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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 การวดัและการประเมนิผู้เรยีน 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 3 11 
   หน่วยที ่1  ปฐมนิเทศ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่1  การปฐมนิเทศ 14 
   หน่วยที ่2  อนามยั  
 แผนการจดักจิกรรมที ่ 2  การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 16 
 แผนการจดักจิกรรมที ่ 3  การปฐมพยาบาล 19 
 แผนการจดักจิกรรมที ่ 4  รูท้นัป้องกนัได้ 23 
 แผนการจดักจิกรรมที ่ 5  อาหารบัน่ทอนสุขภาพ 27 
   หน่วยที ่3  ความสามารถในเชงิทกัษะ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่ 6  ความปลอดภยัจากอุบตัภิยัทางน ้า 30 
 แผนการจดักจิกรรมที ่ 7  สมรรถนะทางกาย 37 
   หน่วยที ่4  การส ารวจ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่ 8  วนั เวลา นาท ี 42 
 แผนการจดักจิกรรมที ่ 9  การเดนิทางส ารวจ 45 
 แผนการจดักจิกรรมที ่10 รกัษ์สาธารณสถานในทอ้งถิน่ 48 
   หน่วยที ่5  การคน้หาธรรมชาต ิ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่11  ส ารวจธรรมชาตแิละดแูลสิง่แวดลอ้ม 51 
   หน่วยที ่6  ความปลอดภยั  
 แผนการจดักจิกรรมที ่12  รูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 56 
 แผนการจดักจิกรรมที ่13  นาทวีกิฤต 59 
 แผนการจดักจิกรรมที ่14  ตา้นภยัห่างไกลยาเสพตดิ 62 
 แผนการจดักจิกรรมที ่15  ความปลอดภยั 64 
   หน่วยที ่7  บรกิาร  
 แผนการจดักจิกรรมที ่16  การบรกิาร 68 
   หน่วยที ่8  ธงและประเทศต่างๆ  
 แผนการจดักจิกรรมที ่17  ธงลกูเสอืและธงชาตขิองประเทศอื่น ๆ 70 
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สารบญั(ต่อ) 
 

 
หน้า 

   หน่วยที ่9  การฝีมอื 
 แผนการจดักจิกรรมที ่18  สิง่ประดษิฐ ์ 73 
   หน่วยที ่10  กจิกรรมกลางแจง้ 
 แผนการจดักจิกรรมที ่19  ทศิทัง้ 8 76 
 แผนการจดักจิกรรมที ่20  การใชเ้ขม็ทศิ 79 
   หน่วยที ่11  การบนัเทงิ 
 แผนการจดักจิกรรมที ่21 การบนัเทงิ 82 
   หน่วยที ่12  การผกูเงือ่น 
 แผนการจดักจิกรรมที ่22  ทกัษะเงือ่นเชอืก 86 
   หน่วยที ่13  ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืส ารอง 
 แผนการจดักจิกรรมที ่23  ลกูเสอืส ารองท าดทีีสุ่ด 92 
 แผนการจดักจิกรรมที ่24  พึง่ตนเอง: ซ่อมแซมเสือ้ผา้ดว้ยมอื 95 
 แผนการจดักจิกรรมที ่25  ใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 99 
 แผนการจดักจิกรรมที ่26  การสื่อสารทางบวก 102 
 แผนการจดักจิกรรมที ่27  ไมล่อ้เลยีนกนัไดไ้หม 104 
 แผนการจดักจิกรรมที ่28  ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืสามญั 

                                 และกจิการลกูเสอืโลก 
106 

 แผนการจดักจิกรรมที ่29  การรว่มกจิกรรมกบัลกูเสอืสามญั 114 
   หน่วยที ่14  ประเมนิผล  
 แผนการจดักจิกรรมที ่30  การประเมนิผล 117 
   หน่วยที ่15  พธิกีาร  
 แผนการจดักจิกรรมที ่31  พธิปีระดบัดาวดวงที ่3 และเครือ่งหมายลกูเสอืสมัพนัธ์ 131 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก  แนวคดิเรือ่งทกัษะชวีติ 135 
ภาคผนวก ข  กจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 146 
ภาคผนวก ค  พธิกีารทางลกูเสอื 149 
บรรณานุกรม 164 
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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 าไปใช้ขึน้กบัดุลยพนิิจของสถานศกึษาในการเลอืกว่าแผนการจดั
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 ่
ส่ือการเรยีนรู้  
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 กรณุาตดิต่อที่ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที ่8 วภิาวดรีงัสติ 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์ 0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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แผนการจดักิจกรรม 
ลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3 
ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั 
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1.ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1  
2.อนามยั 2. การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 1  

3. การปฐมพยาบาล 1  
4. รูท้นัป้องกนัได้ 1 ทกัษะชวีติ 
5. อาหารบัน่ทอนสุขภาพ 1 ทกัษะชวีติ 

3.ความสามารถในเชิง
ทกัษะ 

6. ความปลอดภยัจากอุบตัภิยัทางน ้า 4 ทกัษะชวีติ 
7. สมรรถนะทางกาย 2  

4.การส ารวจ 8. วนัเวลานาท ี 1  
9. การเดนิทางส ารวจ 1  
10. รกัษ์สาธารณสถานในทอ้งถิน่ 2  

5.การค้นหาธรรมชาติ 11. ส ารวจธรรมชาตแิละดแูล
สิง่แวดลอ้ม 

2 ทกัษะชวีติ 

6.ความปลอดภยั 12. รูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 1 ทกัษะชวีติ 
13. นาทวีกิฤต 1 ทกัษะชวีติ 
14. ตา้นภยัห่างไกลยาเสพตดิ 1 ทกัษะชวีติ 
15. ความปลอดภยั 2  

7.บริการ 16. การบรกิาร 1  
8.ธงและประเทศต่างๆ 17. ธงลกูเสอืและธงชาตขิองประเทศ  

     อื่นๆ 
1  

9.การฝีมือ 18. สิง่ประดษิฐ ์ 1  
10.กิจกรรมกลางแจ้ง 19. ทศิทัง้ 8  1  

20. การใชเ้ขม็ทศิ 1  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
ช่ือหน่วยกิจกรรม 

ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั 
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

11. การบนัเทิง 21. การบนัเทงิ 1  
12. การผกูเง่ือน 22. ทกัษะเงือ่นเชอืก 2  
13. ค าปฏิญาณและกฎของ
ลกูเสือส ารอง 

23. ลกูเสอืส ารองท าดทีีสุ่ด 1  
24. พึง่ตนเอง : ซ่อมแซมเสือ้ผา้ดว้ยมอื 1  
25. ใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 1 ทกัษะชวีติ 
26. การสื่อสารทางบวก 1 ทกัษะชวีติ 
27. ไมล่อ้เลยีนกนัไดไ้หม 1 ทกัษะชวีติ 
28. ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
     สามญัและกจิการลกูเสอืโลก 

2  

29. การรว่มกจิกรรมกบัลกูเสอืสามญั 1  
14. ประเมินผล 30. การประเมนิผล 1  
15. พิธีการ 31. พธิปีระดบัดาวดวงที ่3 และ  

     เครือ่งหมายลกูเสอืสมัพนัธ ์ 
1  

รวม  15  หน่วยกิจกรรม รวม  31 แผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 1   ปฐมนิเทศ      
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1   การปฐมนิเทศ                เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1 ลกูเสอืสามารถจดัหมู ่เลอืกนายหมูแ่ละรองนายหมู่ได ้
 1.2 ลกูเสอืสามารถรวมหมูเ่ป็นกองลกูเสอืได ้
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 การจดัหมูล่กูเสอืส ารอง การเลอืกนายหมู ่และรองนายหมู่ 
 2.2 การจดักองลกูเสอืส ารอง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 ใบความรู ้

 

4.  กิจกรรม 
 4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืส ารอง พบกนัในหอ้งประชุม ในสนามหรอืบรเิวณทีเ่หมาะสม 
 4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืน ารอ้งเพลง 
 4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งหมูลู่กเสอืหมูล่ะ  4 -6คน 
      1) ใหล้กูเสอืเลอืกนายหมูแ่ละรองนายหมู่ 
      2) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการแต่งเครือ่งแบบทีถู่กต้อง 

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

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 สงัเกตความพรอ้มในการแต่งเครือ่งแบบลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
 

 
เพลง 

      สขุใจ 

   สุขใจทีไ่ดม้าพบหน้า  บรรดาลกูเสอืไทย 
  สวสัด ีสวสัด ีมชียั   สดชื่นแจม่ใส สวสัด ีสวสัด ี
 
 
ใบความรู้ 

การจดักองและการแบง่หมู่ลกูเสือส ารอง 

 กองลกูเสอืส ารอง 1 กอง มจี านวนลกูเสอื 8 - 36 คน (ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 - 3) โดยแบ่ง
ลกูเสอืออกเป็นหมู ่ๆ ละ 4 - 6 คน รวมทัง้นายหมู ่และรองนายหมู ่ลกูเสอื 1 กอง ตอ้งมลีกูเสอือย่าง
น้อย 2 หมู ่ไมเ่กนิ 6 หมู ่
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 2   อนามยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 2   การเคล่ือนย้ายผูป่้วย              เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่และเคลื่อนยา้ยผูป่้วยโดยใชเ้กา้อีไ้ด้ 
2.  เน้ือหา 
 ในการช่วยเหลอืผูป่้วยอุบตัเิหตุทีม่นี ้าหนกัมาก ลกูเสอืควรมคีวามสามารถในการขอความ
ช่วยเหลอื และการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยดว้ยเก้าอี้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 อุปกรณ์การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การขอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่เมือ่มอุีบตัเิหตุเกดิขึน้ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) ผูก้ ากบัลกูเสอืขออาสาสมคัรลกูเสอื 1 – 2 คน เล่าประสบการณ์ในการพบผูป่้วย        
ทีป่ระสบอุบตัเิหตุ ลกูเสอืไดเ้คยช่วยเหลอือยา่งไรบา้ง       
    2) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามใหห้มูล่กูเสอืช่วยกนัคดิ “ถ้าลกูเสอืไปพบผูป่้วยประสบ
อุบตัเิหตุ ทีต่วัใหญ่กว่าลกูเสอืมาก ลกูเสอืจะมวีธิชี่วยเหลอืเขาอยา่งไร”  
    3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถาม 1 – 2 หมู ่แลว้ใหห้มูท่ีเ่หลอืเพิม่เตมิ และสรปุ  
    4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิถงึวธิกีารขอความช่วยเหลอืเมือ่มอุีบตัเิหตุเกดิขึน้ 
    5) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายและสาธติการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยดว้ยเกา้อี ้ 
    6) หมูล่กูเสอืทดลองเคลื่อนยา้ยผูป่้วยดว้ยเกา้อีจ้นมัน่ใจว่าท าได้ 
    7) หมูล่กูเสอืเล่นเกมการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยโดยใชเ้กา้อี้ 
        (1) หมูล่กูเสอืเขา้แถวตอนลกึ ใหส้มาชกิทีแ่ขง็แรงทีสุ่ด 4 คน ยนืในแนวห่างจากแถว  
5 เมตร มเีกา้อี ้1 ตวั  
        (2) เมือ่ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่เล่นใหส้มาชกิ 4 คนยกเกา้อีม้ารบัสมาชกิที่ 
เขา้แถวและยกกลบัไปทีเ่สน้จนครบทุกคน หมูไ่หนเสรจ็ก่อนถอืว่าชนะ 

   8) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุวธิกีารขอความช่วยเหลอืและการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยดว้ยเก้าอี ้
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล  
5.1 สงัเกตการใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมและวธิขีอความช่วยเหลอืจากผูใ้หญ่ 
5.2 ตรวจสอบการปฏบิตัขิองลกูเสอื 
 

  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 
 
เพลง 

  ลกูเสือบริการ 

ลกูเสอืเราอยูไ่หน  สบายดหีรอืบอกมา โอสบายอุรา  เรานัน้หนาพรอ้มบรกิาร 
 
 

ห้ามเลือด 

  บาดแผลมชีดั  กดและมดัทนัใด 
  เลอืดไมห่ยดุไหล  กอ็ยา่ไดป้ล่อยปละ 
  ตอ้งขนัชะเนาะใหห้ยดุ (ซ ้า) รดุเอาความเยน็ประคบไวน้ะ 
  เลอืดออกในอวยัวะ  จ าไวน้ะอยา่ไดก้นิอะไรเลย 

 กระดกูหกัไซร ้   อยา่เคลื่อนไหวไปแฮ 
  หา้มเลอืดท าแผล  สะอาดแน่เป็นด ี
  จงเอาไมด้ามกระดาษห่อ (ซ ้า) น าส่งโรงพยาบาลอยา่ไดร้อร ี
  เลอืดก าเดาไหลนัง่แหงนหน้าซ ี กดใตค้า้งน ้าแขง็วางหน้าผากเอย 

 
เกม 

      เดินลูกไก่ 
วิธีเล่น 

1.  ใหล้กูเสอืแต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนลกึ จดัใหทุ้กหมูม่จี านวนสมาชกิเท่า ๆกนั 
2.  ใหทุ้กคนนัง่ลง ใชม้อืขวาจบัขอ้เทา้ขวา มอืซา้ยจบัขอ้เทา้ซา้ย 

 3.  เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่น  ใหแ้ต่ละหมูเ่ดนิแถวตามกนัไปออ้มทีห่มาย ไมใ่หม้อืหลุดและ
ไมใ่หลุ้กขึน้ แลว้กลบัมาเขา้ทีเ่ดมิ 

4.  หมูใ่ดท าเสรจ็ก่อนและท าไดถู้กตอ้ง เป็นหมูช่นะ ใหห้มูอ่ื่นกล่าวชมเชย 
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ใบความรู้ 
 

การขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดอบุติัเหตุ 

  เมื่อลูกเสอืส ารองพบผูป่้วยทีป่ระสบอุบตัเิหตุ  หรอือนัตราย  ต้องรบีใหก้ารช่วยเหลอืปฐมพยาบาล
แต่ถ้าผูป่้วยมอีาการเกนิความสามารถของตนต้องขอความช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่  หรอืใหใ้ครไปตาม
ผูใ้หญ่มาใหเ้รว็ทีสุ่ด  และจ าไวเ้สมอว่า  ตอ้งท าเช่นน้ีเสมอ  แมจ้ะไดเ้รยีนรูว้ธิ ี 
ปฐมพยาบาลเป็นอย่างด ี และได้เคยช่วยเหลอืผู้อื่นมาบ้างแล้วก็ตาม  การขอความช่วยเหลอืจาก
ผูใ้หญ่ใหป้ฏบิตัติามแนวทาง  ดงันี้ 
  1.  ตอ้งแจง้ใหท้ราบว่าเกดิเหตุอะไรขึน้  ผูป่้วยไดร้บัอุบตัเิหตุหรอือนัตรายอะไร 
  2.  เหตุเกดิขึน้ทีไ่หน 
  3.  ผูป่้วยมอีาการอยา่งไร 
  4.  แจง้ใหผู้ใ้หญ่ทราบทนัทดีว้ยว่า  จะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์ใดบา้งทีจ่ าเป็น 
  5.  การพูดขอความช่วยเหลอืต้องพูดสัน้ๆ  ให้ชดัเจน  เข้าใจง่าย  เพื่อที่จะให้ผู้ให้ความ
ช่วยเหลอืมาไดท้นัเวลา 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ลงุมีช่วยชีวิต 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 ระหว่างเดนิทางกลบับา้นป๋องเหน็ผูค้นก าลงัรุมลอ้มในรา้นขายอาหารแห่งหนึ่ง และมที่าทาง
ตื่นตระหนก ป๋องจงึเดนิเขา้ไปเห็นชายคนหนี่งนัง่ฟุบหน้าอยู่ที่พื้น ทราบจากลุงดเีจ้าของร้านว่า
เขาเป็นลมฉับพลนั ลุงดพียายามจะน าชายคนนัน้ไปส่งคลนิิกแพทยท์ีอ่ยู่ใกล้ๆ  แต่เขาไม่สามารถยนื
ได้เลย คนที่ยนืดูอยู่คนหนึ่งแนะน าว่า ให้พยุงผู้ป่วยนัง่เก้าอี้ที่มอียู่ในร้านอาหารแล้วช่วยกันหาม 
เพื่อน าผูป่้วยนัง่รถยนตห์น้ารา้นไปได ้ขณะเดยีวกนัใหค้ลายเสือ้ผา้ เขม็ขดั และรองเทา้ออกเพื่อจะได้
ไมอ่ดึอดั รวมทัง้ขอรอ้งใหค้นทีย่นืดอูยูอ่อกห่างจากผูป่้วยอากาศจะไดถ่้ายเทดขีีน้ 
 ในทีสุ่ดลุงมแีละเพื่อนกส็ามารถน าผูป่้วยส่งถงึคลนิิกแพทยไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั ผูป่้วยมอีาการ 
ดขีึน้ เขาขอบคุณลุงมแีละคนอื่นๆ ทีช่่วยใหเ้ขาปลอดภยั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ผูป่้วยจะปลอดภยั ถา้เรารูจ้กัวธิชี่วยเหลอืเบือ้งตน้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 2   อนามยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3   การปฐม พยาบาล            เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถปฐมพยาบาลผูท้ีถู่กแมลงกดัต่อย ไฟไหมแ้ละน ้ารอ้นลวกได ้

1.2 ลกูเสอืสามารถจดัท าถุงหรอืทีเ่กบ็อุปกรณ์ปัจจบุนัพยาบาลได ้

2.  เน้ือหา 
 2.1 การปฐมพยาบาลเมือ่แมลงกดัต่อย ไฟไหมแ้ละน ้ารอ้นลวก 

2.2 การจดัท าถุงหรอืทีเ่กบ็อุปกรณ์ปัจจุบนัพยาบาลส าหรบัตนเองเพื่อน าตดิตวัไปเมือ่มกีาร
เดนิทางออกไปนอกสถานที ่
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 อุปกรณ์ปัจจบุนัพยาบาล 
3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การปฐมพยาบาล 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) ใหล้กูเสอืเล่าประสบการณ์เคยพบเหน็ผูถู้กแมลงกดัต่อย ไฟไหม ้และน ้ารอ้นลวก และ

วธิปีฐมพยาบาล  
    2) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายและสาธติวธิกีารปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกดัต่อย ไฟไหมแ้ละ 

น ้ารอ้นลวก 
     3) ใหล้กูเสอืฝึกการปฐมพยาบาลและผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้เสนอแนะ 
     4) ผูก้ ากบัลกูเสอื และลกูเสอืสรปุการน าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อการช่วยเหลอืผูอ้ื่นต่อไป 
     5) ใหลู้กเสอืจดัท าถุงหรอืทีเ่กบ็อุปกรณ์ปัจจบุนัพยาบาล (บูรณาการกบัวชิาการงานอาชพี) 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 อธบิายวธิกีารแกปั้ญหาเฉพาะหน้า เมือ่ถูกแมลงกดัต่อย ไฟไหมแ้ละน ้ารอ้นลวก 
 5.3 ตรวจผลงานการจดัท าถุงหรอืทีเ่กบ็อุปกรณ์ปัจจบุนัพยาบาล 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
เพลง 

    มารช์ปฐมพยาบาล 

 นกัปฐมพยาบาล งานของเราชัน้ตน้ 
  คอืคดิจะช่วยคน   ทีป่่วย  กะทนัหนั 
  หากใจหยดุเตน้   กน็วดเฟ้น  และผายปอดพลนั 
  เลอืดออกมากนัน้  เรว็ไว  หา้มไวก่้อน 
  จบันอนตะแคง   เครือ่งแต่งกาย  นัน้ช่วยคลายผ่อน 
  ซบ  เซา  เฝ้านอน  หา้มใหย้า  หา้มอาหาร 
  ใหค้วามอุ่นพอ   และรบีตามหมอจดัการ 
  เราตอ้งช่วยพยาบาล  ก่อนน าส่งหมอ 
 
ใบความรู้  
     การปฐมพยาบาล 
การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงกดัต่อย 

แมลงบางชนิดเมื่อกดัหรอืต่อย  จะเกดิอาการเจบ็ปวดเพราะสารพษิจากแมลงเขา้ไปในร่างกาย
แมลงมพีษิ  ไดแ้ก่  ตะขาบ   แมลงป่อง   แมงมุม   ผึง้   ต่อ   และแตน   เป็นต้น   เมื่อถูกแมลงมพีษิ
บางชนิดกดัหรอืต่อยจะมอีาการคนั  บวม  บรเิวณแผลมสีแีดง  ปวด  หรอืเป็นผื่นแดง  แลว้แต่ชนิด
ของแมลงทีก่ดัหรอืต่อย  ใหป้ฐมพยาบาลดงันี้ 
 1.  แมลงบางชนิดมเีหลก็ในที่ปลายหาง  เช่น  ผึง้  ต่อ  แตน  แมงป่อง  เมื่อต่อยแลว้จะปล่อย
เหลก็ในไว ้ ต้องรบีถอนเหลก็ในออกดว้ยการใชม้อืกดปากแผลใหเ้หลก็ในโผล่ขึน้มาแลว้ ใชแ้หนบดงึออกมา
หรอืใชล้กูกุญแจทีม่รีกูดทบัแผล  ใหร้ลูกูกุญแจอยูต่รงกลางเหลก็ใน แลว้ใชแ้หนบค่อยๆ คบีดงึออกมา 
 2.  แมลงบางชนิดจะปล่อยน ้าพษิไวด้ว้ยใหบ้บีบรเิวณรอบรอยกดัต่อย  เพื่อใหน้ ้าพษิซมึออกมา 
 3.  ลา้งบรเิวณทีถู่กต่อยดว้ยสบู่หลายๆ ครัง้  หรอืใชแ้อมโมเนีย  ยาหมอ่ง  ยาแดง  ดเีกลอื   
ทงิเจอรไ์อโอดนี  ทาบรเิวณทีถู่กต่อย 
 4.  เมือ่มอีาการเจบ็ปวดใหใ้ชน้ ้าแขง็ประคบบรเิวณทีถู่กต่อย 
 5.  ถา้ยงัไมห่ายปวดหรอืปวดมากใหก้นิยาแกป้วด 
 6.  หากปวดหรอืบวมมากใหน้ าส่งโรงพยาบาลหรอืสถานีอนามยัเพื่อใหแ้พทยร์กัษา 

การปฐมพยาบาลบาดแผลท่ีเกิดจาก ไฟไหม้  น ้าร้อนลวก 
บาดแผลลวก  คอื แผลทีเ่กดิจากความรอ้น  เช่น 
  ความรอ้นจากเปลวไฟหรอืไฟไหม้ 
  ความรอ้นจากไอน ้าเดอืดหรอืของเหลวรอ้น 
  ความรอ้นจากสารเคม ี



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  3  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 21 

 

  ความรอ้นจากกระแสไฟฟ้าดดูหรอืฟ้าผ่า 
  ความรอ้นจากรงัส ีต่าง ๆ 
  อาการ ได้แก่ปวดแสบปวดร้อน  ผวิหนังแดงพองหรอือาจเป็นรอยไหม้เกรยีม
ในกรณทีีถู่กรงัสมีาก ๆ  และควรระวงัผูป่้วยทีถู่กไฟฟ้าดดูซึง่อาจเกดิสภาวะหยดุหายใจไดต้อ้งรบี
ผายปอดทนัทจีนกว่าผูป่้วยจะหายใจเองได้ 

การปฐมพยาบาลผูป่้วยทีม่บีาดแผลเกดิจากไฟไหมห้รอืน ้ารอ้นลวกควรปฏบิตั ิ ดงันี้ 
                  - ถอดหรอืตดัเสือ้ผา้บรเิวณทีถู่กไฟไหมห้รอืน ้ารอ้นลวก 
                  - แต่ถา้บางส่วนตดิแน่นกบัผวิหนงัไมค่วรดงึออก  
                     - ควรใชน้ ้าเยน็ราดบรเิวณผวิหนงัทีถู่กความรอ้นเพื่อลดความรอ้นทีจ่ะไปท าลายผวิหนงั  
                   - ถา้ปวดแสบปวดรอ้นใหใ้ชผ้า้ชุบน ้าเยน็หรอืน ้าแขง็วางประคบตรงบรเิวณแผลหรอื  
                     ปิดดว้ยผา้ก๊อสเพื่อป้องกนัมใิหถู้กอากาศภายนอก  
                   - ใชน้ ้ามนัมะพรา้ว น ้ามนัมะกอก หรอื ขีผ้ ึง้ วาสลนิ ทาบนผา้ก๊อสปิดบรเิวณแผล  
                   - ถา้ถูกสารเคมตีอ้งรบีลา้งสารเคมนีัน้ออกจากผวิหนงัดว้ยน ้าสะอาดโดยเรว็ทีสุ่ด 
                   - ถา้กระหายน ้าใหด้ื่มน ้าเลก็น้อย และไมค่วรใหน้ ้าเยน็จดั 
                   - ถา้มอีาการมากตอ้งรบีน าส่งแพทยโ์ดยเรว็ 

การจดัท าถงุใส่อปุกรณ์ปัจจบุนัพยาบาล 

อปุกรณ์ ไดแ้ก่ เขม็  ดา้ย  ผา้  2  ผนื กรรไกร  เชอืก 

วิธีท า 
1. ตดัผา้เป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้  2  ผนื  ขนาด  30x20  ซม.  น ามาวางประกบกนั  แลว้เยบ็รมิให ้
ตดิกนั  3  ดา้น  เวน้ขอบดา้นบนมุมซา้ยไว ้ 4  ซม. 
2.  พบัผา้ดา้นบนลงมา 1 ซม. 
3.  พบัทบลงมาอกี 3 ซม. 
4.  เยบ็ตามรอยประ          
5.  พลกิกลบัถุงผา้เอาดา้นในออกมา 
6.  สอดเชอืกแลว้ผกูใหแ้น่น 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 พระราชาของหอยทาก  

 วนัหน่ึงห่านป่าบงัเอญิไปเหยยีบเจา้หอยทากทีก่ าลงัคบืคลานไปอย่างชา้ๆ “เจา้ห่านเอ๋ย ไฉน
ถงึดถููกขา้เช่นนี้ ถอืดอียา่งไรถงึไดก้ลา้มาเหยยีบขา้เล่นเป็นสนุกสนาน”เจา้หอยทากเอะอะโวยวาย 
ฝ่ายห่านป่าจงึรบีขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ แต่เจา้หอยทากกย็งัวางท่ายโสโอหงัไมก่ลวัห่านป่าเลย
แมส้กัน้อยนิด  “ห่านป่าเอ๋ยเจา้คงคดิใช่ไหมว่าท าไมขา้จงึไมก่ลวัเจา้ซึง่เป็นสตัวใ์หญ่กว่าขา้นะไมก่ลวั
หรอกเพราะขา้มพีระราชาผูย้ ิง่ใหญ่คอยคุม้ครองดแูลอยู่ ขา้ไมใ่ช่หอยทากกระจอกๆนะ” 
 ห่านป่าไดฟั้งเช่นนัน้กส็งสยัเป็นยิง่นกัจงึเอ่ยถามว่า  “หอยทากจะ๊ พระราชาของเจา้น่ะเป็น
ใครกนัหรอืแสดงว่าคงจะมคีวามสามารถมากจงึเป็นผูย้ ิง่ใหญ่ทีพ่วกเจา้เคารพนับถอืไดอ้ยา่งอบอุ่นใจ
เช่นนี้ ” เจ้าหอยทากยิง่ท าท่าอวดเบ่ง พลางเอ่ยขึ้นว่า “อ๋อแน่นอนส ิเจ้าอยากจะพบกบัพระราชา
ผูย้ ิง่ใหญ่ของเจา้ไหมล่ะ ขา้จะพาไปดใูหเ้ป็นบุญตา”ว่าแลว้เจา้หอยทากกค็่อยๆคบืคลานทลีะนิดๆ 
น าพาเจา้ห่านป่าไปจนถงึอาณาจกัรหอยทากของมนั แลว้ ณ ทีน่ัน่เจา้ห่านป่ากไ็ดพ้บกบัพระราชา
ของเหล่าหอยทากยนืสงบอยูบ่นโขดหนิกอ้นใหญ่ ซึง่พบว่าทีพ่ืน้ดนินัน้เตม็ไปดว้ยหอยทากป่านบั
หมืน่นบัพนัเตม็ไปหมด “อ๋อนัน่น่ะหรอืพระราชาผูย้ ิง่ใหญ่ของพวกเจา้”เจา้ห่านป่ากระซบิถามเจา้หอย
ทากที่ถูกตนเหยยีบ  “ไหนลองบอกขา้เอาบุญสกัหน่อยซวิ่า ไฉนพวกหอยทากอย่างเจา้จงึยกย่อง
ผูย้ ิง่ใหญ่ท่านนี้ใหเ้ป็นพระราชาของพวกเจา้" หอยทากไดฟั้งเช่นนัน้กร็บีตอบทนัทวี่า “กเ็พราะว่า
พระราชาของขา้นี้มสีิง่หนึง่ซึง่เหนือกว่าพวกหอยทากอยา่งขา้ อนัเป็นความสามารถพเิศษซึง่พวกขา้
ไมส่ามารถท าไดแ้ละสิง่ทีพ่วกขา้ยกยอ่งท่านนัน่กค็อืพระราชาของขา้นัน้ท่านมฝีีเทา้ทีร่วดเรว็กว่า
พวกขา้หลายเท่าเลยทเีดยีวล่ะ”  ห่านป่าไดร้บัฟังเช่นนัน้กพ็ยกัหน้าหงกึๆ แลว้กร็บีออกมาจาก
อาณาจกัรของหอยทากในทนัททีนัใด  หอยทากเหน็เช่นนัน้กภ็าคภมูใิจนกัว่าห่านป่าเกรงกลวั
พระราชาผูย้ ิง่ใหญ่ของตน แต่ทีแ่ทแ้ลว้ห่านป่ารบีกลบัมาทีห่นองน ้าพลางนัง่หวัเราะอยา่งชอบอก
ชอบใจก่อนทีจ่ะเล่าใหเ้พื่อนๆห่านของตนฟังว่า  “เจา้รูไ้หมว่าพระราชาของหอยทากนัน้ทีแ่ทก้ค็อืเต่า
นัน่เอง  พโิธ่เอ๋ยเจา้เต่าสตัวท์ีใ่ครๆกว็่าเดนิชา้อดือาดยดืยาดทีสุ่ดนัน้ทีแ่ทแ้ลว้มนักย็งัสามารถไปเป็น
พระราชาผู้ยิง่ใหญ่ของพวกหอยทากได้  เพยีงเพราะพวกหอยทากนัน้เดนิช้ายิง่กว่าเต่านัน่เอง ”
ว่าแลว้พวกห่านป่ากพ็ากนัหวัเราะอย่างสนุกสนานอยูเ่ป็นนาน  

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนทีม่ดีน้ีอยนัน้กย็งัสามารถเป็นใหญ่ได ้ในท่ามกลางคนทีม่ดีน้ีอยยิง่กว่าตนเอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 2   อนามยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4   รู้ทนัป้องกนัได้               เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1 ลกูเสอือธบิายเร่ืองการเจบ็ป่วย การบาดเจบ็ ทีเ่กดิขึน้บ่อยๆ ได้ 

1.2 ลูกเสอืบอกวธิป้ีองกนัและปฏบิตัติวัได้อย่างถูกต้อง 
2.  เน้ือหา 
 โรคและการบาดเจบ็เป็นเรือ่งใกลต้วั  ซึง่บางครัง้เราไมรู่ว้่าการกระท าบางอย่างอาจท าให้เกดิ
การเจบ็ป่วยหรอืบาดเจบ็ได ้ เช่น เล่นกบัแมว แมวขว่นหน้า  ไอจามรดกนัขณะเป็นหวดั    
เล่นกบัเพื่อนทีเ่ป็นตาแดง  ใชม้อืเปียกกดสวทิซไ์ฟ  ใชม้ดีปลายแหลมปอกผลไม ้ ปีนตน้ไมแ้ลว้ 
กิง่ไมห้กั เป็นตน้  จงึควรเรยีนรูว้ธิป้ีองกนัและปฏบิตัติวัอยา่งถูกตอ้ง 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เกม 
3.2 บตัรค า  “สถานการณ์สุขภาพ”  1  ชุด  มบีตัรค า  12 ใบ 

 3.3 อุปกรณ์ป้องกนั เช่น หน้ากากอนามยั 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.กิจกรรม 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) ผูก้ ากบัลูกเสอือ่านบตัรค า “สถานการณ์สุขภาพ” ทลีะใบ ใหลู้กเสอืโหวตว่าเป็นเรื่องที่

ลกูเสอืสามารถป้องกนัได ้หรอืป้องกนัไมไ่ด ้แลว้แยกออกเป็น 2 ประเภท (ป้องกนัได ้หรอืป้องกนัไมไ่ด)้ 
     2) ผู้ก ากบัลูกเสอืน าบตัรค าในกลุ่มที่ป้องกนัได้มาอ่านทลีะใบ ให้แต่ละหมู่ช่วยกนัคดิว่า 
จะมวีธิป้ีองกนัไดอ้ยา่งไร  
    3) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายเพิม่เตมิ และสรปุวธิป้ีองกนัตวัเองใหป้ลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็
และการบาดเจบ็ต่างๆ 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
5.2 สอบถามความรู้ เร่ืองการเจบ็ป่วย การบาดเจบ็และวิธีการป้องกนั  
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6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คอื การคดิวเิคราะหแ์ละเกดิความตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของการป้องกนัโรคและอุบตัเิหตุ
ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 

เกม 

มงักรกินหาง 
วิธีเล่น 
 1. แบ่งลกูเสอืออกเป็น 3 – 4 แถว เท่า ๆ กนั จบัเอวต่อกนั คนทีย่นืหวัแถวเป็นปากมงักร 
 2. คนทีเ่ป็นปากมงักรตอ้งพยายามไล่จบัคนท้ายแถวของมงักรตวัอื่น ๆ โดยทีแ่ถวของ
ตนเองตอ้งไมข่าดจากกนั 
 3. ถา้แถวใดถูกปากมงักรจบัไดต้อ้งมาต่อแถวของปากมงักรทีเ่ป็นผูจ้บั 
 4. ในทีสุ่ดจะเป็นมงักรตวัเดยีวหางยาว หวัมงักรตอ้งไล่จบัหางของตวัเองใหไ้ด ้เกมจงึจะจบ 
 

บตัรค าสถานการณ์สขุภาพ 
 

 

น ้าท่วมบา้น 

 

เล่นกบัแมว  แมวข่วนหน้า 

 

ว่ิงลงบนัได  แล้วพลดัตก 
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แผน่ดินไหวในจงัหวดั 

 

ใช้มือเปียก ๆ กดสวิทซไ์ฟฟ้า 

 

เจอคนเป็นหวดั ไอ จาม 

 

ถกูรถชนขณะว่ิงข้ามถนน 

 

น ้าร้อนลวกมือ 

 

ปอกผลไม้มีดบาดมือ 

 

เพื่อนในห้องเรียนเป็นตาแดง 
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ท้องเสียจากการทานอาหาร 
ท่ีแมลงวนัตอม 

 

เล่นกลางฝนโดนฟ้าผา่ 
 

 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

อาหารกองขยะเป็นเหตุ 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 ไทเกอร ์สุนัขแสนซน ชอบวิง่ออกนอกรัว้บา้นเมื่อน้องแอรเ์ปิดประตูร ัว้ เมื่อออกไปนอกบา้น
ไทเกอรม์กัจะไปคุ้ยเขีย่ถงัขยะที่คนละแวกนัน้น ามาทิ้ง และคาบเศษขยะมากดัเล่น วนัหนึ่งไทเกอร์
ก าลงัคุย้เขีย่ขยะ เหน็กล่องอาหารทีม่คีนน ามาทิง้ไทเกอร์จงึคาบมากนิจนหมด 
 ครัน้ถงึกลางคนืไทเกอรร์อ้งครวญครางทัง้คนืมอีาการท้องร่วง อาเจยีน ตวัรอ้น ทุรนทุราย 
ท าใหน้้องแอรแ์ละคุณพ่อต้องน าไปโรงพยาบาลสตัวใ์กลบ้้าน คุณหมอตรวจอาการพบว่าอาหารเป็นพษิ 
จงึฉีดยาและใหน้ ้าเกลอื คนืนัน้ไทเกอรต์อ้งนอนทีโ่รงพยาบาล 
 น้องแอร์ก ับคุณพ่อสรุปเหตุการณ์ได้ว่า ไทเกอร์ไปกินอาหารจากกองขยะที่เน่าเสยี
ส่วนไทเกอรก์ไ็ม่ไปคุ้ยเขีย่ถงัขยะอกีเลย ดงันัน้ ต่อจากนี้ไปต้องระวงัอย่าให้ไทเกอรอ์อกไปนอกรัว้
บา้นเป็นอนัขาด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เราตอ้งระมดัระวงัในการรบัประทานอาหาร มฉิะนัน้อาจท าใหเ้กดิการเจบ็ป่วยได้ 
 
 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
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หน่วยท่ี 2   อนามยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5   อาหารบัน่ทอนสขุภาพ               เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ลกูเสอืบอกวธิกีารหลกีเลีย่งอาหารทีใ่หโ้ทษต่อรา่งกาย 

2.  เน้ือหา 
 อาหารทีใ่หโ้ทษต่อรา่งกาย 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 

