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ค านิยม 
 
 

 
 

นบัว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ทีส่ าคญั อกีเรือ่งหนึ่งทีส่ านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ

นกัเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลติ

ต าราในลกัษณะ คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดน้ีขึน้  ซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาตามวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน และมกีารบูรณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน เขา้กบัวธิกีารลกูเสอื 

คร ู อาจารย ์ ผูก้ ากบัลกูเสอื และบุคลากรทางการลกูเสอื จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยก าลงักา้วสู ่ “ไทยแลนด ์4.0”  ดงันัน้  ความถูกตอ้งและชดัเจนในเรือ่งการจดั

กจิกรรมลกูเสอื จงึเป็นต าราและคู่มอืทางวชิาการ ส าหรบักจิกรรมลกูเสอืเพือ่จะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงด ี มคีวามรอบรู ้ สามารถชว่ยตนเองได ้ อนัจะเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารศกึษา

ของประเทศไทยมคีวามเจรญิเท่าเทยีมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน และอารยประเทศอื่น  ๆทัว่โลก ขอขอบคุณ

และใหก้ าลงัใจต่อผูท้รงวุฒทิางการลกูเสอื และผูม้สี่วนรว่มในการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้ง 

ทกัษะชวีติเล่มนี้ทุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละ ก าลงัความคดิ จนท าใหเ้สรจ็สิน้โดยสมบูรณ์ อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อกจิการลกูเสอือยา่งมาก ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
 

 

 
 

      นายประเสรฐิ  บุญเรอืง 
                    รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  

                                            เลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
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ค านิยม 
 

 
 

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

      นายศจัธร  วฒันะมงคล 
                                        ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
                                                                       ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

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

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

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

การปรบัปรุงครัง้ที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
ปฏบิตักิาร “การขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการลูกเสอื” 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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ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ 
  
 คู่มอืการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดนี้  จดัท าขึน้ส าหรบัผู้ก ากบัลูกเสอืใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักจิกรรมลกูเสอื มจี านวน 11 เล่ม แยกตามชัน้ปี ส าหรบัลกูเสอื 4 ประเภท คอื ลกูเสอื
ส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั 

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

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

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

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชวีติกลางแจง้ นอกห้องเรยีน ใกล้ชดิธรรมชาติ  
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอื
ทุกประเภท โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 แสดงออกประเภท คอื การ  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  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เนื้อหา สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม การ
ประเมนิผล องค์ประกอบทกัษะชวีติส าคญัที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดั
กจิกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์) 
 จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

ผู้สอนควรท าความเข้าใจให้ชดัเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรยีนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรอื
ทกัษะ เพื่อจดักจิกรรมไดต้รงตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ต่ละดา้น  

จุดประสงค์การเรยีนรูด้้านความรู ้ มจีุดเน้นที่การตัง้ประเดน็ให้วเิคราะห์ สงัเคราะห์เนื้อหา 
ความรู ้ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ  

จุดประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นเจตคต ิมจีุดเน้นทีอ่ารมณ์ความรูส้กึ และการตัง้ประเดน็ใหผู้เ้รยีน
ไดแ้ลกเปลีย่นและตรวจสอบความคดิความเชื่อของตนเองกบัสมาชกิกลุ่มคนอื่น ๆ  

จุดประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นทกัษะ เน้นทีก่ารท าความเขา้ใจในขัน้ตอนการลงมอืท าทกัษะ และ
ไดท้ดลองและฝึกฝนจนช านาญ 

บางแผนการจดักจิกรรมมจีุดประสงค์การเรยีนรูซ้้อนกนัมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จดุประสงคห์ลกัของแผนการจดักจิกรรม 

เน้ือหา  
เป็นผลการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นหลงัการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรยีนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรอืไม ่
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น แผนภมูเิพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้และเรือ่งที่

เป็นประโยชน์ ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
กิจกรรม  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสอืไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

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

ในแต่ละแผนการจดักจิกรรม 
องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ในที่นี้ ได้ระบุเพียง

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

และเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุคู่มอืชุดนี้ 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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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือตร ี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูร
ข้อบงัคบัคณะ
ลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. ระเบยีบแถว 2. ระเบยีบแถวเบือ้งตน้ 2  

3. สญัญาณมอืและสญัญาณนกหวดี 1  
3. ความรูเ้กี่ยวกบั

ขบวนการลกูเสอื 
4. ประวตั ิลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี) 1  
5. พระบดิาแห่งการลกูเสอืไทย 2  
6. ววิฒันาการของขบวนการลกูเสอืไทยและลกูเสอื
โลก 

1  

7. การท าความเคารพ การแสดงรหสั การจบัมอืซา้ย
และคตพิจน์ของลกูเสอืสามญั 

1  

8. เวลาในขวดแกว้ 2 ทกัษะชวีติ 
9. นาทวีกิฤต 1 ทกัษะชวีติ 
10. สิง่ด ีๆ ของฉนั 1 ทกัษะชวีติ 

4. ค าปฏญิาณและกฎ
ของลกูเสอืสามญั 

11. คดิเชงิบวก 1  
12. ความซื่อสตัย ์ 1 ทกัษะชวีติ 
13. สทิธสิ่วนบุคคล 1 ทกัษะชวีติ 
14. ตน้ตระกูลไทย 2 ทกัษะชวีติ 
15. ความเป็นสุภาพบุรษุ กุลสตร ี 1 ทกัษะชวีติ 
16. การสื่อสารเพื่อบอกความตอ้งการ 1 ทกัษะชวีติ 
17. สิง่ประดษิฐจ์ากขยะ 2 ทกัษะชวีติ 

5. กจิกรรมกลางแจง้ 18. การใชป้ระโยชน์จากเงือ่นเชอืก 2  
19. ทกัษะในการใชเ้ขม็ทศิ 2  
20. การบนัเทงิ 2  
21. การเตรยีมสิง่ของ อาหาร และการแสดง 1  
22. การปฏบิตัติามกฎและเครือ่งหมายจราจร 1  
23. เดก็ไทยไมก่นิหวาน 3  
24. เสรมิสรา้งสมรรถนะทางกาย 1  
25. น ้าดื่มสะอาดปลอดภยั 2  



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 13 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูร
ข้อบงัคบัคณะ
ลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

6. ประเมนิผล 26. การประเมนิผล 2  
7. พธิกีาร 27. พธิเีขา้ประจ ากอง และประดบัเครื่องหมาย

ลูกเสอืตร ี
1  

รวม  7 หน่วย
กิจกรรม 

รวม  27 แผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 1   การปฐมนิเทศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1   การปฐมนิเทศ       เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืรูจ้กัผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืสามญัในกองลกูเสอืของตน 
 1.2  สรา้งขอ้ตกลงในการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตักิจิกรรมตามตารางเรยีน 
 1.3  ลกูเสอืแต่งเครือ่งแบบลกูเสอืสามญัและประดบัเครื่องหมายลกูเสอืไดถู้กตอ้งและเรยีบรอ้ย 
 
2.  เน้ือหา  
 2.1  รายชื่อผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืในกองลกูเสอื 
 2.2  การแต่งเครือ่งแบบลกูเสอืสามญัและการประดบัเครื่องหมายลกูเสอืตามกฎกระทรวง 
 2.3  ขอ้ตกลงเรือ่งกจิกรรมตามตารางเรยีน การตรงต่อเวลาและความรบัผดิชอบ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ชุดลกูเสอื (ของจรงิ) หรอืแผนภาพเครือ่งแบบและเครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบลกูเสอื
สามญั และลกูเสอืส ารอง และสายสะพายเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  ลกูเสอืรวมกองในหอ้งประชุมหรอืใตร้ม่ไม ้สถานทีใ่ด สถานทีห่นึ่ง 
 4.2  ลกูเสอืขบัรอ้งเพลง ลกูเสอืธรีราช 
 4.3  ผูก้ ากบัลูกเสอื แนะน าผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืและลกูเสอืรุ่นพี ่ทีจ่ะมาช่วยน ากจิกรรมใหก้บั

กองลกูเสอืสามญั 
4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอื ชีแ้จงตารางเวลาเรยีน และก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัในเรือ่งของเวลาในการ

เปิดประชุมกองการเรยีนรู ้ระบบหมู ่การตรงต่อเวลาและความรบัผดิชอบ 
4.5  ลกูเสอืเล่นเกม “แต่งกายด ีมชียัไปกว่าครึง่”  

1) ลกูเสอื ศกึษาเครือ่งแบบลกูเสอืสามญัทีถู่กตอ้งตามประกาศ 
  กระทรวงศกึษาธกิารจากแผนภาพ 
2) ผูก้ ากบัลูกเสอืน าเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ไดแ้ก่ หมวก ผา้ผูก

คอและห่วง แถบสี เครื่องหมายหมู่ เครื่องหมายลูกเสือตรี เข็มขดั ถุงเท้าสีกากี 
รองเทา้ สนี ้าตาล (ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยเครื่องแบบ) เครื่องหมายนายหมู่ มาวางไว้ 
ตรงหน้าหมูล่กูเสอืหมู่ละ 1 ชุด ลกูเสอืแต่ละหมู ่ส่งตวัแทนเพื่อเป็นนายแบบ หมู่ละ 1 คน 
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3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณการแขง่ขนั สมาชกิในหมู่ช่วยกนัเอาเครือ่งแบบและ
เครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบไปประดบับนเครือ่งแบบของลกูเสอืทีเ่ป็นนายแบบ 
ใหถู้กตอ้งตามแผนภาพเครื่องแบบลกูเสอืสามญั ภายในเวลาทีก่ าหนด 

4) เมือ่หมดเวลา หมูใ่ดตดิเครื่องหมายครบและถูกตอ้งตามต าแหน่ง หมูน่ัน้เป็นผูช้นะ 
4.6  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประดบัเครือ่งหมาย ตรวจและเปรยีบเทยีบกบัแผนภาพ

เครือ่งแบบลกูเสอืสามญั 
4.7  ผูก้ ากบัลกูเสอืเปรยีบเทยีบการแต่งกายแบบลกูเสอืส ารอง และการแต่งกายแบบลกูเสอื

สามญั ตลอดจนน าเครือ่งหมายวชิาพเิศษ และสายยงยศ (ตามขอ้บงัคบัคณะ ลกูเสอื
แห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอืสามญั ฉบบัที ่13 พ.ศ.2525 
ขอ้ 54 หน้า 70) 
มาจดัแสดงนิทรรศการใหล้กูเสอืไดศ้กึษา พรอ้มทัง้วางแผนการพฒันาตนเองเพื่อทดสอบ
ตาม เกณฑก์ารรบัเครือ่งหมายลกูเสอืตร ี

4.8   ลกูเสอืจบัคู่ตรวจสอบการแต่งเครือ่งแบบและการประดบัเครือ่งหมายใหถู้กตอ้งตาม
ระเบยีบ 

4.9  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกตความสนใจ การมสี่วนรว่มท ากจิกรรม และการประดบัเครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
เพลง 

ลกูเสือธีรราช 

 เหล่าลกูเสอื ของธรีราช   ทะนงองอาจ 
  สบืชาตเิชือ้พงศ์พนัธุ ์    สมคัรสมานโดยมสีามคัคมีัน่ 
  พวกเราจะรกัรว่มกนั    จะผกูสมัพนัธต์ลอดกาล 
  มจีรรยา  รกัษาชื่อ    สรา้งเกยีรตริะบอื 
  เลื่องลอืต่อไปชา้นาน    รา่เรงิแจ่มใสใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน 
  พวกเราลว้นชื่นบาน    เพราะกจิการลกูเสอืไทย 

 
 
 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ลกูหมูกบัฝงูแกะ 

 กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้มลีูกหมตูวัหนึ่งหลงเขา้ไปอยู่ในฝงูแกะและหลบซ่อนอยู่ที่นัน่เรื่อยมา
วนัหน่ึงเมือ่คนเลีย้งแกะมาพบเขา้กพ็ยายามไล่จบัลกูหมรูอ้งเสยีงหลงวิง่หนีไปรอบๆ คอก 
 แกะตวัหนึ่งกล่าวต าหนิว่า “เจา้จะวิง่ใหเ้หนื่อยและส่งเสยีงรอ้งใหห้นวกหทู าไม ทุกครัง้พวกขา้
กย็นืใหม้นุษยจ์บัแต่โดยด”ี 
 “มนัต่างสถานการณ์กนันี่เพื่อนมนุษยจ์บัพวกเจา้ไปตดัขน ส่วนขา้ถูกจบัไปเชอืด” ลูกหมตูอบ
พรอ้มกบัส่งเสยีงรอ้งและพยายามวิง่หนีสุดฝีเทา้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เราไม่ควรใชค้วามคดิเหน็ของตนเองเป็นเครือ่งตดัสนิหรอืประเมนิผูอ้ื่น 
ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  
 1.  ความซื่อสตัย ์สุจรติ 
 2.  ความรบัผดิชอบ 
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แผนภาพเครื่องแบบลกูเสือสามญั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 2   ระเบียบแถว 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 2   ระเบียบแถวเบือ้งต้น       เวลา  2  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.1 ลกูเสอืบอกความหมายและแสดงรหสัลกูเสอืไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  1.2 ลกูเสอืปฏบิตัติามระเบยีบแถวเบือ้งตน้ได้ 
 
2.  เน้ือหา 
  2.1  การแสดงรหสัลกูเสอืและความหมายของการแสดงรหสั 
  2.2  การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามอืเปล่า (ท่าตรง ท่าพกั ท่าหนัอยู่กับที่ ท่าเดิน ท่าหยุด
วนัทยหตัถ)์ และระเบยีบแถวบุคคลท่ามอีาวุธ (ท่าตรง ท่าพกั ท่าวนัทยาวุธ – เรยีบอาวุธ ท่าแบกอาวุธ 
– เรยีบอาวุธ) 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลงเกม 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้ 
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
       (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนและฝึกซอ้มนายหมูล่กูเสอืเพื่อเป็นผูช้่วยฝึกระเบยีบแถว 
    (ผูก้ ากบัลกูเสอืเตรยีมการนายหมูล่กูเสอืก่อนคาบเรยีน) 
   (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกกอง อธบิายความหมายและสาธติการแสดงรหสั ทีถู่กตอ้ง 
   (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติวธิกีารรายงานตวัเขา้เรยีนตามฐานและการเปลีย่นฐาน  
   (4)  กจิกรรมฝึกปฏบิตัติามฐาน ระเบยีบแถวบุคคลท่ามอืเปล่า โดยนายหมูอ่ธบิาย สาธติ  
    พรอ้มสัง่ใหป้ฏบิตัใินแต่ละฐาน 
    ฐานที ่1    ท่าตรง  ท่าเคารพ ท่าพกั      
    ฐานที ่2    ท่าหนัอยูก่บัที ่ท่าเดนิ ท่าหยุด  
    ฐานที ่3    ฝึกปฏบิตัริะเบยีบแถวบุคคลท่ามอืเปล่าทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้  
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   4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
  4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    2)  เพลงหรอืเกม 
    3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
         - กจิกรรมฝึกปฏบิตัติามฐาน ระเบยีบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ โดยนายหมูอ่ธบิาย

สาธติ พรอ้มสัง่ใหป้ฏบิตัใินแต่ละฐาน 
        ฐานที ่1   ท่าตรง ท่าพกั  
        ฐานที ่2   ท่าวนัทยาวุธ – เรยีบอาวุธ  
        ฐานที ่3   ท่าแบกอาวุธ – เรยีบอาวุธ  
        ฐานที ่4   ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนาซกัถามเกีย่วกบัปัญหาระหว่างฝึกระเบยีบ
แถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ พรอ้มเสนอแนะแนวทางแกไ้ข  
    4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
    5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5. การประเมินผล 
  5.1  สงัเกตการปฏบิตัติามค าสัง่ 
  5.2  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏบิตัริะเบยีบแถวเบือ้งตน้ 
  
   

  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 
 
เพลง 

ลกูเสือ ไม่จบัมือขวา 
  ลกูเสอืเขาไมจ่บัมอืขวา  ยืน่ซา้ยมาจบัมอืกนัมัน่ 
 มอืขวาใชเ้คารพกนั   มอืขวาใชเ้คารพกนั 
 ยืน่ซา้ยออกมาพลนั   จบัมอื  จบัมอื      
  จบัมอื นัน้หมายถงึมติร  เหมอืนญาตสินิท ควรคดิยดึถอื 
 ยิม้ดว้ยเมือ่ยามจบัมอื   ยิม้ดว้ยเมือ่ยามจบัมอื   
 เพราะพวกเราคอืลกูเสอืดว้ยกนั  เพราะพวกเราคอืลกูเสอืดว้ยกนั 
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เกม  
แข่งเรือบก 

 
อปุกรณ์    ปนูขาวโรยเสน้ หรอืใชไ้มพ้ลองวางในเสน้ทีก่ าหนด 
วิธีเล่น  1.  ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนเป็นหมู ่ แต่ละหมู่เขา้แถวห่างกนั  1 ช่วงแขน 
  2.  ลกูเสอืแต่ละหมูห่รอืแถวเอามอืจบัเอวคนข้างหน้า 
  3.  ใหแ้ต่ละแถวเคลือ่นทีไ่ปถงึเสน้ทีก่ าหนดดว้ยการกระโดดพรอ้มๆ กนั โดยไมใ่หม้อืหลุด 
      จากเอวหรอืขาดจากกนั  แถวใดถงึเสน้ทีก่ าหนดก่อนเป็นผูช้นะ 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ช่างท าโลหะกบัสนัุข 
 

 กาลครัง้หนึ่ง นานมาแลว้ มชี่างท าโลหะคนหน่ึงตทีองเหลอืงเสยีงดงัโปกเปกอยูใ่นหอ้งท างาน
ของตน โดยมสีุนขัทีเ่ลีย้งไวน้อนหลบัปุ๋ ยในบรเิวณใกล้ๆ กนันัน้ 
 ครัน้ถงึเวลาเทีย่งช่างท าโลหะหยดุงานเพื่อรบัประทานอาหารสุนขัของเขากต็ื่นขึน้มายนืเคลา้
เคลยีและกระดกิหางอยา่งประจบ ช่างท าโลหะโยนเศษกระดกูใหพ้รอ้มกบักล่าวว่า“เสยีงเคีย้วอาหาร
ของขา้คงดงักว่าเสยีงตทีองเหลอืงซนิะ เจา้จงึตอ้งตื่นขึน้มาในเวลานี้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า แมค้นเกยีจครา้นทีสุ่ดในโลก กย็งัขยนัเกบ็เกีย่วผลประโยชน์ของตน 

 
การจบัมือซ้าย 

 
     การจบัมอืกนั  เป็นการทกัทายกนัวธิหีนึ่งของคนทัว่ไป  ถอืเป็นแบบสากลทีค่นทัว่โลกเขา้ใจ
ตรงกนัโดยจะยื่นมอืขวาให้อกีฝ่ายหนึ่งจบัเพื่อแสดงความเป็นมติรต่อกนั แต่ในวงการลูกเสอืจะใช้การ
จบัมอืซา้ยแทน โดยมปีระวตัคิวามเป็นมาดงันี้ 
     ในสมยัทีท่หารองักฤษกบัชนเผ่าซลููท าสงครามกนั  ดนิิส  ซลู ู นกัรบผูก้ลา้ไดร้ว่มต่อสูเ้ตม็ก าลงั
ท าใหท้หารองักฤษไม่สามารถเอาชนะได้  ต่อมา  บ.ี-พ.ี  ไดเ้ป็นตวัแทนเขา้เจรจาสงบศกึกบัชนเผ่าซูลู
ไดส้ าเรจ็ บ.ี-พ.ี จงึยื่นมอืขวาออกมาเพื่อจบัมอืแสดงความเป็นมติรต่อกนั  แต่หวัหน้าเผ่า ดนิิส  ซูลู  ไม่
ยอมจบัมอืขวา กลบัยืน่มอืซา้ยมาจบัแทน พรอ้มกบัอธบิายว่า 
    "มือขวาเป็นมือที่สกปรก  ใช้จบัอาวุธฆ่ากัน  ถ้าเราเป็นมิตรต่อกันควรที่จะใช้มือซ้ายจับ
ดกีว่า  เพราะมอืซา้ยเป็นมอืสะอาด  และอยูใ่กลห้วัใจ" 
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     บ.ี-พ.ี เหน็ดว้ยกบัค าพดูของหวัหน้าเผ่า ดนิิส ซลู ูจงึยืน่มอืซา้ยออกไปสมัผสักนัหลงัจากนัน้ บ.ี-
พ.ี กไ็ดน้ าการจบัมอืซา้ยมาใชใ้นวงการลูกเสอื  เพื่อแสดงความเป็นมติรต่อกนั และเป็นพวกเดยีวกนั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การสมัผสัมอืซา้ยเป็นวธิจีบัมอืของลกูเสอื 
ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ  
 2. ความรบัผดิชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ระเบียบแถวเบือ้งต้น 

 
การแสดงรหสั  
 รหสัลูกเสือ เป็นเครื่องหมายทีแ่สดงใหรู้ก้นัเฉพาะในวงการลูกเสอืเท่านัน้ ลูกเสอืทุกคนเมื่อเหน็
รหสันี้ จะรบัรูแ้ละเขา้ใจความหมายซึง่กนัและกนัทนัทวี่า “เราเป็นพวกเดยีวกนั"    
 โอกาสท่ีใช้ในการแสดงรหสั 
 1. เมื่อลูกเสอืกล่าวค าปฏญิาณในพธิปีฏญิาณตนเขา้ประจ ากอง และพธิอีื่น ๆ ทีม่กีารทบทวนค า
ปฏญิาณ  
 2. เมือ่พบกบัลกูเสอืชาตเิดยีวกนัหรอืต่างชาตเิป็นการรบัรูว้่าเป็นพวกเดยีวกนั 
 วิธีแสดงรหสั ของลกูเสอื 
 1. ยนือยูใ่นท่าตรงมอืซา้ยแนบล าตวั 
          2. ยกมอืขวาเสมอไหล่ งอศอกชดิล าตวั 
 3. หนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า  นิ้วหวัแม่มอืงอกดปลายนิ้วก้อยไว้  นิ้วชี ้ นิ้วกลาง  และนิ้วนาง
เหยยีดตรงชดิตดิกนั 
 ความหมาย 
 หวัแมม่อืกดปลายน้ิวกอ้ยไวท้ าเป็นรปูวงกลม  นิ้วทัง้สามเหยยีดขึน้ไป  หมายถงึ  หวัลกูเสอื
ของรปูเฟลอรเ์ดอลสีใ์นเครือ่งหมายลกูเสอื 
 นิ้วทัง้สาม  หมายถงึ     ค าปฏญิาณของลกูเสอื 3 ขอ้ 
 นิ้วหวัแมม่อืกดรดันิ้วกอ้ย    บ่งบอกถงึความรกัใครเ่หมอืนญาตพิีน้่องทัว่โลก  

 
 

 

 

 

ระเบียบแถวบคุคลท่ามือเปล่า   
ท่าตรง   
  เป็นท่าเบือ้งตน้ทีเ่ป็นรากฐานการปฏบิตัทิ่าอื่นๆ และใหเ้ป็นท่าแสดงการเคารพท่าหนึ่งเมือ่ได้
ยนิค าสัง่ว่า “ตรง” ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 
  1.  ส้นเท้าชดิกนั และอยู่ในแนวเดยีวกนั ปลายเท้าแยกห่างจากกนัประมาณ 1 คบืเข่า
เหยยีดตงึและบบีขาเขา้หากนั 
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 2.  ล าตวัยดืตรง อกผาย ไหล่ผึง่เสมอกนั 
 3.  แขนทัง้สองข้างห้อยและเหยยีดตรงแนบล าตวั พลกิข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย นิ้วมอื
เหยยีดชดิกนั นิ้วกลางของทัง้สองมอืแตะขาทีก่ีง่กลางตามแนวตะเขบ็กางเกง เปิดฝ่ามอืเลก็น้อย 

 4.  ล าคอยดืตรง ไม่ยื่นคาง ตามองตรงขา้งหน้าไดร้ะดบั น ้าหนักอยู่บนเทา้ทัง้สองเท่ากนั  ยนื
นิ่ง ไมเ่คลื่อนไหวรา่งกาย 

ท่าเคารพ 
การแสดงความเคารพท่ามือเปล่า  ค าบอก “วนัทยหตัถ”์ และ “มอืลง” 
เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “วนัทยหตัถ”์ ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 
1.  ยนืในท่าตรง 
2.  ยกมอืขวาขึน้โดยเรว็และแขง็แรง  แขนขวาท่อนบนยื่นไปขา้งหน้าประมาณแนวไหล่ เมื่ออยู่

ในที่แคบให้ลดขอ้ศอกลงได้ตามความเหมาะสม งอศอก ขอ้มอืไม่หกั เปิดฝ่ามอืขึน้ประมาณ 30 องศา 
นิ้วหวัแม่มอืงอกดปลายนิ้วก้อยท าเป็นรูปวงกลม นิ้วชี้แตะขอบล่างของหมวกค่อนไปด้านหน้าแนวตา
ขา้งขวา (กรณไีมส่วมหมวก ใหท้ าวนัทยหตัถ์โดยใชป้ลายนิ้วชีแ้ตะทีห่างคิว้ขวา)  นิ้วชี ้นิ้วกลาง นิ้วนาง 
เหยยีดตรงเรยีงชดิกนั 
 3. เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “มอืลง”ใหล้ดมอืลงอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็และแขง็แรง 
 

 
 
 
 

 
 
ท่าพกั 

 เป็นท่าเปลีย่นอริยิาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเครยีดในโอกาสต่างๆ คอื 
 พกัตามปกต ิ ใชใ้นโอกาสฟังค าอธบิาย ดูการแสดงตวัอยา่ง  
 พกัตามระเบยีบ  ใชใ้นโอกาสรอพธิกีารต่าง ๆ  อยูใ่นแถวกองเกยีรตยิศ 
 พกัตามสบาย ใชใ้นโอกาสรอค าสัง่ เพื่อรอการปฏบิตัต่ิอไป 
 พกันอกแถว ใชใ้นโอกาสรอค าสัง่ระยะเวลานานกว่าปกต ิ

 
ท่าพกัตามปกต ิ
เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “พกั” ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 

1. หยอ่นเขา่ขวาลงก่อน เทา้ทัง้สองอยูก่บัที ่หลงัจากนี้อาจเปลีย่นเป็นหยอ่นเขา่ซา้ยกไ็ด้ 
2. หา้มพดูคุย แต่เคลื่อนไหวสว่นต่างๆ ของรา่งกายได้ 
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3. เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “แถว” ใหย้ดืตวัขึน้จดัทุกส่วนของร่างกายใหอ้ยูใ่นท่าตรง แต่ใหห้ยอ่นเข่า
ขวาไวเ้หมอืนตอนเริม่พกัและเมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “ตรง” ใหก้ระตุกเข่าขวากลบัไปอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็ 
 
ท่าพกัตามระเบียบ 
 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “ตามระเบยีบ-พกั” ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 

1. แยกเทา้ซา้ยออกไปทางซา้ยประมาณ 1 ฟุต หรอืเกอืบครึง่กา้วปกตอิย่างแขง็แรงและรวดเรว็ 
2. ยกมอืไขวห้ลงัไวใ้ต้เขม็ขดัเลก็น้อยในแนวกึ่งกลางหลงั หลงัมอืซา้ยแนบล าตวั มอืขวาทบัมอื

ซา้ย นิ้วหวัแมม่อืขวาทบันิ้วหวัแม่มอืซา้ย 
3. ขาสองขา้งตงึ น ้าหนกัตวัอยูบ่นเทา้ทัง้สอง ตามองตรงขนานกบัพืน้ นิ่งไมเ่คลื่อนไหวร่างกาย 
4.  เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “แถว-ตรง” ใหช้กัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวาโดยเรว็ พรอ้มกบัมอืทัง้สอง

กลบัมาอยูใ่นท่าตรงตามเดมิ 
ท่าพกัตามสบาย 
 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “ตามสบาย..พกั” ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ใหห้ยอ่นเขา่ขวาก่อนเหมอืนกบัการพกัท่าปกตใิหพ้ดูคุยกนัได ้เคลื่อนไหวรา่งกายไดต้าม
สบาย แต่ตอ้งใหเ้ทา้ขา้งหนึ่งอยูก่บัที่ 

2. หา้มนัง่หากผูก้ ากบัลกูเสอืไมอ่นุญาต 
3. เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “แถว-ตรง” ใหป้ฏบิตัเิหมอืนกบัท่าพกัตามปกต ิ

 
ท่าพกันอกแถว 
 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “พกันอกแถว” ใหล้กูเสอืปฏบิตัดิงันี้ 

1. ใหแ้ยกออกจากแถวทนัท ี
2. ใหทุ้กคนอยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีเ่ขา้แถว เพื่อจะไดก้ลบัมาเขา้แถวโดยรวดเรว็ เมือ่ไดย้นิ

เสยีงเรยีกใหก้ลบัมาเขา้แถวอกี เมือ่แยกแถวแลว้ไมท่ าเสยีงดงัใหร้บกวนผูอ้ื่น 
3. เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “แถว” ใหทุ้กคนกลบัมาเขา้แถวทีเ่ดมิโดยจดัแถวใหเ้รยีบรอ้ยเหมอืนเดมิและ

อยูใ่นท่าตรง 
 
ท่าหนัอยู่กบัท่ี 
 ท่าขวาหนั  เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า  “ขวา…หนั” ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ใหเ้ปิดปลายเทา้ขวา  ยกสน้เทา้ซา้ย  และหมนุตวัไปทางขวา  90  องศา  ใหส้น้เทา้ขวาและ
ปลายเทา้ซา้ยอยู่ตดิกบัพืน้  ขณะทีห่มุนตวัใหน้ ้าหนักตวัอยู่ทีเ่ทา้ขวาเมื่อหมุนตวัแลว้ใหข้าซา้ยเหยยีด
ตรง  บดิสนัเทา้ออกขา้งนอกพอตงึ 

2. ชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวาใหอ้ยูใ่นท่าตรงโดยเรว็ 
 ท่าซ้ายหนั  เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า  “ซา้ย…หนั” ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 
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1. ให้เปิดปลายเท้าซ้าย  ยกสนัเท้าขวา  และหมุนตวัไปทางซ้าย  90  องศา  ให้สนัเท้าซ้าย
และปลายเทา้ขวาอยูต่ดิกบัพืน้  ขณะทีห่มนุตวัใหน้ ้าหนกัตวัอยู่ทีเ่ทา้ซา้ยเมือ่หมุนแลว้ใหข้าขวาเหยยีด
ตรง  บดิสน้เทา้ออกขา้งนอกพอตงึ 

2.  ชกัเทา้ขวามาชดิเทา้ซา้ยใหอ้ยูใ่นท่าตรงโดยเรว็ 
  ท่ากลบัหลงัหนั  เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “กลบัหลงั…หนั” ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ใหเ้ปิดปลายเทา้ขวา  ยกสนัเทา้ซา้ย  และหมุนตวัไปทางขวา  180  องศา  ใหส้นัเทา้ขวา
และปลายเทา้ซา้ยอยูต่ดิกบัพืน้  ขณะทีห่มนุตวัใหน้ ้าหนกัตวัอยูท่ีเ่ทา้ขวา  เมือ่หมุนตวัแลว้ใหข้าซา้ย
เหยยีดตรง  บดิสนัเทา้ซา้ยออกขา้งนอกใหต้งึ 

2. ชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวาใหอ้ยูใ่นท่าตรงโดยเรว็ 
ท่าเดิน ท่าหยดุ     
 ค าบอก  “ หน้า – เดนิ” และ “แถว – หยดุ” 

 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า  “ หน้า – เดนิ”  ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิ ดงันี้ 
 โน้มน ้าหนกัตวัไปขา้งหน้า พรอ้มกบักา้วเทา้ซา้ยออกเดนิ ขาเหยยีดตงึ ปลายเทา้งุม้ สน้เทา้สูง

จากพืน้ประมาณ 1 คบื เมือ่จะวางเทา้และกา้วเทา้ต่อไปใหโ้น้มน ้าหนกัตวัไปขา้งหน้า ตบเทา้เตม็ฝ่าเทา้
อย่างแขง็แรง ตวัและศรีษะอยู่ในท่าตรง เมื่อแกว่งแขนไปขา้งหน้าใหง้อศอกเลก็น้อย เมื่อแกว่งแขนไป
ขา้งหลงัให้เหยยีดแขนตรงตามธรรมชาต ิหนัหลงัมอืออกนอกตวั แบมอืนิ้วเรยีงชดิตดิกนัความยาวก้าว
จากสน้เทา้ถงึสน้เทา้ 40 – 60 เซนตเิมตร 

 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า  “แถว – หยดุ” ใหป้ฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะตดิต่อกนั คอื กา้วต่อไปอกี 1 กา้ว และ
ชกัเทา้หลงัไปชดิเทา้หน้าในลกัษณะท่าตรงอย่างแขง็แรง 
 
ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวธุ 
ท่าตรง ท่าพกั     

ค าบอก “กอง (หมู)่ – ตรง” 
การปฏิบติั 
ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถอืไมพ้ลอง เหมอืนกบัท่ามอืเปล่า ไมพ้ลองอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ 
ไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ คือลูกเสืออยู่ในท่าตรง ถือไม้พลองด้วยมือขวาโดยไม้พลองอยู่

ประมาณโคนน้ิวก้อยเทา้ขวาและชดิกบัเท้าขวาไมพ้ลองอยู่ระหว่างนิ้วหวัแม่มอืกบัน้ิวชี ้นิ้วหวัแม่มอืจบั
ไมพ้ลองชดิขา      นิ้วอื่นอกี 4 นิ้วชดิตดิกนัจบัไมพ้ลองเฉียงลงไปเบือ้งล่างปลายไมพ้ลองอยู่ในรอ่งไหล่
ขวา ล าไมพ้ลองตัง้ตรงแนบตวั 

ส าหรบัพกัตามระเบยีบเหมอืนกบัท่ามอืเปล่า มอืขวาทีถ่อืไมพ้ลองใหเ้ลื่อนขึน้มาเสมอเอว แลว้
ยื่นไม้พลองไปข้างหน้าเฉียงขวาประมาณ 45 องศา มอืซ้ายไพล่หลงัใต้เข็มขดัเล็กน้อยมอืแบตาม
ธรรมชาตแิละน้ิวเรยีงชดิตดิกนั 
ท่าวนัทยาวธุ – เรียบอาวธุ  
 เป็นท่าแสดงการเคารพ เมือ่ถอืไมพ้ลอง 

ค าบอก “วนัทยา – วุธ” 
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การปฏิบติั 
ลูกเสอืปฏบิตัเิป็นจงัหวะเดยีว โดยยกแขนซ้ายขึน้มาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปขา้งหน้าให้ตัง้

ฉากกบัล าตวั ฝ่ามอืแบคว ่า รวบนิ้วหวัแมม่อืกบันิ้วกอ้ยจดกนัคงเหลอืนิ้วชี ้นิ้วกลางและน้ิวนาง เหยยีด
ตรงชดิตดิกนัใหข้า้งปลายนิ้วชีแ้ตะไมพ้ลองในรอ่งไหล่ขวา 

ค าบอก “เรยีบ – อาวุธ” 
การปฏิบติั 
เมือ่เลกิท าความเคารพ ใหล้กูเสอืลดแขนซา้ยลงมาอยูท่ีเ่ดมิโดยเรว็ 
ถ้าผูร้บัการเคารพเคลื่อนทีม่าทางขวาซา้ย หรอืตรงหน้า ผูค้วบคุมแถวจะบอกทศิทางเสยีก่อน 

“ขวา (ซา้ยหรอืตรงหน้า) ระวงั – วนัทยา – วุธ” ใหล้กูเสอืท าวนัทยาวุธ พรอ้มกบัหนัหน้าไปยงัผูร้บัการ
เคารพตาอยูท่ีผู่ร้บัการเคารพ หนัหน้าตามจนผูร้บัการเคารพผ่านหน้าตนไปแลว้ประมาณ 2 กา้ว จงึหนั
มาอยูใ่นท่าตรง เมือ่ผูร้บัการเคารพผ่านพน้แถวใหผู้ค้วบคุมแถวบอกเลกิท าความเคารพ 
 
การแสดงความเคารพ ใช้ในโอกาสต่อไปน้ี 

1. แสดงความเคารพต่อธงส าคญัๆเช่นธงชาติธงคณะลูกเสอืแห่งชาติธงประจ าจงัหวดัฯลฯใน
ขณะทีเ่ชญิธงขึน้หรอืลงหรอืมผีูเ้ชญิธงผ่านไป 

2.  แสดงความเคารพ  เมื่อมกีารบรรเลงเพลงชาต ิและเพลงสรรเสรญิพระบารมเีพลงมหาฤกษ์
มหาชยั 

3.  ถวายความเคารพแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  สมเดจ็พระบรมราชนิีนารถ และพระ
บรมวงศานุวงศ ์ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและบุคคลทีค่วรเคารพ 

4.  แสดงความเคารพต่อลกูเสอืดว้ยกนัในขณะทีพ่บกนัเป็นครัง้แรกในวนัหนึ่งๆ 
ท่าแบกอาวธุ – เรียบอาวธุ  

ค าบอก “แบก – อาวุธ” 
การปฏิบติั ลกูเสอืปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะ 
จงัหวะท่ี 1 ยกไมพ้ลองดว้ยมอืขวาผ่านหน้าเฉียดล าตวัไปขา้งซา้ยใหโ้คนไมพ้ลองอยู่ในอุ้งมอื

ซา้ยล าไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองตัง้อยูต่รงรอ่งไหล่ซา้ยมอืขวาจบัไมพ้ลองอยู่ทีเ่ดมิ ศอกงอไปขา้งหน้าแนว
เดยีวกบัไหล่ 

จงัหวะท่ี 2 ดนัไมพ้ลองด้วยมอืซ้ายพรอ้มกบัส่งไม้พลองด้วยมอืขวาไห้ไมพ้ลองพาดขึ้นไปบน
ไหล่ซา้ย แขนซา้ยท่อนบนชดิล าตวั ศอกซา้ยงอแขนท ามุม 100 องศากบัล าตวั ขณะเดยีวกนัลดมอืขวาลง
ในท่าตรงโดยเรว็ 

ขอ้ควรระวงั  ขณะลูกเสอืท าท่าแบกอาวุธจงัหวะ 2 ระวงัอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไม้พลองทรง
ศรีษะให้คงที่เหมอืนอยู่ในท่าตรงเสมอ แขนซ้ายอยู่ในลกัษณะที่ถูกต้องและนิ่ง ปลายไม้พลองจงึจะได้
ระดบั ไมเ่ฉไปมา 

ค าบอก “เรยีบ – อาวุธ” 
การปฏิบติั ลกูเสอืปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
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จงัหวะท่ี 1 ยกมอืขวาขึน้จบัไมพ้ลอง ศอกงอไปขา้งหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่ พรอ้มกบัเหยยีด
แขนซา้ย โดยลดไมพ้ลองลงชดิกบัล าตวั 

จงัหวะท่ี 2 จบัไมพ้ลองดว้ยมอืขวาน ามาไวข้า้งล าตวัในรอ่งไหล่ขวา (แขนขวาเหยยีดเกอืบสุด
ระยะทีม่อืจบัไมพ้ลองในท่าเรยีบอาวุธ)ขณะเดยีวกนัยกมอืซา้ยขึน้กนัไมพ้ลองทีร่่องไหล่ขวาศอกงอไป
ขา้งหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่ 

จงัหวะท่ี 3ลดแขนซา้ยอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธตามเดมิ (ในจงัหวะน้ีเหยยีดแขนขวาลงสุดระยะที่
มอืขวาจบัไมพ้ลองอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ โดยไมพ้ลองจดพืน้) 
ข้อสงัเกต  ตอนเหยยีดแขนขวาจากจงัหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่อืขวาจบัไมพ้ลองในท่าเรยีบอาวุธ ใน
จงัหวะที ่3 จะรูส้กึว่าตน้ไมพ้ลองจดพืน้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 2 ระเบียบแถว 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3   สญัญาณมือและสญัญาณนกหวีด     เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืปฏบิตัติามสญัญาณมอื และสญัญาณนกหวดีไดถู้กตอ้ง 
 
2.  เน้ือหา  
 2.1  ความหมายของสญัญาณมอืและการปฏบิตัติามค าสัง่สญัญาณมอื 
 2.2  ความหมายของสญัญาณนกหวดีและการปฏบิตัติามสญัญาณนกหวดี 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  นกหวดี 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 

4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  ใหล้กูเสอืรว่มรอ้งเพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลูกเสอือธบิายและสาธติการใชส้ญัญาณมอื และสญัญาณนกหวดี แลว้ให้
ลูกเสอืปฏบิตัติาม 

 2)  ผูก้ ากบัลูกเสอืใหน้ายหมู่ลูกเสอืน าฝึกปฏบิตั ิโดยการแสดงสญัญาณมอื และสญัญาณ
นกหวดี แลว้ใหส้มาชกิในหมูต่นเองปฏบิตัติาม 
  3)  ผูก้ ากบัและลกูเสอืรว่มสรปุอภปิรายถงึการปฏบิตั ิ

4.4  ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตการปฏบิตัติามสญัญาณมอื และสญัญาณนกหวดี 

 5.2  สงัเกตความพรอ้มเพรยีง ความเป็นระเบยีบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 

 

เพลง 

สญัญาณนกหวีด 

เป่ายาวหนึ่งครัง้   ฟังไดค้วามว่า “หยดุ” 

เป่ายาวเป็นชุด   ใหร้บีรดุท าต่อไป 

สัน้ตดิต่อกนั   เรว็พลนั เขา้แถวทนัใด 

สัน้ยาวนัน้ไซร ้   จ าใส่ใจเพราะเกดิเหตุการณ์ 

นายหมู่มานี่   ฟังซ ิ สัน้สามยาวหนึ่ง 

ลกูเสอืเราพงึ   จดจ าค านึง นี่คอืสญัญาณ 

 

เกม 
ไฟฟ้าชอ๊ต 

วิธีเล่น       แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีม เท่าๆ กัน ลูกเสือทัง้สองทีมเข้าแถวตอนเรยีงหนึ่ง ห่างกัน
เลก็น้อย เมื่อไดร้บัสญัญาณเริม่ ใหค้นหวัแถวหนัตวั เอามอืไปแตะหวัไหล่คนที ่2 คนที ่2 
กห็นัตวัเอามอืไปแตะไหล่คนที ่3  ต่อไปเรือ่ยๆ จนถงึคนสุดทา้ย ใหร้อ้งว่า “โอ๊ย”  

การตดัสิน  ทมีทีร่อ้ง “โอ๊ย” ก่อน เป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้ 
 
การใช้สญัญาณนกหวีด 
   ใชใ้นการออกค าสัง่แก่ลกูเสอืในการฝึกประจ าวนั หรอืในโอกาสทีผู่บ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
อยูห่่างไกลจากลกูเสอื สญัญาณทีค่วรรูม้ดีงันี้ 
 

1. หวีดยาว 1  ครัง้    
(                      ) 
ความหมาย   - ถา้เคลื่อนทีอ่ยูใ่หห้ยดุ 
                  - ถา้หยดุอยูใ่หถ้อืว่าเป็นสญัญาณเตอืน, เตรยีมตวั หรอื คอยฟังค าสัง่ 
 

2. หวีดยาว 2 ครัง้   
(                                              )  ,  (                                              ) 
ความหมาย    - เดนิต่อไป,  เคลื่อนทีต่่อไป,  ท างานต่อไป 
ผูป้ฏบิตั ิ       - ปฏบิตักิจิกรรมทีก่ าลงัปฏบิตัอิยู่นัน้ต่อไป หรอื ใหป้ฏบิตั ิกจิกรรมทีส่ ัง่นัน้ต่อไป 
 

3. หวีดสัน้  1 ครัง้  หวีดยาว 1 ครัง้  สลบักนัไป หลายๆ ครัง้ 
  (                                 )  ,  (                                 ) 
ความหมาย     - เกดิเหตุ 
ผูป้ฏบิตั ิ        - ตรวจดเูหตุการณ์ก่อนว่ามอีะไรเกดิขึน้ ควรรวมกนัทีผู่ก้ ากบัลกูเสอื  )ผูบ้งัคบับญัชา (
ก่อน เพื่อการสัง่การต่อไป แลว้แต่กรณี 
 

4. หวีดสัน้ 3 ครัง้  หวีดยาว 1 ครัง้ ติดต่อกนัไปหลายๆ ชุด                             
  (                                                       ) , (                                                       ) 
ความหมาย   -  เรยีกนายหมูล่กูเสอืใหม้ารบัค าสัง่ 
ผูป้ฏบิตั ิ -  นายหมู่รบีมาพบผูใ้หส้ญัญาณ ถา้นายหมูไ่มอ่ยู ่หรอืไปพบไมไ่ดใ้หส้่งตวัแทนไป 
 

5. หวีดสัน้ติดต่อกนัหลายๆ ครัง้  
  (                                                   ) , (                                                      ) 
ความหมาย -  รวม, ประชุม หรอื รวมกอง 
ผูป้ฏบิตั ิ         - ทุกคนไปรวมกนัทีผู่ใ้หส้ญัญาณ 
 

หมายเหต ุ เมือ่จะใชส้ญัญาณ 2 3 4 5 ใหใ้ชส้ญัญาณ 1 ก่อนทุกครัง้ 
เพื่อเป็นการเตอืนใหรู้ว้่าจะใชส้ญัญาณอะไร (เพิม่เตมิ) 
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การใช้สญัญาณมือ 
 ใชแ้ทนค าบอกค าสัง่ขณะทีผู่บ้งัคบับญัชาอยูห่่างไกลจากลกูเสอื หรอืไมส่ามารถทีจ่ะใชค้ าบอก
ใหล้กูเสอืไดย้นิทัว่ถงึ หรอืในกรณทีีต่อ้งการความสงบเงยีบ ไดแ้ก่ 
1)  เตรียม คอยฟังค าสัง่ หรือหยดุ 

การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนือศรีษะ มอืแบ  นิ้วทัง้หา้
เรยีงชดิตดิกนั หนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืหยดุการ
เคลื่อนไหวหรอืการกระท าใด ๆ ทัง้สิน้ พรอ้มกบัน่ิงคอยฟังค าสัง่ โดยหนั
หน้าไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเพื่อคอยฟังค าสัง่ แต่ถา้อยูใ่นแถวใหย้นืในท่าตรง 

 
 
2) รวม หรือ กลบัมา 
    การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนือ ศรีษะ แบมอืไปขา้งหน้า นิ้ว
มอืทัง้หา้ชดิตดิกนัและหมนุมอืเป็นวงกลมจากซา้ยไปขวา เมือ่เหน็สญัญาณนี้ 
ใหล้กูเสอืรวมกองรบีมาเขา้แถวรวมกนั 

