแขง็อาจเข้าไปแทงกระเพาะเจ้าด่ างได้ 
ส่วนเจา้หมพีูแมวตวัน้อย อ๋อมแอ๋มเลีย้งดว้ยขา้วคลุกกบัปลาทูตวัเลก็ๆ ถ้าวนัไหนอ๋อมแอ๋มต้องไปบ้าน
คุณยาย อ๋อมแอ๋มกจ็ะเอาอาหารเมด็ใส่กระบะไวใ้หเ้จา้หมพีูกนิ และไม่ลมืเอาขนัน ้ามาวางไวใ้กล้ๆ ให้
เจา้หมพีกูนิดว้ย อ๋อมแอ๋มเลี้ยงแมวไว้ในบ้าน เวลาแมวเยีย่วหรอืถ่ายอุจจาระ ต้องหากระบะทราย
แมวมาวางไว้ให้ พอเจา้หมพีถู่ายเสรจ็กจ็ะกลบทุกครัง้และตกัไปทิง้ได้ 
 เจา้ด่างและเจา้หมพีู ดูมคีวามสุขและอ้วนทว้นแขง็แรง เพราะอ๋อมแอ๋มเอาใจใส่ใหอ้าหารเอง
ไมใ่หเ้ป็นภาระของพ่อแม ่อ๋อมแอ๋มรูส้กึภาคภมูใิจทีส่ามารถดแูลสตัวเ์ลีย้งของตวัเองได้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าเมือ่เลีย้งสตัวก์ต็อ้งดแูลใหอ้าหาร ไม่ปล่อยใหส้ตัวห์ากนิเอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11   ความปลอดภยัจากภยัอนัตรายทางน ้า          เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
ลกูเสอืบอกวธิปีฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากอุบตัภิยัทางน ้าได ้

2. เน้ือหา   
วธิปีฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากอนัตรายทางน ้า   

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1แผนภูมเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้เรือ่ง ภยัอนัตรายทางน ้า และการป้องกนั 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม   

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลงหรอืเกม  
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
     1) ตัง้ค าถามใหล้กูเสอืช่วยกนัตอบ และผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ 

(1) ลกูเสอืรูไ้หมว่า ในประเทศไทยเรามเีดก็ ๆ เสยีชวีติจากการจมน ้า  เฉลีย่วนัละกีค่น  
(เฉลยวนัละ 4 – 6 คนปีละกว่า 1,200 คน ปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดใหว้นัเสารแ์รกของ
เดอืนมนีาคมเป็นวนัรณรงคป้์องกนัเดก็จมน ้ าของประเทศไทย เริม่ตัง้แต่ปี 2553 เป็นตน้ไป) 

(2) ท าไมเดก็เหล่านัน้ จงึจมน ้า เสยีชวีติ(ว่ายน ้าไมเ่ป็น ไมรู่จ้กัวธิดีแูลและป้องกนัภยั 
อนัตรายทางน ้า) 

     2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืช่วยกนัคดิว่า สถานทีห่รอืการกระท าทีเ่สีย่งต่อภยัอนัตราย
ทางน ้าใกล ้ๆ ตวัเรา มอีะไรบา้งแลว้ส่งตวัแทนรายงาน 

     3) รวมกอง ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยสรปุและเพิม่เตมิ  
     4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัเสนอวธิปีฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากภยัอนัตรายทางน ้า      

ทีส่รปุไดใ้นขอ้ (4)  
     5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปแนวคดิทีไ่ด ้และการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการรว่มกจิกรรม 
5.2 สงัเกตจากการตอบค าถามวธิปีฏบิตัตินใหป้ลอดภยัจากอุบตัภิยัทางน ้า 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 
เพลง 
     จงเตรียมตวั 
 
 จงเตรยีมตวัเอาไว ้ อยา่ใหใ้จเลื่อนลอย  เรามคิวรจะปล่อยใหใ้จเราลอยเลอะเลอืน 

 (นบั 1 2 3 4 5 6 7) 
ท่าประกอบ - ยนืเป็นวงกลมจบักนัจะท าวงเดยีวหรอื 2 วงกไ็ด ้
1.  จงเตรยีมตวัเอาไว ้อยา่ใหใ้จเลื่อนลอย ทัง้ 2 วง เดนิเขา้หาศูนยก์ลาง 7 กา้ว 
2.  เรามคิวรจะปล่อยใหใ้จเราลอยเลอะเลอืน ทัง้ 2 วง เดนิถอยหลงัออกมาจากศูนยก์ลาง 7 กา้ว 
3.  1 2 3 4 5 6 7     วงในท าขวาหนั, วงนอกท าซา้ยหนั แลว้เดนิปรบ 

 มอืพรอ้มกบันบั 1 2 3 4 5 6 7 แลว้หนัเขา้หาวง  
 จบัมอืกนัเริม่ต้นใหม่ 

หมายเหตุ - การนบั อาจจะเปลีย่นจากการนบัภาษาไทยเป็นภาษาจนี องักฤษ ฯลฯ กไ็ด ้
 

ใบความรู้ 
 

ภยัอนัตรายทางน ้า และการป้องกนั 
ภยัอนัตรายทางน ้า 

 สถานทีห่รอืการกระท าทีเ่สีย่งต่อภยัอนัตรายทางน ้าใกล ้ๆ ตวัเรา เช่น ภายในบา้นพกัไดแ้ก่ 
จมน ้าในถงัส ีกะละมงัซกัผ้า โอ่งน ้า รอบๆ บรเิวณบ้าน ได้แก่ แอ่งน ้าใต้ถุนบ้าน แหล่งน ้าในชุมชน   
ฝาท่อระบายน ้าช ารุดหรอืไม่ได้ปิด ขุดบ่อเพื่อท าการก่อสร้าง คนัคอนกรตี ขอบรางระบายน ้ าใน
ชุมชนการเดนิทางและท่องเทีย่วไดแ้ก่ การเดนิทางทางเรอืการท ากจิกรรมทางน ้าต่างๆไดแ้ก่ตกปลา      
พายเรอื ด าน ้า เป็นตน้ ภาวะน ้าท่วม (อุทกภยั) และน ้าป่าไหลหลากเวลาฝนตกหนกั 
การป้องกนั 

1. ไม่เล่น หรอื หยอกล้อกนัในบรเิวณที่มแีหล่งน ้าที่อาจท าให้พลดัตกลงไปได้ ทัง้แหล่งน ้าใน
บา้น และนอกบา้น 

2. ไม่ลงเล่นน ้า ตามแหล่งน ้าต่าง ๆ โดยทีว่่ายน ้าไม่เป็น และไม่มผีูใ้หญ่ทีส่ามารถช่วยเหลอื
เมือ่เกดิอุบตัเิหตุได ้

3. ควรฝึกว่ายน ้าให้คล่องรวมทัง้การฝึกเอาชวีติรอดในน ้า เช่น การลอยตวัในน ้าท่าต่าง ๆ  
การลอยตวัเคลื่อนที ่และการเคลื่อนทีไ่ปในน ้าดว้ยท่าคว ่าตวั และหงายตวั 

4. ไมล่งช่วยเหลอืคนจมน ้าโดยทีต่นเองว่ายน ้าไมค่ล่อง และไมเ่คยฝึกการช่วยเหลอืคนตกน ้า
อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยัมาก่อน เพราะแมว้่ายน ้าเป็น แต่ถา้ช่วยคนตกน ้าไมเ่ป็น กอ็าจถูกคนตกน ้า
กอดรดัจมน ้าทัง้คู่ได ้ควรช่วยเหลอืโดย  
 4.1 รอ้งเรยีกดงั ๆ ใหค้นอื่น ๆ หรอืผูใ้หญ่ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงมาช่วย 
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 4.2 การโยนอุปกรณ์ทีช่่วยใหล้อยตวัได ้เช่น ขวดน ้าพลาสตกิขนาดใหญ่ที่ปิดฝาแน่น ห่วงยาง
ลม กระดานลอยตวั เป็นตน้  
 4.3 การยื่นอุปกรณ์ใหค้นตกน ้าจบัแลว้ช่วยดงึเขา้มา แต่ถ้าไม่แขง็แรงพอ อาจตกลงไปอกีคนหนึ่ง
ได ้

5. ในการเดินทางทางน ้าควรให้เรอืเทียบท่าสนิทก่อนจงึค่อยขึ้น/ลงเรอื และไม่แก่งแย่ง
เบยีดเสยีดขณะขึน้/ลงเรอื รวมทัง้เลอืกนัง่ในทีป่ลอดภยั ไมน่ัง่หอ้ยเทา้หรอืยืน่แขนขาออกนอกล าเรอื 
และไม่ชะโงกวกัน ้าเล่น เพราะอาจพลดัตกลงไปได้ สิง่ส าคญัควรส ารวจดูต าแหน่งเสื้อชูชพี และ
อุปกรณ์ลอยตวัประจ าเรอื เมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินจะไดน้ ามาช่วยชวีติได้ 

6. การท ากจิกรรมทางน ้าต่าง ๆ เช่นตกปลา ด าน ้า พายเรอื ตอ้งมัน่ใจว่าไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกฝน
ทกัษะการว่ายน ้า และด าน ้าจนคล่อง 

7.  เมือ่เกดิอุทกภยั ตอ้งประเมนิดอูนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น น ้าท่วมบา้น อาจท าใหเ้กดิ 
ไฟฟ้ารัว่ลงสู่น ้าและเป็นอนัตรายต่อผู้ที่ยนืแช่น ้าในต าแหน่งใกล้เคยีงได้  สตัว์ร้ายที่อาจมากบัน ้า 
ไดแ้ก่ ง ูจระเขท้ีห่ลุดจากฟารม์เลีย้ง แมลงมพีษิทีห่นีน ้าขึน้มาอยูใ่นบา้น เป็นตน้ บางแห่งน ้าอาจท่วม
สงูมากจนตอ้งรบีอพยพ เป็นตน้ 
 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
แม่น ้ากบัทะเล 

 
 ครัง้หนึ่งนานมาแล้ว  แม่น ้าหลายสายต่างเข้าร่วมประชุมกนัเพื่อจะไม่ยอมไหลลงสู่ทะเล    
และแมน่ ้าสายหนึ่งไดบ้อกเหตุผลใหท้ะเลฟังว่า 
 “การทีพ่วกขา้ซึ่งเป็นน ้าจดืสนิทและใสสะอาด ไหลลงไปสู่พวกเจา้แลว้กลบักลายเป็นน ้าเคม็ 
จนมนุษยใ์ชบ้รโิภคไมไ่ด ้พวกขา้จงึจะไมไ่หลไปหาพวกเจา้อกี” 
 น ้าทะเลจงึตอบว่า “ถ้าเช่นนัน้ต่อไปนี้พวกเจา้จงลน้ฝัง่ แลว้เอ่อทน้ขึน้ไปท่วมไร่นาใหม้นุษย์
เขาเดอืดรอ้น อยา่ไหลมารวมกบัขา้อกีเลย” 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผูท้ีไ่ดผ้ลประโยชน์มากทีสุ่ดมกัรอ้งทุกขแ์ละโวยวายเสยีงดงัมากทีสุ่ด 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12   นาทีวิกฤต                       เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถตดัสนิใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าไดอ้ย่างมเีหตุผลและเหมาะสม 
2.  เน้ือหา   
 ทกัษะการตดัสนิใจ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 แผนภูมเิพลง 
4.  กิจกรรม   
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม  
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลูกเสอืตัง้ค าถามว่า “จะท าอย่างไรถ้าคนแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลอื เช่น 
ขอใหเ้อาสิง่ของไปส่งใหแ้ก่บุคคลทีลู่กเสอืรูจ้กั หรอืขอใหลู้กเสอืไปกบัเขาโดยล าพงัเพื่อพาไปส่งยงั
สถานทีท่ีล่กูเสอืรูจ้กั” 

2) แบ่งลกูเสอืออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กนั สมมตุใิหก้ลุ่มที ่1 เลอืกว่าจะไปส่ง และกลุ่มที ่2 
เลอืกทีจ่ะไมไ่ปส่ง ใหแ้ต่ละกลุ่มคดิว่าทางเลอืกของกลุ่มมขีอ้ด ีและขอ้เสยีอยา่งไร 

3) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามใหร้ายงานทลีะกลุ่ม 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายดงันี้ 
 1) ใหล้กูเสอืเปรยีบเทยีบว่า ทางเลอืกใดทีม่ขีอ้ดมีากกว่าและมขีอ้เสยีน้อยกว่า 
 2) สรปุว่าลกูเสอืจะเลอืกการไปส่ง หรอืไมไ่ปส่ง  
 3) ถา้ไมไ่ปส่งลกูเสอืจะมวีธิอีอกจากเหตุการณ์อย่างไร 
5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุขัน้ตอนการตดัสนิใจ (1. ระบุทางเลอืกทีม่อียู ่2. วเิคราะหข์อ้ด ีและ

ขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก 3. ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีม่ขีอ้ดมีากกว่าและขอ้เสยีน้อยกว่า 4. ปฏบิตัิ
ตามทางเลอืกทีเ่ลอืก) ขอ้คดิทีไ่ด ้และการน าไปใช้ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการรว่มกจิกรรม การแสดงออก  
 5.2 สงัเกตการใชเ้หตุผลในการตดัสนิใจ 

6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การตดัสนิใจ และการแก้ไขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 
 
เกม 

ลิงชิงหลกั (น ้าขึ้นน ้าลง) 
วิธีเล่น 

  เกมนี้ต้องมจี านวนผูเ้ล่นอย่างน้อย 3 คน ผูเ้ล่นคนหนึ่ง สมมุตวิ่าเป็น "ลงิหลกัลอย"  
ไม่มหีลกัจบั อีก 2 คนเป็นลงิจบัหลกั ผู้เป็นลงิหลกัลอยต้องพยายามแย่งหลกัในขณะที่ผู้เล่น
ทัง้หมดเปลีย่นทีก่นั ส่วนมากมกัจะใชส้ีห่ลกั ผูท้ีเ่ป็นลงิชงิหลกัต้องคอยสงัเกตดูว่าตนจะชงิหลกั
ไหนไดส้ะดวก กร็บีวิง่ไปชงิหลกันัน้ไว ้ถ้าจบัหลกัไดก่้อนผูท้ีม่าชา้กเ็ป็นลงิหลกัลอย คอยชงิหลกั
ของคนอื่น บางคนท าท่าเปลี่ยนแลว้ไม่เปลีย่นเป็นการล่อหลอก ถอืว่าเทา้ยงัยดึหลกัอยู่ ผูอ้ื่นจะ
ชงิไมไ่ด ้

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
แบ่งแตงโม 

 ชาวนาผูห้นึ่งมบีุตรสาวอยู่สองคนวนัหนึ่งอยากจะทดลองปัญญาของบุตรทัง้สอง จงึส่งแตงโม
ใหบุ้ตรทัง้สอง 1 ใบโดยบอกว่าใหท้ัง้สองไปแบ่งกนักนิใหเ้ท่าๆกนั เพื่อจะไดไ้ม่ต้องโต้เถยีงทะเลาะ
เบาะแว้งกันเรื่องได้มากได้น้อยถ้าแบ่งไม่ได้เท่าๆกัน และเกิดทุ่มเถียงกันขึ้นเมื่อใดก็จะต้องถูก
ลงโทษทัง้สองคน 
 เด็กทัง้สองเมื่อได้ร ับแตงโมมาแล้วไม่รู้ว่าจะผ่าแบ่งกันอย่างไรจึงจะได้ส่วนเท่าๆกัน  
ดว้ยเกรงจะตอ้งถูกท าโทษในทีสุ่ดจงึตกลงกนัในวธิกีารดงันี้โดยทีเ่ดก็ทัง้สอง เหน็ว่าเป็นวธิทีีย่ตุธิรรม 
คอืถา้หากใครเป็นผูผ้่าแตงโมออกเป็นสองซกีผูน้ัน้จะตอ้งเป็นฝ่ายเลอืกทหีลงัและจะตอ้งยอมใหฝ่้ายที่
ไม่ใช่เป็นคนผ่าเลอืกก่อนทัง้นี้กเ็พื่อป้องกนัไม่ให้คนผ่าล าเอยีงโดยผ่าเป็นชิ้นโตชิ้นหนึ่งและชิ้นเลก็
ชิน้หนึ่งแลว้คนผ่ารบีเลอืกเอาชิน้โตเป็นของตนเองเสยีก่อน เมื่อเดก็ทัง้สองไดผ้่าแตงโมแบ่งกนัเสรจ็
แลว้จงึรบีวิง่ไปเล่าใหบ้ดิาฟังบดิามคีวามพอใจในสตปัิญญาของเดก็ทัง้สองนัน้มาก 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความยุตธิรรมน ามาซึง่ความพอใจของทุกฝ่าย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี  2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 7   บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13   ลกูเสือส ารองส่งข่าว          เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืรูจ้กัวธิตีดิต่อส่งขา่วใหผู้ใ้หญ่หรอืเจา้หน้าทีท่ราบในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน 
2. เน้ือหา 

2.1 การจดจ าและการส่งข่าว 
2.2 การใชโ้ทรศพัทเ์พื่อแจง้ขา่วเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เกม 
3.3 ใบความรู ้ 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

     1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรอืเกม 
     3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
        (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเกี่ยวกบัการส่งขา่วทีม่กัใชบ้่อยๆ เช่น การบอก

เล่า การเขยีน และการโทรศพัท ์ฯลฯ 
        (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืปฏบิตักิจิกรรมเป็นหมูโ่ดยให้นัง่เป็นแถวตอนหมู่ และ

เลอืกคนทีส่่งขา่วไดด้ทีีสุ่ดในหมู ่นัง่หวัแถว 
        (3) ลกูเสอืทีน่ัง่หวัแถว อ่านขอ้ความที่ผูก้ ากบัลกูเสอืเตรยีมไว ้กระซบิต่อเพื่อนจนถงึ

คนสุดทา้ย แลว้ใหค้นสุดทา้ยบอกขอ้ความนัน้ทลีะหมู่ 
 ตวัอยา่งขอ้ความ 
 - สมชายกนิขนมกบัไอตมิ สม้ลิม้กนิขา้วแกง 
 -ดอกกุหลาบสแีดงดอกโต ดอกชงโคดอกเลก็สชีมพ ู 
 -น้องหมาขนฟูชื่อแต๋ว น้องแมวขนสัน้ชื่อติว๋ 
       (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเริม่กจิกรรมใหมใ่หล้กูเสอืนัง่เหมอืนเดมิ ใหล้กูเสอืนัง่หวัแถว อ่าน

แลว้จดบนัทกึขอ้ความส่งใหเ้พื่อนอ่านทลีะคน แลว้คนสุดทา้ยเป็นผูบ้อกขอ้ความทีไ่ด ้อ่านทลีะหมู่ 
       (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุว่า วธิกีารส่งขา่ว 2 วธิ ีคอื การบอกเล่าโดย

การกระซบิ และการอ่านจดบนัทกึขอ้ความ สิง่ใดทีส่่งข่าวไดด้กีว่า เพราะเหตุใด 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
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 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม (ควรเล่นเกมสส์่งขา่ว) 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
         (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเกี่ยวกบัการส่งขา่วในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน เรือ่ง

การใชโ้ทรศพัท ์
         (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเรือ่งการใชโ้ทรศพัท ์สมดุโทรศพัท ์ใหลู้กเสอืที่

เคยใชโ้ทรศพัท ์แสดงวธิใีชใ้หเ้พื่อนๆด ู
         (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ถานการณ์สมมตเิหตุฉุกเฉิน แลว้ใหล้กูเสอืแต่ละหมูช่่วยกนั

ปฏบิตัวิธิขีอความช่วยเหลอืโดยการส่งขา่วเช่น คนถูกรถชน ไฟไหมบ้า้น คนถูกโจรแยง่กระเป๋าเงนิ ฯลฯ 
         (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปหรอืเล่นเกมส่งขา่ว 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการรว่มกจิกรรม 
5.2 สงัเกตจากการตอบค าถามวธิตีดิต่อส่งขา่ว 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 13 
เพลง 

เม่ือยไหมจะ๊ 

เมือ่ยไหมจะ๊น้องจ๋า เรามาท าท่า  (พรอ้มท าท่าทางประกอบ) อยา่งนี้ๆ 
ท าแลว้สนุกด ีอยา่งนี้ๆ สบายใจจงั 
  

เกม 
เกมส่งข่าว 

•     
•     
•     
เสน้ส่งขา่ว      เสน้เริม่ 

 วิธีเล่น ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเขา้แถวเป็นแถวตอนหมู ่ 
 1. แบ่งลกูเสอืออกเป็นหมู่ 
 2. ผูก้ ากบัลกูเสอืเขยีนขา่วแลว้วางไวท้ีเ่สน้ส่งขา่ว 
 3. ให้สญัญาณคนแรกมาดู – อ่านข่าวจนจ าได้ แล้วไปตัง้แถวใหม่โดยก่อนไปตัง้แถวใหม่      
ให้กลบัไปบอกข่าวที่อ่านมาให้สมาชกิแถวเดยีวกนัรู้แล้วบอกต่อๆ ไปจนหมดแถวแล้วคนสุดท้าย     
มารายงานขา่ว หมูใ่ดเสรจ็ก่อนและใหข้า่วถูกตอ้งเป็นผูช้นะ 
  

ใบความรู ้
 

การส่งข่าวและการขอความช่วยเหลือ 

 เหตุฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ได้ตลอดเวลา  โดยไม่สามารถจะทราบได้ก่อนล่วงหน้า
หรอืโดยไม่คาดหมายมาก่อน  จะเป็นเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความช านาญ 
สิง่ของเครือ่งใชไ้มม่ัน่คงแขง็แรง  หรอืสภาพแวดลอ้มไมด่กีต็าม  ผูใ้หก้ารบรกิารตอ้งรูจ้กัวธิสี่งขา่วให้
เจา้หน้าทีห่รอืผูใ้หญ่ทราบโดยเรว็ 
การส่งข่าว 
 การส่งข่าว หมายถงึ การน าเหตุการณ์จากจุดๆ หนึ่ง อาจเป็นเรื่องอุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาติ 
หรอืการเจบ็ป่วยไปแจง้กบัเจา้หน้าทีเ่กี่ยวขอ้งทราบโดยอาศยัวธิกีารส่งขา่วเป็นตวักลางในการตดิต่อ 
วิธีการส่งข่าว 

1. การบอกเล่า  การบอกเล่าเป็นการส่งข่าวโดยใช้คนเป็นตัวกลาง  วธิกีารส่งข่าวแบบนี้
ตอ้งเป็นขา่วทีไ่ม่ยาวมากนกั เพราะถา้ขา่วยาวอาจเกดิความคลาดเคลื่อนในเน้ือขา่วได้ 
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2. การเขยีน  การส่งขา่วโดยการเขยีนหมายถงึการเขยีนจดหมายตดิต่อกนันัน่เอง  การส่ง
ข่าวแบบนี้สามารถส่งข่าวได้ยาวมาก และไม่ค่อยเกดิการผดิพลาด เพราะเป็นข่าวจาก    
ผูส้่งถงึผูร้บั  แต่มขีอ้เสยี คอื ใชเ้วลาในการส่งและการตอบนานพอสมควร   

3. การใชโ้ทรศพัท ์ การส่งขา่วโดยการใชโ้ทรศพัทต์อ้งอาศยัการส่งข่าวทัง้การบอกเล่าและ
การเขยีนผสมกนั  เพื่อให้ขอ้ความที่ส่งถูกต้องชดัเจน  การส่งข่าวโดยการใช้โทรศพัท์
นบัเป็นการส่งขา่วโดยตรงและรวดเรว็ทีสุ่ด 
3.1. วธิใีชโ้ทรศพัทโ์ทรศพัทท์ีน่ิยมใชใ้นขณะนี้เป็นแบบตวัเลข คอืแบบใชน้ิ้วหมุนและ 

ใชน้ิ้วกด ก่อนใชโ้ทรศพัท ์ ผูส้่งขา่วตอ้งปฏบิตั ิดงันี้ 
- คน้หา  สอบถามหมายเลขโทรศพัทจ์ากผูรู้ ้และจากหนงัสอืโทรศพัท์ 
- ยกหูฟัง   “สญัญาณใหห้มุน”  ถ้าเป็นโทรศพัทส์าธารณะตอ้งใชเ้หรยีญหยอด

ตามอตัราทีม่กี าหนดไวแ้ต่ถา้เป็นโทรศพัทส์่วนตวักห็มุนไดเ้ลย 
- ใชน้ิ้วหมุนหรอืกด (แลว้แต่ประเภทของเครื่องโทรศพัท)์ บนตวัเลขทีห่น้าปัด

จนครบหมายเลขรหสัแลว้ฟัง “สญัญาณเรยีก” หากไมม่ใีครมารบัสายกว็างไว้
แลว้จงึท าการหมนุใหม ่

- เมือ่มผีูร้บัสาย แลว้จงึพดูกล่าวตามทีเ่ตรยีมมา 
การขอความช่วยเหลือ 
 เหตุฉุกเฉินอาจเกดิขึน้ได้จากความประมาท  รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ขาดความช านาญ  การเจบ็ป่วย
โดยกะทนัหนัหรอืจากภยัธรรมชาต ิเป็นตน้  ถา้เราอยูใ่นเหตุการณ์หรอืไดร้บัการขอรอ้งใหช้่วยเหลอื  ควร
ปฏบิตั ิดงันี้ 

1. เหตุด่วนหรอืเหตุรา้ยแรง เช่น การท ารา้ยร่างกาย  ปลน้ทรพัย ์อุบตัเิหตุ ควรแจง้ให้
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบทีใ่กลท้ีสุ่ดทราบ เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต ารวจ ทหาร ฯลฯ 

2. เมือ่มเีหตุการณ์เกีย่วกบัอุบตัภิยั เช่น ไฟไหม ้ ควรแจง้เทศบาล สุขาภบิาล  
สถานีดบัเพลงิ  

3. เหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้รถพยาบาล ในการน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล   ควรแจ้ง
โรงพยาบาล สถานีอนามยั หรอืขอความช่วยเหลอืจากบุคคลใกลเ้คยีง 

4. แจง้ว่าผูพ้ดูคอืใคร และก าลงัโทรศพัทจ์ากทีใ่ด 
 ขอ้ควรค านึงในการส่งข่าวโดยการใชโ้ทรศพัท ์คอืการพูดใหช้า้ๆ ชดัเจน ไดถ้้อยความอย่าง
รวบรดั และมัน่ใจว่าส่งข่าวไดถู้กต้อง  หากสถานทีไ่ม่มโีทรศพัท์สาธารณะ ควรสงัเกตว่ามบีา้นหรอื
สถานทีใ่กลเ้คยีงพอทีจ่ะขอใชโ้ทรศพัทไ์ดบ้า้งไหม   

คุณสมบตัขิองผูส้่งขา่วทีด่ ี จะตอ้งประกอบดว้ย 
1. การสงัเกต  ตอ้งเป็นคนช่างสงัเกต 
2. ตอ้งมคีวามจ าด ี
3. ตอ้งยอ่ความไดด้แีละชดัเจน 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
หยกอยากกลบับ้าน 

น.ส. อุทยัวรรณ  ชดิสงูเนิน  ผูแ้ต่ง 

 ในโรงเรยีนแห่งหนึ่ง เสยีงเด็กๆ เล่นหยอกล้อกนัอย่างสนุกสนานหลงัเวลาเลกิเรยีน 
หยก เป็นเดก็ผู้หญงิตวัเล็กๆ ผวิด า เรยีนอยู่ชัน้ ป.1 ชอบคุยมาก ก็เล่นอยู่กบัเพื่อนๆ เพื่อรอพ่อ
มารบั บา้นของหยกอยู่ไกลจากโรงเรยีนมาก บางวนัหยกต้องรอพ่อมารบัจนเหลอืหยกเป็นคนสุดท้ายใน
โรงเรยีน 
 วนัหน่ึง หยกกค็งรอพ่อมารบักลบับา้นหลงัเลกิเรยีนเหมอืนทุกวนั หยกเล่นอยูก่บัเพื่อนๆ จน
เพื่อนกลบักนัหมด และเยน็มากแล้วยงัไม่มใีครมารบัหยก เหลอืหยกกบัครูเวรเพยีงสองคนเท่านัน้ 
หยกนึกขึน้ได้ว่าพ่อเคยเขยีนเบอรโ์ทรศพัท์ของพ่อ และพี่ๆ ใส่สมุดเล็กๆ ให้หยกใส่กระเป๋าไว้ จงึ
หยบิสมุดนัน้วิง่ไปหาครเูวร และบอกใหค้รโูทรศพัทห์าพ่อของเธอตามหมายเลขนี้ ครเูวรไดโ้ทรศพัท์
ติดต่อพ่อของหยกได้ แต่พ่อบอกว่าติดงานมารบัไม่ได้ หยกจงึบอกคุณครูว่า คุณครูขามเีบอร์อีก
หลายเบอร์ค่ะ อยู่ในสมุดอีก ในที่สุดครูก็โทรศัพท์ติดต่อพี่ให้มารบัหยก หยกจงึกลบับ้านอย่าง
ปลอดภยั 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การรูจ้กับอกเล่า สื่อสารใหผู้อ้ื่นเขา้ใจความตอ้งการของเรา จะท าใหเ้รารอดพน้
จากอนัตรายได ้