 3.2 ภาพอาหารหรอืขนมชนิดต่าง ๆ ทัง้ทีม่ปีระโยชน์ และมโีทษ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) ใหล้กูเสอืดภูาพอาหารชนิดต่าง ๆ หมูล่ะ 2ประเภท เช่น ผลไมด้อง ขนมหวาน นม  
ผกัสด ผลไม้ น ้าอดัลม  ขนมกรุบกรอบ  บะหมี่ส าเรจ็รูป อาหารมแีมลงวนัตอม  อาหารทอดจาก
น ้ามนัทอดซ ้า ฯลฯ ใหแ้ต่ละหมูช่่วยกนัคดิว่า  ภาพอาหารทีห่มูไ่ดร้บัมผีลดแีละผลเสยีต่อร่างกายอย่างไร 
และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื  
    2) แต่ละหมูน่ าเสนอ โดยผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ และสรปุ   
  - ผลไมด้อง:  ท าใหท้อ้งเสยีและมอีาการปวดท้อง  

- ขนมหวาน: ท าใหฟั้นผุและเมือ่รบัประทานตดิต่อกนันาน ๆ จะท าใหเ้ป็น
โรคเบาหวาน 
 - บะหมีส่ าเรจ็รปู: มรีสเคม็ส่งผลกระทบการท างานของไต อาจท าใหเ้ป็นโรคไตได้ 
 - ขนมกรบุกรอบ :  มรีสเคม็ส่งผลกระทบการท างานของไตอาจท าใหเ้ป็นโรคไตได้ 
 - น ้ าอดัลม/เครือ่งดืม่ทีม่รีสหวาน :  น ้ าอดัลมมกีรดมากกดักระเพาะอาหาร ส่งผลให้
เป็นโรคกระเพาะอาหารได ้ทัง้น ้ าอดัลมและ เครือ่งดืม่มรีสหวาน มนี ้ าตาลผสมอยู่ในปรมิาณ
มากจงึท าใหเ้กดิโรคอว้น และฟันผุได ้
 - อาหารแมลงวนัตอม:  อาจท าให้เกดิการตดิเชื้อโรค ท้องร่วงอย่างรุนแรง ร่างกาย
เสยีน ้ามาก ท าใหอ่้อนเพลยีและหมดสตไิด ้
 - อาหารทอดจากน ้ ามนัทอดซ ้า : เป็นบ่อเกดิของโรคมะเรง็ตบั 
 - ผกัสด ผลไม ้ช่วยใหร้า่งกายแขง็แรง ทอ้งไมผ่กู 
 
 



28 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

   3) ใหล้กูเสอืเล่นเกมส่งของ  
(1) ลกูเสอืนัง่ลอ้มวง แลว้รอ้งเพลง “นม” พรอ้มกบัปรบมอืใหจ้งัหวะไปดว้ย 
(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าภาพอาหารชนิดต่างๆ ส่งใหล้กูเสอืทีน่ัง่ในวงกลมดแูลว้ส่งต่อ

เพื่อนๆ ภายในวงกลม  
(3) เมื่อผูก้ ากบัลูกเสอืใหส้ญัญาณหยุดรอ้งเพลง ภาพอาหารอยู่ในมอืใครคนนัน้ต้อง

ออกมาท ากรยิาท่าทางอาการป่วยหรอืผลจากการรบัประทานอาหารประเภทนัน้ 
(4) หมนุเวยีนไปจนไดเ้วลาทีเ่หมาะสมจงึหยดุกจิกรรม 

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

5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
5.2 อธบิายวธิกีารหลกีเลีย่งอาหารทีใ่หโ้ทษต่อรา่งกาย 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื การคดิวเิคราะห ์และตระหนกัถงึความส าคญัของการรบัประทานอาหารทีป่ลอดภยั 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 

 
เพลง 

ลกูเสือธีรราช 

  เหล่าลกูเสอืของธรีราช   ทนงองอาจสบืชาตเิชือ้พงศพ์นัธ ์
 สมคัรสมานโดยมสีามคัคมีัน่   พวกเราจะรกัรว่มกนัจะผกูสมัพนัธต์ลอด 
  มจีรรยารกัษาชื่อสรา้งเกยีรตริะบอื   เลื่องลอืต่อไปชา้นาน 
 รา่เรงิแจ่มใสใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน      พวกเราลว้นชื่นบานเพราะกจิการลกูเสอื 

   
         นม 
(ท านองทุยใจด า) 

    นมคอือะไร   รูไ้หมเธอจ๋า      
     นมคอืยาบ ารงุก าลงั     แมใ้ครไดด้ื่ม 
     คงสมใจจงั              นมมพีลงัคอืนมจากเตา้ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

    เร่ือง กล้วย 

 “กลว้ย” เป็นผลไมท้ีห่างา่ย ไมแ่พง กนิแลว้เกดิประโยชน์แสนคุม้ รสชาตยิงัอรอ่ยดอีกีดว้ย 
 “กลว้ยหอม” เป็นกลว้ยอกีชนิดหน่ึงทีม่ปีระโยชน์มากมาย ช่วยบรรเทาอาการจกุเสยีด 
แน่นทอ้ง เพราะมสีารลดกรดตามธรรมชาต ิช่วยเคลอืบเยือ่บุผวิทีบุ่อยูภ่ายในกระเพาะอาหาร ลดการ
เป็นแผลในกระเพาะได ้เสน้ใยในกลว้ยหอมยงัช่วยใหก้ารยอ่ยอาหารของล าไสเ้ลก็ดขีึน้และขบัถ่ายได้
งา่ยลดอาการทอ้งผกูอกีดว้ย 
 นอกจากนี้การกนิกลว้ยหอมในระหว่างมือ้อาหารยงัช่วยปรบัระดบัน ้าตาลในเลอืด  สามารถ
ช่วยลดความเครยีดและความอ่อนล้าเพราะกลว้ยหอมมวีติามนิบอียู่มาก  การกนิกลว้ยหอมในวนัที่
อากาศรอ้น ๆ กจ็ะช่วยใหอุ้ณหภมูใินรา่งกายลดลงไดด้ว้ย 

 เปลอืกกลว้ยหอมยงัมปีระโยชน์ช่วยลดอาการคนัหรอืบวมไดด้ว้ยโดยใช้เปลอืกด้านในถูทา
บรเิวณทีถู่กยงุหรอืแมลงกดั   

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ควรศกึษาเรือ่งงา่ยๆ ใกลต้วัไวใ้ชป้ระโยชน์ในชวีติประจ าวนั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 3   ความสามารถในเชิงทกัษะ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 6   ความปลอดภยัจากอบุติัภยัทางน ้า              เวลา   4   ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 ลูกเสอืบอกการกระท าที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกิดภยัอนัตรายทางน ้า ในโรงเรยีนและ

บรเิวณใกลเ้คยีงได ้ 
1.2 ลกูเสอืบอกวธิกีารป้องกนัภยัอนัตรายทางน ้าได ้

2. เน้ือหา   
วเิคราะหแ์ละส ารวจสถานทีแ่ละการกระท าทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิภยัอนัตรายทางน ้าใน

โรงเรยีนและบรเิวณใกลเ้คยีง และการป้องกนั  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบความรู ้เรือ่ง การป้องกนัอุบตัภิยัทางน ้า 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม   

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

 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืออกส ารวจสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่ป็นจุดเสีย่งต่อภยัอนัตรายทางน ้า

ในโรงเรยีน และบรเิวณใกลเ้คยีง ลกูเสอืรว่มกนัจดบนัทกึ  
    (2) ผู้ก ากบัลูกเสอืน าสิง่ที่ส ารวจพบมาอภปิรายหาขอ้สรุปว่าจะด าเนินการป้องกนั/แก้ไข
อยา่งไร ทลีะเรือ่ง เช่น การรณรงค ์ตดิประกาศเตอืนใหร้ะมดัระวงั การปักไมข้งึเชอืกลอ้มรอบบรเิวณ
แหล่งน ้ าที่เสี่ยงเด็กอาจตกลงไปได้ การฝึกลอยตัวในน ้ า การฝึกว่ายน ้ าให้เป็น การเสนอแนะให้
ผูเ้กี่ยวขอ้งแก้ไข เช่น ถมบ่อทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์และเสีย่งต่ออนัตราย ปิดฝาท่อระบายน ้าทีเ่ปิดทิง้ไว้
หรอืช ารดุ ฯลฯ 

   (3) แบ่งงานและมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืจดัเตรยีมอุปกรณ์ เพื่อมาด าเนินการในครัง้ต่อไป 
 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 ้
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   (1) หมูล่กูเสอืรว่มกนัด าเนินการ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขความเสีย่งทีไ่ดส้ ารวจพบ 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุเรือ่งการป้องกนัอุบตัภิยัทางน ้า และนดัหมายเตรยีมการส าหรบัการ

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

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

 2) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
     (1) เชญิผูเ้ชีย่วชาญมาสอนสาธติ และใหล้กูเสอืได้ฝึกปฏบิตักิารเอาชวีติรอดในน ้า  
ด้วยวธิกีารลอยตวัในน ้าแบบต่าง ๆ และการรูจ้กัน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่กบัตวัเรามาเป็นชูชพี  เช่น
รองเทา้แตะฟองน ้า ขวดน ้าดื่มพลาสตกิ เป็นตน้ 

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

4.4  กิจกรรมครัง้ท่ี 4 
1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) กองลกูเสอืฝึกการลอยตวัในน ้า และแขง่ขนัการลอยตวัในน ้า ใครลอยไดน้านสุดเป็นผูช้นะ 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุกจิกรรม และแนะน าใหล้กูเสอืทุกคนควรฝึกการว่ายน ้าใหค้ล่อง 

เพื่อช่วยเหลอืตนเองไดใ้นคราวจ าเป็น 
3) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ซกัถามความคดิเหน็เกีย่วกบัความเสีย่งต่อการเกดิภยัอนัตรายทางน ้าและวธิกีารป้องกนั 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะหแ์ละตระหนกัรูถ้งึภยัอนัตรายทางน ้า 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
 
เพลง 

  พายเรือน้อย 

พายพายเรอืน้อย ลอยไปตามน ้าใหล 
ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปใหช้ื่นใจ 

 
ROW, ROW, ROW  

ROW  ROW YOUR BOAT GENTLE  DOWN THE STREAM 
MERRILY, MERRILY, MERRILY, MERRILY,   

LIFE IS BUT A DREAM 
 

  พายและแจว 

พาย พาย พาย แลว้กแ็จว แจว แจว แจว แจว แจวแลว้กพ็าย พาย พาย 
แสนสนุกสุขสบายเมือ่ไดม้าพายมาแจว 

 
มาเล่นน ้า 

มาพวกเรามา มาเลน่น ้าเรว็ไว  ไว พวกเราไว หอยปกุูง้ปลา 
เราเป็นสตัวน์ ้า อยูใ่นน ้าทุกเวลา 
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ใบความรู้ 
 

การป้องกนัอบุติัภยัทางน ้า 
 

       การจมน ้าเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้เดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี ทัว่โลก เสยีชวีติถงึปีละ 230,000 คน 
ในประเทศไทยจากสถติขิองกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 มผีู้เสยีชวีติจากการจมน ้า 4,065 ราย 
โดยรอ้ยละ 30 เป็นเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี รวม 1,229 ราย เฉลี่ย วนัละ 4 ราย เดก็ที่เสยีชวีติรอ้ยละ 
50 - 80 ว่ายน ้าไมเ่ป็นในปี 2552 โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมตัง้แต่เดอืนมนีาคม–พฤษภาคมมเีดก็จมน ้า
เสียชีวิตเกือบ 500 ราย เฉลี่ยวันละ 6 รายช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็น 
 จากการส ารวจเดก็ไทยอายุต ่ากว่า 15 ปี จ านวนกว่า 13 ล้านคนในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2548 - 
2552) พบว่าเดก็ไทย 100 คน จะว่ายน ้าเป็นเพยีง 17 คนโดยเดก็ส่วนใหญ่เรยีนว่ายน ้าเมื่ออายุ 9 ปี
ขึน้ไป  

กระทรวงสาธารณสุขจงึก าหนดให้วนัเสารแ์รกของเดอืนมนีาคมเป็นวนัรณรงค์ป้องกนัเด็ก
จมน ้าของประเทศไทย เริม่ตัง้แต่ปี 2553 เป็นต้นไป โดยมุ่งหวงัให้เดก็อายุ 6 ปีต้องสามารถว่ายน ้า
เพื่อเอาชวีติรอดไดโ้ดยตัง้เป้าหมายภายใน 10 ปีขา้งหน้า เดก็ไทยทีอ่ายุครบ 7 ปีจะสามารถว่ายน ้า
เป็นทุกคน เพื่อลดการเสยีชวีติของเดก็จากการจมน ้าไดปี้ละ 100 คน เป็นอยา่งน้อย การเรยีนว่ายน ้า
จงึเป็นวคัซนีป้องกนัการเสยีชวีติจากการจมน ้าไดด้ทีีสุ่ด 
 แต่การว่ายน ้ าเป็น กบัการว่ายน ้ าเพือ่เอาชีวิตรอดนัน้แตกต่างกนั 

การว่ายน ้าเพ่ือการแข่งขนัคือการว่ายน ้ า 4 ท่ามาตรฐาน คือ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่า
กรรเชยีง ท่าผเีสือ้เป็นหลกัสตูรทีใ่ชส้อนว่ายน ้ามาตัง้แต่ 40 - 50 ปีทีแ่ลว้ แต่คนทีส่ามารถว่ายน ้าเป็น
ทัง้  4 ท่ามาตรฐาน บางคนเอาตวัรอดในน ้าไม่ได้แม้จะว่ายน ้ าเป็นกช่็วยคนตกน ้ าไม่เป็น ถูกคน
ตกน ้ากอดจมน ้าตายไปดว้ยกเ็ยอะ ไม่รูจ้กัวธิทีีจ่ะดูแลป้องกนัอุบตัภิยัทางน ้าเมื่อตอ้งท ากจิกรรมทาง
น ้าหรอืเดนิทางท่องเทีย่วซึง่ลว้นเป็นสาเหตุของการเสยีชวีติจากอุบตัภิยัทางน ้า (ทัง้คนทีว่่ายน ้าเป็น
และไมเ่ป็น) 

การว่ายน ้าเพ่ือเอาชีวิตรอด จะไม่เน้นการสอนท่าว่ายน ้ า 4 ท่ามาตรฐานแต่จะเน้น
วิธีการเอาชีวิตรอดในน ้ าก่อนไดแ้ก่ การลอยตวัท่าต่างๆทัง้แบบนอนหงายนอนคว ่า ลกูหมาตกน ้า
สรา้งความคุน้เคยกบัน ้า ทกัษะการหายใจส าหรบัการว่ายน ้า เคลื่อนทีไ่ปในน ้าดว้ยการเดนิการ
ลอยตวัเคลือ่นทีก่ารเคลื่อนทีไ่ปในน ้าดว้ยท่าคว ่าตวัและท่าหงายตวั (ท่าเตะเทา้คว ่าท่าเตะเทา้หงาย) 

การว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติรอดไม่ใช่การเรยีนว่ายน ้าเพยีงอย่างเดยีวแต่เพื่อความปลอดภยัทาง
น ้าจะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 

1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัทางน ้า ไดแ้ก่เรือ่งทัว่ๆ ไปเกีย่วกบัภยัอนัตราย
ทางน ้าทีม่ ีและทีอ่าจเกดิขึน้ไดภ้ายในบา้นพกั (จมน ้าในถงัส ีกะละมงัซกัผา้ โอ่งน ้า) รอบๆ บรเิวณ
บา้น (แอ่งน ้าใตถุ้นบา้น) แหล่งน ้าเสีย่งในชุมชน (ฝาท่อระบายน ้าช ารดุไมไ่ดปิ้ด ขดุบ่อเพื่อท าการ
ก่อสรา้งคนัคอนกรตีขอบรางระบายน ้าในชุมชน)ตลอดจนถงึอนัตรายทางน ้าจากการเดนิทางและ
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ท่องเทีย่วรวมทัง้การท ากจิกรรมทางน ้าต่างๆ (การเล่นเรอืใบ ตกปลา พายเรอื ด าน ้า) 
เป้าหมายเพือ่ให้ทุกคนรู้ว่าภยัอนัตรายทางน ้ านัน้อยู่ทีไ่หน ตรงไหน จดุใดเป็นจดุเสีย่งจะได้
เตรียมการป้องกนัไว้ก่อน 

2. การเอาชีวิตรอดจากอบุติัภยัทางน ้า 
ทักษะแรก ก็คือว่ายน ้ าให้เป็น จะเคลื่อนที่ไปในน ้าด้วยท่าอะไรก็ได้ทกัษะการว่ายน ้า

มาตรฐานม ี4 ท่าคอื ฟรสีไตล ์กบ กรรเชยีง ผเีสือ้ 
ทกัษะที ่2 คือ การว่ายน ้ าเพือ่เอาชีวิตรอด  คอืสุดยอดวชิา ทีจ่ะท าใหค้นเราไม่จมน ้าตาย

ได้แก่ ทกัษะการลอยตวัแบบต่างๆและการรู้จกัน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่กบัตวัเรามาเป็นชูชพี เช่น
รองเทา้แตะฟองน ้า ขวดน ้าดื่มพลาสตกิ เป็นตน้ 

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางน ้า คอืการช่วยคนตกน ้าหรอืคนจมน ้าดว้ยวธิทีี่
ถูกต้องและปลอดภยั ส าหรบัทุกคนทุกระดบัอายุ ตัง้แต่เดก็เลก็ๆ คนว่ายน ้าไม่เป็นไปจนถงึผู้ใหญ่ที่
ว่ายน ้าเก่งๆ ใหรู้จ้กัวธิกีารช่วยผูป้ระสบภยัทางน ้าซึง่ไดแ้ก่การรอ้งเรยีกใหค้นอื่นหรอืผูใ้หญ่ช่วย 
การช่วยดว้ยการโยนอุปกรณ์ การช่วยดว้ยการยื่นอุปกรณ์ การลงน ้าว่ายน ้าออกไปช่วยผู้ประสบภยั
เราช่วยอยา่งไรจงึจะรอดและปลอดภยัทัง้ 2 ฝ่าย 

4. การปฐมพยาบาลการกู้ชีพด้วยการผายปอดและนวดหวัใจ จะกล่าวถงึทฤษฎแีละฝึก
ปฏบิตัใิห้รูแ้ละเขา้ใจเหตุและผลว่าท าไมการผายปอดจงึสามารถช่วยเพิม่โอกาสการรอดชวีติใหแ้ก่
ผูป้ระสบภยั 

น ้าเป็นสิง่มคี่าอย่างหนึ่งของมนุษย ์มนุษยไ์มส่ามารถด ารงชวีติอยูไ่ดถ้า้ขาดน ้าอย่าใหน้ ้าเป็น
ฆาตกรครา่ชวีติคนในครอบครวัมาช่วยกนัสรา้งวคัซนีป้องกนัภยัในช่วงปิดเทอมฤดูรอ้นดว้ยการเรยีน
หลกัสตูรการว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติรอด 

ทีม่า :   http://www.thaihealth.or.th/node/5090 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

      น ้าท่วมรตูุ่น 

 ตุ่นตวัหนึ่งขุดรูท ารงัอยู่ใกล้กบัแม่น ้าสายใหญ่ วนัหนึ่งมเีพื่อนตุ่นแวะมาหาเพื่อแจง้ข่าวร้าย
ใหร้บียา้ยรงัหนีไปเพราะไดข้า่วว่าปีนี้น ้าจะท่วมขึน้ถงึบนเนินดนิ ซึง่รงัของมนักจ็ะโดนน ้าท่วมไปดว้ย 
 แต่ตวัตุ่นเหน็เป็นเรือ่งตลก ชีใ้หเ้พื่อนดตูอไมท้ีปั่กอยูใ่นแม่น ้า แลว้บอกว่า “เพื่อนเหน็รอยน ้า
ทีต่อไมน้ัน่ไหมนัน่ล่ะระดบัน ้าที่แท้จรงิ ฉันอยู่ทีน่ี่มานาน ฉันรูด้วี่าน ้ามาทุกปีแต่ทุกครัง้ทีน่ ้ามามนัก็
ไมเ่คยสงูเกนิระดบัทีเ่พื่อนเหน็เลย ดงันัน้เรือ่งทีน่ ้าจะท่วมขึน้ไปถงึเนินดนิขา้งบนโน่นคงเป็นไปไม่ได้
แน่นอน" เพื่อนตุ่นจงึลาจากไป เรื่องน ้ าจะท่วมนี้ท าให้เจ้าตุ่นผู้ยโสในความคิดของตัวเองนอน
หวัเราะทอ้งคดัทอ้งแขง็อยูห่ลายวนั โดยไมรู่ต้วัเลยว่าหายนะก าลงัจะมาเยอืน    
 แลว้วนัหน่ึงระหว่างทีตุ่่นก าลงัหลบัสบายอยู่ในรงัของมนัขา้งนอกนัน้ฝนก าลงัตกหนกั ฝนตก
ลงมาอย่างไม่ลมืหูลมืตาปรมิาณของน ้าฝนท าให้ระดบัน ้าในแม่น ้าสูงขึน้...สูงขึน้...และสูงขึน้จนเลย

http://www.thaihealth.or.th/node/5090
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ระดบัเดมิซึ่งเคยทิ้งร่องรอยเอาไว้บนตอไมท้ี่ปักอยู่ในแม่น ้าไม่นานน ้าก็ท่วมขึ้นมาจนถงึรงัของตุ่น
อย่างรวดเรว็จนมดิ  อนิจจาตุ่นทีก่ าลงัหลบัสบายต้องมาตายแบบไม่รูต้วัเพราะถูกน ้าท่วม...เฮ้อ!ตุ่น
หนอตุ่น...ถา้มนัฟังค าของเพื่อนเสยีบา้ง กค็งไมม่าจบชวีติแบบน้ี 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จงเปิดใจรบัฟังผูอ้ื่น 

     ลิงโง่กบัปลาโลมา 

 ในการเดนิทางทางทะเลครัง้หนึ่งมนุษยไ์ด้พาลงิตดิไปด้วย ระหว่างการเดนิทางไดเ้กดิพายุ
ขึน้จนเรอืไปเกยหนิโสโครกและอบัปางลง มนุษยพ์ากนักระโดดลงทะเลเพื่อเอาชวีติรอด ลงิกก็ระโดด
ตามไปดว้ย ปลาโลมาซึง่ว่ายน ้าอยู่ใกล้ๆ กบัเรอือบัปางเหน็ลงิลอยคออยู่ในน ้า จงึเขา้มาช่วยเพราะ
คดิว่าเป็นมนุษยแ์ลว้พาขีห่ลงัว่ายน ้าเขา้สู่ฝัง่ดว้ยความเขา้ใจผดิ ขณะเขา้ใกลเ้มอืงท่า ปิเรอุชของกรุง
เอเธนส ์ปลาโลมากถ็ามลงิขึน้ว่า เป็นชาวกรุงเอเธนสห์รอืเปล่าลงิตอบว่า "ใช่" แลว้ยงัคุยโวขึน้อกีว่า 
"ขา้น่ะมาจากตระกูลทีเ่ก่าแก่เชยีวนะ"ปลาโลมาพูด "ถ้าเช่นนัน้ ท่านกร็ูจ้กัปิเรอุชน่ะส"ิลงิไดฟั้งดงันัน้
ก็นึกว่าปลาโลมาพูดถึงมนุษยจ์งึตอบออกไปว่า "อ๋อ แน่นอนส ิข้ารู ้จกัเขาเป็นอย่างดทีเีดยีวละ
เขาเป็นเพื่อนสนิทของขา้เอง"ปลาโลมาไดย้นิเช่นนัน้ กร็ูส้กึเกลยีดชงัในความโง่เขลาของลงิเป็นอย่าง
ยิง่มนัสะบดัรา่งลงิทีอ่ยูบ่นหลงั จนตกลงไปในทะเลถงึแก่ความตายทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การคุยโตโออ้วด กลบัท าใหต้วัเองตกต ่าและเป็นทีเ่กลยีดชงัของผูอ้ื่นเสมอ 

 

 
 ลาและสุนัขตวัน้อย 

 
 ชาวนาได้เข้ามาดูแลคอกสตัว์พร้อมกับสุนัขตัวน้อย ที่กระโดดโลดเต้นอย่างมคีวามสุข 
ชาวนาลว้งเขา้ไปในกระเป๋าหยบิอาหารอย่างดใีห้แก่สุนัขจากนัน้ก็นัง่ลงพรอ้มกบัออกค าสัง่พวกคน
รบัใช ้สุนัขกระโดดขึน้ไปนอนอยู่บนตกัของนายของมนั ในขณะทีช่าวนากล็ูบหูของมนั   ลาทีอ่ยู่ใน
คอกมองเหน็เหตุการณ์นี้โดยตลอดมนัอยากเป็นเหมอืนสุนขั จงึพยายามดิน้จนหลุดจากเชอืกทีผู่กคอ
อยู่ และเคลื่อนไหวอย่างร่าเรงิเลยีนแบบเจา้สุนัขชาวนาเหน็กห็วัเราะ ลาจงึวิง่ไปหาเขาเอาอุง้ตนีวาง
บนไหล่ของชาวนาและพยายามปีนขึน้ไปอยู่บนตกัของเขา คนรบัใชข้องชาวนาจงึรบีวิง่มาพรอ้มกบั
ดา้มไมแ้ละคราดแลว้ตสีัง่สอนเจา้ลาตวันัน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเลยีนแบบอย่างโงเ่ขลาไมใ่ช่เรือ่งทีด่ ี
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 กากบันกยงู 
 
 กาตวัหนึ่งไดพ้บขนนกยงูทีร่ว่งตอนผลดัขน กาจงึเอาขนนกเหล่านัน้มาผกูตดิกบัหางของตน 
และเดนิวางท่าตรงไปยงัฝงูนกยงูเมือ่มนัเดนิเขา้มาใกล ้ฝงูนกยงูกพ็บว่าพวกมนัถูกหลอกจงึเดนิตรง
เขา้ไปหาเจา้กาพรอ้มกบัจกิและถอนขนจอมปลอมของมนัเสยี ดงันัน้เจา้กาจงึไมอ่าจท าอะไรได้
นอกจากเดนิกลบัไปยงัฝงูของตนเองทีเ่ฝ้าดพูฤตกิรรมของมนัอยูห่่างๆ พวกมนัรูส้กึร าคาญเจา้นกตวั
นี้เช่นกนัและกล่าวแก่มนัว่า "ขนนกหรเูลศิอยา่งเดยีว ช่วยใหเ้ป็นนกชัน้สงูไมไ่ดห้รอก" 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความงามในจติใจคอืความงามทีแ่ทจ้รงิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 3   ความสามารถในเชิงทกัษะ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 7   สมรรถนะทางกาย                           เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

ลกูเสอืมคีวามสามารถเชงิทกัษะทีก่ าหนด 
2.  เน้ือหา 
 การวิง่ 50 เมตร การวิง่หรอืยนืกระโดดไกล การขวา้งลกูบอลไกลพอสมควร และการกระโดด
ขา้มรัว้และสิง่กดีขวางทีส่งูไมเ่กนิบัน้เอวของตน 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 

3.2 อุปกรณ์ เช่น รัว้ สิง่กดีขวาง ลกูบอล 
3.3 ใบความรู ้เรือ่งความสามารถเชงิทกัษะ 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึความจ าเป็นในการฝึกฝนกลา้มเนื้อใหญ่ใหม้คีวาม

แขง็แรงและมคีวามคล่องแคล่วว่องไวและแจง้ใหท้ราบว่า สมรรถนะทางกายทีห่ลกัสตูรลกูเสอืส ารอง
ดาวดวงที ่3 ก าหนดใหฝึ้กม ี4 กจิกรรม 

-  การวิง่ระยะทาง 50 เมตร 
-  วิง่หรอืยนืกระโดดไกล 
-  การขวา้งลกูบอลระยะไกล 
-  การกระโดดขา้มรัว้หรอืสิง่กดีขวางสงูไมเ่กนิเอวของตนเอง 

   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืออกเป็น 3 กลุ่ม ฝึกปฏบิตัติามฐานความสามารถในเชงิ 
ทกัษะ  

ฐานที ่1   การวิง่ระยะทาง 50 เมตร 
ฐานที ่2   การยนืกระโดดไกล 
ฐานที ่3   การวิง่กระโดดไกล 

   (3) รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายเพิม่เตมิถงึอนัตรายหรอืการบาดเจบ็ทีอ่าจเกดิขึน้ 
และการระวงัป้องกนั รวมถงึการช่วยเหลอืกนัในหมู่ 
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   (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืไปฝึกใหเ้กดิความคล่องแคล่ว เพื่อทดสอบ
สมรรถนะและขอรบัเครือ่งหมายดาวดวงที ่3 

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

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

  2) เพลง หรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
      (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืออกเป็น 3 กลุ่ม ฝึกปฏบิตัติามฐานความสามารถใน 
เชงิทกัษะ  

ฐานที ่1  การขวา้งลกูบอลระยะไกลพอสมควร 
ฐานที ่2  การกระโดดขา้มสิง่กดีขวางทีแ่คบ สงูไมเ่กนิเอวของตนเอง 
ฐานที ่3  การกระโดดขา้มสิง่กดีขวางทีก่วา้ง สงูไมเ่กนิเอวของตนเอง 

   (2) รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายเพิม่เตมิถงึอนัตรายหรอืการบาดเจบ็ทีอ่าจ
เกดิขึน้ และการระวงัป้องกนั รวมถงึการช่วยเหลอืกนัในหมู่ 

    (3) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือไปฝึกให้เกิดความคล่องแคล่ว  
เพื่อทดสอบสมรรถนะและขอรบัเครือ่งหมายดาวดวงที ่3 

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

5.  การประเมินผล 
สงัเกตทกัษะการวิง่ การกระโดดไกล การกระโดดขา้มรัว้หรอืสิง่กดีขวาง และการขวา้งลูก

บอลระยะไกล 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 

เพลง 
ออกก าลงั 

ออกก าลงัดว้ยการรอ้งร าท าเพลง  ใหค้รืน้เครงเสยีงเพลงบรรเลงจบัใจ 
ร ารอ้งกนัไปไมม่หีม่นหมองฤทยั   แลว้เราเพลนิใจดว้ยการรอ้งร าท าเพลง 

 
เกม 

ว่ิงถอยหลงั 
 วิธีเล่น 

1. ใหล้กูเสอื แต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนลกึ เสรจ็แลว้กลบัหลงัหนั ใชม้อืจบัเอวคนทีอ่ยูข่า้งหน้า
ตนเองไวอ้ยา่ใหห้ลุด 

2. เมือ่ไดย้นิสญัญาณ เริม่เล่น ใหแ้ต่ละหมูว่ ิง่ถอยหลงัไปยงัทีห่มายโดยไมใ่หม้อืหลุด 
3. หมูใ่ดถงึทีห่มายก่อนเป็นหมูช่นะ ใหห้มูอ่ื่นรว่มกนักล่าวค าชมเชย 

 
ใบความรู้ 

ความสามารถเชิงทกัษะ 
 

• การว่ิงระยะทาง 50 เมตร 
 ลูกเสอืส ารองทีจ่ะผ่านไดร้บัเครื่องหมายดาวดวงที ่3 จะต้องวิง่ไดร้ะยะทาง 50 เมตร การวิง่
จะต้องฝึกจากการวิง่ระยะสัน้ ๆ ก่อนแล้วเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ ส่วนความเรว็นัน้เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ เช่นกนั 
การวิง่ใหไ้ดร้ะยะทาง 50 เมตร ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

1. ก่อนวิง่ใหอ้บอุ่นรา่งกายดว้ยการเคลื่อนไหวร่างกายและกลา้มเนื้อ 
2. ใหย้นืทีเ่สน้เริม่ ห่างเสน้เริม่ไปขา้งหลงัประมาณ 1 กา้ว 
3. นัง่ลงโดยใชม้อืทัง้สองเทา้พืน้ ซึง่อยูห่่างทางตอนหลงัของเสน้เริม่ ยอ่เทา้ทัง้สองลงชกัเทา้

ขา้งหนึ่งไปขา้งหลงัยนัพืน้ไว ้ตามองไปขา้งหน้าในท่าเตรยีมพรอ้ม 
4. เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “ระวงั” ใหเ้หยยีดขาพรอ้มกบัยกสะโพกขึน้ และสดูลมหายใจเขา้ใหล้กึ ให้

น ้าหนกัตวัอยูท่ีแ่ขนและเทา้ทีอ่ยูข่า้งหน้า 
5. เมือ่ไดย้นิสญัญาณใหว้ิง่ซึง่อาจใชค้ าสัง่ว่า “วิง่”หรอืใชเ้สยีงนกหวดีหรอืเสยีงปืน และ

สญัญาณอื่น ๆ ตามทีต่กลงกนัไว ้ใหถ้บีเทา้หลงัอยา่งแรง กา้วเทา้ไปขา้งหน้าวิง่ไปเรือ่ย ๆ 
พยายามโน้มตวัไปขา้งหน้าท ามุมกบัพืน้ประมาณ 70 – 75 องศา 

6. เมือ่จะถงึเสน้ชยัใหเ้ร่งฝีเทา้ใหเ้รว็ขึน้ แลว้แตะหน้าอกหรอืเอยีงตวัใชไ้หล่แตะเสน้ชยั หรอืวิง่
ผ่านเสน้ชยัใหเ้รว็ทีสุ่ดโดยไมช่ะลอความเรว็ 

7. หลงัการวิง่ใหค้ลายกลา้มเนื้อโดยการเคลื่อนไหวร่างกายและนวดกลา้มเนื้อเบา ๆ  
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• การกระโดดไกล 
การกระโดดไกลม ี2 ลกัษณะ คอื การวิง่กระโดดไกล และการยนืกระโดดไกล 
1.การว่ิงกระโดดไกล ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

1)อบอุ่นร่างกายด้วยการบริหารก่อนแล้วจึงเริ่มโดยการยืนให้ห่างจากจุดเริ่มกระโดด
ประมาณ 10 เมตร 

2)  เริม่วิง่จากจดุทีย่นืแลว้เรง่ความเรว็ใหเ้รว็เตม็ทีเ่มือ่ถงึจุดกระโดด 
3)  เมือ่ถงึจดุเริม่กระโดดใหใ้ชเ้ทา้ขา้งหนึ่งเหยยีบใกลเ้สน้เริม่กระโดด แต่อยา่ใหเ้ลยเสน้แลว้

สปรงิตวัขึน้ใหต้วัลอยไปในอากาศ 
4)  กระโดดขึน้ใหส้งูพุ่งไปขา้งหน้าเคลื่อนล าตวั แขน ขา ใหส้มัพนัธก์นั 
5)  เมื่อลงสู่พื้นให้งอขาทัง้สองขึน้และเหวี่ยงแขนทัง้สองไปขา้งหน้าด้วย เพื่อการทรงตวั  

เมื่อเทา้กระทบพืน้ให้เหยยีดขาตรงขึน้ ระวงัอย่าใหเ้สยีการทรงตวัแลว้เดนิไปขา้งหน้าจนพน้หลุม
กระโดด หากเดนิยอ้นกลบัมาในหลุมกระโดดจะเป็นการผดิกตกิา 
2.  การยืนกระโดดไกล ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

1)  หลงัการอบอุ่นรา่งกายใหย้นืทีจ่ดุเริม่กระโดด อยา่ใหล้ ้าหรอืเทา้เหยยีบบนเสน้ 
2)  ยอ่เขา่ทัง้สองขา้งพรอ้มกบัโน้มตวัไปขา้งหน้า เหวีย่งแขนทัง้สองขา้งไปขา้งหลงัแรง ๆ 
3)  กระโดดสปรงิตวัขึน้อย่างแรงใหสู้งทีสุ่ด และพุ่งล าตวัไปขา้งหน้า พรอ้มกบัเหวีย่งแขนไป

ขา้งหน้าอยา่งแรง  
4)  เมื่อจะลงสู่พืน้ใหง้อเข่าทัง้สองขา้ง พอเทา้แตะพืน้ใหเ้หยยีดขาทัง้สองและแขนทัง้สองไป

ขา้งหน้าเพื่อจะช่วยใหก้ารทรงตวัท าไดด้ ี
 

• การขว้างลกูบอลระยะไกลพอสมควร 
เพื่อใหไ้ดร้ะยะทาง ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
1)  จบัลกูบอลดว้ยมอืทีถ่นัด จบัลกูบอลใหก้ระชบัไวใ้นฝ่ามอื ดว้ยการกางนิ้วทัง้หา้จบัไว้ 
2)  เมือ่จะขวา้งใหถ้อยเทา้ขา้งเดยีวกนักบัมอืทีถ่อืลกูบอลไปขา้งหลงั 
3)  โน้มตวัไปขา้งหลงั เหวีย่งแขนขา้งทีถ่อืลกูบอลไปขา้งหลงัใหแ้รง แต่อยา่ใหล้กูบอลหลุดมอื 
4)  เหยยีดขาหลงัขึน้ พรอ้มกบัขวา้งลกูบอลไปขา้งหน้าอยา่งแรงและเรว็ 

 

• การกระโดดข้ามส่ิงกีดขวาง 
การฝึกทกัษะกระโดดข้ามสิง่กดีขวาง ม ี2 ลกัษณะ คอื การกระโดดขา้มสิง่กีดขวางที่แคบ 

และการกระโดดขา้มสิง่กดีขวางทีก่วา้ง 
กระโดดข้ามส่ิงกีดขวางท่ีแคบ เช่น กระโดดขา้มเพื่อน กระโดดขา้มถงั ใหเ้ริม่ฝึกปฏบิตัดิงันี้ 
1)  ใหล้กูเสอืส ารอง คนหนึ่งยนืเป็นหลกัหรอืเป็นสิง่กดีขวางโดยยนืแยกเทา้เลก็น้อย ขาทัง้