 
 

3)  จดัแถวหน้ากระดาน  
       การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนทัง้สอง ออกไปดา้นขา้งเสมอ
แนวไหล่  ฝ่ามอืแบไปขา้งหน้านิ้วเรยีงชดิตดิกนั  
      เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืจดัแถวหน้า กระดาน หนัหน้าไป
หาผูใ้หส้ญัญาณ 
 
4)  จดัแถวตอน 

 การใหส้ญัญาณ เหยยีดแขนทัง้สองขา้งไปขา้งหน้า 
แนวเดยีวกบัไหล่  โดยใหแ้ขนขนานกนัและฝ่ามอืแบเขา้หากนั       

          เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอน หนัหน้าไปหาผูใ้หส้ญัญาณ 
 

5)   เคล่ือนท่ีไปยงัทิศทางท่ีต้องการ 
      (ดา้นหน้า ขวา/ซา้ย กึง่ขวา/กึง่ซา้ย และดา้นหลงั) 

การใหส้ญัญาณ ผูใ้หส้ญัญาณหนัหน้าไปยงัทศิทางทีต่อ้งการ โดยชู
แขนขวา 

ขึน้เหนือศรีษะสุดแขน ฝ่ามอืแบไปขา้งหน้า นิ้วชดิกนั แลว้ลดแขนลง
ขา้งหน้าใหเ้สมอแนวไหล่ เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืวิง่ไปยงัทศิทางทีม่อื
ผูใ้หส้ญัญาณชีไ้ป 
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6)  เร่งจงัหวะหรือท าให้เรว็ขึ้น 
การใหส้ญัญาณ ผูใ้หส้ญัญาณงอแขนขวามอื ก าเสมอบ่า  
ชขูึน้ตรงเหนือศรีษะแลว้ลดลงหลายๆ ครัง้ตดิต่อกนั 
เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืรบีวิง่หรอืเรง่จงัหวะสิง่ทีท่ าอยูใ่หเ้รว็ขึน้ 

 
 
 
 
7)   นอนลงหรือเข้าท่ีก าบงั 

การใหส้ญัญาณ ผูใ้หส้ญัญาณเหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหน้าใหเ้สมอแนวไหล่ 
ฝ่ามอืแบคว ่าลงนิ้วชดิกนั พรอ้มกบัลดแขนลงขา้งหน้า แลว้ยกขึน้ทีเ่ดมิ

หลายๆ ครัง้ เมือ่ลกูเสอืเหน็สญัญาณนี้ใหร้บีนอนหรอืเขา้ทีก่ าบงัทนัที 
 
หมายเหต ุ  ก่อนการใหส้ญัญาณแต่ละท่าใหท้ าสญัญาณ ขอ้ 1) ก่อนทุกครัง้ไป  
               เพื่อเป็นการเตอืนใหรู้ว้่าจะใหส้ญัญาณอะไร 
 
 
 
การใช้สญัญาณมือในการเรียกแถวของลกูเสือสากล 
 การฝึกอบรมลูกเสอืตามแบบสากลของลูกเสอืทุกประเภท ผู้บงัคบับญัชาที่จะเรยีกแถวต้อง
เลอืกสถานทีโ่ล่งและกวา้งพอเหมาะกบัจ านวนของลกูเสอื ผูใ้หส้ญัญาณยนืตรงแลว้จึงใหส้ญัญาณเรยีก
แถว ค าเรยีกแถวของลกูเสอืส ารองใชค้ าว่า “แพค” ส่วนลกูเสอืสามญั สามญัรุน่ใหญ่ และวสิามญั ใชค้ า
ว่า “กอง” 
 
1) ท่าพกัตามระเบียบ 

ขณะทีล่กูเสอือยูใ่นแถว ผูเ้รยีกแถวจะท าสญัญาณมอืเป็น 2 จงัหวะดงันี้ 
 จงัหวะท่ี 1  ก ามอืขวา งอขอ้ศอกใหม้อืทีก่ าอยูป่ระมาณหวัเขม็ขดั หนั

ฝ่ามอืทีก่ าเขา้หาหวัเขม็ขดั 
 จงัหวะท่ี 2   สลดัมอืทีก่ าและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 

องศาประมาณแนวเดยีวกบัเขม็ขดัเป็นสญัญาณใหล้กูเสอื 
“พกั”ตามระเบยีบ 
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2) ท่าตรง ขณะลกูเสอืก าลงัพกัตามระเบยีบ ผูเ้รยีกแถวจะท าสญัญาณมอืเป็น 2 จงัหวะดงันี้ 
จงัหวะท่ี 1 ก ามอืขวา แขนเหยยีดตรงไปทางขวา ใหม้อืก าอยูใ่นระดบั

เดยีวกบัเขม็ขดั  (เหมอืนกบัการสลดัแขนสัง่ “พกั” ในจงัหวะที ่2) 
จงัหวะท่ี 2 กระตุกหน้าแขนเขา้หาตวั ใหม้อืทีก่ ากลบัมาอยูต่รงหวัเขม็ขดั 

(เหมอืนจงัหวะที ่1 ของสญัญาณสัง่ พกั”) เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ให้
ลกูเสอืชกัเทา้ซา้ยมาชดิเทา้ขวา ลดแขนทีไ่ขวห้ลงัมาอยู่ในท่าตรง 

 
 
 

3) แถวหน้ากระดานแถวเด่ียว 
 
 
 
 

 

 
การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวอยูใ่นท่าตรงเหยยีดแขนทัง้สองไปดา้นขา้งเสมอแนวไหล่ มอืแบ 

หนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า นิ้วมอืเรยีงชดิตดิกนั 
 ลูกเสอืเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว หนัหน้าเขา้หาผู้เรยีก โดยนายหมู่ยนืทางซ้ายมอืของ
ผู้เรยีก กะให้ผู้เรยีกอยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่ยนืต่อกนัไปทางซ้ายมอื
ของนายหมูจ่นถงึคนสุดทา้ยคอืรองนายหมู ่ 
 การจดัระยะเคยีง ถ้าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคยีงจะเป็น 1 ช่วงศอก คอื ใหลู้กเสอืยกมอืซา้ยขึน้
เทา้สะโพก นิ้วเหยยีดชดิตดิกนัอยูป่ระมาณแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบกบัล าตวัและจดปลายศอก
ซา้ยของคนทีอ่ยู่ดา้นขวา จดัแถวใหต้รงโดยสะบดัหน้าแลขวา ใหเ้หน็หน้าอกคนที ่4 นับจากตวัลูกเสอื
เองเมือ่ผูเ้รยีกตรวจแถวสัง่ว่า “นิ่ง” ใหล้ดมอืลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
 ถา้ “เปิดระยะ” ระยะเคยีงจะเป็นสุดช่วงแขนซา้ยของลกูเสอื โดยใหทุ้กคน (ยกเวน้คนทา้ยแถว) 
ยกแขนซ้ายขึน้เสมอไหล่ เหยยีดแขนตรงออกไปทางขา้ง คว ่าฝ่ามอืลง นิ้วชดิตดิกนั ใหป้ลายนิ้วซ้าย
จดไหล่ขวาของคนต่อไป จดัแถวใหต้รงโดยนายหมู่ยนืแลตรงเป็นหลกั ลูกหมู่สะบดัหน้าแลขวาใหเ้หน็
หน้าอกคนที ่4 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “นิ่ง” จงึลดมอืลง สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
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4) แถวตอนเรียงหน่ึง (กรณมีหีลายหมู่จะเรยีกว่า “แถวตอนหมู”่) 
การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวอยูใ่นท่าตรงเหยยีดแขนทัง้สองไปขา้งหน้าเสมอแนวไหล่ มอืแบหนั

ฝ่ามอืเขา้หากนั นิ้วเรยีงชดิตดิกนั 
 ลูกเสอืเข้าแถวตอนเรยีงหนึ่งโดยนายหมู่ยนืตรงเป็นหลกัข้างหน้าผู้เรยีก กะให้ห่างจาก

ผู้เรยีกประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เขา้แถวต่อหลงันายหมู่ต่อ ๆ กนัไปจดัแถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะต่อ
ระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน และปิดทา้ยดว้ยรองนายหมู ่ 
 
5) แถวตอนหมู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แถวตอนเรยีงหน่ึงหลายหมูเ่รยีกว่า “แถวตอนหมู”่ สมมตวิ่าม ี5 หมู ่ใหห้มูท่ีอ่ยูต่รงกลางคอืหมู่
ที ่3 ยนืเป็นหลกัตรงหน้าผูเ้รยีก ห่างจากผูเ้รยีกประมาณ 6 กา้ว หมูท่ี ่2 และหมูท่ี ่1 เขา้แถวอยูใ่นแนว
เดยีวกนัไปทางซ้ายมอืของผู้เรยีก ส่วนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ก็เข้าแถวอยู่ในแนวเดยีวกนั แต่ไปทาง
ขวามอืของผูเ้รยีก ระยะเคยีงระหว่างหมูป่ระมาณ 1 ช่วงศอก ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน  

 

6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ 
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 การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง ก ามอืทัง้ 2 ขา้ง เหยยีดแขนตรงไปขา้งหน้าขนานกบั
พืน้  งอขอ้ศอกขึน้เป็นมมุฉาก หนัหน้ามอืเขา้หากนั 

ลูกเสอืหมู่แรกเขา้แถวตรงหน้าผูเ้รยีก อยู่ห่างจากผูเ้รยีกประมาณ 6 ก้าว นายหมู่อยู่ทางซ้ายมอื
ของผูเ้รยีก กะใหก้ึง่กลางของหมูอ่ยูต่รงหน้าผู้เรยีก ลกูหมูย่นืต่อๆ ไปทางซา้ยของนายหมู ่เวน้ระยะเคยีง 
1 ช่วงศอก 
 หมู่อื่น ๆ เขา้แถวหน้ากระดานขา้งหลงัหมู่แรก ซอ้นกนัไปตามล าดบั เวน้ระยะต่อระหว่างหมู่
ประมาณ 1 ช่วงแขน 
 การจดัแถว เมื่อผู้ส ัง่ว่า “จดัแถว” ให้ทุกคน (ยกเว้นคนสุดท้าย) ยกมอืซ้ายขึน้เท้าสะโพก นิ้ว
เหยยีดชดิกนั นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบล าตวั จดัแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยนืแล
ตรงเป็นหลกั   ลกูหมูส่ะบดัหน้าแลขวาใหเ้หน็หน้าอกคนที ่4 
 การตรวจแถว ผูเ้รยีกแถวตรวจการจดัแถวแลว้ จงึสัง่ “นิ่ง” ลกูเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มสะบดั
หน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
 
 
7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูเ้รยีกยนืในท่าตรง ก ามอืทัง้ 2 ขา้ง งอขอ้ศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดยีวกบั
ไหล่ หนัหน้ามอืไปขา้งหน้าใหล้กูเสอืเขา้แถวเช่นเดยีวกบัแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่เวน้ระยะต่อ
ระหว่างหมูข่ยายออกไปทางดา้นหลงั ห่างกนัหมูล่ะประมาณ 3 ช่วงแขน หรอื 3 กา้ว 
 การจดัแถว และตรวจแถว ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัแถวหน้ากระดานหมูปิ่ดระยะ 
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8)  แถวรปูคร่ึงวงกลม 
 

 
 การให้สญัญาณ ผู้เรยีกแถวยนืในท่าตรง แบมอืทัง้ 2 ข้าง แขนเหยยีดตรงด้านหน้าและลง
ขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอืเขาหาตวั ขอ้มอืขวาไขวท้บัขอ้มอืซ้าย แลว้โบกผ่านล าตวัช้า ๆ เป็นรปูครึง่วงกลม  
3 ครัง้ 
 นายหมู่ลูกเสอืหมู่แรกยนือยู่ในแนวเดยีวกบัผู้เรยีกทางด้านซ้าย ห่างจากผูเ้รียกพอสมควรลูก
หมู่ยนืต่อ ๆ กนัไปทางซา้ยมอืของนายหมู่ เวน้ระยะเคยีง 1 ช่วงศอก (มอืเทา้สะโพก) สะบดัหน้าไปทางขวา
รอค าสัง่ “นิ่ง”  
 หมู่ที่ 2 และหมู่อื่น ๆ เขา้แถวต่อจากด้านซ้ายของหมู่แรก ตามล าดบั เว้นระยะระหว่างหมู่ 1 
ช่วงศอก รองนายหมูสุ่ดทา้ย จะยนืตรงดา้นขวาของผูเ้รยีก ในแนวเดยีวกนักบันายหมู ่หมูแ่รก  
 การจดัแถว ยกมอืซา้ยขึน้ทาบสะโพก สะบดัหน้าไปทางขวา (ยกเวน้นายหมู ่หมูแ่รก) จดัแถว
ใหเ้ป็นรปูครึง่วงกลม 
 การตรวจแถว ผู้เรยีกแถวตรวจการจดัแถวแลว้ จงึสัง่ “นิ่ง” ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบั
สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง 
 
9) แถวรปูวงกลม ม ี2 แบบ 
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การเรียกแถวแบบผู้เรียกยืนอยู่ท่ีจดุศนูยก์ลาง 
 การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง แบมอืทัง้ 2 ขา้ง แขนเหยยีดตรงลงขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอื
เขา้หาตวั ขอ้มอืขวาไขวท้บัขอ้มอืซา้ย แลว้โบกผ่านล าตวัประสานกนัจากดา้นหน้าจดดา้นหลงั  (โบกผ่าน
ล าตวั 3 ครัง้) 
 ลกูเสอืหมูแ่รกยนืดา้นซา้ยมอืของผูเ้รยีก เขา้แถวเช่นเดยีวกบัแถวครึง่วงกลม ส่วนหมู ่2 และ
หมูต่่อ ๆ ไปอยูท่างดา้นซา้ยของหมู่ทีอ่ยูก่่อนตามล าดบั จนคนสุดทา้ย(รองนายหมู)่ของหมูสุ่ดทา้ยไป
จดกบันายหมูข่องหมูแ่รก ถอืผูเ้รยีกเป็นศูนยก์ลาง 
 การจดัแถว ลกูเสอืยกมอืซา้ยขึน้เทา้สะโพก สะบดัหน้าไปทางขวา (ยกเวน้นายหมู ่หมูแ่รก)จดั
แถวใหเ้ป็นรปูวงกลม 
 การตรวจแถว ผู้เรยีกแถวตรวจการจดัแถวแลว้ จงึสัง่ “นิ่ง” ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบั
สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง และน่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ท่ีเส้นรอบวง 
 การใหส้ญัญาณ ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง ก ามอืขวา เหยยีดแขนขวาตรงไปขา้งหน้า ยกขึน้บน 
และเลยไปขา้งหลงั หมนุกลบัมาดา้นหน้า ท า 3 ครัง้ 
 ลกูเสอืหมูแ่รกยนืชดิดา้นซา้ยมอืของผูเ้รยีก หมูท่ี ่2และหมูต่่อ ๆ ไปอยูท่างซา้ยมอืของหมู่ทีอ่ยู่
ก่อนตามล าดบั จนรองนายหมูข่องหมูสุ่ดทา้ยไปจดขวามอืของผูเ้รยีกใหผู้เ้รยีกอยูใ่นเสน้รอบวง 
 การจดัแถวและการตรวจแถว กระท าเช่นเดยีวกบัแบบแรก 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ขมุทรพัยใ์นไร่องุ่น 

 
 ทีไ่ร่องุ่นแห่งหนึ่ง มพี่อผูสู้งอายุกบัลูกชายจอมขีเ้กยีจ 3 คนอาศยัอยู่ ต่อมาพ่อลม้ป่วยลงและ
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจ ได้เรยีกลูกชายทัง้ 3 มาสัง่เสยีว่าอย่าขายที่ดนิ เพราะพ่อได้ซ่อนขุมทรพัย์อนั
มหาศาลเอาไวใ้ห ้จงขดุดนิ พรวนดนิ ขดุหาใหท้ัว่ทุกตารางนิ้วของไร่ 
 หลงัจดังานศพพ่อเรยีบรอ้ย ลูกชายทัง้ 3 ก็ลงมอืตัง้หน้าตัง้ตาขุดดนิ ไถคราด พรวนดนิจน
ทัว่ไร่ แต่พวกเขาไม่พบขุมทรพัยอ์ย่างที่พ่อบอกไว้ แมแ้ต่เศษเงนิก็ยงัไม่มี 
 หนึ่งปีผ่านไปไร่องุ่นที่พวกเค้าตัง้หน้าตัง้ตาขุดพรวนดนิเพื่อหาขุมทรพัย ์กลบัเกดิผลอย่างที่
ไมไ่ดค้าดคดิ องุน่ในไรไ่ดอ้อกดอกออกผลมากมายเตม็ไปหมด เมือ่เป็นเช่นนัน้ลกูชายทัง้ 3 จึงช่วยกนั
น าผลองุ่นออกขายไดเ้งนิจ านวนมาก พวกเขาเพิง่จะไดรู้ต้อนนี้เองว่าขุมทรพัยท์ีพ่่อพูดถงึนัน้หมายถงึ
อะไร เขาควรจะท างานหนกั ขยนัขนัแขง็ ในทีด่นิของพ่อเพื่อสรา้งผลผลติในไรน่ัน่เอง 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความขยนัและสูง้านหนกัเป็นบ่อเกดิของขมุทรพัย์ 
 
ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ   
 2. ความรบัผดิชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 3   ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 4   ประวติั ลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์(บี.-พี.)    เวลา   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
ลกูเสอืสามารถเล่าประวตัขิอง ลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี) และการก าเนิดลกูเสอืโลกพอ

สงัเขปได ้
 
2.  เน้ือหา   
 2.1 ประวตัขิอง  ลอรด์  เบเดน  เพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี) 
 2.2 การก าเนิดลกูเสอืโลก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  รปูภาพ ลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี) 
 3.3  ใบความรู ้
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืดภูาพ ลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี) แลว้สนทนาซกัถาม
เกีย่วกบับุคคลในภาพ    

    2)  แจกใบความรูเ้รือ่ง ประวตัขิอง ลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี) และใหห้มูล่กูเสอืเล่น 
   เกมตามล่าหาค าตอบ โดยก าหนดเวลาใหห้าค าตอบใหไ้ดภ้ายใน 10 นาท ี ถา้ค าตอบ 
   ถูกตอ้งจะไดแ้ตม้  ขอ้ละ 5 คะแนน ดงันี้ 
   1. บุคคลในภาพชื่ออะไร  

  2. มอีาชพีอะไร  
  3. เป็นคนเมอืงไหน  
  4. วยัเดก็เขาชอบใชช้วีติอยา่งไร  
  5. ลกัษณะนิสยัของเขาเป็นอยา่งไร 
  6. ชวีติวยัท างานของเขาเป็นอยา่งไร 
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  7. ซลู ูคอืใคร 
  8. ประสบการณ์ของเขาทีลู่กเสอืน ามาเป็นวชิาเรยีน มอีะไรบา้ง 
  9. เขาเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมลกูเสอือยา่งไรบา้ง 
  10. เขาเสยีชวีติทีป่ระเทศใด  
 3)  รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอือ่านค าถามทลีะขอ้ หมูล่กูเสอืแขง่ขนักนัตอบค าถาม หมู่ทีต่อบ 
      ค าถามไดถู้กตอ้งจะไดค้ะแนนขอ้ละ 5 คะแนน 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเฉลยค าตอบ พรอ้มกบัอธบิายรายละเอยีดประวตัขิองบ.ีพ.ีเพิม่เตมิ 
     และเล่าถงึการก าเนิดลกูเสอืโลก 

 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  ตรวจสอบความรูเ้รือ่งประวตัลิอรด์ เบเดน เพาเวลล ์(บ.ี-พ.ี) จากเกมตามล่าหาค าตอบ 
 5.2  สอบถามความเขา้ใจการก าเนิดลกูเสอืโลก 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 
(ผูก้ ากบัลกูเสือสามารถเลือกใช้เพลงหรือเกมกไ็ด้ตามความเหมาะสม) 

เพลง 
วชิราวธุร าลึก 

 
   วชริาวุธพระมงกุฎเกลา้  เจา้ประชา ก่อก าเนิดลกูเสอืมา  ขา้เลื่อมใส 
  พวกเราลกูเสอื  เชือ้ชาตไิทย   เทดิเกยีรตพิระองคไ์ว ้ ดว้ยภกัด ี
  ลกูเสอืร าลกึนึกพระคุณ  เทดิบชูา  ปฏญิาณรกักษตัรยิ ์ ชาต ิ ศาสน์ศร ี
  มาเถดิลกูเสอื  สรา้งความด ี   เพื่อศกัดิศ์รลีกูเสอืไทย  ดัง่ใจปอง 
 
เกม  

เกมการแข่งเรือบก 
          1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนเป็นหมู ่ๆ แต่ละหมูเ่ขา้แถวห่างกนั 1 ช่วงแขน 

2. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูห่รอืแถวนัง่เอามอืจบัเอวคนขา้งหน้า 
3. ใหแ้ต่ละแถวเคลื่อนทีไ่ปถงึเสน้ทีก่ าหนดดว้ยการกระโดดพรอ้ม ๆ กนัโดยไมใ่หม้อืหลุดจาก

เอว  หรอืขาด แถวใดถงึเสน้ทีก่ าหนดก่อนเป็นผูช้นะ 
อปุกรณ์   ปนูขาวโรยเสน้   หรอืใชไ้มพ้ลองวางในเสน้ทีก่ าหนด 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ท่ีมาของ ค าว่า  SCOUT 
ค าว่าลูกเสอืในภาษาองักฤษใช้ค าว่า  SCOUT  ซึ่งมทีี่มาจากอกัษรตวัแรกของค าใน

ภาษาองักฤษ 5 ค า คอื 
 S  เป็นอกัษรตวัแรกของค าว่า SINCERITY แปลว่า  ความจรงิใจ 
 C  เป็นอกัษรตวัแรกของค าว่า COURTESY  แปลว่า  ความสุภาพอ่อนโยน 
 O เป็นอกัษรตวัแรกของค าว่า  OBEDIENCE  แปลว่า  การเชื่อฟัง 
 U  เป็นอกัษรตวัแรกของค าว่า UNITY แปลว่า  ความสามคัค ี
 T  เป็นอกัษรตวัแรกของค าว่า THRIFTY      แปลว่า  ความมธัยสัถ ์
ดงันัน้ลกูเสอืทุกคน จงึควรประกอบดว้ยคุณสมบตัทิีส่ าคญัเหล่านี้ดว้ย 

 
ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  

1. ความพอเพยีง   

2. ความกตญัญ ู  

3. ซื่อสตัย ์สุจรติ   

4. ความรบัผดิชอบ  

5. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ประวติัของ ลอรด์  เบเดน  เพาเวลล ์ ( บี.-พี. ) 

 ลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์เป็นผูใ้หก้ าเนิดลูกเสอืโลก มชีื่อเตม็ว่า โรเบริต์ สตเิฟสนั สไมธ ์เบเดน
เพาเวลล์ เรยีกย่อๆ ว่า บ.ี-พ.ีเกดิวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2400  ที่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ มี
บดิาเป็นศาสตราจารยส์อนวชิาเรขาคณิตและธรรมชาตศิกึษา ณ มหาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์  มารดาของ
เขาเป็นธดิาของพลเรอืเอก ดบับวิ.ท.ีสไมธ ์ แห่งราชนาวอีงักฤษ บ.ีพ.ีไดส้มรสกบันางสาวโมลาฟ เซน็ต์
แคลร ์เมือ่อายไุด ้55 ปี 
 
ชีวิตในวยัเดก็ 
 บ.ี-พ.ีเขา้ศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ต่อมา
โรงเรยีนมธัยมชื่อชาเตอรเ์ฮาส ์ทีเ่ขาศกึษาอยู่ไดย้า้ยไปอยู่ในชนบท ณ เมอืงโกคาลมงิ ในแควน้เซอร์
เรย ์ซึง่อยู่ใกลก้บัป่าใหญ่มธีรรมชาตสิวยงาม มลี าธารน ้าไหลผ่าน เขาจงึมักใชเ้วลาว่างหลบเขา้ไปใช้
ชวีติศกึษาธรรมชาต ิชวีติสตัวแ์ละต้นไม ้เขาชอบวาดภาพ รอ้งเพลง แสดงละคร นอกจากนี้บ.ีพ.ียงั
ไดร้บัความรูพ้เิศษจากพลเรอืเอก สไมธ ์ผูเ้ป็นตา เกี่ยวกบัการว่ายน ้า เล่นสเกต ขีม่า้ การวดัแดดและ
ดดูาวตลอดจนความรูเ้ชงิพราน ในช่วงปิดภาคเขาจงึมกัจะท่องเทีย่วพกัแรมไปกบัพีช่ายอกี 3 คน 
 เมื่อจบชัน้มธัยมศกึษา บ.ีพ.ีสอบเขา้เรยีนที่โรงเรยีนนายรอ้ยแซนดเ์ฮสิต์ หลงัจบการศกึษาเขา
ได้รบัการแต่งตัง้เป็นนายรอ้ยตรแีห่งกองทพับกขององักฤษ และถูกส่งไปประจ าการที่ประเทศอินเดีย  
เมือ่อาย ุ19 ปี 
 
ชีวิตในการรบัราชการทหาร 
 บ.ี-พ.ี รบัราชการทหารในประเทศอนิเดยี ประจ ากองทหารมา้อุสซารท์ี่ 13 เป็นเวลา 8 ปี โดย
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเขม้แขง็ ขณะทีม่ยีศเป็นรอ้ยตรเีขาไดร้บัเงนิเดอืนน้อยมาก จงึด าเนินชวีติ
อย่างประหยดั คอืไม่สูบบุหรี ่ดื่มสุราแต่น้อย และยงัหารายไดพ้เิศษโดยการเขยีนเรื่องและเขยีนภาพ
ลงหนังสอืพมิพ ์ชวีติราชการทหารของเขาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอนิเดยีและอาฟรกิาไดร้บัยศรอ้ย
เอกตัง้แต่อายุ 26  ปี ในระหว่างนี้มเีหตุการณ์ทีแ่สดงถงึลกัษณะพเิศษของเขาหลายอย่าง เช่นไดร้บั
รางวลัชนะเลศิในการแข่งขนักฬีาแทงหมปู่า ขณะอยู่บนหลงัมา้โดยใชห้อกสัน้เมื่อ พ.ศ. 2426 และมี
เรื่องราวประทบัใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิการลูกเสอืหลายครัง้ดังนี้ 
 ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2431 ไปปราบชนเผ่าซูลูซึ่งมหีวัหน้าเผ่าชื่อ ดนิีส ซูลู ในอาฟรกิาใต้ได้ส าเร็จ 
เขาน าประสบการณ์บางอย่างในครัง้นี้มาใชใ้นกจิการลกูเสอืดว้ย ไดแ้ก่บทเพลงอนิกอน ยามา 

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

สร้อยคอของดินิส ซูลู ท าด้วยไม้ แกะเป็นท่อนเล็กๆ ซึ่งต่อมา บี.พี.ได้น ามาเป็นบีด 
เครือ่งหมาย           วดูแบดจ ์ส าหรบัผูท้ีผ่่านการอบรมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืขัน้ความรูช้ ัน้สงู 
 ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลต้า บ.ีพ.ีได้รบัแต่งตัง้เป็นผูช้่วยทูตทหาร ท าหน้าที่เป็นทหาร
สบืราชการลบั 
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 ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2438 ท าการรบกบัเผ่าอาซนัต ิ ซึง่มกีษตัรยิช์ื่อว่า  คงิเปรมเปห ์ และไดร้บัชยั
ชนะ เหตุการณ์ครัง้นี้ บ.ีพ.ีไดป้ระสบการณ์ดงัต่อไปนี้ 

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

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

บวัรข์บัไล่ จงึอพยพไปอยู่ในมาตบิลิ ี(ปัจจุบนัเรยีกโรดเิซยี) พวกมาตาบลิก่ีอการกบฏรฐับาลองักฤษจงึ
สัง่ทหารไปปราบ บ.ีพ.ีไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเขม้แขง็ ครัง้นี้เขาได้รบัประสบการณ์เรื่องการสอดแนม 
โดยเฉพาะการปฏบิตังิานตอนกลางคนื เลยไดร้บัฉายาว่า  "อมิปีซ่า"  แปลว่าหมาป่าผูไ้มเ่คยนอนหลบั 

ครัง้ท่ี 5 พ.ศ. 2442 หลงัจากที ่บ.ีพ.ีกลบัจากการปฏบิตังิานที ่อนิเดยี 2 ปี กไ็ดร้บัค าสัง่ด่วนให้
เดนิทางไปอาฟรกิาเพื่อหาทางป้องกนัการรุกรานทีเ่มอืงมาฟีคงิ จากพวกบวัร ์(ชาวดทัซท์ีอ่พยพไปอยู่
ในแอฟรกิาใต)้ ในทรานสวาลและออเรน้จท์รสีเตท ซึง่จะตัง้ตนเป็นเอกราช บ.ีพ.ีไดน้ ากองทหารไปรกัษา
เมอืงมาฟีคงิ ซึง่ถูกลอ้มโดยกองทหารบวัรเ์ป็นเวลานานถงึ 217 วนั จนกระทัง่กองทพัใหญ่ไปถงึท าให้
พวกบวัรต์อ้งล่าถอยไป 

ในการป้องกนัเมอืงมาฟีคงิ บ.ี-พ.ีไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเขม้แขง็ อดทนร่าเรงิไม่ย่อทอ้ใช้
สตปัิญญาหาวธิแีก้ปัญหา ท ากลอุบายลวงขา้ศกึใหเ้ขา้ใจผดิ คดิว่ามกี าลงัทหารมากมายและมกีาร
ป้องกนัรกัษาเมอืงอย่างเขม้แขง็  ตลอดจนใชเ้ดก็อาสาสมคัรทีไ่ด้รบัการอบรมท าหน้าที่ส่งข่าว 
ปรากฏว่าท างานไดผ้ลด ี ท าให ้ บ.ีพ.ี มคีวามประทบัใจในตวัเดก็และเหน็ว่า  ถ้าฝึกอบรมเดก็ใหถู้ก
ทางแลว้จะเกดิประโยชน์แก่ประเทศชาตอิย่างมาก  จงึไดร้เิริม่การลูกเสอืในเวลาต่อมา จากเหตุการณ์
ทีเ่มอืงมาฟีคงิ ท าให ้บ.ีพ.ีไดร้บัฉายาว่า "ผูป้้องกนัมาฟีคงิ"  
 
การก าเนิดลกูเสือ 
 บ.ี-พ.ีเดนิทางกลบัองักฤษในฐานะวรีบุรษุและไดน้ าประสบการณ์จากเมอืงมาฟีคงิมาใชเ้ขาจดัให้
เด็กๆ เข้ามาช่วยเหลอืในการรกัษาเมอืง โดยท าหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและสอดแนมของกองทพั รกัษา
ความสงบภายใน ปฏบิตัิงานต่างๆ ที่อยู่ในความสามารถ  เช่น อยู่ยามบนหอคอย  ให้สญัญาณแก่
ประชาชนเมื่อพวกบวัร์โจมต ีเดก็ ๆ เหล่านี้สามารถท าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเข้มแขง็ ว่องไว 
ไดผ้ลดไีม่แพผู้ใ้หญ่  ดงันัน้ บ.ีพ.ี จงึคดิตัง้ขบวนการลูกเสอืขึน้ โดยน าความคดิและประสบการณ์ต่างๆ 
มาพฒันาอย่างรอบคอบ จดัตัง้ขบวนการลูกเสอืขึน้ในปี พ.ศ. 2450 โดยบ.ีพ.ีไดร้วบรวมเดก็ชาย 20 คน 
ไปอยูท่ีเ่กาะบราวน์ซ ีในช่องแคบองักฤษ นบัเป็นการพกัแรมของลกูเสอืครัง้แรกของโลก 
 ปีต่อมากองลูกเสอืได้เริม่ก่อตัง้ขึน้อย่างจรงิจงัเป็นครัง้แรกในองักฤษ และขยายตวัแพร่หลาย
อย่างรวดเรว็ ขบวนการลูกเสอืได้เจรญิขึน้ตามล าดบั ท าให้ บ.ีพ.ีมองเหน็การณ์ไกลว่าลูกเสอืจะเป็น
งานส าคญัในชวีติ ช่วยฝึกอบรมเดก็ ๆ ใหเ้ป็นพลเมอืงดขีองชาต ิเป็นประโยชน์แก่บา้นเมอืงอย่างมาก
ต่อไป  บ.ีพ.ีจงึลาออกจากราชการทหาร มาใช"้ชวีติทีส่อง" ซึ่งเป็นชวีติทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูเสอืทัว่โลก 
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 พ.ศ. 2454 บ.ีพ.ีเดนิทางรอบโลก เพื่อพบลกูเสอืประเทศต่างๆ เป็นการเริม่ตน้ส่งเสรมิความ
เป็นพีน้่องกนัของลกูเสอืทัว่โลก 

พ.ศ. 2463 มงีานชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้แรก ในการชุมนุมครัง้นี้ลกูเสอืทัว่โลกทีม่ารว่มประชุมได้
พรอ้มใจกนัประกาศให ้บ.ีพ.ีอยูใ่นต าแหน่งประมขุคณะลกูเสอืโลก 
 เมือ่การลกูเสอืมอีายุครบ 21 ปี ซึง่เปรยีบเหมอืนการบรรลุ "นิตภิาวะ" ตามกฎหมายองักฤษ มี
ลูกเสอืทัว่โลกถึงกว่า 2 ล้านคน พระเจ้ายอร์ชที่ 5 ได้พระราชทานบรรดาศักดิใ์ห้ บ.ีพ.ีเป็นบารอน 
จากนัน้มากจิการลกูเสอืกเ็จรญิก้าวหน้าไมห่ยุดยัง้ และมกีารชุมนุมลกูเสอืโลกอกีหลายครัง้ 
 เมือ่ บ.ีพ.ีมอีาย ุ80 ปี เขาไดก้ลบัไปพกัผ่อนในช่วงสุดทา้ยของชวีติอยูท่ีป่ระเทศเคนยา ในทวปี
อาฟรกิาอกีครัง้หนึ่ง และถงึแก่กรรมทีน่ัน่เมือ่วนัที ่8 มกราคม พ.ศ.2484 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยท่ี 3   ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5   พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย     เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

ลูกเสอืสามารถเล่าพระราชประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัและการก าเนิด
ลกูเสอืไทยพอสงัเขปได ้
 
2.  เน้ือหา    

2.1 พระราชประวตั ิพระราชกรณียกจิ และบทพระราชนิพนธท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัลูกเสอืของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั  
 2.2  การก าเนิดลกูเสอืไทย 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม  
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2)  เพลง หรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

   (1)  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ร่วมกนัวเิคราะห์บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัต่อไปนี้ว่าทรงมเีจตนาตอ้งการใหล้กูเสอืเป็นคนอย่างไร? 

 
 
 
 

  
  (2)  สุ่มตวัแทนหมูลู่กเสอืรายงาน 1 หมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายใหห้มูอ่ื่นช่วยเพิม่เตมิและ
สรปุ 

     ลูกเสือ  บ่ใช่เสือสัตว์ไพร เรายืมชื่อมาใช้  ด้วยใจกล้าหาญปานกัน 
      ใจกล้า  ใช่กล้าอาธรรม์    เช่นเสืออรัญ  สัญชาติชนคนพาล 
      ใจกล้า  ต้องกล้าอย่างทหาร  กล้ากอร์ปกิจการแก่ชาติประเทศเขตตน 
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  (3)  แบ่งงานใหห้มูล่กูเสอืศกึษาคน้ควา้ หมูล่ะ 1 เรือ่ง โดยใหน้ าเสนอในลกัษณะของ
ผูส้ ื่อขา่วสารคดใีนครัง้ต่อไป ดงันี้ 

-   พระราชประวตัขิองพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
-   พระราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
-   การก าเนิดลกูเสอืไทย 
-   พระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกูเสอื 

  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    (1)  ลกูเสอืแต่ละหมูน่ าเสนอ เรือ่งทีไ่ปศกึษาคน้ควา้ตามรปูแบบผูส้ ื่อข่าวสารคดทีีห่มู่
ถนดั 
    (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัซกัถามเพื่อความเขา้ใจ 
    (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุสาระส าคญัของเรือ่งทีแ่ต่ละหมู่น าเสนอ 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ  ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1  สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2  ตรวจสอบเนื้อหา จากการน าเสนอในบทบาทผูส้ ื่อขา่วสารคด ี
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 
เพลง 

วชิราวธุร าลึก 
 

 วชริาวุธพระมงกุฎเกลา้  เจา้ประชา  ก่อก าเนิดลกูเสอืมา  ขา้เลื่อมใส 
 พวกเราลกูเสอื  เชือ้ชาตไิทย   เทดิเกยีรตพิระองคไ์ว ้ ดว้ยภกัด ี

ลกูเสอืร าลกึนึกพระคุณ  เทดิบชูา   ปฏญิาณรกักษตัรยิ ์ ชาต ิ ศาสน์ศร ี
 มาเถดิลกูเสอื  สรา้งความด ี   เพื่อศกัดิศ์รลีกูเสอืไทย ดัง่ใจปอง  

 
ลกูเสือธีรราช 

 
เหล่าลกูเสอื ของธรีราช   ทะนงองอาจ  

สบืชาตเิชือ้พงศพ์นัธุ์    สมคัรสมานโดยมสีามคัคมีัน่ 
พวกเราจะรกัรว่มกนั    จะผกูสมัพนัธต์ลอดกาล 
มจีรรยา  รกัษาชื่อ    สรา้งเกยีรตริะบอื 
เลื่องลอืต่อไปชา้นาน     รา่เรงิแจ่มใสใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน 
พวกเราลว้นชื่นบาน    เพราะกจิการลกูเสอืไทย 

 
เกม 

เกมวิบาก 
           ผู้เล่นเข้าแถวหน้ากระดาน  2  แถว หนัหน้าไปทางเดียวกนั   ยนือยู่ที่เส้นซึ่งห่างเส้นชยั  10  
เมตร ผูเ้ล่นแถวหลงัยกขาวขวาขึน้ใหผู้เ้ล่นทีอ่ยู่ขา้งหน้าจบัขาไว ้ มอืทัง้สองของผูเ้ล่นแถวหลงัจบับ่าของ
ผูเ้ล่นคนหน้าไว ้  เมือ่ไดร้บัสญัญาณเริม่เล่นใหผู้เ้ล่นทุกคู่วิง่ไปขา้งหน้าตรงไปยงัเสน้ชยั 
การตดัสิน ผูเ้ล่นทุกคู่ตอ้งไมแ่ยกจากกนัและตอ้งวิง่ในลกัษณะสามขา   คู่ใดลม้ใหเ้ริม่วิง่ใหมต่รงจดุที่

ลม้  คู่ทีถ่งึเสน้ชยัก่อนเป็นผูช้นะ 

 
เกมว่ิงอลวน 

 ลูกเสอืทุกคนนัง่เป็นวงกลมมอืกอดอก  แต่ละคนห่างกนั  1  ช่วงแขน  เลอืกลูกเสอืออกมาสอง
คน  คนหนึ่งเป็นคนไล่ อกีคนหน่ึงเป็นคนหนี เริม่การเล่น คนไล่ต้องวิง่ไล่จบัคนหนีใหไ้ด ้การหนีจะอยู่
ภายในวงกลมหรอืวิง่หลบหลกีในระหว่างผูท้ี่นัง่อยู่ เมื่อไม่ต้องการหนีใหว้ิง่ไปนัง่ขา้งหน้าผูท้ี่นัง่อยู่รอบ
วงกลมคนใดคนหนึ่ง ผูท้ีถู่กคนหนีนัง่ขา้งหน้าจะกลายเป็นผูไ้ล่ทนัท ีคนไล่เดมิจะกลายเป็นคนหนีต่อไป 
การตดัสิน  ลกูเสอืทีเ่ป็นคนหนีคนใด  ถูกจบัไดต้อ้งออกจากการแข่งขนั เลอืกลกูเสอืคนใหมข่ึน้มา

แทนคนหนีต่อไป 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ท่ีมาของช่ือ “บางกอก” 

 ทีม่าของค าว่า “บางกอก” สนันิษฐานว่ามาจากการทีแ่ม่น ้าเจา้พระยาคดเคีย้วไปมา บางแห่งมี
สภาพเป็นเกาะเป็นโคก จงึเรยีกกนัว่า "บางเกาะ"หรอื "บางโคก"แลว้เพีย้นเป็นบางกอก  
 บ้างก็ว่าเนื่องเพราะบรเิวณนี้มตี้นมะกอกอยู่มาก จงึเรยีกว่า "บางมะกอก"ข้อสนันิษฐานนี้
อา้งองิมาจากชื่อเดมิของวดัอรณุราชวราราม คอื วดัมะกอก (ก่อนจะเปลีย่นเป็นวดัมะกอกนอก และวดั
แจง้ ตามล าดบั) ต่อมาค าว่า “บางมะกอก” ไดก้รอ่นค าไปเหลอืแค่ “บางกอก” 
 คนต่างชาติส่วนใหญ่เรียกเมืองนี้ว่า “ Bangkok ”เพราะเดิมเป็นที่ตัง้ของเมืองธนบุรีศรี
มหาสมทุร    ทีช่าวต่างชาตเิรยีกกนัว่า "บางกอก"แต่จะออกเสยีงเป็น "แบงกค์อ็ก"มาตัง้แต่สมยักรุงศรี
อยธุยามคีวามส าคญัในฐานะเส้นทางออกสู่ทะเลและตดิต่อคา้ขายกบัอาณาจกัรต่างๆ ทัง้เป็นเมอืงหน้า
ด่านขนอน คอยดแูลเกบ็ภาษจีากเรอืสนิคา้ทุกล าทีผ่่านเขา้ออก  

การกอบกู้อิสรภาพจากพม่าหลงัเสยีกรุงเมื่อครัง้ที่ 2 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรทีรงสถาปนา
เมอืงธนบุรศีรมีหาสมทุรใหเ้ป็นราชธานีแห่งใหม ่คอื กรุงธนบุร ีเมือ่วนัที ่3 ตุลาคม พ .ศ. 2313 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ทีม่าของบางเรือ่งตอ้งจดจ า 

 
ท่ีมาของช่ือ “กรงุเทพมหานคร” 

 พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มพีระราชด ารวิ่า กรุงธนบุรมีสีภาพเป็นเมอืงอกแตก 
ตรงกลางมแีม่น ้าเจา้พระยาไหลผ่าน จงึโปรดเกล้าฯ ใหส้รา้งราชธานีแห่งใหม่ทางฟากตะวนัออกของ
แม่น ้ าเจ้าพระยาซึ่งมีชัยภูมิดีกว่า ต่อสู้ป้องกันข้าศึกได้ง่ายกว่า โดยสืบทอดศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมจากพระราชวงัหลวงของกรุงศรอียุธยา พระราชทานนามว่า "กรุงเทพมหานคร บวร
รตันโกสนิทร์ มหนิทรายุธยา มหาดลิกภพ นพรตันราชธานีบูรรีมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร
พมิานอวตารสถติ สกักะทตัตยิวษิณุกรรมประสทิธิ"์มคีวามหมายว่า "เมอืงของเทวดา มหานครอนัเป็น
อมตะ สง่างามด้วยแก้ว 9 ประการ และเป็นที่ประทบัของพระเจา้แผ่นดนิ เมอืงที่มพีระราชวงัหลายแห่ง 
ดุจเป็นวมิานของเทวดา ซึง่พระวษิณุกรรมสรา้งขึน้ตามบญัชาของพระอนิทร"์ ต่อมารชักาลที ่4 โปรดเกลา้
ฯ ใหเ้ปลีย่น “บวรรตันโกสนิทร”์ เป็น “อมรรตันโกสนิทร”์ และเรยีกกนัว่า “กรงุรตันโกสนิทร”์ 
 ใน พ .ศ. 2514 รฐับาลไดร้วมจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรเีขา้ดว้ยกนั เป็นนครหลวง
กรงุเทพธนบุร ีหลงัการปรบัปรงุการปกครองใหมเ่มือ่ พ .ศ. 2515 จงึเปลีย่นเรยีกชื่อในภาษาราชการว่า 
กรงุเทพมหานคร และเรยีกอยา่งยอ่ว่า กรงุเทพฯ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า พระมหากษตัรยิไ์ทยทรงมคีุณูปการต่อชาตบิา้นเมอืงมาชา้นานแลว้ 
               ทีม่าขอ้มลู ข่าวสด http://dek-d.com 
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ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด้ 
 1. ความรบัผดิชอบ 
 2. กตญัญ ู
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม  

 
ใบความรู้ 

พระราชประวติัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั 
 

 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนิีนารถ (สมเดจ็พระนางเจา้เสาวภาผ่องศร)ี ทรงพระราช
สมภพ เมื่อวนัเสารท์ี ่1 มกราคม พ.ศ. 2434 ไดร้บัพระราชทานนามว่า "สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้ามหาวชิราวุธฯ" เมื่อทรงพระเยาวไ์ดศ้กึษาวชิาหนังสอืไทยกบัพระยาศรสีุนทรโวหาร พระชนมายุ
ได ้13 พรรษา ไดเ้สดจ็ไปทรงศกึษา ณ ประเทศองักฤษ ในสาขาประวตัศิาสตร ์รฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์
กฎหมาย วรรณคด ีทีม่หาวทิยาลยัออกซฟ์อรด์ และวชิาทหารบก ทีโ่รงเรยีนนายรอ้ยแซนดเ์ฮสิต ์หลงั
ทรงจบการศกึษา ไดเ้สดจ็นิวตักิลบัประเทศไทยใน พ.ศ. 2453 และทรงเขา้รบัราชการทนัท ี
 พระองคเ์สดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัต่ิอจากสมเดจ็พระบรมชนกนาถเมื่อวนัที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.
2453 ขณะนัน้มพีระชนมายุได้ 31 พรรษา  ตลอดรชัสมยัของพระองคไ์ดท้รงประกอบพระราช กรณีย
กิจท านุบ ารุงประเทศชาติในด้านการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการคมนาคมการ
ศาสนาโดยเฉพาะทางวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ์ทัง้รอ้ยแก้วรอ้ยกรองประมาณ 200 เรื่องด้วยพระ
ปรชีาสามารถของพระองคป์ระชาชนจงึถวายพระสมญาแด่พระองคว์่า "พระมหาธีรราชเจ้า" ทรงอยูใ่น
ราชสมบตัเิพยีง 16 ปี เสดจ็สวรรคตเมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ.2468  พระชนมายไุด ้46 พรรษาแต่
เนื่องดว้ยพระราชกรณียกิจของพระองคท์ าใหเ้กดิคุณประโยชน์แก่บา้นเมอืงอย่างใหญ่หลวงรฐับาลกบั
ประชาชนจงึรว่มใจกนัสรา้งพระบรมรปูของพระองคป์ระดษิฐานไวท้ีส่วนลุมพนิีและคณะลกูเสอืแห่งชาติ
ร่วมด้วยคณะลูกเสอืทัว่ราชอาณาจกัรได้สรา้งพระบรมรูปของพระองค์ประดษิฐานไว้หน้าค่ายลูกเสอื
วชริาวุธอ าเภอศรรีาชาจงัหวดัชลบุร ี
 