 
เดก็ชายเด่นช่างสงัเกต 

น.ส. จฑุามาส  ชุมเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 
 ณ โรงเรยีนแห่งหนึ่ง นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 ก าลงัเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานที่
สนามหน้าเสาธง มรีถตู้เขา้มาในบรเิวณโรงเรยีน ขบัเขา้มาจอดบรเิวณที่นักเรยีนก าลงัเล่นกนั ชาย
แปลกหน้าทีเ่ป็นคนขบัรถ ลงมากวกัมอืเรยีกนักเรยีนสองคนคอืดวงใจและมาลนิี ทีน่ัง่ดูเพื่อนๆ เล่น 
แลว้รบีจบันักเรยีนทัง้สองคนขึน้รถ และขบัรถออกไปดว้ยความรวดเรว็ นักเรยีนทุกคนตกใจเมื่อเหน็
เหตุการณ์ทีน่่าตื่นเต้นนี้ รบีวิง่ไปบอกคุณครทูีก่ าลงัประชุมกนัอยู่ในหอ้งประชุมของโรงเรยีน คุณครู
ถามรายละเอยีดเรื่องรถตู้และชายแปลกหน้า นักเรยีนหลายคนไม่สามารถตอบได้ มนีักเรยีนชายคน
หนึ่งชื่อเด่น ซึง่เป็นคนช่างสงัเกต บอกรายละเอยีด ยีห่อ้ ส ีและหมายเลขรถตูไ้ด้ รวมทัง้สามารถบอก
ลกัษณะของชายแปลกหน้าได้ คุณครูรบีโทรศัพท์แจ้งต ารวจและเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั
หมูบ่า้นทนัท ี
 ประมาณหนึ่งชัว่โมงผ่านไป ต ารวจและเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัสามารถจบัรถตูน้ัน้ได้ 
ดวงใจและมาลนิีกลบัมาอย่างปลอดภยั คุณครชูมเชยนักเรยีนทุกคนทีร่่วมมอืกนั โดยเฉพาะเดก็ชาย
เด่นทีเ่ป็นคนช่างสงัเกต ซึง่นกัเรยีนทุกคนตอ้งฝึกตนเองใหเ้ป็นคนช่างสงัเกตดว้ย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสงัเกต จดจ า เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลอืกนัในยามฉุกเฉิน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14   ธงลกูเสือและธงชาติของประเทศต่างๆ         เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืปฏบิตัวิธิชีกัธงชาตขิึน้สู่ยอดเสา ชกัธงชาตลิงได ้
1.2 ลกูเสอืเกบ็รกัษาธงชาตใิหเ้รยีบรอ้ยและอยูใ่นสถานทีท่ีเ่หมาะสมได้ 
1.3 ลกูเสอืเขยีนภาพธงคณะลกูเสอืโลกได้ 
1.4 ลกูเสอืรูจ้กัทีต่ ัง้และสามารถเขยีนภาพธงชาตปิระเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศได ้

2.  เน้ือหา 
 2.1 การปฏบิตัตินต่อธงชาตไิทยทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของชาต ิ ศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
 2.2 ธงคณะลกูเสอืโลก และธงชาตปิระเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 เสาธง  ธงชาต ิ พาน, ภาพธงคณะลกูเสอืโลก, ภาพธงชาตปิระเทศต่างๆ รวม 4 
ประเทศ, อุปกรณ์ส าหรบัวาดภาพธงชาต ิ
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง ธงลกูเสอืและธงชาตขิองประเทศต่างๆ  
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม  
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิาย และสาธติ การเกบ็รกัษาธงชาต ิการชกัธงสู่ยอดเสา การชกัธง 
ครึง่เสา และการชกัธงลง 
    (2) ลกูเสอืแต่ละหมูจ่บัฉลากแสดงการปฏบิตั ิตามหวัขอ้ 

หวัข้อท่ี  1  วธิเีกบ็รกัษาธงชาต ิ
หวัข้อท่ี 2  วธิชีกัธงสู่ยอดเสา 
หวัข้อท่ี 3  วธิชีกัธงครึง่เสาเมือ่มเีหตุการณ์ส าคญั 
หวัข้อท่ี 4  วธิชีกัธงลง 

   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจสอบความถูกตอ้ง และเปิดโอกาสใหห้มูล่กูเสอืฝึกปฏบิตัิ 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาถงึ ธงคณะลกูเสอืโลก ทีต่ ัง้และธงชาตขิองประเทศต่างๆ 
รวม 4 ประเทศ  
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเขยีนภาพธงคณะลกูเสอืโลกและธงชาตขิองประเทศต่างๆ รวม  
4 ประเทศ พรอ้มทัง้บอกทีต่ ัง้ 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการเขา้รว่มกจิกรรม 
 5.2 ซกัถามความรูเ้กี่ยวกบัวธิเีกบ็รกัษาธงชาต ิทีต่ ัง้ และธงชาตขิองประเทศต่างๆ รวม  
4 ประเทศ 
 5.3 ทดสอบการชกัธงชาตขิึน้  และเชญิธงชาตลิง  โดยปฏบิตัจิรงิ 
 5.4 ตรวจสอบผลงาน 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 

เพลง 
ไตรรงคธ์งไทย 

ไตรรงคธ์งไทย   ปลวิไสวงามสงา่ 
สแีดงหมายถงึชาต ิ   สขีาวศาสนา 
น ้าเงนิหมายว่า    พระมหากษตัรยิไ์ทย พระมหากษตัรยิไ์ทย 

 
เกม 

ผูวิ้เศษ 
 
วิธีเล่น เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนัน้จะต้อง
กลายเป็นหนิยนือยู่กับที่ ส าหรบัคนอื่นๆต้องพยายามหนีในเขตที่ก าหนดไว้อย่ าให้ถูกแตะตัวได้ 
การตดัสิน  เมื่อหมดเวลาผูท้ีไ่ม่ถูกแตะใหก้ลายเป็นหนิเป็นผูช้นะ  การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่  หมู่ใด
เหลอืผูเ้ล่นทีไ่มโ่ดนแตะมากเป็นทมีชนะ 
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ใบความรู้ 
 
           ธงไตรรงค ์/ธงชาติไทย                                     ธงคณะลกูเสือโลก 

          
 

 
      ธงชาติประเทศญ่ีปุ่ น    ธงชาติประเทศมาเลเซีย 

        
 

 
           ธงชาติประเทศสิงคโ์ปร ์      ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 

      
 

ธงลกูเสือและธงชาติของประเทศต่างๆ  
ธงชาติไทย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชกัธงชาติในสถานศึกษา    พ.ศ. 

2547  (ท่ีหาเอกสารพบ)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชกัธงชาติ    พ.ศ. 2550  (ไม
พบเอกสารท่ีอ้างอิง)มีดงัน้ี 
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     1.  ก าหนดเวลาชกัธงชาตขิึน้และเชญิธงชาตลิง 

1)  ในวนัเปิดเรยีนใหช้กัธงชาตขิึน้สู่ยอดเสาเวลาเขา้เรยีน  และเชญิธงลงเวลา  18.00 น. 
2)  ในวนัปิดเรยีนใหช้กัธงชาตขิึน้สู่ยอดเสาเวลา 8.00 น. และเชญิธงชาตลิงเวลา 18.00 น. 
สถานศกึษาใดมคีวามจ าเป็น ไม่อาจจะชกัธงชาตขิึน้และเชญิธงชาตลิงตามเวลาที่ก าหนดไว้

ใน  1) หรอื 2) ได้ใหข้ออนุญาตต่อกรมเจา้สงักดัส าหรบัสถานศกึษาที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และผูว้่า
ราชการจงัหวดัส าหรบัสถานศกึษาทีอ่ยูใ่นความดแูลของผูว้่าราชการจงัหวดั 
     2.  การปฏบิตัใินการชกัธงชาตขิึน้สู่ยอดเสา 

1)  เวลาก่อนเขา้เรยีนตอนเชา้ ใหจ้ดันกัเรยีนเขา้แถว มคีรปูระจ าชัน้เป็นผูค้วบคุมแถว 

2)  เมือ่ใกลก้ าหนดเวลาชกัธงใหเ้ตรียมธงชาติผกูติดกบัสายเชือกทางด้านขวาของผูช้กัธง     
ใหเ้รยีบรอ้ยเมือ่พรอ้มแลว้ใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนหรอืผูท้ าการแทน  บอก  “ธงขึน้  ตรง” 

3)  ใหน้กัเรยีนทัง้หมดรอ้งเพลงชาต ิ พอเริม่รอ้งเพลงให้ผูช้กัธงคนทางซ้ายค่อยๆสาวสาย
เชอืกให้ธงขึน้สู่เสาช้า ๆ ให้สายเชอืกตงึ  ส่วนอกีคนหนึ่งผ่อนสายเชอืกให้ธงค่อย ๆ ขึน้ไปและคุม
สายเชอืกใหต้งึเสมอกนั  ผูช้กัธงจะตอ้งกะระยะว่าพอเพลงชาตจิะจบกใ็หม้รีะยะธงชาตหิ่างจากปลาย
เสาประมาณ  50  เซนตเิมตร  พอเพลงชาตจิบจงึกระตุกเชอืกใหธ้งชาตถิงึปลายเสาทนัท ี เสรจ็แลว้
ผกูสายเชอืกใหเ้รยีบรอ้ย 
     3.การปฏบิตัใินการเชญิธงชาตลิง 
 1)  สถานศกึษาทีเ่ลกิเรยีนแลว้  ใหจ้ดัผูท้ีเ่หน็สมควร  2  คน  แต่งกายใหเ้รยีบรอ้ยเป็นผูท้ า
หน้าทีเ่ชญิธงลง  โดยฟังเสยีงเพลงชาตจิากสถานีวทิยกุระจายเสยีง  หรอืในกรณทีีไ่ม่มเีสยีงวทิยุกใ็ห้
เชญิธงลงเวลา  18.00  น.  ตรง  ตามเวลาของสถานศกึษานัน้ 

2)  สถานศกึษาที่จะเชญิธงลงเมื่อเลกิเรยีน  หรอืที่ยงัเปิดท าการสอนให้จดันักเรยีน 2 คน    
ท าหน้าทีเ่ชญิธงลง  ผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืผูท้ าการใหส้ญัญาณธงลง  ซึง่อาจเป็นนกหวดี  ระฆงั  ออด  
หรอือื่น ๆ  ทีเ่หมาะสม 
     4.  การปฏบิตัใินการชกัธงชาตขิึน้สู่ยอดเสา  และเชญิธงลงในวนัปิดเรยีน  ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของ
หวัหน้าสถานศกึษา  จดัผู้ที่เหน็สมควร  2  คน  แต่งกายให้เรยีบรอ้ย  ท าหน้าที่ชกัธงชาตขิึ้นและ
เชญิธงชาตลิง  โดยปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัขอ้  4 (3)    หรอืขอ้  5 (1)   โดยอนุโลม  โดยฟังเสยีงเพลง
ชาตจิากสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทยถา้หากม ี
     5.  การปฏบิตัิในขณะชกัธงชาติขึ้นหรอืเชญิธงชาติลง  ให้ผู้ที่อยู่ในบรเิวณสถานศึกษานัน้ หยุด     
การกระท าใด ๆ ทนัท ี แลว้ยนืตรงจนกว่าการชกัธงหรอืเชญิธงลงจะเสรจ็สิ้น  ถ้านักเรยีนอยู่ในแถวใน
ความควบคุม  ใหผู้ค้วบคุมแถวบอก“ตรง”เท่านัน้ 
    6.  การปฏบิตัใินขณะทีฝ่นตก น ้าท่วม หรอืพืน้ทีไ่ม่สะดวกทีจ่ะตัง้แถวนักเรยีน  กอ็าจใหน้ักเรยีน
ยนืในทีท่ีเ่หมาะสมหรอืในหอ้งเรยีนกไ็ด ้
      7.  การปฏบิตัใินกรณีทีท่างราชการประกาศใหช้กัธงชาตคิรึง่เสา ใหช้กัธงชาตขิึน้จนถงึปลายเสา
แลว้ลดลงโดยเรว็จากปลายเสาเป็นระยะ 1 ใน 3 ของความสงูของเสาธงก่อนที่จะเชญิธงลงใหช้กัธง
ไปใหถ้งึปลายเสาก่อนแลว้จงึเชญิธงลงตามปกต ิ
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การเกบ็รกัษาธงชาติ 
1. เมือ่ชกัธง(ขึน้)และเชญิธงลงตอ้งระวงัอยา่ใหธ้งถูกพืน้ดนิ 
2. ควรเกบ็ธงชาตไิวท้ีส่งูหรอืทีส่มควร  เช่น  ใส่พานไว้ 
3. เมือ่ธงเก่าแลว้ตอ้งเปลีย่นใหมใ่หส้มศกัดิศ์ร ี
4. ไมเ่หยยีบย ่าท าลายธง 
5. ไมน่ าธงชาตไิปใชใ้นทีไ่มส่มควร  เช่น  เชด็ถูพืน้  ฯลฯ 
6. ไมใ่ชส้ธีงชาตเิป็นเครือ่งอาภรณ์  หรอืท าเป็นเครือ่งนุ่งห่ม 
7. ไมน่ าสิง่ใด ๆ ไปประดบับนผนืธงชาต ิ

 
ธงคณะลกูเสือโลก 
 พ.ศ. 2514 ประเทศองักฤษธงลกูเสอืโลกขึน้ เป็นสญัลกัษณ์แทนสมาชกิของคณะลูกเสอืโลก 
เป็นรูปเครื่องหมายเฟลอเดลล ีสขีาว 3 แฉก ที่แฉกขา้งทัง้ 2 มดีาว 5 แฉกขา้งละ 1 ดวง อยู่บนพื้นสี
มว่ง มเีชอืกสขีาวลอ้มรอบผกูเป็นเงือ่นพริอด ใตเ้ครือ่งหมายเฟลอเดลล ีมคีวามหมายดงันี้ 
 ดอกเฟลอเดลล ีหมายถงึค าปฏญิาณของลกูเสอื 3 ขอ้ 
 ดาว 5 แฉกบนกลบีดอก 2 ขา้ง หมายถงึ กฎลกูเสอื 10 ขอ้ 
 เชือกสีขาวที่ล้อมรอบและผูกเป็นเงื่อนพิรอด หมายถึง ประเทศสมาชิกทุกประเทศต่าง
ยอมรบัและปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื มคีวามผูกพนัฉันทพ์ีน้่องดงัเงื่อนทีผ่กูแน่นเป็น
สายสมัพนัธ ์
 พืน้สมีว่ง แทนสขีองทวปีต่าง ๆ ในโลก และเป็นสทีีใ่ชแ้ทนคณะลกูเสอืโลก 
 
ธงชาติประเทศญีปุ่่ น 
 พ.ศ. 2413 ไดม้ปีระกาศก าหนดลกัษณะและขนาดของธงชาตญิีปุ่่ น พืน้ธงสขีาว 
รูปสี่เหลี่ยมผนืผ้ายาว 10 ส่วน กว้าง 7 ส่วน มรีูปดวงอาทติยส์แีดงขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 ใน 4 
ส่วน ของความกวา้งตดิอยูก่ลางผนืธง  ความหมาย 
 วงกลมสีแดง หมายถึง ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสญัลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น แสดงถึงความ
กระตอืรอืรน้ ความแขง็แกรง่ และความมเีมตตากรณุา 
 สขีาว หมายถงึ ความรม่เยน็ ยตุธิรรม บรสิุทธิ ์ความสงบ ความเสมอภาค และความสนัโดษ 
 
ธงชาติประเทศมาเลเซีย 
 ประเทศมาเลเซยีได้รบัเอกราชเมื่อ พ.ศ. 2506 ธงชาตไิด้เปลี่ยนแปลงมาจากธงของมลรฐั
มาเลเซยี สมยัอยูใ่ตป้กครองขององักฤษ  
 ธงเป็นรูป สี่เหลี่ยมผนืผ้า 3 ใน 4 ส่วนของผนืธง มแีถบสแีดงสลบัสขีาวตามแนวนอน 14 
แถบ หมายถงึความเสมอภาคของรฐัทัง้ 13 รฐั กบัรฐับาลกลาง รวมเป็น 14 แถบ 
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มุมธงด้านบนซ้าย เป็นสนี ้าเงนิขนาด 1 ใน 4 ส่วนของผนืธง มพีระจนัทรเ์สี้ยวและดาวสเีหลอืงอยู่
กลาง ดาวสเีหลอืงมรีศัม ี14 แฉก เป็นสญัลกัษณ์ของพระราชาธบิด ีซึ่งมอี านาจเหนือรฐัทัง้ 13 รฐั 
และรฐับาลกลาง พระจนัทรเ์สีย้วสเีหลอืงเป็นสญัลกัษณ์ของศาสนาอสิลาม 
 
ธงชาติประเทศสิงคโ์ปร ์
 ประกอบด้วยแถบยาว 2 ส่วนเท่ากนั ตอนบนมสีแีดง ด้านซ้ายมดีวงจนัทร์ครึง่เสี้ยวสีขาว    
อยูเ่คยีงกบัดาวสขีาว 5 ดวง เรยีงกนัเป็นวงกลม ความหมาย 
 สแีดง หมายถงึความเสมอภาคของมนุษยชาต ิ
 สขีาว หมายถงึ ความบรสิุทธิ ์และความด ี
 ดวงจนัทรเ์สีย้ว หมายถงึ ความมอี านาจ 
 ดาว 5 ดวง หมายถงึ ความสงบ ความกา้วหน้า ความยุตธิรรม และความเป็นประชาธปิไตย 
 
ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 
 ประกอบดว้ยแถบใหญ่ตามแนวนอน 2 แถบ สแีดงอยูบ่น และสขีาวอยูล่่าง 
 สแีดง หมายถงึ อสิรภาพ และความกลา้หาญ 
 สขีาว หมายถงึ ความบรสิุทธิย์ตุธิรรม 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ศิลปะในการขอทาน 

 เวลาพลบค ่าชายคนหนึ่งก าลงัขบัรถ เขาสงัเกตเหน็หญิงชราคนหนึ่งก าลงัถือตะเกยีงเดนิ
ก้มๆเงยๆอยู่เหมอืนจะหาอะไรในพงหญา้ขา้งถนนนัน้ ดว้ยความสนใจเขาจงึหยุดรถแลว้เดนิตรงเขา้
ไปถามหญงิชรานัน้ว่า "นี่ยาย ยายก าลงักม้หาอะไรอยูห่รอื" 
 "อ๋อ...ยายก าลังหาเหรียญบาทที่ท าตกลงไปในพงหญ้านี้ยายหามาตัง้ครึ่งชัว่โมงแล้ ว 
หาเท่าไรกห็าไมเ่จอสกัทพี่อหนุ่มจะช่วยยายหาหรอื" หญงิชราพดู  
 ดว้ยความสงสารชายหนุ่มจงึควกัเงนิ 10 บาทออกมาแลว้ยื่นใหแ้ก่หญงิชรา พรอ้มกบัพูดขึน้
ว่า "เอาเงนิ 10 บาทนี้ไปก็แล้วกนันะยายเหรยีญบาทคงหาไม่เจอแล้วละ" เมื่อรบัเงนิจากชายหนุ่ม
หญงิชรากล่าวขอบใจแลว้กด็บัตะเกยีงจากไป 
 
 ชายหนุ่มคนนัน้ขบัรถเขา้ไปท าธุระในเมอืงเสรจ็แลว้เขากข็บัรถกลบัตามเสน้ทางเดมิเขาตอ้ง
ประหลาดใจมากทีไ่ดเ้หน็หญงิชราคนหนึ่งก าลงัจุดตะเกยีงส่องหาอะไรบางอย่างในพงหญ้าขา้งถนน
ดว้ยความสงสยัเขาจงึหยุดรถแลว้เดนิเขา้ไปดใูกล้ๆ  เขากจ็ าไดท้นัทวี่าหญงิชราคนน้ีกค็อืหญงิชราคน
เดมิที่เขาให้เงนิไป 10 บาทเมื่อตอนหวัค ่านัน่เองเขาจงึถามหญงิชรานัน้ว่า "นี่ยาย...ยายท าเงนิตก
หายอกีแลว้ร"ึ 
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 หญงิชราเงยหน้าขึน้กจ็ าชายหนุ่มผูใ้จดคีนนี้ไดจ้งึตอบไปว่า "ใช่แลว้หลาน...แต่หลานชายไม่
ตอ้งควกัเงนิใหย้ายอกีนะ”  
 "ท าไมละยาย" ชายหนุ่มสงสยั 
 "นี่มนัเป็นกลวิธีในการขอทานที่ได้ผลดีที่สุด...ขอบใจส าหรบัเงนิ  10 บาทนะหลานเอ๊ย" 
พดูจบหญงิชรากเ็ดนิจากไปทิง้ใหช้ายหนุ่มมนึงงอยูต่รงนัน้เอง 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ทุกอาชพีต่างกม็กีลวธิใีนการท ามาหากนิของตนเอง แลว้แต่ใครจะใชช้่องทางใด
แต่กค็วรใชว้ธิทีีสุ่จรติ 
 

เสือตีนโต 
 สามภีรรยาคู่หนึ่งอาชพีท าไร่วนันี้ทัง้สองคนออกไปช่วยกนัท าไร่ แต่ไม่ห่อข้าวไปกินด้วย 
เพราะคิดว่าจะกลับไปกินกันที่บ้าน พอตกบ่ายจึงชวนกันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านสามีจึงพูดว่า  
"นี่น้องไปหุงหาอาหารมากนิกนัเถอะวนันี้ไม่รูเ้ป็นอะไรพีห่วิจงัเลย" 
 ฝ่ายภรรยาเป็นคนเกยีจครา้นไม่ชอบหุงหาอาหารเมือ่ไดย้นิสามพีดู จงึตรงไปยงัหอ้งครวัเปิด 
หมอ้ขา้วดเูหน็มขีา้วเหลอือยูน่่าจะพอแบ่งกนักนิได้จงึบอกกบัสามไีปว่า "ขา้วมอียูแ่ลว้ พีก่บัขา้วเมือ่เชา้
นี้กย็งัเหลอืพีห่วิกม็ากนิไดเ้ลย" 
 สามภีรรยาแบ่งขา้วกนักนิคนละจานขา้วในหมอ้จงึเหลอือกีเลก็น้อยเท่านัน้ เผอญิมเีพื่อนคน
หนึ่งมาทีบ่า้นสามจีงึกล่าวเชญิชวนเพื่อนกนิขา้วตามธรรมเนียมของคนไทย เพื่อนกม็านัง่ร่วมวงกนิ
ขา้วดว้ยภรรยาจงึตกัขา้วทีเ่หลอือยูใ่นหมอ้ใหแ้ขก 
 ทัง้สามคนกนิกนัไปคุยกนัไปขา้วในจานของเพื่อนหมดก่อนแต่ยงัไม่อิ่มจงึคดิหาอุบายที่จะ
บอกใหเ้จา้ของบ้านคดขา้วให้แลว้พูดขึน้ว่า "เมื่อวานนี้เราไปเที่ยวในป่ามาโอ้โฮเพื่อนเอ๋ยเราไปเจอ
เสอืตวัหนึ่งรอยตนีโตขนาดจานขา้วนี่เลย" เพื่อนพูดพรอ้มกบัเอยีงจานให้เจา้ของบ้านดู  

เจา้ของบา้นเมือ่เหน็ดงันี้กถ็อืโอกาสเล่าต่อว่า "เมือ่วานน้ีเหมอืนกนันัน่แหละเรากไ็ปเทีย่วป่า
มาเหมอืนกนัโอ้โฮเพื่อนเอ๋ย เราไปเจอช้างรอยตีนโตขนาดหม้อนี่แหละ" พูดพร้อมเอียงหม้อให้ดู
เพราะขา้วกห็มดหมอ้แลว้เหมอืนกนั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การจะพูดบอกอะไรใครนัน้ในบางครัง้เราจะพูดบอกตรงๆไม่ได้เพราะอาจเป็น
การเสยีมารยาทผูฉ้ลาดมกัจะหาวธิกีารบอกใหอ้กีฝ่ายหนึ่งรูไ้ดโ้ดยออ้ม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 9   การฝีมือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15   วิถีไทยและภมิูปัญญาท้องถ่ิน       เวลา   2   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืปฏบิตัตินตามวถิไีทยและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ดว้ยการประดษิฐ ์และเล่นว่าวไทย 
  

2.  เน้ือหา 
 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ การท าว่าวไทย  ทีม่แีนวคดิเชงิวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง แรงลม   

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 อุปกรณ์ท าว่าว, ว่าวอลีุม้ใชเ้ป็นตวัอยา่ง 
3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การท าว่าวอลีุม้ 

 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1   

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

     3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
        (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งว่าว 
        (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติวธิกีารท าว่าว 
        (3) ลกูเสอืแต่ละหมูส่งัเกตขัน้ตอนและปฏบิตัติามแลว้ใหท้ดลองเล่น ถา้ไมท่นัเวลา      
ใหน้ าไปทดลองในเวลาว่าง เป็นพกักลางวนัหรอืหลงัเลกิเรยีนเป็นตน้ 

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

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2   
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
        (1) ผูก้ ากบัลูกเสอืสนทนาเรื่องการน าเศษวสัดุมาประดษิฐ์สิง่ของเครื่องใช้ หรอืเครื่อง
เล่นทีเ่ป็นการอนุรกัษ์ภมูปัิญญาไทย 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืยกตวัอยา่ง 3-4 อยา่ง เช่น การพบักระดาษ การท าไมส้งูส าหรบัเดนิ 
นาฬกิาแดดและเขม็ทศิจ าลอง 
 (3) สมาชกิในหมู่ลูกเสอืช่วยกนัคิดประดษิฐ์สิ่งของ/ เครื่องใช้/ เครื่องเล่น หมู่ละ 1 
อยา่ง  
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 (4) ลูกเสอืน าเสนอสิง่ประดษิฐข์องหมู่ พรอ้มแสดงความคดิเหน็ว่าสิง่ประดษิฐข์องตน
ส่งเสรมิ วถิไีทย และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ อยา่งไรบา้ง 
 (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป ขอ้คดิทีไ่ด้ 

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

                     หมายเหต ุสามารถปรบัใหเ้หมาะสมตามสภาพวถิแีละภูมปัิญญาของแต่ละทอ้งถิน่ 
5.  การประเมินผล 

5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 การตรวจผลงาน การประดษิฐว์่าวไทย 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 
 
   เพลง 

ว่าว 

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

 
กายบริหาร 

   ก ามอืขึน้แลว้หมนุ  หมุน     ชมูอืขึน้แลว้โบกไปมา  )ซ ้า(  
   กางแขนขึน้และลง                   พบัแขนมอืแตะไหล่ 
   กางแขนขึน้และลง                   ชมูอืตรงหมนุไปรอบตวั 
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ใบความรู้ 
ว่าวไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ว่าว  เป็นกฬีาที่สนุกสนานอย่างหนึ่ง นิยมเล่นกนัมาตัง้แต่ครัง้โบราณในฤดูรอ้น หรอืหน้า  ลม

ว่าวประมาณเดอืนมนีาคมของทุกปี  การเล่นว่าวของคนไทยถอืว่าเป็นการแขง่ขนักฬีา  พืน้เมอืง การ
ต่อสู้ใช้ความ สามารถ ไหวพรบิ และก าลงัความฉับไวในการชกั เอาชนะด้วยกระแสแรงลมที่พดั 
เพื่อใหว้่าวกนิลมว่าวทีรู่จ้กักนัดตีามพืน้บา้นทัว่ไป คอื ว่าวอลีุม้ ว่าวจฬุา ว่าวปักเป้า ว่าวดุ๊ยดุ่ย ฯลฯ 

 
การท าว่าวอีลุ้ม 
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การท าว่าวอีลุ้ม 
วสัดอุปุกรณ์(ส าหรบัว่าวอีลุ้ม) 
-  ไมไ้ผ่แก่ล าตรง ควรมปีลอ้งยาวประมาณ 1-2 ฟุต 
-  กระดาษแกว้หรอืกระดาษว่าวสต่ีางๆ 
-  เชอืกป่าน  
-  กาวลาเทก็ซ ์หรอืแป้งเปียก 
-  มดีจกัตอก 
-  เชอืก ดา้ย 
-  กระดาษหนงัสอืพมิพ์ 
หลกัการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ์
ว่าวลอยตวัในอากาศในลกัษณะคล้ายเครื่องบิน   กระแสลมผลกัให้ เกิดแรงยกที่ตัวว่าว 

ในขณะทีต่วัว่าว เอยีงท ามมุกบัทศิทางลม  สายป่าน ทีด่งึร ัง้อยูน่ัน้ช่วยไมใ่หต้วัว่าวหลุดลอยไป 
วิธีท า  
1)  ตดัไมไ้ผ่ ผ่าเป็นซีเ่ลก็ๆ เลอืกมา 2 อนั น ามาเหลาใหก้ลมกลงึใหต้ดิผวิไผ่ เพราะท าใหม้ี