สองขา้งเหยยีดตรง กม้ล าตวัลง มอืทัง้สองจบัทีเ่ข่า กม้เกบ็ศรีษะ 
2)  ใหล้กูเสอืส ารองทีก่ระโดดขา้มอยูด่า้นหลงัของเพื่อนทีส่มมตใิหเ้ป็นสิง่กดีขวาง ห่าง

ประมาณ 5 เมตร 
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3)  วิง่ไปหาเพื่อนทีเ่ป็นสิง่กดีขวางกระโดดแยกเทา้ขึน้ พรอ้มทัง้ใชม้อืแตะหลงัเพื่อนที่เป็น 
   สิง่กดีขวางส่งตวัขา้มเพื่อนไป 

4)  ลงสู่พืน้ดว้ยท่ายนืยอ่เข่า มอืทัง้สองขา้งยืน่ไปขา้งหน้า กา้วเทา้ใดเทา้หนึ่งไปขา้งหน้า
เลก็น้อย แลว้กา้วเทา้อกีขา้งไปชดิ ลดมอืลง 
 การกระโดดข้ามส่ิงกีดขวางท่ีกว้าง 

กระโดดขา้มรัว้ กระโดดขา้งก าแพงเตีย้ ๆ หรอืการเริม่ฝึกกระโดดขา้มบลอ็กไม้ 
การฝึกกระโดดข้ามบลอ็กไม้ ใหเ้ริม่ฝึกปฏบิตัดิงันี้ 

1)  ใหผู้ท้ ีจ่ะกระโดดยนือยูห่่างบลอ็กไมท้ีส่มมตใิหเ้ป็นสิง่กดีขวางประมาณ 5 เมตร 
2)  วิง่อยา่งรวดเรว็ไปยงับลอ็กไมท้ีเ่ป็นสิง่กดีขวาง 
3)  วางมอืทัง้สองขา้งบนบลอ็กไมท้ีเ่ป็นสิง่กดีขวาง ใหม้อืทัง้สองห่างกนัประมาณ 1 ฟุต 
4)  กระโดดสปรงิตวัขึน้ ใหน้ ้าหนกัตวัอยูท่ีแ่ขนทัง้สองขา้ง เทา้ทัง้สองชดิกนัเหวีย่งล าตวัขา้ม

สิง่กดีขวางไปทางใดทางหน่ึง 
5)  เมือ่ล าตวัขา้มไปแลว้ใหป้ล่อยมอื กระโดดลงสู่พืน้ในท่ายนื 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ววัส่ีตวักบัราชสีห์ 

ราชสหี์ตวัหนึ่งมกัจะเขา้ไปหากนิบรเิวณทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัของววัทัง้สี่ตวั บ่อยครัง้
ทีร่าชสหีพ์ยายามเขา้จู่โจมพวกววัแต่เมื่อใดกต็ามที่มนัเขา้ใกล ้ววัทัง้สีจ่ะหนัหางเขา้หากนัดงันัน้ไม่
ว่าราชสหีจ์ะวิง่ไปทางไหนกห็นีไมพ่น้เขาของพวกววั 

อย่างไรกต็าม ในทีสุ่ดววัทัง้สีต่วัก็เกดิเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกนัพวกมนัแต่ละตวัแยกกนัเดนิ
ไปในทุ่งหญ้าตามล าพงัแล้วราชสหี์ก็เขา้จู่โจมพวกมนัทลีะตวัท าให้ววัทัง้สี่ตวัต้องพบจุดจบในที่สุด  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า รวมกนัเราอยู ่แยกหมูเ่ราตาย 

 
หม้อสองใบ 

ครัง้หนึ่งมหีม้อสองใบถูกทิ้งไว้ที่รมิแม่น ้าแห่งหนึ่ง ใบหนึ่งท าจากทองเหลอืงส่วนอีกใบ
ท าจากดนิเผา พอระดบัน ้าขึน้สงูหมอ้ทัง้สองใบกถ็ูกพดัลอยลงไปในกระแสน ้าตอนน้ีเองหมอ้ดนิได้
พยายามทีจ่ะรกัษาระยะห่างจากหมอ้ทองเหลอืงอยา่งเตม็ทีแ่มว้่าหมอ้ทองเหลอืงจะรอ้งตะโกนว่า 

“ไมต่อ้งกลวัหรอกเพื่อนเอ๋ยขา้จะไมก่ระแทกเจา้หรอก” 
“แต่ขา้อาจเขา้ไปใกลเ้จา้ได”้ หมอ้อกีใบตอบ “ถา้ขา้เขา้ใกลเ้จา้มากเกนิไป ไมว่่าเจา้กระแทกขา้ 

หรอืขา้กระแทกเจา้ ขา้กม็แีต่จะพงัเท่านัน้” 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความแขง็แกรง่และความอ่อนแอไม่อาจรว่มทางกนัได้  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 4   การส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 8   วนั เวลา นาที                           เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ลกูเสอืบอกวธิดีนูาฬกิาและสามารถนับเวลา 24 ชัว่โมงได ้
2.  เน้ือหา 
 การดูนาฬกิาและนบัเวลา 24 ชัว่โมง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1แผนภูมเิพลง  
3.2 นาฬกิาจ าลอง 
3.3 นาฬกิาจรงิ 
3.4ใบงาน 
3.5 ใบความรู ้
3.6 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 

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

 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเกีย่วกบันาฬกิาและการดเูวลา ถามค าถามเช่น ใครสวม
นาฬกิา บา้นใครมนีาฬกิาแขวนผนงั ฯลฯ  

2) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายวธิดีนูาฬกิาและนบัเวลา ทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคนื           
จนครบ 24 ชัว่โมง 

3) ผูก้ ากบัลกูเสอืฝึกใหล้กูเสอืฝึกดนูาฬกิา ฝึกตัง้เวลาตามใบงานเป็นหมู่ 
4) ลกูเสอืน าเสนอผลการปฏบิตัติามใบงาน  
5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุถงึประโยชน์ของจากดูนาฬกิาได้ 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ตรวจผลงานการบอกเวลาจากการดนูาฬกิา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 

เพลง 
    เพลง  วนั เวลา นาที  

   วนั เวลา นาท ี   มรีาคามากยิง่กว่าสิง่ใดใด 
  หากว่าใครไมเ่สยีดายเวลา  ปล่อยเวลาล่วงเลยไป 
  อนัวนัเวลาเอาคนืมาไมไ่ด้  เมือ่เวลาเสยีไปขอใครกนั 
 
 

ใบงาน 
 

 ให้หมู่ลูกเสอืช่วยกนัวาดภาพนาฬิกา ให้เขม็นาฬิกาตรงตามที่ก าหนด พร้อมให้เลอืก
ตวัแทนน าเสนอต่อกองลูกเสอื 
  หมู่...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด เวลา 09.00 น. และ 21.30 น. 
  หมู่...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 11.00 น. และ 20.45 น. 
  หมู่...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 06.20 น. และ 19.00 น. 
  หมู่...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด เวลา 13.00 น. และ 23.30 น. 
  หมู่...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 05.45 น. และ 22.00 น. 
  หมู่...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 07.50 น. และ 20.00 น. 
  หมู่...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด เวลา 10.45 น. และ 20.00 น. 
  หมู่...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 08.20 น. และ 18.00 น. 
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ใบความรู้ 
     การนับเวลาตามเขม็นาฬิกา 

 ลูกเสอืจ าเป็นต้องดูนาฬิกาให้เป็น เพื่อจะได้รู้เวลาในแต่ละวนัซึ่งจะท าให้การปฏบิตัิ
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม เวลาที่ก าหนด เช่น เข้าเรยีน ตรงเวลาเรยีน ส่งการบ้านตรงเวลา 
นอกจากนี้ยงัเป็นการสร้างลกัษณะนิสยัให้เป็นคนตรงต่อเวลามากอีกด้วย 
  องค์ประกอบบนหน้าปัดนาฬิกา 

- เขม็ยาวชี้บอกเวลาเป็นนาที 
- เขม็สัน้ ชี้บอกเวลาเป็นชัว่โมง 

- ช่องใหญ่ บอกเวลาช่องละ 5 นาท ี

- ช่องเล็ก บอกเวลาช่องละ 1 นาท ี

เรามมีาตรการนับเวลาดงันี้  
  60 วนิาท ีเป็น 1 นาท ี
  60 นาท ี  เป็น 1 ชัว่โมง 
  24 ชัว่โมง เป็น 1 วนั 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เร่ือง ต๊ิก ต๊ิก ต๊ิก นาฬิกา 

 ในขณะทีทุ่กคนก าลงันอนหลบัสบายอยู่นัน้  ยงัมเีสยีงดงั ติก๊ ติก๊ ติก๊ แว่วมา  เสยีงของใคร
กนันะ  นัน่เป็นเสยีงของ “คุณตวักลม”นาฬกิาปลุกสแีดงทีย่งัเดนิแผ่วๆอยูใ่นความมดื ทอ้งฟ้าใกล้
สว่างแลว้ซนิะ นาฬกิาน้อยแสนขยนัท าหน้าทีข่องตวัเองมาตลอดทัง้คนื อกีไมก่ี่นาทกีจ็ะไดเ้วลาสัน่
กระดิง่ ปลุกด.ญ.สายไหมแลว้ นาฟิกาน้อยตื่นเตน้ขึน้ทุกขณะทีเ่ขม็เดนิไปขา้งหน้า 
จะมใีครรูไ้หมหนอ ว่าเหล่านาฬกิาเขาตัง้ใจท าหน้าทีข่องตวัเองแค่ไหน เพือ่จะไมใ่หเ้ดนิผดิพลาดไป
แมส้กันาทเีดยีว คตขิองพวกนาฬกิากค็อื แมว้่าตวัเองจะเป็นแค่เครือ่งจกัรเลก็ๆ แต่กจ็ะไมย่อม
ท างานผดิพลาดเลย “พวกเรานาฬกิา รกัษาเวลา ทุกเมือ่เชื่อวนั แมเ้ราตวัเลก็ แต่กส็ าคญั เดนิ
ผดิพลาดนัน้ ท าคนวุ่นวาย” 

โอ๊ยมวัแต่รอ้งเพลงเชยีรเ์พลนิเลยเรา ถงึเวลาปลุกแลว้  กรีง๊งงงงง เสยีงนาฬกิาดงัขึน้ ด.ญ.สายไหม 
พลกิตวัแลว้คอ่ยๆยดืแขนขึน้ไปจบันาฬกิากดปุ่ มปิดเสยีงอยา่งงวัเงยี หา้ว...เชา้แลว้ซ ิเดก็สาวตา
กลม ผมสัน้ลุกขึน้จากเตยีงนอนไปอาบน ้าแต่งตวัเพื่อเตรยีมไปโรงเรยีนเหมอืนทุกวนั “ขอบใจนะจะ๊
คุณตวักลมทีป่ลุกฉนั” คุณตวักลมยิม้..เราโชคดจีงัทีเ่ป็นนาฬกิาของสายไหม 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ถา้ทุกคนรูห้น้าที ่ท าหน้าทีข่องตนเองอยา่งดแีลว้ ทุกเวลานาทกีจ็ะใชไ้ปอยา่งมคีุณค่า 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 4   การส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9   การเดินทางส ารวจ              เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 ลกูเสอืสามารถวางแผนในเรือ่งการเดนิทาง ค่าใชจ้า่ยส าหรบักองหรอืหมูล่กูเสอืในการ

ออกไปนอกสถานทีร่ว่มกบัผูก้ ากบัได ้
1.2 ลกูเสอืบอกขอ้ควรปฏบิตัใินขณะเดนิทางส ารวจได้ 

2.  เน้ือหา 
การวางแผนการเดนิทางไกล 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 แบบฟอรม์รายงานผลการวางแผนเดนิทางไกล, แผนทีก่ารเดนิทาง 
3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การวางแผนการเดนิทางไกล 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) หมูล่กูเสอืประชุมวางแผนการปฏบิตักิจิกรรมการเดนิทางส ารวจตามหวัขอ้ดงันี้ 

(1)  ก าหนดจุดประสงคข์องการเดนิทางส ารวจ 
(2)  ก าหนดสถานทีจ่ะเดนิทางส ารวจ 
(3)  ระยะเวลาในการเดนิทาง 
(4)  วธิเีดนิทาง (เดนิหรอืขีจ่กัรยาน) 
(5)  ก าหนดค่าใชจ้่ายในการเดนิทางส ารวจท าบญัชวี่าจะใชจ้า่ยอะไร 
(6)  กจิกรรมระหว่างเดนิทางส ารวจมอีะไรบา้ง (ฐานกจิกรรม) 
(7)  การรายงานผลเมือ่เดนิทางส ารวจกลบัมาแลว้ 

   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปการวางแผนตามขัน้ตอนโดยใหทุ้กคนลงมตเิลอืก 
กจิกรรมการเดนิทางส ารวจของหมูท่ีทุ่กคนเหน็ว่าดทีีสุ่ดเพื่อปฏบิตักิารเดนิทางส ารวจจรงิ 
 4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 

5.1 สงัเกตความสามารถในการวางแผนการเดนิทางส ารวจทีเ่ป็นระบบหมู่ 
5.2 ตรวจรายงานผลการวางแผนเดนิทางส ารวจนอกสถานศกึษา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 

เพลง 
  เดินทางไกล 

เกดิมาเป็นคน  ตอ้งตรงเวลา  อยา่งมวัรอชา้รบีมาไวไว 
เรอืงเดนิทางไกล  จะไกลเพยีงใด  ถา้หากตัง้ใจ  ตัง้ใจจรงิ  

  เรงิส าราญ  เราเบกิบานเดนิทางไกล 
 เดนิครัง้ใด เราสุขใจจรงิ ๆ   
 

ใบความรู้ 
การวางแผนการเดินทางส ารวจ 

 การเดนิทางไปส ารวจหรอืเยอืนสถานทีต่่าง  ๆ นอกจากโรงเรยีนนัน้  เป็นสิง่ทีน่่าสนใจ น่าตื่นเตน้ ให้
ทัง้ความรูแ้ละความสนุกสนาน  ก่อนทีล่กูเสอืส ารองจะเดนิทาง ตอ้งวางแผนรว่มกนักบัผูก้ ากบัลกูเสอื 
ตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 1.  ก าหนดจุดประสงค์  ต้องช่วยกนัคดิว่า  ในการเดนิทางไปส ารวจสถานที่ต่างๆ นอก
โรงเรยีนนัน้  มจีดุประสงคห์รอืจดุมุง่หมายใด  เพื่ออะไร  โดยก าหนดเป็นขอ้ๆ 
 2.  การก าหนดสถานท่ี  จะเดนิทางไปที่ใดบ้าง  อาจเดนิทางไปส ารวจเพยีงแห่งเดยีวหรอื
หลายแห่งก็ได้  สถานที่ควรส ารวจ  เช่น  บ้านบุคคลส าคญั  สถานที่ทางประวตัศิาสตรห์รอืศาสนา  
สวนสตัว์  สวนสาธารณะ  พพิธิภณัฑสถาน  จะต้องบนัทกึสถานที่ส ารวจไว้ตามล าดบัและเตรยีม
รายการสิง่ของที่จ าเป็นต้องใช้  และจะต้องตดิต่อสถานที่ต่างๆ ไว้ให้เรยีบรอ้ย  และต้องศกึษาหา
ความรูเ้กีย่วกบัสถานทีเ่หล่านัน้ไวล้่วงหน้า 
 3.  ระยะเวลา  ช่วยกนัคดิว่าจะต้องใช้เวลาในการเดนิทางเท่าใด  ใช้เวลาส ารวจสถานที่
แต่ละแห่งเท่าใด  และเดนิทางไป-กลบัเท่าใด  ก าหนด  วนั  เดอืน  ปี  และเวลาทีจ่ะไปส ารวจ 
 4.  วิธีการเดินทาง  ช่วยกนัก าหนดวธิกีารเดนิทาง  เช่น  อาจจะเดนิ  หรอืโดยสารรถประจ า
ทาง  ลงเรอื หรอืรถไฟ  หรอืเช่าเหมารถ  หรอืบางครัง้ลกูเสอืส ารอง – เนตรนารสี ารองอาจตอ้ง
เดนิทางหลายวธิกีใ็หก้ าหนดไวใ้หช้ดัเจน 
 5.  ค่าใช้จ่าย ช่วยกนัคดิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางคนละเท่าใด  ใหแ้ยกเป็นค่ารถ  ค่าทีพ่กั  
ค่าอาหาร  และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
 6.  กิจกรรม  ช่วยกนัก าหนดกจิกรรมต่างๆ ไวใ้หช้ดัเจน  เช่น  จะส ารวจอะไร  จะดอูะไร    
จะเล่นเกมอะไร 
 7.  การรายงานผล  เมือ่กลบัจากการส ารวจแลว้จะตอ้งรายงานผลใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืทราบดว้ย 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ลกูเต่าบกกบัลงุเต่าน ้า 

 ลกูเต่าบกตวัหนึ่งเดนิทางเพื่อคน้หาดนิแดนทีอุ่ดมสมบูรณ์วนัหนึ่งลูกเต่าบกเดนิทางมาถงึบงึน ้า
ทีก่วา้งใหญ่และไดพ้บกบัลุงเต่าน ้าขนาดใหญ่ใจดีลุงเต่าน ้าพาลูกเต่าบกว่ายน ้าเทีย่วทีบ่งึน ้าแห่งนัน้
ทัง้สองสนิมสนมกนัอย่างเรว็ต่อมาลูกเต่าบกอยากเหน็ทีอ่ยู่ของมนุษยท์ีลุ่งเต่าน ้าเล่าใหฟั้งแมลุ้งเต่า
น ้าจะทดัทานอย่างไรลูกเต่าบกกไ็ม่ฟังลุงเต่าน ้ารกัและเป็นห่วงลูกเต่าบกจงึตดัสนิใจเดนิทางไปด้วย
ไปดูที่อยู่ของมนุษยท์ัง้สองถูกมนุษยจ์บัไปขายที่บรเิวณหน้าวดัแห่งหนึ่งโชคดทีี่มเีดก็ใจดมีาซื้อลูก
เต่าบกไปปล่อยเดก็น้อยไม่เขา้ใจว่าลูกเต่าบกว่ายน ้าไม่เก่งจงึพยายามโยนลูกเต่าบกลงไปในแม่น ้า
ขณะนัน้มคีนใจดีอีกคนหนึ่งซื้อลุงเต่าน ้ามาปล่อยลุงเต่าน ้าจงึว่ายน ้ามาช่วยชีวิตลูกเต่าบกไว้ได้
ทนัเวลาทัง้สองขอบคุณคนใจดแีละว่ายน ้าไปจากทีน่ัน่โดยไมห่วนกลบัมาอกีเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความมเีมตตากรณุาเป็นคุณสมบตัทิีส่ าคญัของคนเรา   
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 4   การส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10   รกัษ์สาธารณสถานในท้องถ่ิน            เวลา   2   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
ลกูเสอืสามารถส ารวจและมสี่วนรว่มในการรกัษาสาธารณสมบตัใินชุมชน 

2.  เน้ือหา/สาระ    
ส ารวจสาธารณสมบตัใินชุมชน และมสี่วนรว่มในการรกัษาสาธารณสมบตัใิหอ้ยูใ่นสภาพดี 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 วสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการท าความสะอาด 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) มอบหมายพืน้ทีใ่หล้กูเสอืแต่ละหมู ่ออกส ารวจสถานทีส่าธารณประโยชน์ใกลโ้รงเรยีน 

เช่น ทีอ่่านหนงัสอืพมิพห์มู่บา้น วดั สวนสาธารณะ เป็นตน้  
          (2) รายงานในกองลกูเสอื และสรปุว่าแต่ละหมู่จะเลอืกพฒันาสถานทีแ่ห่งใด 

         (3) ลกูเสอืแต่ละหมูว่างแผนท าความสะอาด/พฒันา สถานทีท่ีห่มูร่บัผดิชอบ และนดั 
หมายจดัเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัท าความสะอาดในครัง้ต่อไป 

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) ปฏบิตัติามทีว่างแผนไวโ้ดยผูก้ ากบัลกูเสอืคอยควบคุมดแูล อยา่งใกลช้ดิ 
   (2) ประชุมประเมนิถงึการท างานปัญหาทีเ่กดิขึน้และขอ้ควรปรบัปรงุแกไ้ขการท างาน

ภายในหมูข่องตนในคราวต่อไป 
   (3) เกบ็รวบรวมภาพและบนัทกึการดแูลรกัษาสาธารณสมบตัแิต่ละครัง้ 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการวางแผนการปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื่น 
 5.2 ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยของผลงาน  และการท าความสะอาดสถานทีใ่นชุมชน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
เพลง 

งานส่ิงใด 

งานสิง่ใด  งานสิง่ใด  แมใ้ครละเลยทิง้ปล่อย 
มวัแต่คอย  เฝ้าแต่คอย   หวงัคอยแต่เกีย่งโยนกลอง 
ไมม่เีสรจ็  ไม่มเีสรจ็รบัรอง    จ าไวทุ้กคน 
ตอ้งท างาน  เราตอ้งช่วยกนั   ช่วยกนั  ช่วยกนั  ช่วยกนั 

 

ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมูล่กูเสอืเมือ่มารว่มอยู่ ต่างคนต่างรูก้นัดวี่าหน้าทีทุ่กอยา่ง 
ตอ้งช่วยกนัท า  ท าไมเ่วน้ว่าง    งานทุกอย่าง  งานทุกอยา่ง  จะเสรจ็ไดง้่ายดาย 

 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ความฝันของผเีส้ือ 

 ณ เมอืงใหญ่แห่งหนึ่ง ผเีสือ้ตวัน้อย ก าลงับนิหาอาหารกบัแมข่องมนั สิง่ทีท่ ัง้สองมองหา เป็น
อะไรที่สุดแสนจะธรรมดาส าหรบัโลกใบนี้ แต่มนัช่างหายากเยน็จรงิ ๆ “แม่จ๋า หนูหวิ ท าไมจงึหา
ต้นไม้และดอกไม้ได้แสนจะยากเยน็อย่างนี้ โลกช่างโหดร้ายจงั”  แม่ผเีสื้อยิ้มอย่างอ่อนโยนพลาง
ปลอบลูกน้อย “ โลกไม่เคยโหดรา้ยกบัเราเลยลูก แต่โลกใบนี้ถูกผูค้นท ารา้ย พวกเขาพรอ้มใจกนัท า
รา้ยธรรมชาตอิยา่งหนกั ตดัตน้ไม ้ทิง้ขยะเพิม่มลพษิ ท าใหโ้ลกรอ้นขึน้ ลกูเคยไดย้นิไหมทีเ่ขาพูดกนั
ว่า “เดด็ดอกไม้ดอกเดียวกส็ะเทือนถึงดวงดาว”ไมว่่าใครจะท าอะไรทีไ่หน มผีลกระทบต่อเนื่องไป
ถงึกนัไดห้มดทัง้โลกเลยลกู อดทนอกีนิดนะเดีย๋วเรากจ็ะไดก้นิอาหารแลว้ลกู” 
   เบือ้งหน้าของผเีสือ้ทัง้สอง ในทีสุ่ดกพ็บกบัพุ่มดอกไมแ้ห่งความหวงั สองแมล่กูต่างรบีเขา้ไป
ดื่มน ้าหวานจากเหล่าเกสรดอกไม ้ลูกผเีสือ้ขณะดื่มน ้าหวานกค็รุ่นคดิถงึสิ่งทีแ่ม่เล่าให้ฟัง มนุษยท์ า
รา้ยธรรมชาตทิ าใหโ้ลกกลายเป็นแบบนี้…เดด็ดอกไมด้อกเดยีวกส็ะเทอืนถงึดวงดาว?? ลกูผเีสือ้มอง
ดอกไมท้ีอ่ยูร่อบๆ แลว้เขากค็ดิบางอยา่งได้….ในมมุทีก่ลบักนั    
 “แค่เดด็ดอกไมด้อกเดยีวก็สะเทอืนถงึดวงดาวแล้ว ถ้าอย่างนัน้...ผมที่เป็นผเีสื้อก็สามารถ
ช่วยผสมเกสร ช่วยขยายพนัธุ์ต้นไม้ คงจะมคีุณค่ามากมายต่อโลกใบนี้ได้ ผมจะท าเพื่อที่สกัวนั 
ดอกไมจ้ะงอกงามเบ่งบานไปทัว่โลก” ลกูผเีสือ้กล่าวดว้ยแววตาทีเ่ปล่งประกายไปดว้ยความหวงั  
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เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จงช่วยกนัรกัษาธรรมชาต ิ

ใครจะเอากระพรวนไปแขวนคอแมว 

      กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้...หนูๆ ทัง้หลายเปิดการประชุมเพื่อปรกึษาหารอืและพจิารณาด้วย
สตปัิญญา กนัว่าจะเอาชนะศตัรซูึง่กค็อืแมว...ทีช่อบเขา้มาท ารา้ยพวกมนักนัอย่างไรดบีางตวัก็พูดว่า
เอาอย่างนี้ส.ิ.บางตวัก็พูดว่าเอาอย่างนัน้ส.ิ..ให้วุ่นวายไปหมดและในที่สุดหนูหนุ่มตัวหนึ่งได้ลุกขึ้น
แลว้ออกความ คดิเหน็ว่า        
 " ข้าคิดออกแล้ว...และความคิดน้ีทุกตวัในทีน้ี่จะต้องเห็นด้วยแน่นอน"มนัพูด"สิง่นัน้
กคื็อจะต้องมีใครตวัใดตวัหนึง่ในพวกเราต้องเอากระพรวนผกูโบวแ์ล้วเอาไปแขวนทีค่อของแมว
เอาไว้ เพราะเสียงกระพรวนจะท าให้พวกเราได้รู้ถึงว่าเวลาทีแ่มวมนัได้มาอยู่ใกล้ๆ เมือ่นัน้
พวกเรากเ็กบ็ตวัหลบอยู่ไม่ออกไปจนกว่ามนัจะเดินพ้นไป" 
  ข้อเสนออันนี้เป็นวิธีการที่ฉลาดที่สุดหนูทุกตัวท าการปรบมอืแสดงความชื่นชมเห็นด้วย 
จนกระทัง่หนูแก่ตวัหนึ่งไดลุ้กขึน้แลว้พูดว่า"เป็นวิธีการทีฉ่ลาดทีส่ดุ แต่ว่าใครเล่า จะเป็นคนเอา
กระพรวนไปแขวนทีค่อแมวล่ะ"สุดท้ายกไ็ม่มหีนูตวัไหนที่จะกล้ารบัอาสาออกไปเอากระพรวนไป
แขวนทีค่อของแมว กนัสกัตวั ดงันัน้หนูแก่จงึไดพ้ดูสรปุว่า " ของบางอย่างนัน้ พดูได้ง่าย แต่ท าได้ยาก " 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ของบางอยา่งนัน้ พดูไดง้า่ย แต่ท าไดย้าก  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 5 การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11   ส ารวจธรรมชาติและดแูลส่ิงแวดล้อม             เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืบอกความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีม่ต่ีอการด าเนินชวีติของ
ชุมชนได ้
2.  เน้ือหา 
 2.1 การส ารวจธรรมชาตแิละสิง่มชีวีติ รอบ ๆ ตวั 
 2.2 การสงัเกตจดจ า และบอกประโยชน์ของสิง่ทีพ่บเหน็ทีม่ต่ีอการด าเนินชวีติของชุมชน 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบงาน 
 3.3 แบบบนัทกึการส ารวจ 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

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

 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน ากองลกูเสอื ออกส ารวจธรรมชาตใินชุมชนรอบโรงเรยีน มอบหมายใหล้กูเสอื

จดบนัทกึ และหาขอ้มลูของสิง่ทีพ่บในธรรมชาตริอบชุมชน หมูล่ะ อย่างน้อย 4 อย่าง เช่น บ่อน ้า 
ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้ทีพ่บระหว่างทาง สมนุไพร อากาศทีอ่ยูร่อบ ๆ ตวั ไสเ้ดอืนดนิ ผเีสือ้ นก ทุ่งนา 
ควาย สุนขัเฝ้าบา้นฯลฯ ใหเ้ตรยีมหาขอ้มลูจากการสอบถามคนในชุมชนและเตรยีม 
วาดภาพประกอบ น ามาจดัท าสมุดภาพ ตามค าสัง่ในใบงาน  

   (2) นดัหมายใหส้่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอืครัง้ต่อไป 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ เลกิ) 

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

 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
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   (1) ลกูเสอืรายงานทลีะหมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอืเปิดโอกาสใหห้มูอ่ื่นซกัถามเพื่อความเขา้ใจ และ
อภปิรายแสดงความเหน็ได ้จนครบทุกหมู ่พรอ้มส่งสมดุภาพ 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิ ชวนคุย และช่วยเพิม่เตมิ ดว้ยประเดน็ค าถาม 
  - ถา้เราท าลายสิง่ต่าง ๆ ทีม่อียูใ่นธรรมชาต ิเช่น ตดัตน้ไม ้ ทิง้ขยะลงบ่อน ้า  
ใชย้าฆ่าแมลง เผาขยะใหเ้กดิควนัพษิ ฯลฯ จะมผีลต่อชวีติของคนเราอยา่งไร 
  - ลกูเสอืคดิว่าตนเองจะสามารถมสี่วนรว่มในการดแูลทรพัยากรธรรมชาต ิ 
และสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งไรบา้ง  

   (3) มอบหมายใหห้มูล่กูเสอืหาขอ้มลูเกีย่วกบัควนัพษิ ซึง่เป็นมลพษิทางอากาศและ 
การป้องกนั เพื่อใชใ้นกจิกรรมครัง้ต่อไป   

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ตรวจสอบผลงานจากการส ารวจ 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 องคป์ระกอบทกัษะชวีติส าคญัทีเ่กดิจากกจิกรรม คอื การคดิวเิคราะหแ์ละตระหนกัถงึ
ความส าคญัของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอชุมชน 
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เพลง 
ต้นไม้มีประโยชน์ 

ป่าไม ้   ไมผ้ล   พชืผกั        ประโยชน์มากนกันานปัการ 
ใชท้ าเป็นอาหาร                           ท าเชือ้เพลงิฟืนถ่านสรา้งบา้นอยูอ่าศยั 
ท าเครือ่งมอืเครือ่งใช ้                     ท าเสือ้ผา้สวมใส่และน าไปใชท้ ายา 
ป่าไมใ้หคุ้ณค่าเลศิลน้                     เพราะช่วยใหฝ้นตกตามกาลเวลา 
ช่วยดดูซบัคงคา                              มใิหน้องไหลบ่าทว้มทน้นาและไร่ 
ท าใหอ้ากาศแจ่มใส                        เราจงึควรรว่มใจอย่าท าลายตน้ไมเ้อย 

ต้นไม้ 
ตน้ไมค้อืสิง่แวดลอ้ม    ยอ้มความชุ่มชื่นชวีติ 

เจา้ดดูอากาศเป็นพษิ      ท าใหช้วีติสดชื่นยนืยาว 
อากาศเป็นพษิชวีติจะสัน้     ตน้ไมเ้ท่านัน้ 
ทัง้กนัและแก ้     ตน้ไมก้ าเนิดก่อเกดิทรพัยแ์น่ 
ตน้ไมแ้น่แท ้     แกช้่วยกนั 
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เกม  

เกม เสือกินววั 
วิธีเล่น 

1.  ใหล้กูเสอื เขา้แถวเป็นวงกลม   จบัมอืกนั 
2.  เลอืกลกูเสอื  2  คน  คนหนึ่งใหเ้ป็นววั  อกีคนหน่ึงใหเ้ป็นเสอื 

 3.  เมือ่ไดย้นิสญัญาณ  เริม่เล่น  คนทีเ่ป็นเสอื ตอ้งพยายาม จบัคนทีเ่ป็นววัใหไ้ด ้คนที่ 
จบัมอืเป็นวงกลม  คอยเปิดทางใหว้วัหนี และคอยกนัเสอืไมใ่หผ้่านไปได ้ ถา้เสอืจบัไดก้ช็นะ  
จะสลบักนัเป็นเสอืหรอืเปลีย่นคู่กไ็ด ้ 
 

 
ใบงาน 

 
 ใหห้มูล่กูเสอืออกส ารวจธรรมชาตใิกลโ้รงเรยีนตามทีผู่ก้ ากบัลกูเสอืน าไปและปฏบิตักิจิกรรมดงันี้ 
  1.  จดบนัทกึธรรมชาตทิีพ่บเหน็  อยา่งน้อย  3  อยา่งแต่ละอยา่งหาขอ้มลูประกอบไดแ้ก่ 
   1.1  ชื่อสิง่ทีพ่บ 
   1.2  ลกัษณะเป็นอย่างไร 
   1.3  ต าแหน่งทีพ่บ 
   1.4  ประโยชน์/โทษ 
   1.5  ผูใ้หข้อ้มลู 
  2.  วาดภาพธรรมชาตทิีเ่ลอืกจดบนัทกึ 
  3.  จดัท าสมดุภาพ 
  4.  ท าขอ้มลูรายงานในกองลกูเสอืในการประชุมกองครัง้ต่อไป 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เร่ือง ผีเส้ือแสนสวย 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 คุณยายของเอื้อมชอบเล่านิทานและเรื่องต่างๆ ที่คุณยายได้พบเห็นให้เอื้อมฟังอยู่เสมอ  
วนันี้ขณะทีน่ัง่เล่นทีส่นามหน้าบา้น เอื้อมมองเหน็ผเีสือ้หลายตวัก าลงับนิตอมดอกไม ้คุณยายจงึเล่า
เรื่องผเีสื้อให้ฟังว่าผเีสื้อเป็นแมลงที่มปีีกสสีนัสวยงามท าให้คนหลงไหลและสงสยัในธรรมชาตทิี่แท้จรงิ
ของมนั ผีเสื้อชอบแสงอาทิตย์และอากาศเย็นสบาย เรามกัเห็นมนับินวนเวียนตามดอกไม้อย่าง
สนุกสนาน อย่างไม่รู้จกัหยุดหย่อนหรอืเหน็ดเหนื่อย การที่มนับนิคละเคล้าเกสรดอกไม้อยู่เช่นนี้ 
เพราะมนัต้องการน ้าหวานจากเกสรดอกไมเ้ป็นอาหารและมนัยงัช่วยในการผสมพนัธุด์อกไมด้ว้ย  
คุณยายเล่าต่อว่านักชวีวทิยาประมาณว่าขณะนี้ในโลกมผีเีสือ้ 7,000 ชนิด ส่วนในประเทศไทยเรามี
ผเีสือ้ประมาณ 900 ชนิดเท่านัน้ 
 คุณยายจงึถามเอือ้มว่าท าอยา่งไร เราจะท าใหม้ผีเีสือ้มากขึน้ได ้เอือ้มตอบว่าคนเราตอ้งไม่
ฆา่ผเีสือ้ และช่วยกนัปลกูต้นไม ้ดอกทีม่นี ้าหวานเป็นอาหารของผเีสือ้ คุณยายชมว่าเอือ้มฉลาดและ
เป็นเดก็ช่างคดิ เอือ้มดใีจมากและขอบคุณทีคุ่ณยายเล่าเรือ่งผเีสือ้ 
เรือ่งนี้สอนใหรู้ว้่า เราไมค่วรท าลายธรรมชาต ิเพราธรรมชาตทิ าใหโ้ลกสดใส 
 

ต้นแอปเป้ิลกบัเดก็น้อย 

 เดก็ผู้ชายตวัเลก็ๆคนนึงชอบมาเล่นที่ต้นแอปเป้ิลใหญ่ทุกวนั  เขาปีนขึน้ไปกนิลูกแอปเป้ิล
บนต้นและกน็อนหลบัใต้ร่มเงาของต้นไม ้เขารกัต้นไมแ้ละต้นไมก้็รกัเขา เวลาผ่านไปเดก็น้อยโตขึน้ 
เขาไม่อยากมาวิง่เล่นทีต่้นไมแ้ลว้แต่อยากไดข้องเล่นแทน ต้นแอปเป้ิลจงึแนะใหเ้ขาเกบ็ลูกแอปเป้ิล
ไปขาย เมือ่เดก็ชายไดข้องเล่นใหมเ่ขากไ็มม่าเล่นทีต่้นไมอ้กีเลย ตน้ไมไ้ดแ้ต่คอย  
 เวลาผ่านไปเดก็น้อยโตเป็นชายหนุ่ม เขากลบัมาหาต้นไมอ้ย่างเศรา้สรอ้ย "มาหาฉัน และมา
เล่นกบัฉนัเหรอ"ตน้ไมถ้ามอยา่งดใีจ 
  "ฉันไม่มเีวลามาเล่นหรอกฉันมคีรอบครวัแล้วฉันต้องท างานเพื่อครอบครวัของฉันเองเรา
ตอ้งการบา้นช่วยฉนัไดไ้หม" 
 ต้นไมจ้งึแนะใหเ้ขาตดักิง่กา้นทัง้หมดของตน้ไมไ้ปสรา้งบา้นชายหนุ่มจากไปอย่างมคีวามสุข
แต่ตน้ไมถู้กทิง้ใหเ้ศรา้เดยีวดาย 
 วนัหน่ึงในฤดรูอ้นชายหนุ่มกลบัมาหาตน้ไม ้ซึง่ดใีจมาก เขาบอกกบัตน้ไมว้่า "ฉนัรูส้กึผดิหวงั
กบัชวีติ และเริม่แก่ขึน้ฉันอยากแล่นเรอืไปพกัผ่อนไกลๆให้เรอืฉันได้ไหม"ต้นไมจ้งึให้ล าต้นเอาไป
สรา้งเรอื เขาล่องเรอืไปและไมเ่คยกลบัมาอกีเลย 
 หลายปีผ่านไปในทีสุ่ดชายหนุ่มกลบัมาคราวนี้เขาดูแก่ลงไปมากต้นไมร้บีออกตวั "ฉันเสียใจ 
ฉันไม่เหลอือะไรจะใหอ้กีแลว้ไม่มผีลแอปเป้ิลให ้....ฉันไม่มลี าตน้ใหปี้นอกีแลว้สิง่เดยีวทีเ่หลอื มเีพยีงราก
ทีก่ าลงัจะตาย" 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  3  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 55 