พระราชกรณียกิจท่ีส าคญั 
 ถงึแมว้่าพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้ฯจะทรงครองราชยไ์ม่นาน แต่กท็รงประกอบพระราช
กรณยีกจิอนัเป็นคุณประโยชน์อเนกประการ ซึง่แบ่งออกไดด้งันี้ 

1. ด้านการปกครอง ได้ทรงตัง้สภาเผยแพร่พาณิชย ์(คอืกระทรวงพาณิชยใ์นปัจจุบนั)  ตัง้
กรมศลิปากร ปรบัปรุงกระทรวงโยธาธกิารเป็นกระทรวงคมนาคม ตราพระราชบญัญตันิามสกุล ทรง
ประดษิฐธ์งไตรรงค ์ตัง้กองลกูเสอืป่าและกองลกูเสอื 
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2. ด้านการทหาร ได้ทรงตัง้สภาป้องกนัราชอาณาจกัร กระทรวงทหารเรอื ตั ง้กองบนิ
กองทพับก (ได้พฒันาจนกลายมาเป็นกองทพัอากาศในปัจจุบนั) สรา้งเรอืรบและจดัหายุทโธปกรณ์
อนัทนัสมยัมาใช้ 

3. ด้านการศึกษา ไดท้รงปรบัปรุงโรงเรยีนขา้ราชการพลเรอืนจนเจรญิก้าวหน้าเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัในปัจจบุนั โปรดใหต้ัง้กรมมหาวทิยาลยัเพื่อจดัการศกึษาขัน้อุดมศกึษา ตัง้โรงเรยีนเพาะช่าง 
โรงเรยีนพาณิชยการ โรงเรยีนฝึกหดัครูกสิกรรม ตราพระราชบญัญัติประถมศึกษา พระราชบญัญัติ
โรงเรยีนราษฎร ์

4. ด้านการสาธารณสุข โปรดให้ตัง้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตัง้สถานเสาวภา ตัง้กรม
สาธารณสุข เปิดการประปา 

5. ด้านการคมนาคม โปรดให้ตัง้กรมรถไฟหลวง เปิดสถานีวิทยุโทรเลขเปิดการรับส่ง
จดหมายทางอากาศ 

6. ด้านการศาล ทรงจดัวางระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงยุติธรรม ประกาศใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์

7. ด้านการต่างประเทศ ทรงน าประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครัง้ที่ 1 ร่วมกับฝ่าย
สมัพนัธมติรโดยส่งทหารไทยไปสู้รบเค ียงบ่าเค ียงไหล่ก ับทหารของชาติมหาอ านาจหล ังจาก
สงครามโลกยุติลงสมัพนัธมติรเป็นฝ่ายชนะประเทศไทยจงึมเีกยีรตภิูมติามไปดว้ยพระองคท์รงเหน็เป็น
จงัหวะด ีจงึไดข้อเจรจาแก้ไขสนธสิญัญาซึง่เราเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบมาก ทีช่าตติะวนัตก 10 ชาต ิไดเ้คย
ท าไว้กบัประเทศสยาม (ประเทศไทย) ที่ส าคญั ได้แก่ เรื่องการพจิารณาคดคีนต่างชาตทิี่มาท าผดิใน
เมอืงไทย เรื่องการจดัเก็บภาษีศุลกากร การเจรจาได้ใช้เวลาหลายปี แต่ในที่สุดก็ส าเร็จได้ด้วยความ
ยากเยน็ 
 8. ด้านการวรรณคดี ทรงมพีระทยัฝักใฝ่ทางอกัษรศาสตรม์าก ไดท้รงพระราชนิพนธห์นังสอื 
บทความ บทกว ีบทละคร เรื่องสัน้ ทัง้รอ้ยแก้วและรอ้ยกรอง เป็นจ านวนประมาณ 200 เรื่อง ดว้ยพระ
ปรชีาสามารถดา้นนี้ ประชาชนจงึถวายสมญานามแด่พระองคว์่า "สมเดจ็พระมหาธีรราชเจ้า" 
 
การก าเนิดลกูเสือไทย    
 ยคุก่อตัง้ (พ.ศ. 2454-2468) รวม 14 ปี ในรชักาลที ่6 

 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาการเสอืป่า 
 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาลกูเสอืไทย โดยตราขอ้บงัคบัลกัษณะการปกครองลกูเสอื
และตัง้สภากรรมการกลางจดัการลกูเสอืแห่งชาตขิึน้ โดยพระองคท์รงด ารงต าแหน่งสภานายก หลงัจาก
นัน้พระมหากษตัรยิอ์งค์ต่อ ๆ มา ทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสอืแห่งชาตติลอดมาจนถงึปี พ.ศ.2490 
ในยคุนี้มเีหตุการณ์ส าคญัๆ เช่น 
พ.ศ.2454 ตัง้ลกูเสอืกองแรกทีโ่รงเรยีนมหาดเลก็หลวง (คอืโรงเรยีนวชริาวุธ ปัจจุบนั)  
  เป็นกองลกูเสอืในพระองค ์เรยีกว่ากองลกูเสอืกรงุเทพฯที ่1 
พ.ศ.2458 พระราชทานเหรยีญราชนิยมใหแ้ก่ลกูเสอืโท ฝ้าย บุญเลีย้ง  
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พ.ศ.2459 ตัง้โรงเรยีนผูก้ ากบัลกูเสอืในพระบรมราชูปถมัภข์ึน้ ณ สโมสรเสอืป่า จงัหวดัพระนคร 
   หลกัสตูร 2 เดอืน เปิดได ้4 ปี กล็ม้เลกิไป 
พ.ศ. 2463 ส่งผูแ้ทนลกูเสอืไทยไปชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่1 ณ กรงุลอนดอน โดยมนีายสวสัดิ ์สุมติร 

เป็นหวัหน้าคณะ 
พ.ศ. 2465 คณะลกูเสอืไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมชัชาลกูเสอืโลก เป็นกลุ่มแรกม ี ประเทศ

ต่างๆ       รวม 31 ประเทศและถอืว่าเป็นสมาชกิผูร้เิริม่จดัตัง้คณะลกูเสอืโลก  
พ.ศ. 2467 ส่งผูแ้ทนไปรว่มการชุมนุมลูกเสอืโลกครัง้ที ่2โดยพระยาภรตราชา เป็นหวัหน้าคณะ 
พ.ศ. 2468 การลกูเสอืไทยสญูเสยีพระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย รชักาลที่6 

บทพระราชนิพนธ ์ของ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัท่ีเก่ียวกบัลูกเสือ 
    “ใครมาเป็นเจา้เขา้ครอง   คงตอ้งบงัคบัขบัไส  
   เคีย่วเขญ็เยน็ค ่ากร าไป   ตามวสิยัเชงิเช่นผูเ้ป็นนาย  
   เขาจะเหน็แก่หน้าค่าชื่อ   จะนับถอืพงศพ์นัธุน์ัน้อยา่หมาย 
   ไหนจะตอ้งเหนื่อยยากล าบากกาย   ไหนจะอายทัว่ทัง้โลกา”  
 
 “ขา้ไม่ต้องการต าราเรยีนที่เดนิได ้ทีข่า้อยากไดน้ัน้คอืเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสตัย ์สุจรติมี
อุปนิสยัใจคอด”ี 
 
   “ลกูเสอืบ่ใช่ เสอืสตัวไ์พร    เรายมืชื่อมาใช ้ดว้ยใจกลา้หาญปานกนั 

ใจกลา้ มใิช่กลา้อาธรรม ์     เช่นเสอือรญัสญัชาตชินคนพาล 
ใจกลา้ตอ้งกลา้อยา่งทหาร    กลา้กอรป์กจิการแห่งชาตปิระเทศเขตตน” 

 
 แบบสัง่สอนเสอืป่าและลูกเสอื เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ถอืว่าเป็นหวัใจส าคญัของเสอืป่าและ
ลกูเสอืเป็นต าหรบัทองของลกูเสอืเพื่อใชใ้นการฝึกอบรมในยคุนัน้ซึง่ประกอบดว้ยบทต่างๆ ดงันี้ 

- บทที ่1 การสบืขา่วและการเดนิทาง 
- บทที ่2 อาณตัสิญัญาณ 
- บทที ่3 การช่างและความรูเ้บด็เตลด็ 
- บทที ่4 การตัง้ค่ายและทีพ่กัแรม 
- บทที ่5 การอยูค่่ายและทีพ่กัแรม )ต่อ(  
- บทที ่6 ยามและด่าน 
- บทที ่7 การพจิารณาสงัเกตและจ า 
- บทที ่8 การสะกดรอย 
- บทที ่9 การสนันิษฐาน 
- บทที ่10 การแฝงกายและเกลื่อนรอย 
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- บทที ่11 รายงานและแจง้เหตุ 
- บทที ่12 ก าบงั 
- บทที ่13  ตัง้รบั 
- บทที ่14 ป้องกนัตวั 
- บทที ่15 จบัผูร้า้ย 
- บทที ่16 ช่วยชวีติและกนัภยั 
- บทที ่17 ปัจจบุนัพยาบาล 
- บทที ่18 ปัจจบุนัพยาบาล (ต่อ) 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 3   ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 6   วิวฒันาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก     เวลา  1  ชัว่โมง 

 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถเล่าววิฒันาการของขบวนการลกูเสอืไทยและลกูเสอืโลกพอสงัเขปได ้
 
2.  เน้ือหา  
 ววิฒันาการของขบวนการลูกเสอืไทยและลกูเสอืโลก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึการก าเนิดลกูเสอืไทยและลกูเสอืโลก 
  2)  ผู้ก ากบัลูกเสอืให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ได้ศกึษาเรื่องววิฒันาการของขบวนการลูกเสอืไทย
และลกูเสอืโลกจากใบความรู ้และสรปุเป็นแผนผงัความคดิ 

 3)  ผู้ก ากบัลูกเสอืและลูกเสอืช่วยกันอภิปรายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างลูกเสอืไทยและ
ลกูเสอืโลก 

 4)  ผู้ก ากบัลูกเสอืและลูกเสอืช่วยกนัสรุปความเขา้ใจเกี่ยวกบัววิฒันาการของขบวนการ
ลกูเสอืไทยและลกูเสอืโลก 

4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 

5.2 ตรวจสอบแผนผงัความคดิเรือ่งววิฒันาการของขบวนการลกูเสอืไทยและลกูเสอืโลก 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดัการจดักิจกรรมท่ี 6 

เพลง 
ลกูเสืออบรม 

            ท านองเพลงสนีวล 
   เสยีงเพลงครืน้เครงในอารมณ์ เมือ่มาอบรมลกูเสอืเปรมปรดีิ ์
 สุขฤทยัสมใจเหลอืท ี   ดว้ยบารมธีรีราชเจา้ไทย 
 ท่านคงดลฤดเีราให ้    สุขใจทีไ่ดเ้หน็ฝึกอบรมรบัความร่มเยน็ 
 ลว้นแต่เป็นผูม้นี ้าใจ    ลกูเสอืกา้วหน้าพฒันาชาตไิทย 

  พรอ้มเพรยีงกายใจ    ลกูเสอืไทยรุง่เรอืง 
 

เกม 
เกม “สวสัดี” 

วิธีท่ี 1 แบ่งลูกเสอืออกเป็นหมู่ๆ ละเท่าๆ กนั  ใหลู้กเสอืแต่ละหมู่ยนืเป็นแถวตอนลกึ หนัหน้า
ไปทางผูก้ ากบั เมือ่เริม่เล่นใหค้นที ่1  ของแต่ละหมู่กลบัหลงัหนั พบกบัคนที ่2  แลว้กล่าวค าว่า “สวสัด”ี 
ท าความเคารพและจบัมอืกนั คนที่ 2 เมื่อท ากบัคนที่ 1 แลว้ กก็ลบัหลงัหนัมาพบกบัคนที่ 3  แลว้
กล่าวค าว่า “สวสัด”ี  ท าความเคารพและจบัมอืกนั  ท าไปเช่นนี้จนหมดแถวหมู่ใดเสรจ็ก่อนหมู่นัน้ชนะ  

วิธีท่ี 2  ให้ลูกเสอืเขา้แถวเป็นวงกลม  หนัหน้าเขา้ศูนยก์ลางทุกคน ให้ลูกเสอืคนหนึ่งเป็นคน
เริม่ต้นวิง่รอบวงกลมด้านนอกไปแตะหลงัผู้ทีย่นืเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิง่สวน
ทศิทางกบัคนแรก เมื่อวิง่ไปพบกนัที่ใดให้ท าวนัทยหตัถ์และจบัมอืเขย่าพร้อมกบักล่าวค าว่า “สวสัด”ี 
ดงัๆ แลว้ปล่อยมอืชงิกนัวิง่เขา้ทีผู่ใ้ดเขา้ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูเ้ริม่ตน้ใหม ่
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

การฆาตกรรมท่ีเอลสตนั 
 ขณะที ่โรเบริต์ ไฮนดม์ารช์ เดก็เลีย้งและก าลงัเดนิทางกลบับา้น ไดส้งัเกตเหน็ชายผูห้นึ่งก าลงั
นัง่แยกเท้าและกินอาหารอยู่บนพื้นดนิ เขาได้สงัเกตรูปร่างและชายผู้นัน้ โดยเฉพาะตะปูที่มลีกัษณะ
พเิศษบนพื้นรองเท้า โดยที่ชายผู้นัน้ไม่รูส้กึตวั เมื่อเขาจะถงึบ้านได้เหน็คนมุงดูศพของนางมารก์าเรต  
โครเธียร์ หญิงชราตายอยู่หน้ากระท่อม เขาสงัเกตเห็นรอยเท้าที่มลีกัษณะพิเศษในสวนเล็กๆ ข้าง
กระท่อมหญงิชรา ซึง่เหมอืนกบัลกัษณะตะปทูี่รองเท้าของชายทีเ่ขาพบ จงึมัน่ใจว่าชายคนนัน้ต้องเป็น
คนรา้ย จงึตดัสนิใจแจง้ต ารวจ 
 หลงัจากชายคนนัน้ไดถู้กน าตวัขึน้ศาล สอบสวนดูแลว้ว่าไดท้ าความผดิจรงิ จงึไดถู้กแขวนคอ
ทีเ่มอืงนิวคสัเซลิ ปรากฏว่าคนรา้ยชื่อ วลิลี ่วนิเตอร ์เป็นชาวยปิซ ีจากเรือ่งนี้พอสรปุไดว้่า 

1. เดก็เลีย้งแกะสามารถใชว้ชิาความรูท้างลกูเสอื ดว้ยการพจิารณา สงัเกต และจ า จงึท าให้
เขาไดช้่วยเหลอืเจา้หน้าทีจ่บัผูก้ระท าผดิมาลงโทษ 
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2. การเป็นผูต้ดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คอืน าต ารวจไปจบัคนรา้ยได ้โดยไมห่วัน่ ภยัอนัตรายที่
จะมาถงึตวั เป็นการกระท าทีน่่าสรรเสรญิ 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสงัเกตจดจ า ยอ่มน ามาใชป้ระโยชน์ในภายหน้าได้ 
 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้   
 1. ความรบัผดิชอบ 
 2. กตญัญ ู   
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
 
 

ใบความรู้ 
วิวฒันาการลูกเสือโลก 

 
วิวฒันาการลูกเสือโลก 
 ลอรด์ เบเดน โพเอลล ์(บ.ีพ.ี) เป็นผูก่้อตัง้กจิการลกูเสอืของโลกเป็นครัง้แรก และไดร้บัคดัเลอืก
เป็นประธานคณะลกูเสอืทัว่โลก  เมือ่  พ.ศ.2461 
 สาเหตุที ่บ.ีพ.ีคดิตัง้กองลูกเสอืขึน้ เมื่อ พ.ศ.2442 บ.ีพ.ีถูกส่งไปรกัษาเมอืงมาฟอคีงิ เมอืงขึน้
ขององักฤษในแอฟรกิาใต ้เนื่องจากสงครามบวัร ์เมอืงมาฟอคีงิถูกลอ้มนานถงึ 213 วนั ในระหว่างนี้ บ.ี
พ.ีไดจ้ดักองทหารเดก็ซึง่มอีายุตัง้แต่ 9  ปีขึน้ไป มเีดก็หนุ่มเป็นผูบ้งัคบับญัชา มเีครื่องแบบและได้รบั
การอบรมในการสื่อสารกบัรฐัมนตร ีกระทรวงกลาโหมขององักฤษ เดก็เหล่านี้มคีวามสามารถและกล้า
หาญมาก เขาไดร้บัเหรยีญกลา้หาญในสงครามครัง้นี้ดว้ย 
พ.ศ. 2447 - ไดเ้ขยีนโครงการอบรมเดก็  ซึง่มหีลกัการคลา้ยลกูเสอื ใหเ้ซอร ์วลิเลยีม สมธิ น าไป

ทดลอง  ตัง้สมาคมเดก็ขึน้ในสกอตแลนด ์
พ.ศ. 2450 -  บ.ีพ.ีถูกปลดเป็นทหารกองหนุน  หลงัจากนัน้ท่านไดน้ าเดก็ 20 คน ไปอยูค่่ายพกัแรมที ่
   เกาะบราวน์ซ ี ซึง่อยูท่างตอนใตข้ององักฤษเป็นเวลา 9 คนื และไดป้ระสบผลส าเรจ็ 
   ตามความมุง่หมาย  คอื 
   (1)  การจดัแบ่งเดก็เป็นหมู ่ๆ ละ 5 คน  มนีายหมูร่บัผดิชอบในเรือ่งความประพฤต ิและ 
     การปฏบิตัใินหมูข่องตน ปรากฏไดผ้ลดมีากในทางปฏบิตั ิเดก็รูจ้กัหน้าทีร่บัผดิชอบ   
     แสดงใหเ้หน็ว่า  ระบบหมูเ่ป็นวธิกีารทีถู่กตอ้งในการอบรมเดก็ 
   (2)  เดก็ทุกคนไมว่่าจะมาจากครอบครวัมฐีานะใด  ต่างชอบการอยูค่่ายพกัแรม  และ 
     กจิกรรมกลางแจง้ 
   (3)  วธิทีีไ่ดผ้ลทีสุ่ดในการศกึษาวชิาลกูเสอื คอื กรปฏบิตัจิรงิและโดยการเล่นเกม 
พ.ศ. 2451 - แต่งต าราชีแ้จงวตัถุประสงค ์ สาระส าคญั  ค าปฏญิาณ  และกฎ  คต ิ รหสั  การแสดง 
    ความเคารพ  การจบัมอื  เครือ่งแบบ  แนวการฝึกอบรมลกูเสอื 
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  - มกีารชุมนุมตัง้ลกูเสอืองักฤษครัง้แรกทีค่รสิตลัแพเลช ( Crystal  Palace )  ใน 
    กรงุลอนดอน  ในวนัที ่ 4  กนัยายน   พ.ศ. 2452 
  - ตัง้ส านกังานลกูเสอื  และในวนัที่10  ธนัวาคม  พ.ศ.2452  จดัตัง้กรรมการบรหิาร 
   ลกูเสอืชุดแรก  โดยม ี บ.ีพ.ีเป็นประธานกรรมการ 
  - บ.ีพ.ีไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นชัน้เซอร ์( Sir )  เรยีกชื่อเตม็ว่าเซอรโ์รเบริต์   
   เบเดน  โพเอลล ์
พ.ศ. 2453 - มกีารจดัตัง้ลกูเสอืหญงิ ( Girl  Guide ) โดยม ี แอกนิส  น้องสาวของ บ.ีพ.ีเป็นหวัหน้า 
พ.ศ. 2454 - ตัง้กองลกูเสอืสมทุร 
พ.ศ. 2455 - บ.ีพ.ีเดนิทางรอบโลก เยีย่มการลกูเสอืในประเทศต่าง ๆ  
  - บ.ีพ.ีสมรสกบั  มสีโอลาฟ  เซนตแ์คลร ์ โซมส ์ เมือ่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2455 
พ.ศ. 2457 - เกดิสงครามโลกครัง้แรก  บ.ีพ.ีมอบลกูเสอืใหท้ าหน้าทีช่่วยทหาร  เช่น  รกัษาสะพาน  
                  และสายโทรศพัท ์ ท าหน้าทีผู่ส้ ื่อขา่ว   ช่วยงานในโรงพยาบาล 
พ.ศ. 2459 - ตัง้กองลกูเสอืส ารอง 
พ.ศ. 2460 - เลดี ้ เบเดน  โพเอลล ์ ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นประมขุของกองลกูเสอืหญงิ   
พ.ศ. 2461 - ตัง้กองลกูเสอืวสิามญั  หรอื  Rover  Scout  ขึน้ 
พ.ศ. 2462 - ตัง้กลิเวลลป์ารค์  และเริม่ด าเนินการอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืขัน้วดูแบดจ์ 
พ.ศ. 2463 - ชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้แรกทีโ่อลมิเปีย  ในกรงุลอนดอน  ท่านไดร้บัการสถาปนา 
    เป็นประมขุของลกูเสอืโลก  ( Chief  Scout  of  the  World )   
  - ทีป่ระชุมมมีตใิหม้กีารประชุมสมชัชาลกูเสอืโลกทุก  2  ปี  และจดัตัง้ส านกังานลกูเสอื 
   นานาชาตขิึน้ทีก่รงุลอนดอน 
พ.ศ. 2465  - เขยีนหนงัสอื  ( Rover  to  Succes  ) ซึง่เป็นคู่มอืส าหรบัลกูเสอืวสิามญั 
พ.ศ. 2467  - มกีารชุมนุมลูกเสอืโลกครัง้ที ่2  ณ  เมอืงเออเมลนัเดน  ( Ermelunden )  
   ในประเทศเดนมารก์ 
พ.ศ. 2469 - ตัง้กองลกูเสอืพกิาร 
พ.ศ. 2472 - มกีารชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่3 ณ อารโ์รวป์ารค์  เมอืงเบอรเ์ดนแฮค  ในประเทศองักฤษ   
  - พระเจา้ยอรช์ที ่ 5  พระราชทานบรรดาศกัดิช์ ัน้  บารอน  เรยีกชื่อเตม็ว่าลอรด์  เบเดน   
   โพเอลล ์ แห่งกลิเวลล ์
พ.ศ. 2476 - มกีารชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่ 4  ณ เมอืงเกอะเดอะเลอะ  ประเทศฮงัการ ี
พ.ศ. 2480 - บ.ีพ.ีอาย ุ 80  ปี  พระเจา้ยอรช์ที ่ 6  พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
พ.ศ. 2481 - บ.ีพ.ีไปอยูท่ีเ่มอืงไนเยอร ี ประเทศเคนยา 
พ.ศ.2484 - บ.ีพ.ีถงึแก่อนิจกรรม  เมือ่อายุได ้ 84  ปี  ณ บา้นพกัเมอืงไนเยอร ี เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 

2484 
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 ค าว่า  SCOUT  มาจาก 
 S  ยอ่มาจาก   SINCERITY แปลว่า ความจรงิใจ 
 C ยอ่มาจาก COURTESY แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน 
 O ยอ่มาจาก   OBEDIENCE  แปลว่า    การเชื่อฟัง 
 U ยอ่มาจาก   UNITY แปลว่า    ความเป็นใจเดยีวกนั 
 T  ยอ่มาจาก   THRIFTY แปลว่า    ความมธัยสัถ ์

องคก์ารลกูเสอืโลก  เกดิขึน้ทีอ่งักฤษเมือ่ปี  พ.ศ. 2451  โดยอาศยัความคดิเหน็และหนงัสอื " การ
ลกูเสอืส าหรบัเดก็ชาย " 

1. สมชัชาลกูเสือโลก 
      สมชัชาลกูเสอืโลก คอื ทีป่ระชุมของผูแ้ทนคณะลกูเสอืต่าง ๆ  ปัจจบุนัมสีมาชกิอยู ่119 ประเทศ  

เป็นผูแ้ทนลูกเสอืประมาณ 16 ลา้นคน ประเทศสมาชกิส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมไดป้ระเทศละ 6 คน เงื่อนไข
การเขา้ประชุม คอื การยอมรบัและปฏบิตัติามจุดหมาย และหลกัการลูกเสอืโลกอย่างอสิระ  และไม่เกี่ยวกบั
การเมอืง  

    สมชัชาลูกเสอืโลก  ประชุมกนัทุก  3  ปี  ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามมตขิองที่ประชุม
สมชัชาลกูเสอืโลก 

2. คณะกรรมการลูกเสือโลก 
      คณะกรรมการลูกเสอืโลก ประกอบดว้ยบุคคล  12 คน จากสมาชกิ 12 ประเทศ เลอืกตัง้โดย

ที่ประชุมสมชัชาลูกเสอืโลก กรรมการลูกเสือโลกอยู่ในต าแหน่งคราวละ 6 ปี และเลอืกตัง้กันเองเป็น
ประธานและรองประธานในการประชุมสมชัชาลูกเสอืโลกทุก ๆ 3 ปี จะมกีรรมการพ้นจากต าแหน่ง 4 คน 
และจะเลอืกตัง้กรรมการลูกเสอืเขา้แทนทีโ่ดยวธิลีงคะแนนนับจากทีป่ระชุมใหญ่ ซึง่มผีูแ้ทนมาจาก 19 
ประเทศ โดยปกตคิณะกรรมการลูกเสอืโลกจะมกีารประชุมอย่างน้อยปีละครัง้ ณ เมอืงเจนีวา ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์

3. ส านักงานลกูเสือโลก 
                ส านักงานลูกเสอืโลก ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธกิารการปฏิบตัิตามค าสัง่หรอืมติของ
สมชัชาลูกเสอืโลกและคณะกรรมการลูกเสอืโลก มเีลขาธกิารเป็นหวัหน้าส านักงานและมเีจา้หน้าทีอ่กี 40 
คนเป็นผูช้่วย 

พ.ศ. 2463 - ตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ 
พ.ศ. 2501 - ยา้ยไปอยู่ทีก่รงุออตตาวา ประเทศแคนาดา 
พ.ศ. 2504 - การประชุมสมชัชาครัง้ที ่18 ณ กรงุลสิบอน ประเทศโปรตุเกส 
พ.ศ. 2511 - ยา้ยไปอยูเ่มอืเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนดจ์นถงึปัจจบุนั นอกจากนี้ยงั 
    มสี านกังานอกี 5 เขต คอื 

      1. เขตอนิเตอร-์อเมรกิา      ตัง้อยูท่ีเ่มอืงซานโฮเซ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์
               2. เขตเอเชยี-แปซฟิิก ตัง้อยูท่ีเ่มอืงมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ 
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    3. เขตอาหรบั ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไคโร ประเทศอยีปิต์ 
    4. เขตยโุรป ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
    5. เขตแอฟรกิา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงไนโรบ ีประเทศเคนยา 
  

การประชุมสมัมนาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก 
ประชุมครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2501 หลงัจากนัน้ไดม้กีารประชุมทุก 2 ปี และไดเ้ปลีย่นเป็นทุก 3 ปี 

ในปี พ.ศ. 2532 ในปีที่ไม่มกีารประชุมสมชัชาลูกเสอืโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น " 
Asia-Pacific Scout Conference "  
 
วิวฒันาการลูกเสือไทย 
แบ่งออกเป็น 5 ยคุ ดงันี้ 

1. ยคุก่อตัง้ (พ.ศ. 2454-2468) รวม 14 ปี ในรชักาลที ่6 
     1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454  ทรงสถาปนาการเสอืป่า 

          ทรงสถาปนาลูกเสอืไทย โดยตราขอ้บงัคบัลกัษณะการปกครองลูกเสอืและตัง้สภากรรมการ
กลางจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยพระองค์ทรงด ารงต าแหน่งสภานายก  และหลังจากนั ้น
พระมหากษตัรยิอ์งคต่์อมา ทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสอืแห่งชาตติลอดมาจนถงึปี พ.ศ. 2490 ในยุคนี้
มเีหตุการณ์ส าคญัๆ เช่น พ.ศ. 2454 ตัง้ลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง(คือโรงเรียน
วชริาวุธ ปัจจบุนั) เป็นกองลกูเสอืในพระองค ์เรยีกว่ากองลกูเสอืกรงุเทพฯที ่1 

พ.ศ.2458     - พระราชทานเหรยีญราชนิยมใหแ้ก่ลกูเสอืโท ฝ้าย บุญเลีย้ง  
พ.ศ. 2459    - ตัง้โรงเรยีนผูก้ ากบัลกูเสอืในพระบรมราชปูถมัภข์ึน้ ณ สโมสรเสอืป่า   
                   จงัหวดัพระนครหลกัสตูร 2 เดอืน เปิดได ้4 ปี กล็ม้ 
พ.ศ. 2463    - ส่งผูแ้ทนลกูเสอืไทยไปชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่1 ณ กรงุลอนดอน โดยม ี
                   นายสวสัดิ ์สุมติร เป็นหวัหน้าคณะ 
พ.ศ. 2465    - คณะลกูเสอืไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมชัชาลกูเสอืโลก เป็นกลุ่มแรกม ี
           ประเทศต่างๆ รวม 31 ประเทศและถอืว่าเป็นสมาชกิผูร้เิริม่จดัตัง้คณะลกูเสอื

โลก  
พ.ศ. 2467    - ส่งผูแ้ทนไปรว่มการชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่2โดยพระยาภรตราชา เป็นหวัหน้า

คณะ 
พ.ศ. 2468    - การลกูเสอืไทยสญูเสยีพระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทยรชัการที ่6 
 

2. ยคุส่งเสริม (พ.ศ.2468-2482) สมยัรชักาลที ่7 จนถงึสงครามโลกครัง้ที ่2 ยคุนี้แบ่งออกเป็น 2 
ตอนคอื 
2.1  ก่อนเปลีย่นแปลงการปกครอง รชักาลที ่7 ยงัทรงเป็นสภานายกสภากรรมการกลาง

จดัการลกูเสอืแห่งชาตอิยู่ 
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พ.ศ. 2470  - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่1 ณ พระราชอุทยานสราญรมย ์กรงุเทพฯ 
พ.ศ.2472 - ส่งผูแ้ทนไปรว่มชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่3 ณ ประเทศองักฤษ 
พ.ศ.2473 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่2 ณ พระรามราชนิเวศน์ จงัหวดัเพชรบุร ี   

หลกัสตูร2 เดอืน ด าเนินการได ้2 ปีกเ็ลกิลม้ เพราะเปลีย่นการปกครอง 
2.2 ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง รชักาลที ่7 ก่อนสละราชสมบตัแิละรชักาลที ่8 

จนถงึ สงครามโลกครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2475-2482) 
พ.ศ. 2476 - ตัง้กรมพลศกึษาขนัในกระทรวงศกึษาธกิาร โดยมกีองลกูเสอือยูใ่นกรมพล

ศกึษา และส่งผูแ้ทนไปรว่มชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่4 ประเทศฮงัการ ี                      
โดยมนีายอภยั  จนัทวมิล เป็นหวัหน้าคณะ 

- ประกาศใชต้ราประจ าคณะลกูเสอืแห่งชาต ิและกฎลกูเสอื 10 ขอ้ 
- เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอื ซึง่เรยีกในทางราชการว่า การฝึกอบรม 
วชิาพลศกึษา(ว่าดว้ยลกูเสอื) ประจ าปี 2478 เป็นเวลา 1 เดอืน 

- ประกาศตัง้การลกูเสอืสมทุรเสนา พ.ศ. 2479 ประกาศใชห้ลกัสตูรลกูเสอืเสนา 
และสมทุรเสนา 

- พระราชบญัญตัธิง พ.ศ. 2479 ก าหนดลกัษณะธงประจ ากองคณะลกูเสอื 
แห่งชาต ิและธงประจ ากองลกูเสอื 

พ.ศ. 2482 - พระราชบญัญตั ิลกูเสอืตัง้สภากรรมการกลางจดัการลูกเสอืแห่งชาต ิจงัหวดัลกูเสอื 
อ าเภอลูกเสอื และแบ่งลูกเสอืออกเป็น 2 เหล่า คอื ลกูเสอืเสนา และลูกเสอืสมุทร
เสนา 

         - พระราชบญัญตัใิหท้รพัยส์นิกองเสอืป่าเป็นของคณะลกูเสอืแห่งชาติ 
 

3. ยคุประคบัประคอง (พ.ศ. 2483-2489) ระยะนี้การลกูเสอืซบเซาลงมากเนื่องจากอยูใ่นภาวะ
สงคราม 

 พ.ศ. 2488 - สงครามโลกครัง้ที ่2 สิน้สุด การลกูเสอืเริม่ฟ้ืนฟูทัว่โลก 
    - รชักาลที ่8 เสดจ็นิวตัสิู่พระนคร และถูกลอบปลงพระชนม์ 

4. ยคุก้าวหน้า (พ.ศ. 2489-2514) เริม่ตน้ รชักาลที ่9แบ่งออกเป็น2 ระยะคอื 
4.1  ระยะเร่ิมก้าวหน้า (พ.ศ.2489-2503) 
พ.ศ. 2496 - เริม่ด าเนินการสรา้งค่ายลูกเสอืวชริาวุธต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั

ชลบุร ี
พ.ศ. 2497 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่3 ณ สนามกฬีาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2500 - ส่งผูแ้ทนจากประเทศไทยไปรว่มชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่9 ณ ประเทศองักฤษ  
           เพือ่เฉลมิฉลองอายคุรบ 100 ปี ของลอรด์ เบเดน โพเอลล ์
พ.ศ. 2501 - เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้เป็นครัง้แรกใน 
                   ประเทศไทยตามหลกัสตูรกลิเวลลป์ารค์ 
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   - จดัตัง้กองลกูเสอืส ารองกองแรกขึน้ในประเทศไทย 5 สงิหาคม 2501 
พ.ศ.2503 - เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารองขัน้วดูแบดจ ์ครัง้ที ่1 ณ พระต าหนงั

อ่างศลิา  จงัหวดัชลบุร ี
  - ส่งผูแ้ทนไปรว่มประชุมสมชัชาลกูเสอืโลกครัง้ที ่2 ณ ประเทศพมา่ 
4.2  ระยะก้าวหน้า (พ.ศ. 2504-2514) 
พ.ศ. 2504 -  มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่4 ณ สวนลุมพนิี พระนคร เพื่อเฉลมิฉลองที่

คณะลกูเสอืไทยมอีายคุรบรอบ 50 ปี 
   - เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัขัน้วดูแบดจร์ุ่นที ่1 ณ ค่ายลกูเสอื

วชริาวุธ 
   - วางศลิาฤกษ์ศาลาวชริาวุธ 
พ.ศ. 2505 - พลเอกถนอม  กติขิจร นายกรฐัมนตร ีเปิดค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
   - 1 กรกฎาคม 2505 รชักาลที ่9 ทรงประกอบพธิเีปิดประชุมกองศาลาวชริาวุธ 
พ.ศ. 2506 - เปิดการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืกเสอืวสิามญั ขัน้วดูแบดจ ์รุน่ที ่1 ณ ค่ายลกูเสอื

วชริาวุธ 
   - จดัตัง้กองลกูเสอืวสิามญั วนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2506 
พ.ศ. 2507 - ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2507 
   - เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ขัน้วดูแบดจ ์ณ ค่ายลกูเสอื

วชริาวุธ 
พ.ศ. 2508 - ประชุมสภาลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่1 ณ ศาลาสนัตธิรรม กรงุเทพฯ(ประชุมทุกปี) 
 - จดทะเบยีนลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่เหล่าสมทุรกองแรก ณ โรงเรยีนสตัหบี 
 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่5 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
พ.ศ.2509 - คณะลกูเสอืไทยบรจิาคเงนิสรา้งพุทธศาลา ณ กลิเวลลป์ารค์ 
 - จดทะเบยีนกองลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่กองแรก ณ โรงเรยีนเทพศรินิทร์ 
พ.ศ. 2511 - กลิเวลลป์ารค์ ถวายเครือ่งหมายวดูแบดจ ์กติตมิศกัดิแ์ด่รชักาลที ่9 
พ.ศ. 2512 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่6 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
พ.ศ.2514 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่7 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
 - เปิดการฝึกอบรมวชิาผู้ก ากบัลูกเสอืขัน้ผู้ให้ความรู้แห่งชาต ิครัง้ที่ 1             

ณ ค่ายลูกเสอืวชริาวุธ  
 - ส่งผูแ้ทนคณะลกูเสอืไทยเขา้ไปรว่มงานชุมนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่13 ณ ประเทศ

ญีปุ่่ น 
 

5.  ยคุประชาชน ( พ.ศ. 2514-ปัจจุบนั)  
     เนื่องจากปี 2514 เป็นปีทีม่กีารฝึกอบรมลูกเสอืชาวบา้นเป็นครัง้แรก 

พ.ศ. 2516 - รบักจิการลกูเสอืชาวบา้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะลกูเสอืแห่งชาติ 
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 - กระทรวงศกึษาธกิารมคี าสัง่ใหน้ าวชิาลกูเสอืเขา้อยูห่ลกัสตูรของโรงเรยีน 
 - รชักาลที ่9 ทรงประกอบพธิเีปิดประชุมกองการชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที่8 ณ 

ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
พ.ศ.2518 - ส่งผูแ้ทนไปรว่มการชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่14 ณ ประเทศเดนมารก์ 
 - ส่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมสมชัชาลกูเสอืโลกครัง้ที ่14 ณ ประเทศเดนมารก์ 
พ.ศ.2519 - มกีารอบรมผูบ้รหิารลกูเสอือาชพีรุน่ที ่1 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
พ.ศ.2520 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่9 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
พ.ศ.2521 - ไดป้ระกาศยกเลกิหลกัสตูรการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลูกเสอืส ารองและสามญั

ของ   กลิเวลลป์ารค์และใชข้องส านกังานลกูเสอืโลก เขตเอเชยี-แปซฟิิก 
พ.ศ. 2524 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่10 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ เพื่อเฉลมิฉลองวนั

พระราชสมภพครบรอบ 100 ปี ของรชักาลที ่6 
 - นายแพทยบ์ุญสม  มาตนิ ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการลกูเสอืโลกจากการ

ประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก ครัง้ที ่28 ณ เมอืงดาการ ์ประเทศเซเนกลั 
พ.ศ. 2528 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่11 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
พ.ศ. 2532 - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่12 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
พ.ศ. 2545 - ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่20 ทีค่่ายหาดยาว      

ต าบล แสมสาร อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ีซึง่จดัเมือ่วนัที ่28 ธนัวาคม พ.ศ.
2545 ถงึวนัที ่10 มกราคม พ.ศ. 2546  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 3   ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 7   การท าความเคารพ การแสดงรหสั การจบัมือซ้าย 
                                              และคติพจน์ของลกูเสือสามญั            เวลา 1 ชัว่โมง 
 
 

  

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืท าความเคารพ แสดงรหสั และการจบัมอืซา้ย ไดถู้กตอ้ง 
 1.2  ลกูเสอืบอกคตพิจน์ของลกูเสอืสามญัและความหมายของคตพิจน์ได้ 
 
2.  เน้ือหา  
 2. 1  การท าความเคารพ ท ามอืเปล่าและ ท่าถอืไมพ้ลอง 
 2.2  การแสดงรหสั 
 2.3  การจบัมอืซา้ย 
 2.4   คตพิจน์ของลกูเสอืสามญั 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  ไมพ้ลอง 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  
4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลงหรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาอธบิายพรอ้มทัง้สาธติวธิกีารท าความเคารพ การแสดงรหสั 
       การจบัมอืซา้ย แลว้ใหล้กูเสอืฝึกปฏบิตัติาม 
   2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหน้ายหมูล่กูเสอืน าสมาชกิในหมู่ของตนเอง ฝึกปฏบิตักิารท าความ

เคารพ  การแสดงรหสั การจบัมอืซา้ย จนสามารถปฏบิตัไิดทุ้กคน 
   3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกีย่วกบัความหมายของคตพิจน์ และใหล้กูเสอืบอกวธิปีฏบิตัิ

ตนตามคตพิจน์ของลกูเสอืสามญั 
4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกต การท าความเคารพ  การแสดงรหสัและการจบัมอืซา้ยแบบลกูเสอื 
 5.2  ซกัถามความหมายคตพิจน์ของลกูเสอืสามญั 
 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 

เพลง 

ลกูเสือจบัมือ 
 

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

 
เกม 

เกมผูวิ้เศษ 
 เลอืกลกูเสอืออกมา 3 – 4 คน สมมตวิ่าเป็นผูว้เิศษ เมือ่แตะถูกผูใ้ดแลว้ คนนัน้จะต้อง
กลายเป็นหนิยนือยูก่บัที ่ส าหรบัคนอื่นๆ ตอ้งพยายามหนีในเขตทีก่ าหนดไวอ้ย่าใหถู้กแตะตวัได้ 
การตดัสนิ 

1. เมือ่หมดเวลาผูท้ีไ่มถู่กแตะใหก้ลายเป็นหนิเป็นผูช้นะ 
 2. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู ่ หมูใ่ดเหลอืผูเ้ล่นทีไ่มโ่ดนแตะมากเป็นทมีชนะ 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

กระต่ายกบัเพ่ือน 
 

 กระต่ายตวัหนึ่งภาคภูมใิจนกัหนาทีส่ตัวท์ุกตวัในป่าต่างกเ็ป็นเพื่อนรกัของมนั วนัหนึ่งเมือ่ไดย้นิ
เสยีงหมาป่าดงัมาจากชายทุ่งกระต่ายจงึไปหามา้เพื่อขอใหม้า้พามนัขีห่ลงัหนีจากอนัตราย 
 “วนันี้ข้าไม่ว่าจรงิๆ เพื่อนเอ๋ย” ม้าปฏิเสธ “เจ้าลองไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าววัดูเถอะ” 
กระต่ายขอใหว้วัช่วยไล่ขวดิขบัไล่พวกหมาป่าแต่ววักอ็า้งว่าตดิธุระส าคญั เพราะนางววัสาวนัดใหม้นัไป
พบ “ลองไปหาเจา้แพะดซู ิมนัคงช่วยพาเจา้หนีไดแ้น่” ววัแนะน า 
 “แต่ขนของขา้แขง็และหยาบ อาจจะต าก้นของเจา้ใหบ้าดเจบ็ไดน้ะ” แพะบ่ายเบีย่ง “ไปขอใหเ้จา้
แกะช่วยดกีว่า เพราะขนของมนัทัง้ยาวและนิ่ม” 
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 “ข้าก็อยากจะช่วยเจ้าเหมือนกัน” แกะพูดเอาใจ “แต่เจ้าก็รู้นี่ว่าหมาป่ามันก็ชอบกินแกะ 
เหมอืนกนัเอาไวข้อความช่วยเหลอือย่างอื่นดกีว่านะ” 
 ขณะนัน้หมาป่าฝงูใหญ่ไดว้ิง่พน้ชายป่าเขา้ใกลม้ามากแลว้ กระต่ายจงึตดัสนิแผ่นหนีดว้ยขาของ
ตนและโชคดทีีห่นีพน้อนัตรายไปไดอ้ย่างหวุดหวดิ 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ถงึแมจ้ะมเีพื่อนมากมาย แต่การท าสิง่ใดกต็ามควรหวงัพึง่ตนเองดทีีสุ่ด 
 

ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ  
 2. กตญัญ ู  
 3. ความรบัผดิชอบ  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
 

ใบความรู้ 
การท าความเคารพของลูกเสือ 

 การท าความเคารพแสดงใหเ้หน็ถงึความมรีะเบยีบวนิยั และเป็นผูม้มีารยาทเรยีบรอ้ย ซึง่ท าให้
เกดิความรกัใคร่นบัถอืซึง่กนัและกนั การท าความเคารพของลกูเสอืม ี2 วธิ ีคอื 

1.1 การแสดงความเคารพท่ามือเปล่าหรอืการท าวนัทยหตัถ ์
     การฝึกขัน้ต้น  ค าบอก   " วนัทยหตัถ ์" 

      การปฏิบติั    ยกมอืขวาขึน้โดยเรว็และแขง็แรง นิ้วชี ้นิ้วกลางและน้ิวนางเหยยีดชดิตดิกนั        
ใช้นิ้วหวัแม่มอืกดนิ้วก้อยไว ้ให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา หรอืถ้าสวมหมวกให้เอาปลายนิ้วชี้แตะที่
ขอบล่างของหมวกค่อนขา้งหน้าเลก็น้อย เปิดฝ่ามอืขึน้ประมาณ 30 องศา ขอ้มอืไม่หกั แขนขวาท่อน
บนยื่นไปขา้งหน้าประมาณแนวไหล่ เมื่ออยู่ในที่แคบให้ลดขอ้ศอกลงได้ตามความเหมาะสม ร่างกาย
ส่วนอื่นตอ้งไมเ่สยีลกัษณะท่าตรง 

     เมือ่ไดย้นิค าบอก "มอืลง " ใหล้ดมอืลงอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็และแขง็แรง (ท่าวนัทยหตัถ์โดย
ปกตต่ิอจากท่าตรงเป็นท่าเคารพ เมือ่อยูต่ามล าพงันอกแถว 

 
1.2 การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลอง หรอื วนัทยาวธุเป็นท่าแสดงความเคารพ  
     ค าบอก       " วนัทยา-วุธ "  

      การปฏิบติั   ลกูเสอือยูใ่นท่าตรง มอืขวาถอืไมพ้ลอง ใหโ้คนพลองอยูป่ระมาณโคนน้ิวกอ้ย
เทา้ขวา ปลายพลองอยูใ่นรอ้งไหล่แนบชดิตดิกบัล าตวั ยกแขนซา้ยขึน้มาเสมอแนวไหล่  ศอกงอไป
ขา้งหน้าใหต้ัง้ฉากกบัล าตวั ฝ่ามอืแบคว ่า รวบนิ้วหวัแม่มอืกบัน้ิวกอ้ยจรดกนั นิ้วชี ้นิ้วกลาง นิ้วนาง
เหยยีดชดิตดิกนั ใหข้อ้แรกปลายนิ้วชีแ้ตะไมพ้ลองไว้ 
      เมือ่ไดย้นิค าว่า " เรยีบ-อาวุธ "  ใหล้กูเสอืลดแขนซา้ยลงมาอยู่ทีเ่ดมิโดยเรว็ 
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โอกาสแสดงความเคารพดงัน้ี 
1. แสดงความเคารพต่อธงส าคญัๆ เช่น ธงชาต ิธงคณะลกูเสอืแห่งชาต ิธงลกูเสอืประจ าจงัหวดั 