สปรงิ อนัหนึ่งเรยีกไมปี้ก อกีอนัหนึ่ง เรยีกไมอ้ก ไมปี้กตอ้งเหลาปลายทัง้ 2 ขา้งใหเ้รยีว ทาน ้ามนัแลว้ลน
ไฟ 

2)  น าไมอ้กและไมปี้ก มาผูกมดัเขา้ดว้ยกนัดว้ยเชอืกดา้ย มดัตัง้ฉากกนัใหจ้ดุทีผ่กูอยู่
ประมาณ 1/5 ของไมอ้ก และ 1/2 ของ ไมปี้ก 

3)  ผกูดา้ยทีป่ลายทัง้สองขา้งไมอ้ก แลว้โยงเชอืกไปยงัไมปี้กผกูเชอืกกบัปลายไมปี้กทัง้ 2 
ขา้ง พยายามดงึใหโ้ก่งโคง้งอลงมา พอสวยงาม ขงึเชอืกใหต้งึ เรยีกว่า โครงว่าว 

4)  ตัดกระดาษแก้วสี ตามแบบที่ขึ้นโครงว่าว เผื่อรมิไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร จากนัน้  
ทากาว หรอืแป้งเปียกบนของกระดาษ ให้ทัว่ทุกด้าน แล้วค่อยๆ พบัทบปิดลงบนเชอืกขงึกระดาษให้ตงึทุก
ดา้น 

5)  ตดักระดาษสมดุ หรอืกระดาษหนงัสอืพมิพ ์เป็นวงกลมขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 4 - 5
เซนตเิมตร 2 ชิน้ ปิดลงบนไมแ้กน บรเิวณกลางตวัว่าว 2 จดุ 

การผกูเชือก 
น าเชอืกป่าน (หรอืเชอืกว่าว) ผูกตรงจุด 2 จุดทีต่ดิกระดาษวงกลมไว ้ดว้ยเงื่อนผูกซุง น าไป

ทดลอง ถ้าว่าวไม่ขึ้นต้องถ่วงด้วย พู่ปีก และพู่หาง การเล่นว่าวเล่นกนัในฤดูร้อนเดอืน มนีาคม - 
เมษายน ทีม่ลีมว่าว และเล่นในฤดหูนาวเดอืน พฤศจกิายน - กุมภาพนัธ ์  
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ส่ิงประดิษฐวิ์ถีไทย ภมิูปัญญาไทย 
 

พบักระดาษหรือผ้าเป็นรปูต่างๆ  
 การพบัหมวก 
  1. ใชก้ระดาษรปูสีเ่หลีย่มจตุรสั กวา้งยาวเท่ากนั ทบครึง่แลว้พบัรมิซา้ยขวาใหจ้รด
กนัตรงกลาง 
  2. แยกรมิกระดาษซา้ยขวา ใหด้า้นบนทีท่บไวเ้ป็นมุมแหลมตดิดา้นทีพ่บัครึง่แรก 
  3. ยกกลบัดา้นหน้าลง พบัรอยทีท่บไวใ้หเ้หมอืนดา้นแรก 
  4. พบักระดาษดา้นล่าง 2 ครัง้ เป็นขอบหมวกทัง้ 2 ขา้ง แลว้จบัตรงกลางขอบหมวก
แยกออก จะไดห้มวกทรงสงูกลางยบุลงตามตอ้งการ 
 
ไม้สงูส าหรบัเดิน  
 วธิที า หาท่อนไมท้ี่มคีวามสูงตามต้องการ แลว้หาไมต้อกตดิเป็นหลกัสูงจากพื้นประมาณ 1 
ฟุต การเดนิแรกเริม่ฝึกหดัเดนิเตี้ยๆ ก่อน โดยอาจจะตอกหลกัใหต้ ่าลง แลว้ค่อยๆ เพิม่สูงขึน้ทลีะ
น้อย 
 
นาฬิกาแดด 
 วธิที า 
 1. ปรบัพืน้ดนิส่วนทีจ่ะท าเป็นนาฬกิาใหเ้รยีบ 
 2. เตรยีมหมดุไม ้ส าหรบัเป็นเลขบอกเวลา 
 3. วางไมย้าวพอสมควร ใหเ้งาปลายไมท้ัง้สองอยูบ่นพืน้ดนิ ปลายทศิเหนือชีล้งดนิ ปลายทศิ
ใตช้ีเ้ฉียงขึน้ 45 องศา 
 4. ปักปลายไมด้า้นทศิเหนือลงในดนิ สงัเกตเงาไมจ้ากดวงอาทติยท์ีเ่คลื่อนไปตามเวลา 
 5. ตอกหมดุลงในดนิทุกๆ ครึง่ชัว่โมง เป็นเขม็นาฬกิา ซึง่เดนิจนกระทัง่เงาไมจ้รดเป็นวงกลม 
 6.  เตรยีมแผ่นกระดาษแขง็ เขยีนรปูวงกลม แลว้จดเวลาตามทีต่อกหมดุทุกครึง่ชัว่โมง 
 
เขม็ทิศจ าลอง 
 อุปกรณ์ ไดแ้ก่ แท่งแมเ่หลก็ เขม็เยบ็ผา้ ไมก้อ็ก อ่างน ้า 
 วธิที า 
 1. วางเขม็เยบ็ผา้ในแนวราบ 
 2. ใชข้ ัว้เหนือของแมเ่หลก็ ลากถูจากหวัเขม็ไปจนสุดปลายเขม็ ท าซ ้าหลายๆ ครัง้ เขม็เยบ็
ผา้จะกลายเป็นแมเ่หลก็ 
 3. วางเขม็เยบ็ผา้บนไมก้อ็ก แลว้น าไปลอยในอ่างน ้าจะเหน็ว่าปลายเขม็นัน้ชีไ้ปทางทศิเหนือ
เสมอ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

    ความสามคัคีของมด 

 มแีมลงตวัหนึ่งไดต้กลงท่ามกลางฝงูมด ประมาณ 10 ตวั แมว้่าแมลงจะมขีนาดใหญ่กว่ามด  
แต่เมื่อถูกฝงูมดรุมกดัในขณะทีม่นัพยายามดิน้เพื่อใหร้อดพน้จากการท ารา้ยแต่แมลงตวัใหญ่กท็ าได้
แค่เพยีงสะบดัใหม้ดประมาณ 5 ตวั หลุดออกไปเท่านัน้ในขณะนัน้มดฝงูใหญ่ไม่ต ่ากว่า 100 ตวักม็า
รมุกดัแมลงจนมนัตอ้งพ่ายแพถ้งึแก่ความตายในทีสุ่ด 
 ฝงูมดช่วยกนัแบกซากแมลงกลบัรงัในระหว่างทาง มดตวัหนึ่งกไ็ดอ้วดอ้างถงึความสามารถ
ของตนโดยการตรงเข้าไปแบกหนวดครึ่งเส้นของแมลง  แต่ปรากฏว่าแม้เพยีงหนวดครึ่งเส้นของ
แมลงมนักไ็มส่ามารถทีจ่ะแบกได ้ครัน้เมือ่มนัมองเพื่อน ๆทีช่่วยกนัแบกแมลงยกัษ์กลบัรงัอยา่งสบาย 
มนัจงึตะโกนเรยีกเพื่อน ๆมาช่วยกนัแบกหนวดทีม่นัไม่สามารถจดัการได ้เมื่อเพื่อน ๆ ประมาณ 10 
ตวั   มาช่วยกนั กส็ามารถขนหนวดแมลงกลบัรงัไดร้าวกบัไมไ่ดแ้บกอะไรเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความสามคัครีว่มแรงรว่มใจ เป็นบ่อเกดิแห่งความส าเรจ็ 

 
 เดือดร้อนเพราะปาก 

เต่าหนึ่งตวัและหงสส์องตวัสนิทสนมกนัมาก ไดอ้าศยัอยูแ่ละเทีย่วหากนิทีส่ระน ้าแห่งหนึ่งเป็น
ประจ า อยู่มาวนัหนึ่งหงส์ได้ชวนเต่าไปยงัสระอีกแห่งหนึ่งซึ่งสวยงามน่าอยู่มาก เต่าบอกว่าตนบนิ
ไม่ไดจ้ะไปไดอ้ย่างไรหงส์จงึขอค าสญัญาว่าเมื่อหงสพ์าบนิไปหา้มเต่าพูดเดด็ขาดไม่ว่าจะเหน็อะไรก็
ตาม 

หงส์ทัง้สองจงึคาบปลายไมต้วัละข้าง ให้เต่าคาบกลางไม ้และพาเต่าบนิไปกลางอากาศใน
ระหว่างทางที่พาเต่าบนิไปมเีด็กเลี้ยงววักลุ่มหนึ่งเห็นหงส์หามเต่าจงึร้องว่า “หงส์หามเต่าเต่าบิน
ไม่ได้” รอ้งกนัเสยีงเซง็แซ่ เต่าจงึเกดิความไม่พอใจอ้าปากจะด่าเดก็ แต่ไม่ทนัได้ด่า   เต่าก็ร่วงลงสู่
พืน้ดนิกระดองแตกตายไปเสยีก่อน 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ควรพดูใหถู้กทีแ่ละถูกเวลาเท่านัน้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 10   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16   กิจกรรมกลางแจ้ง    เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายและก่อไฟแบบงา่ย ๆ ได้ 
 1.2 ลกูเสอือธบิายและปรงุอาหารอยา่งใดอย่างหนึ่งโดยใชไ้ฟนัน้ได้ 
 1.3 ลกูเสอืบอกวธิดีบัไฟและการท าความสะอาดสถานทีก่่อไฟใหส้ะอาดเรยีบรอ้ยเมือ่เสรจ็งานแลว้ได้ 
2.  เน้ือหา  
 2.1 การก่อไฟ 
 2.2 การท าอาหาร 
 2.3 การดบัไฟและการท าความสะอาดสถานทีก่่อไฟเมือ่เสรจ็งานแลว้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม  
3.2 อุปกรณ์ในการก่อไฟเช่น กิง่ไม ้ เชือ้ฟืน, อุปกรณ์ในการท าอาหาร  

 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การก่อไฟ     
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1   

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเล่นเกมการก่อไฟ 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติวธิกีารก่อไฟ   
     (2) ลกูเสอืจบัคู่วเิคราะหข์ัน้ตอนและลงมอืฝึกปฏบิตัก่ิอกองไฟ คู่ละ 1 กอง 
     (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจสอบและใหค้ าแนะน า 
     (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติวธิกีารดบัไฟและการท าความสะอาดสถานทีก่่อไฟ 
     (5) ลกูเสอืแต่ละคู่ฝึกปฏบิตั ิโดยผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจสอบและใหค้ าแนะน า 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
4.2 กิจกรรมท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 

 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืทบทวนขัน้ตอนวธิกีารก่อไฟ 
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    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติการปรงุอาหาร ลกูเสอืจบัคู่วเิคราะหข์ัน้ตอนและลงมอื 
ฝึกปฏบิตั ิ

 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจสอบและใหค้ าแนะน า 
 (4) ลกูเสอืแต่ละคู่รว่มกนัดบัไฟและท าความสะอาดสถานทีก่่อไฟ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ตรวจวธิกีารประกอบอาหาร การก่อไฟ การดบัไฟและการท าความสะอาดสถานทีก่่อไฟ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 
เพลง 

โอ้เม่ือมีไฟ 
(ท านองเพลงครสิโตเฟอร ์โคลมับสั) 

โอเ้มือ่มไีฟ ไฟ ไฟ ลุกขึน้แจ่มจา้  สุขอุราเมือ่เรามาพรอ้มหน้ากนั 
คนืวนัน้ีมสีุข ปลดเปลือ้งทุกขร์บัความส าราญ     เธอกบัฉนันัน้มาเล่นรอบกองไฟ (ซ ้า)  
(ไฟมนัลุก มคีวามรอ้น ไมอ่าทรความรอ้นของไฟ ไฟจะลุกจะรอ้นเพยีงไหน สุขฤทยัรว่มวงเฮฮา (ซ ้า) 
 
เกม 

การก่อไฟ 
 วิธีเล่น 

1)  ลกูเสอืแต่ละหมูท่ีม่จี านวนสมาชกิเท่ากนัเขา้แถวตอนลกึ ลกูเสอืแต่ละหมูจ่ดัหา 
    เศษกระดาษ และไมข้ดีไฟจ านวนแผ่นและกา้นไมข้ดีเท่าจ านวนคนน าไปวางห่าง 
    จากแถว 5 เมตร  
2)  เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่นใหส้มาชกิหมูว่ ิง่ไปจดุกระดาษ 1 แผ่นจนครบทุกคน 
3)  ส ารวจหมูท่ีช่นะคอืเผากระดาษไดม้ากทีสุ่ด 
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ใบความรู้ 
การก่อกองไฟ 

 
การก่อกองไฟมีได้หลายรปูแบบ ได้แก่ 
 

แบบเชิงตะกอนหรือแบบคอกหมู  เป็นการก่อกองไฟ
โดยการน าท่อนฟืนใหญ่มากองเรยีงกันเป็นชัน้ ๆ ส่วนฟืน
ท่อนเลก็ ๆ จะอยูข่า้งล่าง การก่อกองไฟแบบน้ีจะใหค้วามรอ้น
มากและใหแ้สงสว่างด ี

 

แบบกระโจมอินเดียแดง หรอื แบบปิรามดิ วธิก่ีอแบบ
นี้ ข ัน้แรกต้องน าเชื้อไฟมาก่อสุมกนัเสยีก่อน จากนัน้
จงึน ากิ่งไม้เล็กๆ ก่อสุมกนัขึ้นมา โดยชัน้บนสุดจะมี
ฟืนท่อนใหญ่สุมทบัอกีทหีนึ่ง 

 

 

แบบผสม  เป็นการก่อกองไฟโดยการเรยีงท่อนฟืนแบบ 
เชิงตะกอน ส่วนตรงกลาง ใช้กิ่งไม้เล็กๆ ก่อกนัเป็นรูป
ก ร ะ โ จ ม การก่อกองไฟแบบนี้เหมาะแก่การเล่นรอบ
กองไฟ 

 การก่อไฟส าหรบัปรุงอาหารในทีก่ลางแจง้ 
เป็นกจิกรรมอยา่งหนึ่งของลกูเสอื การก่อไฟควรระมดัระวงัอนัตรายซึง่อาจเกดิไฟไหมไ้ด ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ขัน้ตอนในการก่อไฟ 
1.  เลอืกสถานทีท่ีจ่ะก่อกองไฟ กวาดใบไม ้หรอืวสัดุทีจ่ะตดิไฟออกใหห้มด 

 2.  ขดุดนิบรเิวณทีจ่ะก่อกองไฟเป็นรปูสีเ่หลีย่ม ถา้ทีพ่ืน้มหีญ้าใหแ้ซะหญา้ออกก่อน เมือ่ 
ดบัไฟและท าฟืนใหเ้ยน็แลว้ จงึเอาหญา้ไวท้ีเ่ดมิ 
 3.  ใชก้ิง่ไมเ้ลก็ๆวางตัง้ไวร้อบฝอยเชือ้ไฟ หรอืกระดาษเชือ้ไฟ เป็นรปูกระโจม 
 4.  นัง่บงัทศิทางลม พยายามใชไ้มข้ดีไฟกา้นเดยีว จดุฝอยเชือ้ไฟ เมือ่ไฟตดิกิง่ไมเ้ลก็ๆแลว้ 
จงึเอากิง่ไมท้ีโ่ตกว่าเตมิลงไป กจ็ะไดก้องไฟส าหรบัปรงุอาหาร 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

     ชายขี้ลืม 

 ชายคนหน่ึงเป็นคนขีล้มืขีล้มืจรงิๆเรือ่งอะไรจ าไดป้ระเดีย๋วเดยีวแลว้กล็มืหมด เขาจะท าอะไร
ไม่ไดเ้ลย วนัหนึ่งชายขีล้มืคนนี้ถอืมดีเขา้ไปในป่าเพื่อจะไปตดัต้นไมเ้ดนิทางไปไดส้กัพกัหนึ่ง  เกดิ
ปวดอุจจาระจงึเอามดีฟันติดกบัต้นไม้ไว้แล้วก็หาที่หลบไปถ่ายอุจจาระพอถ่ายอุจจาระเสรจ็ก็เดนิ
ออกมาเหน็มดีเล่มหนึ่งอยู่ทีต่้นไมเ้ขาลมืไปว่าเป็นมดีของตวัเอง เขาดใีจมากจงึรบีวิง่ไปควา้มดีมาถอื
ไวแ้ลว้จบัมดีชูขึน้พลางเต้นไปรอบๆแลว้พูดว่า “วนันี้โชคดแีต่เช้าเลยมดีของใครกไ็ม่รูย้งัใหม่อยู่ลบั
เอาไวค้มกรบิทเีดยีวเจา้ของมดีนี้แย่มากของดีๆ  อย่างนี้มาลมืไวไ้ดอ้้ายคนไม่รูจ้กัรกัษาของคนอย่าง
นี้ท ามาหากนิอะไรมแีต่จะล่มจม”เผอญิเขาเดนิไปเหยยีบเอาอุจจาระทีต่นเองถ่ายไวเ้มือ่ครู่นี้เขา้ลมืว่า
เป็นของตวัเองจงึตะโกนด่าขึน้ว่า “อ้ายคนอุบาทวท์ีไ่หนมาถ่ายไวไ้ดท้ี่ทัง้ป่ากวา้งใหญ่มาท าโสโครก
เอาไวต้รงน้ีเองอา้ยมนุษยอ์ปัรยี”์  

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ขึน้ชื่อว่าคนขีล้มืแลว้มกัจะลมืไดทุ้กอยา่ง ฉะนัน้จงท าอะไรดว้ยความมสีตเิสมอ 
         

ทีม่า นิทานพืน้บา้นชุด ข าขนั 
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อยากอยู่กระท่อมสงูๆ 

 ผวัเมยีคู่หนึ่งเพิง่จะแต่งงานกนัใหม่ๆ พ่อแม่ให้ไปปลูกกระท่อมอยู่ที่ปลายนาเพื่อคอยดูแล
ขา้วทีเ่กบ็ไว ้ เกรงว่า ววั ควาย นก หนู จะมากดักนิขา้วเสยีหาย ผวัเมยีทัง้สองกม็ไิดข้ดัขอ้ง เมือ่พ่อ
แม ่ ใหไ้ปกไ็ป เมือ่ไปถงึกช็่วยกนัปลกูกระท่อมดว้ยไมไ้ผ่และพยายามปลกูใหส้งูทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ 
สูงได้   เพราะไม่ต้องการใหน้ ้าท่วม ผวัจงึไปตดัไมไ้ผ่เอามาท าเสากระท่อมตดัมามากมายก่ายกอง
เหลอืประมาณปลกูกระท่อมจนเสรจ็ กระท่อมนัน้นบัว่าสงูทีสุ่ดเลยทเีดยีว 
 ครัน้เสรจ็แลว้กข็ึน้ไปอยู่กนั นอนหลบัสบายทัง้คนืจนรุ่งเชา้ ผวัตื่นขึน้ไม่เหน็เมยีกต็กใจมอง
หาจนทัว่กไ็ม่เหน็ ผวัสงสยัคดิว่าเมยีตกจากกระท่อม จงึก้มลงไปดูขา้งล่าง  เหน็ร่างของเมยียงัลอย
อยู ่  ยงัไมถ่งึพึน้ ไมรู่ว้่าเมือ่ไรจะตกถงึพืน้ดนิเลยยงัไมรู่ว้่าผลเป็นอย่างไร... 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การท าอะไรเกนิพอด ี  อาจเกดิโทษภยัต่างๆขึน้ไดฉ้ะนัน้ควรพจิารณาให้
รอบคอบก่อนท าและควรท าแต่พอด ี

ทีม่า นิทานพืน้บา้น ส าหรบัเดก็และเยาวชน 
http://www.everykid.com/once%20upon...html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.everykid.com/once%20upon...html
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 11   การบนัเทิง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17   การบนัเทิง                เวลา   3   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถปฏบิตักิจิกรรมการบนัเทงิตามล าพงัหรอืกบัเพื่อนลกูเสอืส ารองอกีคนหน่ึงได ้
อยา่งน้อย 2 อย่าง  
2. เน้ือหา กจิกรรมการบนัเทงิ  
 2.1 การแสดงกล 
 2.2 การเล่านิทาน 
 2.3 การรอ้งเพลง 
 2.4 การเล่นดนตร ี
 2.5 การมว้นตวัท่าต่างๆ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 อุปกรณ์ในการแสดงกล เช่น ถงัน ้า ไมก๊้อก เทยีน ไมข้ดี ขวดแกว้ 
 3.3 หนงัสอืเพลง 
 3.4 เครือ่งดนตรทีีห่าไดง้า่ยตามสภาพทอ้งถิน่ เช่น แคน ขลุ่ย หบีเพลงปาก เมโรดกิา้ กตีา้ร ์
ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฯลฯ 
 3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกมส ์
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาเกี่ยวกบัวธิกีารแสดงกล เล่านิทาน ท่องกลอน  
แสดงท่าทางขบขนั รอ้งเพลง เล่นดนตร ีและมว้นตวัท่าต่างๆ 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืเลอืกปฏบิตั ิ2 กจิกรรม 
     (3) ลกูเสอืวางแผนเตรยีมการแสดงทัง้ 2 กจิกรรมในการเปิดประชุมกองครัง้ต่อไป   
อกี 2 ครัง้ 
     (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสรปุการแสดงแต่ละหมู่ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2  
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกมส ์
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
        (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืท าความเขา้ใจ ทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรมบนัเทงิ 1 กจิกรรม 
ในครัง้นี้ตามทีล่กูเสอืเตรยีมตวั โดยแสดงเป็นหมู่ 
        (2) ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมบนัเทงิ 
        (3) เมือ่ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมทุกหมูแ่ลว้รว่มกนัสรุป และเตรยีมปฏบิตักิจิกรรมอกีหนึ่ง
กจิกรรมในการประชุมกองครัง้ต่อไป 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 3 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกมส ์
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

         (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการแสดงในครัง้ทีแ่ลว้ และใหล้กูเสอืปฏบิตักิจิกรรมทีเ่หลอื
หมูล่ะ 1 กจิกรรม  

          (2) ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมบนัเทงิ 
          (3) เมือ่ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมทุกหมูแ่ลว้รว่มกนัสรปุกจิกรรมบนัเทงิทัง้ 5 กจิกกรม 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืและการมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมบนัเทงิ 
 5.2 สงัเกตผลการปฏบิตักิจิกรรมบนัเทงิ  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
 
เพลง 

ย้ิม 
ยิม้ ยิม้ ยิม้   ยิม้มานยัน์ตาหวานชื่น 
ยิม้นิดชวีติยัง่ยนื สดชื่น อุรา อย่ามวัรอ 
สดชื่นอุรา อยา่หน้างอ มายิม้กนัหนอเพื่อนเอย 

 
ช้าง 

ชา้ง ชา้ง ชา้ง    น้องเคยเหน็ชา้งหรอืเปล่า 
ชา้งมนัตวัโตไมเ่บา  จมกูยาวยาวเรยีกว่างวง 
สองเขีย้วใตง้วงเรยีกว่างา  มหี ูมตีา หางยาว 
 

พม่าเขว 
                                 เขว  เขว  เขว                    เสแสรง้แต่งเป็นพมา่   
                                ถอืกลองยา่งยอ่งออกมา         เอาว่าทุงยา บาเล (ซ ้า) 
 เลเลเ้ลเลเลเล ่
 
 หมายเหตุ เมื่อลูกเสอืรอ้งได้ทัง้ 3 เพลง ผูก้ ากบัลูกเสอือาจให้รอ้งทลีะหมู่ โดยสลบัรอ้งหมู่
ละเพลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ใบความรู้ 
 

     กิจกรรมบนัเทิง 
1. การแสดงกล 
 จดุเทยีนใตน้ ้า  
 1. ใส่น ้าเตม็ถงั 
 2. ลอยไมก๊้อกอนัใหญ่ในน ้า 
 3. ตดิเทยีนกบัท่อนไมเ้ลก็ๆใหแ้น่น 
 4. จดุเทยีนแลว้วางบนไมก๊้อก 
 5. คว ่าขวดแกว้ปากกวา้งครอบไมก๊้อก จะแลเหน็เปลวไฟจากเทยีนลุกใตน้ ้า  
2. การเล่านิทาน 
 เดก็ทุกคนชอบฟังนิทาน นิทานทีน่่าสนใจย่อมท าใหผู้ฟั้งพอใจ ประทบัใจตื่นเต้น สนุกสนาน 
ซึง่ผูเ้ล่าจะต้อง มคีวามสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวไดช้ดัเจน ดว้ยการเตรยีมตวัฝึกฝนเป็นอยา่ง
ด ี 
 ก่อนเล่านิทาน ผูเ้ล่านิทานตอ้งเลอืกนิทานใหเ้หมาะสมกบัผูฟั้ง ควรเป็นเรือ่งสัน้จ างา่ย เขา้ใจ
งา่ย มปีระโยชน์ช่วยเสรมิสรา้งคตเิตอืนใจ ความสามคัค ีความกตญัญ ูและความรกัชาตบิา้นเมอืง  
 นอกจากเลอืกเรื่องแล้ว ผู้เล่าจะต้องเตรยีมอุปกรณ์ บทบาท ท่าทาง เพื่อสรา้งความสนใจ
ใหแ้ก่ผูฟั้ง เพราะการเล่าโดยใชอุ้ปกรณ์ประกอบสามารถดงึดูดความสนใจของผูฟั้งได ้การเล่านิทาน 
ผูเ้ล่าจะต้องเล่าดว้ยเสยีงไม่ค่อยหรอืดงัจนเกนิไป ตอนไหนทีต่ื่นเต้น ปลุกใจ ซาบซึง้ เศรา้ ผูเ้ล่าตอ้ง
ท าเสยีงใหเ้ขา้กบัเนื้อเรือ่ง และควรสรปุตอนลงทา้ยดว้ยถอ้ยค าทีป่ระทบัใจดว้ย 
3. การร้องเพลง 
 การรอ้งเพลงเป็นความสุข สนุกสนาน ผ่อนความตงึเครยีด เนื้อเพลงอาจเป็นสื่อ ช่วยปลกูฝัง
ความสามคัค ีความรกัชาตบิ้านเมอืง ความกตญัญูและช่วยให้จ าบทเรยีนได้ง่าย และแม่นย าขึน้ ทัง้
เป็นการเสรมิสรา้งสุขภาพดา้นรา่งกาย และจติใจเป็นอยา่งด ี 
 ลูกเสอืควรฝึกหดัรอ้งเพลง หากไดท้ าท่าทางประกอบการรอ้งเพลงดว้ย จะท าใหผ้่อนคลาย
ความตงึเครยีด และเป็นการหาความสุข สนุกสนาน รืน่เรงิ ใหแ้ก่ตนเองและผูอ้ื่นดว้ย 
 การเตรยีมตวัในการรอ้งเพลง ควรปฏบิตัดิงันี้ 
 1. เลอืกเพลง เพลงทีน่ ามารอ้งควรเป็นเพลงสัน้ๆ ท านองและจงัหวะง่ายๆ มที่าทางประกอบ 
หรอืมคีู่รอ้งรบั จะเพิม่ความสนุกสนาน เรา้ใจมากยิง่ขึ้น เพลงที่เลอืกควรให้ความบนัเทงิ และมเีนื้อหา
สาระทีเ่ป็นประโยชน์ดว้ย เช่น เพลงประกอบบทเรยีน 
 2. การฝึกรอ้ง ผูร้อ้งเพลงทีด่ตีอ้งจ าเนื้อรอ้งและท านองไดแ้มน่ย า ฝึกฟังเพลงหลายๆครัง้  
ร้องตามเบาๆทลีะวรรค เมื่อจบัเสยีงท านองและเนื้ อร้องได้แม่นย าดแีล้ว จงึเริม่ออกเสยีงแต่พอด ี   
อยา่ออมเสยีง หรอืรอ้งเสยีงดงัจนเกนิไป จะท าใหข้าดความไพเราะ และก่อความร าคาญแก่ผูฟั้งเพลง
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ด้วย เมื่อฝึกรอ้งได้คล่องดแีล้ว ควรฝึกท่าทางประกอบเพลง ฝึกจงัหวะ ฝึกลูกคู่ให้เกดิความพรอ้ม
เพรยีงก่อน  
 