 

 ชายหนุ่มตอบว่า "ฉันไม่มฟัีนจะกินแล้วฉันปีนไม่ไหว และฉันก็แก่แล้วด้วย ตอนนี้ฉันไม่
ตอ้งการอะไรอกีแลว้ แค่อยากไดท้ีพ่กัพงิฉนัเหนื่อยมาหลายปีแลว้" 
 "รากของต้นไมแ้ก่ๆจะเป็นที่พกัพงิของเธอได้ มาส ินัง่ลงขา้งๆฉัน ...หลบัให้สบาย....."เดก็
น้อยนัง่ลงขา้งๆตน้ไมด้ใีจ ยิม้...และน ้าตาไหล 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ต้องกตญัญูต่อพ่อแม่ผู้มพีระคุณ ต้นไมใ้นเรื่องก็เปรยีบเหมอืนกบัพ่อแม่ ที่คอย
ดแูลห่วงใยเราตลอดเวลา 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12   รู้เท่าทนัส่ือโฆษณา               เวลา   1  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืรูเ้ท่าทนัสื่อและโฆษณาชวนเชื่อ 
2.  เน้ือหา 

2.1 การวเิคราะหโ์ฆษณาสนิคา้ทีโ่ฆษณาในสื่อสิง่พมิพ์ 
 2.2 โทษของการโฆษณาและผลกระทบต่อผูบ้รโิภค 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เกม  
 3.2 รปูภาพหรอืของจรงิทีเ่กีย่วกบัสนิคา้อุปโภค และบรโิภคชนิดต่าง ๆ 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) หมูล่กูเสอืเลอืกสนิคา้หมูล่ะ 1 ชนิด และเล่นบทบาทสมมตโิฆษณาเพื่อขายสนิคา้ 
    2) ลกูเสอืหมูอ่ื่น ช่วยกนัคดิหาเหตุผลคดัคา้นการโฆษณาสนิคา้แต่ละชนิด 
    3) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิดว้ยค าถามดงันี้ 
  - กจิกรรมนี้ ใหข้อ้คดิอะไรบา้ง 
  - การโฆษณาสนิคา้ทีเ่กนิความเป็นจรงิจะมผีลต่อผูบ้รโิภคอยา่งไร 

   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปหลกัการในการเลอืกซือ้สนิคา้   
 - ควรตรวจสอบขอ้มลูของสนิคา้ ว่าเป็นจรงิตามค าโฆษณาหรอืไม ่และไมม่ผีลเสยี 

ต่อผูบ้รโิภค  
 - เปรยีบเทยีบคุณภาพสนิคา้และราคาจากผูผ้ลติหลายราย ใหม้ัน่ใจว่าไมไ่ดข้าย 
        เกนิราคาทีค่วรเป็น  
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.2 สงัเกตการแสดงความคดิเหน็ 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 

เกม 
    ต่อยาว 

วิธีการเล่น 
1.  ใหล้กูเสอืแต่ละหมูแ่ขง่ขนักนั โดยใหย้นืรวมกนั อยู่หลงัเสน้เริม่ 
2.  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกกระดาษหนงัสอืพมิพ ์ใหห้มูล่ะ  1  แผ่น 
3.  เมื่อไดย้นิสญัญาณเริม่เล่น  ใหลู้กเสอืในแต่ละหมู่ ช่วยกนัฉีกกระดาษเป็นเส้นโดยไม่ให้

ขาดออกจากกนั  โดยใหค้นหนึ่งจบัยกปลายกระดาษไว้ทีเ่ส้นเริม่ คนอื่น ๆ พยายามฉีกกระดาษให้
ยาวทีสุ่ด โดยไมใ่หข้าดออกจากกนั 

4.  เมือ่หมดเวลา  ใหส้ญัญาณหยดุ หมูใ่ดฉีกกระดาษไดย้าวทีสุ่ดเป็นหมูช่นะ ใหห้มูอ่ื่นกล่าวชมเชย 
 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ไก่ แมว และหนู 

 มลีูกหนูซุกซนตวัหนึ่งหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านแลว้กลบัมาเล่าใหแ้ม่ฟังว่า  “หนูออกไปไกล
มาก  ไปเจอตวัอะไรก็ไม่รู ้ ส่งเสยีงรอ้งหนวกหูไม่หยุด  หน้าตาแปลก ไม่น่าไว้ใจ  มปีากยาว  คอยาว  
บนหวัมหีงอนอกีดว้ย และแทนทีจ่ะมขีาหน้าสองขาเหมอืนอย่างพวกเรา กลบัมปีีกสองขา้งแทน  แสห้าง
ของมนัก็แผ่ออกไปยาวมาก แล้วอยู่ด ีๆ มนัก็เอาปีกตสีขีา้งของมนัจะ้แม่ เสยีงดงัมากเลย ขนาดหนู
เองซึ่งเป็นลูกหนูทีก่ลา้หาญมาก ยงัตกใจจนต้องวิง่หนี แต่หนูไม่ได้วิง่อย่างเดยีวนะ หนูวิง่ไปและก็
รอ้งด่ามนัไปดว้ยจะ้แม่” สตัวท์ีล่กูหนูพดูถงึกค็อืไก่โตง้นัน่เอง 
 “ ยงัมอีกีตวันะแม่ ดูสง่างาม ท่าทางอ่อนโยนแลว้กใ็จดดีว้ย ถ้าไม่ใช่เพราะเจา้อสุรกายมปีีก
ตวันี้หนูคงไดคุ้ยกบัสตัวอ์กีตวัแลว้ ” 
 “รปูรา่งหน้าตาเป็นอย่างไรล่ะ”  แมห่นูถาม  
 “อ๋อ เขามขีนกบัหูเหมอืนเราเลย แต่ขนเขาเรยีบเป็นมนัมลีายด้วย มหีางยาวกว่าเรา ตาวาว ดู
เงยีบ ๆ คงเป่ียมไปด้วยความเมตตากรุณา  หนูก าลงัจะเข้าไปแนะน าตัวเองกับเขาอยู่พอด ี แต่เจ้า
อสุรกายมปีีกตวันัน้มนัส่งเสยีงไล่หนูออกมาเสยีก่อน” 



58 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

 “ลกูเอ๋ยแม่จะบอกอะไรให ้สตัวท์่าทางใจดทีีห่นูบอกนัน้ เขาเรยีกว่าแมว มนัชอบกนิหนูมาก เป็น
ศตัรตูวัส าคญัของเราทเีดยีวแหละ ส่วนอสุรกายมปีีกนัน้คอืไก่ ซึ่งไม่มอีนัตรายต่อเราเลย จงจ าไว้นะลูก
ว่าหน้าตาท่าทางไมไ่ดบ้อกถงึนิสยัใจคอทีแ่ทจ้รงินะลกู”  

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า อย่าตดัสนิคุณค่าของใคร  ดว้ยการดแูต่ภายนอกเท่านัน้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13   นาทีวิกฤต                          เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ลกูเสอืตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.  เน้ือหา 
 การตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า กรณลีกูเสอืเหน็คนตกน ้า 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 อุปกรณ์ช่วยคนตกน ้า เช่น เชอืก, ไม,้ ห่วงยาง 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัคดิหาทางออก กรณ ี“เหน็คนตกน ้า” ใน
ประเดน็ 

(1) จะช่วยหรอืไม่ช่วย เพราะอะไร 
(2) ถา้ช่วยจะมวีธิชี่วยเหลอืกีว่ธิ ีแต่ละวธิมีขีอ้ดแีละขอ้เสยีอยา่งไร 
(3) หมูต่ดัสนิใจเลอืกช่วยอย่างไร เพราะอะไร  

    2) สุ่มใหห้มู่ลูกเสอืรายงาน 1 - 2 หมู่ ผูก้ ากบัลูกเสอืน าอภปิรายใหห้มู่อื่นแสดงความเห็น
เพิม่เติม และร่วมกนัสรุป โดยผู้ก ากบัลูกเสอืช่วยเพิม่เติม  (วธิชี่วยคนตกน ้ าหรอืคนจมน ้ าได้แก่ 
1. การรอ้งเรยีกให้คนอืน่หรอืผูใ้หญ่ช่วย 2. การช่วยดว้ยการโยนอุปกรณ์ทีช่่วยลอยตวัเช่น ห่วงยาง 
หมอนลม ขวดน ้ าพลาสติกขนาดใหญ่  ลูกมะพร้าว แผ่นโฟมขนาดใหญ่ ลูกบอล ลูกบาส ฯลฯ 
3. การช่วยดว้ยการยืน่อุปกรณ์ เช่น ไมย้าว ๆ  เชอืก และ 4. การว่ายน ้ าออกไปช่วย ตอ้งมัน่ใจว่าว่าย
น ้าเป็นและตอ้งช่วยคนตกน ้าเป็นดว้ย ไมเ่ช่นนัน้อาจ ถูกคนตกน ้ากอดรดัจนจมน ้าไปดว้ย  ลกูเสอืตอ้ง
วเิคราะหใ์ห้ไดว้่า จะสามารถช่วยอย่างไรจงึจะรอดและปลอดภยัทัง้ 2 ฝ่าย  เพือ่ความปลอดภยัของ
ลูกเสอื ควรต้องใชว้ธิรีอ้งเรยีกใหค้นอืน่และผูใ้หญ่ช่วย ร่วมกบัวธิอีืน่ ๆ เช่น ถ้าไม่แน่ใจว่าน ้ าลกึมาก
น้อยเพยีงใด ใหโ้ยนอุปกรณ์ทีช่่วยลอยตวั หรอืยืน่ไมย้าวใหเ้กาะ ถ้ามัน่ใจว่าน ้ าไม่ลกึ ลูกเสอืมัน่ใจว่า
สามารถช่วยได ้ผูป้ระสบภยัเป็นเดก็ตวัเลก็กว่ามาก กอ็าจลงน ้าไปช่วยได ้) 

   3) หมูล่กูเสอืแขง่ขนัเกมเชอืกช่วยชวีติ   
 (1) ลกูเสอืแต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนลกึ  นายหมูอ่อกไปยนืห่างจากแถวประมาณ 

5 เมตร  สมมตวิ่าตกอยูใ่นบ่อน ้า 
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  (2) เมือ่ไดย้นิสญัญาณสมาชกิในหมูร่บีผกูปลายเชอืกตวัเองกบัเชอืกของสมาชกิ 
ทีย่นืตดิกนั ดว้ยเงื่อนพริอดแลว้ใหค้นทีย่นือยู่หวัแถว ถอืปลายเชอืกไวด้า้นหนึ่ง  อกีดา้นหนึ่งโยนให้
นายหมู่ของตวัเอง  เมื่อนายหมู่ได้เชอืกแลว้ใหผู้กเชอืกกบัเอวของตวัเอง ดว้ยเงื่อนบ่วงสายธนูเมื่อ
ผกูเสรจ็ใหส้มาชกิรบีดงึนายหมูต่นเองเขา้มารวมกบัสมาชกิคลา้ยกบัการ ช่วยดงึคนขึน้จากบ่อน ้า 
  (3)  ส ารวจการผกูเงือ่นของแต่ละหมู ่หมูไ่หนผกูไดถู้กตอ้งและท าเสรจ็ก่อนเป็นหมูท่ีช่นะ      

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.2 สงัเกตการแสดงความคดิเหน็ 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะห ์การตดัสนิใจ และการแกไ้ขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 13 
 
เพลง 

ร่วมใจ 

(สรอ้ย)  รว่มใจ  เราพรอ้มใจ  (3 ครัง้)  งานน้อยใหญ่พรอ้มใจกนัท า 
พวกเราลกูเสอืไทยต่างพรอ้มใจสามคัค ี น ้าใจเรากลา้ผจญ  บากบัน่อดทนหมัน่ท าความดี 

ผกูมติรและมไีมตรเีหมอืนดงัน้องพีร่บัความชื่นบาน (สรอ้ย) 
พวกเราลกูเสอืไทย  บุกป่าไปลุยน ้าเอง  แมเ้ราจะฝ่าภยัพาล  แต่จติเบกิบานเพราะความปรองดอง  

ชมฟ้าและน ้าล าคลอง  เสยีงคกึคะนอง  รอ้งเพลงเพลนิใจ (สรอ้ย) 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์   
  

สิงโตโลภมากกบักระต่ายป่า 
ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งสงิโตหวิโซตวัหนึ่งก าลงัหาเหยือ่ มนัพบกระต่ายป่าตวัหนึ่งเหน็แลว้น่ากิน 

จงึวิง่ตามกระต่ายป่าจนทนั ขณะจะจบักระต่ายป่ากนิก็เหลอืบไปเหน็กวางตวัหนึ่งวิง่ผ่านมา มนัคดิ
ใหมว่่ากวางน่าจะอรอ่ยกว่า และเป็นอาหารมือ้ใหญ่ดกีว่ากระต่ายทีต่วัเลก็นิดเดยีว 

ดงันัน้ มนัจงึปล่อยใหก้ระต่ายป่าหลุดรอดไปแลว้มนัเองกว็ิง่กวดตามกวางไปทนัท ีแต่กวาง
ตวันัน้วิง่เรว็มากเรว็เสยีจนในไม่ชา้มนักล็บัหายไป เมื่อสงิโตเหน็หมดหวงัจะตามกวางไดท้นัมนักค็ดิ
ใหมอ่กีว่า“ฉันจะกลบัไปกินกระต่าย ดีกว่า”แต่เมือ่มนักลบัมาที ่ๆ ซึง่เมือ่ตะกีท้ีม่นัไดต้อ้นกระต่าย
จนจนมมุนัน้ มนัไดพ้บว่า กระต่ายไดห้นีหายไปเสยีแลว้ 

“โธ่เอ๋ย ฉันน่าจะกินกระต่ายเสียก่อนตัง้แต่ตอนทีพ่บเมือ่แรกแล้ว”สงิโตคร ่าครวญ
“นีเ่ป็นเพราะฉันโลภมากเกินไป ผลสดุท้ายกเ็ลยไม่ได้ กินอะไรเลย” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนฉลาดตอ้งรูจ้กัพอ ในสิง่ทีต่นมอียูแ่ลว้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14   ต้านภยัห่างไกลยาเสพติด               เวลา   1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
ลกูเสอืสามารถบอกโทษและพษิภยัของยาเสพตดิทีอ่ยูใ่กลต้วัได้ 

2.  เน้ือหา  
ยาเสพตดิเป็นปัญหาส าคญัทีส่่งผลกระทบต่อชวีติและอนาคตของเดก็และเยาวชน  ลกูเสอืจงึ

ควรตระหนกัในโทษและพษิภยัและหลกีเลีย่งให ้ ห่างไกลยาเสพตดิ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง   
 3.2 ขวดน ้า และถว้ยน ้า 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) หมู่ลูกเสอืแข่งขนักรอกน ้าลงขวดโดยผู้ก ากบัลูกเสอืแจกน ้าที่บรรจุเตม็ขวดให้หมู่ละ 
1 ขวด และแจกถว้ยพลาสตกิใหล้กูเสอืคนละ 1 ใบ การแขง่ขนั แบ่งเป็น 2 รอบ 

รอบท่ี 1 ใหน้ายหมูเ่ทน ้าในขวดแจกใส่ถว้ยของลูกเสอืในหมูทุ่กคนจนหมดขวด แลว้ 
ใหลู้กเสอืแต่ละคนกรอกน ้าในถ้วยลงขวดจนหมด  นายหมู่เอาขวดน ้ามาเปรยีบเทยีบกนั น ้าในขวด
ของหมูใ่ดมมีากทีสุ่ดเป็นผูช้นะ แต่ละหมูเ่กบ็ขวดน ้าของตนไวเ้ปรยีบเทยีบกบัรอบที ่2 

รอบท่ี 2 ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกขวดน ้าขวดใหม ่ใหห้มูล่กูเสอืด าเนินการเหมอืนรอบแรก 
แต่ ให้ทุกคนหมุนรอบตวัเอง 3 รอบก่อนกรอกน ้ากลบัลงขวด ทุกหมู่น าขวดน ้ามาเปรยีบเทียบกัน 
หมูใ่ดเหลอืมากทีสุ่ดเป็นผูช้นะ 
    2) ผู้ก ากับลูกเสือให้นายหมู่น าขวดน ้าของหมู่ในรอบแรก มาเทียบกับรอบที่ 2   
แล้วตัง้ค าถามว่าในกองลกูเสอืว่า “ท าไมน ้าในรอบที ่2 ของทุกหมู ่จงึเหลอืน้อยกว่าในรอบแรก”  
    3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถาม 2 – 3 คน แลว้สรปุว่า การหมนุรอบตวันัน้  เปรยีบเหมอืนการ  
ใชย้าเสพตดิ ซึง่มผีลเสยีต่อสตปัิญญาและความสามารถของคนผูน้ัน้ จงึท าใหก้รอกน ้าแลว้น ้าหก
มากกว่าตอนทีไ่มห่มนุตวั 
    4) ใหล้กูเสอืจบัคู่คุยกนั ช่วยกนัคดิว่ายาเสพตดิใกลต้วัทีล่กูเสอืรูจ้กั มอีะไรบา้ง และจะ
หลกีเลีย่งไดอ้ยา่งไร  
    5) ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถาม 2 – 3 คู ่และให ้คู่อื่น ๆ เพิม่เตมิ ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ และสรปุ 
(ไมล่องใชย้าเสพตดิ /ขอรอ้งดว้ยความห่วงใยใหค้นในครอบครวัเลกิ บุหรี ่และเหลา้ )  
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    6) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้คดิทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.2 สงัเกตการแสดงความคดิเหน็ 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ตระหนกัรูใ้นเรือ่งโทษ และพษิภยัของยาเสพตดิ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 
เพลง 

ยาเสพติด 
ดื่มเหลา้ท าลายชวีติ   ยาเสพตดิท าลายสงัคม 

ลกูเสอืไมค่วรนิยม                 ไมค่วรชื่นชมสบูบุหรีก่ญัชา 
มอรฟิ์น  ฝ่ิน  เฮโรอนิ                        ท ารา้ยร่างกายเหีย่วแหง้โรยรา 

ทดลองกบัอบายมขุ                     จะตอ้งทนทุกขต์ลอดเวลา 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ไก่ท่ีไข่เป็นทองค า 

      ผวัเมยีคู่หนึ่งเลีย้งไก่ไวก้นิไข ่เกดิโชคดมีแีมไ่ก่ประหลาดตวัหนึ่งออกไขเ่ป็นทองค าใหว้นัละ 
1 ฟอง ทุกวนัสองผวัเมยีจะน าไข่ทองค านัน้ไปแลกเป็นเงนิมคีวามเป็นอยู่อย่างสุขสบายไม่คดิจะท า
มาหากินให้เหนื่อย ได้แต่เที่ยวเล่นส าเรงิส าราญฟุ้งเฟ้อ ไม่เก็บสะสมหรอืห่วงอนาคตของตนเลย
 วนัหนึ่งทัง้สองนึกอยากที่จะไดเ้งนิมากกว่าที่เป็นอยู่ผู้เป็นเมยีจงึเสนอใหผ้่าทอ้งไก่ เพื่อเอา
ไข่ทองค าออกมามาก ๆ  สามเีหน็ดว้ย ทัง้สองช่วยกนัจดัการฆ่าไก่ตวันัน้เสยี แลว้ใชม้ดีผ่าทอ้งของ
มนัดูผลปรากฏว่า ไม่มแีมแ้ต่เศษทอง หรอือะไรที่จะเอาไปแลกเป็นเงนิได้เลยอยู่ในนัน้ ทัง้สองยนื
หน้าซดีและโศรกเศรา้" ฮือ่ ๆๆ หมดเลย..หมดแล้ว นีถ้่าเราไม่โลภมาก กย็งัมีไข่ทอง  
ตัง้วนัละฟอง ไปใช้แลกเงินได้ตลอดชีวิต น่าเสียดายจริง ฮือ่ๆๆๆ "จะมาคดิไดใ้นตอนนี้กส็าย
ไปเสยีแลว้... เพราะ ไก่ตวันัน้มนัไดต้ายลงไปเพราะมอืและความคดิโง่ๆ  ของตวัเองนัน่แหละ..สองผวั
เมยีเลยอดทีจ่ะมไีขท่องไปขายแลกเงนิและ อยูสุ่ขสบายเหมอืนเมือ่ก่อน 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ท าอะไรควรคดิใหร้อบคอบและควรพอใจในสิง่ทีต่นมอียู่  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 6   ความปลอดภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15   ความปลอดภยั                  เวลา   2   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
1.1 ลกูเสอืปฏบิตัติามกฎจราจรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

 1.2 ลกูเสอืบอกขอ้ควรปฏบิตัใินการป้องกนัภยัเมือ่ไมม่คีนอยูบ่า้นได้ 
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 กฎจราจร 
 2.2 ความปลอดภยัในการใชถ้นน 
 2.3 สิง่ทีค่วรท าเมือ่ทิง้บา้นไว ้โดยไมม่คีนอยู่ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 แผนภมูหิรอืภาพสญัญาณ และเครือ่งหมายจราจร 
3.3 ใบความรู ้
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 

4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

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

     3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
       (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้วามรูเ้รือ่งการปฏบิตัติามกฎจราจร โดยเรยีนรูเ้ป็นฐาน 
 ฐานที ่1 สญัญาณไฟ 
 ฐานที ่2 เครือ่งหมายจราจร เช่น ทางมา้ลาย หา้มจอด หา้มเลีย้ว ฯลฯ 
 ฐานที ่3 การเดนิทางเทา้  
      (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ 
    4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
    5) พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ ชกัธงลง เลกิ) 
4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
     1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2) เพลงหรอืเกม 

      3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
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        (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเกี่ยวกบัภยัทีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่ไมม่คีนอยูบ่า้น  
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัอภปิรายถงึขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่ไมม่ ี  

คนอยูบ่า้น แลว้เลอืก 1 รายการพรอ้มวาดภาพประกอบ น ามาเสนอในกองลกูเสอื 
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่ไมม่คีนอยูบ่า้น 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
      5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ตรวจผลงานและการน าเสนอ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 
 

เพลง 
เพลง  ดรูถยนต์ก่อน 

แมว้่าเราจะขา้มถนน               ดรูถยนต ์ดรูถยนต์ 
 แมว้่าเราจะขา้มถนน    ดรูถยนตก่์อน 
  หากรถยนตม์า    อยา่อวดเก่งกลา้ด่วนจร 
 ใหร้ถไปก่อน     แน่นอนปลอดภยั 

 
เพลง  ข้ามถนน 

อยา่เหมอ่มองตอ้งดขูา้งหน้า  อกีซา้ยและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
หากยวดยานหลายกต็อ้งอดใจทน   อยา่ตดัหน้ารถยนตท์ุกๆคนจงระวงัเอย 
มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุ่ม ตุม้มง 
 

ใบความรู้ 

 กฎหมายและเครื่องหมายจราจร 
 กฎและเครือ่งหมายจราจรทีล่กูเสอืควรศกึษาและเรยีนรู ้คอื  
 1. สญัญาณไฟ  
  สแีดง ให้รถทุกคนัที่จะวิง่ไปข้างหน้า หยุดที่เส้น 
  สเีหลอืง ให้รถทุกคนัเตรยีมตวั หรอืให้ระมดัระวงั เพื่อที่จะหยุดหรอืไป  
  สเีขยีว ให้รถผ่านไปได้ 
 2. เครื่องหมายจราจร เช่น ทางม้าลายส าหรบัให้คนขา้มถนน รถที่จะผ่านทางม้าลาย
ต้องขบัช้าๆหรอืหยุดให้คนเดนิข้ามไปก่อน 
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 3. การเดนิทางเท้า  
  3.1 ถนนที่มทีางเท้า ต้องเดนิบนทางเท้าให้ชดิทางซ้าย 
  3.2 ถนนที่ไม่มทีางเท้าจะต้องเดนิทางชดิขอบด้านขวา หนัหน้าสวนทางรถจะได้
มองเห็นรถข้างหน้าได้แต่ไกล  
  3.3 ไม่ควรข้ามถนนโดยออกจากที่ก าบงั เช่น ท้ายรถหรอืหน้ารถประจ าทางหรอื
ระหว่างซอกรถที่จอด เพราะจะมองไม่เห็นรถที่แล่นมาในระยะใกล้ 
  3.4 ก่อนข้ามถนนทุกครัง้ต้องหยุดยนืที่ขอบทาง มองดูทางขวา ทางซ้าย และ
กลบัมาดูทางขวาอีกครัง้เพื่อความแน่ใจว่าไม่มรีถแล่นมาในระยะใกล้  
  3.5 ต้องข้ามถนนขณะที่มสีญัญาณห้ามรถ และดูให้แน่ใจว่ารถหยุดสนิทแล้วไม่
ควรข้ามขณะที่มสีญัญาณปล่อยให้รถเดนิ เพราะจะเสี่ยงอนัตรายมาก  
 

ข้อควรปฏิบติัเม่ือไม่มีคนอยู่บ้าน  
 1. ก่อนออกจากบ้านควรดบัไฟหรอืปิดสวติซ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 2. ตรวจตราสิง่ต่างๆ อย่าให้มสีิง่ที่ตดิไฟ ถ้ามคีวรดบัให้หมด 
 3. ปิดประตูหน้าต่างให้เรยีบร้อย 
 4. ใส่กุญแจบ้านหรอืปิดรัว้บ้านให้แน่นหนา 
 5. ถ้าระบบไฟฟ้าสามารถตัง้เวลาเปิด-ปิดได้ ควรตัง้เวลาไว้ด้วย 

6. ปิดวาล์วน ้า 
 
 

 

 

 
 
 
  ห้ามกลบัรถ   ห้ามแล้วซ้าย          ห้ามเล้ียวขวา 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  3  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 67 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 
      เดก็ชายเด่ียว 

น.ส. จฑุามาส  ชุ่มเมอืงปัก ผูแ้ต่ง 

 ณ หมูบ่า้นในเมอืงเลก็ๆ แห่งหนึ่ง เดก็ชายเดีย่วอาศยัอยูก่บัพ่อแม ่เขามสีตัวเ์ลีย้งตวัหนึ่งคอื 
เจา้ดิก๊กี้ ทุกวนัพ่อจะพาเดก็ชายเดีย่วและเจา้ดิก๊กี้ไปเดนิเล่น บ้านของเดก็ชายเดี่ยวอยู่ตดิถนน 
ทุกครัง้ทีพ่่อพาไปมกัจะเตอืนว่า “เดีย่วรูไ้หมลูก ว่าเวลาเราเดนิบนถนนนัน้ จะต้องเดนิชดิขอบถนน
คอยระวงัรถที่วิง่ไปมา และเวลาข้ามถนนก็จะต้องระวงัรถที่วิ่งมาทัง้ทางซ้ายมอืและขวามอืให้ดี 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มรีถวิง่มาแน่ใจว่าปลอดภยัจงึค่อยขา้มถนน แลว้กห็า้มวิง่เล่นใกลถ้นนดว้ยนะลูก”
เดก็ชายเดีย่วตอบพ่อว่า “ครบัพ่อ ผมจะระวงัตวัเวลาเดนิทางหรอืจะขา้มถนนครบั” 
 วนัหน่ึงขณะทีแ่มก่ าลงัเล่านิทานใหเ้ดก็ชายเดีย่วฟัง  กไ็ดย้นิเสยีงเจา้นิ๊กกีเ้ห่าอยูห่น้าบา้น 
เพราะสุนขัตวัหนึ่งมาคุย้ถงัขยะอยูห่น้าบา้น เจา้ดิก๊กีไ้ดว้ิง่ไล่สุนขัตวันี้ไปทีถ่นนโดยไมไ่ดม้องว่ามรีถ
วิง่มา ท าใหถู้กรถชนพ่อกบัแมจ่งึพาเจา้ดิก๊กีไ้ปหาหมอเพื่อช่วยท าแผลให้ 
 พ่อจงึกลบัมาเตอืนเดก็ชายเดีย่วว่า “ จ าไดห้รอืเปล่าทีพ่่อเคยบอกว่า  ตอ้งระวงัเวลาเดนิหรอื 
ขา้มถนน เพราะไม่อย่างนัน้จะต้องเจบ็ตวัเหมอืนเจา้ดิก๊กี้ ” เดก็ชายเดี่ยวตอบพ่ออย่างจรงิจงัว่า 
“ครบัพ่อ ผมจะจ าไวใ้หด้”ี  

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การระมดัระวงัจะไมก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
 

ความรอบคอบ 
น.ส. จฑุามาส  ชุ่มเมอืงปัก ผูแ้ต่ง 

 เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ครอบครวัของสมโชคจะไปเยีย่มคุณยายที่จงัหวดันครสวรรค์ ทุกคน
ตอ้งเดนิทางไปโดยไมม่ใีครเฝ้าบา้น คุณพ่อและคุณแมจ่งึวางแผนการป้องกนัภยัในระหว่างไมอ่ยู่บา้น 
คุณพ่อโทรศพัท ์แจง้ขอรบับรกิารฝากบา้นกบัต ารวจในทอ้งทีท่ีบ่า้นตัง้อยู่ล่วงหน้าเรยีบรอ้ย ก่อนวนั
เดนิทางหลายวนั รวมทัง้น าทรพัยส์นิมคี่าฝากตูเ้ซฟธนาคาร 
 เชา้ตรูว่นัเดนิทาง คุณพ่อ คณุแมแ่ละสมโชค ช่วยกนัดแูลปิดไฟฟ้า ปิดสวติซไ์ฟฟ้า ปิดกอ็ก
และวาล์วน ้าประปา ปิดประตูหน้าต่างลอ็คอย่างเรยีบรอ้ย เมื่อคุณพ่อน ารถยนต์ออกจากรัว้บ้าน  
คุณแมก่ใ็ส่กุญแจประตรูัว้บา้นอยา่งแน่นหนา ทุกคนออกเดนิทางอยา่งสบายใจ ระหว่างไมอ่ยูบ่า้นคุณยาย 
ทุกคนพกัผ่อนกนัโดยไมม่คีวามกงัวลใจ 
 เมื่อกลบัมาถงึบา้นกพ็บว่าบา้นของตนปลอดภยั ทุกคนสบายใจมากยิง่ขึน้ และจะปฏบิตัิเช่น
เมือ่จะออกจากบา้นไปพรอ้มกนั สมโชคขอบคุณคุณพ่อ คุณแมท่ีช่่วยสอนใหเ้ป็นคนรอบคอบจนเป็นนิสยั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความรอบคอบจะท าใหเ้กดิความปลอดภยัเมือ่ไมอ่ยู่บา้น  



68 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 7   บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16   การบริการ                 เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถวางแผนรว่มกบัผูก้ ากบัและด าเนินการใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่นได้ 
2.  เน้ือหา 

การวางแผนและด าเนินการใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่น  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 ใบความรู ้ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผู้ก ากบัลูกเสอืน าลูกเสอืสนทนาเกี่ยวกับการบรกิาร ซึ่งการเป็นลูกเสอืนัน้ มหีน้าที่

กระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ใหล้กูเสอืเสนอแนวคดิในการใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่น  
   2) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายเรื่องการวางแผนให้บริการแก่ผู้อื่น แล้วให้ลูกเสือแต่ละหมู่

อภปิราย และวางแผนในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น พรอ้มบนัทกึไวเ้พื่อใหบ้รกิารต่อไป  
   3) ใหล้กูเสอืน าเสนอการวางแผนใหก้องลกูเสอืทราบ  
   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปกจิกรรม  
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการมสี่วนรว่มกจิกรรม 
 5.2 ตรวจผลงานการวางแผนการใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่น  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 

เพลง 
เจอะกนัสขุใจ 

 เจอะกนัวนันี้สุขใจ  สบายดหีรอืบอกมา 
  ห่างเธอฉนัเหงาอุรา   รอ้งร าดกีว่าวนัน้ีสุขใจ (ซ ้า) 
ใบความรู้ 

การวางแผนและด าเนินการให้บริการแก่ผูอ่ื้น 
 ผูก้ ากบัลกูเสอืรว่มกบัลกูเสอืส ารองวางแผนด าเนินการใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่น เช่น 
1. จดัสถานทีใ่นงานส่วนรวม เช่น งานโรงเรยีน งานวดั 
2. ท าความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน วดั ตลาด อนามยั ทีว่่าการอ าเภอ 
3. ประดษิฐข์องทีร่ะลกึ เพื่อจ าหน่ายหารายไดต้ามวตัถุประสงค ์เช่น ท าพวงกุญแจ ทีเ่ขีย่บุหรี ่แจกนั 
ดอกไม ้ฯลฯ 
4. ช่วยในการจ าหน่ายเพื่อการกุศล เช่น ของทีร่ะลกึ ดอกไมธ้ปูเทยีน งานวดั อาหาร  
5. ช่วยดแูลผูส้งูอายใุนชุมชน เช่น อ่านหนงัสอืใหฟั้ง กวาดบา้น กรอกน ้า รดน ้าตน้ไม ้ใหอ้าหารสตัวเ์ลีย้ง ฯลฯ  
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

มดกบันกเขา 

ในวนัที่ป่าแห้งแล้งขาดแคลนน ้า มดยกัษ์ตวัหนึ่งก าลงักระหายน ้าอย่างมาก ก าลงัไต่ไปกนิ
ตามน ้าพุที่ไหลเชี่ยว ด้วยความที่เขาตวัเลก็จงึพลาดตกลงไปและไหลไปตามล าธาร มดยกัษ์ตวันัน้
พยายามตะเกยีกตะกายขึน้ฝัง่ จนเจา้นกตวัหนึ่งเหน็เขา้จงึไปคาบใบไมท้ิง้ลงไปในน ้าใหเ้จา้มดยกัษ์เกาะ  

“ขอบใจเจา้มากนะ” เจา้มดยกัษ์กล่าวขอบคุณนกในความช่วยเหลอืครัง้นี้ 
 “ไมเ่ป็นไรหรอก ชวีติใคร ใครกร็กั” เจา้นกกล่าวตอบ 
 “ขา้รูม้าว่าแถวนี้นายพรานเยอะนะ เจา้ไมก่ลวัถูกล่าเหรอ” เจา้มดยกัษ์ถามเจา้นก 
 “ขา้แค่แวะมาหาอาหารเท่านัน้ เดีย๋วกไ็ปแลว้” เจา้นกบอกพรอ้มกบัก้มลงหาอาหารตามพื้น 
และไมไ่ดส้งัเกตว่าภยัก าลงัมาถงึตวั แต่ดทีีเ่จา้มดยกัษ์อยูเ่ป็นเพื่อนดว้ย เลยช่วยเหลอืไดท้นัเวลา 
ระหว่างทีก่ าลงัสนทนากนั มดยกัษ์เหลอืบไปเหน็นายพรานคนหนึ่งก าลงัใชต้าข่ายเหวีย่งหมายจะจบันก  
มดยกัษ์จงึกดัเทา้ของนายพรานท าใหน้ายพรานเหวีย่งตาข่ายผดิทาง  เจา้นกไดย้นิเสยีงรอ้งลัน่ดว้ย
ความเจบ็ปวดของนายพรานจงึบนิหนีไปเพื่อเอาชวีติรอด เจา้มดยกัษ์กร็บีวิง่หนีไปเช่นกนัก่อนที่จะ
โดนนายพรานเหยยีบตาย  
 ดว้ยความมนี ้าใจของเจา้นกท าใหเ้จา้มดยกัษ์ไดต้อบแทนความช่วยเหลอื เจา้นกจงึรอดพน้
อนัตรายไปได ้
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   การมนี ้าใจช่วยเหลอืผูอ้ื่น ยอ่มไดร้บัความดตีอบแทน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 8   ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17   ธงลกูเสือและธงชาติของประเทศอ่ืนๆ             เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.1 ลกูเสอืบอกลกัษณะธงลกูเสอืประเภทต่างๆ ได ้

1.2 ลกูเสอืสามารถเขยีนภาพธงชาตแิละบอกทีต่ ัง้ของประเทศต่างๆ รวม 8 ประเทศ ได ้
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 ธงลูกเสอืประเภทต่างๆ ธงลูกเสอืประจ ากองลูกเสอืส ารองของโรงเรยีน ธงลูกเสอืประจ า
จงัหวดั และธงคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
 2.2 ทีต่ัง้และธงชาตขิองประเทศอื่นรวม 8 ประเทศ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1แผนภูมเิพลง 
 3.2 ภาพตวัอยา่งหรอืธงลกูเสอืประเภทต่างๆ : ธงลกูเสอืประจ ากองลกูเสอืส ารองของโรงเรยีน 
ธงลกูเสอืประจ าจงัหวดั ธงคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ ภาพธงชาตขิองประเทศอื่นๆ 8 ประเทศ 

3.3 อุปกรณ์การวาดภาพ 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงค์การเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลูกเสอืน าภาพตวัอย่างหรอืธงลูกเสอืประเภทต่างๆ ธงลูกเสอืประจ ากองลูกเสอื