ฯลฯ ในขณะทีเ่ชญิธงขึน้หรอืลง  หรอืมผีูเ้ชญิธงผ่านไป 
2. แสดงความเคารพ เมือ่มกีารบรรเลงเพลงชาต ิและเพลงสรรเสรญิพระบารม ีเพลง

มหาฤกษ์ เพลงมหาชยั 
3. ถวายความเคารพแด่องคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระบรมราชนิีนาถ และพระ

บรมวงศานุวงศ ์ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและบุคคลทีค่วรเคารพ 
4. แสดงความเคารพต่อลกูเสอืดว้ยกนัในขณะทีพ่บกนัเป็นครัง้แรกในวนัหน่ึงๆ 

 
การแสดงรหสั 

 รหสั แปลว่า เหตุลบัหรอืความลบัเป็นเครือ่งหมายทีแ่สดงใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจในพวกเดยีวกนั เป็นการ
แสดงกริยิาท่าทาง เสยีง หรอืเครือ่งหมายใดๆ กไ็ด ้ วธิแีสดงรหสัของลกูเสอืม ี2 แบบ คอื 

1. วิธีแสดงรหสัแบบอเมริกาโดยยนือยูใ่นท่าตรง ยกแขนขวาเสมอไหล่ งอศอกตัง้ฉากกบั
ตน้แขนหนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า นิ้วหวัแมม่อืงอกดปลายน้ิวกอ้ยไว ้ท าเป็นรปูวงกลม  เหยยีด
นิ้วชี ้นิ้วกลาง นิ้วนางตรง ชีข้ ึน้ขา้งบน 

2. วิธีแสดงรหสัแบบองักฤษเป็นวธิทีีล่กูเสอืไทยใชอ้ยู ่โดยยนือยู่ในท่าตรง งอพบัขอ้ศอกขวา
ขึน้ แนบขอ้ศอกอยู่ขา้งล าตวั หนัฝ่ามอืออก เหยยีดน้ิวชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ชี้ขึน้ขา้งบน เอา
นิ้วหวัแมม่อืงอกดปลายนิ้วกอ้ยไว ้

การแสดงรหสัของลูกเสือเป็นการแสดงเพ่ือให้ทราบว่า 
1. เป็นการแสดงเพื่อใหร้บัรู ้และเขา้ใจกนัระหว่างพวก 
2. เพื่อแสดงว่าเป็นพวกเดยีวกนั 
3. หมายถงึค าปฏญิาณของลกูเสอื 3 ขอ้ 

การใช้และโอกาสท่ีจะใช้รหสั 
1. ใชแ้สดงเมือ่ลกูเสอืกล่าวค าปฏญิาณต่อผู้ก ากบัลกูเสอืในการเขา้ประจ ากอง และทบทวน 
     ค าปฏญิาณ 
2. เมือ่พบลกูเสอืชาตเิดยีวกนัหรอืต่างชาต ิเป็นการรบัรูว้่าเป็นพวกเดยีวกนั 

 
การจบัมือของลูกเสือ 

 การจบัมอืทกัทายกนัของลกูเสอืใหจ้บัดว้ยมอืซา้ย เพื่อเตอืนลกูเสอืว่าเป็นพวกเดยีวกนัทัว่โลก 
มอุีดมคต ิหมัน่ประพฤตคิวามด ีเพื่อจะไดเ้ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
วิธีการจบัมือของลกูเสือม ี2 แบบ คอื 

1. การจบัมอืแบบองักฤษ โดยการยื่นมอืซา้ยออกไปจบัมอืซา้ยของอกีฝ่ายหนึ่ง เหมอืนกบั
การจบัมอืขวาธรรมดา 



66 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือตรี ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 

 

2. การจบัมอืแบบอเมรกิา โดยการยื่นมอืซา้ยออกไปจบั โดยใหน้ิ้วกอ้ยแยกออกแลว้ให้
นิ้วกอ้ยกบัน้ิวหวัแม่มอืสอดเขา้หากนั นิ้วชี ้นิ้วกลาง และนิ้วนางแนบประกบกนั 
(ในประเทศไทยนิยมใชแ้บบองักฤษ) 

 
คติพจน์ของลูกเสือ 

 คตพิจน์ คอืถอ้ยค าอนัเป็นคต ิซึง่เป็นความจรงิ เป็นแบบอยา่งทีด่ ีลกูเสอืพงึรกัษาและน ามาใช้
เพื่อยดึถอืปฏบิตั ิ 
 คติพจน์ของลูกเสือทัว่ไปใชค้ตพิจน์ว่า เสียชีพอย่าเสียสตัยม์คีวามหมายว่า ใหลู้กเสอืรกัษา
ความซื่อสตัย ์มสีจัจะยิง่ชวีติ จะไมย่อมละความสตัย ์ถงึแมจ้ะถูกบบีบงัคบัจนเป็นอนัตรายถงึชวีติกต็าม 
กย็อ่มไมเ่สยีสจัจะ เพื่อเกยีรตคิุณค าปฏญิาณและค ามัน่สญัญาของลกูเสอื 
 คติพจน์ของลูกเสือสามญัใชค้ตพิจน์ว่า  จงเตรียมพร้อมหมายความว่า ลกูเสอืตอ้งเป็นผู้
รอบคอบไมป่ระมาท เตรยีมพรอ้มอยูเ่สมอทีจ่ะปฏบิตักิจิอนัเป็นประโยชน์ เพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น เพื่อ
ปฏบิตักิจิกรรมของลกูเสอืดว้ยความห่วงใย โดยไมป่ระมาทและผดิพลาดเสยีหาย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 3   ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 8   เวลาในขวดแก้ว       เวลา  2    ชัว่โมง 
          
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1 ลกูเสอืสามารถทบทวนการใชเ้วลาของตนเองในแต่ละวนัได ้
1.2 ลกูเสอืสามารถเรยีงล าดบัความส าคญัของกจิกรรมประจ าวนัได ้
1.3 ลกูเสอืสามารถบอกวธิกีารใชเ้วลาอย่างคุม้ค่าได ้

 
2.  เน้ือหา 

การใชเ้วลาอย่างคุม้ค่า 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบงาน 
 3.3  วสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่  ขวดใสทรงสงูไม่น้อยกว่า 24 ซม.จ านวนเท่ากบัจ านวนลูกเสอื ,  
   ไมบ้รรทดั , กระดาษแขง็ชิน้ขนาดท าเป็นกรวยส าหรบักรอกเมด็ทรายหรอืเมลด็พชืลง 
  ขวด , ทรายหรอืเมลด็พชืขนาดเลก็หลากส ี
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 

เตรยีมการก่อนวนักจิกรรม  โดยผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืจดบนัทกึเวลาทีใ่ชใ้นแต่ละ
วนัตลอด 1 สปัดาห ์ตามตารางในใบกจิกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1)  ลูกเสอืนัง่เป็นหมู่  ผู้ก ากบัลูกเสอืแจกขวดใสทรงสูงขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  
24 ซม. ใหลู้กเสอืคนละ 1 ใบพรอ้มกบัไมบ้รรทดักระดาษแขง็ทีใ่ช้ท าเป็นกรวย
ส าหรบักรอกเมด็ทรายหรอืเมลด็พชื และทรายหรอืเมลด็พชืขนาดเลก็ หลายๆ ส ี
(ควรจะมทีราย 6 ส ีหรอืเมลด็พชื 6 ชนิด เช่น ถัว่เขยีว ถัว่เหลอืง ถัว่ด า ถัว่แดง 
เมด็ขา้วโพด เมลด็ลกูเดอืย เป็นตน้) 

    (2)   ใหล้กูเสอืแต่ละคนเตมิทรายหรอืเมลด็พชืสต่ีาง ๆ ผ่านกรวยกระดาษลงขวดของ 
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           ตนเองเป็นชัน้ๆ 6 ชัน้ สลีะ 1 ชัน้ (เมลด็พชื 6 ชนิด) แทนกจิกรรมทัง้ 6 อยา่ง  
                             (นอน เวลาทีโ่รงเรยีนรวมการเดนิทางไปกลบั ดหูนงัสอืทีบ่า้น กจิวตัรประจ าวนั     
                             ดโูทรทศัน์ และกฬีาและนนัทนาการอื่นนอกโรงเรยีน) แลว้ใชไ้มบ้รรทดัวดั
ความสงูของทรายหรอืเมลด็พชื  1 ซม. เท่ากบัเวลา 1 ชัว่โมง ตวัอยา่ง เช่น 

- นอน      ทราย 
- เวลาทีโ่รงเรยีนรวมการเดนิทางไปกลบั เมลด็ลกูเดอืย 
- ดหูนงัสอืทีบ่า้น   เมลด็ถัว่เขยีว 
- กจิวตัรประจ าวนั   ขา้วเปลอืก 
- ดโูทรทศัน์    เมลด็ถัว่แดง 
- กฬีาและนนัทนาการอื่นนอกโรงเรยีน เมลด็ถัว่เหลอืง 

  (3)  ลกูเสอืเขยีนชื่อตนเองลงกระดาษ ผกูเชอืกคลอ้งปากขวดตัง้ไว ้ 
 (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอื ใหล้กูเสอืไดแ้ลกเปลีย่นกนัดใูนหมู ่สมาชกิผลดักนัวจิารณ์ความ 
      เหมาะสมในการใชเ้วลาของตนเอง มผีลด/ีผลเสยีอยา่งไร คดิว่าจะปรบัปรงุการใช้ 
          เวลาของตนเองอยา่งไรจงึจะเกดิประโยชน์มากขึน้และตัง้เป้าหมายการใชเ้วลาของ 
          ตนเองใหม ่ 

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

 

 4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 (ห่างจากครัง้แรก 4 สปัดาห)์ 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  (1)  เตรยีมการ ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืเตรยีมขอ้มลู โดยจดบนัทกึเวลาที่
ใชใ้นแต่ละวนัตลอด 1 สปัดาห ์ตามตารางในใบกจิกรรม 
  (2) วนักจิกรรม ลกูเสอืนัง่เป็นหมู ่ ใหล้กูเสอืแต่ละคน เตมิทราย/เมลด็พชืสต่ีาง ๆ 
แทนกจิกรรมทัง้ 6 อยา่ง ลงขวดใสทรงสงูขนาดความสงูไมน้่อยกว่า 24  ซม. เหมอืนใน
กจิกรรมครัง้ที ่1 โดยใชไ้มบ้รรทดัวดัความสูงของทราย 1 ซม.เท่ากบั 1 ชัว่โมง ใส่ผ่านกรวย
เป็นชัน้ ๆ รวม 6 ชัน้ 

       (3)  ลกูเสอืเปรยีบเทยีบขวดของตนเองทัง้ 2 ครัง้ เพื่อตดิตามผลการปรบัปรงุตนเอง    
       (4)  ลกูเสอืแลกเปลีย่นกนัดใูนหมู ่และประเมนิตนเองว่าบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวห้รอืไม ่ 
       (5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุบทเรยีน  
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 

5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
5.2 ตรวจสอบการใชเ้วลาในการปฏบิตักิจิกรรมประจ าวนั 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะหแ์ละเกดิความตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของการใชเ้วลาอย่างมคีุณค่า 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 
เพลง  

เวลาไม่คอยใคร 
 

 วนัเวลานาทมีรีาคา มากยิง่กว่าสิง่ใดๆ  หากว่าใครไมเ่สยีดายเวลา 
ปล่อยเวลาใหเ้ลยไป  วนัเวลาเรยีกคนืมาไมไ่ด ้ เวลาสิน้ไปเพราะใครกนั 

 
  ลกูเสือตรงเวลา 

    ………………ลกูเสอื…………………….  อยูไ่หน 
  มวัท าอะไรรบีมา    อยา่ไดช้กัชา้ใหเ้นิ่นนานไป 

   พวกเราลกูเสอืชาตเิชือ้พนัธเ์ผ่าพงศไ์ทย ท าอะไรตรงเวลา 
    ชชิชิะชะท าเป็นเดนิ  อยา่มวัหลงเพลนิชมพฤกษ์ไพร 
    กม้กม้เงยเงยท าอะไร   รูไ้หมเพื่อนคอย 
 
เกม 

เกม “ข่ีม้าวงกลม” 
อปุกรณ์      1. สนาม       2.  นกหวดีหรอืสญัญาณอื่น 

วิธีเล่น 
1. จดัผูเ้ล่นนัง่เป็นหมู ่เป็นรปูวงกลมทุกคนหนัหน้าไปตามเขม็นาฬกิา 
2. เมือ่สญัญาณเริม่ ใหร้องนายหมูว่ ิง่ไปหานายหมูแ่ลว้กระโดดขีห่ลงันายหมู ่นายหมูแ่บกวิง่

วนไปตามเขม็นาฬกิารอบวงกลม 1 รอบจนถงึทีเ่ดมิ ( ทีน่ายหมู ่) 
3. รองนายหมูล่งจากหลงันายหมู ่แลว้ท าหน้าทีแ่บกคนต่อไป ( คนทีอ่ยูห่ลงันายหมู่ ) วิง่วนไป 

1  รอบ แลว้น ามาส่งทีเ่ดมิ รองนายหมู่นัง่แทนคนที ่2 
4. คนที ่3 ท าหน้าทีแ่บกคนที ่4 หมนุเวยีนกนัไปตามล าดบัจนหมด 
5. ผูก้ ากบัตรวจความเรยีบรอ้ยประกาศผล 
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เกมนักโทษแหกคกุ 
 แบ่งลกูเสอืเป็น  2  ฝ่าย  ฝ่ายหน่ึงเป็นนกัโทษทีห่ลบหนี  อกีฝ่ายหน่ึงเป็นต ารวจ ขดีวงกลมท า
เป็นคุก เริม่เล่นต ารวจไล่จบันักโทษมาเขา้คุก แลว้มคีนมาเฝ้า  นักโทษกส็ามารถมาช่วยเพื่อนได้โดย
ฉุดออกจากวงกลม การเล่นผลดักนั  ใครจบันกัโทษไดม้ากกว่ากนัเป็นฝ่ายชนะ ตามก าหนดเวลา     
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์    
 

มดกบัตัก๊แตน 
 

  ตัก๊แตนเจา้ส าราญตวัหนึ่ง มนีิสยัเกยีจครา้นชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูรอ้นทีส่ตัว์
อื่นๆพากนัหาอาหารไปเกบ็สะสมไวใ้นรงัมนัมวัแต่รอ้งท าเพลงสนุกสนานไปวนัๆ 
  ครัน้ถงึฤดหูนาวหมิะตกหนกั ตัก๊แตนไมส่ามารถหาอาหารกนิไดต้อ้งทนหวิอยู่หลายวนั ในทีสุ่ด
ต้องซมซานมาทีร่งัมด ขอรอ้งมดว่า “ไดโ้ปรดเถดิเพื่อน ขออาหารใหฉ้ันประทงัชวีติสกัหน่อย หลงัพน้
ฤดหูนาวอนัแสนทารณุนี้แลว้ ฉนัสญัญาว่าจะหามาใชค้นืใหเ้ป็นเท่าตวัเลย ” แต่มดกลบัยอ้นถามมนัว่า 
  “อา้ว…กเ็มือ่ตอนฤดรูอ้นทีใ่ครๆเขาพากนัท ามาหากนิตวัเป็นเกลยีว เจา้มวัท าอะไรอยูล่่ะ”  
  “ฉันไม่ไดอ้ยู่เปล่าๆหรอกนะ ฉันรอ้งร าท าเพลงตลอดเวลาใหพ้วกเธอไดม้คีวามสุข เมื่อตอนที่
เธอและเพื่อนๆขนอาหารผ่านมากไ็ดย้นิมใิช่หรอื” เจา้ตัก๊แตนตอบ 
  “ไดย้นิซ.ิ.ในเมื่อเจา้มวัแต่รอ้งเพลงตลอดฤดูรอ้น เมื่อถงึฤดูหนาวกจ็งเต้นร าใหส้นุกเถดิ”กล่าว
จบมดกปิ็ดประตูรงัทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผูท้ีป่ล่อยเวลาใหผ้่านไปอย่างไรค้่า ชวีติยอ่มพบแต่ความว่างเปล่า 
 

กวางกบัเสือ 
 

 กวางตวัหนึ่งออกเทีย่วหากนิอยู่ทีช่ายป่าในขณะทีแ่ละเลม็หญ้ากนิเพลนิอยูก่วางเหลอืบไปเหน็
นายพรานถอืหน้าไมเ้ดนิด้อมเขา้มาทางหมู่ไมก้็ตกใจกลวักระโดดหนีเข้าไปในป่านายพรานจงึสะกด
รอยตามรกุเขา้ไปจนกวางจวนตวัจะหนีไปไหนกไ็มร่อดจงึวิง่เขา้ไปซ่อนตวัอยูใ่นถ ้าเสอื  เ มื่ อ เ สื อ
เหน็กวางวิง่เขา้ไปในถ ้าเสอืจงึหมอบฟุบลงที่ขา้งก้อนหนิใหญ่ไม่ให้กวางเหน็ ปล่อยให้กวางวิง่เขา้ไป
จนถงึก้นถ ้าเป็นทางตนัแลว้เสอืกก็ระโจนเขา้งบัคอกวางล้มตายอยู่ ณ ทีซ่่อนนัน้เอง  กวางในเวลาจะ
สิน้ใจกร็อ้งขึน้ว่า “ดเูถอะ อนัตรายยอ่มมอียูไ่มว่่าทีไ่หนเราหนีคนพ้นแลว้ กย็งัมาปะเสอืเขา้อกี ” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การทีห่ลบหลกีอนัตราย จงคดิดเูสยีใหร้อบคอบก่อนระวงัอย่าวิง่เขา้ไปหาอนัตราย
อื่นๆ อกี 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
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 1. ความพอเพยีง    
 2. ซื่อสตัย ์สุจรติ 
 3. กตญัญ ู   
 4. ความรบัผดิชอบ  
 5. อุดมการณ์คุณธรรม 
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ใบงาน 
 
ใหล้กูเสอืแต่ละคนจดบนัทกึเวลาทีต่นเองใชใ้นแต่ละวนัตลอด 1 สปัดาห ์ใน 6 เรือ่งต่อไปนี้ 

และหาค่าเฉลีย่ใน 1 วนัส าหรบัแต่ละกจิกรรมเป็นจ านวนชัว่โมง  ลงในตารางดา้นล่าง 
1. นอน  

2. เวลาทีโ่รงเรยีนรวมการเดนิทางไปกลบั 

3. ดหูนงัสอื/ทบทวนบทเรยีน/ท าการบา้น(ทีบ่า้น) 

4. กจิวตัรประจ าวนั เช่น อาบน ้า แปรงฟัน กนิอาหาร ลา้งจาน กวาดบา้น ถูบา้น ฯลฯ 

5. ด ูโทรทศัน์หรอืภาพยนตรท์ีบ่า้น 

6. กฬีาและนันทนาการอื่นๆ นอกโรงเรยีน เช่น เกม การออกก าลงักาย ไปดูภาพยนตร์ 

นอกบา้น ไปเทีย่ว  อ่านการต์ูน หนงัสอือ่านเล่น ฯลฯ 

           วนั/เวลา 
 
    กิจกรรม 

จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสั ศกุร ์ เสาร ์ อาทิตย ์ เฉล่ีย
เวลา 

(ชัว่โมง) 
1. นอน  

 
       

2.เวลาทีโ่รงเรยีนรวม
การเดนิทางไปและ
กลบั 

        

3. ดหูนงัสอื/ทบทวน
บทเรยีน/ท าการบา้น
(ทีบ่า้น) 

        

4. กจิวตัรประจ าวนั         
5. ดโูทรทศัน์หรอื
ภาพยนตรท์ีบ่า้น 

        

6. กฬีาหรอื
นนัทนาการ 

        

7. กจิกรรมอื่นๆ         
รวมเวลา         
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 3   ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9   นาทีวิกฤต           เวลา  1 ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืฝึกการคดิวเิคราะห ์ตดัสนิใจและแกปั้ญหา ในสถานการณ์เฉพาะหน้าได ้
 

2.  เน้ือหา   
 การตดัสนิใจ และแกปั้ญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ “เหน็คนขโมยของในหา้งสรรพสนิคา้” 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง   
 3.2  เกม 

3.2  ใบงาน 
3.3  ใบความรู ้ 
3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 

4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายขัน้ตอนของการตดัสนิใจและแกปั้ญหา  
   2)  มอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่รว่มกนัแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณ ี“จะท าอย่างไรถ้าเหน็
    คนก าลงัขโมยของในหา้งสรรพสนิคา้”โดยวเิคราะหต์ามขัน้ตอนการแก้ปัญหา เขยีนลง 
    ตารางในใบกจิกรรม แลว้ส่งตวัแทนน าเสนอในกองลกูเสอื 
   3)  สุ่มตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงาน  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย  วเิคราะหข์อ้ดี/ขอ้เสยีของ 
    ทางเลอืก  ทีแ่ต่ละหมูร่ว่มกนัคดิ และเหตุผลในการเลอืกทางออกของแต่ละหมู่ 
   4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรปุขอ้คดิทีไ่ด ้และการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัของลกูเสอื 
  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิในการแก้ปัญหาของหมู่ลูกเสอื 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

การตดัสนิใจและการแกไ้ขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 
 

เพลง 
เพลงลกูเสือช่วยกนั ( พม่าร าขวาน ) 

        เราเป็นลกูเสอืตอ้งช่วยเหลอืกนัและกนั   
ท างานอะไรตอ้งเขา้ไปช่วยกนั 
เพื่อความสมัพนัธ ์น ้าใจไมตร ี     
อยา่ท าเมนิเฉยน่ิงอยูเ่ลยไม่ด ี

                ตอ้งช่วยกนัซ ีพีน้่องลกูเสอืช่วยกนั 
 
 
เกม 

ยิงเรือ 
วิธีเล่น  
 1.  ลูกเสอืแต่ละหมู่ตัง้ชื่อหมู่ของตนเองเป็นชื่อเรอืต่างๆ เช่น เรอืส าราญ  เรอืเดนิสมุทร  เรอื
สนิคา้..เป็นตน้  และเลอืกสมาชกิ 3 คน เป็นคนออกค าสัง่ โดยคนแรกสัง่บรรจกุระสุน คนที ่2 สัง่เตรยีม
ยงิ และคนที ่3 สัง่ยงิ โดยรอ้งว่า ยงิเรอื...........(ชื่อเรอืทีจ่ะยงิ)  
 2. ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่เล่นทลีะหมู ่ใหส้มาชกิทีเ่ป็นคนออกค าสัง่ สัง่ในเรอืของตนเอง 
ทุกคนในเรอืตอ้งชีไ้ปทีเ่รอืทีเ่รยีกชื่อล าเดยีวกนัและพรอ้มกนั 
 3. หมูใ่ดพรอ้มเพรยีง และชีไ้ดถู้กตอ้งทุกคน ถอืว่าผ่าน      
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

มดง่ามกบันกพิราบ 
 มดงา่มตวัหนึ่งเหน็นายพรานยกปืนขึน้มาเพื่อส่องยิง่นกพริาบแต่มดงา่มไมอ่ยากใหน้กพริาบ
ตอ้งถูกลกูปืนของนายพรานจงึไต่ขึน้ไปบนขาของนายพรานแลว้คอยททีีน่ายพรานจะเหนี่ยวไกปืนมด
งา่มกก็ดัขาของนายพรานท าใหน้ายพรานสะดุง้ยงิปืนพลาดไปถูกกิง่ไมน้กพริาบจงึไมถู่กยงิ 
 ต่อมาไม่นานมดงา่มรูส้กึกระหายน ้าจงึเดนิไปทีบ่่อน ้าแต่ขณะทีจ่ะกนิน ้ากพ็ลดัตกลงไปในบ่อ
น ้ามดงา่มจงึตะโกนรอ้งขอความช่วยเหลอืนกพริาบซึง่เกาะอยูก่ิง่ไมใ้กล้ๆ ไดย้นิเสยีงกเ็ลยเอาปากคาบ
ใบไมม้าทิง้ไวใ้กลม้ดง่ามมดงา่มจงึรบีปีนขึน้บนใบไมท้นัทที าใหร้อดตายไดใ้นทีสุ่ดส่วนนกพริาบนัน้กด็ี
ใจทีไ่ดม้โีอกาสตอบแทนบุญคุณของมดงา่ม 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การช่วยเหลอืผูอ้ื่นยอ่มก่อใหเ้กดิผลดต่ีอตนเองอยูเ่สมอ 
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ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ความพอเพยีง    
 2. ซื่อสตัย ์สุจรติ   
 3. ความรบัผดิชอบ 
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
 
 

ใบงาน 
 
  ใหลู้กเสอืแต่ละหมู่ ร่วมกนัแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณี “จะท าอย่างไรถ้าเหน็คนก าลงัขโมยของ
ในหา้งสรรพสนิค้า” โดยวเิคราะหต์ามขัน้ตอนการแก้ปัญหา เขยีนลงในตารางขา้งล่าง และส่งตวัแทน
น าเสนอในกองลกูเสอื 
 
1. ระบุปัญหา : จะท าอยา่งไรถา้เหน็คนก าลงัขโมยของในหา้งสรรพสนิคา้ 
2. วเิคราะหท์างเลอืก : ลกูเสอืมทีางเลอืกดงันี้ 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3. วเิคราะหข์อ้ดแีละขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก 
ทางเลอืก ขอ้ด ี ขอ้เสยี 
2.1   
2.2   
2.3   
2.4   
4. ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีม่ขีอ้ดมีากทีสุ่ด และขอ้เสยีน้อยทีสุ่ด 
ลกูเสอืตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกขอ้...................... 
5. จะแกไ้ขขอ้เสยีทีเ่กดิจากทางเลอืกโดย
...................................................................................................... 
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ใบความรู้ 
การตดัสินใจและการแก้ไขปัญหา 

 
 การตดัสินใจใชใ้นสถานการณ์ทีม่ทีางเลอืกอยูแ่ลว้  ม ี4 ขัน้ตอนคอื 
1. ก าหนดทางเลอืกทีม่อียู่ 
2. วเิคราะหข์อ้ด ีและขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก 
3. เลอืกทางเลอืกทีม่ขีอ้ดมีากทีสุ่ด และขอ้เสยีน้อยทีสุ่ด 
4. หาทางแกข้อ้เสยีของทางเลอืกทีเ่ลอืกไว ้และน าทางเลอืกไปปฏบิตัิ 
 การแก้ไขปัญหา ใชใ้นสถานการณ์ทีย่งัไม่มทีางออกในการแกปั้ญหา  ม ี5 ขัน้ตอนคอื 
1. ระบุว่าอะไรคอืปัญหา ถา้มหีลายปัญหาใหเ้ลอืกปัญหาทีส่ าคญัและเรง่ด่วนมาแกไ้ขก่อน 
2. วเิคราะหว์่ามทีางเลอืกอะไรบา้งทีน่ ามาแกไ้ขปัญหานี้ได้ 
2. วเิคราะหข์อ้ด ีและขอ้เสยีของแต่ละทางเลอืก 
3. เลอืกทางเลอืกทีม่ขีอ้ดมีากทีสุ่ด และขอ้เสยีน้อยทีสุ่ด 
4. หาทางแกข้อ้เสยีของทางเลอืกทีเ่ลอืกไว ้และน าทางเลอืกไปปฏบิตัิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 3   ความรู้เก่ียวกบัขบวนการลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10   ส่ิงดีๆ ของฉัน                   เวลา 1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   

ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่นได ้
 

2.  เน้ือหา  
การเหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนภูมเิพลง 
3.2  เกม 
3.2  กระดาษ เอ 4 ชนิดแผ่นหนา ปากกาสต่ีาง ๆ 
3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 

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

4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวงผูก้ ากบัลกูเสอืแจกกระดาษ คนละ 1 แผ่น ลกูเสอืทุกคนเขยีนชื่อ 
   ตนเอง และวางมอืซ้ายทาบบนกระดาษ ใช้ปากกาหรอืดินสอขดีตามรูปมอืลงใน
กระดาษ  
  2) ลกูเสอืส่งกระดาษของตนใหเ้พื่อนทีน่ัง่อยูด่า้นขวามอื เขยีนความดหีรอืสิง่ด ีๆ ของ 
  เพื่อนทีม่ชีื่อในกระดาษนัน้โดยไมต่อ้งลงชื่อ เมือ่เขยีนเสรจ็ใหส้่งต่อคนทีอ่ยูท่างขวามอื 
  เขยีนต่อ เวยีนกระดาษนัน้ไปจนครบรอบถงึเจา้ของกระดาษ 
  3)  ลกูเสอืเจา้ของกระดาษอ่านดงั ๆ ทลีะคน พรอ้มบอกความรูส้กึว่าตรงกบัทีต่นเองคดิ 
   หรอืไมอ่ยา่งไร จนครบทุกคน   

   4)  ลกูเสอืกล่าวขอบคุณทีเ่พื่อน ๆ เหน็สิง่ด ีๆ ในตวัเขา ซึง่บางเรือ่งลกูเสอืเองกไ็มรู่ต้วั 
   5)  รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายถามความรูส้กึต่อกจิกรรมและขอ้คดิทีไ่ด ้ 
  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5. การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
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  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม  
 คอืเขา้ใจตนเอง และเหน็คุณค่าตนเอง 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 

 เพลง   
สขุฤทยั 

 
     สุขฤทยัเพลนิใจเพลนิตา  สุขอุราเพลนิตาเพลนิใจ 
   โอล้ะเน้อ   โอล้ะเน้อ   ฉนัไดเ้จอเพื่อนใจ  เพื่อนใจ (ซ ้า) 

 
 

ฉันคือคนเก่ง 
(ท านอง Holiday…ของ Bony M) 

 
   ฉนักเ็ก่ง เธอกเ็ก่ง   เรากเ็จ๋ง ลกูเสอืสามญั 
  เราน้องพี ่มคีวามฝัน   ลกูเสอืสามญั คนด ีคนเก่ง  

 
 

ฉันมีดี 
 

 มอืของฉนันัน้สะอาดด ี            เสือ้ของฉนันัน้กส็วยด ี
กระโปรง/กางเกง ของฉนัสวมใส่พอด ี ด ูด ูซ ีฉนังามไหมเอ่ย  

 
เกม 

เกมแข่งหุ่น 
วิธีเล่น 

ทีส่นามมเีสน้เริม่และเสน้ชยั ห่างกนั  30 เมตร ผูเ้ล่นทุกคนยนืพรอ้มทีเ่สน้เริม่ เลอืกผูเ้ล่น
คนหนึ่งเป็นผูน้ า หลบัตาพรอ้มกนันับ 1 -  8 ผูเ้ล่นทุกคนวิง่ไปทีเ่สน้ชยัทนัท ีเมือ่ผูน้ านับถงึ 8 จะลมื
ตาขึน้ผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งหยดุวิง่ และอยูใ่นลกัษณะนัน้คลา้ยหุ่น ถา้ผูน้ าเหน็ผูเ้ล่นคนใดขยบัตวั ผูเ้ล่น
คนนัน้ต้องออกจากการแข่งขัน ผู้น าหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ท าเช่นนี้
จนกระทัง่ผูเ้ล่นถงึเสน้ชยั 
การตดัสิน  ผูท้ีว่ ิง่ถงึเสน้ชยัก่อนเป็นผูช้นะ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  
 (เรือ่งนี้ผูก้ ากบัลกูเสอือาจพจิารณาหาตวัอยา่งตวัอยา่งบุคคลอื่นไดต้ามความเหมาะสม) 

สมศกัด์ิ เหมรญั นักกีตารม์ือเดียว 
 

 
 

  
 สมศกัด์ิ เล่าว่า เขาชอบเล่นดนตรมีาก โดยเฉพาะกตีาร ์แมจ้ะอ่านตวัโน้ตไม่ออกแต่กฝึ็กเล่น
ดนตรดีว้ยใจรกัต่อมาเขาประสบอุบตัเิหตุจนต้องใชช้วีติอยู่ดว้ยแขนเพยีงขา้งเดยีวท าใหเ้ขารูส้กึทอ้แท้
ใจเป็นอยา่งมากทีไ่มส่ามารถเล่นดนตรไีดด้งัใจฝัน 
 จนเมื่อผ่านเหตุการณ์อนัเลวร้ายครัง้นัน้ไปได้หนึ่งปีประกอบกบัได้ก าลงัใจอนัเต็มเป่ียมจาก
พี่ชาย     ก็ท าให้ สมศกัดิ ์เหมรญักล้าลุกขึน้สูอ้กีครัง้ ตัง้แต่นัน้มาเขาก็เพยีรฝึกเล่นกตีารม์อืเดยีวมา
ตลอดจนคล่องแคล่ว 
           และเมื่อสมศักดิ ์ทราบข่าวว่ารายการ Thailand's Got Talentเปิดรบัสมคัรประกวดผู้ที่มี
ความสามารถ สมศกัดิ ์เหมรญั จงึไม่รอช้ารบียื่นใบสมคัรทนัท ีโดยหวงัจะโชว์ความสามารถพเิศษที่
เกดิจากความตัง้ใจ และทุ่มเทเพื่อส่งผ่านความหวงั และก าลงัใจต่อไปยงัเพื่อนรว่มโลกคนอื่น ๆทีก่ าลงั
ทอ้แทใ้นชวีติ ใหด้ชูวีติและความมุง่มัน่ของเขาเป็นตวัอยา่ง 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความหวงัและก าลงัใจเป็นพลงัสรา้งความส าเรจ็ 

 
ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  
 1. ความพอเพยีง    
 2. ซื่อสตัย ์สุจรติ 
 3. กตญัญ ู   
 4. ความรบัผดิชอบ  
 5. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 4   ค าปฏิญาณและกฎลกูเสือสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11   คิดเชิงบวก               เวลา   1     ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถอธบิายความหมายและประโยชน์ของการคดิเชงิบวกได ้
 
2.  เน้ือหา   
 ประโยชน์ และวธิกีารคดิเชงิบวก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง เกม 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบงาน 
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 

4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา ถงึการเล่นเกม “ท าตรงกนัขา้ม” ทีล่กูเสอืเพิง่เล่นไป และ 
    ตัง้ค าถามว่า “ท าไมลกูเสอืจงึเผลอท าตามผูน้ า หรอืท าไดช้า้เป็นเพราะอะไร”  
    (เพราะคนเรามกัจะคดิและท าตามความเคยชนิแบบเดมิ เมือ่ตอ้งฝืนท าตรงกนัขา้มจงึท า
ไดช้า้) 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูท่ ากจิกรรม “คดิลบคดิบวก” ใหห้ลากหลายมากทีสุ่ด  
   ตามใบกจิกรรม เพื่อใหล้กูเสอืไดฝึ้กฝนการคดิทีห่ลากหลาย ซึง่เป็นรากฐานส าคญั 
   ในการหาทางออกเพื่อการแก้ปัญหาในชวีติประจ าวนั และส่งตวัแทนรายงานในกอง
ลกูเสอื 
  3) สุ่มตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานหมูล่ะ 1 ขอ้ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายใหห้มูอ่ื่นเพิม่เตมิ  
   และสรปุว่าวธิกีารคดิเชงิบวกคอืการคดิทีน่ าความสุขมาสู่ตนเอง มทีางออกใน 
   การแกปั้ญหา และไม่ท าใหค้นอื่นเดอืดรอ้น  
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามใหล้กูเสอืช่วยกนัตอบในประเดน็ 
    (1) ความคดิทางลบมปีระโยชน์ต่อลกูเสอือยา่งไรบา้ง 
    (2) ความคดิทางบวกมปีระโยชน์ต่อลกูเสอือยา่งไรบา้ง 
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  5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายสรปุขอ้คดิทีไ่ดจ้ากกจิกรรม (ความคดิทางลบน าไปสู่
ความรูส้กึ 
   และพฤตกิรรมตอบสนองทางลบ ในขณะทีค่วามคดิทางบวกน าไปสู่ความรูส้กึทีด่แีละ 
   พฤตกิรรมทางบวก ท าใหไ้ม่เสยีสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ืน่ และตดัสนิใจแกปั้ญหาได้ 
   เหมาะสมกว่าความคดิทางลบ)   
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 

 

6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และเขา้ใจตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 
 

เพลง 
อยู่ไหนกส็ขุ 

 

      อยูท่ีน่ี่  มสีุข    อยูท่ีน่ัน่มสีุข   อยูท่ีไ่หนๆ ๆ    กม็สีุขทุกเวลา   (ซ ้า)  ลา   ลา ......  
 

ดีสซีนี 
 

            ดสีซนีีซาฟัง      ดสิซานาซานงั   ดสิมานา    มานา   ฮาตกิูซานงั   ลา   (ซ ้า)    ลา  
 

 

เกม   
ท าตรงกนัข้าม 

 
วิธีเล่น  
 เลอืกผูน้ ามา 1 คน โดยใหผู้น้ าท าท่าทางต่าง ๆ ผูเ้ล่นคนอื่นนัน้จะตอ้งท าตรงกนัขา้มกบัทีผู่น้ า
ท า เช่น ผูน้ าหวัเราะ – ลกูเสอืทุกคนตอ้งรอ้งไห ้ ผูน้ านัง่ลง – ลกูเสอืตอ้งยนืขึน้  ผูน้ าก้าวเทา้ซา้ย – 
ลกูเสอืกา้วเทา้ขวา ฯลฯ  การท าจะเรว็ขึน้ไปเรือ่ย ๆ 
 
การตดัสิน  ลกูเสอืทีท่ าตามผูน้ าไมท่ าตรงขา้ม หรอืท าชา้  จะตอ้งออกจากการแขง่ขนั หรอืเปลีย่นมาเป็น

ผูน้ า 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์   
คนเล้ียงแพะ 

 วนัหนึ่งขณะเกดิพายุแรงมาก คนเลี้ยงแพะจงึพาฝงูแพะของตนไปหลบพายุในถ ้า เมื่อเขา้ไป
แลว้เขากพ็บฝงูแพะป่าฝงูใหญ่หลบอยูใ่นถ ้าดว้ยเช่นกนั จงึร าพงึกบัตวัเองว่า"ฝงูแพะป่านี้มจี านวนแพะ
มากกว่าฝงูแพะของเราหลายเท่านักเราน่าจะเอาแพะป่าฝงูใหญ่นี้ไปเลี้ยงเเทนฝงูเดมิคงจะดกีว่า"เมื่อ
คนเลีย้งแพะคดิไดด้งันัน้จงึน าเอาใบไมท้ีเ่ตรยีมมาไวใ้หฝ้งูแพะเดมิของตน ไปใหฝ้งูแพะป่ากนิจนหมด                                  
  
 เมื่อพายุสงบลงฝงูแพะป่ากพ็ากนัวิง่ออกจากถ ้าเขา้ป่าไปอย่างรวดเรว็ ส่วนฝงูแพะเดมิของตน
กค็่อยๆ ตายไปจนหมดเพราะอดอาหาร คนเลีย้งแพะจงึไดแ้ต่นัง่รอ้งไหใ้หเ้พื่อนบา้นหวัเราะเยาะต่อไป 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เหน็แก่มติรใหม่จนทอดทิง้มติรเก่า ในทีสุ่ดกจ็ะไมเ่หลอืใครเลย 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ซื่อสตัย ์สุจรติ   
 3. ความรบัผดิชอบ  
 4. กตญัญ ู  
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ใบงาน 
  ใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ะดมสมองความคดิทางลบ และความคดิทางบวก ทีม่ต่ีอขอ้ความแต่ละขอ้ 
ใหไ้ดห้ลากหลายมากทีสุ่ด  เขยีนลงในตาราง และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
 

ข้อความ ความคิดทางลบ ความคิดทางบวก 
ท าถุงขนมตกพืน้
ขนมหล่นออกจากถุง 
ตกพืน้ไปครึง่หนึ่ง 
 

  

เพื่อนยมืหนงัสอื          
ไปอ่านแลว้ท าขาด 
 
 

  

อยากไดเ้กมกด                  
แต่แมไ่มซ่ือ้ให ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 4   ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12   ความซ่ือสตัย ์                เวลา  1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
  ลกูเสอืสามารถอธบิายพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความซื่อสตัยไ์ด ้
 
2.  เน้ือหา   
 พฤตกิรรมของความซื่อสตัย ์ซึง่เป็นผูม้เีกยีรต ิ เชื่อถอืได้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  บตัรค า 
  3.3  ใบความรู ้ 
  3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลงหรอืเกม  
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูเ่รยีงค าในบตัรค าทีไ่ดร้บั วเิคราะหค์วามหมายของ 
        ขอ้ความทีเ่รยีงได ้และยกตวัอยา่งบุคคลในประวตัศิาสตร ์/ ละคร / นิทาน 1 ตวัอยา่ง  
        ส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
    2)  ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานทลีะหมู ่ ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัซกัถาม 
         เพื่อความเขา้ใจ ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยสรปุ จนครบทุกหมู่ 
    3)  ผู้ก ากับลูกเสือตัง้ค าถาม “เพราะเหตุใดบุคคลที่มคีวามซื่อสตัย์ จงึเป็นผู้มเีกียรติ 
เชื่อถอืได”้ 
    (บุคคลทีม่คีวามซือ่สตัย์ เป็นบุคคลทีค่นทัว่ไปยกย่อง สรรเสรญิ จงึเป็นผู้มเีกียรติ 
เชือ่ถอืได)้ 
   4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรปุ และเพิม่เตมิตามใบความรู ้ 
  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม  

การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และตระหนกัถงึความส าคญัของความซื่อสตัย์ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 
เพลง 

ความซ่ือสตัย ์
ความซื่อสตัย ์เป็นสมบตัขิองคนด ี  หากว่าใครไมม่ ี ชาตนิี้เอาดไีมไ่ด้ 

มคีวามรูท้่วมหวั เอาตวัไมร่อดถมไป          คดโกงแลว้ใคร จะรบัไวใ้หร้ว่มท างาน 
 

บตัรค า 

เสีย ชีพ อย่า เสีย สตัย ์
 

ซ่ือ กิน ไม่ หมด 
คด กิน ไม่ นาน 

       

มี เกียรติ เช่ือ ถือ 
ได้ ถ้า ซ่ือ สตัย ์

        

ผู ้ สญู เสีย ความ ซ่ือ สตัย ์ เหมือน 
สญู เสีย แล้ว ทุก ส่ิง ทุก อย่าง 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ปกูบังู 

 
  ปกูบังเูป็นเพื่อนทีค่บหากนัมานาน ปนูัน้ซื่อตรงต่องไูมเ่คยทรยศหกัหลงั ตรงกนัขา้มกบังซูึง่มกั
ไม่ซื่อตรง ท าให้ปูได้รบัความเดอืดรอ้นอยู่เสมอ แมจ้ะพยายามตกัเตอืนอย่างไรแต่งูก็ไม่ยอมกลบัตวั 
จนในทีสุ่ดปหูมดความอดทนจงึใชก้้ามหนีบงจูนตาย 
  “ถ้าจติใจของเจา้ซื่อตรงเหมอืนร่างของเจา้ทีน่อนยาวเหยยีดอยู่เช่นนี้ เจา้กค็งไม่ต้องพบจุดจบ
ในวนัน้ี” ปกูล่าวกบังกู่อนทีจ่ะกลบัลงรขูองมนัไปตามล าพงั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนเลวไรค้วามซื่อสตัย ์ยากทีจ่ะส านึกตวัไดแ้มเ้มือ่ตายจากโลกนี้ไปแลว้ 
 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ  
 2. ความรบัผดิชอบ 
 3. กตญัญ ู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ความซ่ือสตัย ์

 
 ความซื่อสตัย ์หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัทิี่ตรงต่อความเป็นจรงิมคีวามจรงิใจ และถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรมทัง้กายวาจาใจทัง้ต่อตนเองผูอ้ื่นหน้าทีก่ารงานและค ามัน่สญัญารวมไปถงึการไม่
คดิคดทรยศไมค่ดโกงและไมห่ลอกลวง 
ตวัอย่าง 
 - ซื่อตรงต่อเวลา งาน การนดัหมาย ค ามัน่สญัญาระเบยีบประเพณ ีกฎหมาย 
 - ปฏิบตัิหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรบัผิดชอบและด้วยความซื่อสตัย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและพวกพอ้งโดยการใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
 - ประกอบสมัมาชพี ท าหน้าทีข่องตนเองใหส้ าเรจ็ลุล่วงดว้ยความระมดัระวงั และเกดิผลดต่ีอ
ตนเองและสงัคม 
 - ไมพ่ดูปด ฉ้อฉล สบัปลบั กลบักลอก ไมค่ดโกงไมใ่หร้า้ยผูอ้ื่นกลา้ทีจ่ะรบัความจรงิ 
เรามกัใช้ค าพดูรวม ๆ ว่า “ความซือ่สตัยส์ุจริต” 
 ซ่ือสตัยต่์อหน้าท่ี คอื  ท าหน้าทีข่องตนอยา่งดแีละเหมาะสม ไมห่ลกีเลีย่งหรอื บดิพลิว้ 
          ซ่ือสตัยต่์อการงาน คอื  ท างานอะไรกต็ัง้ใจท าใหจ้รงิใหส้ าเรจ็ประโยชน์ 
          ซ่ือสตัยต่์อเวลา คอื  เป็นคนรกัษาค ามัน่สญัญา ตรงตามเวลาทีน่ดัหมาย 
         ซ่ือสตัยต่์อบคุคล  คอื  มคีวามจรงิใจต่อมติร ต่อคู่ครอง ต่อผูม้พีระคุณ เป็นตน้ 
         ซ่ือสตัยต่์อความดี คอื  ยดึมัน่อยูใ่นทางด ีทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัผูอ้ื่น 
 ส่วนค าว่า "สจุริต" หมายถงึ การประพฤตชิอบซึง่จะแสดงออกใหเ้หน็ทางพฤตกิรรม 3 ทาง คอื 
          ประพฤติชอบทางกาย  เรยีกว่ากายสุจรติ  ไดแ้ก่การไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ื่นทัง้ชวีติ/ร่างกาย/
ทรพัยส์นิ/กรรมสทิธิ ์และไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่นทางดา้นคู่ครอง และการไมน่อกใจคู่ครอง 
         ประพฤติชอบทางวาจา  เรยีกว่า วจสีุจรติ ไดแ้ก่การไมก่ล่าวใหร้า้ยผูอ้ื่นดว้ยการพดูค าเทจ็
ไมก่ล่าวใหร้า้ยผูอ้ื่นดว้ยการพดูยยุงใหแ้ตกสามคัคกีนัไม่กล่าวใหร้า้ยผูอ้ื่นดว้ยการพูดค าหยาบและไม่
กล่าวใหร้า้ยผูอ้ื่นดว้ยการพูดเหลวไหล 
 ประพฤติชอบทางใจ เรยีกว่า มโนสุจรติ อนัไดแ้ก่ การไมโ่ลภ  อยากไดข้องคนอื่นในทางทีผ่ดิ 
การไม่คดิปองรา้ยคนอื่นและการเหน็ชอบตามหลกัแห่งเหตุและผล เช่น เหน็ว่าท าดไีด้ด ีท าชัว่ได้ชัว่ 
เป็นตน้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 4   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13   สิทธิส่วนบคุคล                           เวลา    1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึผลเสยีทีเ่กดิขึน้จากการล่วงละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นได ้
 