4. การเล่นดนตรี 
 ลกูเสอืสามารถเล่นดนตรจีากเครือ่งดนตรทีีท่ าขึน้ง่ายๆ เช่น ท ากลองดว้ยกระป๋อง ท าป่ีดว้ย 
ล าไผ่เลก็ๆ ท าที่เคาะจงัหวะจากไมส้องท่อน หรอืใช้ฝาขวดน ้าอดัลมเจาะรูรอ้ยเป็นพวงเขา้ด้วยกนั  
การเล่นดนตรปีระกอบการร้องเพลง จะช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพราะเครื่องดนตรจีะช่วยให้
จงัหวะและท านองพรอ้มเพรยีงกนั ลูกเสอืทีส่ามารถเล่นเครื่องดนตรไีด ้เช่น หบีเพลงปาก เมโรดกิ้า 
กีตาร์ ขลุ่ย ควรน ามาเล่นประกอบการร้องเพลง จะช่วยให้เพลงไพเราะน่าฟัง และเป็นการแสดง
ความสามารถอกีดว้ย 
5. การม้วนตวัท่าต่างๆ  
 การมว้นตวั หรอืหกคะเมน เป็นการเล่นทีช่่วยท าใหเ้กดิความสนุกสนาน ลูกเสอืควรฝึกมว้น
ตวัดว้ยท่าต่างๆ เช่น มว้นหลงั มว้นตวัไปรอบๆ หรอืมว้นตวัท่าลอ้เกวยีน  
 มว้นหลงั 
 1. ยนืเทา้ชดิ นัง่ลง ยกแขนทัง้สองไปขา้งหน้าเสมอไหล่ 
 2. ยกเขา่โน้มน ้าหนกัตวัไปขา้งหลงั แขนเหยยีดตรงเหนือศรีษะ  
 3. มว้นตวัไปขา้งหลงั พรอ้มกบักม้ศรีษะและงอเข่า 
 4. กลบัมานัง่ในท่าเดมิ แลว้ลุกขึน้สู่ท่ายนื 
  มว้นตวัไปรอบๆ  
 1. นัง่งอเขา่ ยกขาทัง้สองไขวก้นั  
 2. แขนทัง้สองเหยยีดตงึอยู่ระหว่างเข่า มอืทัง้สองจบัขอ้เทา้  
 3. มว้นตวัไปขา้งหลงั แลว้มว้นไปขา้งซา้ย-ขวา แลว้มว้นกลบัมาขา้งหลงัอกีครัง้หนึ่ง 
6. ล้อเกวียน 
 1. ยนืหนัหน้าไปทางดา้นทีจ่ะเคลื่อนทีไ่ป วางมอืซา้ยแตะพืน้ขา้งๆ นิ้วกดลงบนพืน้ตามองที่
พืน้ 
 2. วางมอืขวาห่างมอืซา้ยพอประมาณ ยกเทา้ขวาเหวีย่งขึน้ไปขา้งบน 
 3. เหวีย่งเทา้ซา้ยตามเทา้ขวา ขาแยก น ้าหนกัตวัอยูบ่นมอืและแขนหนัหน้าไปดา้นตรงขา้ม 
 4. ดงึเทา้ขวาลงเหยยีบพืน้ พรอ้มกบัยกมอืซา้ยขึน้ เหวีย่งตวัหมนุไปขา้งหน้า ทนัททีีเ่ทา้
ซา้ยแตะพืน้ใหย้กมอืขวาขึน้ แลว้กลบัสู่ท่าเดมิ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ดนตรีผกูมิตร 

       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 กาลครัง้หนึ่งนานมาแล้ว มสีตัว์หลายชนิดเป็นเพื่อนกนั ได้แก่ นกแก้ว นกกระจบิ หมาป่า 
ชา้ง และเสอื ทุกเยน็หลงักนิอาหารเยน็แลว้ สตัวท์ัง้หา้ตวัจะมาพบปะกนั ร่วมบรรเลงดนตร ีนกแก้ว
รอ้งเสยีงแก้ว...แก้ว...แก้ว นกกระจบิรอ้ง จิบ๊...จิบ๊...จิบ๊ หมาป่าส่งเสยีงหอน ฮู.้..ฮู.้..ฮู ้ชา้งชูงวงรอ้ง 
แปรน๋...แปร๋น...แปร๋น และเสอืค าราม โฮก...โฮก...โฮก เสยีงรอ้งและเสยีงค าราม ช่างเป็นเสยีงดนตรี
ทีไ่พเราะ บรรดาสตัวท์ัง้หลายเมื่อไดย้นิต่างก็มาลอ้มวงฟังดนตรกีนัทุกวนั ท าใหส้ตัวต่์างๆ เป็นมติร
ทีด่ต่ีอกนัตัง้แต่นัน้มา 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ดนตรสีามารถเป็นสื่อของมติรภาพได้ 

 

พอเพียงน ้าใจดี 
 

       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 พอเพยีงเป็นผู้หญงิตวัเลก็ๆ แต่เสยีงสดใส รอ้งเพลงไพเราะมาก เป็นตวัแทนของโรงเรยีน 
เขา้ร่วมการประกวดรอ้งเพลงไดร้บัรางวลัเสมอ ทุกครัง้ทีไ่ดร้บัรางวลัไม่ว่าจะเป็นสิง่ของหรอืเป็นเงนิ
รางวลั พอเพยีงกจ็ะแบ่งใหเ้พื่อนๆ  เพื่อนทีเ่คยไดร้บัความช่วยเหลอืจากพอเพยีง ไดแ้ก่ สมชายได้
ผ้าเชด็ตวัผนืเลก็ไปใช้ที่บ้าน ดวงพรได้ดนิสอไว้เขยีน อมรชยัได้เงนิสองรอ้ยบาทไปให้แม่ซื้อนมให้
น้อง และฟ้าใสได้โบว์ตดิผมสวยงาม เป็นต้น คุณครูชมเชยว่าพอเพยีงเป็นเดก็ด ีมนี ้าใจต่อเพื่อนๆ 
เดก็ๆ ทุกคนควรยดึเป็นแบบอยา่ง 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความสามารถเฉพาะบุคคล สามารถช่วยเหลอืบุคคลอื่นๆ ได ้
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น้องนิดอารมณ์ดี 
 

       น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 น้องนิดเป็นเด็กอารมณ์ด ีชอบเล่าเรื่องสนุกสนานให้เพื่อนๆ ฟังเสมอๆ ในชัน้เรยีน ป.2 
เดก็ๆ มกัจะหยอกลอ้คุยกนัเสยีงดงั เมือ่คุณครไูมอ่ยูใ่นหอ้ง น้องนิดจะออกมาเล่าเรือ่งสนุกๆ หน้าชัน้
ให ้
เพื่อนฟัง เพื่อนๆ กจ็ะเงยีบฟังดว้ยความสนใจ เสยีงคุยกนัดงัหนวกหเูปลีย่นเป็นเสยีงปรบมอื หวัเราะชอบ
ใจ 
 น้องน้อยเป็นเด็กชอบเก็บตวัเงยีบ พูดคุยกบัเพื่อนๆ น้อยมาก บ่อยครัง้เพื่อนคุยกนั น้อง
น้อยจะเดนิออกไปจากหอ้งน้องนิดสงัเกตเหน็พฤตกิรรมเหล่านี้ จงึชวนเพื่อนคนอื่นหาทางช่วยเหลอื  
ทุกครัง้ที่น้องนิดเล่าเรื่องสนุกสนาน มกัจะให้น้องน้อยช่วยตัง้ชื่อตวัละครในเรื่องและตัง้ชื่อเรื่อง ให้
เสมอๆ ภายหลงัน้องน้อยเริม่พูดคุยกบัเพื่อนๆ มากขึ้น และมอีารมณ์แจ่มใสมากขึ้น น้องนิดและ
เพื่อนๆ ภมูใิจมากทีช่่วยน้องน้อยได ้
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เรือ่งราวข าขนั สนุกสนาน สามารถท าใหผู้ฟั้งมอีารมณ์แจม่ใสได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 12   การผกูเง่ือน 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18   การผกูเง่ือนเชือก    เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1 ลกูเสอืสามารถผกูเงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ ิเงือ่นบ่วงสายธนู เงือ่นผกูกระหวดัไม ้และ 
       เกบ็เชอืกได ้
 1.2 ลกูเสอืสามารถบอกประโยชน์ของการผกูเงื่อนแต่ละชนิด  
2.  เน้ือหา 

2.1 การผกูเงือ่นพริอด  เงือ่นขดัสมาธ ิ เงือ่นบ่วงสายธนู เงือ่นผกูกระหวดัไม ้
2.2 ประโยชน์ของการผกูเงือ่นแต่ละชนิด 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง      
 3.2 เชอืกขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.50 เซนตเิมตร ยาว 150 เซนตเิมตร 
 3.3 ใบความรู ้เรื่อง การผกูเงือ่นเชอืก 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1   

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนา เรือ่งการผกูเงือ่น 
    (2) ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากฐานต่างๆ  
      ฐานที1่ เงือ่นพริอด 
      ฐานที ่2 เงือ่นขดัสมาธ ิ
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสรุปเรือ่งส าคญัและประโยชน์ของเงือ่นทัง้ 2 เงือ่น 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 2   
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลงหรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนความรูเ้รือ่งเงือ่นพริอดและเงื่อนขดัสมาธิ 
    (2) ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากฐานต่างๆ  
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      ฐานที ่1 เงือ่นบ่วงสายธนู 
      ฐานที ่2 เงือ่นผกูกระหวดัไม ้
      ฐานที ่3 การเกบ็เชอืก  
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสรุปประโยชน์ทีไ่ด้ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการฝึกปฏบิตักิารผกูเงือ่นและบอกประโยชน์ของเงือ่นแต่ละชนิด 
   5.2 ทดสอบความสามารถในการผกูเงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ ิเงือ่นบ่วงสายธนู   
                 เงือ่นผกูกระหวดัไม ้และเกบ็เชอืก 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
 
เพลง 
      เง่ือน 

เชอืกเสน้ยาวกลมๆ ดงูามน่าชมถ้าเราเอามาผกูเงือ่น 
ประโยชน์กม็มีากมาย ผกูงา่ยแกง้า่ยน่ีแหละความหมายของเงือ่น 
 ตะกรดุเบด็ พริอด ประมง ผกูรอ่น ผกูซุง ผกูถงันอน 
บ่วงสายธนู เลข 8 ปมตาไก่ จ าชื่อเงือ่นเอาไว ้จะไดไ้มง่ง 

 
        ลกูเสืออยู่ไหน 

 ลกูเสอือยูไ่หนจะตอ้งไปหา อยูไ่กลหนกัหนาแมข้อบฟ้าบงั 
 คดิถงึเธออยูไ่มเ่คยคดิชงั ใจเรายงัคดิถงึกนัทุกวนัคนื 

 
ใบความรู้ 

     การผกูเง่ือนเชือก 
เง่ือนบ่วงสายธนู 
ประโยชน์ของเงือ่นบ่วงสายธนู                

1. ใชค้ลอ้งกบัเสาหรอืตน้ไม ้ ท าใหแ้ขง็แรงทนทานต่อการยดึ 
2. ใชเ้ป็นบ่วงคลอ้งช่วยคนทีก่ าลงัจะจมน ้าโดยลากขึน้มาซึง่เงือ่นน้ีจะไม่รดูเขา้หาล าตวั 
3. ใชแ้ทนเงือ่นเก้าอีใ้นการคลอ้งคนเพื่อหยอ่นตวัจากทีส่งู 
4. ใชค้ลอ้งคนัธนู 
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5. ใชผ้กูสตัวไ์วก้บัหลกัหรอืตน้ไม ้ และสตัวส์ามารถเดนิรอบหลกัไดโ้ดยเชอืกไมพ่นักนัหรอืรดัคอ
สตัว ์

6. ใชผ้กูเรอืกบัหลกัเมือ่เวลาน ้าขึน้หรอืน ้าลดกไ็ม่มปัีญหาเพราะบ่วงจะเลื่อนขึน้ลงได้ 

 วิธีผกูเงือ่นบ่วงสายธนู 
1. ขดเชอืกใหเ้ป็นบ่วงคลา้ยเลข 6  ถอืไวด้ว้ยมอืซา้ย 
2. มอืขวาจบัปลายเชอืกดา้นล่างสอดเขา้ไปในบ่วงเลข 6  
3. จบัปลายเชอืกทีส่อดออกจากบ่วงเลข 6  ออ้มหลงัเชอืกเสน้ตัง้ของเลข 6   แลว้สอดปลายลง

ในบ่วงเลข 6  แลว้จดัเงือ่นใหแ้น่นและเรยีบรอ้ย  โดยการดงึตามทศิทางของลกูศร 

 

เง่ือนผกูกระหวดัไม้ 
ประโยชน์ของเงือ่นผกูกระหวดัไม ้

1. ใชใ้นการผกูล่ามสตัวไ์วก้บัหลกัหรอืตน้ไม้ 
2. ใชผ้กูเรอืไวก้บัหลกั   

วิธีผกูเง่ือนผกูกระหวดัไม้ 

1. พนัเชอืกรอบหลกั 1-2 รอบ  แลว้สอดปลายเชอืกพนักบัเชอืกเสน้หลกั 
2. สอดปลายเชอืกพนักบัเชอืกเสน้หลกัอกีครัง้หนึ่งโดยตอ้งไมใ่หป้ลายเชอืกโผล่ออกเป็น

คู่ขนานกบัการพนัเชอืกครัง้แรก 
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หมายเหต ุการผกูเงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ ิดไูดจ้ากแผนการจดักจิกรรมที่ 8 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  
การเกบ็เชือก 
 
ขัน้ที ่1 ทบเชอืกแบ่งเป็น  3 ส่วนเท่ากนัตามรปู 1 
ขัน้ที ่2 ทบเชอืก 1 ใน  3 ส่วน แรก เป็น 4 เสน้ เท่า ๆ กนั อกี 2 ส่วนปล่อยคลีอ่อกเป็นปลาย B 
ตาม    
         รปู 2 
ขัน้ที ่3 จบัเชอืก 4 เสน้ทีท่บรวมกนั เอาส่วนทีค่ลีอ่อกพนัทบัรอบเชอืก 4 เสน้ ใหเ้หลอืบ่วง C ไว ้1 
นิ้ว  
         พนัเรยีงกนัจนถงึบ่วง D เอาปลาย B สอดเขา้บ่วง D ทัง้ 2 บ่วง ตามรปู 4 ถอืไวด้ว้ยมอืซา้ย 
ขัน้ที ่4  ดงึบ่วง C  จนบ่วง D รดัปลายเชอืกทีส่อดไวแ้น่น 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
สนัุขจ้ิงจอกกบันกกระสา 

 
 สุนัขจิง้จอกเชญินกกระสามาเป็นแขกกนิอาหารเยน็กบัขา้วมแีต่แกงจดื ซึ่งใส่จานที่กว้างและ
ตื้น สุนัขจิง้จอกสามารถจะกินได้ง่าย แต่นกกระสาต้องจุ่มปากจงึได้กินอาหารแค่ปลายจะงอยปาก
เท่านัน้มนัจงึกินอาหารได้เล็กน้อย หลงัจากนัน้ 2 - 3 วนัต่อมานกกระสาได้เชญิสุนัขจิ้งจอกไปกิน
อาหารเยน็เป็นการตอบแทนและนกกระสากเ็ตรยีมหาเนื้อสตัวส์บัใส่เหยอืกแก้วยาวและปากแคบไว้ 
สุนัขจิ้งจอกจึงกินได้แต่บริเวณที่อยู่ตอนบน ธรรมชาติของนกกระสามนัจะมีจะงอยปากยาวจงึ
สามารถกนิอาหารทีอ่ยู่ในเหยอืกแกว้ลกึไดอ้ย่างเอรด็อร่อยตอนแรกสุนัขจิง้จอกรูส้กึอึดอดัร าคาญแต่
ตอนลากลบัมนัคดิว่าที่นกกระสาท ากบัมนัเช่นนัน้เป็นการสมควรแลว้ เพราะตวัมนัเองเป็นผูเ้ริม่ท า
ตวัอยา่งไวก่้อน  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การแสดงกริยิาดถููกคนอื่นเป็นมารยาททีไ่มด่ ีแต่ถา้เราท าเรากจ็ะตอ้งพรอ้มที่รบั
การตอบแทนจากการกระท านัน้ 

 

ลากบัจ้ิงหรีด 

 ลาโงต่วัหนึ่งกนิหญ้าอยูท่ีช่ายป่า ไดย้นิเสยีงจิง้หรดีรอ้งเพราะจบัใจ อยากจะใคร่รอ้งไดบ้า้ง 
จงึไปถามจิง้หรดีว่า “เจา้กนิอะไรจงึไดเ้สยีงเพราะอย่างนี้” 
 จิง้หรดีจงึบอกว่า “เรากนิน ้าคา้ง” 
 ลาไดย้นิดงันัน้กอ็ดหญา้อดน ้าตัง้แต่วนันัน้มา ตัง้หน้าตัง้ตาเทีย่วเลยีน ้าคา้งตามใบหญา้ใบไม ้
ในไมช่า้กต็าย 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  สิง่ใดทีผ่ดิวสิยัของตนไปท าเขา้อาจจะใหโ้ทษ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 19   ใช้น ้าอย่างประหยดั             เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืบอกวธิกีารใชน้ ้าอย่างประหยดัและคุม้ค่าได ้
2.  เน้ือหา  
 การประหยดัน ้า 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
     1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาถงึการใชน้ ้าในชวีติประจ าวนั ว่าลกูเสอืใชน้ ้าท าอะไรบา้ง       
(เช่น แปรงฟัน ลา้งหน้า อาบน ้า ดื่ม ลา้งจาน ซกัผา้ ท าอาหาร ลา้งรถ ลา้งมอื ฯลฯ) 
     2) หมู่ลูกเสอืเลอืกกิจกรรมการใช้น ้า หมู่ละ 1 อย่าง ร่วมกนัคดิหาวธิใีช้น ้าให้ประหยดั
ทีสุ่ด แลว้น าเสนอในกองลกูเสอื โดยจดัท าแผนภาพ หรอืใชอุ้ปกรณ์ประกอบตามความคดิของหมู่ 
     3) ลกูเสอืรายงานทลีะหมูจ่นครบ ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยซกัถามเพื่อความเขา้ใจ 
     4) กองลกูเสอืโหวตว่าชอบวธิปีระหยดัน ้าของหมูใ่ดมากทีสุ่ด 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการมสี่วนรว่มแสดงความคดิเหน็ 
 5.2 ซกัถามความรูเ้กี่ยวกบัวธิกีารใชน้ ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 
 เพลง 

เพลง  น ้า 

น ้าฝนหล่นจากฟากฟ้า  ใหต้น้ไม ้ในป่า สดชื่นเขยีวขจ ี
สตัวน์านา อาศยัน ้าด ารงชวี ี  เป็นหมืน่แสนล้านปี..น ้ายงัมปีระโยชน์ 

คนเราทัง้ชายและหญงิ ในความเป็นจรงิกใ็ชน้ ้ามากมาย 
อาบดื่มกนิ ซกัผา้กไ็ด ้รดพชืผกั ดอกไม ้..เหลอืเกบ็เอาไว ้ในตุ่มเอย 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

  ตดัเท่าไหร่ถึงจะพอ 

     นายชุ่มชื่นมอีาชพีขายฟืน  อาศยัอยู่ในหมู่บา้นเลก็ๆแห่งหนึ่งใกลเ้ชงิเขา ทุกวนัเขา
จะเกบ็กิง่ไมแ้หง้จากเชงิเขาเพื่อน าไปขายในตลาด ชาวบา้นซือ้กิง่ไมไ้ปท าฟืนส าหรบัหุงต้ม  ฟืนของ
นายชุ่มชื่นขายดบิขายดนีายชุ่มชื่นไดเ้งนิกลบับา้นมา  กแ็บ่งใหภ้รรยาไวใ้ชส้อยประจ าวนั ".เอา้.....เร่
เขา้มา เรเ่ขา้มา ไมซ่ือ้ไมห่าไมว่่าอะไร ฟืนนายชื่นเนื้อไมแ้หง้สนิทจดุง่ายตดิง่ายใชง้านนานกว่าใคร" 
  วนัหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกบัสามวี่า. “เดนิเกบ็กิง่ไมแ้หง้ไปขายเมื่อไหร่จะร ่ารวย
สกัท”ี นายชุ่มชื่น...“ใช่นัน่สิ ทัง้ๆที่ฟืนฉันก็ขายดบิขายดี”  ภรรยา...“ฉันว่านะ แทนที่จะเก็บกิง่ไม้ 
เปลีย่นเป็นไปตดัตน้ไมน่้าจะด”ี  

รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจงึออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบๆเชิงเขาขณะที่นายชุ่มชื่นก าลงัตัดต้นไม้       
ตน้หน่ึงอยูก่ม็แีมน่กกางเขนตวัหนึ่งบนิมาขอรอ้งไม่ใหต้ดัต้นไมต้้นนัน้ ..แต่นายชุ่มชื่นกไ็มส่นใจ แลว้
กล็งมอืตดัตน้ไมต่้อไปไดไ้มก้องใหญ่น าไปขายไดเ้งนิมากกว่าเดมิ ฝ่ายภรรยาเมือ่เหน็สามไีดเ้งนิมาก
ขึน้กเ็กดิความโลภจงึยุให้สามไีปตดัต้นไมใ้หห้มดทัง้ป่านายชุ่มชื่นเหน็ดว้ย  จงึเกณฑญ์าตพิีน้่องมา
ช่วยกนัตดัต้นไม ้แลว้กพ็บกบัสตัวป่์าฝงูหนึ่งมาขอรอ้งไม่ใหต้ดัต้นไมเ้พราะจะท าลายทีอ่ยู่อาศยัและ
แหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั ้น  แต่นายชุ่มชื่นก็ไม่สนใจและยังคงตัดต้นไม้ต่อไป ..โค่น โค่น 
โค่น  ตดั  ตดั  ตดั  ไมใ้หญ่ ไมเ้ลก็ เรามาตดักนั!!!     
 แลว้กถ็งึวนัทีธ่รรมชาตลิงโทษเมื่อป่าไมเ้หลอืแต่ตอไม่มตี้นไม้คอยโอบอุม้ซบัน ้าฝน  พอเกดิ
พายุใหญ่  ลม และฝนกโ็หมกระหน ่า  น ้าป่าไหลบ่าพดัพาเอาท่อนซุงทีก่องไว ้  ทบัถมหมู่บา้นจนพงั
พนิาศ เกดิน ้าท่วมใหญ่  ทัง้หมู่บ้านจมอยู่ใต้น ้า นายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศยับนหลงัคาบ้าน  
นายชุ่มชื่น บ่นกบัภรรยาถงึความผดิพลาดจนก่อใหเ้กดิความสญูเสยีใหญ่หลวง 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การไมรู่จ้กัประมาณตน, ไมใ่ชเ้หตุผล และขาดคุณธรรม เบยีดเบยีน และท าลาย
ธรรมชาต ิ สตัว์ป่า โดยไม่คดิถงึผลกระทบต่อส่วนรวม เป็นคนเหน็แก่ตวั และต้องประสบกบัความ
สญูเสยีในทีสุ่ด 

ทีม่า  นิทานเศรษฐกจิพอเพยีง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20   คติพจน์ลกูเสือส ารอง        เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืปฏบิตัตินตามคตพิจน์ลกูเสอืส ารอง “ท าดทีีสุ่ด” 
2. เน้ือหา  

การท าดทีีสุ่ด 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 เกม 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม   

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
     1) ลกูเสอืขบัรอ้งเพลงคตพิจน์ลกูเสอืส ารอง 

   เราลกูเสอืส ารอง  เราตอ้งท าความด ี
   คตพิจน์เราม ี  ท าใหด้ทีีสุ่ด   ท าดทีีสุ่ด 
      2) หมู่ลูกเสอืเล่าประสบการณ์การท าความด ีหรอืท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ทีเ่คยท าหรอืคดิ
ว่าตอ้งการท าด ีแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัและรวบรวมเพื่อน าเสนอในกองลกูเสอื 
      3) หมูล่กูเสอืน าเสนอประสบการณ์การท าความด ี
      4) มอบหมายให้ลูกเสือไปท าความดีอย่างต่อเนื่อง ท าดีทุกวันแล้วบนัทึกความดีไว้       
เพื่อเป็นหลกัฐานการท าดแีละการเป็นสุภาพบุรษุในอนาคต 
 4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการแสดงบทบาทสมมต ิ“การท าด”ี 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 20 
 
เพลง 

คติพจน์ลูกเสือส ารอง 

    เราลกูเสอืส ารอง  เราตอ้งท าความด ี
   คตพิจน์เราม ี   ท าใหด้ทีีสุ่ด   ท าดทีีสุ่ด 
 
เกม 

ไฟฟ้าชอ๊ต 

1) หมูล่กูเสอืเขา้แถวตอนหมู ่(แถวตอนเรยีงหน่ึง) จดัแถว 
2) ใหย้นืห่างกนั 1 ช่วงแขน 
3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่ปฏบิตั ิ

-  นายหมู่หรอืคนหวัแถวหนัหลงักลบัเอามอืไปแตะหวัไหล่ลูกเสือคนที่ 2 แล้วนัง่ลง  
ลกูเสอืคนที ่2 เมือ่ถูกแตะกก็ลบัหลงัหนั เอามอืไปแตะไหล่ลกูเสอืคนที ่3 แลว้นัง่ลง ปฏบิตัไิปเรือ่ย ๆ 
จนถงึลกูเสอืคนสุดทา้ย 
 การตดัสิน  ทมีทีร่อ้ง “โอ๊ย” ก่อนเป็นทมีชนะ 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
     ม้ากบัสิงโต 
 
 สงิโตแก่ตวัหนึ่งรูส้กึว่าสตัว์ต่างๆมคีวามรวดเรว็ว่องไวมาก เกนิก าลงัที่มนัจะจบัได้สะดวก
เหมอืนแต่ก่อนจงึคดิหาอุบายที่จะจบัสตัว์อื่นกนิโดยง่ายมนัแพร่ข่าวออกไปว่ามนัได้ไปเล่าเรยีนสุด
ยอดวชิาแพทยท์ีส่ามารถรกัษาการเจบ็ป่วยไดทุ้กชนิด  
 แต่มา้รูท้นัอุบายของสงิโต และตัง้ใจว่าจะตอ้งแกล้ าสงิโตใหไ้ดด้งันัน้มา้จงึแกลง้ท าเป็นปวดที่
ขาอยา่งรนุแรง เดนิโขยกเขยกเขา้ไปหาสงิโตขอใหส้งิโตช่วยรกัษาอาการเจบ็ปวดให ้
 ฝ่ายสงิโตดใีจคดิว่า “มา้นี้คงจะเป็นอาหารมือ้วเิศษสุดของเรา” จงึบอกใหม้า้ยกขาขา้งที่เจบ็
ขึน้ เพื่อจะไดม้องเหน็ชดัๆพอสงิโตโน้มตวัมาขา้งหน้า มา้จงึยกขาขึน้และใชก้บีที่แหลมคมโขกหน้า
สงิโตอยา่งแรงแลว้วิง่อ้าวหนีไป พรอ้มทัง้ส่งเสยีงรอ้งดว้ยความยนิดใีนความส าเรจ็และความสามารถ
ในการแกล้ าสงิโตไดอ้ยา่งงาม  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เราไมค่วรไวใ้จคนทีไ่มซ่ื่อต่อเราเป็นนิจ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 13    ท าตามลูกเสือรุ่นพ่ี 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21   ท าตามลูกเสือรุ่นพ่ี         เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืปฏบิตัติามกฎลกูเสอืส ารอง “ลกูเสอืส ารองท าตามลกูเสอืรุน่พี่” 
2. เน้ือหา 

กฎลกูเสอืส ารอง 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง   
 3.2 แบบฟอรม์การส ารวจสมัภาษณ์ ท าแผนทีค่วามด ี
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม   
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม  
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
      1) ผูก้ ากบัลกูเสอืรอ้งเพลงกฎลกูเสอืส ารอง ทบทวนกฎลกูเสอืส ารอง 
   ไหน  ไหน  ไหน ไหนเธอว่าเป็นลกูเสอื 
  ฉนัยงัไมเ่ชื่อ   เธอคอืลกูเสอืส ารอง 
  ฉนัจ ากฎได ้   ไหนท่องใหฉ้นัฟังลอง 
  บอกพีไ่ดไ้หมน้อง  ส ารองกฎว่าอยา่งไร 
       - ใหล้กูเสอืรอ้งเนื้อเพลงทีเ่ป็นกฎลกูเสอืส ารอง 2 ขอ้ 
   ลกูเสอืส ารอง  ท าตามลกูเสอืรุน่พี่ 
   ลกูเสอืส ารอง  ไมท่ าตามใจตนเอง 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสอบถามค าว่า รุ่นพี ่หมายถงึใครบา้ง (นายหมู่ ประธานนักเรยีน ผูก้ ากบั
ลกูเสอื พ่อแม)่ 

 3) ลกูเสอืสอบถามประวตัคิวามด ี ความสามารถของนายหมู ่ หวัหน้าชัน้ ประธาน
นกัเรยีน แลว้จดัท าแผนทีค่วามดทีีเ่ป็นตวัอยา่งใหป้ฏบิตัติาม 

 4) ลกูเสอืเขยีนความตัง้ใจท าความดตีามแบบอยา่งของตน หรอืขอท างานรว่มกบัรุ่นพีใ่น
วนัส าคญัต่าง ๆ เช่น ท างานรว่มกบัสภานกัเรยีน ฯลฯ โดยครเูป็นผูใ้หค้ าแนะน าดแูลช่วยเหลอื 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 ตรวจสอบสาระเนื้อหาในแผนทีค่วามดทีีเ่หมาะสม และกจิกรรมทีล่กูเสอืส ารองจะขอท าตาม
ลกูเสอืรุน่พีแ่ละสิง่ทีจ่ะท าตามแบบอย่างของตน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
 
เพลง 

รวมน ้าใจ 

พวกเราลกูเสอืไทย (เฮ)้ พวกเราลกูเสอืไทย 
เราลกูเสอืไทย   รวมน ้าใจไมตร ี  รกักนัยิง่จรงิน ้าใจ  (ซ ้า) 

เราลกูเสอืไทย   รกัใครก่นัเถดิเอย 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ราชสีหก์บัหนู 
 
 ราชสหีต์วัหนึ่งรูส้กึงว่งจงึลม้ตวัลงนอนพกัผ่อนใต้ร่มเงาไมใ้นขณะทีก่ าลงัเคลิม้หลบันัน้ก็ต้อง
สะดุง้ตื่นขึน้ มนัค ารามดว้ยความโกรธ เพราะหนูตวัหนึ่งขึน้ไปวิง่เล่นบนหลงั ราชสหีจ์งึยกอุ้งเทา้ขึน้
ตะปบไว้ได้และจะฆ่ามนัเสยี เจ้าหนูสตัว์น้อยๆพูดขอร้อง ราชสีห์ว่า " ท่านราชสีห์โปรดอย่าฆ่า
ขา้พเจา้เลย สตัวท์ีสู่งศกัดิด์งัท่านไม่เหมาะที่จะมาฆ่าสตัวต์ ่าต้อยเช่นขา้พเจา้ " ราชสหีไ์ดฟั้ง ดงันัน้
จงึปล่อยหนูไปต่อมาไม่นานนัก ราชสหีอ์อกล่าเหยื่อ ไปตดิบ่วงของนายพรานจงึรอ้งดว้ยเสยีงอนัดงั
เมือ่หนูไดย้นิ จงึได ้มาช่วยเหลอื หนูกล่าวว่า " อยา่กลวัไปเลยขา้พเจา้เป็นเพื่อนของท่าน " ว่าแลว้ก็
เขา้แทะบ่วง     จนขาด ราชสหีไ์ดเ้ป็นอสิระ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ไมม่ใีครในโลกทีจ่ะยิง่ใหญ่และส าคญัมากจนไมต่อ้งการความช่วยเหลอืจากคนที่
ดอ้ยกว่าและไมม่คีวามส าคญั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 22    ไม่ท าตามใจตนเอง           เวลา   1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืบอกผลเสยีของการแกลง้และหยอกลอ้กนัจนเกนิเลยขอบเขต 
2.  เน้ือหา  
 การแกล้งและหยอกล้อกนัในกลุ่มเพื่อนอย่างสนุกสนาน ไม่เกดิความรูส้กึทางลบ  ถอืเป็นเรื่อง
ปกต ิ แต่การแกลง้กนัทีเ่กนิขอบเขต  จนเกดิผลเสยีต่อผูอ้ื่น  จดัเป็นความรนุแรงอย่างหนึ่ง  และเป็น
การไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่น  ก่อให้เกิดผลเสียต่อทัง้ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า  และยงัเป็นจุด
เชื่อมโยงไปสู่การใชค้วามรุนแรงทีม่ากขึน้เป็นล าดบั  ความตระหนักในเรื่องนี้จะช่วยลดปัญหาความ
รนุแรงได ้
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม   
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิ ชวนคุย “ใครเคยถูกแกลง้บา้งยกมอืขึน้...” 