ส ารองของโรงเรยีน ธงลกูเสอืประจ าจงัหวดั ธงคณะลกูเสอืแห่งชาต ิและธงชาตปิระเทศอื่นๆ 
8 ประเทศ มาใหล้กูเสอืไดส้มัผสัและอธบิายถงึความส าคญัของธงและวธิกีารใชธ้งในโอกาสต่างๆ  

   2) ให้ลูกเสอืบอกถงึความรูส้กึ ต่อการเป็นลูกเสอืซึ่งถอืเป็นพระราชมรดกที่ลูกเสอืได้รบั
พระราชทานจากพระมหากษตัรยิ ์  

   3) ลูกเสอืแต่ละหมู่ช่วยกนัเขยีนภาพธงลูกเสอืประเภทต่างๆ ธงลูกเสอืประจ ากองลูกเสอื
ส ารองของโรงเรยีน ธงลูกเสอืประจ าจงัหวดั ธงคณะลูกเสอืแห่งชาตแิละธงประเทศอื่นๆ 8 ประเทศ 
ในกระดาษปรูฟ๊ ระบายสใีหส้วยงาม 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 บอกลกัษณะธงลกูเสอืประเภทต่างๆ  
 5.2 ตรวจผลงานภาพธงชาตแิละอธบิายทีต่ ัง้ของประเทศต่างๆ 8 ประเทศ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
 
เพลง 
 

ฉันรกัเมืองไทย 
ใครจะรกัใคร ๆ ฉนัรกัเมอืงไทยของฉนัเมอืงเดยีว  เมอืงไหนฉนัไมข่อ้งเกีย่ว (ซ ้า) 

รกัเดยีวใจเดยีวฉนัรกัเมอืงไทย 
ฉนัรกัพระเจา้อยูห่วั  ฉนัรกัพระราชนิี  ฉนัรกัฟ้ืนปฐพ ี เมอืงเรามอีู่ขา้ว  อู่น ้า 

เรามาสามคัค ี ใครหาญราวเีรารบสุดใจ  ใครอยา่เขา้มาท าใหญ่ (ซ ้า)ใครล ้าแดนไทยเตรยีมพรอ้มยอมพล ี 
ใครจะรกัใคร ๆ ฉนัรกัเมอืงไทยจ าไวจ้งจ า  ใครอยา่เขา้มาเหยยีบย ่า (ซ ้า)   

ไทยไมใ่จด าถ้าท่านมาด ี 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

นักมวยเหรียญทอง 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 คุณตาวเิชยีรชอบดูกฬีาทุกชนิด โดยเฉพาะการชกมวยคุณตาวเิชยีรชื่นชอบนักมวยคนหนึ่ง
สามารถเล่าประวัติให้เด็กชายน้อยฟังได้ คุณตาวิเชียรเล่าว่า สมจิต จงจอหอ เป็นชาวจงัหวดั
นครราชสมีา จบการศึกษาจากสถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสุโขทยั ได้รบัเหรยีญทองจากการ
แข่งขนัชกมวยรายการต่างๆ มากมาย อาท ิเวลิดแ์ชมเป้ียนชพิ มวยทหารโลก เอเชยีนเกมส์เป็นตน้ 
สมจติสามารถคว้าเหรยีญทองจากการแข่งขนัในรุ่น 51 กโิลกรมั เมื่อปี 2008 ในวนัที่มกีารแข่งขนั 
คุณตาวเิชยีรไดดู้การถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์รวมการเฉพาะกจิแห่งประเทศไทย ไดเ้หน็บรรยากาศ
การมอบเหรยีญทอง หลงัจากรบัมอบเหรยีญทองแลว้ เจา้ภาพจดัการแข่งขนัจะเชญิธงชาตไิทยขึน้สู่
ยอดเสา พรอ้มเสยีงเพลงชาตไิทยดงักระหึ่มไปทัว่สนาม คนไทยที่ชมทัง้ในสนามและทางบ้านต่าง
น ้าตาซมึดว้ยความดใีจทราบซึง้ทีค่นไทยสามารถสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัประเทศไทย 
 คุณตาวเิชยีรบอกเดก็ชายน้อยว่า ต้องดูตวัอย่างสมจติ จงจอหอ  เพราะเขาเป็นคนมุมานะ 
อดทนฝึกซอ้มท าการแขง่ขนั ซึง่มทีัง้ชนะและแพจ้นในทีสุ่ด เขาสามารถชนะการแขง่ขนัทีส่ าคญั    ใน
ครัง้นี้ได ้
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ทุกสาขาอาชพีสามารถท าชื่อเสยีงมาสู่ประเทศได้  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 9   การฝีมือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18   ส่ิงประดิษฐ์               เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถประดษิฐส์ิง่ของจากเศษวสัดุโดยใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมได้ 
 1.2 ลกูเสอืบอกวธิใีชแ้ละเกบ็รกัษาเครือ่งมอืได้ 
  

2.  เน้ือหา 
 2.1 การประดษิฐส์ิง่ของจากเศษวสัดุ 
 2.2 วธิใีชแ้ละเกบ็รกัษาเครือ่งมอื เช่น มดีพบั กรรไกร คอ้น เลื่อย และไขควง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 เศษวสัดุ เช่น กระดาษ ไม ้โลหะ ผา้ 
3.3 เครือ่งมอืชนิดต่างๆ เช่น มดีพบั กรรไกร คอ้น เลื่อย ไขควง 
3.4 อุปกรณ์การเกบ็รกัษาเครือ่งมอื 
3.5 ใบความรู ้
3.6 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผู้ก ากับลูกเสอืและลูกเสือสนทนาเรื่องการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวสัดุอภิปรายถึง

ประโยชน์ของการประดษิฐ ์พรอ้มช่วยกนัยกตวัอย่าง การประดษิฐข์องเล่นของใช ้เช่น รถ นก ทีค่ ัน่หนังสอื 
ว่าว กระปกุออมสนิ ฯลฯ 

   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแนะน าใหล้กูเสอืรูจ้กัเครือ่งมอืชนิดต่างๆ เช่น มดีพบั กรรไกร คอ้น 
เลื่อย ไขควง และอภปิรายถงึวธิใีชแ้ละวธิดีแูลเกบ็รกัษา 

   3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืประดษิฐส์ิง่ของตามทีต่นสนใจ แลว้น าส่งตามเวลาทีก่ าหนด 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรมและการตอบค าถาม 
 5.2 ตรวจผลงานสิง่ประดษิฐ์ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
 

เพลง 
สขุอรุา 

   สุขฤทยัเพลนิใจเพลนิตา   สุขอุราเพลนิตาเพลนิใจ 
  โอล้ะเน้อ โอล้ะเน่อ (ซ ้า)    ฉนัไดเ้จอเพื่อนใจเพื่อนใจ (ซ ้า) 
 

 
ใบความรู้ 

วิธีใช้และรกัษาเคร่ืองมือ 

  การใช้มดี มดีเป็นของมคีม หากไม่ระมดัระวงัอาจเกดิอนัตรายได้ ตามปกติมดีพบั
จะเก็บไว้ที่ด้ามโดยซ่อนคมไว้ เวลาใช้ให้หนัคมมดีออกนอกตวัเสมอ อย่าใช้กบัวตัถุที่แขง็เกินไป
จะท าให้มดีทื่อหรอืบิน่ อย่าวางมดีทิ้งไว้บนพื้นดนิหรอืวางกบัพื้น จะเตะถูกเป็นอนัตราย การใช้
จะต้องจบัที่ด้ามถอืให้มัน่ ให้คมมดีไปสมัผสักบัวสัดุสิง่ของที่ต้องการตดั และไม่น าเอามาแกว่ง
ล้อเล่นกนั เมื่อใช้แล้วควรล้างเช็ดถูให้แห้งสะอาด แล้วชะโลมด้วยน ้ามนัเก็บไว้ที่มดิชดิ 
 การใช้เลื่อย ก่อนจะเลื่อยจะต้องไม่มเีหล็กหรอืตะปูฝังอยู่ หากไม้เป้ือนดนิ ทราย โคลน 
ต้องท าให้สะอาดก่อนเลื่อย การส่งเลื่อยขึ้นที่สูง ถ้ายนืส่งไม่ถึงให้ผูกด้ามสาวขึ้นไป เลื่อยที่ใช้
งานมากๆฟันทื่อให้ลบัด้วยตะไบสามเหลี่ยม หลงัใช้ปัดแปรงเช็ดสิง่สกปรก ชะโชมน ้ามนัให้ทัว่ 
การเก็บเลื่อยควรแขวน ไม่วางหรอืพงิ และควรหาปลอกหุ้มป้องกนัฟันเลื่อยบิน่  
 การใช้เครื่องมอือื่นๆ เช่น กรรไกร ค้อน ไขควง ก็เช่นเดยีวกบัการใช้มดี เลื่อย คอืถ้า
รู้จกัใช้และวธิบี ารุงรกัษา จะใช้ได้นานและคงทนถาวร ข้อที่ควรระวงัคอื อย่าใช้ผดิประเภทเพราะ
จะไม่ได้ผลและอาจเกิดอนัตรายต่อผู้ใช้ด้วย 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             กระปกุออมสนิ     ทีค่ ัน่หนงัสอื 
 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  3  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 75 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

รถยนตข์วดพลาสติก 

น.ส.จุฑามาส  ชุมเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 ในหอ้งเรยีน ป.3/1 มนีกัเรยีนประมาณ 40 คน นกัเรยีนแต่ละคนมกัจะมขีองเล่นตดิตวัมาเล่น
หลงัเลกิเรยีนในระหว่างรอผูป้กครองมารบั เดก็ชายเกรยีงศกัดิเ์ป็นเดก็ในครอบครวัยากจน พ่อแม่มี
ลูกหลายคน เขาจงึไม่มขีองเล่นราคาแพงมาเล่นเหมอืนเพื่อนๆ ได้แต่มองหรอือย่างดีเพื่อนบางคน
แบ่งใหเ้ล่นบา้งเป็นบางครัง้ อยู่มาวนัหนึ่งเกรยีงศกัดิเ์หน็เพื่อนเล่นรถยนต์เลก็ๆ น่ารกั จงึอยากเล่น
และมรีถยนต์เป็นของตนเองบ้าง จงึขอค าปรกึษาจากสุพจน์ ลูกเสอืสามญัรุ่นพี่ของเขา ใหช้่วยสอน
ท ารถยนต์จากเศษวสัดุ สุพจน์ทราบดวี่าเกรยีงศกัดิไ์ม่มเีงนิซื้อของเล่น จงึพยายามช่วยเกรยีงศกัดิ ์
ประดษิฐร์ถยนตจ์ากขวดพลาสตกิจนส าเรจ็และสามารถใชเ้ล่นได ้
 เมื่อเกรยีงศกัดิน์ ามาเล่นเพื่อนในห้องให้ความสนใจมาก  เพราะรถยนต์ประดษิฐ์รูปร่างแปลกตา
เพื่อน  ๆแปลกใจทีข่วดพลาสตกิเปล่าสามารถเป็นรถยนตเ์ล่นได ้เพื่อนๆ จงึใหเ้กรยีงศกัดิช่์วยสอน วธิี
ประดษิฐร์ถยนต ์เพื่อน ากลบัไปใหผู้ป้กครองดทูีบ่า้น เกรยีงศกัดิภ์มูใิจทีท่ าประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ได ้
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า สิ่งของบางอย่างอาจดูไร้ค่า แต่ถ้าใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเปลี่ยนเป็น
มลูค่าเพิม่ได ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 10   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 19   ทิศทัง้ 8                        เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ลกูเสอืสามารถบอกทศิทัง้ 8 ทศิ และการอ่านเขม็ทศิ ได ้
2.  เน้ือหา 

2.1 การหาทศิโดยอ่านเขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารอง 
 2.2 บอกทศิและแสดงการชีท้ศิอยา่งถูกตอ้ง 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง เกม 
3.2 ใบความรู ้เรือ่ง ทศิทัง้ 8 และการหาทศิโดยเขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารอง  
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งทศิและการเรยีกชื่อทศิทัง้ 8 ทศิ 
   2) ใหล้กูเสอืเล่นเกมวิง่หาทศิเพื่อทบทวนต าแหน่งและการเรยีกชื่อทศิทัง้ 8 ทศิ 
   3) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายการหาทศิ โดยอ่านเขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารอง 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ซกัถามความรูเ้กี่ยวกบัทศิทัง้ 8 ทศิ และวธิกีารอ่านเขม็ทศิ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 

เพลง 
ทิศทัง้ 8 

 ทศิทัง้แปดทศิ              ขอใหค้ดิจ าใหเ้คยชนิ 
  อุดรตรงขา้มทกัษณิ  บรูพาประจมิจ าไว ้

  อสีานตรงหรด ี  ท่องอกีทจี าใหข้ึน้ใจ 
 พายพัอยูท่ีไ่หน   ตรงขา้มไปคอือาคเนย ์
 

เกม 
ว่ิงหาทิศ 

วิธีเล่น  เขยีนวงกลมทีพ่ืน้รศัมปีระมาณ  3  เมตร ลากเสน้รศัม ี 8 ทศิ จดัลูกเสอืยนื  9 จุด ตรงจุด
ศูนยก์ลาง 1 จุดและตรงปลายเส้นทีล่ากอกี 8 จุด เมื่อเริม่เล่นผูก้ ากบัลูกเสอืเอ่ยชื่อทศิครัง้ละ 3 ทศิ  
เช่น ทศิเหนือ  ทศิใต้  ทศิตะวนัตก   ผูเ้ล่นต้องวิง่สลบัที ่คนทีย่นือยู่ตรงกลางตอ้งรบีไปแทนทีค่นอื่น  
คนทีถู่กแยง่ทีต่อ้งออกจากการแขง่ขนั แลว้ใหส้มาชกิทีอ่ยูน่อกวงมาเล่นแทน เวยีนไปเรือ่ยๆ       จน
มัน่ใจว่าลกูเสอืจ าต าแหน่ง และเรยีกชื่อทศิทัง้ 8 ทศิ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

ใบความรู้ 

ทิศทัง้ 8 ทิศ และการหาทิศโดยการสงัเกตธรรมชาติ 

• ทิศ 
 การเดนิทางในป่าหรอืเดนิทางไปสถานทีท่ีไ่ม่รูจ้กัอาจจะพลดัหลงทางได ้ลกูเสอืส ารอง 
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งรูจ้กัทศิ เพื่อจะไดส้ะดวกในการเดนิทาง 
 ทศิทีส่ าคญั  4  ทศิ  คอื ทศิเหนือ ทศิใต ้ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตก 
 ระหว่างทศิทีส่ าคญัแต่ละทศิเราอาจแบ่งครึง่ไดเ้ป็นทศิเฉียงอกี 4 ทศิ รวมเป็น 8 ทศิ       
และยงัมชีื่อเรยีกสัน้ๆ  อกีอยา่งหนึ่งดงัแสดงไวใ้นวงเลบ็ ดงัรปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การหาทิศโดยการสงัเกตธรรมชาติ 

เหนือ  (อุดร) 

ใต้ (ทกัษิณ) 

ตะวนัตก (ประจิม) ตะวนัออก (บูรพา) 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีาน)            ตะวนัตกเฉียงเหนือ (พายพั) 

      ตะวนัตกเฉียงใต้ (หรดี) ตะวนัออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) 
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 ธรรมชาตทิีอ่ยู่รอบตวัลกูเสอืส ารองสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการบอกทศิ ไดแ้ก่ 
 ดวงอาทิตย ์  ทศิทีด่วงอาทติยข์ึน้ในตอนเชา้เรยีกว่า ทศิตะวนัออก  และดวงอาทติย ์  จะตก
ในทศิตรงขา้มเรยีกว่า ทศิตะวนัตก  ถา้หนัหน้าไปทางทศิตะวนัออกแลว้กางแขนออก ทางขวามอืจะ
เป็น  ทศิใต ้  และทางซา้ยมอืจะเป็น  ทศิเหนือ 
  
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

พระพทุธรปูบอกทิศ 
 

น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 เช้าวนัน้ีเกษมศกัดิแ์ละเพื่อนๆ ดใีจมากที่จะได้ไปศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้กล้ๆ  โรงเรยีน คุณครู
และนักเรยีนตกลงกนัว่าจะไปวดัศาลาทองใกล้โรงเรยีน ที่เลอืกวดันี้เพราะคุณตาคุณยายในชุมชน
มกัจะบอกนักเรยีนว่าวดันี้มพีระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้าประดษิฐานในโบสถ์ บุคคลทัว่ไป
มกัจะหาโอกาสมาสกัการะเพื่อความเป็นสิริมงคล นักเรยีนจดัเตรียมดอกไม้ธูปเทียน ไปเพื่อใช้
สกัการะทุกคน 
 เมื่อเดนิทางไปถึงท่านเจ้าอาวาสวดัศาลาทองได้เล่าประวตัิของวดัให้นักเรยีนได้รบัทราบ 
ท่านเล่าว่าพระพุทธรูปในโบสถ์ จะต้องหนัหน้าไปทางทศิตะวนัออกเสมอ ดงันัน้ ถ้าใครไปต่างถิ่น 
และจ าทศิไมไ่ดก้ใ็หส้งัเกตพระพุทธรปูในโบสถว์ดัต่างๆ ได ้
 วนันี้นักเรยีนได้รบัความรูท้ ัง้เรื่องศาสนาและขอ้สงัเกตเรื่องทศิ สามารถน าไปใช้ประโยชน์   
ในชวีติได ้คุณครแูละนกัเรยีนกราบลาท่านเจา้อาวาสแลว้เดนิทางกลบัโรงเรยีน 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ภมูปัิญญาชาวบา้นงา่ยๆ สามารถน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนัในปัจจบุนัไดเ้สมอ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 10   กิจกรรมกลางแจ้ง  
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20   การใช้เขม็ทิศ                เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
1.1 ลกูเสอืสามารถอ่านทศิและหาทศิดว้ยเขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารองได้ 
1.2 ลกูเสอืหาเสน้ทางในระยะ 400 เมตร โดยใชเ้ขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.  เน้ือหา 
2.1 การหาทศิโดยการใชเ้ขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารอง 

 2.2 การหาเสน้ทางในระยะ 400 เมตร โดยใชเ้ขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารอง 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เขม็ทศิ 
3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การหาทศิโดยการใชเ้ขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารอง 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติประกอบการอธบิายวธิกีารใชเ้ขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารอง 
   2) ลกูเสอืฝึกปฏบิตักิารใชเ้ขม็ทศิหาทศิและหาเสน้ทางในระยะ 400 เมตร 
   3) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายสรปุประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการใชเ้ขม็ทศิ 

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

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.2 ตรวจสอบความสามารถในการอ่านทศิและหาทศิโดยการใชเ้ขม็ทศิส าหรบัลกูเสอืส ารอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 20 
เพลง 

เดินวนหาทิศ 

เดนิเอ๋ยเดนิวน  สีค่นสีท่ศิ  ขอถามสกันิด    เธออยูท่ศิอะไร 
ทุกคนโปรดไดเ้ขา้ใจ          ใครอยูท่ศิอะไรกจ็งบอกมา 

 หนึ่งสมพร   เธออยูท่ศิเหนือ               สองบุญเหลอื  นัน้อยูท่ศิใต ้
สามตะวนัออก  สมใจ  จ าไว ้  สีบุ่ญให ้ อยูท่ศิตะวนัตกเอย  

 
ใบความรู้ 

การหาทิศโดยการใช้เขม็ทิศส าหรบัลูกเสือส ารอง 

 เขม็ทศิท าขึ้นจากแท่งแม่เหล็กเล็กๆ  ตัง้บนแกนให้เคลื่อนที่ได้อสิระ  ปลายลูกศรเขม็ทศิ
จะชี้ไปทางทศิเหนือเสมอ ตามหลกัภูมศิาสตร์สามารถใช้เขม็ทศิเป็นเครื่องหมายประกอบการ
เดนิทางของนักเดนิเรอื  นักส ารวจป่า นักผจญภยั ฯลฯ โดยการวางเขม็ทศิจะชี้ไปทางเหนือ  
ด้านตรงขา้ม จะเป็นทศิใต้  จากนัน้หนัหน้าไปสู่ทศิเหนือกางแขนทัง้สองขา้งออก ทางขวามอืจะ
เป็นทศิตะวนัออก  และทางซ้ายมอืจะเป็นทศิตะวนัตก 

 หน้าปัดเขม็ทศิส าหรบัลูกเสอืส ารองจะมอีกัษรบอกทศิเป็นอกัษรย่อภาษาองักฤษซึ่งมคี่า
มุมเป็นองศา ดงันี้ 

 N คอื   ทศิเหนือ (อุดร)   มคี่ามุม  0 หรอื 360 องศา 

 NE คอื   ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มคี่ามุม  45 องศา   
 E คอื   ทศิตะวนัออก (บูรพา)  มคี่ามุม   90 องศา 
 SE คอื   ทศิตะวนัออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) มคี่ามุม  135 องศา  
 S คอื   ทศิใต้ (ทกัษิณ)   มคี่ามุม  180 องศา  
 SW คอื   ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ (หรด)ี มคี่ามุม  225 องศา  
 W คอื   ทศิตะวนัตก (ประจมิ)  มคี่ามุม  270 องศา  
 NW คอื   ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  (พายพั) มคี่ามุม  315 องศา 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
พญานก 

พญานกตัง้ตวัขึ้นเป็นเจ้าของป่าแห่งหนึ่งนกตวัใดต้องการมาอาศัยอยู่ในป่านัน้ต้องเช่าที่
ส าหรบัท ารงัถา้ท ารงัอยูบ่นตน้ไมท้ีม่นีกอาศยัอยูแ่ลว้จะเช่าในราคาถูกกว่าสรา้งรงับนต้นไมต้้นใหม่ท า
ใหต้้นไมน้ัน้เป็นชุมชนแออดัแต่ฝงูนกกต็้องทนอยู่เพราะไม่สามารถเช่าต้นไมต้้นใหม่อยู่ไดต่้อมาเมื่อ
พญานกป่วยหนกั ฝงูนกไดม้าช่วยกนัดแูลรกัษาพญานกคดิไดจ้งึประกาศยกเลกิการเกบ็ค่าเช่าพรอ้ม
ทัง้มอบตน้ไมใ้หน้กท ารงัครอบครวัละหนึ่งตน้เป็นการตอบแทน 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ควรใหโ้ดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 11   การบนัเทิง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21   การบนัเทิง                 เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืท ากจิกรรมอย่างใดอยา่งหนึ่ง  
 1.1 จดัและเขา้รว่มในการแสดงละครกบัเพื่อนลกูเสอืส ารองอื่นได ้
 1.2 รอ้งเพลงหรอืฟ้อนร าโดยมดีนตรปีระกอบได้ 
 1.3 ท าหุ่นและเชดิหุ่นเรือ่งสัน้ๆกบัเพื่อนลกูเสอืส ารองอื่นได ้
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 การแสดงละคร 
 2.2 รอ้งเพลงหรอืฟ้อนร ามดีนตรปีระกอบ 
 2.3 การท าหุ่นหรอืเชดิหุ่น 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง  

3.2 ดนตรทีีห่าไดง้า่ยๆตามทอ้งถิน่ 
3.3 หุ่นมอืแบบต่างๆ  
3.4 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ าหุ่นมอื เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ ส ีกระดาษส ีกรรไกร มดี 

กาว ฯลฯ 
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 ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเกี่ยวกบัการแสดงต่างๆ แลว้อภปิรายถงึการแสดง

ละคร การรอ้งเพลงประกอบดนตร ีการเชดิหุ่น   
   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืเลอืกท ากจิกรรมเพยีงหมู่ละ 1 อยา่ง 
   3) ลกูเสอืน าเสนอผลงานทีห่มูข่องตนเองเลอืก  
   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป  
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ตรวจผลงานการแสดง การรอ้งเพลงหรอืการเชดิหุ่น 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 

 

เพลง 
จบัปดู า 

จบัปดู า ขย าปนูา จบัปมูา้ ควา้ปทูะเล 
สนุกจรงิเอย  แลว้เลยนอนเปล  โอละเห่  นอนในเปลหลบัไป 
 

ข้ามถนน 

อยา่เหมอ่มองตอ้งดขูา้งหน้า  อกีซา้ยและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
หากยวดยานหลายกต็อ้งอดใจทน   อยา่ตดัหน้ารถยนตท์ุกๆคนจงระวงัเอย 
มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุ่ม ตุม้มง 
 

ใบความรู้ 
การแสดงละคร 

 การปฏบิตัิกิจกรรมบนัเทงิของลูกเสอืนัน้ ผู้ก ากบัลูกเสืออาจก าหนดหวัข้อเรื่องหรอืให้
ลูกเสอืแต่ละหมู่ไปคดิค้นเรื่องที่สนใจมาแสดงเป็นละคร แล้วน ามาแสดงให้เพื่อนชมเป็นการสรา้ง
ความมัน่ใจในตนเอง กล้าแสดงออกและได้รบัความสนุกสนาน 
 

การร้องเพลงประกอบเครื่องดนตรี 

 การร้องเพลงจะสนุกสนานขึน้ ต้องมดีนตรปีระกอบ เพราะจะช่วยให้ช่วงจงัหวะและ
ท่วงท านองพร้อมเพรยีงกนั ลูกเสอืที่สามารถเล่นเครื่องดนตรไีด้ เช่น หบีปากเพลง เมรกิีต้าร์ 
ขลุ่ย ฯลฯ ควรน ามาเล่นประกอบการร้องเพลง ก็จะท าให้ไพเราะและน่าฟังยิง่ขึ้น  
 บางครัง้ลูกเสอือาจท าเครื่องดนตรจีากวสัดุต่างๆ เช่นท ากลองด้วยกระป๋อง ท าป่ีด้วย  
ล าไผ่เล็กๆ ท าที่เคาะจงัหวะจากไม้ 2 ท่อน หรอืใช้ฝาขวดน ้าอดัลมเจาะรูร้อยเป็นพวงเข้าด้วยกนั 
และหาขวดใส่น ้าให้มรีะดบัแตกต่างกนัสกั 4-5 ใบเคาะให้มเีสยีงแทนเครื่องดนตรี 
  
 
 



84 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

การท าหุ่น 
การท าหุ่นมือจากถงุกระดาษ 
   วสัดุท่ีใช้  
 1. ถุงกระดาษสนี ้าตาลชนิดเนื้อหนา 1 ใบ 
 2. กระดาษแขง็เทาขาว 
 3. สเีมจกิ หรอืกระดาษสใีช้ติดแทนการระบายสี 
 4. กรรไกรตดักระดาษ 
 5. แป้งเปียก 
   วิธีท า 
 1.วาดหุ่นที่ต้องการบนกระดาษเทาขาว แล้วใช้กรรไกรตดัหุ่นออกเป็น 2 ส่วน คอืส่วน
หวั ส่วนตวัหุ่น 
 2. ระบายสหีุ่นหรอืใช้กระดาษสตีิดบางส่วนแทนการระบายสกี็ได ้
 3. ทาแป้งเปียกด้านหลงัภาพ แล้วติดส่วนหวัหุ่นที่ก้นถุงกระดาษ ตดิส่วนตวัหุ่นที่ข้างถุง
กระดาษ ทิ้งให้แห้งก็น าไปเชดิได้ 
 
การท าหุ่นมือจากกล่องกระดาษ 
    วสัดุท่ีใช้  
 1. กล่องกระดาษแขง็ขนาดเล็กที่มอืสอดเข้าได้ 
 2. กระดาษแขง็เทาขาว 
 3. สเีมจกิ หรอืกระดาษสใีช้ติดแทนการระบายส ี
 4. กรรไกรตดักระดาษ 
 5. แป้งเปียก 
   วิธีท า  
 1. ตดักล่องกระดาษด้านขา้ง 3 ด้าน เหลอืไว้ 1 ด้าน เพื่อพบัเป็นปากหุ่น 
 2. วาดหุ่นที่ต้องการบนกระดาษเทาขาว แล้วใช้กรรไกรตดัหุ่นตามรูปหน้าหุ่นแยกเป็น 2 
ส่วน คอืส่วนด้านบนของปากหุ่น และส่วนด้านล่างของปากหุ่น 
 3. ระบายสหีุ่นหรอืใช้กระดาษสตีิดบางส่วนแทนการระบายสกี็ได้ 
 4. ทาแป้งเปียกดา้นหลงัภาพ แลว้ตดิส่วนหวัหุ่นทีก่น้ถุงกระดาษ ทิง้ใหแ้หง้กน็ าไปเชดิได้ 
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การเชิดหุ่น 

 โดยมากเราจะใช้ฝ่ามอืและนิ้วมอืสอดเขา้ในหวัหุ่นและเชดิ ถ้าเป็นหุ่นที่มแีขนจะสอด
นิ้วชี้ที่หวัหุ่น นิ้วกลางแล้วนิ้วหวัแม่มอืที่แขนทัง้ 2 ข้าง เมื่อเคลื่อนไหวนิ้วทัง้ 3 หุ่น ก็จะดูคล้ายมี
ชวีติขึ้นทนัที 
  ถ้าเป็นหุ่นที่ไม่มแีขน จะสอดนิ้วหวัแม่มอืที่ปากล่างของหุ่น นิ้วที่เหลอืสอดไว้
ปากบนของหุ่น เมื่อขยบันิ้วเข้าหากนั หุ่นจะเคลื่อนไหวคล้ายก าลงัพูด 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

เสียงเพลงช่วยชีวิต 

น.ส. จฑุามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 กาลครัง้หนึ่งนานมาแล้ว มนีกกระจบิน้อยตวัหนึ่งเป็นนกอารมณ์ดมีกัจะรอ้งร าท าเพลงให้
เพื่อนนกและสตัว์อื่นๆในป่าฟังอยู่เสมอ  ท าให้ฝงูสตัว์ต่างๆ มคีวามสุขเมื่อได้ฟังเพลงไพเราะของ
นกกระจบิน้อย และจะมารอฟังเพลงไพเราะเป็นประจ า 
 วนัหนึ่ง นายพรานป่าเข้ามาดกัจบัสตัว์ในป่า นกกระจบิน้อยและครอบครวัออกหาอาหาร
ตามปกต ิไม่ทนัได้ระวงัภยั จงึโดนตาข่ายของนายพรานที่ดกัไว้  นกกระจบิน้อยพยายามขอความ
ช่วยเหลอื  จงึนึกได้ว่าตนเองเคยร้องเพลงให้บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในป่าได้ฟังและชอบใจมาแล้ว     
จงึส่งเสยีงรอ้งเพลง สตัวต่์างๆเมื่อไดย้นิเสยีงรอ้งกร็บีวิง่มาด ูเหน็น้อยกระจบิน้อยตดิตาขา่ย         จงึ
ช่วยกนัดงึตาขา่ยเพื่อช่วยชวีตินกกระจบิน้อยและครอบครวัไวไ้ด้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า สิ่งเล็กน้อยๆที่เราเต็มใจท าให้ผู้อื่นมีความสุข  อาจมีผลให้เราได้รบัความ
ช่วยเหลอืได ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 12   การผกูเง่ือน 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 22   ทกัษะเง่ือนเชือก                เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

1.1  ลกูเสอืสามารถบอกประโยชน์และแสดงวธิกีารผกูเงือ่นบ่วงสายธนู เงือ่นกระหวดัไม ้       2 
ชัน้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.2  ลกูเสอืขดเชอืกหรอืสายยางใหเ้รยีบรอ้ยได ้
2.  เน้ือหา 

2.1 วธิกีารผกูเงือ่นบ่วงสายธนู (ผกูรอบตวัเอง, ผกูรอบตวัคนอื่น, ผกูเป็นห่วงเพื่อโยนให้  
คนอื่น) 
 2.2 วธิกีารผกูเงือ่นกระหวดัไม ้2 ชัน้ และการใชป้ระโยชน์จากเงือ่นทัง้ 2 ชนิด 
 2.3  วธิขีดเชอืกหรอืสายยาง 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 เชอืกส าหรบัผกูเงือ่น 
3.3  เชอืกหรอืสายยางส าหรบัขดและการขดเชอืกหรอืสายยาง 
3.4 ใบความรู ้เรือ่ง การผูกเงือ่นเชอืก 
3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
               1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนถงึการผกูเงือ่นและประโยชน์ของเงือ่นทีเ่คยเรยีนมาแลว้ 

(เงือ่นพริอด เงือ่นขดัสมาธ,ิ เงือ่นบ่วงสายธนู, เงือ่นกระหวดัไมช้ัน้เดยีว, การเกบ็เชอืก) 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติการผกูเงือ่น บ่วงสายธนู (ผกูรอบตวัเอง, ผกูรอบตวัคนอื่น,      
ผกูเป็นห่วงเพื่อโยนใหค้นอื่น) ลกูเสอืแต่ละหมูฝึ่กปฏบิตักิารผกูเงือ่นทลีะขัน้ตอน 
    (3) หมูล่กูเสอืแขง่ขนัเกมทดสอบเงือ่น 
    (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาถงึการใชป้ระโยชน์ของการผกูเงือ่น บ่วงสายธนู 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธง เลกิ) 
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 4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
      1) พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลงหรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจง้ว่าจะมกีารเรยีนรูเ้ป็นหลกัฐาน 2 ฐาน ดงันี้ 
  ฐานที ่ 1  การผกูเงือ่นกระหวดัไม ้2 ชัน้ (วธิผีกูและประโยชน์) 
  ฐานที ่ 2  การขดเชอืกหรอืสายยาง   
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืรวมกองลกูเสอืสรปุการเรยีนรูท้ ัง้ 2 ฐาน 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

      5) พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 

5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
5.2 ตรวจสอบวธิกีารและอธบิายประโยชน์การผูกเงือ่นบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวดัไม ้2 ชัน้ 
5.3 ตรวจสอบวธิกีารขดเชอืกหรอืสายยาง 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 

 

เพลง (ควรเลอืกใชใ้หต้รงกบับทเรยีน) 

 

  ลกูเสือธีรราช 

  เหล่าลกูเสอืของธรีราช  ทะนงองอาจสบืชาตเิชือ้พงศพ์นัธุ์ 
 สมคัรสมานโดยมสีามคัคมีัน่    พวกเราจะรกัรว่มกนัจะผกูสมัพนัธต์ลอดกาล 
 มจีรรยารกัษาชื่อ   สรา้งเกยีรตริะบอืเลื่องลอืต่อไปชา้นาน 
 รา่เรงิแจ่มใสใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน    พวกเราลว้นชื่นบานเพราะกจิการลกูเสอืไทย 
 

เกม 
ขนลิง 

วิธีเล่น 
1.  แต่ละหมู่เขา้แถวตอนลกึ ทุกหมู่มจี านวนสมาชกิเท่ากนั คนหวัแถวถอืสมุดไว ้3 เล่ม 
2.  เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่น ใหค้นหวัแถววางสมดุไวบ้นศรีษะ 1 เล่ม วางบนฝ่ามอืซา้ย 1  

เล่ม และวางบนฝ่ามอืขวา 1 เล่ม แลว้เดนิไปออ้มที่หมายกลบัมาส่งใหค้นถดัไป จากนัน้ไป
ต่อทา้ยแถว ถา้สมดุหล่นตอ้งหยดุวางใหเ้รยีบรอ้ยก่อน จงึจะเดนิต่อไปได้ 

3.   คนถดัไปเมือ่ไดร้บัสมดุแลว้ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกนั  หมูใ่ดท าครบทุกคน และเสรจ็ก่อน
เป็นหมูช่นะ ใหห้มูอ่ื่นกล่าวค าชมเชย 
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ทดสอบเง่ือน 
วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสอืเขา้แถวตอนหมู่ แต่ละหมู่มจี านวนสมาชกิเท่ากนั โดยทุกคนถอืเชอืกไว้คนละ 

1  เสน้ นายหมูอ่อกมายนืห่างจากคนหวัแถวประมาณ  10  เมตร 
2.  เมื่อได้ยนิสญัญาณเริม่เล่น   ให้คนหวัแถววิง่ไปผูกเงื่อนบ่วงสายธนู ที่ขาของนายหมู่  

แลว้วิง่มาแตะคนต่อไป และตนเองไปยนืต่อทา้ยแถว 
3. คนทีถู่กแตะวิง่ไปผกูเงือ่นบ่วงสายธนู ทีข่าของนายหมู ่ และวิง่กลบัมาแตะคนต่อไป 

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัคนแรก 
4.  ปฏบิตัไิปเรือ่ยๆหมูใ่ดเสรจ็ก่อนและผกูเงือ่นไดถู้กตอ้งทุกคน เป็นหมูช่นะ ใหห้มูอ่ื่นกล่าว

ชมเชย 
 

ใบความรู้ 
การผกูเง่ือนเชือก 

เง่ือนบ่วงสายธนู 
ประโยชน์ของเงือ่นบ่วงสายธนู เป็นบ่วงคงที ่ ไมร่ดู  ไมเ่ลื่อน      

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

คอสตัว ์
6. ใชผ้กูเรอืกบัหลกัเมือ่เวลาน ้าขึน้หรอืน ้าลดกไ็ม่มปัีญหาเพราะบ่วงจะเลื่อนขึน้ลงได้ 

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

ในบ่วงเลข 6 แลว้จดัเงือ่นใหแ้น่นและเรยีบรอ้ย  โดยการดงึตามทศิทางของลกูศร 
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เง่ือนกระหวดัไม้2 ชัน้มขีัน้ตอนการปฏบิตัดิงันี้ 