2.  เน้ือหา   
 สทิธสิ่วนบุคคลทีไ่มค่วรล่วงละเมดิ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้ 
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม  
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา เกีย่วกบัสทิธสิ่วนบุคคล และการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่น และ 
   แจกใบความรู ้
    2)  มอบหมายใหห้มูล่กูเสอืแสดงบทบาทสมมต ิหมูล่ะ 1 กรณ ีดงันี้ 
    หมูท่ี ่1  ไมเ่คารพสทิธทิางกาย 
    หมูท่ี ่2  ไมเ่คารพสทิธทิางวาจา 
    หมูท่ี ่3  ไมเ่คารพสทิธขิองคนทีม่าก่อน/หลงั 
    หมูท่ี ่4  ไมเ่คารพสทิธใินความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
  โดยก าหนดให้แสดงบทบาทสมมติ 2 รอบ รอบแรกเป็น “การไม่เคารพสทิธผิู้อื่น” รอบที่ 2 
แกไ้ขในกรณเีดยีวกนัใหเ้ป็น “การเคารพสทิธผิูอ้ื่น” แลว้น าเสนอในกองลกูเสอื (ตวัอยา่งเช่น กรณีหยบิ
ยางลบของเพือ่นไปใช้ รอบแรก หยบิไปใช้โดยไม่ขออนุญาต และรอบ 2 ขออนุญาตก่อนเมือ่ได้รบั
อนุญาตแลว้จงึน ายางลบของเพือ่นไปใช ้และรบีน ามาคนื) 
    3)  ลกูเสอืแต่ละหมูแ่สดงบทบาทสมมต ิประกอบค าอธบิาย เมือ่แสดงบทบาทสมมตจิบ     
         ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายใหห้มูอ่ื่นแสดงความคดิเหน็  จนครบทุกหมู่ 
       4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม 
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 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

การเขา้ใจตนเอง เหน็ใจผูอ้ื่น และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 13 
เพลง 

ขอโทษ 
 

เน้ือเพลง ท่าทางประกอบเพลง 
เพื่อนจา๋    เพื่อนจา๋ สวมกอดหรอืจบัมอืหรอืสะกดิแขนของเพื่อน 
โกรธหรอืไร ไม่ยิม้เลย ยิม้มองหน้าแลว้เอยีงคอพรอ้มยกน้ิวกอ้ยใหเ้พื่อน 
ขอโทษเถอะเพื่อนเอ๋ย ยกมอืไหว ้
เราเคยเล่นดว้ยกนั จบัมอืแลว้กา้วเทา้สไลดไ์ปขา้งหน้า 
พลัง้ไปอภยัโดยพลนั ทัง้สองคนยกน้ิวมาเกี่ยวกอ้ยกนั 
ยกโทษใหฉ้นัเถดิเอย ทัง้คู่ต่างยกมอืไหวแ้ละรบัไหวซ้ึง่กนัและกนั 

 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

อฐูกบัเทพเจ้า 
   ในสมยัที่สตัว์ทัง้หลายยงัสามารถพูดจาติดต่อกบัเทพเจา้ได้ ยงัมอีูฐตวัหนึ่งได้รอ้งเรยีนต่อ
เทพเจา้ผูย้ ิง่ใหญ่ว่า “ไมย่ตุธิรรมเลย ท าไมท่านจงึสรา้งตวัขา้ขึน้มาไมเ่หมอืนกบัสตัวอ์ื่นๆ ขา้ไมม่แีมแ้ต่
เขาไวป้้องกนัตวั ไรเ้ขีย้วอนัแหลมคม อุ้งเลบ็ทีท่รงพลงัหรอืสิง่อันใดทีพ่อทีจ่ะปกป้องตวัเองจากศตัรูก็
ไมม่เีลย  ขอใหท้่านโปรดมอบสิง่เหล่านี้แก่ขา้ดว้ยเถดิ” 
 เทพเจา้ไดย้นิดงันัน้กพ็โิรธ ดว้ยเหน็อูฐมอีวยัวะหลายอย่างทีด่กีว่าสตัวอ์ื่นอยู่แลว้ เช่น ขายาว 
มจีมกูทีส่ามารถเปิดปิดป้องกนัทรายได ้ส่วนตานัน้กม็สีองชัน้เมื่อปิดเปลอืกตาชัน้แรกป้องกนัฝุ่ นทราย
กย็งัมองเหน็ทาง นอกจากนัน้กระเพาะยงัจุน ้าได้มาก ท าใหส้ามารถเดนิทางในทะเลทรายโดยไม่ต้อง
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กนิน ้าไดเ้ป็นเวลานานหลายๆวนั แต่อูฐกย็งัไม่พอใจในสิง่ทีต่นเองมอียู่ ดว้ยเหตุนี้เทพเจา้จงึสาปให้หู
ของมนัเลก็ลงไปกว่าเดมิเพื่อเป็นการลงโทษ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   จงพอใจในสิง่ทีต่นม ีและเป็นอยู่ 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ  
 2. ความรบัผดิชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
ใบความรู้ 

สิทธิส่วนบคุคล และการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
 

 บุคคลยอ่มมสีทิธอินัชอบธรรมซึง่เป็นทีย่อมรบัตามธรรมชาต ิและตามกฎหมาย 
    การเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นจงึหมายถงึ  การไมล่่วงละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นในทุกดา้น ซึง่จดัเป็นวถิี

ชวีติประชาธปิไตยทีเ่ป็นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
 1. การเคารพสทิธทิางกาย  ไดแ้ก่                  

 - การตอ้นรบั ทกัทาย     
 - การใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
 - การแสดงความเคารพแก่บุคคลซึง่อาวุโสกว่า  
 - การแสดงความเอือ้เฟ้ือซึง่กนัและกนั 

 2.  การเคารพสทิธทิางวาจา  ไดแ้ก่ 
    - การพดูใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ   
  - การใชค้ าพดูเหมาะสมตามฐานะของบุคคล 

    - การพดูจาสุภาพไมก่า้วรา้ว ส่อเสยีด ไมพ่ดูในสิง่ทีจ่ะท าใหผู้อ้ื่น เกดิความเดอืดรอ้น 
     - ไมน่ าความลบัของบุคคลอื่นไปเปิดเผย      
  - ไมพ่ดูนินทาหรอืโกหกหลอกลวง 

3.  การรูจ้กัเคารพในสทิธขิองคนทีม่าก่อนหลงั เช่นการเขา้ควิ 
4.  การเคารพในความเป็นเจา้ของสิง่ของเครือ่งใช้ 

     5.  การรูจ้กัขออนุญาต เมือ่ล่วงล ้าเขา้ไปในทีอ่ยูอ่าศยัของบุคคลอื่น 
   6.  เคารพในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  การยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่นเมือ่มผีูพู้ดเสนอความ
คดิเหน็ ควรฟังดว้ยความตัง้ใจและใคร่ครวญดว้ยวจิารญาณ   หากเหน็ว่าเป็นการเสนอแนวความคดิที่
ดมีปีระโยชน์มากกว่าความคดิเหน็ของตนเองกค็วรยอมรบัและปฏบิตัติาม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 4   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14   ต้นตระกลูไทย       เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถบอกถงึความส าคญัของสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
 
2.  เน้ือหา   
 ประวตับิุคคลส าคญัหรอืวรีบุรษุผูป้กป้องชาตไิทยในอดตี 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาในกองลกูเสอื ถงึวรีบุรุษทีป่กป้องชาตไิทยใหค้นไทยไดอ้ยู่ 
        อาศยัอยา่งมคีวามสุขมาจนถงึปัจจบุนั 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัขบัรอ้งเพลง “ตน้ตระกูลไทย” 
    (3) หมูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหค์วามหมายของเพลงและวรีบุรษุทีก่ล่าวถงึในบทเพลงว่า 
        มคีวามส าคญัอย่างไรในประวตัศิาสตรไ์ทย  และระดมสมองว่านอกจากนี้ยงัมบีุคคล 
        ส าคญัคนไหนอกีบา้งทีล่กูเสอืเคยรู ้หรอื เคยไดย้นิ และบุคคลนัน้มคีวามส าคญัต่อ
        ชาตไิทยอยา่งไร 
    (4) รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวมชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ทีห่มูล่กูเสอืไดร้ะดมสมองเพิม่เตมิ  
    (5) ใหล้กูเสอืแต่ละหมูเ่ลอืกท าต านานประวตับิุคคลส าคญั หมูล่ะ 1 เรือ่งทีไ่ม่ซ ้ากนั 
         มาเล่าใหเ้พื่อนฟังในกองลกูเสอื โดยจะมกีารแขง่ขนักนัว่า ลกูเสอืหมูใ่ดเล่าได้ 
         สนุกสนานและน่าสนใจมากทีสุ่ด 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
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  4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
       1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
      2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1)  ตวัแทนหมูล่กูเสอืเล่าใหเ้พื่อนฟังทลีะหมู ่ผูก้ ากบัลูกเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนั 
        ซกัถามเพื่อความเขา้ใจ จนครบทุกหมู่ 
   (2)  กองลกูเสอืรว่มกนัโหวตว่าชอบเรือ่งใดมากทีสุ่ด ผูก้ ากบัลกูเสอืชมเชย
ความสามารถ 
        ของทุกหมู ่

 (3)  หมูล่กูเสอืรว่มกนัเขยีนค าขวญั  รณรงคใ์หร้กัชาต ิ ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนา      
และจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิ ์หมูล่ะ 1 ขอ้ความ น าไปตดิบอรด์ 

  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
   
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัและมจีติส านึกรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือตรี ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 
เพลง                         

สยามานุสติ 
 

   หากสยามยงัอยู่   ยัง้ยนืยง 
  เรากเ็หมอืนอยูค่ง   ชพีดว้ย 
  หากสยามพนิาศลง   ไทยอยูไ่ดฤ้ๅ 
  เรากเ็หมอืนมอดมว้ย   หมดสิน้สกุลไทย 
   ใครรานใครรกุดา้วแดนไทย ไทยรบจนสุดใจ  ขาดดิน้ 
  เสยีเนื้อเลอืดหลัง่ไหล   ยอมสละสิน้แล 
  เสยีชพีไป่  เสยีสิน้ชื่อ   กอ้งเกยีรตงิาม 

 
รกัเมืองไทย 

 
   * รกัเมอืงไทย  ชชูาตไิทย   ทะนุบ ารงุใหรุ้ง่เรอืงสมเป็นเมอืงของไทย 
   * รกัเมอืงไทย  ชชูาตไิทย   ทะนุบ ารงุใหรุ้ง่เรอืงสมเป็นเมอืงของไทย 
   เราชาวไทยเกดิเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ ้า)  
   ไมเ่คยอ่อนน้อมเราไมย่อมแพใ้คร (ซ ้า) 
   ศตัรใูจกลา้มาแต่ทศิใดถา้ข่มเหงไทยคงไดเ้หน็ด ี(ซ ้า *) 
   เราชาวไทยเกดิเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ ้า)  
   เรารกัเพื่อนบา้นเราไม่รานรุกใคร (ซ ้า) 
   แต่รกัษาสทิธอิสิระของไทยใครท าช ้าใจไทยจะไมถ่อยเลย (ซ ้า*) 
   เราชาวไทยเกดิเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซ ้า)  
   ถา้ถูกขม่เหง  แลว้ไม่เกรงผูใ้ด (ซ ้า) 
   ดัง่งตูวันิด  มพีษิเหลอืใจเรารกัเมอืงไทยยิง่ชพีเราเอย (ซ ้า*) 

 

ต้นตระกลูไทย 

   (สรอ้ย) ตน้ตระกูลไทยใจท่านเหีย้มหาญ รกัษาดนิแดนไทยไวใ้หล้กูหลาน  
   สูจ้นสญูเสยี แมช้วีติของท่าน เพื่อถนอมบา้นเมอืงไวใ้หเ้รา  
   ลุกขึน้เถดิพีน้่องไทย อย่าใหช้วีติสญูเปล่า  
   รกัชาตยิิง่ชพีของเรา เหมอืนดงัพงศเ์ผ่าตน้ตระกูลไทย  
   ท่านพระยารามผูม้คีวามแขง็ขนั สูร้บป้องกนัมไิดย้อมแพพ้่าย  
   พระราชมนูทหารสมยักูช้าต ิแสดงความสามารถ ไดช้ยัชนะมากหลาย  
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   เจา้พระยาโกษาเหลก็ ท่านเป็นแมท่พัชัน้เอก ของสมเดจ็พระนารายณ์  
   สหีราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตสีตัรแูพพ้่าย  
   เจา้คุณพชิยัดาบหกั ผูก้ลา้หาญยิง่นกั ลว้นเป็นตน้ตระกูลไทย  
   หมูบุ่คคลส าคญั หวัหน้าชาวบางระจนั ทีเ่ราหาชื่อได้  
   นายแท่น นายดอก นายอนินายเมอืง ขนุสรรพนัเรอืง นายทองแสงใหญ่  
   นายโชต ินายทองเหมน็ ท่านเหล่านี้ลว้นเป็น ผูก้ลา้หาญชาญชยั  
   นายจนัหนวดเขีย้วกบันายทองแกว้ ท าชื่อเสยีงเพรดิแพรว้ ไวล้ายเลอืดไทย  
   ชาวบางระจนั ส าคญัยิง่ใหญ่ เป็นตน้ตระกูลของไทย ทีค่วรระลกึตลอดกาล  
   องคพ์ระสุรโิยทยั ยอดยิง่หญงิไทย สละพระองคเ์พื่อชาต ิ 
   ทา้วเทพสตร ีทา้วศรสีุนทร ป้องกนัถลางนคร ไวด้ว้ยความสามารถ 
   ทา้วสุรนาร ีผูเ้ป็นนกัรบสตร ีกลา้หาญองอาจ  
   ป้องกนัอสิานต้านสตัรขูองชาต ิลว้นเป็นสตรสีามารถ ตน้ตระกูลของไทย 
 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

หมีกบัผึง้ 

 

 กาลครัง้หนึ่ง นานมาแลว้ มหีมตีวัหนึ่งก าลงัหวิโซเดนิเขา้ไปในสวน มนัไดพ้บกบัรงัผึง้รงัใหญ่
มากอยู่ที่กิง่ไมใ้หญ่ มนัจงึจบัมาฉีกกนิอย่างเอรด็อร่อย โดยเฉพาะน ้าผึ้งเป็นสิง่ที่หมโีปรดปรานที่สุด 
พวกผึง้พยายามช่วยกนัต่อสูโ้ดยใชเ้หลก็ในเป็นอาวุธ แต่ไมส่ามารถเจาะทะลุขนอนัหนาและปกปุยของ
หมไีด ้ 
 แต่ในเวลาไม่นาน พวกผึ้งก็คดิหาหนทางใหม่ด้วยการพรอ้มใจกนับนิเข้าไปต่อยตรงบรเิวณ 
หน้าและตาของหม ีเมือ่หมไีดร้บัความเจบ็ปวดไมส่ามารถทนอยูไ่ดจ้งึวิง่หนีเขา้ป่าไป 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ผูท้ ารา้ยผูอ้ื่นยอ่มไดร้บัการลงโทษและความสามคัคยีอ่มน ามาซึง่ความส าเรจ็ 
 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ความพอเพยีง    
 2. ซื่อสตัย ์สุจรติ 
 3. กตญัญ ู   
 4. ความรบัผดิชอบ  
 5. อุดมการณ์ คุณธรรม 
 

http://นิทานอีสป.blogprathai.com/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87/
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ใบความรู้ 
ต านาน บ้านบางระจนั 

 

 

 

 

 

   ในปี พ.ศ.2308 พมา่ไดส้่งกองทพัมาตกีรงุศรอียธุยา เมือ่ยกทพัถงึเมอืงวเิศษชยัชาญ มคีนไทย
กลุ่มหนึ่งไดช้่วยกนัต่อสูก้บัทพัพมา่ ฆา่พมา่ตายไป 20 คน แลว้หนีมาทีบ่า้นบางระจนั 
 คนกลุ่มนี้ได้เขา้ร่วมกบัชาวบ้านบางระจนั ซึ่งรวมตวักนัได้ประมาณ 400 คน มขีุนสรรค์ พนั
เรอืง นายทองเหมน็ นายจนัทรห์นวดเขีย้ว และนายทองแสงใหญ่ เป็นแกนน า นิมนตพ์ระอาจารยธ์รรม
โชติ )วดัเขานางบวช (  ท าการปลุกเสกคาถาอาคมใหห้นงัเหนียวมกี าลงัใจสูศ้กึกบัพมา่ พมา่ยก ทพัมาตี
ถงึ 7 ครัง้ กม็อิาจเอาชนะชาวบา้นบางระจนัได้ 
  ทพัพมา่จงึยกก าลงัมาเสรมิ โดยมอีาวุธส าคญัคอืปืนใหญ่ ชาวบา้นบางระจนัรบัศกึไมไ่หวจงึส่ง
นายเมอืง นายอนิ เดนิทางไปกรุงศรอียุธยา เพื่อขอปืนใหญ่แต่ได้รบัการปฏเิสธ ชาวบ้านจงึรวบรวม
ทรพัยส์นิทีม่ที ัง้หมด ท าการหล่อปืนใหญ่ใชเ้องแต่กร็า้วใชก้ารไมไ่ด ้ 
 ยามนัน้พม่าได้แต่งตัง้นายกองคนใหม่นามว่า สุกี้  เขา้ตบี้านบางระจนั ทพัสุกี้ครัง้นี้มกีองปืน
ใหญ่มาดว้ย ชาวบา้นบางระจนัเอาปืนใหญ่เขา้สู ้ทัง้ ๆ ทีร่า้วอย่างไม่มทีางเลอืก โดยทุกคนต่างรูช้ะตา
กรรมว่านี่คงเป็นครัง้สุดทา้ยของบา้นบางระจนัแลว้ แต่ทุกคนกส็ูจ้นตวัตายไมเ่สยีดายชวีติ 

 
ชาวบ้านบางระจนั 

   ประวตัศิาสตร ์จารกึ บนัทกึไว้  มเีหล่าไทย ทีเ่ป็นไท ในไพศาล  
 จารกึชื่อ เลอืดเนื้อ ตา้นภยัพาล    เรือ่งเล่าขาน ต านาน บางระจนั 
 แผ่นดนินี้ กูเกดิ กูตอ้งสู ้    ไมอ่ดส ูสละชพี เพื่อลกูหลาน  
 โดยไม่รู ้ความตาย จะแผว้พาน   ถูกสงัหาร สิน้แลว้ บางระจนั 
 ถงึลกูหลาน เลอืดเนื้อ ณ วนัน้ี    ผูย้งัม ีลมหายใจ อยา่งสุขสนัต์  
 รูห้รอืไม ่อยูไ่ด ้เพราะใครกนั    ควรยดึมัน่ บางระจนั เป็นบทเรยีน 
 ฤาลมืแลว้ วรีกรรม ทีท่ าไว้    ฤาลมืได ้การสญูเสยี ทุกแห่งหน  
 บางระจนั เป็นเพยีงหน่ึง ทีทุ่กขท์น   ไทยทุกคน ควรตระหนกั จกัเขา้ใจ 

      ประพนัธโ์ดย : ธรรมรฐั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยท่ี 4   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15   ความเป็นสภุาพบรุษุ  กลุสตรี       เวลา  1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.1 ลกูเสอืสามารถบอกความหมายของค าว่าสุภาพบุรษุและกุลสตรไีด ้
 1.2 ลกูเสอืสามารถบอกคุณค่าของการปฏบิตัติวัใหเ้ป็นสุภาพบุรษุและกุลสตรไีด ้
 
2.  เน้ือหา    
 การทีล่กูเสอืมคีวามเขา้ใจความหมายและเหน็คุณค่าของการปฏบิตัติวัใหเ้ป็นสุภาพบุรษุและ
กุลสตร ี จะช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองลกูเสอืต่อคนทัว่ไปและส่งเสรมิบรรยากาศการอยู่รว่มกนัอยา่ง
มคีวามสุข 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม   
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  กระดาษปรูฟ๊ ปากกาเคม ี
  3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 
  4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม   
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1) หมูล่กูเสอืวาดโครงร่างภาพคนในกระดาษปรูฟ๊ ครึง่ดา้นซา้ยแต่งใหเ้ป็นหญงิ และครึง่ 
    ดา้นขวาแต่งใหเ้ป็นชาย จากนัน้ช่วยกนัเขยีนคุณสมบตัขิองกุลสตรแีละสุภาพบุรษุ  
    ตามความคดิของหมู ่ลงทีด่า้นขา้งของภาพแต่ละดา้น ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
   2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเดนิดตูามหมู่  เมือ่ทุกหมูท่ าเสรจ็  ใหช้่วยกนัคดิและเลอืกเฉพาะ 
    คุณสมบตัทิีจ่ าเป็นจรงิๆ เพศละ 5 ขอ้ 
   3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเดนิดตูามหมู ่ เมือ่ทุกหมูท่ าเสรจ็ ขอใหช้่วยกนัตดัเหลอืคุณสมบตัิ 
    ทีส่ าคญัทีสุ่ดเพยีง 3 ขอ้ พรอ้มบอกเหตุผล และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
   4)  ลกูเสอืรายงานทลีะหมูจ่นครบ 
   5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุคุณสมบตัทิี่ส าคญัของสุภาพบุรษุและกุลสตร ี
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   และเพิม่เตมิว่าในคุณสมบตัทิีค่วรมทีัง้หมด  เมือ่พจิารณาแลว้กย็งัมคีุณสมบตับิางประการ
ทีส่ าคญัและจ าเป็นกว่าคุณสมบตัอิื่น ๆ 
   6) ผูก้ ากบัลูกเสอืชวนคดิว่า  ลูกเสอืไดข้อ้คดิอะไรบ้าง  และจะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
อยา่งไร 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 

6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ความตระหนกัและเหน็คุณค่าของการเป็นสุภาพบุรษุ และกุลสตร ี

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 

เพลง 
เกียรติศกัด์ิลูกเสือ 

 
   ลกูเสอื  ลกูเสอื  ไวศ้กัดิล์กูผูช้าย  ลกูเสอื  ลกูเสอื  ไวล้ายซลิกูเสอืไทย 
  รกัเกยีรต ิ รกัวนิยั  แขง็แรงและอดทน  เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
  แมล้ าบากตรากตร า  กต็อ้งท าใหส้ าเรจ็  ท า  ท า  ท า  ขา้สญัญาว่าจะท า 
  “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์ รกัชาตใิหม้ัน่ไวด้งันามอนัเกรยีงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
 
เกม 

เกมไหวพริบ 
แบ่งผูเ้ล่นอกเป็น 2 ทมีๆ ละเท่าๆ กนั ผูเ้ล่นทัง้สองทมีเขา้แถวเป็นวงกลม แลว้จะยนืหรอืนัง่ก็

ได้ ผู้เล่นแต่ละคนของแต่ละทมีจะมเีบอรข์องตวัเอง ดงันัน้ผู้เล่นทัง้สองทมีจะมเีบอรเ์หมอืนกนัน าลูก
วอลเลยบ์อลวางไวต้รงกลางวงกลม  การเล่นกโ็ดยใหผู้น้ าเรยีกหมายเลขหนึ่งขึน้มา ผูเ้ล่นทีม่หีมายเลข
ประจ าตวัของแต่ละทมีรบีวิง่มาแยง่ลูกบอลตรงกลางสนาม เมือ่ผูใ้ดแยง่ลกูบอลไดจ้ากจดุทีแ่ย่ง กใ็หป้า
ลกูบอลไปยงัผูท้ีแ่ยง่ลกูบอลไมไ่ด ้ผูเ้ล่นทีจ่ะถูกปาตอ้งหลบใหด้อียูใ่นวงกลม 

การตดัสิน 
1. ใชเ้วลา  3  นาท ี
2. ทมีใดแยง่ลกูบอลไดม้ากครัง้ทีสุ่ดเป็นฝ่ายชนะ 
อปุกรณ์  ลกูวอลเลยบ์อล  1  ลกู 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
สองคนเพ่ือนตาย 

 
 ในอดตีทีผ่่านมา มกีาฝงูหนึ่งบนิมาจากจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์มาพบกบักาของจงัหวดั
เพชรบุร ีกาเพชรบุรกีถ็ามว่า “จะรบีไปไหน ๆ” กาจากประจวบครีขีนัธ ์กต็อบว่า “จะไปหากนิที่
กรงุเทพฯ” 
 กาเพชรบุรกีใ็หก้าประจวบครีขีนัธท์ดสอบวทิยายทุธ ์โดยใหบ้นิไปขโมยปลาสดของแมค่า้คน
หนึ่งทีก่ าลงัพายเรอืมาขายปลา ทีแ่ม่น ้าเมอืงเพชร กาประจวบครีขีนัธบ์นิโผลงไปจะจกิเอาปลาสด 
แมค่า้รูท้นั เงือ้ไมพ้ายตกีา ช่วงจงัหวะนัน้ กาเมอืงเพชรบุรไีดโ้อกาสจงึโฉบเขา้ไปทางดา้นหลงัของ
แมค่า้ขณะเผลอ แลว้กาทัง้สองตวักบ็นิไปเกาะตน้ไมเ้ดยีวกนั กาเมอืงเพชรบุรกีถ็ามว่า “เป็นไงเล่า
ขโมยปลายงัท าไมไ่ด ้แลว้ไปอยูก่รงุเทพฯ จะไหวเหรอ ผูค้นกรงุเทพฯ ลว้นแต่หไูว ตาไว ไปหากนิไม่
รอดหรอก 
 กาประจวบครีขีนัธ ์ไตรต่รองดแูลว้กเ็หน็ดว้ยกบัค าพดูของกาเมอืงเพชรบุร ีจงึขออยู่เป็นเพื่อน
กนัทีเ่มอืงเพชรบุรตีัง้แต่นัน้มา กาทัง้สองจงึอยูห่ากนิดว้ยกนัทีเ่มอืงเพชรดว้ยความเป็นมติรทีด่ต่ีอกนั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความจรงิใจเป็นบ่อเกดิแห่งมติรภาพทีด่ ีการจะเป็นเพื่อนทีด่ต่ีอกนั ตอ้งม ี
         ความจรงิใจ หวงัดต่ีอกนัเป็นทีย่ดึมัน่ 
 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ   
 2. ความรบัผดิชอบ  
 3. กตญัญ ู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ความเป็นสภุาพบรุษุและกลุสตรี 

 
สุภาพบุรษุนัน้หาใช่.....บุคคลที่แต่งตวัด.ี..พูดจาไพเราะ...เก่งกาจด้านการเรยีน...ร ่ารวยเงนิ

ทองไมห่ากแต่เป็นบุคคลทีเ่ป็นคนดขีองสงัคมและ สามารถท าอะไรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น และเป็นคน
ทีส่ามารถท าใหผู้อ้ื่นมคีวามสุขได ้

สุภาพบุรุษนัน้จริงใจ และสุภาพ มีน ้ าใจ และรู้ว่าสิ่งไหนควรท า และไม่ควรท า มีความ
รบัผดิชอบ มผีูย้กตวัอยา่งพฤตกิรรมความเป็นสุภาพบุรษุไวห้ลายประการ เช่น 

-  สุภาพบุรษุไมต่ะโกนโห่เรยีกผูห้ญงิ 
-  สุภาพบุรุษไม่หยบิยมืเงนิทองจากเพื่อน ยกเวน้ในสถานการณ์ทีจ่ าเป็นคบัขนัจรงิๆ และเมือ่

ยมืมาแลว้จะตอ้งรบีใชค้นืทนัททีีเ่ป็นไปได้ 
-  สุภาพบุรษุไมโ่ออ้วดความร ่ารวยในทรพัยส์นิเงนิทองและสิง่ของเครือ่งใช้ 
-  สุภาพบุรษุไมม่พีฤตกิรรมต่อหน้าอยา่งลบัหลงัอยา่งไมว่่าจะอยูท่ีไ่หนกต็าม 
-  สุภาพบุรษุเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นและตอ้งการใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอตนเช่นเดยีวกนั 
-  สุภาพบุรษุคอืผูท้ีย่นืหยดัอยูบ่นล าแขง้ของตวัเองเป็นตน้ 
 
กลุสตรตีามความหมายในปัจจบุนัคอื ผูท้ีข่วนขวายหาความรูใ้หก้บัตวัเองในทุกวถิทีางทีเ่ป็นไป

ได้นับตัง้แต่การศึกษาจนถึงเรยีนรู้มารยาทสงัคมทัว่ไปจงึส่งผลให้มกีรยิามารยาทงดงามและประสบ
ความส าเรจ็กุลสตรรีู้ดวี่าความสวยงามและมัง่คัง่สามารถจะหายไปได้ในพรบิตาแต่นิสยัใจคอจะเป็น
เกณฑว์ดัและตดัสนิเธอในฐานะคนคนหนึ่งความสุภาพอ่อนโยนเป็นการแสดงความนบัถอือย่างสงูทีเ่ธอมี
ต่อตวัเองและผูอ้ื่นและถ้อยค าชื่นชมยกย่องและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่นอย่างจรงิใจจะสะทอ้นใหเ้หน็ค่านิยม
ในทางที่ดงีามของเธอ การเป็นกุลสตรคีอืศลิปะไม่ใช่ชาตกิ าเนิดคอืสิง่เรยีนรูจ้ากได้จากความใส่ใจและ
การหมัน่ฝึกฝนตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 4   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16   การส่ือสารเพ่ือบอกความต้องการ                            เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถสื่อสารเพื่อบอกความตอ้งการได ้
 

2.  เน้ือหา   
 วธิกีารสื่อสารเพื่อบอกความตอ้งการ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบงาน 
 3.3 ใบความรู ้ 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรู ้บรรยายขัน้ตอนทกัษะการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ 
       พรอ้มยกตวัอยา่ง 
  2)  หมูล่กูเสอืรว่มกนัฝึกทกัษะการสื่อสารเพื่อบอกความตอ้งการตามใบกจิกรรม 
  3)  รวมกอง สุ่มใหห้มูล่กูเสอืรายงานทลีะสถานการณ์ และใหห้มูอ่ื่นทีไ่ดส้ถานการณ์ 
       เดยีวกนัช่วยเพิม่เตมิ ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัประเมนิความถูกตอ้ง  
       จนครบทัง้ 3 สถานการณ์ 

4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 



102 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือตรี ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 

 

6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
การสรา้งสมัพนัธภาพ และการสื่อสาร 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 
 
เพลง 

เดก็กางร่ม 
 

    ฝน ฝน ฝน  เดก็สองคนกางรม่หนึ่งคนั ฝนตกแรงไมห่วัน่  ฝนตกแรงไมห่วัน่ 
  รม่หนึ่งคนั กางกนัสองคน    ฝน ฝน ฝน  เดก็สามคนกางรม่หนึ่งคนั 
  ฝนตกแรงไมห่วัน่  ฝนตกแรงไมห่วัน่  รม่หนึ่งคนั กางกนัสามคน 
  ฝน ฝน ฝน  เดก็สีค่นกางร่มหนึ่งคนั  ฝนตกแรงไมห่วัน่  ฝนตกแรงไมห่วัน่ 
  รม่หนึ่งคนั กางกนัสีค่น  เอ๊า!!.. 

 
เกม 

เกมรถไฟด่วน 
 แบ่งลกูเสอืเป็นหมู ่ ใหแ้ต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนเรยีงหน่ึง มอืทัง้สองแตะบ่าลกูเสอืคนขา้งหน้า เริม่
เล่น ใหทุ้กคนวิง่ไปขา้งหน้าในลกัษณะแถวตอนเรยีงหนึ่ง โดยมอืต้องไม่หลุดจากบ่าคนขา้งหน้า วิง่ไป
จนคนสุดทา้ยผ่านเสน้ชยั 
 การตดัสิน  หมูใ่ดผ่านเสน้ชยัก่อนเป็นผูช้นะ 
 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  

คางคกกบัสนัุขจ้ิงจอก 

 คางคกคุยอวดสุนขัจิง้จอกว่า "เจา้รูไ้หมว่าขา้สามารถรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ ได ้ขา้เป็นหมอ
เทวดา มยีาวเิศษมากมายหลายขนานเจา้เชื่อขา้เถอะนะ" 
 สุนขัจิง้จอกไดฟั้งกห็วัเราะเยาะเเลว้ว่า "ขา้กอ็ยากจะเชื่อเจา้หรอกนะถ้าเจา้รกัษาผวิหนงั 
ตะปุ่ มตะป ่ า ของเจา้ใหห้ายดไีดเ้สยีก่อน " 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผูอ้ื่นย่อมเชื่อถอืผลงานมากกว่าค าโออ้วด 
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ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ  
 2. ความรบัผดิชอบ   
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
 
 
 

ใบงาน 
 
  ใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่รว่มกนัคดิประโยคสื่อสารเพื่อบอกความตอ้งการ ในสถานการณ์ที่
ก าหนดให ้ตามขัน้ตอนการสื่อสารเพื่อบอกความตอ้งการ 4 ขัน้ตอน เขยีนประโยคค าพดูลงในตาราง
ดา้นล่าง และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
  สถานการณ์ 

หมูท่ี ่1 และ 4 ตอ้งการใหเ้พื่อนในหมู่ช่วยขนเตน็ทไ์ปเกบ็ 
หมูท่ี ่2 และ 5 ตอ้งการใหเ้พื่อนในหมู่มาประชุมเพื่อวางแผนจดันิทรรศการในตอนบ่าย 
หมูท่ี ่3 และ 6 ตอ้งการใหเ้พื่อนในกองลกูเสอืรว่มกนับรจิาคเงนิช่วยผูป้ระสบภยัน ้าท่วมที่

ภาคใต้ 
 
สถานการณ์ 
................................................................................................................................................... 
 

ขัน้ตอน ตวัอย่างค าพดู 
1. บอกความรูส้กึ อาจมหีรอืไมม่เีหตุผลประกอบ
ขึน้กบัสถานการณ์ 

1.  
 

2. บอกความตอ้งการอยา่งตรงไปตรงมา 2.  

3. ถามความเหน็ เป็นการใหเ้กยีรตคิู่สนทนา 3.  

4. ขอบคุณหรอืแสดงความชื่นชมเมือ่อกีฝ่าย
ยอมรบั 
 

4.  
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ใบความรู้ 
การส่ือสารเพ่ือบอกความต้องการ 

หลกัการส่ือสารทางบวก 
  1. ควบคุมอารมณ์ให้สงบขณะสื่อสาร เพราะการสื่อสารขณะก าลงัอารมณ์ไม่ดี เช่น โกรธ 
อาจจะใชค้ าพดูและท่าทางทีไ่มเ่หมาะสมได ้
  2. ตอ้งรูค้วรพดูเวลาใด และสถานทีใ่ดทีค่วรพดู โดยคู่สนทนามคีวามพรอ้มทีจ่ะฟัง 
  3. เป็นการสื่อสารทีส่รา้งความรูส้กึทีด่ต่ีอคู่สนทนา เช่น ท าใหเ้ขาเกดิความภูมใิจ, ให้
ความส าคญั , ใหเ้กยีรตเิป็นตน้ ฯลฯ 
 
ขัน้ตอนการส่ือสารเพ่ือบอกความต้องการ 
ตวัอยา่งสถานการณ์  :  ตอ้งการยมืสมดุจดการบา้นของเพื่อน 
 

ขัน้ตอน ตวัอย่างค าพดู 
1. บอกความรูส้กึ อาจมหีรอืไมม่เีหตุผลประกอบ 
ขึน้กบัสถานการณ์ 

1. ดใีจจงั ไดเ้จอเธอพอด ี
 

2. บอกความตอ้งการอยา่งตรงไปตรงมา 2. อยากขอยมืสมุดจดการบา้นเธอหน่อย 

3. ถามความเหน็ เป็นการใหเ้กยีรตคิู่สนทนา 3. ไดไ้หมจะ๊ 

4. ขอบคุณหรอืแสดงความชื่นชมเมือ่อกีฝ่าย
ยอมรบั 

4. ขอบคุณมากนะ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 4   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือสามญั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17   ส่ิงประดิษฐ์จากขยะ     เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
  ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัของการลดปรมิาณขยะ และรว่มกนัท าสิง่ประดษิฐจ์ากขยะได ้
 

2.  เน้ือหา   
 การประดษิฐส์ิง่ของเครือ่งใชจ้ากวสัดุเหลอืใชป้ระเภทขยะ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนภูมเิพลง 
3.2  เกม 
3.2  เศษวสัดุ  วสัดุเหลอืใช ้ วสัดุขยะ อุปกรณ์การตดัและการประดษิฐ์ 
3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  มอบหมายใหล้กูเสอืรวบรวมกล่องนม / ถุงนม / หรอืขวดน ้าพลาสตกิทีไ่มใ่ชแ้ลว้มา 
   ประดษิฐเ์ป็นของใช ้
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าตวัอยา่งสิง่ประดษิฐจ์ากกล่องนม  ถุงนมหรอืขวดน ้าพลาสตกิ เช่น  
   เสื่อรองนัง่  กระเป๋าถอื ตะกรา้ใส่ของ ฯลฯ  ใหล้กูเสอืเลอืกประดษิฐต์ามวสัดุทีล่กูเสอืมอียู่ 
  3)  ลกูเสอืแต่ละหมู ่เลอืกประดษิฐส์ิง่ของตามแบบตวัอยา่งทีห่มูส่นใจ หลงัท าเสรจ็ให้ 
   ส่งตวัแทนน าเสนอในกองลกูเสอืพรอ้มบอกประโยชน์ใชส้อย ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยให้ 
   ค าแนะน า เช่นเรือ่งการใชข้องมคีมเทคนิคการตดัต่อหรอืการเยบ็ 
  4)  ลกูเสอืน าสิง่ประดษิฐข์องแต่ละหมูม่าน าเสนอ 

4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความรว่มมอื ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2 สงัเกตกระบวนการคดิสรา้งสรรคจ์ากสิง่ประดษิฐ ์
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6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัของการลดปรมิาณขยะและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
เพลง 

เศษกระดาษ 
 

   เศษกระดาษเจา้เอ๋ย    ใครละเลยโยนเจา้ทิง้ไว้ 
   คนทิง้กช็่างใจรา้ย      คนทิง้ละกช็่างใจรา้ย 
   คนใดทิง้ผงเลอะเทอะ  ถา้แมน้เราเจอะจะช่วยบอกให ้
   เอากลบัไปใชใ้หม่ทนัใด  ฉนัจะบอกใหร้ไีซเคลิกด็ ี
 

เกม 
เกมลกูเสือลอดถ า้ 

ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆ  ไปยนืห่างกนัประมาณ 1 เมตร  และยนืแยกขา พอใหส้ญัญาณ
เริม่เล่น  ใหค้นหลงัสุดคลานลอดขาคนหน้า และคนที่ 2 – 3  ฯลฯ  คลานลอดขาตามไปเลยทเีดยีว ไม่
ตอ้งคอยใหค้นหลงัไปยนืหน้าคนหน้าสุด และใหล้อดตามไปเรือ่ยๆ จนครบ 3  รอบ 

การตดัสิน หมูใ่ดเสรจ็ก่อนและนัง่ลง หมูน่ัน้เป็นผูช้นะ 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

คนข้ีเหนียวกบัทองค า 
 

 ชายคนหน่ึงเป็นคนขีเ้หนียวมาก เขามกัจะแอบเอาสมบตัฝัิงดนิไวร้อบๆ บา้นไมย่อมน ามาใช้
จา่ยใหเ้กดิประโยชน์ ต่อมาเขากลวัว่าจะไม่ปลอดภยัถา้ฝังเงนิทองไวห้ลายแห่ง เขาจงึขายสมบตัิ
ทัง้หมดเเลว้ซือ้เป็นทองค าเเท่งหนึ่งมาฝังไวท้ีห่ลงับา้นแลว้มัน่ไปดทูุกวนั คนใชผู้ห้นึ่งสงสยัจงึเเอบตาม
ไปดทูีห่ลงับา้นเเลว้กข็ดุเอาทองเเท่งไปเสยี  
 วนัต่อมาชายขีเ้หนียวมาพบหลุมทีว่่างเปล่ากเ็สยีใจ รอ้งห่มรอ้งไหไ้ปบอกเพื่อนบา้นคนหนึ่ง
เพื่อนบา้นจงึเเนะน าแบบประชดประชนัว่า 
 "ท่านกเ็อากอ้นอฐิใส่ในหลุมแลว้คดิว่าเป็นทองค าส ิเพราะถงึอยา่งไรท่านกไ็มเ่อาออกมาใชอ้ยู่
แลว้" 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ของมคี่า ถา้ไม่น ามาท าใหเ้กดิประโยชน์กย็อ่มเป็นของไรค้่า 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18   การใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือก              เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้     
 ลกูเสอืสามารถผกูเงือ่นโดยใชเ้ชอืกขนาดเดยีวกนัและเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนัไดถู้กตอ้ง 
 
2.  เน้ือหา   
 การผูกเงื่อนและใชป้ระโยชน์จากเงื่อนเชอืกทีใ่ชเ้ชอืกขนาดเดยีวกนั (เงื่อนพริอด เงื่อนประมง 
เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก) และเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนัได ้(เงื่อนขดัสมาธชิัน้เดยีว และ 2 ชัน้) 
  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
          3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้  
  3.3  เชอืกขนาดเดยีวกนั และเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั 
          3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม  
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
         (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการผกูเชอืกโดยลกูเสอื 
                          จะเรยีนเรือ่งการผกูเงือ่น 2 ประเภทคอืการผกูเงือ่นโดยใชเ้ชอืกขนาดเดยีวกนั 
                          และการผกูเงือ่นโดยใชเ้ชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั วธิกีารเรยีนจะเรยีนเป็นฐาน 3 ฐาน  
                          แต่ละฐาน ลกูเสอืจะไดเ้รยีนรูก้ารผูกเงือ่น 1 ชนิด และการใชป้ระโยชน์ของเงือ่น 
                          ชนิดนัน้ ๆ 
       (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเรยีนจากระบบฐาน ดงันี้ 
        ฐานที ่1  เงือ่นพริอดและการใชป้ระโยชน์  
        ฐานที ่2  เงือ่นประมงและการใชป้ระโยชน์  

          ฐานที ่3  เงือ่นผกูรน่และการใชป้ระโยชน์  
   (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุบทเรยีน พรอ้มทัง้มอบหมายใหล้กูเสอืฝึกฝน

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

       (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเรยีนจากระบบฐาน ดงันี้ 
         ฐานที ่1   เงือ่นผกูคนลากและการใชป้ระโยชน์ 
         ฐานที ่2   เงือ่นขดัสมาธชิัน้เดยีวและการใชป้ระโยชน์ 
         ฐานที ่3   เงือ่นขดัสมาธ ิ2 ชัน้และการใชป้ระโยชน์  
      (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุบทเรยีน พรอ้มทัง้มอบหมายใหล้กูเสอื

ฝึกฝนการผกูเงือ่นในเวลาว่าง 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการผกูเงือ่นเชอืก และสอบถามความเขา้ใจเกีย่วกบัการน าเงือ่นไป
ใชป้ระโยชน์ 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
 
เพลง 

เพลงเง่ือนเชือก  
     เชอืกขนาดเท่ากนั  ต่อกนัดว้ยเงือ่นพริอด  
    สองเสน้ไมเ่ท่ากนัตลอด   สมาธสิอดลอดเป็นเสน้ยาว  
    บ่วงสายธนู    อาจช่วยกู้ชวีติยนืยาว  
    กระหวดัไม ้ใชเ้ชอืกเสน้ยาว  ลากอา้วๆ ไมขาดหลุดเลย 
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เกม 
เกมครอบครวัสตัว ์

 อปุกรณ์  กระดาษเขยีนชื่อสตัว ์ ใหค้รบจ านวนผูเ้ล่น 
 น ากระดาษเขยีนชื่อสตัวเ์ป็นครอบครวั เช่น ครอบครวัที่ 1 เป็นครอบครวัเสอื เขยีนพ่อเสอื แม่
เสอื ลูกชายเสอื ลูกสาวเสอื ใหเ้ขยีนครอบครวัสตัวจ์นครบจ านวนผูเ้ล่น แลว้น ากระดาษมาคละกนัใหผู้้
เล่นแต่ละคนจบั เมือ่ผูเ้ล่นแต่ละคนจบัไดอ้ะไรหา้มบอกผูเ้ล่นคนอื่นๆ 

ผูก้ ากบัใหส้ญัญาณเล่น ใหผู้เ้ล่นทุกคนออกเสยีงสตัวต์ามทีต่นเองจบัฉลากได ้เพื่อหาครอบครวั
ตวัเอง ครอบครวัทีร่วมกนัไดค้รบ ใหร้วมกลุ่มกนัแลว้นัง่ลง 

การตดัสิน  ครอบครวัทีน่ัง่ไดถู้กตอ้งและเสรจ็ก่อนเป็นทมีชนะ 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ราชสีหก์บัววั  4  ตวั 
 

 กาลครัง้หนึ่งมวีวัอยู ่4 ตวั และเวลาออกหากนิหญ้าในทุ่งหญ้าอนักวา้งใหญ่ ววัทัง้ 4 จะไม่จาก
กนัไปไหนตามล าพงัเลย  ไม่ว่าจะเป็นยามออกหาอาหาร  หรอืกระทัง่ยามหลบันอน  ราชสหี์ตวัหนึ่ง
เหน็ววัทัง้สีเ่ขา้  กค็ดิทีจ่ะล่ากนิเป็นอาหาร  แต่มนัรูด้วี่าถา้ววัทัง้หมดอยูร่วมกนัเช่นนี้  มนักไ็มอ่าจเขา้จู่
โจมไดร้าชสหีเ์จา้เล่หจ์งึคดิอุบายใหว้วัทัง้สีแ่ตกความสามคัคกีนั  มนัพยายามเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ใหว้วั
แต่ละตวัฟัง  เพื่อก่อความระแวงสงสยัซึง่กนัและกนั  ในทีสุ่ดแผนการของมนักป็ระสบผลส าเรจ็ ววัทัง้สี่
ต่างมแีต่ความอิจฉารษิยา  และระแวงกนัอยู่ตลอดเวลา  ในไม่ช้า  มนัก็แตกกลุ่ม  แยกกนัออกหา
อาหารตามล าพงั  ท าใหร้าชสหีส์ามารถฆา่ววัแต่ละตวัเป็นอาหารไดอ้ย่างง่ายดาย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  สามคัคคีอืพลงั 
 