 2) ขออาสาสมคัรคนทีเ่คยถูกแกลง้เล่าใหเ้พื่อนฟังทลีะคนจนครบ 4-5 คน                
โดยผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถาม 

- ถูกแกลง้อยา่งไร / มคีวามรูส้กึอยา่งไร / ท าอย่างไรบา้งเมือ่ถูกแกลง้ 
- ท าไปแลว้เกดิผลอะไรตามมาบา้ง / อยากบอกอะไรกบัคนทีม่าแกลง้บา้ง 

 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถาม ถามลกูเสอืในกอง 
-  ลกูเสอืคดิว่าคนทีแ่กลง้คนอื่น เขาท าเพราะอะไร 
-  คนทีถู่กแกลง้จะเป็นอยา่งไรบา้ง เขารูส้กึอย่างไร 
-  การแกลง้กนัไปมามผีลตามมาอยา่งไรบา้ง (ทะเลาะ โกรธ ตกีนั ไมม่เีพื่อน) 

 4) ผูก้ ากบัลูกเสอืและลกูเสอืช่วยกนัสรุปว่า ควรเล่นกบัเพื่อนอยา่งไร จงึจะไม่เกดิปัญหาตามมา 
(ขอ้คดิ   เวลาเล่นกบัเพือ่นตอ้งระวงัไม่ท าในสิง่ทีเ่พือ่นไม่ชอบและสิง่ทีท่ าใหเ้กดิการทะเลาะหรอืโกรธกนั
เพราะการแกล้งการเล่นหยอกล้อเกินขอบเขตท าให้เพือ่นเป็นทุกข ์อารมณ์ไม่ด ีโกรธเคอืงและอาจท า
ความรนุแรงตอบโตไ้ด ้ ซึง่ส่งผลใหท้ะเลาะเบาะแวง้ผดิใจกนัระหว่างเพือ่น)  
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการอธบิายความรูส้กึของลกูเสอื เมือ่ไดร้บัรูค้วามรูส้กึของเพื่อน   

6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื เขา้ใจตนเอง เขา้ใจ/เหน็ใจผูอ้ื่น การจดัการอารมณ์ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 
 

เพลง 
ช้างน้อย 

  ชา้งน้อย  ในป่าพงไพร      เทีย่วเกเรไป  เลยโดนเสอืไล่กดั   
ชา้งตวัใหญ่  วิง่ไมค่่อยถนดั(ซ ้า)    เลยโดนเสอืกดักลบับา้นขาเป๋  โดนเสอืกดักลบับา้นขาเป๋ 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

นกนางแอ่นกบัเพ่ือนนกทัง้หลาย 

 
 นกนางแอ่นตวัหนึ่งมองเหน็ชาวไรท่ีก่ าลงัหว่านเมลด็ฝ้าย จงึเรยีกเพื่อนนกตวัอื่นมาพรอ้มกนั
แลว้บอกกบัเพื่อนนกทัง้หลายว่า “ฝ้ายเป็นดา้ยใชส้ าหรบัท าร่างแห ตาข่ายและกบัดกัสตัว ์ดงันัน้พวก
เราจงึควรช่วยกนัจกิกนิเมลด็ฝ้ายเพื่อท าลายเสยีใหห้มด”  
 ถงึแมว้่านกทัง้หลายจะได้ยนิค าพูดของนกนางแอ่น แต่พวกนกเหล่านัน้ก็ไม่สนใจ ไม่มใีคร
ท าตามเมื่อถงึเวลาทีเ่มลด็ฝ้ายงอก นกนางแอ่นกเ็ตอืนบรรดานกทัง้หลายให้ระวงัตวัอกีว่า มนัยงัไม่
สายที่จะหลกีเลี่ยงความเดอืดรอ้นถ้าพวกเราจะหนีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยั แต่นกเหล่านัน้ก็ยงัคงท า
เป็นไมรู่เ้ร ือ่งอยูน่ัน่เอง 
 ดงันัน้นกนางแอ่นจงึออกไปจากป่าเพื่อไปอยู่ในเมอืง ฝ้ายไดเ้ตบิโตและแขง็แรงผลดิอกออก
ผลต่อจากนัน้นกนางแอ่นก็เห็นนกตวัอื่นๆ ถูกจบัด้วยตาข่ายที่ทอจากฝ้ายซึ่งมนัเคยเตอืนแล้วเดีย๋วนี้
พวกนกเหล่านัน้ไดร้บับทเรยีนแต่มนักส็ายเกนิไปเสยีแลว้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนฉลาดสามารถรูถ้ึงเหตุล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นแต่คนโง่จะไม่เชื่อจนกว่าความ
วบิตัจิะเกดิขึน้จนป้องกนัไมไ่ด ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23   คยุกนัฉันทเ์พ่ือน             เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืบอกวธิกีารสื่อสารทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิได ้
2.  เน้ือหา    
 การพูดคุยที่จะท าให้เกดิความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัจะต้องมคีวามชดัเจนในขอ้ความที่พูดคุย 
และมกีารซกัถามกนัระหว่างผูพ้ดูและผูฟั้งสามารถตรวจสอบความเขา้ใจกันได ้
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนตามหมู ่ห่างกนัคนละ1 กา้ว 

 2) ผูก้ ากบัลูกเสอืบอกกตกิาการแข่งขนัว่าม ี2 รอบ รอบแรก ใหลู้กเสอืแต่ละหมู่กระซบิ
ขอ้ความต่อ ๆ กนั จนถงึคนสุดทา้ย โดยฟังสิง่ทีเ่พื่อนกระซบิโดยไม่ต้องถามและบอกต่อเพื่อนคนถดัไป 
หมูใ่ดเสรจ็ก่อนใหย้กมอืขึน้ 

 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืกระซบิขอ้ความขา้งหหูวัแถวคนละ 1 ขอ้ความ (เช่น กนิขา้วกบั
น ้าพรกิปลาท ู/ ปลาย่างและผกัลวกราดกะท ิ/ ไปดหูนงัเรือ่งสามเกลอผจญจระเข ้/ มะละกอหวาน
กโิลละสามสบิบาท/ ตาอนิกะตานาหาปลาไมไ่ดเ้ลย เป็นตน้) 

 4) ตรวจสอบ โดยใหค้นสุดทา้ยพดูประโยคทีไ่ดย้นิ และผูก้ ากบัลกูเสอืเฉลย 
    5) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามความรูส้กึลูกเสอืทีเ่ป็นผูร้บัฟังโดยไม่ไดถ้ามขอ้สงสยั และถามว่าจะ

สื่อสารอยา่งไรจงึจะเขา้ใจตรงกนั 
    6) ผู้ก ากบัลูกเสอืบอกกติกาการแข่งขนัรอบที่สองว่า ให้ฟังโดยถามข้อสงสยัได้ โดยผู้

ก ากบัลูกเสอืเปลี่ยนประโยคกระซบิใหม่ เช่น แม่ไปตลาด ไปซื้อกระดาษ ซื้อหว ีซื้อยา สาวสวยใส่
เสือ้สแีสดขาดหวขีาดยา เดนิทางไปเหนือ พบเสอืเหมอืนเสอืเหมอืนคน 

    7) ตรวจสอบ โดยใหค้นสุดทา้ยพูดประโยคทีไ่ดย้นิ และผูก้ ากบัลกูเสอืเฉลย 
    8) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามว่า ท าไมรอบแรกจงึเป็นเช่นนัน้ และท าไมรอบทีส่องจงึบอกได้

ถูกตอ้ง 
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 9) ผูก้ ากบัลูกเสอืสรุปว่าในการพูดคุยกนัต้องใชค้ าพูดที่ชดัเจนและซกัถามกันได ้เพื่อให้
เกดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง 

    10) ให้ลูกเสือช่วยกันยกตัวอย่างเหตุการณ์จรงิในชีวิตที่เคยเข้าใจผิดจากการสื่อสาร     
เพื่อเตอืนใหร้ะมดัระวงัในการใชค้ าพดูไมใ่หเ้กดิขอ้ขดัแยง้ 

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

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการรว่มกจิกรรม  
5.2 สงัเกตการอธบิายการสื่อสารทีอ่าจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื เขา้ใจตนเอง เขา้ใจ/เหน็ใจผูอ้ื่น การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
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เพลง 

สวสัดีเธอจา๋ 

สวสัดเีธอจา๋  เรามาพบกนั เธอกบัฉนัพบกนัสวสัด ี
 

เกม 
ท าตามสัง่ 

วิธีเล่น  ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ลกูเสอืวา่  “นัง่”   ใหล้กูเสอืลุกขึน้ยนื 
  ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ลกูเสอืวา่  “ยนื”   ใหล้กูเสอืนัง่ลง 
  ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ลกูเสอืวา่  “พาย”ุ ใหล้กูเสอืโยกตวัไปมา 
  ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ลกูเสอืวา่ “น ้าไหล” ใหล้กูเสอืยนืน่ิง ๆ 
กติกา            หมูใ่ดมสีมาชกิลกูเสอืไมท่ าตามสัง่ใหน้ัง่ลงถอืว่าแพค้ดัออก 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

งูน ้า 

 มเีรือ่งเล่าลอืกนัต่อ ๆ กนัมาว่า แต่เดมิงนู ้าเป็นงชูนิดเดยีวทีม่พีษิและมพีษิรา้ยแรงมากเพยีง
แค่กดัรอยเทา้ของใครเขา้เจา้ของรอยเทา้นัน้กจ็ะถงึแก่ความตายได ้    
 อยู่มาวนัหนึ่งงูน ้าได้กดัชายคนหนึ่งซึ่งมชีื่อว่า "อ้ายไม่ตาย"หลงัจากนายอ้ายไม่ตายถูกงูน ้า
กดัตายแลว้ชาวบา้นกล็อืกนัว่า "งนู ้ากดันายอ้ายไม่ตายเสยีแลว้"บางกพ็ูดว่า"งนู ้ากดันายอ้ายไม่ตาย
แล้ว" เมื่องูน ้ารูข้่าวนี้ก็เสยีใจและเจบ็ใจตวัเองว่าพษิรา้ยของตนเองเสื่อมถงึที่สุดแล้วเพราะแต่ก่อน
เพยีงกดัแค่รอยเท้าใครผู้นัน้ก็ตายแลว้ แต่คราวนี้กดัถูกเท้าจรงิๆกลบัไม่ตาย งูน ้าน้อยใจมากจงึไป
ส ารอกพษิทัง้หมดทิง้ไป พษิทีส่ ารอกออกมานัน้ไปตดิอยู่ทีต่้นรงัทงัชา้ง รงัทงัไก่ หมามุ่ย พวกงชูนิด
อื่นๆพากนัไปอมพษินัน้ไว ้งทูีไ่ปถงึก่อนกไ็ดแ้ก่ งจูงอาง งเูห่า งกูะปะ เป็นต้นพวกนี้จงึมพีษิร้ายแรง 
ส่วนงแูละสตัวอ์ื่นๆ ทีไ่ปทหีลงัจะไดพ้ษิลดน้อยลงเรือ่ยๆ เช่น งเูขยีว ตะขาบ ส่วนตน้รงัทงัชา้ง รงัทงั
ไก่ หมามุย่กม็พีษิเหลอือยู่บา้งใครไปถูกกโ็ดนพษิดงัทีเ่ป็นอยูต่ราบเท่าทุกวนัน้ี ในปัจจบุนังนู ้าจงึไม่มี
พิ ษ ร้ า ย แ ร ง 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การไดย้นิค าร ่าลอืต่างๆจะต้องคดิไตร่ตรองใหร้อบคอบไม่คดิตดัสนิใจอะไรด้วย
ความรบีรอ้น เพราะการกระท าบางอยา่งเมือ่ผดิพลาดไปแลว้ไม่มโีอกาสแกไ้ขไดอ้กี 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24   การควบคมุอารมณ์             เวลา   2  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองได้ 
2.   เน้ือหา  
 การฝึกควบคุมอารมณ์โกรธ เพื่อการแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 ใบความรู ้เรือ่ง ขัน้ตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

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

ตนเองเคยโกรธ โกรธเรือ่งอะไร เมือ่โกรธแลว้ท าอยา่งไร และผลสุดทา้ยเกดิอะไรขึน้ หลงัแลกเปลีย่น
ใหเ้ลอืกมา 1 เรือ่ง เพื่อเป็นตวัแทนมาเล่าในกองลกูเสอื  

   (2) ตวัแทนหมูเ่ล่าเรือ่งของแต่ละหมู ่จนครบ 
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถาม จากเรือ่งทีล่กูเสอืเล่า    

-  ขอ้ดขีองการโกรธ มอีะไรบา้ง 
-  ขอ้เสยีของการโกรธมอีะไรบา้ง 
-  เราควรทีจ่ะควบคุมอารมณ์โกรธหรอืไม ่เพราะอะไร 

   (4) ผูก้ ากบัลูกเสอืสรุปขอ้คดิทีไ่ด ้และนัดหมายเตรยีมตวัเพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์
โกรธในครัง้ต่อไป 

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

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติ และใหล้กูเสอืฝึกปฏบิตักิารควบคุมอารมณ์โกรธ 2 ขัน้ตอน 
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   ขัน้ตอนที ่1  ตัง้สตแิละควบคุมอารมณ์โกรธ  
   ขัน้ตอนที ่2  บอกความรูส้กึและความตอ้งการดว้ยท่าทสีงบไมก่า้วรา้ว  

   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุขัน้ตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ และแนะน า 
เพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมทีช่่วยผ่อนคลายอารมณ์โกรธ 

   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ด ้และการน าไปใช้   
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการรว่มกจิกรรม 
 5.2 สงัเกตการอธบิายวธิคีวบคุมอารมณ์โกรธของตนเอง 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การควบคุมอารมณ์ การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
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เพลง 
  หวัเราะพร้อมกนั 

ลกูเสอื เยาวชน ชายหญงิ       อารมณ์ ดจีรงิ ยิม้แยม้ ชื่นบาน 
จบัมอืกนั หวัเราะ ดงักงัวาน        อารมณ์ดกีนัทัง้วนั.. 
หวัเราะพรอ้มกนัทนัท.ี.....ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.. 
 
เมือ่ลกูเสอืรอ้งได ้เรากอ็ธบิายวธิเีล่น  ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มคดิเสยีงหวัเราะดว้ยกนั เรารอ้ง
เพลงสลบักบัหวัเราะ  วทิยากรชีใ้หล้กูเสอืหวัเราะพรอ้มกนัเป็นกลุ่ม เป็นหมู ่สลบัการรอ้ง
เพลง   เอาเสยีงหวัเราะมาแทน ...........ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.........ในเพลง 
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เกม 
ถ้า .....จะ 

วิธีเล่น 
ใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่ รว่มกนัคดิหาค าประโยคทีม่คี าว่า  “ ถา้  .... จะ .... ” 

เช่น  ถา้ทุกคนบนิได ้ จะเกดิอะไรขึน้ 
 หมูใ่ดคดิไดก่้อนใหย้กมอืขึน้ แลว้ตัง้ประโยค  “ถา้.... จะ ...”  แต่ละหมูป่ระโยคตอ้งไมซ่ ้ากนั 
กติกา   หมูใ่ดคดิชา้และถูกหมูอ่ื่นแซงไปก่อนถอืว่าแพค้ดัออก 
 
 
ใบความรู้ 
 

ขัน้ตอนการควบคมุอารมณ์โกรธ 

 ในแต่ละคนขณะที่คนเราจะมอีารมณ์ได้แบบเดยีว ดงันัน้ถ้าเราน าอารมณ์ที่สงบมาแทนที่
อารมณ์โกรธได ้ความโกรธกจ็ะเบาบางลง   
 ขัน้ตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ ม ี2 ขัน้ตอน คอื 

ขัน้ตอนที ่1  ตัง้สตแิละควบคุมอารมณ์โกรธ วธิทีีท่ าไดง้า่ย ไดแ้ก่ 
1.1 หายใจเขา้ออกยาว ๆ มวีธิฝึีกดงันี้ 

  1) สดูลมหายใจเขา้ลกึ ๆ ชา้ ๆ พรอ้มกบันับ 1 – 2 -  3 – 4 ในใจ 
  2) กลัน้หายใจ 1 วนิาท ี
  3) ค่อย ๆหายใจออกยาว ๆ ชา้ ๆ พรอ้มกบันบั 1 – 2 -  3 – 4 ในใจ 

1.2 นบัเลขเบรคอารมณ์ โดยนบัเลขในใจชา้ ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 
1.3 นัง่ตวัตรง หลบัตา หายใจเขา้ทางจมกู หายใจออกทางปากอยา่งชา้ๆ 

 ขัน้ตอนที ่2 บอกความรูส้กึ และความต้องการดว้ยท่าทสีงบ ไม่ก้าวรา้ว เช่น กรณีโกรธ
เพราะถูกเพื่อนแกลง้ 

- เราไมส่นุกดว้ยเลย เลกิแกลง้เราไดไ้หม  
- เราไม่ชอบการเล่นแรง ๆ แบบน้ี  เราไมเ่ล่นแลว้นะ  (แลว้เดนิออกจากเหตุการณ์) 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
สนัุขจ้ิงจอกกบัอีกา 

 
 สุนขัจิง้จอกตวัหนึ่ง เหน็อกีาคาบชิน้เน้ืออยูบ่นต้นไม ้มนัตอ้งการเนื้อชิน้นัน้ เจา้สุนขัจิง้จอกที่
ฉลาดแกมโกง จงึกล่าวยกยออกีา ว่า "เจา้ช่างสวยอะไรเช่นนี้ จะดขูนกส็วยงามกว่าใครๆขา้ยงัไม่เคย
พบใครขนสวยอย่างนี้มาก่อนเลย รปูร่างกร็ะหง สวยสง่า น ้าเสยีงหรอืกจ็ะแสนไพเราะจบัใจ " อกีาดี
ใจทีไ่ดฟั้งค าพูดยกยอดงันัน้จงึกระโดดไปมาดว้ยความตื่นเต้นบนกิง่ไมแ้ละตอ้งการพิสจูน์ตวัเองว่ามี
เสยีงไพเราะจรงิหรอืไม่จงึอ้าปากส่งเสยีงรอ้งเพลง ทนัใดนัน้ชิ้นเนื้อก็ตกลงมาที่พื้น สุนัขจิง้จอกจงึ
ตรงเขา้ตะครบุและขย า้กนิทนัทดีว้ยความปลาบปลืม้กบั สมองอนัชาญฉลาดของมนั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ในโลกนี้มน้ีอยคนนกั ทีไ่มส่ามารถเอาชนะการประจบยกยอได้ 
 

 แตนกบัรงัผึง้ 
 

 แตนฝงูหนึ่งกบัผึง้ฝงูหนึ่งก าลงัทะเลาะกนัอื้อองึว่า  ใครเป็นเป็นเจา้ของรงัผึง้รงัหนึ่งทีอ่ยู่บน 
กิง่ไมใ้หญ่ต่อตวัหนึ่งบนิผ่านมาพอดจีงึถูกเชญิให้เขา้มาตดัสนิ  ตวัต่อถามผึ้ง ๆ ก็บอกว่ามนัน่าจะ
เป็นเจา้ของมากกว่า  พอถามแตน ๆ กว็่า  น่าจะเป็นพวกมนัต่างหาก  ถกเถยีงกนัอยู่หลายวนัก็หา
ขอ้ยตุไิมไ่ด ้ ในทีสุ่ดตวัต่อกใ็หห้าผูรู้เ้หน็มาเป็นพยาน  เริม่ที่ฝงูมด  แลว้กป็ลวก  แลว้กผ็เีสือ้  ผึง้เจา้
ปัญญาตัวหนึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงพูดขึ้นว่า  “เอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ ก่อนที่เราจะถกเถียงกัน
จนกระทัง่น ้าผึ้งเน่าเสยีไปหมด ให้พวกเราท ารงัของมนัและพวกแตนก็ท ารงัของมนั จะได้เหน็เสยี
ทีว่่าใครกนัทีท่ ารงัไดเ้หมอืนอยา่งนี้” 
 พวกแตนบ่นพมึว่าแบบนี้พวกตนเหน็จะไม่ไหวแลว้  จงึพากนัหนีไป  ดงันัน้  ตวัต่อจงึตดัสนิ
ว่าผึง้ควรทีจ่ะเป็นเจา้ของรงัผึง้นัน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผลงานยอ่มชีคุ้ณค่าของผูท้ีก่ระท า 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 25    ก าจดัยงุลาย                 เวลา   1  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอือธบิายความส าคญัในการท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
1.2 ลกูเสอืสามารถส ารวจแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลายและก าจดัได้ 

2.  เน้ือหา  
 ส ารวจและก าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ทรายอะเบท ถุงมอื/ถุงพลาสตกิ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
      1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืส ารวจแหล่งเพาะพนัธุย์งุลายในบรเิวณโรงเรยีน และท าใบ
งานการส ารวจแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย 
      2) กองลกูเสอืรว่มกนัก าจดัลกูน ้ายุงลายและแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย โดยการคว ่ากะลาน ้า
ขงั การใชท้รายอะเบท 
     3) กองลกูเสอืวางแผนใหค้วามรูก้บัเพื่อน ๆ น้อง ๆ และบุคคลอื่นเกีย่วกบัการป้องกนัโรค
ไขเ้ลอืดออกโดยวธิกีารต่าง ๆ เช่น เสยีงตามสาย ตดิป้ายประกาศข่าว เดนิรณรงคใ์นชุมชน และการ
เฝ้าระวงัตลอดปีการศกึษา เพื่อด าเนินการต่อไป 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการท างาน  ความสามคัค ี 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 25 
เพลง 

ฉันเกลียดยงุ 
     ฉนัเกลยีด  เกลยีดยงุสิน้ด ี  เผลอหน่อยกดัเราทุกท ี

ขาแขง้จ า้แดงแลว้ส ิ   ดซู ิดซู ิบนิมากนัใหญ่ 
  บนิมา  บนิมา  บนิมา    บนิถลา ใกลไ้กล 
  ไล่ไป  บนิมา  ไล่ไป  บนิมา  แหม!  ช่างน่าร าคาญ 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
งูกบัตะไบเหลก็ 

 งูตวัหนึ่งเลือ้ยเขา้ไปในโรงงานของช่างเหลก็ได้พบกบัตะไบเหลก็เขา้มนัคดิว่าเป็นสิง่แปลก
ประหลาดมนัจงึเริม่ลองเลยีตะไบเหล็กนัน้ ยิง่เลยีมากเท่าไรเลอืดก็ออกมาจากลิ้นของมนัมากขึ้น
เท่านัน้ มนัเชื่ออยา่งโงเ่ขลาว่ามนัสามารถท าใหต้ะไบเหลก็เลอืดออกไดแ้ละคดิว่ามนัไดเ้ปรยีบแลว้มนั
ก็เลยีต่อไปอกีเรื่อย ๆ จนมนัไม่สามารถท าต่อได้อกีแล้ว มนัจงึกดัตะไบเหลก็ แต่ตะไบเหลก็กลบั
แขง็แรงเกนิกว่าฟันของมนัจะท าอะไรได ้ไมช่า้มนัจงึเลกิลม้ความตัง้ใจและเลือ้ยจากไป 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การท ารา้ยผูอ้ื่นดว้ยความโกรธ เป็นความบา้ระห ่า และเป็นผลรา้ยต่อผูก้ระท า
อยา่งมาก 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 26   โรงเรียนของฉัน      เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัและวธิกีารดแูลรกัษาสาธารณสมบตัใินโรงเรยีน 
2.  เน้ือหา  

2.1 ลกูเสอืส ารวจโต๊ะเก้าอีแ้ละฝาผนงัในหอ้งเรยีนของตนเองที่มรีอยขดีขว่น รอยปากกาแลว้
วางแผนช่วยกนัท าความสะอาด 

2.2 การรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หทุ้กหอ้งเรยีนใชโ้ต๊ะเก้าอีด้ว้ยความระมดัระวงัไมท่ าสกปรก
เลอะเทอะเวลาช ารดุหกัพงัตอ้งแจง้ครหูรอืนกัการภารโรงทนัที 

2.3 การท าความสะอาดโต๊ะ เกา้อี ้พืน้ และฝาผนงัในหอ้งเรยีน 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 แบบฟอรม์การบนัทกึขอ้มลูการส ารวจ  อุปกรณ์การท าความสะอาด 

 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม   
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่ ารวจ โต๊ะ เกา้อี ้พืน้และผนงัในหอ้งเรยีนของตนเองทีม่รีอย 

ขดีขว่น รอยปากกา เขยีนลงแบบฟอรม์การบนัทกึขอ้มลูส ารวจ และน ามารายงานในกองลกูเสอื 
   (2) ผูก้ ากบัลูกเสอืน าสนทนาถงึความรูส้กึของลกูเสอืในสิง่ทีไ่ดพ้บเหน็จากการส ารวจ 

และแนะน าวธิกีารท าความสะอาดบางวธิ ีเช่น การท าความสะอาดคราบสเีมจ ิ
   (3) ร่วมกนัวางแผนท าความสะอาดสิง่ทีส่ ารวจของแต่ละหมู่ และมอบหมายใหลู้กเสอื

จดัเตรยีมอุปกรณ์ท าความสะอาดมาท าความสะอาดในคาบต่อไป 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ลกูเสอืแต่ละหมูท่ าความสะอาดโต๊ะ เกา้อี ้พืน้และผนงัในหอ้งเรยีน ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามความรูส้กึของลกูเสอืทีช่่วยกนัท าใหห้อ้งเรยีนสะอาดสวยงาม 
   (3) ลูกเสอืร่วมกนัวางแผนรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้ทุกห้องเรยีนใช้โต๊ะ เก้าอี้ พื้นและ

ผนังในห้องเรยีนด้วยความระมดัระวงัไม่ท าสกปรกเลอะเทอะและเมื่อพบเห็นของช ารุดหกัพงัควร
แจง้ครูหรอืนักการภารโรง ทนัท ีเช่น การเขยีนขอ้ความ เขยีนแผ่นป้าย ค าขวญั เชญิชวนให้รกัษา
ความสะอาดตดิในบรเิวณโรงเรยีนทีเ่หมาะสม ถา้เวลาไมพ่อ อาจใหม้าตดิป้ายในวนัถดัไปได ้