1)  น าปลายเชอืกขา้งใดขา้งหนึ่งพนัหลกัหรอืเสา 2 รอบ  
2)  น าปลายเชอืกเสน้ล่างพนัทบัเชอืกเสน้บน แลว้สอดกลบัมาดา้นหน้า  1  รอบ    
3)  น าปลายเชอืกเสน้เดมิพนัทบัเหมอืนขัน้ ตอนที ่ 2  อกี 1 รอบ  แลว้ดงึปลายเชอืกทัง้

สองขา้งใหแ้น่น 
 

เง่ือนกระหวดัไม้ 2 ชัน้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 การน าไปใช้ เงือ่นกระหวดัไมใ้ชผ้กูเรอื  ผกูแพ  หรอืสตัว ์ไวก้บัหลกัของเสาเป็นเงือ่นที่
ผกูงา่ย  แกง้า่ยและมคีวามมัน่คง 
การขดเชือกหรือสายยาง 
 1.  การขดเชอืกยางเสน้เลก็  อาจใชใ้มไ้ผ่ความยาว 1 ปลอ้ง จะผ่าครึง่หรอืไมผ่่ากไ็ด ้ 
บากปลายทัง้สองขา้งเป็นรอ่งหรอืง่าม แลว้ขดเชอืกไปมาจนกว่าจะสุดปลายเชอืก 
 2.  การขดเชอืกยางหรอืสายยางเสน้ใหญ่  อาจใชต้อไมห้รอืโคนเสาสัน้ๆ แลว้ขดเชอืก
หรอืสายยางไปรอบๆ ตอไมห้รอืโคนเสา หรอืใชว้ธิตีอกหลกั 2  หลกั ห่างกนัพอควร แลว้ขดเชอืก
ออ้มหลกัทัง้สองไปมา จนกว่าจะหมด 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ราชสีหก์บัตวัเหบ็ 

 ราชสหี์ตวัหนึ่ง หยิง่ผยองในพละก าลงัและความเข้มแขง็ของตนมาก กล่าวดูหมิน่เหยยีด
หยามเหบ็ซึง่มนัไดพ้บว่า เหบ็นัน้เป็นสตัวต์ ่าตอ้ย  ไรค้่า  เฉกเช่นเศษธุล ี
   เหบ็แคน้ใจมาก ประกาศสงครามกบัราชสหี ์ “ท่านคดิว่า  การทีใ่คร ๆ เรยีกท่านว่าเจ้าป่า
นัน้  จะท าใหข้า้กลวัท่านเช่นนัน้หรอื”  เหบ็ถาม “ตวัขา้เองนัน้เคยท าสงครามกบัววัมาแลว้ แขง็แรง
กว่าท่านเสยีอีก  ข้าจะรบกบัท่านด้วยวธิกีารเดยีวกบัการที่ข้ารบชนะววัมาแล้วนัน่แหละ” ว่าแล้ว   
มนักก็ระโดดไปรอบ ๆ ตวัราชสหี ์ ท าการส ารวจชยัภูมเิพื่อทีจ่ะไดรู้ว้่า  ตรงไหนเป็นจุดอ่อนทีม่นัจะ
โจมตไีดบ้า้ง  แลว้มนักแ็ทรกตวัเขา้ไปในขนคอของราชสหีก่์อน กดัเนื้อทีอ่่อน ๆ หลงัตน้คอนัน้   
 ราชสหีเ์จบ็ปวดมาก ส่งเสยีงค ารามลัน่ ไดย้นิไปไกลจนสตัวป่์าอื่น ๆ  เงยีบเสยีงลงดว้ยความ
หวาดกลวั  ตวัเหบ็ไม่ไดห้ยุดเพยีงแค่นัน้ มนัยงักดัราชสหีต์ามทีอ่ื่น ๆ อกีจนในทีสุ่ด มนักเ็ขา้ไปใน
โพรงจมกูของราชสหี ์ และกดัเตม็แรง ราชสหีโ์กรธสุดขดีแมว้่ามนัจะมพีละก าลงัมหาศาลมเีขีย้วเลบ็
อันแหลมคม แต่ก็ไม่อาจใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ มนัได้แต่ส่งเสียร้อง อ้าปากออก ตะปบกรงเล็บ  
ไขว่ควา้อากาศ  หางฟาดพืน้  มนักระโดดและวิง่วนเวยีนไปมาอยูน่านจนกระทัง่สิน้แรง 
 เหบ็เป็นผูช้นะ มนักระโดดโลดเตน้  ส่งเสยีงหวัเราะกอ้งอยา่งล าพอง  ป่าวประกาศใหส้ตัวท์ัง้
ป่ารูว้่า มนัสามารถสยบราชสหีไ์ด ้ มนัออกเดนิอย่างยิง่ผยอง  ไม่ระวังตวั จนไปสะดุดเอาใยแมงมุม
เขา้ ยิง่พยายามดิน้รน ใยกย็ิง่รดัแน่นเขา้อกี แมงมมุไต่มาทีเ่หยือ่ของมนัอย่างรวดเรว็ และกนิตวัเหบ็
เป็นอาหาร 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า อย่าผยองในอ านาจของตนเอง และอยา่ผยองเมือ่ไดร้บัชยัชนะ เพราะคนเรา
ไมไ่ดเ้ก่งไปหมดทุกอย่าง   
 

กระต่ายป่ากบักบ 
 
 ครัง้หนึ่งมเีหล่ากระต่ายป่าอาศยัอยู่อย่างทุกข์ทรมาน เพราะทุกๆวนัพวกมนัถูกบรรดาสตัว์
ป่ารงัควาน เมื่อไรก็ตามที่พวกมนัเหน็สตัว์ตวัหนึ่งเดนิเขา้มาใกล้ ก็จะรบีวิง่หนี วนัหนึ่งฝงูกระต่าย
เหน็ฝงูมา้ป่าวิง่หอ้ตรงเขา้มากพ็ากนัตื่นตกใจและรบีวิง่ตรงไปที่รมิทะเลสาบพวกมนัยอมจมน ้าตาย
ดกีว่าตอ้งมชีวีติอยา่งหวาดกลวัไมม่ทีีส่ ิ้นสุดเช่นนี้ แต่พอมาถงึใกลท้ะเลสาบ กบฝงูหนึ่งกต็ื่นตระหนก
กบัการมาเยอืนของกระต่ายป่าต่างรบีกระโดดจอ๋มลงไปในน ้า “จรงิๆ แลว้” กระต่ายป่าตวัหนึ่งเอ่ย 
“อะไรๆมนักไ็มไ่ดเ้ลวรา้ยอย่างทีด่เูหมอืนว่าจะเป็นหรอก”  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ยงัมคีนทีแ่ยก่ว่าเราเสมอ  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 13   ค าปฎิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23   ลกูเสือส ารองท าดีท่ีสดุ               เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืประพฤตตินตามค าปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ของลกูเสอืส ารองได ้
2.  เน้ือหา 
 ปฏบิตัตินตามค าปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ของลกูเสอืส ารอง 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 แบบบนัทกึความด ี
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืทบทวนค าปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ของลกูเสอืส ารอง 
    2) ตวัแทนลกูเสอืแต่ละหมูอ่อกมาเล่าประสบการณ์ของตนเองทีไ่ดป้ฏบิตัตินตาม 
ค าปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ของลกูเสอืส ารอง 
  -  การแสดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิ ์
  -  ท าตามลกูเสอืรุน่พี่ 

 -  ไมท่ าตามใจตวัเอง 
  -  ท าดทีีสุ่ด 
    3) ผูก้ ากบัลกูเสอืรว่มสนทนา วเิคราะห ์ลกูเสอืรุน่พีท่ีท่ าประโยชน์ต่อโรงเรยีนและสงัคม  
หรอืรุน่พีท่ีไ่ดร้บัรางวลัประเภทต่าง ๆ 
    4) มอบหมายลกูเสอืส ารองแต่ละหมู ่สมัภาษณ์การท าดขีองลกูเสอืรุน่พี ่หมูล่ะ 
อยา่งน้อย 2 คน แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาจดัเขา้แฟ้ม รายงาน เรือ่ง “คนดศีรโีรงเรยีน”
    5) รว่มกนัสรปุการปฏบิตัตินทีส่อดคลอ้งกบั ตามค าปฏญิาณ กฎ และคตพิจน์ของ 
ลกูเสอืส ารอง 
    6) ลกูเสอืส ารองสงัเกตความดทีีเ่พื่อน บุคคลในครอบครวั และความดทีีต่นเองท า  
หรอืสิง่ทีจ่ะน ามาเป็นแบบอยา่ง บนัทกึลงแบบบนัทกึความดทีุกวนั ภายใน 1 สปัดาห ์ (7วนั) 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
5.1 สงัเกตและบนัทกึขอ้มลูประสบการณ์การท าดขีองลกูเสอืจากการรายงานของลกูเสอื   

แต่ละหมู่ 
5.2 ตดิตาม สงัเกต  ตรวจสอบ  การบนัทกึความดขีองลกูเสอื 

  
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 23 
 
 เพลง 

 ตะลงุลกูเสือส ารอง 

      ลกูเสอืส ารอง  ตอ้งท าหน้าที ่       จงรกัภกัด ี ต่อชาต ิ ศาสนา  
  ทัง้องคก์ษตัรยิ ์ รกัยิง่ชวีา          เราตอ้งรกัษา  หน้าทีข่องตน   
  ยดึมัน่ในกฎ เพื่อความรุง่โรจน์             บ าเพญ็ประโยชน์  แก่เหล่าปวงชน 
  ท าตามรุ่นพี ่ ไมต่ามใจตน                  ลกูเสอืทุกคน  ท าดทีีสุ่ด 
 
แบบบนัทึกความดี 

แบบบนัทึกความดี 
วนัที ่......... เดอืน ........................... พ.ศ.................... 

ผูท้ีท่ าดชีื่อ 
................................................... 
ความดทีีก่ระท า  
................................................... 

วนัน้ีฉนัท าดคีอื  
........................................................ 
........................................................ 
………………………………………. 

ฉนัอยากบอกเขาว่า  
.................................................. 
…………………………………… 

ความรูส้กึ/ความคดิเหน็ของฉนั  
........................................................ 
....................................................... 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

นายพรานกบัฝงูนกกระจาบ 
 
 นกกระจาบฝูงหนึ่งถูกนายพรานใช้ตาข่ายจบัไปหวัหน้าฝูงนกกระจาบและนกทัง้หมดได้
พยายามหาวธิรีอดพ้นจากตาข่ายโดยใช้กลวธิคีวามสามคัค ีช่วยกนัจกิเชอืกตาข่ายจนขาดเป็นรโูต
พอทีต่วันกจะลอดออกมาไดท้ าใหน้กทุกตวัรอดพน้จากตาขา่ยนายพรานไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนเดยีวหวัหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลบับา้นได้ 
 

 
นักเล่านิทานท่ีช่ือว่า “อีสป” คือใคร 

 
 อสีปเป็นทาสชาวกรกีเกดิทีด่นิแดนประเทศตุรกปัีจจุบนั เขาเป็นคนหลงัค่อมและมเีสยีงพดู 
อู้อี้คลา้ยเสยีงสตัว ์ท าใหเ้ขาต้องใชช้วีติดิน้รนเอาตวัรอดดว้ยปฏภิาณไหวพรบิอยู่เสมอเป็นผลท าให้
เขากลายเป็นคนเฉลยีวฉลาด มปัีญญาเฉียบแหลม และสามารถแก้ไขสถานการณ์คบัขนัต่างๆ ได้
เป็นอย่างด ีดว้ยความฉลาด มปีฏภิาณไหวพรบิดที าใหเ้ขาไดร้บัอสิระจากการเป็นทาสเขา้ไปท างาน
ในราชส านักของกษตัรยิโ์ครเอซุสแห่งแคว้นลเิดยี ณ  ที่แห่งนี้เอง อสีปได้เล่านิทานหลากหลายจน
เป็นทีช่อบใจและโปรดปรานของกษตัรยิโ์ครเอซุส  
 นิทานของอสีปไดถู้กน ามาเล่าจากยคุสู่ยคุเป็นที่รูจ้กัจนถงึบดันี้ ราวสองพนัหกรอ้ยกว่าปีแลว้ 
มผีูร้วบรวมและแปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย เล่ากนัไปทัว่โลก คตขิองอสีปท าใหเ้ราไดรู้ว้่าโลก
นี้เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ชวีติแต่ละชวีติต้องอาศยัซึ่งกันและกันอยู่เสมอ อีสปคอื สุดยอดนักเล่า
นิทาน ทีท่ าใหน้้องๆ หนูๆ ไดรู้้จกัชวีติรูจ้กัเพื่อนบ้านทัง้ตวัเลก็และตวัใหญ่ไม่ว่าจะเป็น หนู ราชสหี์ 
แมว สุนขันก ชา้ง มด และสตัวอ์ื่นๆ อกีมากมาย  
 แมเ้วลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต่ สาระ คต ิขอ้คดิ และความสนุกสนานของ “นิทานอีสป” ก็
ยงัคงความเป็นนิรนัดรอ์ยูต่ลอดไป 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การรูจ้กัเปลีย่นวกิฤตใหเ้ป็นโอกาส จะเกดิประโยชน์ต่อการใชช้วีติ 
 
 
 
 

 

http://นิทานอีสป.net/
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24   พ่ึงตนเอง : ซ่อมแซมเส้ือผา้ด้วยมือ             เวลา   1  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืสามารถซ่อมแซมเสือ้ผา้ดว้ยมอืได ้(การพึง่ตนเอง) 
2.  เน้ือหา  

การซ่อมแซมเสือ้ผา้ดว้ยมอื (การพึง่ตนเอง)   
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง   
 3.2 เศษผา้ อุปกรณ์ส าหรบัเยบ็ผา้ดว้ยมอื 
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง การซ่อมเสือ้ผา้ดว้ยมอื 
 3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงการพึง่ตนเองเป็นการอยูอ่ย่างพอเพยีง การใชเ้สือ้ผา้อย่างคุม้ค่า 
เมือ่ขาดกซ็่อมแซมน ามาใชใ้หม ่เพราะผา้กม็าจากพชืหากใชฟุ่้มเฟือยกจ็ะเป็นการท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาต ิ

2) ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมฐาน 2 ฐาน แต่ละฐานมผีูก้ ากบัลกูเสอืสาธติวธิกีารเยบ็
ซ่อมแซมเสือ้ผา้ ลกูเสอืฝึกปฏบิตักิารเยบ็ผา้หมุนเวยีนตามฐานต่อไปนี้ 

  ฐานที ่1 การสอยผา้ : การสอยซ่อนดา้ย และการสอยฟันปลา 
  ฐานที ่2 การตดิกระดุม 

  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุประโยชน์ และการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
 5.2 ตรวจผลงานในการซ่อมแซมเสือ้ผา้ดว้ยมอืโดยการเยบ็  สอย  ชุน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 24 
 
เพลง 

  ช่วยกนัท างาน 

 งานสิง่ใด งานสิง่ใด  แมใ้ครละเลยทิง้ปล่อย 
  มวัแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวงัคอยแต่เกีย่งโยนกลอง 

 ไมม่เีสรจ็ ไม่มเีสรจ็รบัรอง จ าไวทุ้กคนตอ้ง   
ท างานเราตอ้งช่วยกนั  ช่วยกนัช่วยกนั ช่วยกนั 

 
เกม 

  ผูวิ้เศษ 
 
วิธีเล่น  เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนัน้จะต้อง
กลายเป็นหนิยนือยู่กับที่ ส าหรบัคนอื่นๆต้องพยายามหนีในเขตที่ก าหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้  
การตดัสิน   เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหนิเป็นผู้ชนะ  การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่หมู่ใด
เหลอืผูเ้ล่นทีไ่มโ่ดนแตะมากเป็นทมีชนะ 
 
ใบความรู้ 

การซ่อมเส้ือผา้ด้วยมือ 
• การเนา 

เป็นการเยบ็ผ้าดว้ยมอืใหต้ดิกนัชัว่คราวเพื่อการเยบ็ถาวรหรอืการสอย เช่น การเนาตะเขบ็  
การเนาชายเสือ้ และชายกระโปรง เนากระเป๋าใหต้ดิกบัตวัเสือ้ เป็นตน้ การเนามหีลายชนิด 
แต่ละชนิด       มปีระโยชน์และการใชง้านแตกต่างกนั การเนาส่วนใหญ่ท าจากขวาไปซา้ยเพราะ 
คนทัว่ไปถนดัขวา 

การเนาเท่ากนั คอื การเยบ็ด้วยมอืที่ช่วยยดึผ้า 2 ชิ้นหรอืมากกว่าให้ตดิกนั มคีวามถี่ห่าง
ของฝีเขม็เสมอกนัทัง้ด้านบนและด้านล่าง  ฝีเขม็ห่างประมาณ 1/4 ถงึ 1/2 นิ้ว ซึ่งถ้าเนาห่างกว่านี้     
จะไมส่ามารถบงัคบัผา้ทัง้ 2 ชิน้ใหอ้ยูค่งทีไ่ด ้การเนาเท่ากนัเหมาะส าหรบัเนาตะเขบ็ก่อนเยบ็ 
เนาชายเสือ้และชายกระโปรงก่อนสอย เป็นตน้ 

การเนาไม่เท่ากนั  เป็นการเนาทีม่คีวามถีห่่างของฝีเขม็สลบักนั ฝีเขม็ถีอ่ยูด่า้นบนฝีเขม็ห่าง
อยู่ด้านล่าง เป็นการเนาที่ช่วยยดึผ้าให้ตดิกนัแน่นกว่าการเนาเท่ากนั การเนาชนิดนี้ใช้เป็นแนวใน
การเยบ็จกัรไดด้หีรอืใชเ้นาเพื่อลองตวัเสือ้หรอืกระโปรงเป็นตน้ 
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• การด้น  
เป็นการเยบ็ดว้ยมอืทีใ่ชแ้ทนการเยบ็ดว้ยจกัร มคีวามทนทานมากการดน้ทีน่ิยมทัว่ไปม ีดงันี้ 
การด้นตะลุย วธิที าคลา้ยการเนาเป็นการเยบ็ผ้า 2 ชิน้ใหต้ดิกนัอย่างถาวรโดยแทงเขม็ขึ้น

และลงใหฝี้เขม็ถีท่ีสุ่ดใชเ้ยบ็ทัว่ไปท าแนวรดูปะผา้เป็นตน้ 
การด้นถอยหลงั เป็นการเยบ็ผ้า2ชนิดให้ติดกนัโดยแทงเขม็ขึ้นและย้อนกลบัไปแทงเขม็

ด้านหลงั ให้ฝีเขม็มคีวามยาวเพยีง½ของฝีเขม็แรก  แทงเขม็ลงแล้วดงึด้ายขึน้ท าเช่นนี้ไปจนสิ้นสุด
ตะเขบ็ ตะเขบ็ชนิดนี้มคีวามทนทานมาก ดา้นหน้าจะมลีกัษณะฝีเขม็เหมอืนการเยบ็ดว้ยจกัร 
ส่วนดา้นหลงัดา้ยเยบ็ซอ้นกนัแน่นเหมาะส าหรบัเยบ็ผา้โดยทัว่ไปทีต่อ้งการความทนทาน 

• การสอย 
เป็นการเย็บด้วยมือที่มองเห็นรอยเย็บทางด้านนอกน้อยที่สุด  นิยมใช้สอยชายเสื้อ

ชายกระโปรง ชายขากางเกงหรอืชายผา้อื่นๆ ทีต่้องการความสวยงามประณีต การสอยมหีลายชนิด 
ทีน่ิยมใชท้ัว่ไป มดีงันี้ 

การสอยซ่อนด้าย เป็นการสอยที่มองเห็นเส้นด้ายเยบ็เพยีงเลก็น้อย โดยแทงเขม็ให้เข็ม
สอดในพบัทบของผา้ใหก้วา้งช่วงละประมาณ 1 เซนตเิมตรก่อนแทงเขม็ออกสะกดิเสน้ดา้ยจากผ้าชิ้น
ล่างประมาณ 1 – 3 เสน้แลว้สอดเขม็เขา้ไปในเสน้ทบผา้ แทงเขม็ออกสะกดิเสน้ดา้ยจากผา้ชิน้ล่างท า
เช่นน้ีเรือ่ยไปจนสิน้สุดแนวทีต่อ้งการสอย 

การสอยฟันปลา  เป็นการสอยทีม่องเหน็เสน้ดา้ยทางดา้นผดิมากกว่าทางดา้นถูก โดยแทง
เขม็สะกดิเนื้อผา้ด้านบนและด้านล่าง แลว้ดงึเขม็ดงึดา้ยตาม ท าเช่นนี้ไปจนสิน้สุดการเยบ็ การสอย
ชนิดนี้ เป็นการสอยที่ให้ความทนทานนิยมใช้สอยชายกางเกงทัว่ไปไว้เพื่อให้เย็บตรงต าแหน่ง       
การติดกระดมุ  ในทีน่ี้จะกล่าวถงึวธิตีดิกระดุม 2 ชนิดคอื 

กระดมุมีก้าน คอื กระดุมทีม่สี่วนยืน่ออกมาจากใตเ้มด็กระดุม เพื่อใชเ้ยบ็ตดิกบัเสือ้ผา้  
การตดิกระดุมชนิดนี้จะไม่มเีส้นดา้ยเยบ็ปรากฏบนเมด็กระดุม วธิตีดิกระดุมมกี้านนิยมใชเ้ศษผา้รอง
ใต้ผา้ใหต้รงต าแหน่งก้าน ต้องท าเครื่องหมายด้ายเยบ็จนตงึ เพราะจะท าใหเ้สือ้ย่นมขี ัน้ตอนการตดิ
ดงันี้ 

1. วางกระดุมลงบนผา้ในต าแหน่งทีจ่ะตดิกระดุมสอดเขม็หมดุทีห่่วงกา้นกระดุมเพื่อยดึไวช้ัว่คราว 
2. แทงเขม็ขึน้ด้านบนสอดเขา้ไปในห่วงกระดุม แทงเขม็ลงให้ทะลุผ้าด้านล่างดงึด้ายให้ตึง

เอาเขม็หมดุออก 
3. ท าแบบขอ้ 2 ซ ้าประมาณ 3 – 4 ครัง้พนัก้านกระดุมดว้ยดา้ย 3 รอบ แทงเขม็ลงใต้ชิน้ผ้า

ผกูปมใหแ้น่น ตดัดา้ยออก 
กระดมุไม่มีก้าน คอืกระดุมทีม่รี ู2 ร ูหรอื 4 รปูรากฏใหเ้หน็บนเมด็กระดุม การเยบ็กระดุม

ชนิดนี้จะมองเหน็เสน้ดา้ยทีเ่ยบ็วธิกีารเยบ็กระดุมไม่มกี้านถ้าเป็นกระดุม 2 รใูหข้มวดปลายหนึ่งของ
ดา้ยเยบ็ใหเ้ป็นปม ท าเช่นเดยีวกบัเยบ็กระดุม 2 รหูรอือาจแทงเขม็ใหเ้สน้ดา้ยดา้นบนทแยงไขวก้นั 
กไ็ด ้มขี ัน้ตอนการท าดงันี้ 

1. กาเครือ่งหมายตรงต าแหน่งทีต่อ้งการจะตดิกระดุม 
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2. ใช้ด้าย 2 ทบ รอ้ยเขม็ เพื่อให้กระดุมแน่นหนาไม่หลุดลุ่ยง่าย ขมวดปลายด้ายท าปมใช้
เขม็แทงขึน้ตรงบรเิวณทีท่ าเครือ่งหมายไวด้งึดา้ยใหแ้น่น 

3. วางกระดุมลงตรงกลางแลว้สอดเขม็ลอดรกูระดุมรัง้ดา้ยใหต้งึแทงขึน้ลงตามรกูระดุม
กลบัไปกลบัมาหลายครัง้จนกระดุมแน่น 

4.สอดดา้ยใตก้ระดุมซ่อนปมอกีครัง้แลว้ตดัดา้ยออก 
กระดมุแป๊บ ท าดว้ยโลหะผสม มลีกัษณะต่างไปจากกระดุมธรรมดาคอืประกอบด้วยฝาบน

ซึ่งมปีุ่ มนูนตรงกลางและตวัรบัซึ่งตรงกลางเป็นแอ่งต้องใช้คู่กนัเสมอท าให้ประกบกนัสนิทการติด
กระดุมแป๊บถ้าเป็นผ้าบางควรจะมผี้าชิน้เลก็ ๆรองขา้งในตรงต าแหน่งที่เยบ็กระดุมเพื่อความคงทน
ส่วนใหญ่ใชก้บัเสือ้สตรสี าหรบัยดึสาบเสือ้หรอืขอบแขนใหต้ดิกนัมขี ัน้ตอนการตดิดงันี้ 

1.วางกระดุมลงในต าแหน่งที่ต้องการแป๊บตวัผู้วางบนสาบเสื้อชิ้นบน แป๊บตวัเมยีวางบน
สาบเสือ้ชิน้ล่างสนดา้ยใส่เขม็ขมวดปลายดา้ยใหเ้ป็นสองทบ 

2.แทงเขม็สอดขึน้ลงในรกูระดุมทลีะร ูรลูะ 3 ครัง้ เมื่อจะเยบ็รตู่อไปใหแ้ทงเขม็โดยซ่อนด้าย
ไวใ้ตผ้า้แลว้ดงึเขม็ขึน้เมือ่เยบ็ครบ 4 รูจ้งึผกูปมดา้ยทัง้แป๊บตวัผูแ้ละตวัเมยีมวีธิกีารเยบ็เหมอืนกนั 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ช่างซ่อมเส้ือผ้า 

       น.ส. จฑุามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 ในระหว่างปิดภาคเรยีน อมรและอมัพร พีส่าวจะตดิตามแม่ทีเ่ป็นช่างซ่อมแซมเสือ้ผา้ไปช่วย
แมทุ่กวนั แมม่จีกัรเยบ็ผา้เก่าๆ คอยใหบ้รกิารซ่อมแซมเสือ้ผา้ บางคนมาเยบ็ตะเขบ็ทีห่ลุด บางคนมา
เปลีย่นซปิกางเกง กระโปรง บางคนมาขยายเสือ้ผ้าให้โตขึน้ บางคนมาเยบ็เสือ้ผา้ใหเ้ลก็ลง เป็นต้น 
เมื่อแม่ซ่อมแซมเสือ้ผา้ตามทีลู่กค้าแจง้ไวแ้ลว้ ถ้ามงีานสอยผา้หรอืตดิกระดุม อมรและอมัพรจะช่วย
แม่ท างานนี้ด้วยความคล่องแคล่ว เพราะทัง้อมรและอมัพรได้เรยีนรูก้ารซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมอืมา
จากโรงเรยีน 
 ทุกครัง้ที่ลูกค้ามารบัเสื้อผ้าคืน มกัจะให้ก าลงัใจอมรและอัมพรว่าเป็นเด็กดีที่รู้จกัช่วยแม่
ท างาน งานที่ช่วยแม่ก็ท าได้เรยีบรอ้ย แมว้่าอมรจะเรยีนระดบัประถมศกึษาก็พยายามท างานให้ดี
ทีสุ่ด โดยมแีมแ่ละอมัพรช่วยตรวจตราอกีครัง้หนึ่ง ลกูคา้จงึมกัจะเวยีนมาใชบ้รกิารอยูเ่สมอ 
 
เรื่องน้ีสอนให้รู้ว่า ความรู้เล็กๆ น้อยๆ จากการเรยีนรู้ที่โรงเรยีนสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับ
ครอบครวัได ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 25   ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั               เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถบอกวธิใีชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่าได ้
2.  เน้ือหา 
 การผลติไฟฟ้าต้องอาศยัพลงังานจากถ่านหนิและน ้ามนั ซึง่เป็นทรพัยากรธรรมชาตทิี่เหลอื
น้อยลงทุกที นอกจากนี้ยงัเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย จงึควรใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดัและคุม้ค่า  เพื่อช่วยอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ส าเนาใบเสรจ็ค่าไฟฟ้าทีล่กูเสอืน ามาจากบา้นหรอื ผูก้ ากบัลกูเสอืเตรยีมใบเสรจ็ค่าไฟฟ้า
ของโรงเรยีน ยอ้นหลงั  2 เดอืน 

3.3 ใบความรู ้เรือ่ง วธิปีระหยดัไฟฟ้า 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.2 เพลงหรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเกี่ยวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าในบา้น  
    2) ใหส้มาชกิหมูคุ่ยแลกเปลีย่นกนั แลว้เลอืกบา้นของคนทีเ่สยีค่าไฟฟ้ามากทีสุ่ดและ 
น้อยทีสุ่ด มารายงานในกอง 
    3) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิว่า   
  (1) เพราะอะไรเราจงึเสยีค่าไฟฟ้าสงู 
  (2)  ถา้เราเสยีค่าไฟฟ้าน้อยลง เงนิทีเ่หลอืเราจะเอาไปท าอะไรไดบ้า้ง 
  (3)  ใหแ้ต่ละหมูช่่วยกนัคดิว่า เราจะมวีธิใีชไ้ฟฟ้าอยา่งไรใหป้ระหยดั และคุม้ค่าทีสุ่ด 
และส่งตวัแทนรายงาน 
    4) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุวธิใีชไ้ฟฟ้าอย่างคุม้ค่าประหยดัและปลอดภยัทัง้ทีบ่า้นและสถานทีอ่ื่นๆ  

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

5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย  
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะหแ์ละตระหนกัถงึความส าคญัของการประหยดัไฟ 
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เพลง (เลือกใช้เพลงให้เหมาะกบักิจกรรม) 
วนัน้ียินดี 

วนัน้ียนิด ี ทีเ่ราไดม้าพบกนั   วนัน้ียนิดทีีเ่ราไดม้าพบกนั 
ยนิด ี ยนิด ี ยนิด ี   มาเถดิมาเรามารว่มจติ 
ปลดเปลือ้งความทุกขใ์หม้นัสิน้ไป มาเถดิมาเรามารว่มจติ 

ช่วยกนัคดิท าใหก้ารลกูเสอืเจรญิ 
 

ใบความรู้ 
วิธีประหยดัไฟฟ้า 

 1. ปิดสวติชไ์ฟและเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเมือ่เลกิใชง้านสรา้งใหเ้ป็นนิสยัในการดบัไฟทุกครัง้
ทีอ่อกจากหอ้ง 
 2. ตัง้อุณหภมูเิครือ่งปรบัอากาศที ่25 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นอุณหภูมทิีก่ าลงัสบาย อุณหภูมิ
ที่ เพิ่มขึ้น  1 องศาต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 และปิดประตูห้อ งทุกครั ้งที่ เ ปิด
เครือ่งปรบัอากาศ 
 3. ควรปลกูตน้ไมร้อบๆ บา้นเพื่อช่วยบงัแดด และตน้ไมข้นาดใหญ่ 1 ตน้ใหค้วามเยน็เท่ากบั
เครือ่งปรบัอากาศ 1 ตนั 
 4. หากอากาศไมร่อ้นเกนิไปควรเปิดพดัลมแทนเครือ่งปรบัอากาศ จะช่วยประหยดัไฟ  
 5. หมัน่ท าความสะอาดหลอดไฟทีบ่า้นเพราะจะช่วยเพิม่แสงสว่างโดยไม่ต้องใชพ้ลงังานมากขึ้น
ควรท าอยา่งน้อย 4 ครัง้ต่อปี 
 6.  ปิดตู้เย็นให้สนิทท าความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็น
สม ่าเสมอเพื่อใหตู้เ้ยน็ไมต่อ้งท างานหนกัและเปลอืงไฟ 
 7. อย่าเปิดตู้เยน็บ่อยอย่าน าของรอ้นเขา้แช่ในตู้เยน็ เพราะจะท าใหตู้้เยน็ท างานเพิม่ขึน้กินไฟ
มากขึน้ 
 8. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เยน็ไม่ใหเ้สื่อมสภาพเพราะจะท าใหค้วามเยน็รัว่ออกมาได้
ท าใหส้ิน้เปลอืงไฟมากกว่าทีจ่ าเป็น 
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 9. ควรละลายน ้าแขง็ในตูเ้ยน็สม ่าเสมอการปล่อยใหน้ ้าแขง็จบัหนาเกนิไป จะท าใหเ้ครือ่งต้อง
ท างานหนกั ท าใหก้นิไฟมาก 
 10 ไม่ควรพรมน ้าจนแฉะเวลารดีผ้าเพราะต้องใช้ความรอ้นในการรดีมากขึ้น เสยีพลงังาน
มากขึน้เสยีค่าไฟเพิม่ขึน้ 
 11. ดงึปลัก๊ออกก่อนการรดีเสือ้ผา้เสรจ็เพราะความรอ้นทีเ่หลอืในเตารดี ยงัสามารถรดีต่อได้
จนกระทัง่เสรจ็ 
 12. เสยีบปลัก๊ครัง้เดยีวต้องรดีเสือ้ผ้าใหเ้สรจ็ ไม่ควรเสยีบและถอดปลัก๊เตารดีบ่อยๆเพราะ
การท าใหเ้ตารดีรอ้นแต่ละครัง้กนิไฟมาก 
 13. ซกัผ้าด้วยเครื่องควรใส่ผ้าให้เต็มก าลงัของเครื่อง เพราะซกั1 ตวักบัซกั 20 ตวัก็ต้องใช้
ไฟปรมิาณเท่าๆ กนั 
 14. ปิดโทรทศัน์ทนัทเีมือ่ไม่มคีนดเูพราะการเปิดทิง้ไวโ้ดยไม่มคีนด ูเป็นการสิน้เปลอืงไฟฟ้า
โดยใช่เหตุแถมยงัตอ้งซ่อมเรว็อกีดว้ย 
 15. ไม่ควรปรบัจอโทรทศัน์ให้สว่างเกนิไปและอย่าเปิดโทรทศัน์ใหเ้สยีงดงัเกนิความจ าเป็น
เพราะเปลอืงไฟท าใหอ้ายเุครือ่งสัน้ลงดว้ย 
 16. อยูบ่า้นเดยีวกนัดโูทรทศัน์รายการเดยีวกนั กค็วรจะดเูครือ่งเดยีวกนั 
 17. อย่าเสยีบปลัก๊หมอ้หุงขา้วไวเ้พราะระบบอุ่นจะท างานตลอดเวลา ท าใหส้ิน้เปลอืงไฟเกนิ
ความจ าเป็น 
 18. กาต้มน ้าไฟฟ้าต้องดงึปลัก๊ออกทนัทเีมื่อน ้าเดอืด อย่าเสยีบไฟไว้เมื่อไม่มคีนอยู่เพราะ
นอกจากจะไมป่ระหยดัพลงังานแลว้ยงัอาจท าใหเ้กดิไฟไหมไ้ด้ 
 19. อยา่เปิดคอมพวิเตอรท์ิง้ไวถ้า้ไมใ่ชง้าน 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ขมุทรพัยใ์นไร่องุ่น 

 ทีไ่ร่องุ่นแห่งหนึ่งมพี่อผูสู้งอายุกบัลูกชายจอมขีเ้กยีจ 3 คนอาศยัอยู่ต่อมาพ่อล้มป่วยลงและ
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจได้เรยีกลูกชายทัง้ 3 มาสัง่เสียว่าอย่าขายที่ดินเพราะพ่อได้ซ่อนขุมทรพัย์
มหาศาลเอาไวใ้หขุ้ดดนิพรวนดนิขุดหาใหท้ัว่ทุกตารางนิ้วของไร่เมือ่พ่อไดส้ิน้ใจตายลงไปแลว้ลูกชาย
ทัง้ 3 ก็ลงมอืและตัง้หน้าตัง้ตาไถคราดพรวนดนิพวกเขาก็ไม่พบแมแ้ต่เศษเงนิอย่างที่พ่อไดบ้อกไว้
หนึ่งปีผ่านไปไร่องุ่นทีพ่วกเขาตัง้หน้าตัง้ตาขุดพรวนดนิเพื่อหาขุมทรพัยน์ัน้กลบัเกดิผลออกดอกออก
ผลออกมาและเมือ่เป็นเช่นนัน้ลกูชายทัง้ 3 จงึหนัมาช่วยกนัน าผลองุ่นเหล่านัน้ออกขายและพวกเขารู้
ว่าขุมทรพัย์ที่พ่อพูดถงึนัน้หมายถึงการท างานหนักขยนัขนัแขง็เอาหยาดเหงื่อแรงงานเขา้แลกใน
ทีด่นิทีพ่่อของพวกเขาไดท้ิง้ไวใ้หม้ากกว่านัน่เอง 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า     ความขยนัท าใหท้ างานส าเรจ็ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 26   การส่ือสารทางบวก    เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ลกูเสอืมทีกัษะในการสื่อสารทีท่ าใหผู้ฟั้งเกดิความรูส้กึทีด่ ีได ้
2.  เน้ือหา  

การสื่อสารทางบวก 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
     1) หมู่ลูกเสอืร่วมกนัคดิค าพูดและท่าทางที่ลูกเสอืไม่ชอบ และไม่อยากให้ใครมาใช้กบั

ลูกเสอื หมู่ละ 1 เรื่อง และใหช้่วยกนัเปลีย่นเป็นค าพูดและท่าทางทีล่กูเสอืชอบอยากใหพู้ดกบัลกูเสอื
แบบนัน้ เตรยีมซ้อมบทบาทสมมต ิเป็น 2 รอบ รอบแรกแบบที่ลูกเสอืไม่ชอบ รอบที่ 2 เปลี่ยนเป็น
แบบทีล่กูเสอืชอบ น าเสนอในกองลกูเสอื ใชเ้วลาหมูล่ะไมเ่กนิ 3 นาท ี