ต้นโอก๊ผูย่ิ้งใหญ่ 
 

 เยน็วนัหนึ่ง เกดิพายใุหญ่พดักระหน ่าจนตน้ออ้นัน้พากนัเอนลู่ไปตามกระเเสลม ตน้โอ๊กใหญ่
เหน็เช่นนัน้จงึถามตน้ออ้ว่า “ไฉนเจา้จงึไมย่นืน่ิงตา้นเเรงลมเล่า” ตน้ออ้ตอบอยา่งถ่อมตนว่า “ขา้นัน้
เป็นตน้ไมเ้ลก็ๆ ไมม่เีเรงก าลงัมากเช่นท่าน ลมพดัไปทางไหนจงึตอ้งเอนไปทางนัน้”  
 ตน้โอ๊กไดฟั้งกห็วัเราะดงัลัน่อยา่งภาคภูมใิจในความยิง่ใหญ่ของตนคนืนัน้พายยุงัคงโหม
กระหน ่ารุนเเรง ตน้โอ๊กทีต่้านแรงลมไมไ่หวจงึหกัโค่นลง เหลอืเเต่ตน้ออ้ทีย่งัมชีวีติอยู ่เเละเมือ่พายุ
สงบลง ตน้ออ้กก็ลบัยนืตรงไดอ้กีครัง้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การรูจ้กัโอนอ่อน ยอ่มหยดัยนือยูไ่ดน้านกว่าความแขง็กระดา้ง 
 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 111 
 

ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ซื่อสตัย ์สุจรติ   
 3. ความรบัผดิชอบ  
 4. กตญัญ ู  
 5. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
 
1. การผกูเง่ือนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกนัและต่างขนาดกนั 
   ประเภทของเง่ือนเชือก แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได ้3 กลุ่ม  คอื 
  1. ประเภทต่อเชือกเข้าด้วยกนั เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อเชอืกใหย้าวขึน้ผูกได ้2 แบบไดแ้ก่ การ
ต่อเชอืกขนาดเดยีวกนั เช่นเงือ่นพริอดเงือ่นขดัสมาธ ิเงือ่นประมง การต่อเชอืกต่างขนาดกนั เช่น เงือ่น
ขดัสมาธ ิ
  2. ประเภทท าเป็นบ่วง เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรบัคล้องหรอืสวมกบัหลกัเช่นเงื่อนบ่วงสายธนู 

เงือ่นผกูคนลากเงือ่นเกา้อี ้รอกเชอืก 
 3. ประเภทผกูกบัวตัถ ุเพื่อใชป้ระโยชน์ส าหรบัผกูใหแ้น่น ใชร้ ัง้ใหต้งึหรอืดงึใหแ้น่น เช่น เงือ่น
ผูกซุงเงื่อนบุกเบกิ เงื่อนตะกรุดเบด็ เงื่อนผูกถงัเงื่อนกระหวดัไมเ้งื่อนผูกรัง้ เงื่อนขนัชะเนาะ เงื่อนผูก
ประกบเงือ่นผกูกากบาทเงือ่นผกูทแยง 

  
2. ประโยชน์และวิธีการผกูเง่ือน 
    เง่ือนพิรอด 
    ประโยชน์   

1. ใชต่้อเชอืกขนาดเท่ากนั เหนียวเท่ากนั 
 2. ใชผ้กูปลายเชอืกเสน้เดยีวกนั เพื่อผกูมดัห่อสิง่ของและวตัถุต่างๆ 
 3. ใชป้ระโยชน์ในการปฐมพยาบาลผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ เช่น ผกูชายผา้พนัแผล ผกูชายผา้ 
 4. ผกูเชอืกรองเทา้ ผกูโบ 
 
     วิธีผกู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#SquareKnot
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#Fisherman
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#Bowline
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#TimberHitch
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#TimberHitch
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#CloveHitch
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#TwoHalfHictches
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#TarbuckKnot
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#RoundLashing
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#RoundLashing
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#SquareLashing
http://www.tcc-roverden.com/knowledge/index.php?kbnum=KB004#DiagonalLashing


คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 113 
 

    เง่ือนประมง (เงือ่นหวัลา้นชนกนั) 
    ประโยชน์ 1. ใชใ้นการต่อเชอืกทีม่ขีนาดเดยีวกนั 
           2. ใชต่้อเชอืกทีม่ลีกัษณะลื่น หรอืมขีนาดเลก็ เช่น ต่อสายเอน็ตกปลา 
        3. ช่องกลางระหว่างปมนัน้ใชเ้ชอืกลอ็คยดึสิง่ของ หรอืใชเ้ป็นห่วงรดูกไ็ด ้เช่น ใชผ้กู

คอขวดเพื่อการถอืหรอืหิว้ 
   4. ใชต่้อเชอืกทีอ่ยูก่นัคนละจดุ โยนเชอืกใหก้นัและกนั แลว้ผกูรดูปมเขา้ต่อกนั 
    วิธีผกู        น าเชอืก 2 เสน้มาวางขนานกนั เอาปลายทีจ่ะผูกแต่ละเสน้พนัทบัซึง่กนัและกนัเสรจ็แลว้
มว้นปลายเชอืกกลบัมาพนัรอบตวัของมนัเอง 1 รอบสอดปลายเชอืกลอดห่วงดงึให้แน่นท าเหมอืนกนั
ทัง้ 2 เส้นหลงัจากนัน้ดงึกกเชอืกของทัง้ 2 เส้น ให้ปมที่เกดินัน้วิง่มาชนกนัเขา้จะเกดิเงื่อนหวัลา้นชน
กนั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    เง่ือนผกูร่น  
    ประโยชน์  ใชผู้กร่นทบเชอืกทีช่ ารุดเลก็น้อยใหม้คีวามแขง็แรงมากขึน้ โดยไม่ต้องตดัเชอืกทิง้แล้ว

มาต่อใหม ่ใชท้บเชอืกทีย่าวมากๆใหส้ัน้ลง 

    วิธีผกู  น าเชอืกส่วนทีช่ ารดุหรอืส่วนทีจ่ะร่นนัน้มาวางไวต้รงกลาง ทบเชอืกทัง้ 2 ขา้งใหเ้หมอืนรูปตวั 
Z  โดยให้ส่วนที่จะท าการร่นนัน้อยู่ตรงกลางระหว่าง 2 เส้นที่ทบ เสรจ็แล้วให้น าปลายเชอืกทัง้ 2 ขา้ง
มว้นกลบัให้เป็นห่วงบดิให้ปลายเชอืกอยู่ด้านในหรอืท าลกัษณะเดยีวกนักบัเงื่อนตะกรุดเบด็เสร็จแล้ว
สวมเขา้ไปที่คอพบัเชอืกที่ต้องการร่นลกัษณะหกัคอเชอืกท าเหมอืนกนัทัง้ 2 ขา้ง สอดปลายเชอืกลอด
ผ่านช่องทบนี้ทัง้ 2 ขา้ง แลว้ดงึใหแ้น่นจะเกดิเงือ่นรน่เชอืก 
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    เง่ือนผกูคนลาก 
    ประโยชน์  เป็นเงื่อนที่ผูกเป็นบ่วงแล้วไม่รูด ใช้ท าบ่วงคล้องไหล่เมื่อต้องการลากของหนัก ใช้ผูก

ของในการลากใชผ้กูลกูบนัไดในการท าบนัไดลงิ 
    วิธีผกู    1. ขดเชอืกเป็นบ่วงใหด้า้นขวาทบัดา้นซา้ย  
   2. จบัปลายเชอืกดา้นซา้ยออ้มไปทางหลงับ่วง  
   3. ดงึบ่วงตวัล่างลอดเขา้ใตเ้สน้เชอืกแลว้ดงึขึน้มา จากนัน้จดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 

 

 

 

 
 
 
    เง่ือนขดัสมาธิ  เป็นเงือ่นทีม่ปีระโยชน์ในการต่อเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั หรอืขนาดเท่ากนั โดยใชเ้สน้

ใหญ่ท าเป็นบ่วงส่วนเสน้เลก็เป็นเสน้พนัขดั 
    ประโยชน์ 1. ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั 
        2. ใชผ้กูกบัสิง่ทีม่ลีกัษณะเป็นขอหรอืเป็นหอูยู่แลว้  เช่น  เชอืกรอ้ยธงชาต ิ เป็นตน้ 
        3. ใชต่้อเสน้ดา้ย  เสน้ไหมทอผา้ 
 วิธีผกู     1. งอเชอืกเสน้ใหญ่ใหเ้ป็นบ่วง สอดปลายเชอืกเสน้เลก็เขา้ในบ่วงทีท่ าไว ้โดยสอดจาก
ดา้นล่าง    2. มว้นปลายเชอืกเสน้เลก็ทีส่อดลงออ้มดา้นหลงัของบ่วงทีท่ าไวค้รัง้แรก 
    3. จบัปลายเชอืกเสน้เลก็ขึน้ไปลอดขดัตวัเอง  แลว้จดัเงือ่นใหแ้น่นและเรยีบรอ้ยโดยการดงึ
ตาม 
            ทศิทางของลกูศร 
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เง่ือนขดัสมาธิ 2 ชัน้ 
ประโยชน์  1.  ใชต่้อเชอืก 2 เสน้ทีม่ลีกัษณะ 1) ขนาดแตกต่างกนัมาก, 2)เชอืกเปียกทัง้ 2 เสน้,  
      3) เชอืกอ่อนมากกบัเชอืกแขง็มาก, 4) เชอืกทีล่ ื่น เช่น ไนล่อน 
               2. ใชค้ลอ้งผกูสมอ 
วิธีผกู  1. ผกูเชอืกใหเ้ป็นเงื่อนขดัสมาธชิัน้เดยีวก่อน 
         2. จบัปลายเชอืกเสน้เลก็ทีล่อดขดัตวัเอง ออ้มหลงับ่วงเชอืกเสน้ใหญ่อกี 1 รอบ แลว้วกกลบัมา
สอดขดักบัตวัเชอืกเสน้ใหญ่เช่นเดมิ 
         3. ดงึตวัเชอืกเสน้ใหญ่ เพื่อใหเ้งือ่นแน่น 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 19   ทกัษะในการใช้เขม็ทิศ      เวลา  2    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืสามารถบอกประวตั,ิ ส่วนประกอบ, วธิใีช,้ วธิเีกบ็รกัษา, และประโยชน์ของเขม็ทศิ
ได ้
 1.2  ลกูเสอืสามารถหาทศิโดยการใชเ้ขม็ทศิได้ 
2.  เน้ือหา  
 ประวตั ิส่วนประกอบ วธิใีช้ วธิเีก็บรกัษา และประโยชน์ของเขม็ทศิ การหาทศิโดยใช้เขม็ทศิ  
การก าหนดมุมอาซมิุท เพื่อบอกจุดพกิดั และการก าหนดจุดพกิดัเพื่อบอกมุมอาซมิุท  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้ 
  3.3  เขม็ทศิแบบซลิวา  แผนภูมสิ่วนประกอบของเขม็ทศิ 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
        (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งทศิและการหาทศิ ซึง่มไีดห้ลายวธิ ีเช่น การสงัเกต 
          ดวงอาทิตย์สังเกตดอกไม้บางชนิดที่บานรบัแสงตะวนั และการใช้เข็มทิศซึ่ง
สามารถ 
          ใชไ้ดใ้นทุกสถานทีแ่ละเวลา ลกูเสอืจงึควรเรยีนรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากเขม็ทศิ 
            (2)  หมูล่กูเสอืรว่มกนัศกึษาใบความรู ้เรือ่งเขม็ทศิ ในเรือ่งต่อไปนี้ 

- ประวตัเิขม็ทศิชาตแิรกทีผ่ลติเขม็ทศิขึน้ใช้ 
- ความหมายและประโยชน์ของเขม็ทศิ 
- การเกบ็รกัษาเขม็ทศิ 
- วธิใีชเ้ขม็ทศิ 

 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกรวมกอง แจกเขม็ทศิแบบซลิวาใหล้กูเสอืสองคนต่อ 1 เรอืน ทบทวน 
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      เรือ่งทีศ่กึษาจากใบความรู ้และบรรยายประกอบการใชแ้ผนภูม ิในเรือ่งส่วนประกอบ 
          ของเขม็ทศิแบบซลิวา 
 5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายนายหมูเ่พื่อทบทวนทกัษะการใชเ้ขม็ทศิและน ากลบัไปสอน

สมาชกิในคราวต่อไป 
4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

 4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
        -  การปฏบิตักิารใชเ้ขม็ทศิ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหน้ายหมูท่ าการสอนสมาชกิในหมู ่3 เรือ่ง ดงันี้ 

       -  การหาทศิเหนือ 
       -  การก าหนดมุมอาซมิุทเพื่อหาจดุพกิดั  
       -  การหามมุอาซมิทุเมือ่ก าหนดพกิดัให้ 

    (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนความรูโ้ดยใหล้กูเสอืเล่นเกม "หาทศิ" 
    (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปกจิกรรมการเรยีนรู้ 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1  สอบถาม ความเขา้ใจเกี่ยวกบัส่วนประกอบ วธิใีช ้วธิเีกบ็รกัษา และประโยชน์ของเขม็ทศิ 
  5.2  ตรวจสอบ ความถูกตอ้งของทกัษะการใชเ้ขม็ทศิ 
  5.3  สงัเกต การมสี่วนรว่ม และความตัง้ใจในการเรยีนรูใ้นหมู่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 
 
เพลง 

ทิศทัง้แปด 
 ทศิทัง้แปดทศิ ขอใหค้ดิจ าไวเ้คยชนิ 
อุดรตรงขา้มทกัษณิ บรูพาประจมิจ าไว ้
อสีานตรงหรด ี  ท่องอกีทจี าใหข้ึน้ใจ 
พายพันัน้อยูท่างไหน  ตรงขา้มไปคอือาคเนย ์

 
เดินวนหาทิศ 

     เดนิเอ๋ยเดนิวน สีค่นสีท่ศิ ขอถามสกันิด เธออยูท่ศิอะไร 
    ทุกคนโปรดไดเ้ขา้ใจ    ใครอยูท่ศิอะไรกจ็งบอกมา 
    หนึ่ง บุญตา เธออยูท่ศิเหนือ   สอง บุญเหลอื นัน้อยูท่ศิใต้ 
    สามตะวนัออก บุญหลาย จ าไว ้  สี ่บุญให ้อยูท่ศิตะวนัตกเอย 
 
 
เกม 

หาทิศ 
 

วิธีเล่น  1. ผูเ้ล่นเขา้แถวตอนลกึตามจ านวนหมู ่ 
 2. ขดีเสน้จากหมูห่่างออกไปประมาณ  8  เมตร วางเขม็ทศิ  กระดาษแขง็ทีต่เีสน้ตามทศิ 8 
ทศิ และฝาขวดน ้าอดัลมทีเ่ขยีนตวัเลขมุมต่าง ๆ 8 มมุ (0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , และ 
315) 
 3. เมื่อได้ยนิสญัญาณเริม่  นายหมู่ซึ่งอยู่หวัแถววิง่ไปหนัเขม็ทศิให้ตรงทศิเหนือ แล้วหยบิฝา
ขวดน ้าอดัลม 1 อนัมาวางบนกระดาษใหต้รงมุมองศาทีเ่ขยีนไว ้ แลว้วิง่กลบัไปสมัผสัมอืคนที ่2 ใหว้ิง่
มาหยบิฝาขวดน ้าอดัลมวางบนกระดาษใหต้รงตามองศาทีเ่ขยีนไว ้ท าเช่นน้ีจนครบ 8 ฝา ถา้คนไม่ครบ 
8 คน ใหเ้ล่นซ ้าคนแรกใหม ่
 4. หมูใ่ดเสรจ็ก่อนและถูกต้องมากทีสุ่ด เป็นผูช้นะ 
 

เกมสิบทิศ 
แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมหรอืหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน  เข้าแถวตอนเรยีงหนึ่งที่เส้นเริ่ม เมื่อได้รบั

สญัญาณใหผู้เ้ล่นคนแรกวิง่ไปแตะทีจุ่ดตกลงกนัไว ้โดยจะไปดว้ยวธิใีดกไ็ด ้แลว้วิง่กลบัมาแตะคนที่  2  
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กจ็ะวิง่ไปแตะทีจ่ดุนัน้อกี  แต่วธิกีารไปตอ้งแตกต่างกนักบัคนแรก  แลว้กลบัมาแตะคนที ่3  ใหท้ าต่อไป
เรือ่ย ๆ จนครบทุกคน 

ยกตวัอยา่ง คนที ่1 วิง่ไป คนที ่2 จะวิง่ไปไมไ่ดต้อ้งท าอยา่งอื่น เช่น กระโดดหรอืคลาน คนที่ 3 
, 4 , 5 , 6  ฯลฯ  กเ็ช่นเดยีวกนั 

การตดัสิน ทมีใดท าครบหมดก่อน โดยเคลื่อนไหวไม่ซ ้าแบบกนั เป็นทมีชนะ 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  

คนหาปลา 

 ชายหนุ่มผูห้นึ่งนัง่เป่าขลุ่ยอย่างไพเราะอยู่เเม่น ้าเพื่อหวงัจะเรยีกปลาขึน้มาจากน ้า เเลว้ตนจะ
ไดจ้บัเอาไปเป็นอาหาร เพลงเเลว้เพลงเล่าผ่านไปกไ็ม่มปีลาสกัตวัผุดขึน้จากน ้าตามเสยีงขลุ่ยของเขา 
ชายหนุ่มรูส้กึโมโหมาก เขาจงึกลบับา้นไปเอาแหมาเหวีย่งลงน ้า ในไม่ชา้กไ็ดป้ลาตวัเลก็ตวัน้อยดิ้น
รนตดิเเหอยู่หลายสบิตวั ชายหนุ่มคนหาปลาขดัเคอืงใจนักจงึบ่นต าหนิปลาว่า "ทอีย่างนี้มาท า
กระโดดโลดเต้นกนัใหญ่ ทีเ่ป่าขลุ่ยใหฟั้งกลบัท าเฉย" 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คดิท าการใด ควรหาวธิกีารหรอือุปกรณ์ทีเ่หมาะสม กจิการนัน้จงึจะส าเรจ็ 

 
ชายพเนจรอกตญัญ ู

 ชายสองคนเดนิทางพเนจรไปเรือ่ยๆท่ามกลางแสงแดดทีร่อ้นจดั ขณะนัน้เป็นเวลาเทีย่งวนัเมื่อ
พบไมพุ้่มหน่ึงจงึชวนกนัหยดุพกัใตร้ม่เงาของพุ่มไมช้ายคนหน่ึงลงนอนพกัใตร้ม่ไม ้มองดพูุ่มไมด้า้นบน
เเล้วบ่นว่า "ไมพุ้่มนี้ไม่มผีลให้เรากนิเลยนะ"อกีคนกเ็อ่ยบ้างว่า "จรงิด้วยไมพุ้่มนี้ช่างไรป้ระโยชน์เสยี
จรงิๆ" 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนโงไ่มรู่จ้กัคดิใหร้อบคอบก่อนพูด 
 
ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  
 1.  ความพอเพยีง 
 2.  ซื่อสตัย ์สุจรติ   
 3.  ความรบัผดิชอบ  
 4.  กตญัญ ู  
 5.  อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ประวติัเขม็ทิศ 

 
 เขม็ทศิเป็น 1 ใน 4 สิง่ประดษิฐ์ที่ส าคญัของจนีโบราณ (เขม็ทศิ ดนิปืน กระดาษ และการ
พมิพ์) มปีระวตัยิาวนานกว่า 2,000 ปี เขม็ทศิในยุคแรกท าจากหนิแม่เหลก็ธรรมชาตริปูร่างคลา้ยชอ้น
ทีม่พีืน้ดา้นล่างเรยีบและมนั สามารถหมุนไดอ้ย่างอสิระบนจานซึง่ท าจากทองแดงหรอืไมเ้มื่อเขม็ทศิที่
หมุนหยุดนิ่งแลว้ส่วนทีเ่หมอืนคนัชอ้นของเขม็ทศิจะชีไ้ปทางทศิใต้เสมอดงันัน้เขม็ทศิจงึมชีื่อเรยีกอกี
ชื่อหนึ่งว่า           "ซอืหนาน" (เขม็ชีท้ศิใต้) และเมื่อมกีารใชเ้ขม็ทศิกนัแพร่หลายมากขึน้จงึมกีาร
ปรบัปรุงเขม็ทศิใหส้ะดวกต่อการใชง้านมากขึน้ 
 นอกจากเป็นชาตแิรกของโลกทีป่ระดษิฐเ์ขม็ทศิแลว้ จนียงัเป็นชาตแิรกทีน่ าเขม็ทศิไปใชใ้นการ
เดนิเรอืในตน้ศตวรรษที ่12 และช่วยใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญั คอืส่งผลใหก้จิการเดนิเรอืได้รบั
การพฒันา และเกดิการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างประเทศ พ่อคา้ชาวอาหรบัและชาวเปอรเ์ซยี
ที่โดยสารเรอืประมงของจนีบ่อยๆกลุ่มหนึ่ง ได้เรยีนรู้วธิกีารประดษิฐ์เขม็ทศิและน าความรู้ดงักล่าว
เผยแพรไ่ปสู่โลกตะวนัตก ต่อมาช่วงปลายศตวรรษที ่12 ตน้ศตวรรษที ่13 ประเทศอาหรบัและยุโรปจงึ
ไดเ้ริม่ใชเ้ขม็ทศิในการเดนิเรอืซึง่เกดิขึน้หลงัจากจนีถงึรอ้ยกว่าปี 
 

เขม็ทศิของจนีในยคุแรก 
 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
ความหมายและประโยชน์ของเขม็ทิศ 
 เขม็ทิศ หมายถงึ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการหาทศิ โดยอาศยัแรงดงึดดูระหว่างสนามแมเ่หลก็ขัว้โลก 
(Magnetic Pole) กบัเขม็แม่เหลก็ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัที่สุดของเครื่องมอืนี้เขม็แม่เหลก็จะแกว่ง
ไกวได้โดยอิสระในแนวนอนเพื่อให้แนวเข็มชี้อยู่ในแนวเหนือใต้ ไปยงัขัว้แม่เหล็กโลกตลอดเวลา
หน้าปัดเขม็ทศิซึง่คลา้ยกบัหน้าปัดนาฬกิาจะมกีารแบ่งโดยรอบเป็น 360 องศานอกจากนี้เขม็ทศิยงัเป็น
เครือ่งมอืส าหรบัใชใ้นการหาทศิของจดุหรอืวตัถุโดยมหีน่วยวดัเป็นองศา เปรยีบเทยีบกบัจดุเริม่ตน้ 
 

http://thai.cri.cn/learnchinese/lesson06/img/1.jpg
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 ประโยชน์ของเขม็ทิศ 
1. ใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางโดยตอ้งมแีผนทีป่ระกอบ ทัง้ทางบก ทางเรอื และทางเครือ่งบนิ  
2. ใชห้าทศิจรงิในแผนที ่เมื่อวางแผนทีไ่ดต้รงทศิแลว้จงึจะสามารถใชแ้ผนทีไ่ดต้าม

วตัถุประสงค ์
3. เป็นเครือ่งมอืช่วยในการส ารวจ ของนกัส ารวจ 

เขม็ทิศแบบซิลวา 
 ผลติในประเทศสวเีดนมลีกัษณะเป็นเขม็ทศิและไมโ้ปรแทรกเตอรร์วมกนัอยู ่เป็นเขม็ทศิทีน่ิยม
ใชใ้นวงการลกูเสอืเพราะมรีาคาถูก ใชง้า่ยและพกพาสะดวก  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
ส่วนประกอบของเขม็ทิศซิลวา 
1. แผ่นฐานเป็นตวัวตัถุโปรง่ใส 
2. ทีข่อบมมีาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรอืเซนตเิมตร 
3. มลีกูศรชีท้ศิทางทีจ่ะไป 
4. เลนสข์ยาย 
5. ตลบัเขม็ทศิเป็นวงกลมหมนุไดบ้นกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิแบ่งออกเป็น 360 องศา 
6. ปลายเขม็ทศิเป็นแมเ่หลก็สแีดงซึง่จะชีไ้ปทางทศิเหนือเสมอ 
7. ขดีต าแหน่งส าหรบัตัง้มุมและอ่านค่ามุมอยูบ่นหน้าปัดตรงโคนลกูศรชีท้ศิทาง 
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วิธีใช้เขม็ทิศซิลวา  
 การหาทิศเหนือ 

วางเขม็ทศิในแนวระนาบ ปลายเขม็ทศิขา้งหนึ่งจะชีไ้ปทางทศิเหนือค่อย ๆหมนุหน้าปัดของ
เขม็ทศิใหต้ าแหน่งตวัเลขหรอือกัษรทีบ่อกทศิเหนือบนหน้าปัดตรงกบัปลายเหนือของเขม็ทศิเมือ่ปรบั
เขม็ตรงกบัทศิเหนือแลว้จะสามารถอ่านทศิต่างๆไดอ้ย่างถูกตอ้งจากหน้าปัดเขม็ทศิ 

ลกูเสอืสามารถน าเขม็ทศิไปใชใ้นกจิกรรมต่างๆไดเ้ช่นการเดนิทางไกลการส ารวจป่าการผจญ
ภยัการส ารวจและการเยอืนสถานทีเ่ป็นตน้ เมือ่เริม่ออกเดนิทางลกูเสอืควรหาทศิทีจ่ะมุง่หน้าไปให้
ทราบก่อนว่าเป็นทศิใด เมือ่เกดิหลงทศิหรอืหลงทางจะสามารถหาทศิทางต่าง ๆ จากเขม็ทศิได้ 
 การก าหนดมมุอาซิมทุแล้วหาพิกดั 

กรณีบอกมุมอะซมิทุมาใหแ้ละตอ้งการรูว้่าจะตอ้งเดนิทางไปในทศิทางใดสมมตุวิ่ามุมอะซมิทุ 60 
องศา 

1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หมนุกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิใหเ้ลข 60 อยูต่รงขดีต าแหน่งตัง้มมุ 
3) หนัตวัเขม็ทศิทัง้ฐานไปจนกว่าเขม็แม่เหลก็สแีดงภายในตลบัเขม็ทศิชี้ตรงกบัอกัษร N บน

กรอบหน้าปัด ทบัสนิทกบัเครือ่งหมายหวัลกูศรทีพ่มิพไ์ว้ 
 4) เมือ่ลกูศรชีท้ศิทางชีไ้ปทศิใด ใหเ้ดนิไปตามทศิทางนัน้ โดยเลง็หาจดุเด่นทีอ่ยูใ่นแนวลูกศรชี้
ทศิทางเป็นหลกั แลว้เดนิตรงไปยงัสิง่นัน้ 
 การหามมุอาซิมทุเม่ือก าหนดพิกดัให้ 

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

แดงในตลบัเขม็ทศิ 
4) ตวัเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขดีต าแหน่งส าหรบัตัง้มุมและอ่านค่ามุม คอืค่าของมุมทีเ่รา

ตอ้งการทราบ 
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ข้อควรระวงัและการเกบ็รกัษาเขม็ทิศ 
1.  จบัถอืดว้ยความระมดัระวงัเพราะหน้าปัดและเขม็บอบบางอ่อนไหวงา่ย 
2.  อยา่ใหต้กแรงกระเทอืนท าใหเ้สยีได้ 
3.  ไมค่วรอ่านเขม็ทศิใกลส้ิง่ทีเ่ป็นแมเ่หลก็หรอืวงจรไฟฟ้า 
4.  อยา่ใหเ้ปียกน ้าจนขึน้สนิม 
5.  อยา่ใหใ้กลค้วามรอ้นเขม็ทศิจะบดิงอ 
6.  เมือ่ไมใ่ชค้วรปิดฝาและใส่ซอง 

 
ระยะปลอดภยัในการใช้เขม็ทิศ 

การใชง้านใกลโ้ลหะ และไฟฟ้าแรงสงูอาจคลาดเคลื่อนได ้มกีารก าหนดระยะห่างดงันี้ 
- หมวกเหลก็  1 หลา 
- ปืนเลก็  1 หลา 
- โทรศพัท,์ลวดหนาม  10 หลา 
- สายโทรเลข  10หลา 
- ปืนใหญ่  10 หลา 
- รถยนต,์ รถถงั  20 หลา 
- สายไฟฟ้าแรงสงู  60 หลา 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 5   กิจกรรมกลางแจ้ง (การมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือในหมู่/ในกอง) 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20   การบนัเทิง                 เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1  ลกูเสอืสามารถแสดงละครกบัเพื่อนลกูเสอืได ้
1.2  ลกูเสอืสามารถรอ้งเพลงหรอืท าท่าทางประกอบเพลงได ้
1.3  ลกูเสอืสามารถท าหุ่นและเชดิหุ่นเป็นเรือ่งสัน้ๆ กบัเพื่อนลกูเสอืได้ 

 
2 .  เน้ือหา 

2.1  การแสดงละคร 
2.2  การรอ้งเพลงหรอืท่าทางประกอบเพลงทีม่ดีนตรปีระกอบ 
2.3  การท าหุ่นและเชดิหุ่น 

 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชท้ าหุ่นมอื ไดแ้ก่ ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สเีมจกิ กระดาษส ีกรรไกร 
มดี  
    กาว หรอืแป้งเปียก 
  3.4  เครือ่งดนตรทีีห่าง่ายๆ ตามทอ้งถิน่ 
  3. 5  หุ่นมอืแบบต่างๆ 
  3.6  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
       (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกี่ยวกบัการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงละคร การรอ้ง
เพลงท าท่าทางประกอบดนตร ีและการเชดิหุ่น เป็นต้น 
       (2)  ใหล้กูเสอืดหูุ่นมอืจากเศษวสัดุต่าง ๆ เช่น หุ่นมอืจากถุงเทา้ ถุงกระดาษ กล่อง 
                         กระดาษ เศษผา้ เป็นตน้ 
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       (3)  ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัอภปิราย และคดิว่าจะใชหุ้่นมาประกอบการเล่นนิทาน เล่าขา่ว
หรอืโฆษณาไดอ้ย่างไร 
       (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติวธิกีารท าหุ่นมอื 
       (5)  มอบหมายงานใหห้มูล่กูเสอืน าไปท าเป็นหุ่นเชดิ ประกอบการเล่านิทาน เล่าขา่ว 
หรอืโฆษณาตามทีก่ลุ่มสนใจ 
      (6)  ใหห้มูล่กูเสอืเลอืกแสดงอยา่งใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น การรอ้งเพลง การท าท่าทาง 
       ประกอบเพลง หรอืการแสดงละครสัน้ การเล่านิทานโดยเชดิหุ่นประกอบ โดยฝึกใน 
       เวลาว่างเพื่อเตรยีมแสดงเมือ่ไปอยูค่่ายพกัแรม หรอื Day Camp  
  
   4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
  4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2)  เพลง หรอืเกม  
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
        (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรือ่งการรอ้งเพลงต่าง ๆ ใหล้กูเสอืบอกชื่อเพลงทีรู่จ้กั 
        (2)  ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัแต่งเพลงประจ าหมู่พรอ้มคดิท่าทางประกอบ แลว้น ามาเสนอที
ละหมู่ 
        (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ 
   4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
    
5.  การประเมินผล 
  5.1  สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2  สงัเกตความพรอ้มในการแสดงจรงิเมือ่อยูค่่ายพกัแรมหรอื Day Camp   
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ี 20 
เพลง 

แว่วเสียงแคน 
 

   ยามสนธยา  เหล่านกกาบนิกลบัรงั  เสยีงแคนแว่วดงั 
 ชวนใหฟั้งนะเจา้เอย  โอน้วลเอ๋ยช่างเพลนิอุรา 
 แลนแลนแต   แต่แลนแลนแต  (ซ ้า) 
 มาฟังเสยีงแคนกนัเถดิหนา  แสงเดอืนเยอืนขอบฟ้า 
 ส่องแสงมาดัง่เช่นเคย  อยา่ท าเฉยมาชมิาท า  เจา้งามล ้าของเรยีมนี่เอย 

 
เป็ด 

 
 ยามเมือ่เป็ดมนัเดนิไป มองแลว้ไมน่่าดเูลย 
จ าไวเ้ถดิเพื่อนเอ๋ย เอ๋ย  จงอยา่เดนิใหเ้หมอืนเป็ด 

 
นกพิราบ 

 
  พรบั พรบึ พรบั พรบึ พรบั ขยบัปีก (ซ ้า) ฝงูนกพริาบ ด าและเทาน่ารกัจรงินา 
 บนิเวยีนวนอยูบ่นหลงัคา      ไซรปี้กหางกนัอยูไ่ปมา      พอแสงแดดจา้พากนัคนืรงั 
 

ลิง 
 

  เจีย๊ก เจีย๊ก เจีย๊ก  เป็นเสยีงเรยีกของลงิ 
 ลงิไมอ่ยูน่ิ่ง    มนัชอบวิง่กนัอยูไ่ปมา 
 เจีย๊ก เจีย๊ก เจีย๊ก   มนัรอ้งเรยีกพวกมนัมา 
 ครัน้พอถงึเวลา   ออกเทีย่วหาผลไมก้นิ 

 
เกม  

ตามผูน้ า 
วิธีเล่น   ใหล้กูเสอืเขา้แถวหน้ากระดานหรอืแถวตอนเรยีงหน่ึง เลอืกหวัหน้าคนหนึ่ง ผูเ้ป็นหวัหน้า
จะท า  กริยิาท่าทางต่างๆ เช่น วิง่ กระโดด หวัเราะ รอ้งไห ้ฯลฯ คนอื่นๆ จะตอ้งท าตามทุกอยา่ง  
การตดัสิน   1. ผูท้ีไ่มส่ามารถท าตามหวัหน้าได ้ตอ้งออกจากการแขง่ขนั 

2. ผูช้นะคอืผูเ้ล่นทีอ่ยูใ่นแถวนานทีสุ่ด 
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ท าตรงกนัข้าม 
วิธีเล่น  เลอืกผูน้ ามา 1 คน โดยใหผู้น้ าท าท่าทางต่าง ๆ ผูเ้ล่นคนอื่นนัน้ จะตอ้งท าตรงกนัขา้มกบัที่

ผูน้ าท า เช่น ผูน้ าหวัเราะ ลกูเสอืทุกคนตอ้งรอ้งไห ้ ผูน้ านัง่ลง ลกูเสอืตอ้งยนืขึน้  ผูน้ าก้าว
เทา้ซา้ย ลกูเสอืกา้วเทา้ขวา ฯลฯ   การท าจะเรว็ขึน้ไปเรือ่ย ๆ 

การตดัสิน   ลกูเสอืทีท่ าตามผูน้ าหรอืท าชา้ จะตอ้งออกจากการแข่งขนั หรอืเปลีย่นมาเป็นผูน้ า   

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ประวติัของหุ่นกระบอกไทย 

 หุ่นกระบอกไทย ก าเนิดขึ้นในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งปรากฏ
อย่างชดัเจนในลายพระหตัถ์ทีส่มเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวตัตวิงศ์ทรงโตต้อบกนัในหนงัสอืสาสน์สมเดจ็ทีก่ล่าวถงึหุ่น
กระบอก มทีีม่าจากชายขอทานตาบอดคนหนึ่ง นัง่รอ้งเพลงพรอ้ม ๆ กบัสซีอ และการขบัรอ้งประกอบ
ขณะสซีอ ชายตาบอดขอทานนี้เรยีกชื่อใหส้มญาว่า “ตาสงัขารา” ซึง่เป็นคนเก่งทีแ่บ่งใจเป็นสองภาคได ้
คอื ทัง้เล่นดนตรแีละใชข้บัรอ้ง เปรยีบเทยีบกบั “หุ่นกระบอก” ทีแ่สดงไดง้่ายกว่าคนหนึ่งแสดงเชดิหุ่น
อกีคนหน่ึงขบัรอ้ง คนจงึนิยม ท าหุ่นกระบอกในการแสดงมหรสพ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การบนัเทงิของแต่ละชาตมิมีาตัง้แต่สมยัโบราณ 

คิดก่อนพดู 

 ชาย 2 คนเป็นพี่น้องกนั พวกเขาเลี้ยงหมาสขีาวตวัหนึ่ง วนัหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยีย่มญาติ
ระหว่างทางฝนเทลงมาอย่างหนักท าใหเ้สือ้ผ้าสขีาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถงึบา้นญาตจิงึเปลี่ยนใส่
เสือ้ผา้ชุดด าแทน เมือ่กลบับา้นในตอนเยน็ หมาจ าเขาไมไ่ดจ้งึเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผูน้้องโกรธ
มาก ร้องด่าพลางไล่ตีหมาไปรอบๆ บ้าน ชายผู้พี่มาพบเข้าจงึร้องห้ามพร้อมกับพูดว่า “อย่าตีมนั”      
ชายผู้น้องก็พูดว่า “ตใีห้ตาย หมาระย า จ าเจา้ของไม่ได้” ชายผู้พี่จงึกล่าวเตอืนสตผิู้น้องว่า “ถ้าหมาสี
ขาวของเรามนัออกจากบา้นไปแลว้กลายเป็นหมาด า เมือ่กลบัมาเจา้จะจ าไดห้รอืไม่” ชายผูน้้องจงึไดส้ต ิ
เพราะไมส่ามารถตอบค าถามของพีไ่ด ้
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เวลาเราจะท าหรอืพดูอะไรกต็ามจะตอ้งคดิใหร้อบคอบเสยีก่อน 
 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ซื่อสตัย ์สุจรติ 
 3. ความรบัผดิชอบ 
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
การบนัเทิง การร้องเพลง การเชิดหุ่น 

 
การบนัเทิง 
 การบันเทิง หมายถึง กิจกรรมที่ท าให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง ผู้เป็นลูกเสือต้องกล้า
แสดงออกในการบนัเทงิตามโอกาสทีเ่หมาะสม เช่น การละเล่นหรอืการแสดงทีจ่ะท าใหเ้กดิความรื่นเรงิ
เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ไดแ้ก่ การรอ้งเพลง การแสดงละคร การเชดิหุ่นต่าง ๆ 
 
การร้องเพลง 
 การรอ้งเพลงพรอ้มกนัหลายๆ คน จะท าใหส้นุกสนาน ผูร้อ้งจะมคีวามมัน่ใจในตวัเองมากกว่า
การรอ้งเพลงคนเดยีว 
 การรอ้งเพลงหมู่ ควรรอ้งใหถู้กจงัหวะท านองอย่างพรอ้มเพรยีงกนั ขณะรอ้งต้องคอยฟังเสยีง
ของผูอ้ื่นดว้ย ไมร่อ้งดงัเกนิไปไมต่ะโกน หรอืตะเบง็เสยีง เสยีงเพลงทีร่อ้งนัน้จงึจะฟังไพเราะ 
 การเชญิชวนใหเ้พื่อนๆ รอ้งเพลงร่วมกนัเป็นสิง่ด ีเพราะท าใหเ้กดิความกลา้มคีวามสนุกสนาน 
มคีวามเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั และก่อใหเ้กดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ เพลงหมูท่ีน่ ามารอ้งควรเป็นเพลง
ทีเ่รา้ใจ ปลุกใจใหเ้ขม้แขง็ มคีวามกลา้หาญ หลกีเลีย่งในการประพฤตชิัว่ ประพฤตปิฏบิตัแิต่ในสิง่ที่ดี
งาม 
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เครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลง 
 การร้องเพลงจะสนุกสนานมากขึ้น ถ้ามี
เครื่องดนตรีประกอบเพื่อให้จงัหวะ จะท าให้เกิด
ความพร้อมเพรยีงกนั ลูกเสอืที่สามารถเล่นเครื่อง
ดนตรไีด้ เช่น หบีเพลงปากเมโลเดยีน กีตาร์ ขลุ่ย 
ฯลฯ ควรน ามาเล่นประกอบการรอ้งเพลง ซึง่จะช่วย
ใหเ้พลงไพเราะ และน่าฟังยิง่ขึน้ 

 
 
การแสดงประกอบเพลงและดนตรี 
 การแสดงท่าทางประกอบเพลงและดนตร ีเช่น แสดงท่าร าเลยีนแบบสตัวต่์าง ๆ ลูกเสอืตอ้งฝึก
แสดงท่าทางประกอบเพลง โดยสงัเกตจากเพื่อน หรอืจากประสบการณ์ทีเ่คยพบเหน็ และสงัเกตท่าทาง
ของสตัวบ์างชนิด แลว้น ามาปรบัปรงุฝึกฝนใหช้ านาญ 
 

หุ่นเชิด 
 หุ่น คอื สิง่ทีม่นุษยป์ระดษิฐข์ึน้ อาจเป็นหุ่นคน หุ่นสตัว ์หรอืสิง่ของ แลว้น ามาเชดิใหเ้กดิ
ท่าทางและมคี าพดูจากเสยีงของผูเ้ชดิประกอบ 
 หุ่นมหีลายชนิด เช่น หุ่นน้ิวมอื หุ่นมอื หุ่นกระบอก หุ่นชกั และหุ่นเงา หรอืหนงัตะลุง 
 

เครื่องดนตรีชนิดต่าง 
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 การแสดงหุ่นเพื่อความบนัเทงิ อาจเชดิหุ่นโดยเลอืกนิทานทีส่นุก มตีวัละครไมม่ากนกั เมือ่
เลอืกว่าจะเชดิหุ่นเรือ่งอะไร มตีวัละครอยา่งไรแลว้ กจ็ดัท าหุ่นขึน้ตามตวัละครเหล่านัน้ 

การท าหุ่นมือจากถงุกระดาษ 
วสัดท่ีุใช้ 
1. ถุงกระดาษสนี ้าตาลชนิดเนื้อหนา 1 ใบ 
2. กระดาษแขง็สเีทาขาว 
3. สเีมจกิหรอืกระดาษส ีใชต้ดิแทนการระบายส ี
4. กรรไกรตดักระดาษ 
5. แป้งเปียก 

 
 วิธีท า 
 1. วาดหุ่นทีต่อ้งการบนกระดาษเทาขาว แลว้ใชก้รรไกรตดัหุ่นออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนตวัและ
ส่วนตวัหุ่น 
 2. ระบายสหีุ่น หรอืจะใชก้ระดาษสตีดิบางส่วนแทนการระบายสกีไ็ด้ 
 3. ทาแป้งเปียกดา้นหลงัภาพ แลว้ตดิส่วนหวัหุ่นทีก่น้ถุงกระดาษ ตดิส่วนตวัหุ่นทีข่า้งถุง
กระดาษ ทิง้ใหแ้หง้แลว้น าไปเชดิได้ 
 
 การท าหุ่นจากกล่องกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หุ่นกระบอก หุ่นชัก 

กล่องกระดาษ หุ่นที่ท าจากกล่องกระดาษ 
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 วสัดท่ีุใช้ 
 1.  กล่องกระดาษแขง็ขนาดเลก็ทีม่สีอดเขา้ได้ 
 2.  กระดาษแขง็ 
 3.  สเีมจกิหรอืกระดาษสใีชต้ดิแทนการระบายส ี
 4.  กรรไกรตดักระดาษ 
 5.  แป้งเปียก 
การเชิดหุ่น 
 ใชฝ่้ามอืและนิ้วมอืสอดเขา้ไปในหวัหุ่นแลว้เชดิ ถา้เป็นหุ่นทีม่แีขนจะสอดนิ้วชีท้ีห่วัหุ่นน้ิวกลาง
และน้ิวหวัแมม่อืทีแ่ขนทัง้สองขา้ง เมือ่เคลื่อนไหวนิ้วทัง้สาม หุ่นจะดคูลา้ยมชีวีติขึน้ทนัท ี
 ถา้เป็นหุ่นทีไ่มม่แีขน จะสอดนิ้วหวัแมม่อืทีป่ากล่างของหุ่น นิ้วทีเ่หลอืสอดไวบ้นปากของหุ่น 
เมือ่ขยบันิ้วเขา้หากนั หุ่นจะเคลื่อนไหวคลา้ยก าลงัพดู 
 
การเชิดหุ่น 
 ตอ้งแบ่งหน้าทีก่นั เริม่จากการสรา้งเวทสี าหรบัเชดิหุ่น ท าฉาก และก าหนดตวัผูเ้ชดิ คนหนึ่ง
อาจเชดิหุ่นได ้1 ถงึ 2 ตวั ขณะเชดิหุ่นตอ้งพดูตามบทหรอืตามเรือ่งทีก่ าหนดไว ้โดยท่องจ าบทใหไ้ด ้
ถา้มดีนตรปีระกอบผูดู้จะสนุกเพลดิเพลนิมากขึน้ 
 ถา้การเชดิหุ่นมบีทรอ้งเพลงรวมอยู่ดว้ย และถา้ผูเ้ชดิบอกใหผู้ด้รูว่มรอ้งเพลงลกูเสอืทุกคนควร
รว่มรอ้งเพลงโดยพรอ้มเพรยีงกนั จะเพิม่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิมากขึน้อกีดว้ย 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. แบ่งกลุ่มใหลู้กเสอืร่วมกนัจดักจิกรรมแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น การรอ้งเพลง  การเต้นร า การ

เล่านิทาน การแสดงละคร การเชดิหุ่น เป็นตน้ โดยใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มฝึกซอ้มมาล่วงหน้าแลว้น ามาแสดง
ใหเ้พื่อนด ู

2. ใหลู้กเสอืแต่ละหมู่จดัท าอุปกรณ์หรอืเครื่องดนตรงีา่ยๆ ทีใ่ชป้ระกอบการจดักจิกรรมบนัเทงิ
ต่าง ๆ เช่น หุ่นกระบอก หุ่นนิ้วมอื ส่วนกลองอาจท าจากกระป๋อง ป่ีท าจากล าไผ่เล็ก  ๆ และที่เคาะ
จงัหวะท านากฝาขวดน ้าอดัลม เป็นตน้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21   การเตรียมส่ิงของ อาหาร และการแสดง    เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืสามารถเตรยีมสิง่ของ อาหาร เพื่อการเดนิทางไกลและการอยูค่่ายพกัแรมได้ 
 1.2  ลกูเสอืสามารถเตรยีมการแสดงได้ 
 