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

 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

 5.2 สงัเกตการอธบิายความรูส้กึและความเชื่อของลกูเสอื 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และทกัษะการสื่อสาร 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 26 

เพลง 
ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมูล่กูเสอื      เมือ่เรามารว่มอยู่ 
ต่างคนต่างรู ้   กนัดวี่าหน้าทีทุ่กอยา่ง 

ต่างช่วยกนัท า   ท าไมเ่วน้ว่าง 
งานทุกอยา่ง งานทุกอย่าง   จะเสรจ็โดยง่ายดาย 

 
เกม 

   ท าไม  อย่างไร 
 วิธีเล่น ใหห้มูล่กูเสอืคดิตัง้ค าถามทีถ่ามว่า  “ท าไม” “อยา่งไร” “อะไร” 
  เช่น กอ้นอฐิท ามาจากอะไร? , ถา้เมอืงไทยมแีต่ฤดหูนาวจะเป็นอยา่งไร? , ท าไมลอ้
รถจงึกลม?  
 กติกา  หมูล่กูเสอืช่วยกนัคดิตัง้ค าถามแปลก ๆ มาใหม้ากทีสุ่ดในเวลา 5 นาที 
  หมูใ่ดตัง้ค าถามไดม้ากทีสุ่ด เหมาะสมทีสุ่ด เป็นผูช้นะ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
    แมวกบัสนัุขจ้ิงจอก 

 แมวและสุนัขจิ้งจอกเป็นเพื่อนกนั  สตัว์ทัง้คู่ก าลงัเดนิทางไกลเพื่อแสวงบุญ เมื่อทัง้คู่เกิด
ความเบื่อหน่ายกก็อดรดัฟัดเหวีย่ง ขู่ค ารามเขา้ไล่กดัลอ้เล่นกนั เมื่อเหนื่อยกน็ัง่พกัและพูดคุยถงึแผนการ
ในอนาคต ตกกลางคนืทัง้คู่กห็ลบัสบาย  เพราะตอนกลางวนัเหน็ดเหนื่อยกนัมามาก   
 วนัหนึ่งสุนัขจิง้จอกพูดขึน้ว่า  “เธอน่ะฉลาดนักหรอื  แต่ฉันคดิว่า ฉันฉลาดกว่าเธอเพราะฉนั
มคีวามสามารถมากมายเลย” 
 แมวตอบว่า  “ถึงฉันจะเก่งอยู่เพยีงอย่างเดยีว  แต่ก็คดิว่าความเก่งของฉันมคี่ามากกว่า
ความสามารถเลก็ ๆ น้อย ๆ ของเธอ  ตัง้พนัอยา่งเสยีอกี” 
 ทัง้คู่ตรงเข้าต่อสู้กนัอีกเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใคร  ยงัไม่ทนัไร  สุนัขล่าสตัว์ฝูงหนึ่งก็ 
หอ้มลอ้มมนัทัง้คู่ไว ้ 
 “เอาล่ะ คงจะถึงเวลาแล้วกระมังที่จะรู้ว่าใครเก่งกว่าใคร” แมวพูดแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ 
“ความสามารถเพยีงอยา่งเดยีวของฉนักค็อื ฉนัปีนตน้ไมไ้ดค้ล่อง” 
 สุนัขจิง้จอกได้แต่เดนิวนอยู่รอบ ๆ  ต้นไมน้ัน้ มนัมุดเขา้ไปในโพรงใต้ต้นไม ้ แต่ไม่มโีพรง
ไหนที่ปลอดภยัพอ  ฝูงสุนัขล่าสตัว์ บีบวงล้อมแคบเข้ามาทุกที ๆ สุนัขจิ้งจอกจะปีนต้นไม้อย่าง 
แมวบา้งกปี็นไม่ได ้ มนัพยายามกระโจนสูง ๆ เพื่อทีจ่ะบนิอย่างนกแต่กบ็นิไมได ้ ในทีสุ่ดมนักถ็ูกฝงู
สุนขัล่าสตัวร์มุกดัตาย 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   อนัความรูแ้มจ้ะรูก้ระจ่างเพยีงอย่างเดยีว  แต่ใหเ้ชีย่วชาญเถดิจะเกดิผล   
     

ชายหวัล้านกบัแมลงวนั 
 ในวนัทีแ่สนรอ้นระอุวนัหน่ึงในฤดรูอ้นมชีายหวัลา้นคนหนึ่งนัง่พกัเหนื่อยหลงัจากท างานเสรจ็
ไมน่านกม็แีมลงวนัตวัหนึ่งบนิมาตอมทีห่วัลา้นของเขาและคอยกวนเขาครัง้แลว้ครัง้เล่าชายคนนี้เลง็
จะตบไปทีศ่ตัรตูวัน้อยของเขาแต่แลว้กพ็ลาด กลบัตโีดนศรีษะของตวัเองแทน แมลงวนัยงับนิเขา้มา
กวนเขาอกี แต่คราวนี้เขารูท้นัและกล่าวว่า “เรามแีต่จะท ารา้ยตวัเองถา้มวัจดจอ่กบัศตัรทูีช่ ัว่รา้ย”  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  อย่าเสยีเวลากบัเรือ่งไรส้าระ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 14   ประเมินผล 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 27   การประเมินผล         เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3 เพื่อใหล้กูเสอืเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบักองลกูเสอืได ้

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

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

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

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่าน
กจิกรรมลกูเสอื 

4.3 ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเองใน
ส่วนทีไ่ม่มัน่ใจ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 

 5.2 สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 27 
 

 1. การประเมนิผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
 

ผงักระบวนการประเมินผลลกูเสือ (Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 
ลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ตดัสนิผลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์

ผลการประเมนิ 

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

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผูก้ ากบัประเมนิผลเรยีนของ
ลกูเสอืทีร่ว่มกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พฒันาซ ้า 

รบัเครือ่งหมายชัน้ลกูเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

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

ท่ี รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การพฒันา 

1 1. เขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื 
1.1 รว่มกจิกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รว่มกจิกรรมวนัส าคญัอยา่งน้อย 
5 ครัง้/ปีเช่น 
         - วนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะ
ลกูเสอืแห่งชาต ิ
         - วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.6 
         - วนัชาต ิ
         - วนัแมแ่ห่งชาต ิ
         - วนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก 
         - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์อื่นๆ 
         - กจิกรรมวฒันธรรม/ ประเพณี 
         -.......................................... 
         -.......................................... 
    1.3 เดนิทางไกล/ อยูค่่ายพกัแรม 

 
30 ชัว่โมง/ ปี 

 
 

   

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

 
 

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

   

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

    

ผา่นและพร้อม     
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สรปุ  ฉนัมัน่ใจว่าผ่าน   ฉนัมคีวามพรอ้มใหป้ระเมนิ   ฉนัยงัไม่
พรอ้ม 

 
สรปุผลการประเมินตนเอง 
 
 1. กรณลีกูเสอืส ารอง (ใหเ้ลอืกภาพต่อไปนี้แทนการยนืยนัการประเมนิตนเอง) 

 
 

☺   
 

มัน่ใจมากทีไ่ดร้บั
เครือ่งหมาย 
วชิาพเิศษ 

พรอ้มแลว้ ไมแ่น่ใจ ตอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจาก 

ผูก้ ากบั 

งนุงง 
ไมเ่ขา้ใจ 

 
 2. กรณลีกูเสอืสามญั-สามญัรุน่ใหญ่ 

 มัน่ใจมาก พรอ้มรบัการประเมนิเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
 พรอ้มรบัการประเมนิ 
 ยงัตอ้งพฒันา/ ซ่อมเสรมิบางเรือ่ง 
 ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูก้ ากบัลกูเสอื 
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แบบประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตของลกูเสือส าหรบัผูก้  ากบัลูกเสือ 
 

ค าช้ีแจง   ใหผู้ต้อบท าแบบประเมนิทุกขอ้โดยแต่ละขอ้ใหท้ าเครือ่งหมาย/ ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็น
จรงิ 
 
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 

 
ฉนัจะมทีกัษะชวีติ 

ถา้แกไ้ขปรบัปรงุพฤตกิรรม 
ฉนัตอ้งพฒันาตนเองอกีมาก 
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ใบความรู้ 
 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
 

1.การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดใหก้จิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบยีบวนิัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จกัการเสียสละ  บ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมและ
ด าเนินวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภูมคิุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยัของ
ลกูเสอื 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีดว้ย 
 

แนวทางการประเมนิผลกจิกรรมลกูเสอื 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนทีลู่กเสอืทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื  40  ชัว่โมง
ต่อปีการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมปีระเดน็/สิง่
ทีต่อ้งประเมนิดงันี้ 
 1. เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2. การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิน้งาน / พฤตกิรรม / คุณลกัษณะของผูเ้รยีน ทีป่รากฏจากการเรยีนรูห้รอืการ
เปลีย่นแปลงตนเอง 
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แนวทางการประเมนิผลการเรยีนรูก้จิกรรมลกูเสอื 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จดักจิกรรมลกูเสอื 
ตามคู่มอืการจดักจิการลกูเสอืที่

เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้

สรปุผลการประเมนิ/ 
ตดัสนิผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมนิ 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

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

จดัพธิปีระดบัเครือ่งหมายลูกเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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การประเมนิกจิกรรมลกูเสอื ม ี2 แนวทาง คอื 
 1.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายกจิกรรมมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสอืให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการมสี่วนร่วม
ในการปฏบิตักิจิกรรม 
  1.3 ลูกเสอืทีม่เีวลาการเขา้ร่วมกจิกรรม มกีารปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการ
ประเมนิไปบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4 ลูกเสอืทีม่ผีลการประเมนิไม่ผ่านในเกณฑเ์วลาการเขา้ร่วมกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ผูก้ ากบัลูกเสอืตอ้งด าเนินการ
ซ่อมเสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ๆ ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยั
ใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสถานศกึษา 
 2.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อการตดัสนิใจ 
  การประเมนิกิจกรรมลูกเสอืเพื่อตัดสินควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสอืและจบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อสรปุผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้
ระดบัลูกเสอืและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดบัการศึกษา โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1 ก าหนดให้มผีู้รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลกูเสอืของลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2 ผู้ร ับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 
เกณฑก์ารตดัสิน 
 1.  ก าหนดเกณฑ์การประเมนิตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานก าหนดไว้ 2 
ระดบั คอื ผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน 
/ ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมเีวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบตัิ
กจิกรรมหรอืมผีลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 3.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี / รายภาค 
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      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคญัตามหลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
      ไม่ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัทีห่ลกัสตูรลกูเสอื
แต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อจบหลกัสตูรลกูเสอืแต่ละประเภทเป็น 
รายชัน้ปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมผีลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดบัการศึกษานัน้ 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
 
(หมายเหตุ  การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวม
ของกจิกรรมลกูเสอืกไ็ด)้ 

……………………………………… 
เอกสารอา้งองิ 
กระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.กรงุเทพมหานคร : 
โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551. 
 
2. การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติและคุณลกัษณะทางลกูเสอื 
 2.1 ความสามารถทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2 พฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ลกูเสอืส ารอง 
   (1) มทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
   (2) พึง่ตนเอง ดแูลตนเองได ้
   (3) รูจ้กัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
   (4) ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 115 

 

   (5) ปฏเิสธสิง่เสพตดิทุกชนิด 
   (6) พดูจาสื่อสารเชงิบวก ไม่ก้าวรา้วรุนแรง 
   (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 ลอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใช้
ยานพาหนะ 

   (10) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
  4) ลกูเสอืวสิามญั 
   (1) มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 

  (2) มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกติ
ของตนเอง 
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   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 

  (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหาย
ตามมา 

   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
  (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 
 

อา้งองิจาก หวัขอ้ในคู่มอื Bench Marking 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 15   พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 28   พิธีประดบัดาวดวงท่ี 2    เวลา   1 ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืไดร้ว่มพธิปีระดบัดาวดวงที ่ 2 
 

2.  เน้ือหา  
 พธิปีระดบัดาวดวงที ่ 2 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 ดาวลกูเสอืส ารอง 

 3.2 ใบความรู ้
 

4.  กิจกรรม   
4.1ผู้ก ากบัลูกเสอืและลูกเสอืส ารองทุกคนพรอ้มกนับรเิวณที่นัดหมาย เช่น สนามโรงเรยีน   

หอ้งประชุมหรอืบรเิวณทีเ่หมาะสม 

4.2ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัพธิปีระดบัดาวดวงที ่2 
4.3 ผู้ก ากับกองลูกเสือแสดงความยนิดีกับลูกเสือทุกคนและนัดหมาย เพื่อร่วมกิจกรรม       

ดาวดวงที ่3 
  

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการรว่มกจิกรรมและจ านวนลกูเสอืทีไ่ดป้ระดบัดาวดวงที ่ 2 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 28 
 

ใบความรู้ 
ขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอื พ.ศ. 2509 ขอ้ 290 

พิธีประดบัดาวดวงท่ี  2 

พธิปีระดบัดาวดวงที ่ 2  โดยใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(1) กองลกูเสอืส ารองท ารปูวงกลมใหญ่ 
(2) ผู้ก ากบัลูกเสอืส ารองอยู่กลางวงกลม  มรีองผู้ก ากบัลูกเสอืยนือยู่นอกวงกลมหลงั  ผู้ก ากบั

ลกูเสอื 
 (3) หมวกทีต่ดิดาวดวงที ่ 2  แลว้  อยูท่ีผู่ก้ ากบัลกูเสอื 
 (4) ลูกเสอืทีจ่ะไดร้บัดาวดวงที่  2  มายนือยู่หน้าผูก้ ากบัลูกเสอืในแถววงกลม (แมจ้ะมหีลาย
หมูห่ลายคนกใ็หม้ายนือยูร่วมกนัหน้าผูก้ ากบัลกูเสอื) 
          (5) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายความหมายของดาวดวงที ่ 2  ใหล้กูเสอืทีจ่ะได ้รบัทราบ แลว้สัง่
สอน (6) ผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ใหล้กูเสอืทีจ่ะไดร้บัทวนค าปฏญิาณอกีครัง้หนึ่ง  โดยสัง่ว่า  “เพื่อเป็นที่
แน่ใจว่า  เจา้ยงัจ าค าปฏญิาณของเจา้ได ้ ขอใหเ้จา้ทวนค าปฏญิาณอกีครัง้หนึ่ง”  และลกูเสอืทีจ่ะ
ไดร้บักก็ล่าวค าปฏญิาณ  
 (7)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมวกใหล้กูเสอื ลกูเสอืรบัไปสวมเอง แลว้ท าวนัทยหตัถผ์ูก้ ากบัลกูเสอื  
 (8)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแสดงความยนิด ี ดว้ยการสมัผสัมอืกบัลกูเสอื  
 (9)  ลกูเสอืทีไ่ดร้บัดาวดวงที ่ 2 ท ากลบัหลงัหนั วิง่เขา้ทีข่องตน  (คอืหน้าผูก้ ากบั
ลกูเสอื  ไมใ่ช่หมูข่องตน) 
          (10) กองลกูเสอืแสดงความยนิดดีว้ยการท าแกรนดฮ์าวล์ ลกูเสอืทีไ่ดร้บัดาวดวงที ่2 เป็น      
ผูร้อ้ง “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าด”ี (ถา้มหีลายคนกใ็หร้อ้งพรอ้มกนัทัง้หมด) เสรจ็พธิ ี
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แนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต 
  

ความหมายและองคป์ระกอบทกัษะชีวิต  
ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ าเป็นต่อการปรบัตวัในการเผชญิปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในปัจจุบนั และเตรยีมพรอ้ม
ส าหรบัการเผชญิปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทกัษะชีวิต ม ี12 องค์ประกอบ จดัเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤตกิรรมการเรยีนรู้  
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 เพราะเป็นองคป์ระกอบรว่มและเป็นพืน้ฐาน

ของทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 - ความคิดวิเคราะหวิ์จารณ์ เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ประเมนิ 

ขอ้มลู ขา่วสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 
 - ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไม่

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

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

 - ความเข้าใจ/เหน็ใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น เหน็
อกเหน็ใจและยอมรบัตวัตนของบุคคลอื่นทีแ่ตกต่างกบัเรา ไมว่่าจะในแงค่วามสามารถ เพศ วยั อาชพี 
ระดบัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม ศาสนา สผีวิ ทอ้งถิน่ สุขภาพ ฯลฯ 

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

 - ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นความรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและมี
ส่วนรบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสื่อมของสงัคมนัน้ คนทีเ่หน็คุณค่าตนเองจะมแีรงจงูใจทีจ่ะท าดีกบั
ผูอ้ื่นและสงัคมส่วนรวมมากขึน้ จงึจดัเขา้คู่กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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

ค าพดูและภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และสามารถรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิ 
ความตอ้งการ ของอกีฝ่ายหนึ่ง มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

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

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

ชวีติประจ าวนั ดว้ยทกัษะชวีติ 12  องคป์ระกอบ ใหก้บัเดก็ทุกคน  
 ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทกัษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มเีนื้อหา

เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องส าหรบัเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนรองรบั 
 
ทกัษะชีวิตกบัการพฒันาเยาวชน  

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

 การจดัการกบัอารมณ์โกรธ ความขดัแยง้ และ ความรุนแรง 
 ตระหนกัรูแ้ละหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่าง ๆ รวมถงึการป้องกนัอุบตัเิหตุ   
 การช่วยเหลอืผูอ้ื่น และรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชงิบวกและสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 

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

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)

• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

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

 
 
 
การมสี่วนรว่มทางสตปัิญญาท าใหเ้กดิทกัษะชวีติ 2 องคป์ระกอบแกนหลกัคอืความคดิวเิคราะห์

และความคดิวจิารณ์ 
ปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กองคป์ระกอบทกัษะชวีติ ดา้นทกัษะทัง้ 

3 คู่ คอืการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหา การจดัการอารมณ์และ
ความเครยีด  

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

การได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม การท างานส าเรจ็ได้รบัค าชม ท าให้เกดิความภูมใิจและเห็น
คุณค่าตนเอง น าไปสู่ความรบัผดิชอบมากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

กระบวนการและการมสี่วนร่วม ช่วยให้กจิกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และน าไปสู่จุดประสงค์ 
ทีต่ ัง้ไว ้รวมทัง้การประยกุต์ใชเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้เขา้สู่ชวีติ
จรงิ ว่าไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไรและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างไร 
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ความหมายของกระบวนการลกูเสือ (Scout movement) 

 ตามค านิยามของลูกเสอืโลก หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส าหรบัเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มจีติใจเสยีสละ รบัผดิชอบ และอุทศิตนแก่สงัคม ด้วยวธิกีาร
ลกูเสอื 

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

หลกัการลกูเสือ (Scout principle) 

 หลกัการลกูเสอืโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื 

 1.หน้าทีต่่อพระเจา้/ศาสนา ไดแ้ก่ การแสวงหาและด าเนินชวีติอยา่งมคีุณค่าและความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลอืผู้อื่น รวมถึงการดูแลสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จติวญิญาณ 

 หลกัการลกูเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 
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 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางใจ 

 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาต ิ

 3. เขา้ร่วมพฒันาสงัคม ยอมรบั เคารพในเกียรตแิละศกัดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
รวมทัง้ธรรมชาต ิและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 

 4. รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 5. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

วิธีการลกูเสือ (Scout method) 

 วธิกีารลกูเสอืโลก ม ี8 องคป์ระกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

 กลุ่มที ่1 ผูใ้หญ่มหีน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิเยาวชนใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นกลุ่ม  

 กลุ่มที ่2 มกีจิกรรมทีบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 กลุ่มที ่3 เป็นลกัษณะกจิกรรมทีใ่ช ้ม ี6 องคป์ระกอบ 

 1. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

 2. ใชร้ะบบสญัลกัษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู ่(กลุ่มเรยีนรูร้ว่มกนั) 

 4. เรยีนรูใ้กลช้ดิธรรมชาต ิ

 5. เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิ/ เกม 

 6. เรยีนรูจ้ากการบรกิารผูอ้ื่น 

 วธิกีารลกูเสอืไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ม ี7 องคป์ระกอบ คอื 

 1. ความกา้วหน้าในการเขา้รว่มกจิกรรม 

 2. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ 

 3. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎ 

 4. การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรยีนรูจ้ากการกระท า 

วิธีการลกูเสือสร้างทกัษะชีวิตได้อย่างไร  
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 วธิกีารลูกเสอื มอีงคป์ระกอบครบทัง้ 5 ประการ ของกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง การสรา้งทกัษะชวีติทัง้ 12 องคป์ระกอบ เกดิขึน้ดว้ยกจิกรรมดงัตารางต่อไปนี้   

                                       

                 

            
             

                                   
                                
                                         
            

              
                    

                                             
                                          
                                                
                                             

                
              

                                             
                                                
                                          
                 

               
                                                        

                                           

            
             

 
วตัถปุระสงคค์ณะลกูเสือแห่งชาติ (พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

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

 1. ใหม้นีิสยัช่างสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 

 2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 

หลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 หลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติไดใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง 
หลกัสตูรและวชิาชพีพเิศษลกูเสอืส ารอง สามญั สามญัรุน่ใหญ่ และวสิามญั เป็นหลกั และเพิม่เนื้อหา
ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจดัหน่วยกจิกรรมตามที่ระบุ
ในหลกัสูตรของลูกเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกจิกรรม และจ านวนหน่วยกจิกรรมของลูกเสอื
แต่ละประเภทจงึแตกต่างกนั 
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 แผนการจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีติในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งทกัษะชวีติเขา้กบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใชร้ะบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยใหเ้ดก็เป็น
ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าที่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่
สอน และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณ
และกฎของลูกเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสอื
และเครือ่งหมายวชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุน้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 องคป์ระกอบในการประชุมกอง เน้นการใชช้วีติกลางแจง้ นอกหอ้งเรยีน ใกลช้ดิธรรมชาต ิ 
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอื
ทุกประเภท โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การรายงานและการส ารวจ 
การวเิคราะห์และการประเมนิ เกมและการแข่งขนั การบ าเพ็ญประโยชน์  การออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสอืใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคดิความเชื่อ  
สรา้งองคค์วามรูแ้ละสรุปความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหลู้กเสอืได้ประยุกต์ใชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู้
อกีดว้ย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

 1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 

 2. กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาตทิีช่่วยเสรมิสรา้งทกัษะชวีติดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.กิจกรรมเสรมิสร้างทกัษะชีวิต เพื่อสร้างภูมคิุ้มกันทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพ
ปัญหาของเดก็แต่ละวยั 

 ส าหรบักิจกรรมลูกเสือตามข้อบงัคบั เพื่อการขอรบัเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ และ
เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 

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

 แผนการจดักจิกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรยีนรู ้เนื้อหา สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม 
การประเมนิผล องคป์ระกอบทกัษะชวีติส าคญัทีเ่กดิจากกจิกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดั
กจิกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์) 

ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
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 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทัง้
สมัภาษณ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 

 2. สมัมนาคร ูผูป้กครอง นักพฒันาเยาวชน และผูเ้ชีย่วชาญด้านกจิกรรมเดก็และเยาวชน 
เพื่อรว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 

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

 4. จดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่และ
ลูกเสอืวสิามญั ขัน้ความรู้เบื้องต้น และขัน้ความรู้ชัน้สูง รวม 8 ประเภท โดยได้รบัการอนุมตัิจาก 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิในการประชุม ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่22 กนัยายน 2557 ให้
ใชเ้ป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ  

 5. จดัท า คู่มอืฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วทิยากรและฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  
 การจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีตินัน้  ยงัคงหลกัการ และวธิกีารของลูกเสอืไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพิม่เขา้ไปดว้ยเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ที่รอบ
ดา้น และครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

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

ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาพความเป็นจรงิมากที่สุด 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน แก้ปัญหาและตดัสนิใจจากสภาพการณ์ทีก่ าลงัเผชญิอยูน่ัน้แลว้น าประสบการณ์
แห่งความส าเรจ็ไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 1.2 การสาธติ กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรอืกระท าใหดู้เป็นตวัอย่าง ใหค้วามส าคญักบักระบวนการทัง้หมดทีผู่เ้รยีนจะต้องเฝ้าสงัเกตอยู่
โดยตลอด  
 1.3 เล่านิทาน   



132 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

 1.4 ละคร  หุ่นจ าลอง 
 1.5 เพลง ดนตร ีการเคลื่อนไหวตามจงัหวะดนตร ีหมายถงึ กจิกรรมทีเ่น้นการใชด้นตรเีป็นสื่อ
ในการเรยีนรูท้ ัง้ในแงเ่นื้อหาและความบนัเทงิ ผ่อนคลาย และเขา้ถงึวฒันธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศลิปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรปู การปัน้ดนิเหนียว งานหตัถกรรม การรอ้ยดอกไม ้ 
 1.7 การโตว้าท ี                        
                      ฯลฯ 
 2. กจิกรรมการการส ารวจและการรายงาน  เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหลู้กเสอืไดเ้รยีนรูจ้ากความเป็น
จรงิ /เหตุการณ์จรงิ ในชวีติประจ าวนั ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของ
การศึกษา เช่น การท าแผนที่ การส ารวจ หมายถึง การเรยีนรู้ผ่านสถานการณ์จรงิด้วยการลงพื้นที่
ส ารวจ และจ าลองสิง่ที่ได้เรยีนรูสู้่แผนที่ ภาพ หรอืสญัลกัษณ์ เพื่อแสดงความคดิรวบยอดของสิง่ที่ได้
เรยีนรูน้ัน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
การสมัภาษณ์ การเป็นผูส้ ื่อข่าว การท าสารคด ีการศกึษานอกสถานที ่ชุมชนศกึษา การผลติสื่อ การท า
ปมูชวีติบุคคลตวัอย่าง การจดันิทรรศการ การสอดแนม การส ารวจ การท าแผนที ่การเขยีนเรยีงความ
การเล่าเรือ่ง ฯลฯ 
 3. กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และรว่มกนัวเิคราะห/์ประเมนิ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 การเปรยีบเทยีบคุณค่า การประเมนิความเสีย่ง การท าแผนทีค่วามคดิ ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขนั   
  4.1 เกม เป็น กจิกรรมที่มกีฎกตกิา และล าดบัขัน้ตอน ที่เอื้อให้ลูกเสอืเกดิการเรยีนรู้
ผ่านการเล่นเกม ใหข้อ้คดิทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น เกมกระซบิ  เป็นตน้ 
  4.2 การแข่งขนั เป็นกจิกรรมที่มกีติกาในการแข่งขนั และมกีารตดัสนิหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใฝ่รูม้ากขึน้ ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสยีสละของลูกเสือ 
ไดแ้ก่  การจดักจิกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลท าความสะอาดสถานที ่การปลูกและ
ดแูลตน้ไม ้การเกบ็ผกัจากแปลงไปประกอบอาหารเลีย้งน้อง ฯลฯ  
หลกัการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลอืกประเภทของกจิกรรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั มกัเลอืกใช ้กจิกรรมการวเิคราะห์และการประเมนิ การรายงาน 
และการแขง่ขนัตอบปัญหาในเรือ่งเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั มกัเลอืกกจิกรรมที่สรา้งความรูส้กึทีส่อดคล้องกบัผลการเรยีนรูท้ี่
ตอ้งการ เช่น กจิกรรมการแสดงออก เกม กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 
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 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ถ้าเป็นทกัษะทางสตปัิญญานิยมใชก้จิกรรมการวเิคราะห ์และ
ประเมนิส่วนทกัษะทางกายภาพ เลอืกไดเ้กอืบทุกประเภท 
 2. การตัง้ประเด็นอภปิราย เพื่อให้ลูกเสอืได้ร่วมอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ในเรื่องที่
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั  ตัง้ประเดน็ให ้วเิคราะห ์/สงัเคราะห ์/ประเมนิ เนื้อหาทีต่อ้งการ
ใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เกดิความคดิรวบยอดทีช่ดัเจน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จรงิ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ตัง้ประเดน็ใหเ้กดิการโตแ้ยง้กนัดว้ยเหตุผลในเรือ่งความคดิความ
เชื่อ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตทิีต่อ้งการ เพื่อใหส้มาชกิแต่ละคนไดม้โีอกาสตรวจสอบความคดิความเชื่อของ
ตนเอง ทีแ่ตกต่างจากคนอื่น ท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นความคดิความเชื่อจากการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ตัง้ประเดน็ให้เกดิความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขัน้ตอนการท า
ทกัษะ    นัน้ ๆ  เช่นการวเิคราะหค์วามครบถ้วนในการท าตามขัน้ตอนของทกัษะ การวเิคราะหจ์ุดอ่อน 
ทีม่กัจะท าทกัษะนัน้ ๆ ไมส่ าเรจ็ เป็นตน้  
 3. การสรุปความคดิรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมกีารสรุปความคดิรวบยอดที่
เกดิขึน้ใหช้ดัเจน และเปิดโอกาสใหไ้ดล้องประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั  ความคดิรวบยอดคอืเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยกุตใ์ชโ้ดยผลติซ ้าความคดิรวบยอดในรปูแบบทีต่่างจากเดมิ เช่น การท ารายงาน ท าสรปุยอ่ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ความคดิรวบยอดไม่มเีนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิด
ความเชื่อทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน  ประยุกต์โดยการแสดงออกทีส่อดคลอ้งกบัเจตคตทิีเ่กดิ เช่น การ
กระท าทีแ่สดงออกถงึความซื่อสตัย ์การกระท าทีแ่สดงออกถงึความเป็นสุภาพบุรษุ สุภาพสตร ีเป็นตน้                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ความคดิรวบยอดที่เกดิคอื ความเขา้ใจขัน้ตอนและท าทกัษะ
นัน้ ๆ ได ้ประยกุตโ์ดยการฝึกฝนทกัษะนัน้จนช านาญ  
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ภาคผนวก ค 
 