    2) ลกูเสอืแต่ละหมูแ่สดงบทบาทสมมต ิหมูล่ะ 2 รอบ รอบแรกเป็นแบบทีไ่มช่อบ และรอบ
ที ่2 เป็นแบบทีช่อบ 

    3) ผูก้ ากบัลกูเสอื ตัง้ค าถาม ชวนคดิ  
(1) ค าพดูและท่าทาง ทีล่กูเสอืไมช่อบมกัเป็นค าพดูและท่าทางอยา่งไร ท าไมจงึไม่ 

ชอบ (ลอ้เลยีน ด่าว่า ประชด ก ากวมไมเ่ขา้ใจ ดถููก รงัเกยีจ เหยยีดหยาม ฯลฯ ทีไ่ม่ชอบเพราะท าให้
เกดิความรูส้กึทีไ่มด่)ี 

(2) ค าพดูและท่าทางทีล่กูเสอืชอบมกัเป็นค าพดูและท่าทางอยา่งไร ท าไมจงึชอบ  
(สุภาพ จรงิใจ เขา้ใจไดช้ดัเจน ใหก้ าลงัใจ ใหค้วามภาคภมูใิจ ใหค้วามเป็นมติรฯลฯ ทีช่อบเพราะเกดิ
ความรูส้กึทีด่)ี 
  (3)ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุขอ้คดิทีไ่ดแ้ละการน าไปใช ้( สิง่ทีเ่ราไม่ชอบ
คนอืน่กไ็มช่อบเช่นกนั จงึควรใชค้ าพดูและท่าทางทีเ่ราชอบ กบัเพือ่นเพือ่สรา้งมติร ) 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
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เพลง 

สวสัดี 
เมือ่เจอะกนัเราทกักนัสวสัด ี (สวสัดคี่ะ, สวสัดคีรบั) 

เมือ่ผดิพลัง้ขออภยัขอโทษท ี(ขอโทษค่ะ , ขอโทษครบั) 
เมือ่จากไปยกมอืไหวส้วสัด ี (สวสัดคี่ะ  , สวสัดคีรบั) 
ผูใ้ดมจีติไมตรขีอขอบคุณ  (ขอบคุณค่ะ , ขอบคุณครบั) 

 
เกม 

แข่งขนัคิดแปลก 
วิธีเล่น  ลูกเสอืแต่ละหมู่ร่วมกนัคดิถงึสิง่ที่มลีกัษณะกลม มสีเีหลอืง มาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  

ภายในเวลา  5  นาท ี
การตดัสิน   หมู่ไหนบอกสิง่ที่มลีกัษณะกลมมสีเีหลอืง  มากที่สุด และคดิได้แปลกมากที่สุดเป็นหมู่ที่
ชนะ  (สะสมแตม้) 
   
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ไก่ฟ้ากบัสนัุขจ้ิงจอกเจ้าเล่ห ์
 
 สุนัขจิง้จอกเจา้เล่หต์วัหนึ่งเดนิผ่านมาเหน็ไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิง่ไมสู้งขา้งทาง มนัอยากจะกนิ
ไก่ฟ้าเป็นยิง่นักจงึคดิหาอุบายเเลว้เอ่ยขึน้ว่า "ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเป็นสตัวท์ีง่ดงามนัก ปีกของท่านมี
สสีนัสดใสหลายสปีากก็งดงามไม่เหมอืนใคร อยากรูจ้งัว่าถ้าท่านหลบัตาเเล้วยงัจะงามอยู่หรอืไม่"  
 ไก่ฟ้าได้ฟังค ายกยอก็หลงเคลบิเคลิ้ม รบีหลบัตาอวดทนัที สุนัขจิง้จอกก็รบีฉวยโอกาสนัน้
กระโดดงบัตวัไก่ฟ้าไวไ้ด ้เมือ่ไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่กย็งัมสีต ิจงึเอ่ยขึน้ว่า 
 "จิง้จอกเอ๋ย ก่อนตายขา้อยากฟังเสยีงอนัไพเราะของท่าน อกีครัง้ไดไ้หม" 
 สุนขัจิง้จอกไดฟั้งค าป้อยอกห็ลงกล รบีอา้ปากเห่าค าราม ไก่ฟ้าจงึรบีบนิหนีจากไปทนัที 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ค ายกยอปอปัน้ท าใหค้นหลงเคลบิเคลิม้จนไมร่ะวงัตนไดเ้สมอ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 27   ไม่ล้อเลียนกนัได้ไหม               เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืบอกผลเสยีของการลอ้เลยีนกนัในหมูเ่พื่อน และวธิกีารสื่อสารเพื่อแกไ้ขปัญหาได ้
2.  เน้ือหา 

2.1 ผลเสยีของการลอ้เลยีนกนัในหมูเ่พื่อน 
2.2 การสื่อสารเพื่อแกปั้ญหา และป้องกนัความรุนแรง 

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 ากบัลกูเสอืชวนคดิชวนคุย “ใครเคยถูกเพื่อนลอ้เลยีนบา้ง ยกมอืขึน้”ใหเ้อามอืลง 
      2) ขออาสาสมคัร 1 – 2 คนทีเ่คยถูกลอ้เลยีนมาเล่าใหเ้พื่อนฟังทลีะคน โดยผูก้ ากบั
ลกูเสอืคอยตัง้ค าถามชวนคดิชวนคุย  “หนูถูกลอ้เลยีนว่าอยา่งไร / ท าไมเพื่อนจงึลอ้เลยีนเช่นนัน้ / 
เมือ่ถูกลอ้หนูมคีวามรูส้กึอย่างไร / มปีฏกิริยิาโตต้อบอยา่งไร / ท าไปแลว้เกดิผลอะไรตามมาบา้ง / 
อยากบอกอะไรกบัคนทีล่อ้หนูบา้ง” 
              3) ตัง้ค าถามใหฉุ้กใจคดิ 
    (1) ท าไมคนบางคนจงึชอบลอ้เลยีนคนอื่น เขาท าเพราะอะไร (สนุกอยากแกลง้ใหอ้าย) 
    (2) เรือ่งทีเ่อามาลอ้เลยีนกนั มกัเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร (จดุอ่อน ปมดอ้ยของคนอืน่) 
    (3) คนทีถู่กลอ้เลยีนจะเป็นอยา่งไรบา้ง เขาสนุกหรอืไม ่(ไมส่นุก/ไมช่อบ/อายจนไม่ 
อยากมาโรงเรยีน/โกรธจนมเีรือ่งทะเลาะหรอืใชก้ าลงั) 

     (4) คดิว่าการลอ้เลยีนเล่นกนัในหมูเ่พื่อนควรมขีอบเขตอย่างไร (ไมท่ าในสิง่ทีเ่พือ่นไม่ 
ชอบเช่นไมต่อกย ้าจดุอ่อนหรอืปมดอ้ย ไมท่ าใหเ้พือ่นเสยีใจ หรอือบัอายขายหน้า) 

 4) จบัคู่ใหล้กูเสอืคุยกนั “สมมตวิ่าตนเองถูกลอ้และไมช่อบ ลกูเสอื คดิว่าควรจะมวีธิ ี
บอกเพื่อนอยา่งไรใหเ้ขาเขา้ใจและเลกิลอ้เลยีนเรา 
 5) สุ่มถามความเหน็ และครชู่วยเพิม่เตมิ (ใชห้ลกัการสือ่สารเพือ่แก้ไขความขดัแยง้            3 
ขัน้ตอน     
  (1).บอกความรูส้กึต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิเช่น “ไม่ชอบเลย ฉันอายมากทีเ่ธอมาล้อฉัน
แบบน้ี”             
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  (2).บอกความตอ้งการของเรา เช่น “ขอรอ้งละ เลกิลอ้ฉนัซะท”ี 
  (3) ถามความเหน็เขา เช่น “ไดไ้หม”  “เธอท าไดไ้หม” 
 6) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอื รว่มกนัสรปุขัน้ตอนการสื่อสารเพื่อแกไ้ขความขดัแยง้ และ 
สรปุแนวคดิทีไ่ดร้บั  

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

5.2 ซกัถามความคดิของลกูเสอืต่อการลอ้เลยีนกนัในหมูเ่พื่อนทีอ่าจท าใหเ้กดิความรุนแรง 
และวธิกีารสื่อสารทีห่ยดุความรนุแรง 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื เขา้ใจ/ เหน็ใจผูอ้ื่น การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 27 
เพลง     

ฉันและเธอ 

 

 ฉนัและเธอ เจอกนั แทบทุกวนัเลยเชยีว เมือ่เจอกนัเราทกักนัเพื่อสมานไมตร ี               
ยิม้ใหก้นัทไีร สุขฤทยัเปรมปร ีต่างพดูจาพาทสีวสัดลีาก่อน 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ต้นสนอวดดี 
 ตน้สนมกัจะคดิว่าตนนัน้มคีวามสวยงามกว่าต้นจามจุร ีอกีทัง้ยงัมปีระโยชน์มากกว่าดว้ย 

"คนตอ้งการตน้สนอยา่งเราเพื่อไปสรา้งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั  เเละ ขา้วของเครือ่งใชต่้างๆ" 
ตน้สนคุยข่มตน้จามจุรทีีย่นือยูใ่กล้ๆ  กนั  "เเต่เจา้น่ะไมเ่หน็จะเป็นประโยชน์ต่อใครเลย" 
"ขา้รูต้วัด ีว่าขา้นัน้ต ่าตอ้ยดอ้ยค่ากว่าท่าน เเต่ลองดขูา้งหน้านัน่สมิคีนเอาเลื่อยกบัขวานมาเเลว้      
ทนีี้ท่านยงัอยากเป็นตน้สนหรอืตน้จามจลุ่ะ" 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เทีย่วโออ้วด ความด ีความเด่น ยอ่มเป็นโทษเป็นภยัเเก่ตนเอง 

 



106 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการสอนท่ี 28   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญัและกิจการลูกเสือโลก        เวลา   2   ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืบอกความหมายของค าปฏญิาณและกฎลกูเสอืสามญัได้ 
1.2 ลกูเสอืปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎลกูเสอืสามญัได้ 
1.3 ลกูเสอืเล่าประวตัขิองผูใ้หก้ าเนิดลกูเสอืโลกและการก าเนิดลกูเสอืโลกพอสงัเขปได ้
1.4 ลกูเสอืพรอ้มทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมทีจ่ะน าสู่เกณฑก์ารรบัเครือ่งหมายลกูเสอืสมัพนัธไ์ด้ 

2.  เน้ือหา 
2.1 ค าปฏญิาณและกฎลกูเสอืสามญั 
2.2 ประวตัผิูใ้หก้ าเนิดลกูเสอืโลกและก าเนิดลกูเสอืโลก 
2.3 เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง

หลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอืส ารอง (ฉบบัที ่๑๐) 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 

3.2 ใบความรู ้ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

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

3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาเรือ่งเครือ่งหมายลกูเสอืสมัพนัธแ์ละแจง้เกณฑท์ีจ่ะส่งเสรมิ

ใหล้กูเสอืส ารองทุกคนปฏบิตังิานเพื่อใหเ้ขา้เกณฑท์ีจ่ะรบัเครือ่งหมายน้ี 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเสนอค าปฏญิาณและกฎลกูเสอืสามญั วธิกีารแสดงรหสัเมือ่กล่าว  

          ค าปฏญิาณ 
   (3) ลกูเสอืแต่ละหมูจ่บัฉลากกฏลกูเสอืสามญัและแสดงบทบาทสมมตุหิมูล่ะ 1 ขอ้ 
   (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 

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

3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
        (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าประวตัลิอรด์  เบเดลเพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี)  และก าเนิดลกูเสอื 
         (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนความรูข้องลกูเสอืโดยใหจ้บัฉลากค าถามหมูล่ะ 1 ขอ้ 
ช่วยกนัคดิค าตอบ  เช่น  
    - บ.ี-พ.ี  เป็นใคร 
    - บ.ี-พ.ี  เป็นชนชาตใิด 
    - บ.ี-พ.ี  เคยประกอบอาชพีใด 
    - บ.ี-พ.ี  ฝึกเดก็ๆ  ใหท้ าอะไร 
    - บ.ี-พ.ี  น าเดก็ๆ  ไปพกัแรมทีเ่กาะใด  ฯลฯ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
     5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 

5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
5.2 ตรวจผลงานการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 

 
เพลง 

กฎลกูเสือ 

น ้าคา้งพรมลมเยน็เมือ่ยามดกึ      คนึงนึกกฎลกูเสอืเพื่อปรงุสมอง 
หนึ่งมเีกยีรตสิองจงรกัภกัดปีอง  สามประคองหน้าทีส่ ีม่ติรคน 
หา้สุภาพไมง่นังกหกเมตตา  เจด็เชื่อฟังแปดเริง่ร่าอยา่สบัสน 
เกา้เป็นผูม้ธัยสัถไ์ม่อบัจน    สบิฝึกตนประพฤตชิอบวาจาใจ 

 
ลกูเสือไทย 

ลกูเสอื  ลกูเสอืไวศ้กัดิซ์ลิกูผูช้าย     ลกูเสอื  ลกูเสอืไวล้ายซลิกูเสอืไทย 
รกัเกยีรตริกัวนิยัแขง็แรงและอดทน     เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
แมล้ าบากตรากตร ากต็อ้งท าใหส้ าเรจ็       ท า ท า ท า      ขา้สญัญาว่าจะท า 
เสยีชพีอยา่เสยีสตัว ์ รกัษ์ชาตใิหม้ัน่ไว ้       ดงันามอนัเกรยีงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
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ใบความรู้ 
การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

1.  ลกูเสอืไดร้บัมอบหมายการงานใด  ไดก้ระท าจนเป็นผลส าเรจ็ 
2.  แสดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์เป็นนิจ 
3.  บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกวนั  (อยา่งน้อยวนัละ  1  ครัง้) 
4.  จะตอ้งปฏบิตัตินต่อเพื่อรว่มหมู ่ รว่มคณะของตนและยงัมเีพื่อนต่างโรงเรยีน 
    ต่างอ าเภออกี  (อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ  2  คน) 
5.  ไมเ่คยถูกลงโทษ  เพราะความไมถู่กตอ้งเรยีบรอ้ย 
6.  ไดเ้คยช่วยเหลอืชวีติสตัวแ์ละมคีวามเมตตตาสงสารสตัว์ 
7.  ไมเ่คยถูกลงโทษ  เพราะขดัค าสัง่บดิามารดา  คร ู อาจารย์ 
8.  ไมเ่คยหลกีเลีย่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ ารว่มกบัคนอื่น 
9.  ไดส้ะสมเงนิซึง่หาไดโ้ดยน ้าพกัน ้าแรง  หรอืไดอ้ดออมจากทีบ่ดิามารดาใหไ้ว ้ แลว้เกบ็ 
     ฝากออมสนิไวว้นัละ  .......บาท  หรอืสปัดาหล์ะ......บาท 
10. เคยท าความผดิมาบา้ง  แต่ไดก้ลบัตวักลบัใจปฏบิตัเิป็นคนดขีองบา้น  ของโรงเรยีน   
     และของสงัคม  และจะไมท่ าในทางทีเ่สื่อมเสยีอกีเดด็ขาด 
 อธิบาย  ค าปฏญิาณของลกูเสอืเป็นถอ้ยค าทีก่ล่าวออกมาดว้ยความจรงิใจ  เพื่อเป็น
หลกัยดึเหนี่ยวให้ลูกเสือปฏิบตัิในสิ่งที่ดีและถูกต้อง  ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั  คือ  
ค ามัน่สญัญา  ทีล่กูเสอืใหไ้วแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา  ต่อหน้าแถว  หรอืในพธิทีางลกูเสอื  เป็นหลกั
สากลซึง่ลกูเสอืทุกประเทศปฏบิตัเิช่นเดยีวกนัหมด  ลกูเสอืจะเป็นพลเมอืงของชาตบิา้นเมอืง
กโ็ดยอาศยัยดึหลกัค าปฏญิาณเป็นอุดมการณ์น าไปปฏบิตัใินชวีติ 
 ค าปฏญิาณ  ขอ้  1  “ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ์”  หมายถงึ  
ลกูเสอืตอ้งมคีวามเคารพ  บชูา  เทดิทนูไวด้ว้ยความซื่อสตัย ์ จรงิใจ  เพราะชาตหิมายถงึผนื
แผ่นดนิและประชาชนที่อยู่ร่วมกนั  มธีรรมเนียมประเพณี  มกีฏหมายอนัเดยีวกันคุ้มครอง  
จงึงควรปฏบิตัต่ิอชาตดิงันี้ 
 1.  ประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ี
 2.  เคารพปฏบิตัติามค าสัง่และกฏหมายบา้นเมอืง 
 3.  ประพฤตตินตามธรรมเนียมประเพณีนิยม 
 4.  รกัคนในชาตแิละรกัแผ่นดนิถิน่เกดิของตน 
 ศาสนา  มพีระคุณแก่เรา  คอื  ช่วยแนะน าสัง่สอนใหรู้ด้รีูช้อบ  ละเวน้ความชัว่  
ไมใ่หเ้บยีดเบยีนกนัประพฤตชิอบทัง้กาย วาจา ใจ  ฉะนัน้ ลกูเสอืจงึตอ้งเคารพ และ 
ปฏบิตัตินตามศาสนา  ดงันี้ 
 1.  ประพฤตปิฏบิตัต่ิอกจิการของศาสนา 
 2.  เคารพเชื่อฟังปฏบิตัติามค าสอนโดยมเิลอืกศาสนา 
 3.  ละเวน้การกระท าชัว่  กระท าแต่ความด ี



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสรา้งทกัษะชีวิต  ดาวดวงท่ี  3  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 109 

 

 4.  ท าบุญบา้งในเวลาหรอืโอกาศทีส่ะดวก 
 พระมหากษัตรยิ์  ทรงเป็นประมุขของประเทศชาติ ทรงเป็นพระประมุขของคณะ
ลกูเสอืแห่งชาตแิละทรงเป็นมิง่ขวัญของปวงชนชาวไทยทัง้ชาต ิลกูเสอืตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 
 1.  แสดงความเคารพสกัการะต่อองคพ์ระประมุขและพระบรมฉายาลกัษณ์ 
 2.  ไมก่ระท าการใด  ทีเ่ป็นการกระทบกระเทอืนเสื่อมเสยีพระเกยีรตคิุณ 
 3.  ลกูเสอืตอ้งช่วยกนัป้องกนัมใิหค้นอื่นกระท าการนัน้ดว้ย  
 ค าปฏญิาณ  ขอ้ 2  “ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่”  การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นเป็น
เรื่องส าคัญของลูกเสือสามญัที่พึงปฏิบัติ  ลูกเสือพึงช่วยเหลือดูแล  มีใจเมตตา กรุณา  
เอื้อเฟ้ือต่อผู้อื่น  ลูกเสอืกระท าได้ทุกโอกาส  เช่น  ช่วยพ่อแม่  ครู  อาจารย์  ช่วยเหลอื
โรงเรยีนตลอดจนชุมชน 
 ค าปฏญิาณ  ขอ้  3  “ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื”  ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื
เปรยีบเสมอืนศลีของลูกเสอืทีเ่ป็นหลกัยดึเหนี่ยวใหลู้กเสอืประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ดงีามตามกฎ
ของลกูเสอื  10  ขอ้  อยา่งเครง่ครดัโดยไมห่ลกีเลีย่ง 

กฎของลกูเสอื ม ี 10 ขอ้ 
 1. ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 
 2. ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และซื่อตรง 
        ต่อผูม้พีระคุณ 
3. ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
4. ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพีน้่องกบัลกูเสอือื่นทัว่โลก 
5. ลกูเสอืเป็นผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ย 
6. ลกูเสอืมคีวามเมตตากรุณาต่อสตัว ์
7. ลกูเสอืเชื่อฟังค าสัง่ของบดิามารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
8. ลกูเสอืมใีจร่าเรงิ และไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก 
9. ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์ 

 10. ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ 
ขอ้ 1  “ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได”้  คอื เป็นผูม้เีกยีรตเิป็นทีไ่วว้างใจของผูอ้ื่น  เชื่อถอื 

ไดเ้มือ่กล่าวสิง่ใดออกไปตอ้งรกัษาสจัจะ ปฏบิตัเิหมอืนปากพดูเสมอ เมือ่ไดร้บัมอยหมายสิง่ใด 
ต้องท าสิง่นัน้ให้เสรจ็เรยีบรอ้ยด้วยความตัง้ใจจรงิจนเต็มความสามารถ  ตามสตกิ าลงั  ไม่เพกิเฉย
หลกีเลีย่ง 

ขอ้ 2  “ลูกเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และซื่อตรงต่อผู้มี
พระคุณ”  หมายความว่า จะต้องมคีวามจงรกัภกัดต่ีอประเทศชาตขิองตน ศาสนา พระมหากษตัรยิ์
ดว้ยใจจรงิ ประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ีปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผนประเพณี และมคีวาม
ซื่อตรงต่อพ่อ แม ่คร ูอาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชา และผูม้พีระคุณ 
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ขอ้ 3  “ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่น”  หมายความว่า
จะต้องพยายามท าประโยชน์แก่ผู้อื่น เตรยีมความพร้อมเสมอที่จะช่วยชีวิตผู้อื่นให้รอดพ้นจาก
อนัตราย 

ขอ้ 4  “ลูกเสอืเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกบัลูกเสอือื่นทัว่โลก”  หมายถงึ
ลูกเสอืจะต้องเป็นผูโ้อบอ้อมอารแีก่คนทัว่ไปโดยไม่เลอืกชาตหิรอืชัน้วรรณะ โดยถอืว่าเป็นพีน้่องกนั
ทัว่โลก 

ข้อ 5  “ลูกเสอืเป็นผู้สุภาพเรยีบร้อย” หมายความว่า เป็นผู้มกีิรยิาวาจาสุภาพแก่
บุคคลทัว่ไป  โดยเฉพาะเดก็และคนชรา 

ขอ้ 6  “ลูกเสอืมคีวามเมตตากรุณาต่อสตัว”์  หมายถงึ เป็นผูม้จีติใจเมตตากรุณา ไม่
ฆ่า  ไม่ทรมานสตัว ์ เมื่อเจบ็ป่วยต้องดูแลรกัษา ถ้าเป็นสตัว์ทีใ่ชง้านกพ็ยายามใชแ้ต่พอสมควร และ
ใหส้ตัวน์ัน้ไดร้บัความสบายพอสมควร 

ข้อ 7  “ลูกเสือเชื่อฟังค าสัง่ของบิดามารดา และผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพ”
หมายความว่า  ลกูเสอืจะตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัติามค าสัง่โดยไมล่งัเลใจ  กระท าดว้ยความเตม็ใจเขม้แขง็ 

ขอ้ 8  “ลกูเสอืมใีจร่าเรงิ และไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก”  หมายถงึ  เป็นผูม้คีวาม
ยิม้แยม้แจม่ใส  ไมบ่่น  ไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก  แมจ้ะพบอุปสรรคกต็อ้งฟันฝ่าและอดทน        

ขอ้ 9 “ลูกเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์”  หมายความว่า  ลูกเสอืจะต้องเป็นผู้รูจ้กัประหยดั รูจ้กั
เก็บหอมรอมรบิ  ใช้จ่ายอย่างประหยดั  ไม่ปล่อยเวลาให้เสยีไปโดยเปล่าประโยชน์  และรูจ้กัรกัษา
ทรพัยส์ิง่ของทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น 

ข้อ 10  “ลูกเสอืประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ”  หมายความว่า  ลูกเสอืจะต้อง
ประพฤตตินดงีาม  วาจาเรยีบรอ้ย  มคีวามละอายต่อบาปและเกรงกลวัความชัว่  มสีตเิหนี่ยวรัง้ 
ไมย่อมกระท าสิง่ทีผ่ดิ 

 
ประวติัของ ลอรด์  เบเดน  เพาเวลล ์ ( บี.- พี. ) 

 ลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์เป็นผูใ้หก้ าเนิดลูกเสอืโลก มชีื่อเตม็ว่า โรเบริต์ สตเิฟสนั สไมธ ์เบเดน
เพาเวลล ์เรยีกย่อๆ ว่า บ.ี-พ.ี  เกดิวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2400  ทีก่รุงลอนดอน ประเทศองักฤษ
มบีดิาเป็นศาสตราจารยส์อนวชิาเรขาคณติและธรรมชาตศิกึษา ณ มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์  มารดา
ของเขาเป็นธดิาของพลเรอืเอก ดบับวิ.ท.ี  สไมธ ์ แห่งราชนาวอีงักฤษ  บ.ี-พ.ี ไดส้มรสกบั 
นางสาวโมลาฟ  เซน็ตแ์คลร ์ เมือ่อายไุด ้ 55  ปี 
ชีวิตในวยัเดก็ 
 บ.ี-พ.ี เขา้ศกึษาในระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ต่อมา
โรงเรยีนมธัยมชื่อชาเตอรเ์ฮาส ์ทีเ่ขาศกึษาอยูไ่ดย้า้ยไปอยูใ่นชนบท ณ เมอืงโกคาลมงิ ในแควน้ 
เซอรเ์รย ์ซึง่อยูใ่กลก้บัป่าใหญ่ มธีรรมชาตสิวยงาม มลี าธารน ้าไหลผ่าน เขาจงึมกัใช้เวลาว่างหลบเขา้
ไปใชช้วีติศกึษาธรรมชาต ิชวีติสตัวแ์ละตน้ไม ้เขาชอบวาดภาพ รอ้งเพลง แสดงละคร นอกจากนี้ 
บ.ี-พ.ียงัไดร้บัความรูพ้เิศษจากพลเรอืเอกสไมธผ์ูเ้ป็นตา เกี่ยวกบัการว่ายน ้า เล่นสเกต ขีม่า้ 
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การวดัแดดและดูดาว ตลอดจนความรูเ้ชงิพราน ในช่วงปิดภาคเขาจงึมกัจะท่องเที่ยวพกัแรมไปกบั
พีช่ายอกี 3 คน 
 เมื่อจบชัน้มธัยมศกึษา บ.ี-พ.ี สอบเขา้เรยีนที่โรงเรยีนนายรอ้ยแซนด์เฮสิต์ หลงัจบการศกึษา
เขาได้รบัการแต่งตัง้เป็นนายร้อยตรแีห่งกองทพับกของอังกฤษ และถูกส่งไปประจ าการที่ประเทศ
อนิเดยี  เมือ่อาย ุ19 ปี 

ชีวิตในการรบัราชการทหาร 
 บ.ี-พ.ี รบัราชการทหารในประเทศอนิเดยี  ประจ ากองทหารมา้อุสซารท์ี่ 13 เป็นเวลา  8  ปี
โดยปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเขม้แขง็ ขณะทีม่ยีศเป็นรอ้ยตรเีขาไดร้บัเงนิเดอืนน้อยมาก จงึด าเนินชวีติ
อย่างประหยดั คอืไม่สูบบุหรี ่ดื่มสุราแต่น้อย และยงัหารายไดพ้เิศษโดยการเขยีนเรื่องและเขยีนภาพ
ลงหนังสอืพมิพ ์ชวีติราชการทหารของเขาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอนิเดยีและอาฟรกิา ไดร้บัยศรอ้ย
เอกตัง้แต่อายุ 26  ปี  ในระหว่างนี้มเีหตุการณ์ทีแ่สดงถงึลกัษณะพเิศษของเขาหลายอย่าง เช่นไดร้บั
รางวลัชนะเลศิในการแข่งขนักฬีาแทงหมูป่า ขณะอยู่บนหลงัมา้โดยใช้หอกสัน้เมื่อ พ.ศ. 2426  และมี
เรือ่งราวประทบัใจทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการลกูเสอืหลายครัง้ดงันี้ 
 ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2431 ไปปราบชนเผ่าซูลูซึ่งมหีวัหน้าเผ่าชื่อ ดินีส ซูลู ในอาฟรกิาใต้ไดส้ าเรจ็
เขาน าประสบการณ์บางอย่างในครัง้นี้มาใชใ้นกจิการลกูเสอืดว้ย ไดแ้ก่บทเพลง อนิกอน ยามา 

(หวัหน้า)  อนิ กอน -ยา-มา           กอน-ยา-มา 
(ลกูคู่)      อนิ-ว-ูบ ู       ยาโบห ์ยาโบห ์อนิ-ว-ูบ ู

สร้อยคอของดินิส ซูลู ท าด้วยไม้ แกะเป็นท่อนเล็กๆ ซึ่งต่อมา บี.พี.ได้น ามาเป็นบีด
เครือ่งหมายวดูแบดจ ์ส าหรบัผูท้ีผ่่านการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืขัน้ความรูช้ ัน้สงู 
 ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลต้า บ.ี-พ.ี ได้รบัแต่งตัง้เป็นผู้ช่วยทูตทหาร  ท าหน้าที่เป็น
ทหารสบืราชการลบั 
 ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2438 ท าการรบกบัเผ่าอาซนัต ิ ซึง่มกีษตัรยิช์ื่อว่า  คงิเปรมเปห ์ และไดร้บั 
ชยัชนะ เหตุการณ์ครัง้นี้ บ.ี-พ.ี ไดป้ระสบการณ์ดงัต่อไปนี้ 

1. การบุกเบกิ เช่นการโค่นตน้ไม ้การท าสะพาน การสรา้งค่ายพกั 
2.ทดลองการแต่งกายของตนเอง ใชห้มวกปีกแบบโคบาล จนไดร้บัฉายาจากพวกพื้นเมอืงว่า 

คมัตะไค แปลว่าคนสวมหมวกปีกกวา้ง 
3.  ประเพณกีารจบัมอืซา้ย จากการแสดงความเป็นมติรของคนพืน้เมอืง 
ครัง้ท่ี 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบลิ ีซึง่เป็นเผ่าหนึ่งของซูล ูเดมิอยู่ในทรานสวาล และถูกพวก

บวัรข์บัไล่ จงึอพยพไปอยู่ในมาตบิลิ ี(ปัจจุบนัเรยีกโรดเิซยี) พวกมาตาบลิก่ีอการกบฏ รฐับาลองักฤษ
จงึสัง่ทหารไปปราบบ.ีพ.ี ไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเขม้แขง็ ครัง้นี้เขาไดร้บัประสบการณ์เรือ่งการ 
สอดแนม โดยเฉพาะการปฏบิตังิานตอนกลางคนื เลยไดร้บัฉายาว่า  "อมิปีซ่า"  แปลว่าหมาป่า 
ผูไ้มเ่คยนอนหลบั 

ครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2442 หลงัจากที่ บ.ี-พ.ี กลบัจากการปฏบิตังิานที่ อนิเดยี 2 ปี ก็ได้รบัค าสัง่
ด่วนให้เดนิทางไปอาฟรกิาเพื่อหาทางป้องกนัการรุกรานที่เมอืงมาฟีคิง จากพวกบวัร ์(ชาวดทัซ์ที่
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อพยพไปอยู่ในแอฟรกิาใต้) ในทรานสวาลและออเรน้จท์รสีเตท ซึง่จะตัง้ตนเป็นเอกราช บ.ี-พ.ีได้น า
กองทหารไปรกัษาเมอืงมาฟีคงิ ซึ่งถูกล้อมโดยกองทหารบวัรเ์ป็นเวลานานถงึ 217 วนั จนกระทัง่กองทพั
ใหญ่ไปถงึท าใหพ้วกบวัรต์อ้งล่าถอยไป 

ในการป้องกนัเมอืงมาฟีคงิ บ.ี-พ.ี ได้ปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความเข้มแขง็ อดทนร่าเรงิไม่ย่อท้อ    
ใชส้ตปัิญญาหาวธิแีก้ปัญหา ท ากลอุบายลวงขา้ศกึใหเ้ขา้ใจผดิ คดิว่ามกี าลงัทหารมากมายและมกีาร
ป้องกันรกัษาเมอืงอย่างเข้มแข็ง  ตลอดจนใช้เด็กอาสาสมคัรที่ได้รบัการอบรมท าหน้าที่ส่งข่าว 
ปรากฏว่าท างานไดผ้ลด ี ท าให ้ บ.ี-พ.ี  มคีวามประทบัใจในตวัเดก็และเหน็ว่า  ถา้ฝึกอบรมเดก็ใหถู้ก
ทางแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมาก  จึงได้ริเริ่มการลูกเสือในเวลาต่อมา  จาก
เหตุการณ์ทีเ่มอืงมาฟีคงิ ท าให ้บ.ี-พ.ี ไดร้บัฉายาว่า "ผูป้้องกนัมาฟีคงิ" 
 
การก าเนิดลกูเสือ 
 บ.ี-พ.ีเดนิทางกลบัองักฤษในฐานะวรีบุรษุและไดน้ าประสบการณ์จากเมอืงมาฟีคงิมาใช ้ เขาจดัให้
เดก็ๆ  เขา้มาช่วยเหลอืในการรกัษาเมอืง  โดยท าหน้าทีเ่ป็นผูส้ ื่อขา่วและสอดแนมของกองทพั รกัษา
ความสงบภายใน ปฏบิตังิานต่างๆ ที่อยู่ในความสามารถ  เช่น อยู่ยามบนหอคอย  ให้สญัญาณแก่
ประชาชนเมื่อพวกบวัรโ์จมต ีเดก็ ๆ เหล่านี้สามารถท าหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างเขม้แขง็ ว่องไว 
ไดผ้ลดไีมแ่พผู้ใ้หญ่  ดงันัน้ บ.ีพ.ี จงึคดิตัง้ขบวนการลกูเสอืขึน้ โดยน าความคดิและประสบการณ์ 
ต่าง ๆ มาพฒันาอย่างรอบคอบ จดัตัง้ขบวนการลูกเสอืขึ้นในปี พ.ศ. 2450 โดยบ.ี-พ.ี ได้รวบรวม
เดก็ชาย 20 คน ไปอยูท่ีเ่กาะบราวน์ซ ีในช่องแคบองักฤษ นบัเป็นการพกัแรมของลกูเสอืครัง้แรก 
ของโลก 
 ปีต่อมากองลกูเสอืไดเ้ริม่ก่อตัง้ขึน้อยา่งจรงิจงัเป็นครัง้แรกในองักฤษ และขยายตวัแพร่หลาย
อยา่งรวดเรว็ ขบวนการลกูเสอืไดเ้จรญิขึน้ตามล าดบั ท าให ้บ.ี-พ.ี มองเหน็การณ์ไกลว่าลกูเสอืจะเป็น
งานส าคญัในชวีติ ช่วยฝึกอบรมเดก็ ๆ ให้เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิเป็นประโยชน์แก่บ้านเมอืงอย่าง
มากต่อไป  บ.ี-พ.ี จงึลาออกจากราชการทหาร มาใช"้ชวีติทีส่อง" ซึง่เป็นชวีติทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูเสอื 
ทัว่โลก 
 พ.ศ. 2454 บ.ี-พ.ี เดนิทางรอบโลก เพื่อพบลกูเสอืประเทศต่างๆ เป็นการเริม่ตน้ส่งเสรมิ 
ความเป็นพีน้่องกนัของลกูเสอืทัว่โลก 

พ.ศ. 2463 มงีานชุมนุมลูกเสอืโลกครัง้แรก ในการชุมนุมครัง้นี้ลกูเสอืทัว่โลกทีม่าร่วมประชุม
ไดพ้รอ้มใจกนัประกาศให ้บ.ี-พ.ี อยูใ่นต าแหน่งประมขุคณะลกูเสอืโลก 
 เมื่อการลูกเสือมอีายุครบ 21 ปี ซึ่งเปรยีบเหมอืนการบรรลุ  "นิติภาวะ"  ตามกฎหมาย
องักฤษ มลีกูเสอืทัว่โลกถงึกว่า 2 ลา้นคน พระเจา้ยอรช์ที ่5 ไดพ้ระราชทานบรรดาศกัดิใ์ห ้บ.ี-พ.ี  
เป็นบารอน จากนัน้มากจิการลกูเสอืกเ็จรญิกา้วหน้าไมห่ยดุยัง้ และมกีารชุมนุมลกูเสอืโลกอกี 
หลายครัง้ 
 เมื่อ บ.ี-พ.ี มอีายุ 80 ปี เขาได้กลบัไปพกัผ่อนในช่วงสุดท้ายของชวีติอยู่ที่ประเทศเคนยา    
ในทวปีอาฟรกิาอกีครัง้หนึ่ง และถงึแก่กรรมทีน่ัน่เมือ่วนัที ่8 มกราคม พ.ศ.2484 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