2.  เน้ือหา   
 2.1  การเตรยีมสิง่ของส าหรบัการอยูค่่ายพกัแรม 
 2.2  การเตรยีมอุปกรณ์การประกอบอาหาร ส าหรบัการเดนิทางไกล 
 2.3  การเตรยีมการแสดง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  ฐานสาธติ การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ การประกอบอาหาร และการแสดง 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืวเิคราะหก์นัว่าถา้จะเดนิทางไกลไปยงัสถานที่ 
       เราไมคุ่น้เคย เขาจะเตรยีมสิง่ของอะไรไปบา้ง และหากเราเหงาคดิถงึบา้นเราจะ 
       มวีธิกีารอยา่งไรใหค้ลายเหงา 
   2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืเรยีนรูจ้ากฐานกจิกรรม ดงันี้ 
    ฐานที ่1 การจดัอุปกรณ์เครื่องใช ้ยารกัษาโรค แสงสว่าง เครือ่งนุ่งห่ม 
      ส าหรบัไปอยูค่่ายพกัแรม 
    ฐานที ่2 การบรรจ ุวสัดุ อุปกรณ์ สิง่ของเครือ่งใชใ้น เป้ หรอืกระเป๋าส่วนตวัให้
เหมาะสม 
    ฐานที ่3 การประกอบอาหาร การใชอ้าหารแหง้ส าเรจ็รปู และอุปกรณ์ประกอบอาหาร 
    ฐานที ่4 การแสดง เช่น ดนตร ีขบัรอ้งเพลง การก่อไฟ การละเล่นต่าง ๆ 
  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุสาระส าคญัทีไ่ดร้บั 
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  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายการเตรยีมการบนัเทงิ 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
 
5 .  การประเมินผล 
 5.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมในการเตรยีมสิง่ของ อาหาร เพื่อการเดนิทางไกลและ
การอยูค่่ายพกัแรม  
 5.2 สงัเกตการเตรยีมตวัการแสดง 

 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
 

เพลง 
สขุใจค่ายพกัแรม 

  สุขใจเมื่อไดม้าอยูค่า่ย  สุขใจเมื่อไดม้าพกัแรม 
  คนืน้ีพระจนัทรส์วยแจม่ พกัแรมๆ สุขใจ 
  สุขใจเมื่อไดม้ารอ้งเลน่  รม่เยน็เมื่อไดม้าพกัใจ 
  สุขน้ีทีเ่ราฝันใฝ่   สุขใจเมื่อไดม้าพกัแรม (ซ ้า) 

 
เกม 

เกมขึน้เขาลงห้วย 
ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก  ระยะระหว่างหมู่ 3  ก้าว  ระยะต่อ 5  ก้าว  ให้คน

สุดทา้ยรองนายหมู่ยนืตรง  คนต่อมายนืก้มหลงั  คนถดัไปยนืแยกขา  ( สลบัเรื่อย ๆ ไป
จนถงึหวัแถว ) 
 เมื่อสญัญาณเริม่ ใหร้อนายหมู่เป็นผูว้ิง่ ขา้มคนทีอ่ยูข่า้งหน้า แลว้มุดคนทีอ่ยู่ถดัไป 
เมื่อไปถึงหวัแถว ก็ยกมอืขึ้นใหส้ญัญาณ คนท้ายแถวจะเป็นผูว้ิง่ จะมุดหรอืกระโดดก่อน
สุดแต่คนทีย่นือยูข่า้งหน้าจะยนืในทา่ใด  

การตดัสิน  หมูใ่ดหมดก่อน และนัง่ลงก่อนจะชนะ 
 
 



134 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือตรี ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
การข้ึนต้นไม้ 

 การขึน้ตน้ไม ้ถา้ตน้ไมต้น้นัน้มกีิง่กา้นสาขา กส็ามารถปีนขึน้ลงไดง้า่ย ขอ้ควรระวงัคอืจบัใหม้ัน่ 
ระวงัสะเกด็ของตน้ไมห้ลุดเกีย่วกบัเสือ้ผา้ของเรา จงึควรเลอืกขึน้ตน้ไมท้ีไ่มม่สีะเกด็ 
 กรณีต้นไมน้ัน้เป็นต้นไมท้ีเ่ป็นล าสงูชะลดู ไม่มกีิง่ก้านสาขา ผูข้ ึน้ต้องใชเ้ครื่องมอืช่วยผ่อนแรง 
เช่น เขม็ขดัขึน้ตน้ไม ้เชอืกคลอ้งพยงุตวั เหลก็หรอืไมท้ าลกูทอยส าหรบัเหยยีบหรอืเกาะยดึ 
 ลกูเสอืตอ้งตรวจสอบลกูทอยว่าอยูต่อกตดิแน่น สามารถรบัน ้าหนกัตวัเราได ้ไมเ่ช่นนัน้อาจเกดิ
อนัตรายต่อตวัเราได ้
 ดงันัน้ลูกเสอืจงึไม่ควรปีนป่ายขึน้ต้นไมด้ว้ยตนเอง และหากไม่มอุีปกรณ์ ไม่มัน่ใจ ลูกเสอืต้อง
หลกีเลีย่ง และไมข่ึน้ตน้ไมอ้ยา่งเดด็ขาด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การปฏบิตักิจิกรรมใด ๆ กต็าม ควรรอบคอบเพราะจะท าใหเ้ราปลอดภยัเสมอ 

 
ใบความรู้ 

การเตรียมส่ิงของส าหรบัการเดินทางไกล 
 

 ในการเดนิทางไกลระยะสัน้ๆ ทีใ่ชเ้วลาไม่นาน ลูกเสอือาจไม่ต้องเตรยีมอาหารไปรบัประทาน 
แต่ถา้ไปไกลและใชเ้วลานานกว่าครึง่วนักต็อ้งเตรยีมอาหารไปรบัประทานดว้ย เช่น ขา้วห่อ ขา้วต้มมดั 
หรอือาหารห่ออย่างอื่น ในกรณีเช่นนี้ลูกเสอืจะต้องมเีครื่องหลงั (ย่าม) เพื่อใส่อาหารส าเรจ็รูปและ
สิง่ของจ าเป็นอื่น ๆ  หรอืถ้ามกีารพกัแรมค้างคนื กต็้องมกีารเตรยีมการเรื่องเครื่องหลงัใหพ้รอ้ม และ
เหมาะสมกบัการเดนิทางไกลไปพกัคา้งคนื อุปกรณ์ทีต่อ้งจดัเตรยีมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรอื อุปกรณ์ประจ าตวั รวมทัง้เครือ่งปัจจบุนัพยาบาล 
 2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรอือุปกรณ์ส าหรบัหมูห่รอืกอง 
 

อปุกรณ์เฉพาะบคุคล ควรเป็นสิง่จ าเป็น และมนี ้าหนกัไมม่ากนกั ไดแ้ก่ 
 1. กระตกิน ้า ใส่น ้าสะอาดใหเ้ตม็ 
 2. เครือ่งใชป้ระจ าตวั เช่น ผา้เชด็ตวั ผ้าขาวมา้ ผา้ถุง สบู่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน รองเทา้แตะ ไฟ
ฉาย ชอ้นสอ้ม จานขา้ว ยาทากนัยงุ เป็นตน้ 
 3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง (กระโปรงส าหรบัเนตรนาร)ี 
ผา้พนัคอ หมวก เขม็ขดั รองเทา้ ถุงเทา้ เป็นตน้   
 4. เขม็ทศิ แผนที ่สมดุจดบนัทกึการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา 
 5. ฤดฝูนตอ้งเตรยีมชุดกนัฝน ฤดหูนาวใหเ้ตรยีมเสือ้กนัหนาว 
 6. เครือ่งนอน เช่น เตน็ท ์ผา้ปทูีน่อน เสื่อ ผา้ห่ม ถุงนอน เป็นตน้ 
 7. ถุงพลาสตกิ เพื่อใชส้ าหรบัใส่เสือ้ผา้เปียกชืน้หรอืเสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้ 
 8. เชอืกหรอืยางเพื่อใชผ้กูรดัอุปกรณ์สิง่ของเลก็ ๆ น้อย ๆ 
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การเตรียมเคร่ืองปัจจบุนัพยาบาลส่วนตวัส าหรบัการเดินทางไกล 
 ในการปฏบิตักิจิกรรมเดนิทางไกล บางครัง้ลกูเสอือาจเกดิอาการเจบ็ป่วยหรอืไมส่บาย ดงันัน้ 
ควรเตรยีมเครือ่งปัจจบุนัพยาบาลส่วนตวัไปดว้ย ดงันี้ 
 1. ยาประเภทต่าง ๆ เช่น ยาลม ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ปวดท้อง ยาแดง ยาเหลอืง ทงิเจอร์ 
แอมโมเนีย ขีผ้ ึง้ ฯลฯ 
 2. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผา้พนัแผล ผา้กอซ ส าล ีฯลฯ  
อปุกรณ์ ส่วนรวม หรืออปุกรณ์ส าหรบัหมู่หรือกอง 
 เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัทุกคนในหมูห่รอืกอง ในการอยู่ค่ายพกัแรมรว่มกนั และตอ้งแบ่งหน้าที่
กนัน าสิง่ของไป เช่น 
 - นายหมู ่เอาตะเกยีง มดีพรา้ และแผนที ่ 
 - รองนายหมู ่น าพลัว่สนาม เตน็ท ์กระดาษช าระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 
ถงัน ้า กะละมงั  ไมข้ดีไฟ เชือ้ไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
 - หวัหน้าคนครวั เตรยีมกระทะ หมอ้ ทพัพ ีหมอ้ ส าหรบัปรงุอาหาร กระทะ มดีท าครวั 
 - รองหวัหน้าคนครวั น ากบัขา้ว เครือ่งปรงุ อาหารสด อาหารแหง้ และอาหารกระป๋องส าหรบั
รบัประทานทัง้หมู่ 
ส่ิงท่ีไม่ควรบรรจเุคร่ืองหลงั  
 ไม่ควรน าสิง่ของอื่น ๆ ทีไ่ม่จ าเป็นและของมคี่าทุกชนิดไป เช่น สายสรอ้ยทองค า โทรศพัทร์าคา
แพง เครือ่งเล่นรวมถงึอุปกรณ์อเิลค็โทรนิกอื่น ๆ ฯลฯ น าเงนิตดิตวัไปเท่าทีจ่ าเป็นตอ้งใชร้วมทัง้ไม่พกพา
อาวุธทุกชนิด 
 
การบรรจส่ิุงของลงในถงุเคร่ืองหลงัหรือกระเป๋า 
  เครื่องหลงั คอื ถุงหรอืกระเป๋าส าหรบัใส่สิง่ของต่าง ๆ และใชส้ะพายหลงัเพื่อใหส้ามารถ
น าสิง่ของไปยงัสถานทีต่่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวกเครื่องหลงัจงึเป็นสิง่ส าคญัและมคีวามจ าเป็นมากส าหรบั
การเดนิทางไกล เพราะลูกเสอืต้องใชบ้รรจุอุปกรณ์ประจ าตวั อุปกรณ์ประจ าหมู่ ซึง่ต้องน าไปใชใ้นการ
อยูค่่ายพกัแรม มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. เลอืกเครือ่งหลงัทีม่ขีนาดพอเหมาะไมเ่ลก็หรอืใหญ่จนเกนิไป 
 2. บรรจุสิง่ของทีม่นี ้าหนักมากหรอืสิง่ของทีใ่ชภ้ายหลงัไวข้า้งล่าง ส่วนสิง่ของทีใ่ชก่้อนหรอืใช้
รบีด่วน เช่นไฟฉาย เสื้อกนัฝน ไม้ขดีไฟ ฯ ให้บรรจุไว้ข้างบนสุดเพื่อสามารถน าออกมาใช้ได้อย่าง
สะดวก 
 3. บรรจุสิง่ของนุ่ม ๆ เช่น ผ้าเชด็ตวั ผ้าห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ ตรงส่วนที่ส ัมผสักบัหลงัของลูกเสอื
เพื่อจะไดไ้มเ่จบ็หลงัขณะเดนิทาง 
 4. สิง่ของบางประเภท เช่น ยารกัษาโรค ขา้วสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรอืถุงพลาสตกิก่อน
แลว้จงึบรรจลุงเครือ่งหลงั  
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 5. ในกรณทีีถุ่งนอน และผา้ห่มบรรจเุครือ่งหลงัไมไ่ด ้ใหผ้กูถุงนอนและผา้ห่มนอนของลกูเสอืไว้
นอกเครือ่งหลงั คลุมดว้ยแผ่นพลาสตกิใสเพื่อกนัการเปียกน ้า 
 6. เครือ่งหลงัทีล่กูเสอืน าไปตอ้งไมห่นกัจนเกนิไป เพราะจะท าใหล้กูเสอืเหนื่อยเรว็ น ้าหนกัของ
เครื่องหลงัควรหนักไม่เกนิ 1 ใน 5 ของน ้าหนักตวัลูกเสอื เช่น ถ้าลูกเสอืหนัก 60 กโิลกรมัเครื่องหลงั
ควรหนกัไมเ่กนิ 12 กโิลกรมั เป็นตน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      รองเท้าผ้าใบ 

 
     ชุดล าลอง 
 

 
    รองเท้าแตะ 

 
  ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัว 

 
         สมุดบันทึก 
 

 
   ไฟฉาย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 22   การปฏิบติัตามกฎและเคร่ืองหมายจราจร                เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. ลกูเสอืบอกความหมายของสญัญาณไฟจราจรและเครือ่งหมายจราจรไดถู้กตอ้ง 

2. ลกูเสอืปฏบิตัติามกฎและเครือ่งหมายจราจรไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

2. เน้ือหา 
 กฎและเครือ่งหมายจราจร 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง เกม 
 3.2  ใบความรู ้  
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัสถานทีเ่ป็นถนนจ าลอง ทบทวนเครือ่งหมายจราจร (สญัญาณไฟ
จราจร 
         สญัญาณไฟคนขา้มถนน ป้ายจราจร) และสาธติการเดนิถนนและขา้มถนนอย่าง
ปลอดภยั 
    2)  หมูล่กูเสอืฝึกปฏบิตัติามสญัญาณไฟจราจร สญัญาณไฟคนขา้มถนน  ป้ายจราจร และ 
         การเดนิถนนและขา้มถนนอย่างปลอดภยั 
   3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป  
 4.4   ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5   พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5 .  การประเมินผล 
 5.1  ซกัถามความหมายของสญัญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร 
 5.2  สงัเกตการปฏบิตัติามกฎและเครือ่งหมายจราจร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 
 

เพลง 
ข้ามถนน 

 
                 อยา่เหมอ่มองตอ้งดขูา้งหน้า  อกีซา้ยและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
                หากยวดยานมากหลายกต็อ้งอดใจทน อยา่ตดัหน้ารถยนตท์ุกทุกคนควรระวงัเอย 

มง แซะ มง แซะ แซะ มงตะลุ่มตุมมง  (ซ ้า) 
 
 

ข้ามถนน 
 

   ขา้มถนนบนสะพานลอย  หรอืลอดอุโมงคเ์หนื่อยหน่อย  แต่กป็ลอดภยัด ี
   ขา้มถนนบนทางมา้ลาย  มองขวามองซา้ย   และมองขวาอกีท ี   
                    หากปลอดภยัขา้มไดอ้ย่ารอร ี  ครึง่หลงัมองซา้ยอกีท ีเพราะอาจจะมรีถมา 
 
เกม 

 เกมซิบ – แซบ 
 ทุกคนนัง่เป็นวงกลม มลีูกเสอืคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลูกเสอืที่อยู่ในวงกลมต้องพยายามจ าชื่อ 
นามสกุล  ของผูท้ีอ่ยูท่างขวาและซา้ยมอืใหไ้ด ้ ผูท้ีอ่ยูต่รงกลางจะเดนิไปรอบ ๆ วงกลม แลว้ชีม้อืไปยงั
ลกูเสอืคนหนึ่งแลว้พดูว่า “ซบิ”  พรอ้มกบันบั “1 – 2 – 3 -4 – 5”  ผูท้ีถู่กชีต้อ้งบอกชื่อ  นามสกุล ของผู้
ที่อยู่ทางซ้ายมอื  ถ้าพูดว่า “แซบ” พรอ้มกบันับ “1 – 2 – 3 -4 – 5”  ผู้ที่ถูกชี้ต้องบอกชื่อ  นามสกุล 
ของผูท้ีอ่ยูท่างขวามอื 
การตดัสิน  

1. ลกูเสอืทีถู่กชีจ้ะตอ้งบอกชื่อ  นามสกุลใหค้รบก่อนนบัถงึ 5 
2. ถา้บอกผดิ หรอืบอกซ ้า หรอืนึกไมอ่อก ตอ้งเปลีย่นมาอยูก่ลางวงกลมคอยเป็นผูช้ีต่้อไป 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
กบกบัหนู 

  หนูเเก่ตวัหนึ่งเดนิทางรอนแรมมาจนถงึล าธารทีช่ายป่าหนูต้องการจะขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มจงึ
เขา้ไปหากบตวัน้อยทีอ่ยู่รมิล าธารเเลว้ขอรอ้งใหก้บช่วยพาขา้มล าธารไปฝัง่ตรงกนัขา้มเจา้กบตวัน้อย
มองดหูนูอยา่งพจิารณาเเลว้จงึปฏเิสธอย่างสุภาพว่า "โธ่ ฉนัน่ะตวัเลก็พอๆ กบัท่านเเลว้จะพาท่านขา้ม
ล าธารไปไดอ้ย่างไรกนัล่ะจ๊ะ " แต่หนูไมย่อมเปลีย่นความคดิ  อา้งว่าตนเป็นสตัวผ์ูอ้าวุโสกว่า ถา้กบไม่
ช่วย ตนจะไปป่าวประกาศใหส้รรพสตัวท์ัง้หลายรูถ้งึความใจด าของกบเมื่อถูกขู่เขญ็เช่นนัน้ กบจงึต้อง
จ ายอมให้หนูเอาเท้าผูกกบัเท้าของตน เเล้วก็พาว่ายข้ามล าธารไปเเต่ทว่าพอว่ายไปได้เเค่ครึ่งทาง
เท่านัน้กบกเ็ริม่หมดเเรงก่อนทีท่ ัง้คู่จะจมน ้าตายเหยีย่วตวัหนึ่งกโ็ฉบลงมาจกิเอาทัง้กบเเละหนูไปกนิ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คดิประโยชน์จากผูท้ีไ่มส่ามารถใหไ้ด ้ยอ่มมเีเต่เสยีหาย 
 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ   
 2. ความรบัผดิชอบ  
 3. กตญัญ ู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
 

เคร่ืองหมายจราจร และความปลอดภยัในการเดินถนน 
 
เครื่องหมายจราจร  
 เป็นสญัลกัษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมกัเป็นสญัญาณแสงหรือป้าย เพื่อ
ก าหนดหรอืบงัคบัการเคลื่อนตวัของจราจร การจอด หรอือาจเป็นการเตอืนหรอืแนะน าทางจราจร  
 

สญัญาณไฟจราจร 
 สญัญาณไฟจราจรโดยทัว่ไปประกอบดว้ยสญัญาณไฟสามสตีดิตัง้ตามทางแยกต่างเพื่อควบคุม
การจราจรตามทางแยก โดยทัง้สามส ีไดแ้ก่สแีดงใหร้ถหยดุ สเีหลอืงใหร้ถระวงั เตรยีมหยดุ และสเีขยีว
คอืใหร้ถไปได ้
 ส าหรบัสญัญาณไฟจราจรพเิศษ เช่น มสีเีหลอืงเพยีงสเีดยีวกระพรบิอยู่ใชส้ าหรบัทางแยกทีไ่ม่
พลุกพล่านหมายถงึ ใหร้ะมดัระวงัว่ามทีางแยกและดูความเหมาะสมในการออกรถไดเ้อง, สญัญาณไฟ
จราจรส าหรบัการขา้มถนน เป็นตน้ 
 

สญัญาณไฟจราจรส าหรบัการเดินรถ ม ี3 ส ีคอื สแีดง สเีหลอืง และสเีขยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สีแดง    หมายถงึ ใหร้ถทุกคนัหยดุหลงัแนวเสน้ทีก่ าหนดไว้ 
 สีเหลือง หมายถงึ ใหร้ถทีแ่ล่นอยูเ่ตรยีมหยดุ  หรอืใหร้ถทีจ่อดอยู่เตรยีมแล่น 
 สีเขียว  หมายถงึ ใหร้ถแล่นผ่านไปได ้
 
สญัญาณไฟส าหรบัคนข้ามถนน  
 สญัญาณไฟส าหรบัคนขา้มถนนจะมรีปูคนในสญัญาณไฟ ม ี2 ส ีคอื สแีดง และสเีขยีว 
 สีแดง    หมายถงึ หา้มขา้มถนน 
 สีเขียว  หมายถงึ ขา้มถนนได ้

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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ป้ายจราจร เป็นป้ายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
- ป้ายบงัคบั  มกัจะมพีืน้สขีาว ขอบสแีดง เป็นป้ายก าหนด ตอ้งท าตาม เช่น หา้มเลีย้วขวา 
- ป้ายเตอืน  มกัจะมพีืน้สขีาว ขอบสดี า จะเป็นป้ายแจง้เตอืนว่ามอีะไรอยูข่า้งหน้า 
- ป้ายแนะน า  เป็นป้ายทีแ่นะน าการเดนิทางต่างๆ อาท ิทางลดั ป้ายบอกระยะทาง เป็นตน้ 

ป้ายจราจร ความหมาย 

 

แสดงต าแหน่งทางขา้มถนน            

 

เครือ่งหมายทางขา้มถนน 

 

โรงเรยีน ระวงัเดก็ :ทางขา้งหน้ามโีรงเรยีนตัง้อยูข่า้งทางใหข้บัรถให้
ชา้ลงและระมดัระวงัอุบตัเิหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึน้แก่เดก็นักเรยีนถ้าเดก็
นกัเรยีนก าลงัเดนิขา้มถนนใหห้ยดุรถใหเ้ดก็นกัเรยีนขา้มถนนไปได้
โดยปลอดภยัถา้เป็นเวลาทีโ่รงเรยีนก าลงัสอนใหง้ดใชเ้สยีงสญัญาณ
และหา้มใหเ้กดิเสยีงรบกวนดว้ยประการใด ๆ 

 

ระวงัคนขา้มถนน :ทางขา้งหน้ามทีางส าหรบัคนขา้มถนน หรอืมี
หมูบ่า้นราษฎรอยูข่า้งทางซึง่มคีนเดนิขา้มไปมาอยูเ่สมอ ใหข้บัรถให้
ชา้ลงพอสมควรและระมดัระวงัคนขา้มถนนถ้ามคีนก าลงัเดนิขา้ม
ถนนใหห้ยดุใหค้นเดนิขา้มถนนไปไดโ้ดยปลอดภยั 

 

เฉพาะคนเดนิ :บรเิวณทีต่ดิตัง้ป้ายเป็นบรเิวณทีก่ าหนดใหเ้ฉพาะคน
เดนิเท่านัน้ 

 

หยดุ : รถทุกชนิดตอ้งหยดุเมือ่เหน็ว่าปลอดภยัแลว้ จงึใหเ้คลื่อนรถ
ต่อไปไดด้ว้ยระมดัระวงั 

 

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

1.  ถนนทีม่ทีางเทา้  เดนิบนทางเทา้และเดนิชดิดา้นซา้ยของทางเทา้ 
2.  ถนนทีไ่มม่ทีางเทา้ เดนิชดิขอบดา้นขวาของถนน เมือ่มรีถแล่นสวนมาจะไดร้ะมดัระวงั 
3.  เดนิถนนตอนกลางคนืควรถอืไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสือ้ผา้สขีาวหรอืสอ่ีอน 
4.  เดก็ทีย่งัขา้มถนนไมเ่ป็น ตอ้งมผีูใ้หญ่ดแูลโดยจงูเดก็ใหเ้ดก็เดนิดา้นในห่างขอบถนน   

 
การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภยัใหป้ฏบิตั ิ ดงันี้ 

1. ข้ามสะพานลอย ทางข้ามที่มสีญัญาณไฟส าหรบัคนข้าม  ทางม้าลาย หรอืบรเิวณจุดที่มี
ต ารวจอ านวยความสะดวก รอใหร้ถจอดสนิทก่อนจงึขา้มไดแ้ละระมดัระวงัรถทีข่บัแซงขึน้มา 

2. ถ้าไม่มสีะพานลอย หรอืทางข้ามที่มสีญัญาณไฟ หรอืทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ
ระมดัระวงั  หยุดที่ขอบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หนักลบัมาดูรถทางซ้าย แล้วหนักลบัไปดูรถ
ทางขวาอกีครัง้  เมือ่ไมม่รีถหรอืรถอยู่ไกลจงึขา้มถนนอยา่งระมดัระวงั โดยเดนิทางตรง 

3. ไม่ควรวิง่  ไม่ควรเดนิยอ้นกลบักลางทาง  และไม่ควรหยุดเก็บของทีต่กหล่นอยู่กลางถนน 
ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อคุยโทรศพัท์ หาของในกระเป๋าหรอืก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนนเด็ดขาด 
เพราะอาจเสยีหลกั หกลม้จนโดนรถเฉี่ยวชนได ้
 4. เพิม่ความระมดัระวงัการข้ามถนนบรเิวณทางแยกและบรเิวณที่มสีิง่บดบงั เช่น ท้ายรถ
ประจ าทาง ซอยทีม่รีถจอด 
 5.การขา้มถนนทีม่รีถเดนิทางเดยีว ควรหยดุดวู่ารถวิง่มาจากทางใดและระมดัระวงัรถทีว่ ิง่ยอ้นศร
หากเป็นถนนทีม่เีกาะกลาง ควรขา้มทลีะครึง่ถนน และหยดุพกัทีเ่กาะกลางหากไม่มรีถค่อยขา้มครึง่หลงั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยท่ี 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23   เดก็ไทยไม่กินหวาน                 เวลา   3   ชัว่โมง 
 
1 .  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึผลเสยีของการบรโิภคน ้าตาลมากเกนิไปได้ 
 1.2  ลกูเสอืสามารถบอกวธิปีฏบิตัตินเพื่อป้องกนัปัญหาสุขภาพจากการบรโิภคน ้าตาลได้ 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1  ลกูเสอืมคีวามสามารถในการวเิคราะหถ์งึปรมิาณของน ้าตาล ในขนมทีม่รีสหวานและ 
   เครือ่งดื่มทีน่ิยมดื่มกนัอยูใ่นปัจจบุนั 
 2.2  ลกูเสอืสามารถป้องกนัตนเองจากปัญหาสุขภาพทีอ่าจตามมาได้ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.3  ภาพเดก็อว้น และเดก็ฟันผุ 
 3.4  กล่อง กระป๋องหรอืขวด เครือ่งดื่ม น ้าอดัลม ทีม่ขีอ้มลูโภชนาการชุดละ 4 ชนิด เช่น  
   นมชนิดต่าง ๆ  น ้าอดัลมสต่ีาง ๆ  ชาพรอ้มดื่มบรรจุขวด น ้าผลไม ้หรอืเครือ่งดื่มทีเ่ดก็ดื่ม 
   เป็นประจ าในทอ้งถิน่ จ านวนชุดเท่ากบัจ านวนหมูล่กูเสอื 
  3.5  กระดาษปรูฟ๊ ปากกาเคม ี
  3.6  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
       (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหก้องลกูเสอืดภูาพเดก็อว้น/เดก็ฟันผุแลว้ชวนคดิชวนคุยว่า น่าจะ
เกดิ 
          จากสาเหตุใดไดบ้า้ง (เช่น ลกูอม ขนมหวาน เครือ่งดื่มทีม่นี ้าตาลมาก ฯลฯ) 

      (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกกล่อง/ขวด/กระป๋อง เครื่องดื่ม ใหล้กูเสอืหมู่ละ 1 ชุด และ
มอบหมาย ใหลู้กเสอืแต่ละหมูส่ ารวจปรมิาณน ้าตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิด โดย
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ค านวณปรมิาณ น ้าตาลออกมาเป็นจ านวนชอ้นชาต่อกล่อง/ขวด/กระป๋อง (1 ชอ้นชา 
= 4 กรมั) 

     (3)  หลงัการค านวณใหเ้ปรยีบเทยีบว่า เครือ่งดื่มชนิดใดมปีรมิาณน ้าตาลมากทีสุ่ด 
                และน้อยทีสุ่ด แลว้ส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
      (4)  ลกูเสอืรายงานทลีะหมูจ่นครบ 
      (5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิว่าลกูเสอืไดข้อ้คดิอะไรจากกจิกรรมนี้ 
      (6)  กองลกูเสอืรว่มกนัรวบรวมผลการวเิคราะหข์องแต่ละหมู ่ท าเป็นตารางตดิบอรด์ 
 

       (7)  มอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละคนจดบนัทกึ  ชนิดและปรมิาณ  เครือ่งดื่มและลูกอม         
                          ทีร่บัประทานใน  1 วนั  เพื่อน ามาคุยกนัครัง้ต่อไป 
   4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
       5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลงหรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
      (1)  ลกูเสอืนัง่ลอ้มวงตามหมู ่ พดูคุยแลกเปลีย่น และช่วยกนัวเิคราะหว์่าสมาชกิแต่ละคน 
                         กนิน ้าตาลจากเครือ่งดื่มและลกูอม วนัละกีช่อ้นชา (เครือ่งดื่มดูจากตารางครัง้ก่อน 

/ ลกูอม 1 เมด็ มนี ้าตาลประมาณ 1 ชอ้นชา) 
      (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้มลูปรมิาณน ้าตาลทีบ่รโิภคต่อวนั ส าหรบัเดก็ทีอ่ยูใ่นวยัลกูเสอื 
         สามญัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4ไมค่วรกนิน ้าตาลเกนิวนัละ 5 ชอ้นชา 

      (3)  ใหแ้ต่ละหมูส่ ารวจดวู่า มสีมาชกิกีค่นทีก่นิน ้าตาลจากลกูอมและเครือ่งดื่มเกนิ  
                             5 ชอ้นชาต่อวนั แลว้ส่งตวัแทนรายงานในกอง 

      (4)  ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้ก ากับลูกเสือ เพิ่มเติมดังนี้  “นอกจากลูกอมและ
เครือ่งดื่ม 

                         แลว้ลกูเสอืยงัไดน้ ้าตาลจากอาหารอื่น ๆ อกีดว้ย เช่น บางคนชอบเตมิน ้าตาลลงใน 
                         ก๋วยเตีย๋วทลีะหลายๆชอ้น” 

      (5)  ชวนคดิว่า “นอกจากก๋วยเตีย๋ว ลกูอม ขนม และเครือ่งดื่มแลว้ ลกูเสอืคดิว่ายงัม ี
                             น ้าตาลในอาหารใดอกีบา้งทีต่อ้งควรระวงั” 
      (6)  ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวมและสรปุค าตอบทีไ่ด ้ชวนคดิว่าลกูเสอืไดข้อ้คดิอะไร 
                             จากกจิกรรมนี้  

      (7)  มอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมูห่าขอ้มลู “วธิป้ีองกนัปัญหาสุขภาพจากการ  
                  รบัประทานน ้าตาลมากเกนิไป” หมูล่ะ 3 ขอ้ 
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  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

  
 4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 3 

  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
      (1)  ลกูเสอืแต่ละหมู่รายงาน“วธิป้ีองกนัปัญหาสุขภาพจากการรบัประทานน ้าตาลมาก

เกนิไป” 
      (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวมและใหลู้กเสอืช่วยกนัโหวตว่าวธิใีดทีลู่กเสอืท าไดง้่ายทีสุ่ด 

       (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิว่า “น ้าตาลเป็นสิง่ทีร่า่งกายไมส่ามารถขบัทิง้ได ้จงึสะสม 
                    อยูใ่นรา่งกาย จะลดปรมิาณน ้าตาลไดต้อ้งเปลีย่นน ้าตาลใหเ้ป็นพลงังาน เช่น  
                    การเดนิเรว็ๆ 1 กโิลเมตร จงึจะลดน ้าตาลทีส่ะสมลงได ้= 4 ชอ้นชา” 

     (4)  ใหแ้ต่ละหมูร่ว่มกนัวางแผนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสมาชกิ ตาม “วธิป้ีองกนัปัญหา 
       สุขภาพจากการรบัประทานน ้าตาลมากเกนิไป” 2 วธิทีีโ่หวตไดใ้น ขอ้ 4 เขยีนลง 
              กระดาษปรูฟ๊ตดิบอรด์ 

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

5 .  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตการมสี่วนรว่มและการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละกองลกูเสอื 
 5.2  ตรวจสอบการอธบิายผลเสยีของการบรโิภคน ้าตาลมากเกนิไป  
 5.3  สอบถามการปฏบิตัติน เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาจากการรบัประทานน ้าตาลมากเกนิไป 
  

6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรู ้และป้องกนัผลเสยีของการบรโิภคน ้าตาลมาก
เกนิไป 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 23 
 

 เพลง 
ขนมเป๊ียะขนมปัง 

    ขนมเป๊ียะขนมปัง (ซ ้า)   ขนมฝรัง่ไสห้ม ู
 ลอดช่องสาค ู (ซ ้า)   ขนมขีห้นูขา้วพอง 
 ทองหยบิฝอยทองเมด็ขนุน  วุน้น ้าเชื่อมโอโ้ออว้นจงั (ซ ้า) 

 
กว๋ยเต๋ียวบะหมี่ 

                                                                          (ท านองเพลงกนิขา้วกบัน ้าพรกิ) 
   ก๋วยเตีย๋วบะหมี ่(ซ ้า)  แกงกะหรีใ่ส่มนั  
  ขนมจนีทอดมนั  (ซ ้า)   เนื้อสเตก็สต ู
  แกงเนื้อแกงหมแูกงไก่   แกงใส่พรกิไทยโอโ้ฮ  
  กะทแิกงไทย  หวานมนั     ช่วยดบัความฝันดารา 

 
เดก็ไทยไม่กินหวาน 

  เดก็ไทยเราไมก่นิหวาน      ปรมิาณน ้าตาล          จะเกนิความจ าเป็น 
  กนิผกัสด  กบัเนื้อนมไข ่    โปรตนีกม็ากมาย        วติามนิกจ็ าเป็น 
  ใหพ้ลงังานด ี  มคีุณประโยชน์      ไมม่โีทษและโรคภยั     รา่งกายแขง็แรง   

 
 
 
 

เกม  
เช้ือโรคติดต่อ 

วธิเีล่น   1.  เขยีนวงกลมรศัมพีอสมควร ใหค้นอยูใ่นวงกลมหลบคนทีว่ ิง่รอบ ๆ วงได ้ 
 2.  ใหล้กูเสอืคนหนึ่งเป็นเชื่อโรค วิง่รอบ ๆ วงกลม  
 3.  ลกูเสอืทีอ่ยูใ่นวงกลม อยา่ใหเ้ชือ้โรคแตะถูกตวัได ้ใครถูกแตะตอ้งออกไปเป็นเชือ้โรค 
 

เรียงตวัอกัษร 
วิธีเล่น   1.  แบ่งลกูเสอืเป็นหมู ่แจกบตัรอกัษรใหห้มูล่ะ 1 ชุด  

 2.  ใหล้กูเสอืแขง่ขนักนัเรยีงบตัรอกัษร ใหเ้ป็นขอ้ความว่า “ท าดทีีสุ่ด” หมูใ่ดเรยีงเสรจ็ก่อน
และ  ถูกตอ้งถอืว่าชนะ 
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เรือกรรเชียง 
วิธีเล่น  ให้แต่ละหมู่ยนืคล่อมไมพ้ลอง ให้คนหน้าสุดหนัหน้าเขา้หาคนอื่น ๆ ให้ทุกคนจบัไมพ้ลองไว้ 
การเคลื่อนที ่เคลื่อนถอยหลงั คนหนึ่งเป็นคนตกีรรเชยีง คนหวัแถวเป็นคนถอืทา้ย หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อน
เป็นผูช้นะ 
 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เดก็โลภ 

 เดก็ชายคนหนึ่งอยากกนิลูกเกาลดัมาก จงึลว้งมอืลงไปในโถ แลว้กอบลูกเกาลดัจนเต็มก ามอื
และไม่สามารถเอามอืออกจาก ปากโถแคบๆ ได้เดก็ชายจงึรอ้งไหอ้ยู่อย่างนัน้เพราะไม่ยอมปล่อยลูก
เกาลดั ออกจากมอืเมื่อผูใ้หญ่คนหนึ่งเดนิผ่านมาเหน็เขา้จงึว่า "ท าไมไม่ปล่อยลูกเกาลดัในมอืเสียก่อน 
ถา้ลว้งหยบิเกาลดั ทลีะลกูเดยีว กส็ามารถหยบิกนิไดจ้นอิม่เหมอืนกนั มอืกไ็มต่ดิ ปากโถดว้ย" 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ไดท้ลีะน้อย กส็ามารถเกบ็ใหเ้ป็นมากได ้
 

 

ห่านออกไข่เป็นทองค า 
 เชา้วนัหนึ่งชาวนาเดนิเขา้ไปในเลา้ เหน็ห่านทีเ่ลีย้งไวอ้อกไข่เป็นทองค าสวยงามมาก กร็ูส้กึดี
ใจและตื่นเตน้ รบีน าไขไ่ปใหภ้รรยาด ูทัง้สองตกลงใจน าไขท่องค าไปขายจงึกไ็ดเ้งนิมาจ านวนหนึ่งเพยีง
พอทีจ่ะใชจ้า่ยในครอบครวัและซือ้สิง่ของทีต่อ้งการ วนัต่อมาแมห่่านตวัเดมิกอ็อกไขเ่ป็นทองค าอกี สอง
สามภีรรยาต่างดอีกดใีจที่มหี่านวเิศษไว้ในครอบครอง ทุกเช้าจงึเก็บไข่ห่านทองค าไปขายจนมฐีานะ
ร ่ารวยขึน้  ดว้ยความโลภทัง้สองคนจงึปรกึษากนัว่า  
 “เราจะมวัเกบ็ไขห่่านทองค าไปขายวนัละฟองอยูท่ าไม สูจ้บัห่านมาฆ่าน าทองทัง้หมดทีม่อียูใ่น
ทอ้งของมนัไปขายทเีดยีวไมด่กีว่าหรอื”  
 เมือ่ความเหน็ตรงกนั ชาวนาจงึฆ่าห่านแต่เมือ่ผ่าทอ้งดูกลบัพบว่าภายในทอ้งห่านมแีต่ความ
ว่างเปล่า 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  โลภนกัมกัลาภหาย 

 
 

ลากบัเงา 
ชายหนุ่มคนหนึ่งตกลงเช่าลาตวัหนึ่ง เพื่อขีเ่ดนิทางขา้มทอ้งถิน่อนัทุรกนัดารและแหง้แลง้  โดย

มเีจา้ของลาตดิตามไปดว้ย  ครัน้ถงึเวลาเทีย่งแดดรอ้นจดั  ชายหนุ่มจงึลงจากหลงัลามานัง่พกักบัพื้น
ทรายโดยอาศยัร่มเงาของลาเป็นทีบ่งัแดด  เจา้ของลาซึง่ยนืตากแดดอยูเ่หน็ดงันัน้กไ็ม่ยอมอ้างว่าเขามี
สทิธิท์ีจ่ะเขา้ไปหลบแดดในเงาของลามากกว่า แต่ชายหนุ่มโต้แยง้ว่า “ขา้ไดจ้่ายค่าเช่าใหท้่านถูกต้อง
แลว้ ขา้กค็วรจะมสีทิธิท์ีจ่ะใชเ้งาของลาได”้  
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แต่เจา้ของลาไม่ยอมเถยีงว่า “ท่านขอเช่าแต่ตวัลาเท่านัน้ ไม่ไดข้อเช่าเงาของลาดว้ย ดงันัน้
ท่านไม่มสีทิธิ”์ ว่าแลว้กพ็ยายามแทรกเขา้มาหลบในเงาของลา 

เมื่อไม่มใีครยอมใครจงึเกดิการทะเลาะชกต่อยกนัขึน้ ในระหว่างนัน้เองลาเกดิตกใจ  มนัจงึวิง่
หนีหายไป ในทีสุ่ดชายทัง้สองกเ็ลยตอ้งเดนิตากแดดไปตลอดทาง 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เมือ่ไรซ้ึง่ความสามคัค ี ประโยชน์อนัพงึมกีห็ายไป 
 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ซื่อสตัย ์สุจรติ   
 3. ความรบัผดิชอบ  
 4. กตญัญ ู  
 5. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24   เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย     เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถเลอืกวธิอีอกก าลงักายตามวยัและความถนดัของตนได้ 
 

2.  เน้ือหา 
 การออกก าลงักายทีส่รา้งเสรมิสุขภาพและสมรรถนะทางกาย 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

- ท าไมลกูเสอืจงึตอ้งเสรมิสรา้งสมรรถนะทางกายของตนเองใหแ้ขง็แรงขึน้ 
- การออกก าลงักายมปีระโยชน์ต่อสุขภาพของลกูเสอือยา่งไร 
- สมาชกิแต่ละคนมคีวามสนใจในการออกก าลงักายชนิดใดบา้งเพราะอะไร 

  2)  สุ่มใหต้วัแทนหมูล่กูเสอืรายงานหมูล่ะ 1 ประเดน็ และใหห้มูอ่ื่นเพิม่เตมิ ผูก้ ากบัลกูเสอื 
   น าอภปิรายซกัถาม และสรปุ  
  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวม จดักลุ่มการออกก าลงักายประเภทต่าง ๆ ทีล่กูเสอืสนใจ และ 
   ใหล้กูเสอืไดเ้ลอืกออกก าลงักายตามทีต่นเองท าไดจ้รงิ ๆ เหมาะสมกบัวยัและปลอดภยั 
โดยมกีารบนัทกึสะสมแตม้การออกก าลงักาย ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  ตดิตามผลการออกก าลงักายของลกูเสอืต่อเนื่อง 
 5.2  บนัทกึสะสมแต้มการออกก าลงักาย 
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6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของการออกก าลงักาย 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 24 
 
เพลง 

ออกก าลงักาย 
 

  ออกก าลงัดว้ยการรอ้งร า  ท าเพลง          ใหค้รืน้เครง  เสยีงเพลงบรรเลงจบัใจ 
  ร ารอ้งกนัไป  ไม่มหีม่นหมองฤทยั           เพราะเราดใีจ  ดว้ยการรอ้งร าท าเพลง 
 

กระโดด 
 

  กระโดด  กระโดด  กระโดด      กระโดดใหพ้รอ้มเพรยีงกนั 
  กระโดด  เพื่อสรา้งพลงั      ก าลงัใหก้บัพวกเรา    
  ลา   ลัน้ล่า   ลาลัน้ลา       ล่า   ลา   ลา   ล่า  (ซ ้า) 

 
 
เกม 

เกมจบัข้ามแม่น ้า 
ขดีเส้นขนาน 2 เส้น บนพื้นสนามห่างกนัประมาณ  50  เซนตเิมตร  เส้น 2 เส้นน้ีเปรยีบเสมอืน

สายน ้า  แต่ละด้านของเส้นขนาน 2  เส้นน้ี ขดีเส้นอกี  1  เส้น  ขนานกนั ห่างกนัประมาณ 5  เมตร ซึ่ง
เปรยีบเสมอืนฝัง่น ้า  แบ่งลูกเสอืออกเป็น 2 ทมีๆ ละเท่าๆ กนั หนัหน้าเขา้หากนั ยนืเหยยีบเส้นแม่น ้า 
เมื่อไดร้บัสญัญาณเริม่แข่งขนั ลูกเสอืแต่ละขา้งต้องพยายามดงึและจบัลูกเสอืฝ่ายตรงขา้มใหไ้ด้พรอ้ม
ทัง้ลากขึน้มาไวบ้นฝัง่แม่น ้าของตนเอง ผูท้ีถู่กจบัไวบ้นฝัง่ตรงขา้มสามารถจะได้รบัการช่วยเหลอืจาก
ฝ่ายของตนเอง โดยทีฝ่่ายของตนเองว่ายน ้า ( วิง่ )  ขา้มฝัง่มาดงึ ลูกเสอือกีฝ่ายหนึ่งกต็้องป้องกนัไว้ 
และพยายามจบัฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
    

คนตาบอดกบัลูกสนัุขป่า 
 

 กาลครัง้หนึ่ง นานมาแลว้ มคีนตาบอดอยากไดสุ้นัขไวใ้นการน าทาง มคีนน าลกูสุนัขป่าตวัหนึ่ง
มามอบให้ คนตาบอดใช้มอืลูกคล าสมัผสัไปทัว่ตวัแล้วจงึร าพงึว่า “เราไม่แน่ใจหรอกว่ามนัเป็นลูกสุนัขบ้าน
หรอืลกูสุนขัป่า แต่มัน่ใจไดเ้ลยว่า ไมอ่าจไวใ้จมนัได ้หากปล่อยใหเ้ขา้ไปอยูใ่นฝงูแกะ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนไม่ดยี่อมแสดงธาตุแทอ้อกมาถ้าขาดการควบคุม 
 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 

1. ความพอเพยีง    

2. ซื่อสตัย ์สุจรติ   

3. ความรบัผดิชอบ  

4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 25   น ้าด่ืมสะอาดและปลอดภยั     เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถเลอืกดื่มน ้าทีส่ะอาด และปลอดภยัได ้
 
2.  เน้ือหา 
 น ้าดื่มทีส่ะอาดและปลอดภยั 
 
3.  ส่ือ วสัดอุปุกรณ์ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  แบบงาน 
 3.3  ใบความรู ้
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 
4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

      (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งงานใหลู้กเสอืแต่ละหมู ่ออกส ารวจแหล่งน ้าดื่มในโรงเรยีน โดย
ใชแ้บบส ารวจ ดงันี้ 

- ความสะอาดของแหล่งน ้าดื่ม  
- ตูก้ดน ้าหรอืตูน้ ้าเหยยีบมกีารท าความสะอาดบ่อยแค่ไหน  
- แหล่งน ้าดื่มมเีพยีงพอหรอืไม ่  
- ความสะอาดของแหล่งน ้าดื่มและน ้าดื่มทีร่า้นคา้อาหารน ามาบรกิาร   
- มกีารเกบ็ตวัอยา่งน ้าเพื่อส่งตรวจคุณภาพน ้าดื่มหรอืไม ่ฯลฯ   

     (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกรวมกอง ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานผลการส ารวจทลีะหมู่ 
      (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรวบรวมผลการส ารวจ และวางแผนด าเนินการแก้ไขในส่วนที่

ลูกเสอืด าเนินการได้เอง และแจง้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนที่เหลอื เช่น การเก็บ
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ตัวอย่างน ้ าส่งตรวจตามมาตรฐานของกรมอนามัย การแก้ไขแหล่งน ้ าดื่มที่ช ารุด
เสยีหาย เป็นตน้ 