พิธีการทางลกูเสือ 
 
ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลกัสตูร และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509  
พิธีลกูเสือส ารอง 
ข้อ 286  การท าแกรนดฮ์าวล์  

  การท าแกรนดฮ์าวล ์ผูก้ ากบัจะตอ้งเลอืกทีใ่หเ้หมาะสมเสยีก่อน และยนือยูใ่นท่าตรง แลว้จงึ
เรยีก และใหป้ฏบิตัต่ิอไปนี้ 

1.   ผู้ก ากบัลูกเสอื เรยีก “แพ็ค – แพ็ค - แพ็ค” (แพ็คค าท้ายให้เน้นให้หนัก) พร้อมกบัท า
สญัญาณมอืแกว่งรอบตวัเป็นวงกลม  (มรีองผูก้ ากบัยนือยูน่อกวงกลมและหลงัผูก้ ากบั) 
          2.   ลูกเสือส ารอง เมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้ก ากับ ทุกคนจะต้องขานรบัพร้อมกันทันที
ว่า  “แพ็ค”  แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก   ล้อมรอบผู้ก ากับ  (นายหมู่ของหมู่บริการอยู่
ตรงหน้าผูก้ ากบั  จากนัน้กเ็รยีงไปตามล าดบั ใหไ้หล่ต่อไหล่ชดิกนั) 
          3.   ผูก้ ากบัลกูเสอืผายมอืทัง้สองออกไปขา้ง ๆ เลก็น้อย นิ้วทัง้หา้ชดิกนั ฝ่ามอืแบหงาย (แลว้
ลดมอืลงเพื่อตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย) 
          4.   ลกูเสอืส ารอง  เมือ่เหน็สญัญาณนี้  ทุกคนจบัมอืกนัขยายออกเป็นรปูวงกลมใหญ่ จนแขน
ตงึจงึปล่อยมอื  และจดัวงกลมใหเ้รยีบรอ้ย 
          5.   ผูก้ ากบัลกูเสอื ตรวจดเูหน็ว่าวงกลมเรยีบรอ้ยดแีลว้ ใหก้างแขนทัง้สองออกไปขา้ง ๆ  
เสมอไหล่  ขนานกับพื้น นิ้วทัง้ห้าชิดกัน ฝ่ามือแบหงาย แล้วพลิกฝ่ามือคว ่าลงและงองุ้ม เป็น
สญัญาณใหล้กูเสอืนัง่ลง 
          6.   ลูกเสอืส ารองทุกคนนัง่ลงทนัททีี่ให้นัง่ลงบนส้นเท้าทัง้สอง   แขนทัง้สองเหยยีดตรงอยู่
ระหว่างเข่า  มอืทัง้สองห่างกนัพอควร  แบะเข่าออกเลก็น้อย  นิ้วชีแ้ละนิ้วกลางทัง้สองมอืเหยยีดชดิ
กนั  และแตะพืน้  นิ้วอื่น ๆ งอไวใ้นอุง้มอื  (คอืนิ้วหวัแมม่อืกดนิ้วนางกบัน้ิวกอ้ยไว)้ 
          7.   ผูก้ ากบัลกูเสอืพลกิฝ่ามอืทัง้สองหงายขึน้  เป็นสญัญาณใหล้กูเสอืรอ้ง 
          8.   ลูกเสอืส ารองทุกคนแหงนหน้ารอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า  “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ท า-ด-ีที-่สุด”  พอ
ขาดค าว่า  “สุด”  ใหลู้กเสอืทุกคนกระโดดยนืขึน้  เทา้ทัง้สองชดิตดิกนั  พรอ้มกบัยกมอืทัง้สองที่อยู่
ในท่านัง่ไปไวเ้หนือหแูละชดิหู 
          9.   นายหมูล่กูเสอืซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นหมูบ่รกิารในวนันัน้  (ทีห่นัหน้าตรงกบัผูก้ ากบั)  จะรอ้งขึน้
ว่า  “จงท าด ี– จงท าด ี- จงท าด”ี  การรอ้งใหห้นัหน้าไปทางซา้ยก่อน-ตรงหน้า-ขวา  ทลีะครัง้  (เวลา
รอ้งไมต่อ้งผงกศรีษะ) 
          10.   เมือ่สิน้ค าทีส่ามแลว้ใหล้กูเสอืทุกคนลดมอืซา้ยลงมาแนบล าตวัอยา่งว่องไว(แบมอืออก) 
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ส่วนมอืขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ์  แลว้รอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า  “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าด”ี 
          ขณะที่ลูกเสอืรอ้งนี้  ให้ผู้ก ากบัท าวนัทยหตัถ์ตามแบบลูกเสอืส ารอง  (สองนิ้ว)  เป็นการรบั
การเคารพของลกูเสอื  และอาจจะกล่าวค าขอบใจหรอืค าอื่นใดทีส่ ัน้ ๆ  กไ็ด ้ 

รองผูก้ ากบัอื่น ๆ  ทีอ่ยูน่อกวงกลมอยู่ในท่าตรง 
 
 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 
(1) พธิเีปิด (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 1. แกรนดฮ์าวล ์
  1.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว เรยีกแถว 
“แพค็-แพค็-แพค็” (แพค็ ค าทา้ยใหเ้น้นใหห้นกั) พรอ้มกบัท าสญัญาณมอืแกว่งรอบตวัเป็นรปูวงกลม 
โดยมรีองผูก้ ากบัยนือยู่นอกวงกลมและหลงัผูก้ ากบั 
  1.2 ลกูเสอืส ารองเมือ่ไดย้นิเสยีงเรยีกของผูก้ ากบัทุกคนจะตอ้งขานรบัพรอ้มกนัทนัทวี่า 
“แพค็” แลว้วิง่มาเขา้แถวเป็นรปูวงกลมเลก็ลอ้มผูก้ ากบั โดยนายหมู่บรกิารอยูต่รงหน้าผูก้ ากบั จากนัน้
เรยีงไปตามล าดบั ใหไ้หล่ต่อไหล่ชดิกนั 
  1.3 ผูก้ ากบัผายมอืทัง้สองขา้งออกไปขา้ง ๆ เลก็น้อย นิ้วทัง้หา้ชดิตดิกนั ฝ่ามอืแบหงาย 
แลว้ลดมอืลงเพื่อตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย 
  1.4 ลกูเสอืส ารองเมือ่เหน็สญัญาณของผูก้ ากบัซึง่ผายมอืออกไปขา้ง ๆ ใหทุ้กคนจบั
มอืกนัขยายออกเป็นรปูวงกลมใหญ่ จนแขนตงึจงึปล่อยมอื และจดัวงกลมให ้ เรยีบรอ้ย 
  1.5 ผูก้ ากบัตรวจดเูหน็ว่าวงกลมเรยีบรอ้ยดแีลว้ ใหก้างแขนทัง้สองออกไปขา้ง ๆ 
เสมอไหล่ขนานกบัพืน้ นิ้วทัง้หา้ชดิกนั ฝ่ามอืแบหงาย แลว้พลกิฝ่ามอืคว ่าลงและงองุม้ เป็นสญัญาณให้
ลกูเสอืนัง่ลง 
  1.6 ลกูส ารองทุกคนนัง่ลงทนัททีีเ่หน็สญัญาณจากผูก้ ากบั โดยใหน้ัง่ลงบนสน้เทา้ทัง้สอง 
แขนทัง้สองเหยยีดตรงอยูร่ะหว่างเขา่ มอืทัง้สองห่างกนัพอสมควรและเขา่ออกเลก็น้อย นิ้วชีแ้ละนิ้วกลาง
ทัง้สองมอืเหยยีดชดิกนัและแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งดไวใ้นอุง้มอื(นิ้วหวัแม่มอืกดนิ้วนางกบัน้ิวก้อยไว)้ 
  1.7 ผูก้ ากบัลกูเสอืพลกิฝ่ามอืทัง้สองหงายขึน้เป็นสญัญาณใหล้กูเสอืรอ้ง 
  1.8 ลกูเสอืส ารองทุกคนแหงนหน้ารอ้งขึน้พรอ้ม ๆ กนัว่า “อา-เคลา-เรา-จะ-ท า-ด-ีที-่สุด”  
พอขาดค าว่า “สุด” ใหล้กูเสอืทุกคนกระโดดยนืขึน้ เทา้ทัง้สองชดิตดิกนั พรอ้มกบัยกมอืทัง้สองทีอ่ยูใ่น
ท่านัง่ไปไวเ้หนือหแูละชดิหู 
  1.9 นายหมูล่กูเสอืซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นหมูบ่รกิารในวนันัน้ (ทีห่นัหน้าตรงกบั ผูก้ ากบั) 
จะรอ้งขึน้ว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าด”ี การรอ้งใหห้นัหน้าไปทางซา้ยก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทลีะครัง้ 
(เวลารอ้งไมร่อ้งผงกศรีษะ) 
  1.10 เมือ่สิน้ค าทีส่ามแลว้ใหล้กูเสอืทุกคนลดมอืซา้ยลงมาแนบล าตวัอยา่งว่องไว(มอืแบออก)  
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ส่วนมอืขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้รอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าด”ี ขณะที่
ลกูเสอืรอ้งนี้ ใหผู้ก้ ากบัท าวนัทยหตัถต์ามแบบลกูเสอืส ารอง (สองนิ้ว) เป็นการรบัการเคารพของ
ลกูเสอื และอาจกล่าวค าขอบใจ หรอืค าอื่นใดทีส่ ัน้ ๆ  กไ็ด ้เช่น “ขอบใจ-แพค็” รองผูก้ ากบัอื่น ๆ  ทีอ่ยู่นอก
วงกลมอยู่ในท่าตรง หลงัจากผูก้ ากบัและลกูเสอืเอามอืลงพรอ้มกนั 
 
 2. ชกัธงขึน้ 
  2.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ผูแ้ทนหมูบ่รกิารชกัธงชาต”ิ ลกูเสอืทีเ่ป็นหมูบ่รกิารหรอืท าหน้าทีห่มู่
บรกิาร 2 คน เป็นผูช้กัธงชาต ิ วิง่ออกไปพรอ้มกนั (ลกูเสอืวิง่ออกดว้ยเทา้ซา้ยก่อน วางปลายเทา้ลง
บนพืน้ พรอ้มกนันัน้ยกมอืขึน้เสมอราวนม ก ามอื และหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือกและศรีษะตัง้ตรง ขณะ
วิง่แกว่งแขนทีง่อตามจงัหวะกา้วไดพ้อสมควร 
  2.2 ลกูเสอืผูช้กัธงชาตทิัง้สองวิง่ออกไปพรอ้มกนั และหยุดยนืตรงหน้าเสาธง ห่าง
เสาธงประมาณ 3 กา้ว ทัง้สองแสดงความเคารพท่าวนัทยหตัถ ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลกูเสอืคนทาง
ขวามอืกา้วไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเทา้ แกเ้ชอืกทีผู่กธงออก แลว้ถอยหลงั 2 ก้าว กลบัมายนืทีเ่ดมิ 
และชดิเทา้ยนืตรง แยกเชอืกส่งใหล้กูเสอืคนทางซา้ยมอื(ใหผ้นืธงชาตอิยูท่างขวามอืของชกัธงชาตเิสมอ 
อยา่ใหส้่วนหนึ่งสว่นใดของธงชาตแิตะพืน้เป็นอนัขาด) คนทางซา้ยมอืเป็นคนชกัธงชาต ิคนทางขวามอืเป็น
คนปล่อยเชอืก ลกูเสอืทัง้สองคนยนืตรงในขณะทีช่กัธงชาตเิชอืกทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลาจนกว่าธง
ชาตจิะขึน้สู่ยอดเสา 
  2.3 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-วนัทยหตัถ”์ (ค าสัง่วนัทยหตัถน์ี้ไมใ่ช่ค าบอกแบ่ง   แต่เป็นค าบอก
รวดว่า “วนัทยหตัถ”์ ลกูเสอืในวงกลมทัง้หมด รวมทัง้ผูก้ ากบัและรองผูก้ ากบัอื่น ๆ ท าวนัทยหตัถ์
พรอ้มกนั ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืท าวนัทยหตัถ ์3 นิ้ว  
  2.4 ลกูเสอืหมูบ่รกิารคนหนึ่งน ารอ้งเพลงชาต ิ “ประเทศไทยรวมเลอืดเนื้อชาตเิชื้อ
ไทย” ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและลกูเสอืทุกคนรอ้งเพลงพรอ้มกนั “เป็นประชารฐั ผไทของไทยทุก
ส่วน…..” จนจบเพลง พอเริม่รอ้งเพลงชาตใิหล้กูเสอืคนทางซา้ยมอืดงึเชอืกให ้   ธงชาตขิึน้สู่ยอดเสา
อยา่งชา้ ๆ ใหเ้ชอืกตงึ ส่วนคนทางขวามอืค่อย ๆ ผ่อนเชอืกใหธ้งชาตขิึน้และเชอืกตงึเช่นเดยีวกนั  ผู้
ชกัธงชาตจิะตอ้งกะระยะว่า พอเพลงชาตจิบใหธ้งชาตถิงึปลายเสาพอด ี เมือ่ธงชาตขิึน้ยอดเสาแลว้ 
ลกูเสอืคนทางขวามอืรบัเชอืกจากลกูเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั แลว้กา้วออกไปขา้งหน้า 2 ก้าว และ
ชดิเทา้ยนืตรง ผกูเชอืกธง กา้วถอยหลงัและชดิเทา้ กลบัมายนืตรงทีเ่ดมิ ลกูเสอืทัง้สองยนืตรง ท า
วนัทยหตัถ ์และลดมอืลงพรอ้มกนั (ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทุกคนลดมอืลง) ลกูเสอืทัง้สองกลบัหลงัหนั วิง่
กลบัมาเขา้แถวในหมูข่องตน แลว้ท าวนัทยหตัถเ์หมอืนลกูเสอืในแถว 
  2.5 ผูก้ ากบัสัง่ “มอืลง” ลกูเสอืทุกคนลดมอืลงพรอ้มกนั 
 3. สวดมนต์ 
  3.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ผูแ้ทนหมูบ่รกิารน าสวดมนต์” ลกูเสอืทุกคนใชม้อืขวาจบัทีห่มวก
ดา้นหน้า แลว้ถอดหมวก พรอ้มกบัยกมอืซา้ยขึน้มาประกบกบัมอืขวาในท่าพนมมอื ใหด้า้นในของหมวก
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หนัไปทางซา้ย หน้าหมวกหนัเขา้หาตวั ใหห้มวกอยูใ่นระหว่างฝ่ามอืทัง้สอง และหนีบหมวกไว ้ 
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนถอดหมวกดว้ย 
  3.2 ลกูเสอืหมูบ่รกิารคนหนึ่งทีไ่ดร้บัมอบหมายน าสวดมนต์ยอ่ ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื
และลกูเสอืทุกคนสวดมนตต์ามพรอ้มกนั (สวดน า) “อรห สมมา สมพุทโธ ภควา” (สวดตาม) “อรห 
สมมา สมพุทโธ ภควา” สวดน าและสวดตามจนจบ 
 
 4. สงบนิ่ง 
  4.1 ผูก้ ากบัสัง่ “สงบนิง่” (ผูก้ ากบัและลูกเสอืทุกคนลดมอืขวาทีถ่อืหมวกไปอยูก่ึง่กลาง
ล าตวั แขนเหยยีดตรง พรอ้มกบัวางฝ่ามอืซา้ยทบัลงบนหลงัมอืขวา กม้หน้าเลก็น้อย) สงบนิ่ง
ประมาณ 1 นาท ี
  4.2 ผูก้ ากบัสัง่ “สวมหมวก” ผูก้ ากบัและลกูเสอืทุกคนเงยหน้าขึน้ สวมหมวก และอยู่
ในท่าตรง 
  4.3 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็, ตามระเบยีบ-พกั” ผูก้ ากบัก้าวเขา้ไปยนืตรงทีห่น้าเสาธง
เช่นเดมิ 
 5. ตรวจ 
  การตรวจม ี2 ประเภท คอื รองผูก้ ากบัตรวจ และนายหมูต่รวจ โดยมขีอ้เสนอแนะในการ
ตรวจ ดงันี้ 
  ก. ถา้เป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรกไ็ด ้ เช่น เครือ่งแบบ เลบ็ 
ฟัน ความสะอาดอื่น ๆ สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ทีผู่ก้ ากบัสัง่ใหเ้อามาในการเรยีน การสอน 
  ข. ถา้เป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง ใหต้รวจเครือ่งแบบอยา่งเดยีว เพราะเหตุ
ว่าลกูเสอืเรยีนมาเป็นเวลานานแลว้ เครือ่งแต่งกายยอ่มไมเ่รยีบรอ้ย และจะตอ้งแต่งเครือ่งแบบกลบั
บา้น ผ่านทีชุ่มนุมชนหลายแห่ง ถา้ไมเ่รยีบรอ้ยอาจจะน าความเสื่อมเสยีมาสู่กองลูกเสอืของตนได้ 
 
  5.1 รองผูก้ ากบัตรวจ 
   5.1.1 ผูก้ ากบัสัง่ “รองผูก้ ากบัตรวจฟัน” รองผูก้ ากบัทุกคนวิง่ออกไปหาผูก้ ากบั 
ท าความเคารพ (วนัทยหตัถ)์ ผูก้ ากบัเสยีก่อน  ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์ และลดมอืลง 
แลว้รองผูก้ ากบัรบีวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
   5.1.2 รองผูก้ ากบัหยดุยนืตรงหน้านายหมู ่ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว นาย
หมูส่ ัง่ “หมูส่…ี…….ตรง” ลกูเสอืทุกคนตรง นายหมูค่นเดยีวท าวนัทยหตัถ ์ แลว้ลดมอืลง กา้วไป
ขา้งหน้า 1 กา้ว ท าวนัทยหตัถพ์รอ้มกล่าวรายงานว่า “หมูส่…ี…….พรอ้มทีจ่ะรบัตรวจแลว้ครบั” (รอง
ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์เมือ่นายหมูร่ายงานและลดมอืลงเมอืรายงานจบ) เมือ่รายงานจบ 
ลดมอืลง ถอยหลงัเขา้ทีเ่ดมิ 
   5.1.3 รองผูก้ ากบัออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว และชดิเทา้ ตรวจนายหมูเ่ป็นคนแรก  
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   5.1.4 รองผูก้ ากบัสัง่นายหมู ่“เดนิตามขา้พเจา้” ตรวจลกูเสอืคนแรก และลกูเสอื
คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ ากบัก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 ก้าว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอยา่ง
แขง็แรงก่อน นายหมูก่้าวไปทางขา้งขวา 1 ก้าว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอย่างแขง็แรง ยนืในแนว
เดยีวกบัรองผูก้ ากบั 1 กา้ว ตรวจลกูเสอื 1 คน เมือ่ตรวจลกูเสอืถงึคน  สุดทา้ยแลว้ ใหน้ายหมูล่กูเสอื
และรองผูก้ ากบัเดนิยอ้นกลบัทีเ่ดมิเหมอืนตอนแรก นายหมูย่นืตรง ท าวนัทยหตัถ ์ และกล่าวว่า 
“ขอบคุณครบั” (ยนือยูก่บัทีไ่มต่อ้งก้าวออกไป)  รองผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์และลดมอืลง  
นายหมูล่ดมอืลงแลว้สัง่ต่อไป “ตามระเบยีบ-พกั” 
  5.2 นายหมูต่รวจ  
   ในการประชุมกองลกูเสอื บางครัง้รองผูก้ ากบัไมอ่ยูห่รอืมน้ีอย จ าเป็นตอ้งให้
นายหมูต่รวจแทน แนวปฏบิตัคิอื ผูก้ ากบัสัง่ “นายหมูต่รวจฟัน” นายหมูทุ่กคนท าวนัทยหตัถ ์ลดมอืลง
แลว้กา้วออกไปขา้งหน้าหมู่ของตนเอง 3 กา้ว แลว้กลบัหลงัหนั รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูม่ายนื
แทนที ่  นายหมู ่และท าหน้าทีน่ายหมู ่แลว้ท าการตรวจแบบรองผูก้ ากบัในขอ้ 5.1.4 
  5.3 การรายงานการตรวจ 
   5.3.1 รองผูก้ ากบัรายงาน 
    เมือ่นายหมูล่กูเสอืขอบคุณรองผูก้ ากบั ภายหลงัการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ 
รองผูก้ ากบักลบัหลงัหนั กา้วออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว ท าวนัทยหตัถ ์พรอ้มกบักล่าวรายงานต่อผูก้ ากบั
ว่า “ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายจากผูก้ ากบัใหไ้ปตรวจฟันหมูส่…ี….ปรากฎว่า………..และไดต้กัเตอืน
แลว้, ครบั” เสรจ็แลว้วิง่กลบัทีเ่ดมิ รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป (รองผูก้ ากบัเมือ่ตรวจเสรจ็
แลว้ ใหร้ายงานผลการตรวจไดเ้ลย ใครตรวจเสรจ็ก่อนใหร้ายงานก่อนโดยไมต่อ้งรอกนั) 
   5.3.2 นายหมูล่กูเสอืรายงาน  
    เมือ่นายหมูล่กูเสอืคนใดตรวจเสรจ็แลว้ ใหย้นืตรงหน้าหมูข่องตนเอง(อยู่
ในท่าตามระเบยีบพกั) โดยหนัหน้าไปหาผูก้ ากบั และรอใหน้ายหมูล่กูเสอืทุกหมูต่รวจเสรจ็เรยีบรอ้ย
เสยีก่อน เมือ่นายหมูล่กูเสอืตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยทุกหมู่แลว้ นายหมูล่กูเสอืทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถว
หน้ากระดานแถวเดีย่วตรงขา้มผูก้ ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผูก้ ากบัประมาณ 3 กา้ว นายหมูล่กูเสอืหมู่
บรกิารยนืหวัแถว นายหมูลู่กเสอืหมูอ่ื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยูใ่นท่าตามระเบยีบพกั ผูก้ ากบัยนื
อยูก่ึง่กลางของแถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ “นายหมูร่ายงาน” นายหมูล่กูเสอืหมูบ่รกิารรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมูล่กูเสอืยนืตรง วนัทยหตัถ ์และลดมอืลง กา้วออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผูก้ ากบั 
วนัทยหตัถ ์ พรอ้มกบักล่าวรายงาน “ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายจากผูก้ ากบัใหไ้ปตรวจฟันหมูส่…ี…….
ปรากฎว่า………. และไดแ้นะน าใหป้รบัปรงุแกไ้ขแลว้, ครบั” เมือ่จบการรายงาน นายหมูล่กูเสอืลดมอื
ลง ถอยกลบัเขา้ทีท่ าวนัทยหตัถ ์ ลดมอืลง ตามระเบยีบพกั นายหมูค่นต่อไปท าท่าตรง วนัทยหตัถ์
พรอ้มกบันายหมูค่นแรก ลดมอืลง กา้วออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผูก้ ากบั วนัทยหตัถ ์
พรอ้มกบักล่าวรายงาน...... นายหมูค่นอื่น ๆ ปฏบิตั ิเช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงานผลการตรวจ
เสรจ็เรยีบรอ้ย ผูก้ ากบัสัง่ “กลบัทีเ่ดมิ-วิง่” นายหมูทุ่กคนท าวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลงพรอ้มกนั กลบั
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หลงัหนัวิง่มายนืในหมู่ของตนเองในต าแหน่งเดมิ รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนืท าหน้าทีร่อง
นายหมูต่ามเดมิ 
 6. แยก 
  ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-ตรง, แพค็-แยก” ลกูเสอืทุกคนขวาหนั แลว้แยกไปปฏบิตักิจิกรรม
อื่นต่อไป 
 
(2) เกม - เพลง 
 
 เกมหรอืการเล่นของลกูเสอืเป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดอยา่งหนึ่งในการฝึกอบรมลกูเสอืทุก
ประเภท ทัง้ใจทางจติใจและในการบรหิารร่างกาย เกมช่วยพฒันาเดก็ในเรือ่งนิสยัใจคอ อารมณ์ด ี
น ้าใจนกักฬีา การรกัหมูค่ณะ ความอดทน ระเบยีบวนิัย และความไมเ่หน็ –แก่ตวั  ทุกครัง้ทีม่กีาร
ประชุมกองจะตอ้งมกีารจดัการใหเ้ดก็เล่นเกมเพื่อบรหิารรา่งกายเป็นการฝึกอบรมเดก็ในทางจติใจไป
ในตวั เกมทีใ่ชจ้ะตอ้งเลอืกเกมทีเ่หมาะสมต่อวยัของเดก็ดว้ย หรอืการรอ้งเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ 
คลายอารมณ์ ก่อใหเ้กดิความร่าเรงิบนัเทงิใจ และการรอ้งเพลงเป็นเพลงหมูห่รอืรอ้งพรอ้ม ๆ กนั เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิความสามคัค ี
 
(3) การสอนตามเนื้อหา 
 
 ผูก้ ากบัลกูเสอืจะก าหนดเนื้อหาตามหลกัสตูร ซึง่เขยีนเป็นแผนการสอนหรอืโครงการ
สอนในแต่ละคาบ จะก าหนดเน้ือหาส าหรบัเขยีนไวใ้นการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน 
แลว้มกีารเปลีย่นฐาน โดยก าหนดเวลาให ้อาจจะม ี1 ฐาน หรอืมากกว่ากไ็ด ้ขึน้อยูก่บัลกูเสอืและความ
เหมาะสมต่าง ๆ   ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภปิราย  สาธติ  หรอืปฏบิตัจิรงิ 
แลว้แต่เนื้อหาทีก่ าหนด หรอือาจจะใหน้ายหมูส่อนภายในหมูต่นเองกไ็ด้ 
 
 การรายงานเพื่อเขา้ฝึกตามฐาน 
 การฝึกลกูเสอืตามฐานต่าง ๆ นัน้ ใหจ้ดัฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรอืรปูเหลีย่ม มี
ศูนยก์ลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดนิทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมเีสน้ทางเขา้
สู่ฐานไมต่รงตอ้งออ้มสิง่ปลูกสรา้ง พุ่มไม ้หรอืบ่อน ้า กจ็งค านึงถงึเวลาเดนิทาง  ใหเ้ท่ากบัฐานอื่น ๆ 
มฉิะนัน้แลว้ ลกูเสอืจะเสยีเวลาเดนิทาง ไมไ่ดร้บัความรูใ้นฐานนัน้เตม็ที่ 
 การเคลื่อนทีเ่ขา้ฐานนิยมเคลื่อนโดยเวยีนขวา คอื ไปตามเขม็นาฬกิา  ฉะนัน้ ผูอ้ยูป่ระจ า
ฐาน (วทิยากร) จะตอ้งหนัหน้าเขา้สู่จดุศูนยก์ลางของวงใหญ่ เมือ่ลกูเสอืฝึกครบเวลามสีญัญาณปล่อย
ตวัแลว้ จะเขา้แถวหน้ากระดาน ท าขวาหนั แลว้เคลื่อนทีต่ามนายหมูไ่ดเ้ลย 
 การเขา้ฐานครัง้ละหลายหมู่   แต่ละหมูน่ัน้นายหมูต่อ้งรายงานเองทุกหมู ่  ใหร้ายงานที
ละหมู ่ มบิงัควรทีจ่ะใหห้มู่ใดหมูห่นึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมูจ่ะสัง่การไดเ้ฉพาะลกูหมู่
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ตนเองเท่านัน้ หากมกีารเขา้ฐานมากหมูจ่นเกนิไปจะเสยีเวลามาก กเ็ปลีย่นการเขา้ฐานแบบวทิยากร
เคลื่อนทีไ่ปหาลกูเสอื ซึง่แบบน้ีจะสามารถมผีูแ้ทนสัง่เคารพคนเดยีวไดเ้สมอืนครเูขา้หอ้งสอน 
 