จัก๊จัน่กบัมดง่ามใจดี 
 น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 กาลครัง้หนึ่ง  มจี ัก๊จ ัน่เจา้ส าราญตวัหนึ่งนิสยัเกยีจครา้น ชอบความสะดวกสบาย  ตลอด 
ช่วงฤดรูอ้นมดงา่มพากนัหาอาหารไปเกบ็สะสมไวใ้นรงั  เจา้จัก๊จ ัน่มวัแต่รอ้งร าท าเพลง สนุกสนาน 
ไปวนัๆ 
 ครัน้ถงึฤดูหนาวหมิะตกหนัก  มดง่ามเก็บตวัอยู่กบัเมลด็พชืที่มนัได้หาเก็บเตรยีมพรอ้มไว้  
จัก๊จ ัน่ไมส่ามารถหาอาหารกนิได ้ อดอยูห่ลายวนั  ในทีสุ่ดตอ้งซมซานดว้ยความหวิโหยมาเคาะประตู
รอ้งขอมดงา่มซึง่เคยรูจ้กักนั “ไดโ้ปรดเถดิเพื่อน  ขออาหารใหฉ้นัประทงัชวีติสกัหน่อย  เมือ่พน้ 
ฤดหูนาวอนัแสนทารณุนี้แลว้  ฉนัสญัญาว่าจะหามาใชค้นืใหเ้ป็นเท่าตวั”  จัก๊จ ัน่พยายามวงิวอน  
มดง่ามจงึกล่าวต่อจัก๊จัน่ว่า “เมื่อฤดูรอ้นทีใ่ครๆเขากต่็างพากนัท ามาหากนิตวัเป็นเกลยีว  เจา้มวัท า
อะไรอยู่” “เพราะว่าฉันไม่มเีวลาน่ะส ิฉันยุ่งอยู่กบัการรอ้งเพลง เมื่อตอนทีเ่ธอและเพื่อนๆขนอาหาร
ผ่านมา เจา้กไ็ดย้นิมใิช่หรอื”   มดง่ามหวัเราะค าตอบของจัก๊จัน่แลว้ตอบว่า  “ไดย้นิส ิเมื่อเจา้มวัแต่
รอ้งเพลงฤดรูอ้น  เมือ่ฤดหูนาวเจา้กจ็งเตน้ร าใหส้นุกเถดิ  แต่ขา้คงไมใ่จด าพอจะไมแ่บ่งอาหารใหเ้จา้
หรอกนะ  เจา้ต้องสญัญว่าปีต่อไปเจา้ต้องรูจ้กัหาอาหารไวก้นิในฤดูหนาวเองดว้ย”  ว่าแลว้มดง่ามก็
คาบอาหารมาแบง่ใหจ้ัก๊จ ัน่  นบัแต่นัน้มาจกัจัน่กห็าอาหารและแบ่งปันใหม้ดงา่มดว้ยมติรภาพทีด่ ี
ต่อกนั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การแบ่งปันและการช่วยเหลอืกนัในยามคบัขนั จะช่วยใหไ้ดม้ติรเพิม่ขึน้ 
 

คนดีของครอบครวั 

 น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 พงษ์ชยัเป็นลูกชายคนถบีสามล้อทีย่ากจน เขาต้องท างานช่วยพ่อแม่ตัง้แต่เลก็จนโต เพื่อหา

เงนิเรยีนหนังสอืและซือ้อาหาร เขาเป็นคนขยนัขนัแขง็ไม่ปล่อยใหโ้อกาสเขา้มาหา แต่เขาจะเป็นผูไ้ป

หาโอกาสดว้ยตวัเอง นัน่คอืเขาว่างจากเรยีนเขาจะต้องไปท างาน เช่น ลา้งจานรา้นอาหาร ท าความ

สะอาดบา้น เลีย้งเดก็ เมื่อเรยีนชัน้มธัยมศกึษา เขากร็บัสอนการบ้านน้องทีเ่รยีนประถมศกึษา ดว้ย

ความมุง่มัน่ตัง้ใจในการเรยีนและการท างานช่วยครอบครวันี้ ท าใหเ้ขาสามารถเรยีนจบปรญิญาตรไีด้

ท างานที่ม ัน่คงมรีายได้ เลี้ยงดูครอบครวั เขาให้พ่อเลกิถีบสามล้อ ท างานเบาๆ ที่บ้าน พ่อกบัแม่

ภมูใิจในตวัของพงษ์ชยัมาก เขาเป็นตวัอยา่งทีด่ขีองคนในชุมชนและผูอ้ื่น 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความขยนัอดทน ท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในชวีติ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 13   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือส ารอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 29   การร่วมกิจกรรมกบัลูกเสือสามญั              เวลา   1   ชัว่โมง 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ลกูเสอืสามารถรว่มกจิกรรมกบัลกูเสอืสามญัเพื่อความสมัพนัธอ์นัดแีละเป็นไปตามเกณฑก์าร
รบัเครือ่งหมายลกูเสอืสมัพนัธไ์ด ้
2.  เน้ือหา 
 กจิกรรมส าคญัของลกูเสอืสามญัทีล่กูเสอืส ารองควรมสี่วนรว่ม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 ใบความรู ้ 

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

 4.2 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาเรือ่งการรว่มกจิกรรมกบัลกูเสอืสามญัให้ลกูเสอืแต่ละหมู่

อภปิรายว่าจะรว่มกจิกรรมใดบา้งและเกดิประโยชน์อย่างไรในการรว่มกจิกรรมนัน้ๆ 
2) ลกูเสอืน าเสนอผลการอภปิรายทลีะหมู่ 
3) ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุและนัดหมายการรว่มกจิกรรมในโอกาสต่างๆกบัลกูเสอืสามญั 
4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.4 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ แกรนดฮ์าวส ์ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.2 สงัเกตการอภปิรายและการน าเสนอผลงาน 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 29 

เพลง 
ลกูเสือไม่จบัมือขวา 

   ลกูเสอืเขาไมจ่บัมอืขวา   ยืน่ซา้ยมาจบัมอืกนัมัน่ 
มอืขวาใชเ้คารพกนั    มอืขวาใชเ้คารพกนั 
ยืน่มอืซา้ยออกมาพลนั    จบัมอืจบัมอื 

จบัมอืนัน้หมายถงึมติร   เหมอืนญาตสินิททีค่วรยดึถอื 
ยิม้ดว้ยเมือ่ยามจบัมอื    ยิม้ดว้ยเมือ่ยามจบัมอื 
เพราะพวกเราคอืลกูเสอืดว้ยกนั   เพราะพวกเราคอืลกูเสอืดว้ยกนั 
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ใบความรู้ 
  กิจกรรมลูกเสือสามญัท่ีลูกเสือส ารองเข้าร่วม 
 มกีิจกรรมลูกเสอืสามญัหลายกิจกรรมที่ลูกเสอืส ารองสามารถเข้าร่วมได้ เช่น  
 1. พธิกีาร 
  1.1 พธิสี่งลูกเสอืส ารองไปเป็นลูกเสอืสามญั 
  ข้อ 291 พธิส่ีงลูกเสอืส ารองไปเป็นลูกเสอืสามญั 
 พธิส่ีงลูกเสอืส ารองไปเป็นลูกเสอืสามญั ให้ปฏบิตัิดงัต่อไปนี้  
  1) กองลูกเสอืส ารองท ารูปวงกลมใหญ่ กองลูกเสอืสามญัท ารูปเกือกม้า  

 2) ระหว่างกองทัง้สองมกีารแบ่งเขตแดน(อาจใช้เชอืก ไม้พลอง หรอืโรยปูนขาว 
ไว้ก็ได้)  

3) กองลูกเสอืทัง้สองมธีงประจ ากองและป้ายค าขวญัของตน และอยู่ในแดนของตน
ใหร้องผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นคนถอืไว ้

  4) กองลกูเสอืส ารองท าแกรนดฮ์าวล์ 
  5) ผูก้ ากบัลกูเสอืส ารองอธบิายความหมายของการจะท าพธิสี่งใหก้องทราบ 

 6) ผูก้ ากบัลูกเสอืส ารองเรยีกลูกเสอืทีจ่ะส่งออกมายนืหน้าผูก้ ากบัลูกเสอื แลว้อบรม
สัง่สอนในการที่จะจากไปและให้ทวนค าปฏญิาณอกีครัง้หนึ่ง โดยสัง่ว่า “เพื่อเป็นที่แน่ใจว่า
เจา้ยงัจ าค าปฏญิาณของเจ้าได้ขอให้เจ้าทบทวนค าปฏญิาณอกีครัง้ ” แล้วลูกเสอืก็กล่าวค า
ปฏญิาณ 

7) ลูกเสอืกลบัหลงัหนั ไปล ่าลาลูกเสอืเฉพาะในหมู่ของตน โดยการสมัผสัมอืแล้ว
กลบัมายนืหน้าผูก้ ากบัลกูเสอืกองลกูเสอืส ารองไชโยใหแ้ก่เขาสามครัง้ 

8) ผู้ก ากบัลูกเสอืส ารองสัง่เปิดทางเพื่อน าลูกเสอืออกไปหาผู้ก ากบัลูกเสอืสามญัที่
เสน้กัน้แดน 

9) ผูก้ ากบัลูกเสอืส ารองจะแนะน าและฝากฝังลูกเสอืส ารองกบัผูก้ ากบัลูกเสอืสามญั 
แล้วน าลูกเสอืส ารองข้ามแดนไป (ถ้าหากลูกเสอืส ารองผู้ใดได้รบัเครื่องหมายเสอืเผ่นก็ให้
กระโดดขา้ม) 

10) ผู้ก ากบัลูกเสอืสามญัน าลูกเสอืส ารองไปแนะน าให้รู้จกันายหมู่ของลูกเสอืที่จะ
เขา้ไปอยู ่

11) นายหมู่ลูกเสอืสามญัแนะน าใหลู้กเสอืส ารองรจูกักบัลกูเสอืสามญัในหมู่ทีต่นเขา้
ไปอยูน่ัน้ 

12) พธิเีสรจ็สิน้ดว้ยการเปล่งเสยีงรอ้งของลกูเสอืสามญัร้องไชโยสามครัง้ 
          2) กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
          3) กจิกรรมการเดนิทางไกลและแรมคนื ฯลฯ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ดินสอกบัยางลบ 

 ครัง้หนึ่งมดีนิสอที่เขยีนอย่างไรก็ไม่มวีนัหมดอยู่แท่งหนึ่ง และมยีางลบที่ลบอย่างไรก็ไม่มี
หมดอยู่ก้อนหนึ่ง  ดนิสอเป็นเพื่อกบัยางลบไปไหนมาไหนด้วยกนั  ท าอะไรท าด้วยกนั  หน้าที่ของ
ดนิสอคอืเขยีน  มนัจงึเขยีนทุกที่ทุกอย่างตลอดเวลาที่อยู่กบัยางลบ  หน้าที่ของยางลบคอื  ลบทุก
อยา่งทีด่นิสอเขยีนทุกทีทุ่กเวลา 
 เวลาผ่านไปนานหลายปี  ทุกอย่างด าเนินไปเหมอืนเดมิ  จนกระทัง่ดนิสอเอ่ยกบัยางลบว่า 
“เราคงอยู่กนัไม่ไดแ้ลว้” ยางลบถามว่า “ท าไม”  ดนิสอตอบว่า “กเ็ราเขยีน นายลบ แลว้มนักไ็ม่เหลอื
อะไรเลย”  ยางลบเถยีงว่า “เรากล็บตามหน้าทีข่องเรา  เราไมผ่ดิ”  ทัง้คู่จงึแยกทางกนั 
 เมื่อเวลาผ่านไป  ดนิสอเริม่เขยีนผดิ  ขอ้ความทีเ่คยเขยีนสวยๆ มรีอยขดีฆ่าสกปรก  เพราะ
ไม่มใีครลบให้  ดนิสอ “คดิถงึยางลบจบัใจ”  ฝ่ายยางลบเมื่อแยกทางกบัดนิสอก็สบายใจที่ตวัมนัไม่
ตอ้งเป้ือน  แต่เวลาผ่านไปยางลบเริม่รูส้กึว่าตวัเองไรค้่า เพราะไมม่อีะไรใหล้บ  บางลบ “คดิถงึดนิจบั
ใจ” 
 ทัง้คู่จงึกลบัมาคบกนัใหม่  คราวนี้ดนิสอเขยีนน้อยลง เขยีนเฉพาะสิง่ดีๆ   ส่วนยางลบก็ลบ
เฉพาะสิง่ทีด่นิสอเขยีนผดิเท่านัน้  ถา้เปรยีบการเขยีนดนิสอเป็นการจ า  ตอนแรกดนิสอจ าทุกเรื่องทัง้
ดแีละไม่ด ี แต่พอเปลีย่นไปกห็ดัเลอืกจ าแต่สิง่ดีๆ เท่านัน้  ส่วนการลบเปรยีบเสมอืนการลมื  ยางลบ
นัน้ตอนแรกจะลมืทุกอย่างทัง้ดแีละไม่ด ี ทุกครัง้ทีล่มืมนักจ็ะสกปรก แต่ตอนหลงัมนัเลอืกลมื คอืลมื
เรือ่งไมด่ ี ซึง่กค็อื “การใหอ้ภยั” นัน่เอง 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เพื่อนทีด่คีวรจ าสิง่ทีด่ขีองกนัและกนั  ควรลมืสิง่ทีไ่มด่เีสยีจะท าใหม้ติรภาพ 
ยนืยาว 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 14   ประเมินผล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 30   การประเมินผล                           เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรม 
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3 เตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบักองลกูเสอื 

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 30 
 

 1. การประเมนิผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
 

ผงักระบวนการประเมินผลลกูเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 
ลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ตดัสนิผลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์

ผลการประเมนิ 

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

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผูก้ ากบัประเมนิผลเรยีนของ
ลกูเสอืทีร่ว่มกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พฒันาซ ้า 

รบัเครือ่งหมายชัน้ลกูเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

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

ท่ี รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผา่น 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การพฒันา 

1 1. เขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื 
1.1 รว่มกจิกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รว่มกจิกรรมวนัส าคญัไมน้่อย
กว่า 5 ครัง้ เช่น 
         - วนัสถาปนาลกูเสอื 
         - วนัถวายราชสดุด ี
         - วนัพ่อแห่งชาต ิ
         - วนัแมแ่ห่งชาต ิ
         - วนัตา้นยาเสพตดิ 
         - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์อื่นๆ 
         - กจิกรรมวฒันธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดนิทางไกล/ อยูค่่ายพกัแรม 

 
30 ชัว่โมง/ ปี 

5 ครัง้/ ปี 
 
 
 
 
 
 

2 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ 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............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผา่นและพร้อม     
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สรปุ  ฉนัมัน่ใจว่าผ่าน  ฉนัมคีวามพรอ้มใหป้ระเมนิ  ฉนัยงัไมพ่รอ้ม 
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/ ลงในช่องทีต่รงกบัความ 
    เป็นจรงิ 
 
2.1 พฤติกรรมลูกเสือส ารองท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

4.  ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพและไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อ 
ตามฤดกูาล 

  

5.  ลกูเสอืรูจ้กัรกัษาสุขภาพและปฏเิสธสิง่เสพตดิ   

6.  ลกูเสอืรูจ้กัแกปั้ญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลอื/ แจง้เหตุเมือ่ประสบเหตุ
วกิฤต 

  

7. ลกูเสอืมสี่วนสงูและน ้าหนกัตามเกณฑม์าตรฐาน   

8. ลกูเสอืมทีกัษะในการสื่อสารไดถู้กกาลเทศะและไมก่้าวรา้วรุนแรง   
 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 

☺   
ฉนัมทีกัษะชวีติ 

 
ฉนัจะมทีกัษะชวีติ 

ถา้แกไ้ขปรบัปรงุพฤตกิรรม 
ฉนัตอ้งพฒันาตนเองอกีมาก 
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2.2พฤติกรรมลูกเสือสามญัท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้   

2. ลกูเสอืรว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์   

3. ลกูเสอืช่วยตนเองและครอบครวัได ้   
4. ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพ ไมด่ื่มน ้าอดัลมขนมกรบุกรอบ 
ไมร่บัประทานขนมหวานเป็นประจ า 

  

5. ลกูเสอืรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และไมต่ดิเกม   

6. ลกูเสอืประพฤตตินเหมาะสมกบัเพศและวยัมทีกัษะการสรา้ง 
สมัพนัธภาพและการสื่อสารไมก่า้วรา้วรุนแรง 

  

7. ลกูเสอืแสดงออกถงึความซื่อสตัย ์รูจ้กัแกปั้ญหา หรอืใหค้วาม 
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

  

8. ลกูเสอืมนี ้าหนกัและส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

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

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1. ลกูเสอืพฒันาตนเองใหม้ทีกัษะในการท ากจิกรรมลกูเสอื 
   ตามความสนใจและไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 

  

2. ลกูเสอืท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครวั  
   สถานศกึษา ชุมชน และสงัคม 

  

3. ลกูเสอืใชเ้วลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ท ากจิกรรม อนุรกัษ์ส่งเสรมิจารตีประเพณี
ศลิปวฒันธรรมไทย 

  

4. ลกูเสอืรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาและรูจ้กัใชป้ระโยชน์จาก  Internet   

5. ลกูเสอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืปรบัปรงุและพฒันาตนเองได้ 
เหมาะสมกบัเพศวยัไมก่า้วรา้วรนุแรง 

  

6. ลกูเสอืท ากจิกรรมหรอืโครงการประหยดัพลงังาน/ทรพัยากร   

7. ลกูเสอืมกีารออม หรอืท าบญัชรีายรบั รายจา่ยอยา่งต่อเนื่อง   
8. ลกูเสอืไมเ่คยประสบอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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2.4 พฤติกรรมลูกเสือวิสามญัท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 
1.  ลกูเสอืท ากจิกรรม/โครงการ ตามความถนดัและความสนใจ   
2. ลกูเสอืบรกิารผูอ้ื่นช่วยเหลอืชุมชน สงัคม และประเทศชาติ   

3. ลกูเสอืรูจ้กัวธิป้ีองกนัความเสีย่งทางเพศ   
4. ลกูเสอืใชเ้วลากบัสื่อไอทไีดอ้ยา่งเหมาะสม   
5. ลกูเสอืตระหนกัถงึพษิภยัและหลกีเลีย่งจากสิง่ยาเสพตดิ   

6. ลกูเสอืมคี่านิยมสุขภาพ ดา้นอาหาร และความงามทีเ่หมาะสม   

7. ลกูเสอืท างานหารายไดร้ะหว่างเรยีน   

8. ลกูเสอืไมม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วและไมก่่อเหตุรนุแรง   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

 
เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1).................................................................................................................................................. 
2).................................................................................................................................................. 
3).................................................................................................................................................. 
4).................................................................................................................................................. 
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ใบความรู้ 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

 
1.การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดใหก้จิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบยีบวนิัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จกัการเสียสละ  บ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมและ
ด าเนินวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภูมคิุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยั
ของลกูเสอื 
 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 าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานก 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 าคญัทีห่ลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อจบหลกัสตูรลกูเสอืแต่ละประเภทเป็น 
รายชัน้ปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมผีลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดบัการศึกษานัน้ 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
 
(หมายเหตุ  การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวม
ของกจิกรรมลกูเสอืกไ็ด)้ 
 

……………………………………… 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.กรงุเทพมหานคร : 
โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551. 
 
2. การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติและคุณลกัษณะทางลกูเสอื 
 2.1 ความสามารถทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2 พฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ลกูเสอืส ารอง 
   (1) มทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
   (2) พึง่ตนเอง ดแูลตนเองได ้
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   (3) รูจ้กัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
   (4) ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล 
   (5) ปฏเิสธสิง่เสพตดิทุกชนิด 
   (6) พดูจาสื่อสารเชงิบวก ไม่กา้วรา้วรุนแรง 
   (7) แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้
   (8) ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวกิฤต ิ
  2) ลกูเสอืสามญั 
   (1) มทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้ 
   (2) รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยจติอาสา 
   (3) พึง่ตนเองและช่วยเหลอืครอบครวั 
   (4) ไมด่ื่มน ้าอดัลม 
   (5) ไมร่บัประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (7) รูจ้กัพดูเชงิบวก ไมพ่ดูก้าวรา้วรุนแรง 
   (8) มคีวามซื่อสตัย ์ไมโ่กหก 
   (9) รูจ้กัแก้ปัญหาดว้ยสนัตวิธิ ี
   (10) มนี ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
  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 
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   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 
  (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกติ
ของตนเอง 

   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 

  (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหาย
ตามมา 

   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
  (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 
 

อา้งองิจาก หวัขอ้ในคู่มอื Bench Marking 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือส ารอง  ดาวดวงท่ี 3   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 15   พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 31   พิธีประดบัดาวดวงท่ี 3 และเครือ่งหมายลูกเสือสมัพนัธ ์    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1 ลกูเสอืส ารองไดร้บัการประดบัดาวดวงที ่3  
 1.2 ลกูเสอืส ารองไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืสมัพนัธ์  
2.  เน้ือหา 
 กจิกรรมส าคญัของลกูเสอืสามญัทีล่กูเสอืส ารองควรมสี่วนรว่ม  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง  
3.2 ดาวประดบัหมวก 
3.3 ใบความรู ้
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผูก้ ากบัลูกเสอืและลูกเสอืส ารองทุกคนพรอ้มกนับรเิวณที่นัดหมาย เช่น สนามโรงเรยีน 

หอ้งประชุมหรอืบรเิวณทีเ่หมาะสม 

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัพธิปีระดบัดาวดวงที ่3 
4.3 ผู้ก ากับกองลูกเสือแสดงความยนิดีกับลูกเสือทุกคนและนัดหมาย เพื่อร่วมกิจกรรม

ลกูเสอืสามญั 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มกจิกรรม 
 5.2 จ านวนลกูเสอืทีป่ระดบัดาวดวงที ่3 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 31 

เพลง 
      ในหมู่ลูกเสือ  

ในหมูล่กูเสอื   เมือ่เรามารว่มอยู ่ 
ต่างคนต่างรูก้นัด ี   ว่าหน้าทีทุ่กอย่าง  
ตอ้งช่วยกนัท า    ท าไมเ่วน้ว่าง  
งานทุกอยา่ง (ซ ้า)    จะเสรจ็โดยงา่ยดาย 

 
ใบความรู้ 
   

พิธีประดบัดาวดวงท่ี 3 
 

1) จดัใหล้กูเสอืทีจ่ะรบัดาวดวงที ่ 3  ใหย้นือยูใ่นแถววงกลมตดิกบันายหมูบ่รกิาร          ทาง
ดา้นขวาตรงหน้าผูก้ ากบัลกูเสอื 

2) กองลกูเสอืส ารองท าแกรนดฮ์าวล ์ นายหมูบ่รกิารเป็นผูร้อ้ง  “จงท าด ี จงท าด ี จงท าด”ี  
 3) หมวกทีต่ดิดาวดวงที ่ 3  อยูท่ี่ผูก้ ากบัลกูเสอื 

4) ผูก้ ากบัลูกเสอืเรยีกลูกเสอืทีจ่ะรบัดาวดวงที ่ 3  ทัง้หมดมายนืในวงกลมตรงหน้าผู้ก ากบั
ลกูเสอื เป็นแถวหน้ากระดาน  แถวละไมเ่กนิ  6  คน 

5)  ผู้ก ากบัลูกเสอือธบิายความหมายของดาวดวงที่  3  และให้โอวาทสัง่สอน  แล้วสัง่ให้
ลกูเสอืกล่าวทบทวนค าปฏญิาณอกีครัง้หนึ่ง 

6)  ผู้ก ากบัลูกเสอืมอบหมวกให้ลูกเสอื ลูกเสอืรบัไปสวมเอง แล้วท าความเคารพผู้ก ากบั
ลกูเสอื  ผูก้ ากบัลกูเสอืแสดงความยนิด ี ดว้ยการสมัผสัมอืกบัลกูเสอื 

7)  ลกูเสอืทีไ่ดร้บัดาวดวงที ่ 3  ท ากลบัหลงัหนัวิง่เขา้ประจ าทีข่องตน 
8)  ลกูเสอืทุกคนในแถววงกลม  สมัผสัมอืแสดงความยนิด ีกบัลกูเสอืทีไ่ดร้บัดาวดวงที ่3  

(ใหเ้วยีนจากซา้ยไปขวา) 
9)  กองลูกเสอืส ารองท าแกรนดฮ์าวลแ์สดงความยนิดอีกีครัง้หนึ่ง  ใหลู้กเสอืทีไ่ดร้บัดาวดวง

ที ่ 3  เป็นผูร้อ้ง  “จงท าด ี จงท าด ี จงท าด”ี  พรอ้ม ๆ  กนั 
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เครื่องหมายลูกเสือสมัพนัธ ์

ลกัษณะ 
 เป็นรปูลกูเสอืกระโดดขา้มห่วงสทีองสามห่วง บนพืน้สเีขยีว 
 ผูก้ ากบัลกูเสอืส ารองเป็นผูร้บัผดิชอบในการใหเ้ครื่องหมายน้ีและควรหาทางส่งเสรมิให้
ลกูเสอืส ารองทุกคนปฏบิตังิาน เพื่อใหเ้ขา้เกณฑท์ีจ่ะรบัเครือ่งหมายนี้ 

1. มอีายอุย่างน้อย 10 ปี 6 เดอืนและสอบไดด้าวดวงที ่3 แลว้ 
2. ท าความคุน้เคยกบัผูก้ ากบัลูกเสอืสามญั และผูท้ีก่ าลงัเป็นลกูเสอืสามญั ก่อนทีต่นเองจะ

เขา้เป็นลกูเสอืสามญั 
3. เขา้รว่มในกจิกรรมกลางแจง้ของกองลกูเสอืสามญั อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
4. มคีวามรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัขบวนการลกูเสอื และพฒันาการของกจิการลกูเสอืโลก 
5. รูจ้กัค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืสามญั 
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ภาคผนวก ก 
 

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

จิตพิสัย 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 าดกีบั
ผูอ้ื่นและสงัคมส่วนรวมมากขึน้ จงึจดัเขา้คู่กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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

ค าพดูและภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และสามารถรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิ 
ความตอ้งการ ของอกีฝ่ายหนึ่ง มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

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

 - ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรบัรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรูเ้ท่าทนัว่าอารมณ์จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของตนอย่างไร และเลอืกใช้
วธิจีดัการกบัอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครยีดเป็นความสามารถในการ
รบัรูร้ะดบัความเครยีดของตนเอง รูส้าเหตุ หาทางแกไ้ข และมวีธิผี่อนคลายความเครยีดของตนเอง
อยา่งเหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิตทัว่ไปและทกัษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชีวิตทัว่ไป 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  ทีเ่ดก็ตอ้งมสี่วนรว่มทัง้ทางรา่งกายคอืลงมอืปฏบิัต ิ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 าวนัอยา่งไร 
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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 พัฒนาตนเองทัง้ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ 
จติวญิญาณ 
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หลกัการลกูเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางใจ 

 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาต ิ

 3. เขา้ร่วมพฒันาสงัคม ยอมรบั เคารพในเกียรตแิละศกัดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
รวมทัง้ธรรมชาต ิและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 

 4. รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 5. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

วิธีการลกูเสือ (Scout method) 

 วธิกีารลกูเสอืโลก ม ี8 องคป์ระกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

 กลุ่มที ่1 ผูใ้หญ่มหีน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิเยาวชนใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นกลุ่ม  

 กลุ่มที ่2 มกีจิกรรมทีบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 กลุ่มที ่3 เป็นลกัษณะกจิกรรมทีใ่ช ้ม ี6 องคป์ระกอบ 

 1. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

 2. ใชร้ะบบสญัลกัษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู ่(กลุ่มเรยีนรูร้ว่มกนั) 

 4. เรยีนรูใ้กลช้ดิธรรมชาต ิ

 5. เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิ/ เกม 

 6. เรยีนรูจ้ากการบรกิารผูอ้ื่น 

 วธิกีารลกูเสอืไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ม ี7 องคป์ระกอบ คอื 

 1. ความกา้วหน้าในการเขา้รว่มกจิกรรม 

 2. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ 

 3. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎ 

 4. การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรยีนรูจ้ากการกระท า 
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วิธีการลกูเสือสร้างทกัษะชีวิตได้อย่างไร  

 วธิกีารลูกเสอื มอีงคป์ระกอบครบทัง้ 5 ประการ ของกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง การสรา้งทกัษะชวีติทัง้ 12 องคป์ระกอบ เกดิขึน้ดว้ยกจิกรรมดงัตารางต่อไปนี้   

                                       

                 

            
             

                                   
                                
                                         
            

              
                    

                                             
                                          
                                                
                                             

                
              

                                             
                                                
                                          
                 

               
                                                        

                                           

            
             

 
วตัถปุระสงคค์ณะลกูเสือแห่งชาติ (พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

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

 1. ใหม้นีิสยัช่างสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 

 2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 

หลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 หลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติไดใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง 
หลกัสตูรและวชิาชพีพเิศษลกูเสอืส ารอง สามญั สามญัรุน่ใหญ่ และวสิามญั เป็นหลกั และเพิม่เนื้อหา
ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลูกเสอื โดยจดัหน่วยกจิกรรมตามที่ระบุ
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ในหลกัสูตรของลูกเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกจิกรรม และจ านวนหน่วยกจิกรรมของลูกเสอื
แต่ละประเภทจงึแตกต่างกนั 

 แผนการจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีติในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งทกัษะชวีติเขา้กบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใชร้ะบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยใหเ้ดก็เป็น
ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าที่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่
สอน และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณ
และกฎของลูกเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครื่องหมายหรือสญัลกัษณ์ทางลูกเสอื
และเครือ่งหมายวชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุน้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 องคป์ระกอบในการประชุมกอง เน้นการใชช้วีติกลางแจง้ นอกหอ้งเรยีน ใกลช้ดิธรรมชาต ิ 
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูก เสอื
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) 
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ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 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 ากบัลูกเสอืของส 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 ซึง่มกัจะเป็นการจ 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   
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 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) 
ส่วนมอืขวาลดลงมาท าท่าวนัทยหตัถ์  แลว้รอ้งขึน้พรอ้มกนัว่า  “เราจะท าด-ีจะท าด-ีจะท าด”ี 
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          ขณะที่ลูกเสอืรอ้งนี้  ให้ผู้ก ากบัท าวนัทยหตัถ์ตามแบบลูกเสอืส ารอง  (สองนิ้ว)  เป็นการรบั
การเคารพของลกูเสอื  และอาจจะกล่าวค าขอบใจหรอืค าอื่นใดทีส่ ัน้ ๆ  กไ็ด ้ 

รองผูก้ ากบัอื่น ๆ  ทีอ่ยูน่อกวงกลมอยูใ่นท่าตรง 
 
 

พิธีเปิด – ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 
(1) พธิเีปิด (แกรนดฮ์าวล ์ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 1. แกรนดฮ์าวล ์
  1.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว เรยีกแถว 
“แพค็-แพค็-แพค็” (แพค็ ค าทา้ยใหเ้น้นใหห้นกั) พรอ้มกบัท าสญัญาณมอืแกว่งรอบตวัเป็นรปูวงกลม 
โดยมรีองผูก้ ากบัยนือยู่นอกวงกลมและหลงัผูก้ ากบั 
  1.2 ลกูเสอืส ารองเมือ่ไดย้นิเสยีงเรยีกของผูก้ 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(นิ้วหวัแม่มอืกดนิ้วนางกบัน้ิวกอ้ยไว)้ 
  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 และรอใหน้ายหมูล่กูเสอืทุกหมู่ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย
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 ใหจ้ดัฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรอืรปูเหลี่ยม มี
ศูนยก์ลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดนิทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมเีสน้ทางเขา้
สู่ฐานไมต่รงตอ้งออ้มสิง่ปลูกสรา้ง พุ่มไม ้หรอืบ่อน ้า กจ็งค านึงถงึเวลาเดนิทาง  ใหเ้ท่ากบัฐานอื่น ๆ 
มฉิะนัน้แลว้ ลกูเสอืจะเสยีเวลาเดนิทาง ไมไ่ดร้บัความรูใ้นฐานนัน้เต็มที ่
 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 าวนัทยหตัถุ)์ 
 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” แลว้วิง่มาเขา้แถวเป็นรูปวงกลมเลก็ลอ้มผูก้ ากบั โดยนายหมู่บรกิารอยูต่รงหน้าผู้
ก ากบั จากนัน้เรยีงไปตามล าดบัใหไ้หล่ต่อไหล่ชดิกนั 
  1.3 ผูก้ ากบันดัหมายกบัลกูเสอื เรือ่งทีน่ดัหมาย คอื เรือ่งทีจ่ะตอ้งใหล้กูเสอืเตรยีม
อุปกรณ์ในการฝึกอบรมครัง้ต่อไป เช่น ครัง้ต่อไปจะฝึกอบรมเรือ่งเงือ่น ลูกเสอืเตรยีมเชอืก 
 
 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 าดว้ยผา้สามเหลี่ยมดา้นเท่า 
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 
  ผา้ผกูคอเป็นรูปสามเหลีย่มหน้าจัว่ 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 และผูกดว้ยเงื่อนพริอด 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 



158 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

 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 ถอยกลบัเขา้ทีท่ าวนัทยหตัถ ์ ลดมอืลง ตามระเบยีบพกั นายหมู่คนต่อไปท าท่าตรง 
วนัทยหตัถพ์รอ้มกบันายหมู่คนแรก ลดมอืลง กา้วออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว หนัหน้าไปหาผูก้ ากบั 
วนัทยหตัถ ์พรอ้มกบักล่าวรายงาน...... นายหมูค่นอื่น ๆ ปฏบิตั ิ เช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงาน
ผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย ผูก้ ากบัสัง่ “กลบัทีเ่ดมิ-วิง่” นายหมูทุ่กคนท าวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง
พรอ้มกนั กลบัหลงัหนัวิง่มายนืในหมูข่องตนเองในต าแหน่งเดมิ รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนื
ท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
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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-่สดุ”  
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
ประทดั   1 ครัง้ ไม่ควรใช้อาวุธปืน เพราะอาจเกิดอนัตรายและไม่ประหยดั) 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 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ลงฃื่อ..................................................................ผูก้ ากบักอง          ลงฃื่อ.....................................................................ผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน 
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ผลการเรียนลกูเสือส ารอง  โรงเรียน.......................................................  ปีการศึกษา …................................... 
 
ที ่

 
ชื่อ 

ดาวดวงที.่............  
สอบไดเ้มือ่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
ลงฃื่อ..................................................................ผูก้ ากบักอง          ลงฃื่อ.....................................................................ผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน 
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ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลกัสตูรและวิชาพิเศษลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14). โรงพมิพ ์ คุรสุภา
ลาดพรา้ว,  2528. 

ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลกัสตูรและวิชาพิเศษลกูเสือวิสามญั (ฉบบัท่ี 15). โรงพมิพ ์ สกสค.
ลาดพรา้ว,  2529. 

กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร. คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  
1 - 3  (ลกูเสือส ารอง).  โรงพมิพ ์ คุรสุภาลาดพรา้ว,  2533. 

กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร. คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 
 4 – 6 (ลูกเสือสามญั) , 2533. 
กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร.  คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  
 1 – 3 (ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่),  (เอกสารอดัส าเนา) 
กรมพลศกึษาประจ าเขตการศกึษา 8.  นิทานท่ีเป็นคติสอนใจ. (เอกสารอดัส าเนา) : มปท.,2537. 
กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธรณสุข. คู่มือวิทยากรฝึกอบรมทกัษะชีวิตเพ่ือการป้องกนัเอดส ์
 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ม.ป.ท.: พมิพค์รัง้ที ่1 สงิหาคม 2541. 
กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธรณสุข. คู่มือการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาเดก็ด้อยโอกาส. น.พ.อนนัต ์ 
 อุ่นแกว้ บรรณาธกิาร ม.ป.ท. : พมิพค์รัง้ที ่1  มถุินายน 2544 
กระทรวงศกึษาธกิาร  หลกัสตูรแกนกลาง.  การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พทุธศกัราช  2551. 
 โรงพมิพ ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  2551. 
คณะกรรมการลกูเสอืฝ่ายพฒันาบุคลากร  ส านกังานลกูเสอืแห่งชาต.ิ  คู่มือการฝึกอบรม

ผูบ้งัคบับญัชา  ลกูเสือขัน้ผูช่้วยผู้ให้ฝึกอบรมวิชาผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสือ  
(Assistant  Leader  Trainers  course)  (A .L.T.C). โรงพมิพ ์ สกสค. : ลาดพรา้ว, 2551. 

จริาวุช   คุม้จนัทร.์  เกม/นันทนาการกลุ่มสมัพนัธ์.  เอกสารอดัส าเนา : มปท.,  2547. 
มณฑานี ตนัตสิุข, หนงัสอืผูห้ญงิอศัจรรย.์ http://www.nantbook.com/webboard/detail.php?qID=116.  

http://www.nantbook.com/webboard/detail.php?qID=116
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 เป็นแม่เหลก็ดึงดดูความรกัดีดีง่ายนิดเดียว แค่รู้จกัตวัเองดีดี,  สบืคน้เมือ่วนัที ่24 
 มนีาคม 2553 
มลูนิธคิณะลกูเสอืแห่งชาต.ิ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี ช่วงชัน้ท่ี 3 ชัน้ 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544,  กรงุเทพฯ :  
 อกัษรเจรญิทศัน์, 2550. 
มลูนิธคิณะลกูเสอืแห่งชาต.ิ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี ช่วงชัน้ท่ี 3 ชัน้ 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544,  กรงุเทพฯ :  
 อกัษรเจรญิทศัน์, 2551. 
มลูนิธคิณะลกูเสอืแห่งชาต.ิ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี ช่วงชัน้ท่ี 3 ชัน้ 
 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2544,   
 อกัษรเจรญิทศัน์ : กรงุเทพฯ, 2550. 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย.  คู่มืออบรมวิทยากร  การจดักิจกรรมลกูเสือท่ีเน้น

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

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

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

ส ารอง  สามญั  สามญัรุ่นใหญ่  ขัน้ความรู้ชัน้สงู : (เอกสารอดัส าเนา),  2539. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=0db802ca17a2e96f&clk=wttpcts 

http://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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html
http://www.lovesquare.com/
http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm
http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830
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 านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
6. นายจริาย ุ จนัทรเ์พง็ คร ูวทิยฐานะเชีย่วชาญ โรงเรยีนมธัยมป่ากลาง  

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

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
8 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว  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 

 