 1. การรายงานของลกูเสอืส ารองซึง่ไม่มอีาวุธ 
  นายหมู่จะสัง่ “หมูส่…ี……ตรง” เฉพาะนายหมูเ่มือ่ตรงแลว้กท็ าวนัทยหตัถ ์ลดมอืลง 
กา้วเขา้ไปรายงาน ขณะรายงานกท็ าวนัทยหตัถ ์ รายงานว่า “หมูส่…ี…….พรอ้มทีจ่ะรบัการฝึกแลว้
ครบั” รายงานแลว้ลดมอืลงถอยหลงัเขา้ไปในแถว อยูใ่นท่าตรงเหมอืนลกูหมู ่ แลว้สัง่ “ตามระเบยีบ-
พกั” (ถอยเขา้ไปในแถวแลว้ไมต่อ้งท าวนัทยหตัถ์) 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐานใหร้บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์ ตอนทีล่กูเสอืเคารพดว้ย  ท่าตรง 
ท าวนัทยหตัถค์า้งไวจ้นกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมอืลง จงึลดมอืลงพรอ้มกบันายหมู่ 
 2. การเขา้ฐานกรณผีูป้ระจ าฐานเคลื่อนทีเ่อง 
  การสอนแบบน้ีเหมาะส าหรบัมลีกูเสอืจ านวนมาก เมือ่แบ่งฐานแลว้จะไดฐ้านละหลาย
หมู ่หากจะใหล้กูเสอืเคลื่อนทีจ่ะเสยีเวลามาก จงึควรจดัใหล้กูเสอือยูเ่ป็นกลุ่ม     กลุม่ละหลาย ๆ หมู่ 
 กรณนีี้ไมต่อ้งมกีารรายงาน ใหท้ าเหมอืนครเูดนิเขา้หอ้งสอน เมือ่ผูป้ระจ าฐานเขา้ไป 
ลกูเสอืกท็ าความเคารพ โดยผูก้ ากบัจะแต่งตัง้หวัหน้านายหมู่ชัว่คราวไวเ้ป็นผูส้ ัง่เคารพ โดยสัง่ว่า 
“ลกูเสอื-ตรง” หวัหน้าท าวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง แลว้สัง่ “ตามระเบยีบ, พกั” 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน เมือ่เขา้ไปเขาสัง่เคารพกร็บัการเคารพตามธรรมดา         
(วนัทยหตัถ ์ลดมอืลงเลย เพราะไม่มกีารรายงาน) จะเหมอืนกบัครเูขา้สอนในหอ้งเรยีน) 
 3. การลาฐานเมือ่หมดเวลา 
  นายหมูเ่ป็นผูส้ ัง่ โดยออกค าสัง่ว่า “หมูส่…ี…….ตรง” นายหมู่ท าวนัทยหตัถ ์ และ
กล่าวว่า “ขอบคุณ-ครบั” นายหมูล่ดมอืลง แลว้สัง่ “ขวาหนั, ตามขา้พเจา้” 
  
(4) ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 ผูก้ ากบัควรจะหาเรือ่งสัน้หรอืนิทานมาเล่าใหล้กูเสอืฟัง เพื่อแทรกคตธิรรมต่าง ๆ โดยที่
ลกูเสอืไดร้บัไปปฏบิตัโิดยไมรู่ต้วั ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความนับถอื ความสนิทสนม ความเป็นกนัเอง 
เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความกลา้ ความสามคัค ีเกดิความรกัชาต ิเสยีสละ กตญัญู 
 
 (5) พธิปิีด(นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
 
 1. นดัหมาย 
  1.1 ผูก้ ากบัยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว เรยีกแถว “แพค็-แพค็-
แพค็” (แพค็ค าทา้ยใหเ้น้นใหห้นกั) พรอ้มกบัท าสญัญาณเมอืแกว่งรอบตวัเป็นรปูวงกลม โดยมรีองผู้
ก ากบัยนือยูน่อกวงกลมและหลงัผูก้ ากบั 
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  1.2 ลกูเสอืส ารองเมือ่ไดย้นิเสยีงเรยีกของผูก้ ากบั ทุกคนจะตอ้งขานรบัพรอ้มกนั
ทนัทวี่า “แพค็” แลว้วิง่มาเขา้แถวเป็นรปูวงกลมเลก็ลอ้มผูก้ ากบั โดยนายหมู่บรกิารอยูต่รงหน้าผู้
ก ากบั จากนัน้เรยีงไปตามล าดบัใหไ้หล่ต่อไหล่ชดิกนั 
  1.3 ผูก้ ากบันดัหมายกบัลกูเสอื เรือ่งทีน่ดัหมาย คอื เรือ่งทีจ่ะตอ้งใหล้กูเสอืเตรยีม
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมครัง้ต่อไป เช่น ครัง้ต่อไปจะฝึกอบรมเรือ่งเงือ่น ลกูเสอืเตรยีมเชอืก 
 
 2. ตรวจ 
  2.1 ผูก้ ากบัผายมอืทัง้สองขา้งออกไปขา้ง ๆ เลก็น้อย นิ้วทัง้หา้ชดิตดิกนั  ฝ่ามอืแบ
หงาย แลว้ลดมอืลง เพื่อตรวจดคูวามเรยีบรอ้ย แลว้สัง่ “แพค็-ตามระเบยีบ, พกั” 
 ส าหรบัการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครือ่งแบบ เครือ่งแต่งกาย เพราะลูกเสอื
จะตอ้งเดนิผ่านชุมชน ตลาด ถา้หากแต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ยอาจจะถูกต าหนิแก่ผูท้ีพ่บเหน็ได้ 
 
  2.2 รองผูก้ ากบัตรวจ 
   2.2.1 ผูก้ ากบัสัง่ “รองผูก้ ากบัตรวจเครือ่งแบบ” รองผูก้ ากบัทุกคนวิง่ออกไปหา
ผูก้ ากบั ท าวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลงเมือ่รองผูก้ ากบั
ลดมอืลง  รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัที 
   2.2.2 รองผูก้ ากบัหยดุยนืตรงขา้มนายหมู ่ ห่างจากนายหมูป่ระมาณ  3 กา้ว  
นายหมูส่ ัง่ “หมูส่…ี…….ตรง”  ลกูเสอืทุกคนยนืตรง  นายหมูท่ าวนัทยหตัถ ์และลดมอืลง กา้วออกไป
ขา้งหน้า 1 กา้ว ท าวนัทยหตัถ ์ พรอ้มกบักล่าวว่า “หมูส่…ี….…….พรอ้มทีจ่ะรบัการตรวจแลว้ครบั” 
(รองผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถเ์มือ่นายหมู่รายงาน และลดมอืลงเมือ่นายหมูร่ายงานจบ)  
นายหมูล่ดมอืลง กา้วถอยหลงั 1 กา้ว และชดิเทา้กลบัมายนืในท่าตรง 
   2.2.3 รองผูก้ ากบัก้าวออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว และชดิเทา้ ตรวจนายหมูเ่ป็นคน
แรก โดยมขีอ้เสนอแนะในการตรวจ ดงันี้ 
 การตรวจเครือ่งแบบนายหมู่เป็นคนแรก จะตอ้งถูกตรวจดา้นหน้า ซึง่จะตอ้งตรวจใน
เรือ่งต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  หมวกทรงกลมมกีะบงัหน้าหมวก ท าดว้ยผา้สกีรมท่า ตวัหมวกเยบ็ดว้ยผา้  6 ชิน้ 
แนวตะเขบ็ระหว่างชิน้และขอบหมวกโดยรอบทาบดว้ยดา้ยหรอืไหมถกัสเีหลอืง เมือ่เขา้พธิปีระจ า
กองแลว้ มตีราหน้าหมวกรปูหน้าเสอืและอกัษรใตห้น้าเสอืว่า “ลกูเสอื” สเีหลอืง บนผา้สกีรมท่าขลบิรมิ
สกีรมท่ารปูไข ่ ยาว 4 ซม. กวา้ง 3.5 ซม. หมวกตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัศรีษะ และสวมปิดไรผม
ทัง้หมด 
 2) เสือ้ 
  เป็นเสือ้เชิต้แขนสัน้สขีาว คอมปีก ผ่าอกตลอด มดีุมตดิตลอด มสีาบที ่ หน้าอก ป้าย
ชื่อโรงเรยีนเป็นผา้โคง้ไปตามตะเขบ็ไหล่ ตดิต ่ากว่าไหล่ขา้งขวา 1 เซนตเิมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม 
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กอง ตดิอยูก่ลางป้ายชื่อโรงเรยีน (ตวัขาว พืน้แดง)  ส่วนเครือ่งหมายหมู่ท าดว้ยผา้สามเหลีย่มดา้นเท่า 
ยาวดา้นละ 3.5 เซนตเิมตร ตดิทีแ่ขนเสือ้ใตต้ะเขบ็ไหล่ซา้ย 1 เซนตเิมตร ใหมุ้มแหลมขึน้ เครือ่งหมาย
นายหมู่มแีถบผา้สเีหลอืง กวา้ง 1.5 เซนตเิมตา ตดิรอบแขนเสือ้ขา้งซา้ย สงูกว่าแขนเสือ้ 1 เซนตเิมตร 
2 แถบ ห่างกนั 1 เซนตเิมตร 
 3) ผา้ผกูคอ 
  ผา้ผกูคอเป็นรปูสามเหลีย่มหน้าจัว่ ดา้นฐาน 100 เซนตเิมตร ดา้นตัง้ 75 เซนตเิมตร 
มว้นพบัตามแนวทะแยงใหเ้รยีบเหลอืชายประมาณ 1 ฝ่ามอืใหร้อยพบัอยูด่า้นใน รวบชายผา้ผกูคอไว้
ดา้นหน้า แลว้สวมปลอกตราคณะลกูเสอืแห่งชาต ิใหป้ลอกห่างจากคางระยะ 1 ก ามอืของตนเอง 
 4) กางเกง 
  กางเกงสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด ขาสัน้เหนือเขา่ประมาณ 
5 เซนตเิมตร ส่วนกวา้งของขากางเกงเมือ่ยนืตรงห่างจากขาตัง้แต่ 8-12 เซนตเิมตร ปลายขาพบัเขา้
กวา้ง 5 เซนตเิมตร ผ่าตรงส่วนหน้า มซีปิซ่อนไวข้า้งใน มกีระเป๋าตามแนวตะเขบ็ขา้งละ 1 กระเป๋า 
และมหีรูอ้ยเขม็ขดัยาวไมเ่กนิ 6 เซนตเิมตร กวา้ง 1 เซนตเิมตร 
 5) เขม็ขดั 
  เขม็ขดัหนงัสนี ้าตาล กวา้งไมเ่กนิ 3 เซนตเิมตร หวัชนิดหวัขดัท าดว้ยโลหะ  สทีอง มี
ลายดุนรปูตราคณะลกูเสอืแห่งชาตภิายในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ตรงส่วนล่างของกรอบมคีตพิจน์ว่า “เสยี
ชพี อยา่เสยีสตัย”์ เวลาคาดเขม็ขดัทบัขอบกางเกง ไมป่ล่อยใหห้วัเขม็ขดัหอ้ยยาน 
 6) ถุงเทา้ 
  ชนิดและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาแต่ละโรงเรยีนก าหนด 
 7) รองเทา้ 
  ชนิดและสตีามทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอืแต่ละโรงเรยีนก าหนด จะท าดว้ยหนงัหรอืผา้ใบ
กไ็ด ้แต่ไมม่ลีวดลาย หุม้สน้ มเีชอืกผกูแขง็แรง และผูกดว้ยเงือ่นพริอด ถา้เป็น รองเทา้หนงัใหข้ดัให้
เงางาม 
   2.2.4 เมือ่รองผูก้ ากบัตรวจดา้นหน้าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้สัง่ “กลบัหลงัหนั” เพื่อ
ตรวจดา้นหลงัอกีครัง้หนึ่ง  นายหมูก่ลบัหลงัหนั รองผูก้ ากบัตรวจความเรยีบรอ้ยดา้นหลงั เช่น   ผา้
ผกูคออยูต่รงกลางเสือ้ เสือ้ออกนอกกางเกงหรอืไม่ 
   2.2.5 เมือ่รองผูก้ ากบัตรวจนายหมูด่า้นหลงัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ รอง – ผูก้ ากบัสัง่ 
“กลบัหลงัหนั” รองผูก้ ากบัสัง่ต่อไป “เดนิตามขา้พเจา้” ตรวจลกูเสอืดา้นหน้า ตรวจลกูเสอืคนแรกและ
คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ ากบัก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 ก้าว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอยา่ง
แขง็แรง นายหมูก่า้วเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้ชกั   เทา้ซา้ยไปชดิอยา่งแขง็แรง ยนืในแนว
เดยีวกบัรองผูก้ ากบั กา้ว 1 กา้วตรวจลกูเสอื 1 คน การตรวจเหมอืนกบัการตรวจนายหมูด่า้นหน้าทุก
ประการ ถา้เป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพรา่งกาย หรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน 
จะไมเ่ดนิออ้มหลงั 
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 เมือ่ตรวจดา้นหน้าเสรจ็ทุกคน แลว้จงึเดนิตรวจดา้นหลงัต่อไป (เดนิออ้มหลงั) การเดนิ
ตรวจดา้นหลงัใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเดนิตรวจดา้นหน้า การตรวจปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการตรวจ
นายหมู ่ เมือ่ตรวจดา้นหลงัเสรจ็ทุกคนแลว้ รองผูก้ ากบัและนายหมูก่ลบัมายนืทีเ่ดมิอกีครัง้หนึ่ง นาย
หมูย่นืตรง ท าวนัทยหตัถ ์และกล่าวว่า “ขอบคุณครบั” (ยนือยูก่บัที ่   ไมต่อ้งกา้วออกไป) รองผูก้ ากบั
รบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมูส่ ัง่ต่อไป “ตามระเบยีบ-พกั” 
  2.3 นายหมูต่รวจ 
   ในการประชุมกองลกูเสอื ในบางครัง้รองผูก้ ากบัไม่มา จ าเป็นตอ้งใหน้ายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏบิตั ิคอื ผูก้ ากบัสัง่ “นายหมูต่รวจ” นายหมูทุ่กหมูก่้าวออกไปขา้งหน้าหมูข่องตนเอง 
3 กา้ว รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัมายนืแทนทีน่ายหมู ่ และท าหน้าทีน่ายหมู ่ โดยท าการตรวจแบบรองผู้
ก ากบัทุกประการ 
  2.4 การรายงานการตรวจ 
   2.4.1 รองผูก้ ากบัรายงาน 
    เมือ่นายหมู่ขอบคุณรองผูก้ ากบัภายหลงัการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ รองผู้
ก ากบักลบัหลงัหนั ก้าวออกไปดา้นหน้า 1 ก้าว ท าวนัทยหตัถ ์พรอ้มกบักล่าวรายงานว่า “ขา้พเจา้ไดร้บั
มอบหมายจากผูก้ ากบัใหไ้ปตรวจ……….หมูส่…ี……ปรากฎว่า…………..และไดต้กัเตอืนเรยีบรอ้ย, 
ครบั” เสรจ็แลว้วิง่กลบัเขา้ทีเ่ดมิ (โดยไมว่ิง่ไปตดัหน้าผูอ้ื่น)  รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป 
   2.4.2 นายหมู่รายงาน 
    เมือ่นายหมูล่กูเสอืคนใดตรวจเสรจ็แลว้ ใหย้นืตรงหน้าหมูข่องตนเอง(อยู่
ในท่าตามระเบยีบพกั) โดยหนัหน้าไปหาผูก้ ากบั และรอใหน้ายหมูล่กูเสอืทุกหมูต่รวจเสรจ็เรยีบรอ้ย
เสยีก่อน เมือ่นายหมูล่กูเสอืตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยทุกหมู่แลว้ นายหมูล่กูเสอืทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถว
หน้ากระดานแถวเดีย่วตรงขา้มผูก้ ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผูก้ ากบัประมาณ 3 กา้ว นายหมูล่กูเสอืหมู่
บรกิารยนืหวัแถว นายหมูลู่กเสอืหมูอ่ื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยูใ่นท่าตามระเบยีบพกั ผูก้ ากบัยนื
อยูก่ึง่กลางของแถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ “นายหมูร่ายงาน” นายหมูล่กูเสอืหมูบ่รกิารรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
โดยนายหมูล่กูเสอืยนืตรง วนัทยหตัถ ์และลดมอืลง กา้วออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหา        ผู้
ก ากบั วนัทยหตัถ ์พรอ้มกบักล่าวรายงาน “ขา้พเจา้ไดร้บัมอบหมายจากผูก้ ากบัใหไ้ปตรวจฟัน      หมู่
ส…ี…….ปรากฎว่า………. และไดแ้นะน าใหป้รบัปรงุแก้ไขแลว้, ครบั” เมือ่จบการรายงาน     นายหมู่
ลกูเสอืลดมอืลง ถอยกลบัเขา้ที่ท าวนัทยหตัถ ์ ลดมอืลง ตามระเบยีบพกั นายหมู่คนต่อไปท าท่าตรง 
วนัทยหตัถพ์รอ้มกบันายหมู่คนแรก ลดมอืลง กา้วออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว หนัหน้าไปหาผูก้ ากบั 
วนัทยหตัถ ์พรอ้มกบักล่าวรายงาน...... นายหมูค่นอื่น ๆ ปฏบิตั ิ เช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงาน
ผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย ผูก้ ากบัสัง่ “กลบัทีเ่ดมิ-วิง่” นายหมูทุ่กคนท าวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง
พรอ้มกนั กลบัหลงัหนัวิง่มายนืในหมูข่องตนเองในต าแหน่งเดมิ รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนื
ท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
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 3. แกรนดฮ์าวล ์
  3.1 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-ตรง” ผูก้ ากบักางแขนทัง้สองออกไปขา้ง ๆ  เสมอไหล่ ขนานกบั
พืน้ นิ้วทัง้หา้ชดิกนั ฝ่ามอืแบหงาย แลว้พลกิฝ่ามอืคว ่าลงและงองุม้ เป็นสญัญาณใหล้กูเสอืนัง่ลง 
  3.2 ลกูเสอืทุกคนนัง่ลงทนัทเีมือ่เหน็สญัญาณจากผูก้ ากบั โดยใหน้ัง่ลงบนสน้เทา้ทัง้
สอง แขนทัง้สองเหยยีดตรงอยูร่ะหว่างเขา่ มอืทัง้สองห่างกนัพอสมควร แบะเขา่ออกเลก็น้อย นิ้วชีแ้จะ
นิ้วกลางทัง้สองมอืเหยยีดชดิกนัและแตะพืน้ นิ้วอื่น ๆ งอไวใ้นอุง้มอื (นิ้วหวัแมม่อืกดทบัน้ิวนางกบั
นิ้วกอ้ยไว)้ 
  3.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืพลกิฝ่ามอืทัง้สองหงายขึน้ เป็นสญัญาณใหล้กูเสอืรอ้ง 
  3.4 ลกูเสอืส ารองทุกคนแหงนหน้ารอ้งขึน้พรอ้ม ๆ กนัว่า “อา-เคล่า-เรา-จะ-ท า-ด-ีที-่สุด”  
พอขาดค าว่า “สุด” ใหล้กูเสอืทุกคนกระโดดยนืขึน้ เทา้ทัง้สองชดิตดิกนั พรอ้มกบัยกมอืทัง้สองทีอ่ยูใ่น
ท่านัง่ไปไวเ้หนือหแูละชดิหู 
  3.5 นายหมูล่กูเสอืซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นหมูบ่รกิารในวนันัน้ (ทีห่นัหน้าตรงกบัผูก้ ากบั) จะ
รอ้งขึน้ว่า “จงท าด-ีจงท าด-ีจงท าด”ี การรอ้งใหห้นัหน้าไปทางซา้ยก่อน-ตรงหน้า-ขวา ทลีะครัง้ (เวลา
รอ้งไมร่อ้งผงกศรีษะ) 
  3.6 เมือ่สิน้ค าทีส่ามแลว้ ใหล้กูเสอืทุกคนลดมอืซา้ยลงมาแนบล าตวัอยา่งว่องไว (มอื
แบออก) ส่วนมอืขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ ์ แลว้รอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าด”ี 
ขณะทีล่กูเสอืรอ้งนี้ ใหผู้ก้ ากบัท าวนัทยหตัถต์ามแบบลูกเสอืส ารอง (สองนิ้ว) เป็นการรบัการเคารพ
ของลกูเสอื และอาจกล่าวค าขอบใจ หรอืค าอื่นใดทีส่ ัน้ ๆ กไ็ด ้เช่น “ขอบใจ-แพค็” รองผูก้ ากบัอื่น ๆ ที่
อยูน่อกวงกลมอยูใ่นท่าตรง หลงัจากนัน้ผูก้ ากบัและลกูเสอืเอามอืลงพรอ้มกนั 
 4. ชกัธงลง 
  4.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ผูแ้ทนหมูบ่รกิารชกัธงลง” ลกูเสอืทีเ่ป็นหมู่บรกิารหรอืท าหน้าทีห่มู่
บรกิาร 2 คน เป็นผูช้กัธงชาตวิิง่ออกไป (ลกูเสอืวิง่ออกดว้ยเทา้ซา้ยก่อน วางปลายเทา้ลงพืน้ พรอ้ม
กนันัน้ยกมอืขึน้เสมอราวนม ก ามอืและหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือก และศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่แกว่งแขน
ทีง่อตามจงัหวะกา้วไดต้ามสมควร 
  4.2 ลกูเสอืผูช้กัธงชาตวิิง่ออกไปพรอ้มกนั และหยุดยนืตรงหน้าเสาธงห่างเสาธง
ประมาณ 3 กา้ว ทัง้สองแสดงความเคารพท่าวนัทยหตัถ ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลกูเสอืคนทางขวามอื
กา้วไปขา้งหลงั 2 กา้ว และชดิเทา้ แกเ้ชอืกทีผ่กูธงออก แลว้ถอยหลงั 2 กา้ว กลบัมายนืทีเ่ดมิและชดิ
เทา้ยนืตรง แยกเชอืกส่งใหล้กูเสอืคนทางซา้ยมอื (ใหผ้นืธงชาตอิยูท่างขวามอืของคนชกัธงชาตเิสมอ) 
คนทางขวามอืเป็นคนชกัธงชาตลิง คนทางซา้ยมอืเป็นคนปล่อยเชอืก ลกูเสอืทัง้สองคนยนืตรงใน
ขณะทีช่กัธงชาตลิง เชอืกทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลา 
  4.3 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-วนัทยหตัถ”์ ลกูเสอืในวงกลมทัง้หมด รวมทัง้ผูก้ ากบัและรองผู้
ก ากบัอื่น ๆ ท าวนัทยหตัถพ์รอ้มกนั (ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืท าวนัทยหตัถ ์3 นิ้ว) ในการปิดประชุมนี้ไม่
ตอ้งรอ้งเพลงชาต ิเมือ่ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-วนัทยหตัถ”์ จบ ใหผู้ช้กัธงชาตชิกัธงชาตไิดท้นัท ี
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 เมือ่ธงชาตลิงจากยอดเสามาถงึดา้นล่างแลว้ ใหล้กูเสอืคนทีอ่ยูท่างขวามอืรวบเชอืกธง
แลว้กา้วออกไปขา้งหน้า 2 กา้ว และเทา้ชดิกนั พรอ้มกบัผกูเชอืกธงชาตกิบัเสาธง แลว้ถอยหลงั 2 กา้ว และ
เทา้ชดิกลบัมายนืตรงทีเ่ดมิ ลกูเสอืทัง้สองยนืตรงแลว้ท าวนัทยหตัถ ์ และลดมอืลงพรอ้มกนั 
(ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทุกคนลดมอืลง) ลกูเสอืทัง้สองคนกลบัหลงัหนั วิง่กลบัมาเขา้แถวในหมูข่องตน 
แลว้ท าวนัทยหตัถเ์หมอืนลกูเสอืในแถว 
  4.4 ผูก้ ากบัสัง่ “มอืลง” ลกูเสอืทุกคนลดมอืลงพรอ้มกนั 
 5. เลกิ 
  5.1 ผูก้ ากบัสัง่ “แพค็-เลกิ” ลกูเสอืทุกคนท าวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลงพรอ้มกนั และท า
ขวาหนั และแยกออกจากวงกลมไดท้นัท ี (ผูก้ ากบัท าวนัทยหตัถร์บัการเคารพของลกูเสอืและลดมอื
ลง) 
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คู่มือฝึกอบรมวิชาผู้ก ากบัลกูเสือส ารอง ขัน้ความรู้เบือ้งต้น 
วิธีการเข้าฐาน 

การฝึกอบรมไดแ้บ่งลูกเสอื – เนตรนารเีป็นหมูอ่ยูแ่ลว้ การเขา้ฐานใหจ้ดัสมาชกิแต่ละหมู ่ได้
หมนุเวยีนไปไดทุ้กฐานๆ ละ 1 หมู ่หรอื 2 หมู ่

เมื่อได้ยนิสญัญาณเริม่การฝึกตามระบบฐาน (ใช้สญัญาณนกหวดีเป่ายาว 1 ครัง้ หรอืจุด
าะอาจเกิดประทดั   1 ครัง้ ไม่ควรใช้อาวุธปืน เพร อนัตรายและไม่ประหยดั) วิง่ไปเข้าฐานตามที่

ก าหนด เข้าแถวรูปหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยนือยู่หน้าวิทยากรผู้ประจ าฐาน ห่างจากวิทยากร
ประมาณ 3 ก้าว เมื่อเขา้แถวเรยีบรอ้ยแลว้ นายหมู่ส ัง่ “หมู่ส.ี...ตรง” (บอกชื่อหมู่) เฉพาะนายหมู่ท า
วนัทยหตัถ์ ลดมอืลง แล้วก้าวไปขา้งหน้า 1 ก้าว (ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว เท้าขวาชดิ) ท า
วนัทยหตัถ์และรายงานว่า “หมู่ส.ี..พรอ้มที่จะได้รบัการฝึกแล้วครบั (ค่ะ)” จากนัน้ นายหมู่ลดมอืลง 
ถอยหลงัเขา้ที่เดมิ ( ก้าวเท้าซ้าย ถอยหลงั 1 ก้าว เท้าขวาชดิ) ท าวนัทยหตัถ์อกีครัง้และลดมอืลง 
แลว้สัง่ ตามระเบยีบ พกั”  

เริม่ฝึกอบรมในฐาน ตามค าแนะน าของวิทยากรประจ าฐาน เมื่อหมดเวลาจะได้ยนิเสียง
สญัญาณนกหวดีหรอืประทดั (เป่ายาว 1 ครัง้ หรอืเสยีงประทดั 1 ครัง้) ใหทุ้กคนเขา้แถวใหเ้รยีบรอ้ย 
เมื่อไดย้นิเสยีงสญัญาณนกหวดีเป่ายาว 2 ครัง้ หรอืเสยีงประทดั 2 ครัง้ ใหน้ายหมู่ส ัง่ “หมู่ส.ี...ตรง” 
ตรง นายหมู่ท าวนัทยหตัถ์   กล่าวขอบคุณวทิยากรผูป้ระจ าฐานดว้ยค าว่า “หมู่ส.ี... ขอขอบคุณครบั 
(ค่ะ)” (นายหมู่ไม่ต้องก้าวออกไปข้างหน้า) จากนัน้นายหมู่ลดมือลง แล้วสัง่  “ขวา - หัน ตาม
ขา้พเจา้” แลว้เคลื่อนไปฐานต่อไป 
หมายเหต ุ
1. ในกรณทีีเ่ขา้ฐานมากกว่าหนึ่งหมู ่ใหม้กีารรายงานทุกหมู่ 
2. วทิยากรประจ าฐานรบัความเคารพโดยการท าวนัทยหตัถต์อบโดยตลอด รอจนกระทัง่นายหมู ่กลบั
เขา้ที ่ท าวนัทยหตัถ ์ลดมอืลง วทิยากรประจ าฐานจงึเลกิรบัความเคารพ 
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ผลการเรยีนลกูเสอืส ารอง    โรงเรยีน.......................................................   ปีการศกึษา ...................................... 
 
ที ่

 
ชื่อ 

เตรยีมลกูเสอืส ารอง  
สอบไดเ้มือ่ 

 
หมายเหตุ ๑ ๒ ๓ ๔ 
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ลงฃื่อ..................................................................ผูก้ ากบักอง          ลงฃื่อ.....................................................................ผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน 
 

ผลการเรียนลกูเสือส ารอง  โรงเรียน.......................................................  ปีการศึกษา …................................... 
 
ที ่

 
ชื่อ 

ดาวดวงที.่............  
สอบไดเ้มือ่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
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 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544,  กรงุเทพฯ :  
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http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
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http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html 

http://www.lovesquare.com http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm , อย่างไรจึงเรียกว่า
 เป็น "สภุาพบรุษุ”, สบืคน้เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2553 

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

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

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

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

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายวรทั  พฤกษากุลนนัท์ ผูอ้ านวยการส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายพนสั  บุญวฒันสุนทร รองผูอ้ านวยการส านกัพฒันากจิการนกัเรยีน   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

4. นายโอฬาร  เก่งรกัษ์สตัว ์ ผูอ้ านวยการส านกัส่งเสรมิกจิการการศกึษา           
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

5. นางสาวลดัดา  จติรวฒันแพทย ์ ผูอ้ านวยการโครงการลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ 

 

คณะท างานพฒันาและปรบัปรงุคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 

1. นายกฤตพฒัน์  พชิยัวรตุมะ หวัหน้าฝ่ายพฒันาวชิาการ ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและ
กจิการนกัเรยีน ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

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

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

เชยีงราย เขต1 
5. นายอารกัษ์  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  เขต
จตุจกัร 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 

 