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

       (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งงานใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่ด าเนินการแกไ้ขในส่วนทีล่กูเสอื 
                 ด าเนินการไดเ้อง เช่นการท าความสะอาดแหล่งน ้าดื่ม ถว้ยน ้าดื่ม การรณรงคใ์ห้ 
                ช่วยกนัดแูลรกัษาความสะอาด เป็นตน้ 

       (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัตดิตามผลการตรวจคุณภาพน ้าดื่ม และการแกไ้ข 
                          จากหน่วยงานเกีย่วขอ้ง 
       (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกรวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุขอ้คดิทีไ่ด้ 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5 .  การประเมินผล 
  5.1  สงัเกตความรว่มมอืในการปฏบิตักิจิกรรม 
  5.2  สงัเกตกระบวนการคดิจากการอภปิราย 
 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของน ้าดื่มทีส่ะอาด และ
ปลอดภยั 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 25 
 

เพลง 
น ้า 

 
   แสงแดดแผดรอ้น    น ้ากลายเป็นไอ   ลอยไปสู่ทอ้งฟ้า   
   รวมกนัเป็นเมฆา   ตกมาเป็นฝนฉ ่าใจ  ฮือ้  ฮอื ฮอื ฮอื 
   ฝนพรมผนืป่า    กลายมาเป็นล าธาร    รวมกนัเป็นแมน่ ้า   
   ไหลลงสู่ทะเล     ฮือ้  ฮอื ฮอื ฮอื   (รอ้งซ ้า)  จบ 

     
น ้าดี 

 
    น ้าดีๆ นัน้เรากม็มีากมาย    ถา้ไมร่กัษาไวน้ ้ากเ็สยีไดเ้สยีด ี
    ไปซือ้กนิราคากแ็พงหฉูี่    น ้าดื่มตอนน้ีราคาแพงกว่าน ้ามนั 
    หากรูว้ธิกีกัเกบ็น ้าฝน   ลกูเสอืทุกคนประหยดัเงนิทนัท ี
    เอาน ้าเสยีมาท าเป็นน ้าด ี   ท ายากท าเยน็แถมยงัไมค่่อยสะอาดซ ิ
    เราตอ้งหาวธิ ี   .....เกบ็กกัรกัษาน ้าดเีอย......(จบ) 

 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
แพะอยากกินน ้า 

 
 กาลครัง้หนึ่ง  นานมาแลว้มแีพะตวัหนึ่งเดนิมาทีบ่่อน ้า เมื่อชะโงกหน้าลงไปกเ็หน็ สุนัขจิง้จอก
ตวัหนึ่งอยูใ่นบ่อ จงึเอ่ยถามว่า “เพื่อนเอ๋ย บ่อนี้น ้าลกึมากหรอืไม่” สุนขัจิง้จอกซึง่พลดัตกลงมาในบ่อ 
 แลว้หาทางขึน้ไปไม่ได ้จงึโป้ปดออกไปดว้ยความเจา้เล่หว์่า “ไม่ลกึเลยเพื่อนเอ๋ย น ้าในบ่อนี้ก็
ใสและเยน็ชื่นใจดจีรงิ ๆ เจา้ลงมากนิน ้าเถดิ” แพะไม่ทนัคดิให้รอบคอบก็รบีกระโดดลงไปในบ่อทนัที
สุนัขจิง้จอกจงึเหยยีบเขาแพะแลว้ปีนขึน้มาทีป่ากบ่อไดส้ าเรจ็ แลว้กห็นัมาหวัเราะเยาะในความโง่เขลา
เบาปัญญาของแพะ ก่อนจากไป  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ก่อนทีจ่ะเชื่อสิง่ใดหรอืเชื่อใคร ใหค้ดิพจิารณาใหร้อบคอบก่อน 
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การด่ืมน ้า 
 ดื่มไดท้ัง้น ้าเยน็ น ้ารอ้น หรอืน ้าอุณหภูมปิกต ิไม่เป็นปัญหาอะไรทัง้สิ้นหลกัการง่ายๆ คอื น ้า
เยน็ ควรดื่มเวลาออกก าลงักาย จะดูดซมึเรว็ แต่มขีอ้ห้ามในผู้หญงิที่มปีระจ าเดอืน ไม่ควรดื่มน ้าเยน็ 
เพราะจะยิง่ท าใหป้วดทอ้งมากขึน้ 
 ส่วนน ้าอุ่น ควรดื่มเพื่อกระตุ้นล าไส้ ท าให้ล าไส้บบีตวัด ีเช่น เวลาท้องเสยี เจบ็คอ เป็นหวดั
 ส าหรบัเรือ่งทีห่ลายคนสงสยัว่า การดื่มน ้ามาก ๆ ไตจะท างานหนกัหรอืไม ่ค าตอบกค็อืตอ้งดื่ม
มากเป็น 10 ลติรตดิต่อกนัจงึจะเป็นพษิต่อร่างกาย ส่วนคนทัว่ไปดื่มน ้าอย่างมากกไ็ดแ้ค่ 5 ลติร จงึไม่มี
อนัตรายแต่อยา่งใด 
 การดื่มน ้ายงัช่วยใหผ้วิหนังชุ่มชื้น และช่วยท าใหส้มองปลอดโปร่งอกีดว้ย ในคนทีม่อีาการคล้าย
จะเป็นหวดั เช่น ปากแห้ง ตาแห้ง ควรดื่มน ้ามาก ๆ จะช่วยให้หายเรว็ขึน้ได้แต่ละวนัเราควรดื่มน ้ามาก
น้อยแค่ไหน ? ค าตอบคอื ควรดื่มน ้าตามน ้าหนักตวั คอื ดื่มน ้า 1 ออนซ์ ต่อน ้าหนักตวั 1 กก. เช่น ถ้า
น ้าหนักตวั 60 กก.กต็้องดื่มน ้า 60 ออนซโ์ดยน ้า 1 ออนซก์ป็ระมาณ 30 ซซี ีคนน ้าหนัก 60 กก.กต็้องดื่ม
น ้าประมาณ 1,800 ซซี.ี เป็นตน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การดื่มน ้าเป็นประโยชน์ต่อรา่งกาย 

 
ประเดน็การวเิคราะหค์ุณธรรมทีไ่ด ้ 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ความรบัผดิชอบ    
 3. กตญัญ ู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือตรี ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 

 

ใบงาน 
แบบส ารวจ 

 
 หมูล่กูเสอืรว่มกนัส ารวจแหล่งน ้าดื่มตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  โดยใชแ้บบส ารวจดา้นล่างนี้ 
 
1. ต าแหน่งท่ีส ารวจ
....................................................................................................................................... 
2. ข้อมลูท่ีส ารวจ 

หวัข้อการส ารวจ ผลการส ารวจ 
2.1  สภาพของแหล่งน ้าดื่ม 
ทีพ่บ และความสะอาด 
 

 
 
 
 

2.2 ผูร้บัผดิชอบท าความสะอาด
และความถีใ่นการท าความ
สะอาด 

 
 
 
 

2.3 ความเพยีงพอของแหล่งน ้า
ดื่ม 
 

 
 
 
 

2.4 สมัภาษณ์ความตอ้งการให้
ปรบัปรงุของนกัเรยีนทีม่าดื่มน ้า 

 
 
 
 

2.5 เกบ็ตวัอยา่งน ้าส่งตรวจ
คุณภาพหรอืไม่ 
 

 
 
 
 

2.6 หมายเหตุ 
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ใบความรู้ 
น ้าด่ืม 

 
ชนิดของน ้าด่ืม 

1) น ้าประปาด่ืมได้ 
ปัจจุบนัน ้าประปาของการประปานครหลวงผ่านการผลติและควบคุมคุณภาพทุกขัน้ตอน

ตามมาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก จงึดื่มไดอ้ยา่งปลอดภยัแต่ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัระบบเดนิท่อประปา ท่อ
เหลก็มอีายุใชง้านไม่เกนิ 5 ปี ทีป่ลอดภยัคอืท่อพลาสตกิเพราะไม่เป็นสนิมการต้มน ้าประปาจะช่วยฆ่า
เชือ้โรค ลดความกระดา้งและลดกลิน่คลอรนีไดด้ว้ย ส่วนการกรองจะขึน้อยู่กบัตวักรองทีเ่ลอืกใช ้บาง
บ้านอาจใช้ตวักรองถ่าน(Activated carbon) และเรซนิ (Resin) ซึ่งก็สะอาดเพยีงพอใกล้เคยีงน ้าดื่ม
บรรจขุวดเวน้แต่ไมไ่ดผ้่านขัน้ตอนการฆ่าเชือ้ดว้ยรงัสอุีลตรา้ไวโอเลตหรอืโอโซน 
 แหล่งน ้าประปาปลายท่อส าหรบัดื่ม เช่น ท่อประปา ตอ้งไมเ่ป็นสนิมหรอืมรีอยแตกรัว่ เพราะสิง่
สกปรกจะปนเป้ือนง่าย นอกจากนี้ควรตอ้งรกัษาความสะอาด ก๊อกน ้า ตูก้ดน ้า ตูน้ ้าพุถว้ยส าหรบัดื่มน ้า 
และบรเิวณโดยรอบอยูเ่สมอ 

2) น ้าฝนท่ีกกัเกบ็ไว้ตามบ่อหรือถงัเกบ็น ้า 
  จ าเป็นต้องตรวจสภาพแหล่งเกบ็น ้าฝนซึง่อาจมฝีุ่ นผงหรอืใบไมป้นเป้ือนลงไปได ้ เช่น ฝา

อาจปิดไม่สนิท แตกร้าว และท่อที่ต่อออกมาส าหรบัดื่มไม่ควรเป็นสนิม ไม่แตกร้าว ถ้วยน ้าดื่มและ
สภาพแวดลอ้มตอ้งสะอาดเช่นกนั 

3) น ้าด่ืมบรรจขุวด 
ไดม้าจากแหล่งน ้าบาดาลและน ้าประปาผ่านการกรองชัน้ถ่านเพื่อดดูกลิน่และผ่านสาร 

เรซนิเพื่อลดความกระดา้งขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการฆ่าเชือ้จุลนิทรยีท์ีอ่าจปนเป้ือนในน ้าดว้ยการผ่านแสง
อุลตรา้ไวโอเลตหรอืก๊าซโอโซน ทีเ่ราเรยีกกนัจนคุน้เคยว่าน ้า UV หรอืน ้าโอโซนนัน่เอง 

4) น ้าธรรมชาติ  
ไดแ้ก่ น ้าพุน ้าแร่น ้าบ่อและน ้าพุทีเ่จาะขึน้มาจากแหล่งใตด้นิ ไมร่วมแหล่งน ้าสาธารณะและ

น ้าประปาในการผลติน ้าธรรมชาตจิะกรองเศษฝุ่ นละอองและการฆ่าเชือ้โรคเท่านัน้ท าใหน้ ้าแรบ่รรจุขวด
มคีวามใกลเ้คยีงกบัน ้าจากแหล่งก าเนิด และมคีุณสมบตัแิตกต่างกนัตามแหล่งน ้าธรรมชาตทิีใ่ชผ้ลติจงึ
ต้องมกีารก าหนดค่าปรมิาณเกลอืแร่ซึง่อาจเกดิผลกระทบต่อสุขภาพของเดก็และสตรมีคีรรภท์ี่มรีะบบ
ย่อยอาหารไม่ดเีท่าคนทัว่ไป เพราะน ้าแร่จะออกฤทธิเ์ป็นยาระบาย หากมปีรมิาณซลัเฟตมากกว่า    
600 มลิลกิรมัต่อลติร (ยกเวน้แคลเซยีมซลัเฟต)  

 
ขวดใส่น ้าด่ืม 
 ขวดทีน่ิยมใชบ้รรจุน ้าดื่มม ี4 ชนิด คอื ขวดแก้วใส ขวดพลาสตกิใสและแขง็ ขวดพลาสตกิเพท
ซึง่มลีกัษณะใสและกรอบ และสุดทา้ย ขวดพลาสตกิขาวขุน่ 
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ขวด 3 ชนิดแรกใชบ้รรจุน ้าดื่มไดด้กีว่าขวดพลาสตกิสขีาวขุ่นเคยมกีารทดลองน าน ้าดื่มบรรจุ
ขวดสขีาวขุ่นไปตัง้กลางแดดนาน ๆจะมกีลิน่ของพลาสตกิปนมากบัน ้า แมไ้ม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค
แต่กท็ าใหคุ้ณภาพของน ้าลดลง ขอ้เสยีอกีประการหนึ่งคอืขวดขาวขุ่นไม่เหมาะที่จะน ามารไีซเคลิต่าง
จากขวดอกีสามชนิดที่รไีซเคลิง่ายและใช้ได้ทนทานกว่าส่วนวนัหมดอายุของน ้าดื่มบรรจุขวดนัน้คอื
ประมาณ 2 ปีนบัจากวนัผลติทีร่ะบุไวบ้นฉลาก 
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ ้าด่ืมในภาชนะบรรจปิุดสนิท 
            เพื่อความปลอดภยัในการบรโิภค แมจ้ะเป็นเพยีงน ้าดื่มธรรมดา ๆ ก็ควรอ่านฉลากก่อนซือ้
โดยสงัเกตรายละเอยีด เช่นชื่อและทีต่ ัง้ของผูผ้ลติ ปรมิาตรสุทธ ิและต้องมเีครื่องหมาย อย.พรอ้มเลข
ทะเบยีน 13 หลกันอกจากนี้ควรใหค้วามส าคญักบัภาชนะทีบ่รรจุน ้าดื่ม ตอ้งสะอาด ไมร่ ัว่ซมึฝาปิดผนึก
ไมม่รีอ่งรอยการเปิดใช ้หากเป็นน ้าชนิดถงัขนาดใหญ่ (แกลลอน)ควรตรวจสอบฉลากพลาสตกิทีร่ดัปาก
ถงัตามรายละเอยีดทีก่ล่าวขา้งต้น และควรสงัเกตลกัษณะของน ้าต้องใสสะอาด ไม่มตีะกอน กลิน่ หรอื
รสชาตทิีผ่ดิปกตอิกีดว้ย  
           อย่างไรกต็าม หากพบเหน็การผลติน ้าดื่มทีน่่าสงสยัว่าจะไม่มคีุณภาพมาตรฐาน หรอืไม่ผ่าน 
การพจิารณาอนุญาตจาก อย. ควรแจ้งร้องเรยีนที่หมายเลขโทรศพัท์ 0-2590-7354 – 5 หรอื ทาง
จดหมายที่    ตู้ ปณ. 52 ปทจ. นนทบุร ี11000 ส าหรบัในส่วนภูมภิาคสามารถแจ้งได้ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดันัน้หรอืสาธารณสุขอ าเภอ และเบอรค์ุม้ครองผูบ้รโิภค  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยท่ี 6   ประเมินผล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 26   การประเมินผล        เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.1  เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรม 
1.2  เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3  เตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบักองลกูเสอื 

 
2.  เน้ือหา   

2.1  เกณฑก์ารตดัสนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ.  2551 
2.2  การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติ 

 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  Flow Chart การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเลื่อนชัน้ของลกูเสอืและจบการศกึษา 
 3.2  แบบประเมนิทกัษะชวีติของลกูเสอืรายบุคคลหรอืรายหมูล่กูเสอื 
 3.3  แบบประเมนิตนเองของลกูเสอืประจ าปีการศกึษา 
 3.4  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  จากผลการประเมนิตนเองของลูกเสอื 
 5.2  สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 26 
 

1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ .ศ . 2551 
 

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 

จัดกิจกรรม 
ตามคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่

เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่าน 

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

ผ่าน 
ผ่าน 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจ าปีการศึกษา...................................... 
ช่ือลกูเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชัน้................. ปีการศึกษา.............. 

การ
ท่ี 

รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผา่น 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การพฒันา 

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

 
30 ชัว่โมง/ปี 

 
1 ครัง้ / ปี 
1 ครัง้ / ปี 
1 ครัง้ / ปี 
1 ครัง้ / ปี 
1 ครัง้ / ปี 
1 ครัง้ / ปี 
2 ครัง้ / ปี 
1 ครัง้ / ปี 

   

2 2. มผีลงาน / ชิน้งานจากการเรยีนรู้  
กจิกรรมลกูเสอื 
    2.1 ผลงานการบรกิาร 
    2.2 ชิน้งาน/ งานทีค่ดิสรา้งสรรค ์
    2.3 อื่น ๆ 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     
 
สรปุผลการประเมินตนเอง 
   ฉนัมัน่ใจว่าผ่านแน่นอน    ฉนัพอจะมคีวามพรอ้มรบัประเมนิ  
   ฉนัยงัไมพ่รอ้มรบัการประเมนิ   ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูก้ ากบัลกูเสอื 



162 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือตรี ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 

 

แบบประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตของลกูเสือส าหรบัผูก้  ากบัลูกเสือสามญั 
ช่ือลกูเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชัน้................. ปีการศึกษา............. 
 
พฤติกรรมลูกเสือสามญัท่ีคาดหวงั 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้   

2. ลกูเสอืรว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์   

3. ลกูเสอืช่วยตนเองและครอบครวัได ้   
4. ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพ ไมด่ื่มน ้าอดัลม ขนมกรบุกรอบ ไม่
รบัประทาน 
   ขนมหวานเป็นประจ า 

  

5. ลกูเสอืใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และไมต่ดิเกม   
6. ลกูเสอืประพฤตตินเหมาะสมกบัเพศและวยัมทีกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพ

และการสื่อสารไมก่้าวรา้วรุนแรง 
  

7. ลกูเสอืแสดงออกถงึความซื่อสตัย ์รูจ้กัแกปั้ญหา หรอืใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น   
8. ลกูเสอืมนี ้าหนกัและส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 

 
 
 
 

☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติดหีาก
ไดแ้กไ้ขปรบัปรุง

พฤตกิรรม 
 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
บางเรือ่ง 

จงึจะมทีกัษะชวีติทีด่ ี
(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้นะ) 

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

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน ก าหนดให้กจิกรรมลูกเสอืเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบยีบวนิัยและกฎเกณฑเ์พื่อการอยู่ร่วมกนั  รูจ้กัการเสยีสละ  บ าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมและด าเนิน
วถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภมูคิุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยัของลกูเสอื 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และ
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีดว้ย 
 
2. การประเมินผลการตดัสินการผา่นกิจกรรมลูกเสือ 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนทีลู่กเสอืทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื  40 ชัว่โมงต่อ
ปีการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานมปีระเด็นต้อง
ประเมนิดงันี้  
 2.1 เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2.2 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 2.3 ผลงานที่ปรากฏจากการเรยีนรู้ หรอืคุณลกัษณะของผู้เรยีน/ พฤติกรรม/ ชิ้นงาน/ การ
เปลีย่นแปลงตนเอง 
  
3. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1) การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
  1.1)  ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
  1.2)  ประเมนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน คุณลกัษณะ / ชิ้นงาน/ 
ของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดไว ้ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ
กจิกรรม 
  1.3)  ลูกเสอืที่มเีวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มกีารปฏบิตัิกิจกรรมและผลงาน / ชิิิ้นงาน / 
คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดเป็นผูผ้่านการประเมนิรายกจิกรรมและน าผลการประเมนิไป
บนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4)  ลูกเสือที่มผีลการประเมนิไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กจิกรรมและผลงาน คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ลกูเสอืตอ้งด าเนินการซ่อมเสรมิและประเมนิ
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จนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการให้เสรจ็สิ้นในปีการศกึษานัน้ ๆ ยกเว้นมเีหตุสุดวสิยัใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ
สถานศกึษา 
 2)  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตดัสินใจ 
  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อตดัสนิควรไดร้บัเครือ่งหมายและเลื่อนระดบัทางลูกเสอืและ
จบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลกูเสอืเป็นรายปี เพื่อสรปุผลการผ่านในแต่ละ/ รายภาค/ 
สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้ระดบัลูกเสอืและกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม 
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดบัการศกึษา โดยการด าเนินงานดงักล่าว มแีนวทาง
ปฏบิตัดิงันี้  
  2.1) ก าหนดใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอืของ
ลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2) ผู้รบัผดิชอบสรุปและตดัสนิใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสอืของลูกเสอืเป็นรายบุคคล 
รายหมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
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Flow chart ขัน้ตอน 
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ  

 

 

 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือท่ี

เสรมิสร้างทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

 

ซ่อมเสริม 
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4. เกณฑก์ารตดัสิน 
 4.1  ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว ้2 ระดบั 
คอืผ่าน และ ไมผ่่าน 
 4.2  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
       ผ่าน    หมายถึง ลูกเสือมเีวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบตัิกิจกรรมและมี
ผลงาน / คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด/ ชิน้งาน 
       ไม่ผา่น  หมายถงึ ลกูเสอืมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไมค่รบตามเกณฑ ์ไมผ่่านการปฏบิตัิ 
 4.3  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี / รายภาค 
   ผ่าน     หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัตามหลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนดรวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
   ไม่ผ่าน  หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัที่หลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.4 เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อจบหลกัสตูรลกูเสอืแต่ละประเภทเป็นรายชัน้ปี 

ผ่าน     หมายถึง ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน ” ทุกชัน้ปีในระดบัการศึกษานัน้ 
ไม่ผา่น   หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 

      (หมายเหตุ  การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมการ
ประเมนิรวบยอดกจิกรรมลกูเสอืทีม่พีฤตกิรรมต่อเนื่องหรอืเมือ่สิน้สุดกจิกรรมรายปี) 
 
เอกสารอ้างอิง 
 กระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551. 
                       กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 

2551. 
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2. การประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตและคณุลกัษณะทางลกูเสือ 
 2.1 ความสามารถท่ีคาดหวงัให้เกิดขึ้นกบัลูกเสือโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2  พฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดขึ้นกบัลูกเสือแต่ละชัน้ปี 
   1) ลูกเสือส ารอง 
   (1) มทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
   (2) พึง่ตนเอง ดแูลตนเองได ้
   (3) รูจ้กัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
   (4) ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล 
   (5) ปฏเิสธสิง่เสพตดิทุกชนิด 
   (6) พดูจาสื่อสารเชงิบวก ไม่กา้วรา้วรุนแรง 
   (7) แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้
   (8) ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวกิฤต ิ
 
  2)  ลูกเสือสามญั 
   (1) มทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้ 
   (2) รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยจติอาสา 
   (3) พึง่ตนเองและช่วยเหลอืครอบครวั 
   (4) ไมด่ื่มน ้าอดัลม 
   (5) ไมร่บัประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (7) รูจ้กัพดูเชงิบวก ไมพ่ดูก้าวรา้วรุนแรง 
   (8) มคีวามซื่อสตัย ์ไมโ่กหก 
   (9) รูจ้กัแก้ปัญหาดว้ยสนัตวิธิ ี
   (10) มนี ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน 
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  3)  ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
   (1) มทีกัษะในการท ากจิกรรมตามความสนใจ 
   (2) มจีติอาสาท าประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้บัครอบครวั สถานศกึษา 
                         ชุมชน สงัคม 
   (3) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (4) รว่มกจิกรรมส่งเสรมิอนุรกัษ์ประเพณ ีศลิปวฒันธรรมไทย 
   (5) มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์การยบัยัง้ไมเ่ป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มทีกัษะการใชป้ระโยชน์จาก Internet 
   (7) มผีลงาน/ โครงการการประหยดัพลงังาน/ ทรพัยากร 
   (8) มกีารออมหรอืท าบญัชรีายรบั รายจ่ายของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
   (9) มทีกัษะการหลกีเลีย่ง ลอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ 
   (10) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
 
  4) ลกูเสือวิสามญั 
   (1) มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 
   (2) มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 
   (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกตขิอง 
   ตนเอง 
   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 
   (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 

 
อ้างอิงจาก คู่มอืการเทยีบระดบั (Benchmarking) กจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 2558 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตรี) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 7   พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 27   พิธีเข้าประจ ากองลกูเสือสามญั                             

                                   และการประดบัเครื่องหมายลูกเสือตรี                         จ านวน   1   ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

เพื่อรบัรองลกูเสอืส ารองไวเ้ป็นลกูเสอืสามญัอย่างสมบรูณ์ 

2.  เน้ือหา  

 พธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืสามญั 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1  โต๊ะหมู่บูชา (กรณีลูกเสอืนับถอืศาสนาพุทธทัง้กอง) (ไม่จ าเป็นต้องมโีต๊ะหมู่บูชากไ็ด ้
เพราะในพธิกีารไม่มพีธิทีางศาสนา อ้างองิตามหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลูกเสอืสามญั ขัน้ความรู้
เบือ้งต้นในบทเรยีนที ่4  เรื่องพธิกีารลูกเสอืสามญั)  
 3.2  ลกูเสอืเก่า และลกูเสอืใหม่ 

 3.3  เครือ่งหมายลกูเสอืตร ีเท่าจ านวนลกูเสอืใหม่ 

4.  กิจกรรม 

 4.1  จดัเตรยีมสถานทีใ่นหอ้งประชุม หรอืสนามกลางแจง้ทีเ่ป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

 4.2  ผูก้ ากบัและลกูเสอืพรอ้มกนัในหอ้งประชุม 

 4.3  ผูก้ ากบัเป็นประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั และถวายสกัการแด่พระรปูรชักาลที ่6  

  ผูก้ ากบัและลกูเสอืรว่มกนัถวายราชสดุด ี(ในพธิกีารทีอ่้างองิ ไมม่ขี ัน้ตอนน้ี จงึควรตดัออก) 

4.4  ผูก้ ากบักล่าวถงึการไดร้บัอนุมตักิารผ่านกจิกรรมตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดไว ้และ 

      ตอ้นรบัใหเ้ขา้ประจ ากองลกูเสอืพรอ้มทัง้ประดบัเครือ่งหมายลกูเสอืตรี 

4.5  ด าเนินกจิกรรม/พธิกีารเขา้ประจ ากองลกูเสอืสามญัและมอบเครือ่งหมายลกูเสอืตรใีหก้บั 

      ลกูเสอืทุกคน  

 4.6  ผูก้ ากบัลกูเสอื และผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืตลอดจนลูกเสอืรุน่พีแ่สดงความชื่นชม (ดว้ยการ

สมัผสัมอืแบบลกูเสอื) ยนิดกีบัลกูเสอืตรทีุกนาย 

 

5.  การประเมินผล 

 จดัท าสารสนเทศลกูเสอืทุกคน 
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กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลกูเสือสามญั 

 เมื่อลูกเสอืสอบได้วชิาลูกเสอืตรแีล้ว กองลูกเสอืแต่ละกองต้องจดัท าพธิปีฏญิาณตวัขึ้นเพื่อ
รบัรองลกูเสอืไวเ้ป็นลกูเสอือยา่งสมบรูณ์ อนัมหีลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 

พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามญั 

 พธิเีขา้ประจ ากองลูกเสอื หรอืเรยีกว่าพธิปีฏญิาณตนนี้ ให้เป็นหน้าที่ของกองลูกเสอืต่างกอง
ต่างจดัท าและใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
 1. จดัลูกเสอืเก่า (คอืลูกเสอืที่ได้ปฏญิาณตนแล้ว) อย่างน้อย 6 คน เป็นผู้แทนคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เข้าแถวหน้ากระดานและลูกเสือใหม่ (คือลูกเสือที่จะปฏิญาณตน) เข้าแถวหน้ากระดาน
เหมอืนกนัอยูห่ลงัลกูเสอืเก่า (ลกูเสอืเก่าและลกูเสอืใหมม่พีลอง) 
 2. ผูก้ ากบัยนือยู่หน้าแถว มรีองผูก้ ากบั 2 คน ยนือยูด่า้นขวามอืของผูก้ ากบั เพื่อรบัฝากพลอง
กบัหมวกของลกูเสอืใหม่ 
 3. ผู้ก ากบัเรยีกลูกเสอืใหม่ (สมมุติว่าลูกเสอืใหม่ชื่อนายแดง รกัไทย) ว่า “นายแดง รกัไทย 
มาแล้วหรอืยงั” (ถ้านายแดง รกัไทย เคยเป็นลูกเสอืส ารองมาก่อน ก็ให้เรยีกว่า “ลูกเสอืแดง รกัไทย” 
นายหมู่ที่อยู่หวัแถวลูกเสอืผู้นัน้ ก้าวออกมาขา้งหน้า 1 ก้าว ท าวนัทยาวุธ พรอ้มกบัขานว่า “มาแล้ว” 
และใหน้ายหมู่เรยีกชื่อซ ้าอกีว่า นายแดง รกัไทย นายแดง รกัไทย ขานรบัว่า “อยู่” แลว้วิง่ออกมามอบ
พลองกบัหมวกไวท้ีร่องผูก้ ากบั (เวลาวิง่ใหว้ิง่ไปดา้นซา้ยของแถว) แลว้ไปยนืหน้าผูก้ ากบัเป็นแถวหน้า
กระดานทลีะคนจนหมดหมู่ (ครัง้หนึ่งๆ ไม่ควรเกนิ 8 คน) เมื่อหมดคนในหมู่แลว้ใหน้ายหมู่วิง่ไปอยู่หวั
แถว (นายหมูว่ ิง่ตรงไปหน้าผูก้ ากบัเลย) 
 4. ผูก้ ากบัเริม่ท าการสอบถาม ดงันี้ 
 ผูก้ ากบั “เขา้ใจหรอืไมว่่า ค ามัน่สญัญาของเจา้คอือะไร” 
 ลกูเสอืใหม ่“ขา้เขา้ใจว่า คอืขา้สญัญาว่าจะท าอย่างไรแลว้ ตอ้งท าเหมอืนปากพูดทุกอยา่ง” 
 ผูก้ ากบั “ถา้เช่นนัน้จะใหเ้ชื่อไดห้รอืไมว่่า” 
  “ขอ้ 1. เจา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ”์ 
  “ขอ้ 2. เจา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่” 
  “ขอ้ 3. เจา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื” 
 ลกูเสอืใหมแ่สดงรหสัแลว้กล่าวว่า 
  “ดว้ยเกยีรตขิองขา้ ขา้สญัญาว่า” 
  “ขอ้ 1. ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ”์ 
  “ขอ้ 2. ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่” 
  “ขอ้ 3. ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื” 
 (ขณะทีลู่กเสอืใหม่กล่าวค าปฏญิาณตนนี้ ลูกเสอืเก่าและลูกเสอืใหม่ทีอ่อกมาปฏญิาณตนแล้ว
ให้ยกพลองมาวางไวก้ึ่งกลางระหว่างเท้าทัง้สอง พลองส่วนบนพงิแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรบัอยู่ 
แลว้แสดงรหสั ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื และลกูเสอืทีอ่ยูใ่นบรเิวณนัน้ แสดงรหสัดว้ย) 
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 ผูก้ ากบั “เจา้จงรกัษาค ามัน่สญัญาของเจา้ไวใ้ห้มัน่ต่อไป บดันี้เจา้ไดเ้ขา้เป็นลูกเสอืสามญัและ
เป็นสมาชกิผูห้นึ่งของคณะพีน้่องลกูเสอืแห่งโลกอนัยิง่ใหญ่แลว้” 
 5. เมื่อสิ้นค าผู้ก ากบัใน ขอ้ 4. ให้รองผู้ก ากบัทัง้สองคนน าพลองและหมวกไปมอบให้ลูกเสอื
ใหม ่
 6. เมื่อลูกเสอืใหม่รบัพลองและหมวกเรยีบร้อยแลว้ นายหมู่ส ัง่ว่า “ลูกเสอืใหม่กลบัหลงัหนั” 
ลูกเสอืใหม่รวมทัง้นายหมู่ท ากลบัหลงัหนั แลว้นายหมู่ส ัง่ต่อ “ลูกเสอืใหม่ ท าความเคารพลูกเสอืเก่า
วนัทยาวุธ” ทัง้ลูกเสอืใหม่และลูกเสอืเก่าท าวนัทยาวุธพรอ้มกนั นายหมู่ส ัง่ “เรยีบอาวุธ” เมื่อทุกคน
เรยีบอาวุธแลว้ 
 7. ผูก้ ากบัสัง่ว่า “ลูกเสอืใหม่ เขา้ประจ าหมู่ – วิง่” ใหน้ายหมู่พาลูกเสอืใหม่วิง่เขา้ประจ าที ่(ที่
เดมิ) 
 8. เมือ่ทุกคนไดท้ าพธิปีฏญิาณตนหมดแลว้ ผูก้ ากบัจดัใหแ้ถวหนัหน้าไปทางกรุงเทพฯ ถา้เป็น
กรุงเทพฯ ให้หนัหน้าไปทางพระบรมมหาราชวงั ผู้ก ากบัวิง่ไปอยู่หน้าแถว แล้วสัง่ว่า “ลูกเสอืถวาย
ความเคารพแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัวนัทยา-วุธ” ลกูเสอืทุกคนท าวนัทยาวุธ ผูก้ ากบักล่าวน าว่า 
“พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระเจรญิ” ใหล้กูเสอืทุกคนในทีน่ัน้รบั “ไชโย” พรอ้มกนั 3 ครัง้ แลว้จงึ
สัง่ “เรยีบ-อาวุธ” และสัง่แถวลกูเสอืหนักลบัที่เดมิ แลว้จงึสัง่เลกิแถว 
 
ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได้  
 1. ซื่อสตัย ์สุจรติ 
 2. กตญัญ ู  
 3. ความรบัผดิชอบ  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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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 โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้  
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 ์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไม่ยดึ

ตดิอยูใ่นกรอบ 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 เป็นความสามารถในการคน้หาและเขา้ใจในจุดดจีุดดอ้ย

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

 - ความเข้าใจ/เหน็ใจผูอ่ื้น เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น เหน็อก
เห็นใจและยอมรบัตวัตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกบัเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วยั อาชพี 
ระดบัการศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม ศาสนา สผีวิ ทอ้งถิน่ สุขภาพ ฯลฯ 

 - เห็นคุณค่า/ภมิูใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบตัิเฉพาะตวัของตนเอง รู้สกึว่า
ตนเองมคีุณค่า เช่น เป็นคนมนี ้าใจ ซื่อสตัย ์ยตุธิรรม และภมูใิจในความสามารถดา้นต่าง ๆ ของตนเอง 
เช่น ดา้นสงัคม ดนตร ีกฬีา ศลิปะ การเรยีน ฯลฯ  

 - ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นความรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและมี
ส่วนรบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสื่อมของสงัคมนัน้ คนที่เหน็คุณค่าตนเองจะมแีรงจูงใจที่จะท าดกีบั
ผูอ้ื่นและสงัคมส่วนรวมมากขึน้ จงึจดัเขา้คู่กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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

ค าพดูและภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และสามารถรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิ ความ
ตอ้งการ ของอกีฝ่ายหน่ึง มกีารตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

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

 - ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรบัรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมนิและรูเ้ท่าทนัว่าอารมณ์จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของตนอย่างไร และเลอืกใชว้ธิี
จดัการกบัอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครยีดเป็นความสามารถในการรบัรู้
ระดบัความเครยีดของตนเอง รูส้าเหตุ หาทางแกไ้ข และมวีธิผี่อนคลายความเครยีดของตนเองอยา่ง
เหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิตทัว่ไปและทกัษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชีวิตทัว่ไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส าหรับปัญหาทัว่ ๆ ไปใน

ชวีติประจ าวนั ดว้ยทกัษะชวีติ 12  องคป์ระกอบ ใหก้บัเดก็ทุกคน  
 ทกัษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยกุตใ์ชท้กัษะชวีติ 12 องคป์ระกอบ ทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบั

การป้องกนัปัญหาเฉพาะเรื่องส าหรบัเดก็กลุ่มเสีย่ง โดยมคีรทูีป่รกึษาและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
รองรบั 
 
ทกัษะชีวิตกบัการพฒันาเยาวชน  

 เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คอืเดก็ปกต ิเดก็กลุ่มเสีย่ง และเดก็ทีม่ปัีญหา ทกัษะ
ชวีติจะเป็นกลยุทธส์ าคญัในการส่งเสรมิภูมคิุม้กนัทางสงัคม ใหก้บัเดก็ปกต ิและเดก็ทุกคน ส าหรบัเดก็
กลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็น
รายบุคคล และมรีะบบส่งต่อยงัวชิาชพีเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ตวัอย่างทกัษะชีวิตเฉพาะ 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิต และทกัษะการด ารงชีวิต 
 ทกัษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจติสงัคม อนัประกอบ ดว้ย ความรู ้ เจตคต ิ
และทกัษะ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจบุนั และ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการเผชญิปัญหาในอนาคต ม ี6 คู่ 12 องคป์ระกอบ 
 ทกัษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทกัษะทีใ่ชใ้นกจิวตัรประจ าวนั ในเรือ่งพืน้ฐานของ
ชวีติ มกัเป็นทกัษะทางกายภาพ เช่น อาบน ้า แต่งตวั ซกัเสือ้ผา้ ปรงุอาหาร  
ขีจ่กัรยาน ว่ายน ้า ผกูเงือ่นเชอืก การจดักระเป๋าเดนิทาง การใชแ้ผนทีเ่ขม็ทศิ ฯลฯ 
 ความเช่ือมโยงระหว่างทกัษะชีวิต และทกัษะการด ารงชีวิต  
 ทกัษะชวีติและทกัษะการด ารงชวีติ มกัถูกใชผ้สมผสาน เชื่อมโยงกนั ทัง้ในกิจวตัรประจ าวนั
ปกต ิและในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ไมแ่ยกส่วน โดยทกัษะชวีติจะเป็นตวัช่วยในการเลอืกและใช้
ทกัษะการด ารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม ถูกที ่ถูกเวลา และเกดิผลลพัธท์ีด่ ี
 สถานการณ์ทางจติสงัคม มกัใชท้กัษะชวีติเป็นหลกั ตวัอยา่ง เช่น  

 การจดัการกบัอารมณ์โกรธ ความขดัแยง้ และ ความรุนแรง 
 ตระหนกัรูแ้ละหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่าง ๆ รวมถงึการป้องกนัอุบตัเิหตุ   
 การช่วยเหลอืผูอ้ื่น และรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชงิบวกและสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 

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

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)

• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทกัษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
 สรา้งดว้ย 2 วธิกีารใหญ่ ๆ คอื 
 1. เรยีนรูเ้องตามธรรมชาต ิ ซึง่ขึน้กบัประสบการณ์และการมแีบบอยา่งทีด่ ี จงึไม่มทีศิทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรยีนรูก้อ็าจชา้เกนิไป 
 2. สรา้งโดยกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ใหเ้ดก็เรยีนรูร้ว่มกนัในกลุ่ม 
ผ่านกจิกรรมรปูแบบต่าง ๆ ทีเ่ดก็ตอ้งมสี่วนรว่มทัง้ทางร่างกายคอืลงมอืปฏบิตั ิและทางความคดิคอืการ
อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่รว่มกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การมสี่วนรว่มทางสตปัิญญาท าใหเ้กดิทกัษะชวีติ 2 องคป์ระกอบแกนหลกัคอืความคดิวเิคราะห์

และความคดิวจิารณ์ 
ปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กองคป์ระกอบทกัษะชวีติ ดา้นทกัษะทัง้ 3 

คู่ คอืการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหา การจดัการอารมณ์และ
ความเครยีด  

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

การได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม การท างานส าเรจ็ได้รบัค าชม ท าให้เกิดความภูมใิจและเห็น
คุณค่าตนเอง น าไปสู่ความรบัผดิชอบมากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

กระบวนการและการมสี่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และน าไปสู่จุดประสงค์ 
ทีต่ ัง้ไว ้รวมทัง้การประยุกต์ใชเ้ป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้เชื่อมองคค์วามรูใ้หม่ที่เกดิขึน้เขา้สู่ชวีติ
จรงิ ว่าไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไรและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างไร 

 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 179 
 

8          
           

            
        

       
      

       
        

                 
   

              

                   
                  

           

       
       
    

                

 
ความหมายของกระบวนการลกูเสือ (Scout movement) 

 ตามค านิยามของลูกเสอืโลก หมายถึง กระบวนการเรยีนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส าหรบัเยาวชน เพื่อสรา้งเยาวชนทีม่จีติใจเสยีสละ รบัผดิชอบ และอุทศิตนแก่สงัคม ดว้ยวธิกีารลกูเสอื 

 ตามแนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 2522 (สพฐ.) หมายถงึกระบวนการทางการศกึษา
ส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ทัง้ทางสมอง ร่างกาย จติใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็น
บุคคลทีม่คีวามประพฤตดิงีาม ไม่กระท าตนเป็นปัญหาสงัคม และด ารงชวีติอย่างมคีวามหมาย และสุข
สบาย 

หลกัการลกูเสือ (Scout principle) 

 หลกัการลกูเสอืโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื 

 1.หน้าทีต่่อพระเจา้/ศาสนา ไดแ้ก่ การแสวงหาและด าเนินชวีติอยา่งมคีุณค่าและความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จติวญิญาณ 

 หลกัการลกูเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางใจ 
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 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาต ิ

 3. เข้าร่วมพฒันาสงัคม ยอมรบั เคารพในเกียรติและศักดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
รวมทัง้ธรรมชาต ิและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 

 4. รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 5. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

วิธีการลกูเสือ (Scout method) 

 วธิกีารลกูเสอืโลก ม ี8 องคป์ระกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

 กลุ่มที ่1 ผูใ้หญ่มหีน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิเยาวชนใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นกลุ่ม  

 กลุ่มที ่2 มกีจิกรรมทีบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 กลุ่มที ่3 เป็นลกัษณะกจิกรรมทีใ่ช ้ม ี6 องคป์ระกอบ 

 1. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

 2. ใชร้ะบบสญัลกัษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู ่(กลุ่มเรยีนรูร้ว่มกนั) 

 4. เรยีนรูใ้กลช้ดิธรรมชาต ิ

 5. เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิ/ เกม 

 6. เรยีนรูจ้ากการบรกิารผูอ้ื่น 

 วธิกีารลกูเสอืไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 2551 ม ี7 องคป์ระกอบ คอื 

 1. ความกา้วหน้าในการเขา้รว่มกจิกรรม 

 2. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ 

 3. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎ 

 4. การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรยีนรูจ้ากการกระท า 

วิธีการลกูเสือสร้างทกัษะชีวิตได้อย่างไร  

 วธิกีารลูกเสอื มอีงค์ประกอบครบทัง้ 5 ประการ ของกระบวนการเรยีนการสอนที่ยดึผู้เรยีน
เป็นศูนยก์ลาง การสรา้งทกัษะชวีติทัง้ 12 องคป์ระกอบ เกดิขึน้ดว้ยกจิกรรมดงัตารางต่อไปนี้   
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วตัถปุระสงคค์ณะลกูเสือแห่งชาติ (พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทัง้ทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รบัผดิชอบ และช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กดิความสามคัค ีและมคีวามเจรญิก้าวหน้า ทัง้นี้เพื่อความสงบ
สุข และความมัน่คงของประเทศชาต ิตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

 1. ใหม้นีิสยัช่างสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 

 2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาต ิ

หลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 หลกัสูตรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติไดใ้ช้ขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าด้วยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาชพีพเิศษลกูเสอืส ารอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวสิามญั เป็นหลกั และเพิม่เนื้อหาที่
สอดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสอื โดยจดัหน่วยกจิกรรมตามที่ระบุใน
หลกัสตูรของลกูเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกจิกรรม และจ านวนหน่วยกจิกรรมของลกูเสอืแต่ละ
ประเภทจงึแตกต่างกนั 

 แผนการจดักิจกรรมลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิตในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมที่เสรมิสรา้งทกัษะชวีติเขา้กบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใช้ระบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยให้เดก็เป็น



182 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือตรี ชัน้ประถมศึกษาปีที ่4 

 

ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่สอน 
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎ
ของลูกเสือ เสรมิสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใช้ระบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสือและ
เครือ่งหมายวชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุน้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชวีติกลางแจง้ นอกห้องเรยีน ใกล้ชดิธรรมชาติ  
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลกูเสอืทุก
ประเภท โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การรายงานและการส ารวจ การ
วเิคราะห์และการประเมนิ เกมและการแข่งขนั การบ าเพ็ญประโยชน์  การออกแบบกิจกรรมเพื่อให้
ลูกเสอืใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคดิความเชื่อ  สรา้งองค์
ความรูแ้ละสรปุความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหล้กูเสอืไดป้ระยกุตใ์ชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูอ้กีดว้ย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

 1.กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ(ไมร่วมกจิกรรมทดสอบเพื่อรบัเครือ่งหมาย
หรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 

 2. กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาตทิี่ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะชวีติด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเดก็แต่ละวยั 

 ส าหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ และ
เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 

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

 แผนการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้เนื้อหา สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม การ
ประเมนิผล องค์ประกอบทกัษะชีวติส าคญัที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดั
กจิกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรื่องทีเ่ป็นประโยชน์) 

ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 1. เริม่จากการศกึษาเอกสาร งานวจิยั หลกัสตูรลกูเสอืไทยและต่างประเทศ รวมทัง้สมัภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 

 2. สมัมนาครู ผู้ปกครอง นักพฒันาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพื่อรว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 
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 3. จดัท าคู่มอืการจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีติ 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสอืส ารอง 
ลูกเสือสามญั ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามญั รวมทัง้สิ้น  11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน 
ปรบัปรงุและพฒันา จนเป็นทีย่อมรบัและน าไปใชใ้นสถานศกึษาจ านวนมาก 

 4. จดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลูกเสอืส ารอง ลูกเสอืสามญั ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามญั ขัน้ความรู้เบื้องต้น และขัน้ความรู้ชัน้สูง รวม 8 ประเภท โดยได้รบัการอนุมตัิจาก 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิในการประชุม ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่22 กนัยายน 2557 ใหใ้ช้
เป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ  

 5. จดัท า คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วทิยากรและฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  
 การจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีตินัน้  ยงัคงหลกัการ และวธิกีารของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพิม่เขา้ไปดว้ยเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท์ีร่อบด้าน 
และครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้ มโีอกาส
เรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง ผ่านการท ากจิกรรมรว่มกนั  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ของ
เพื่อนในกลุ่ม ท าใหส้ามารถเรยีนรูไ้ด้มากขึน้โดยใชเ้วลาน้อยลง  การออกแบบกจิกรรมจะต้องกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนใจ และร่วมมอืในการท ากจิกรรมทีก่ าหนดใหอ้ย่างเตม็ที ่จงึจะ เกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ   ผลทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้รยีนมดีงันี้ 
 1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออกและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 2. เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกจิกรรม 
 3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการก าหนดขอบข่าย เนื้อหา และวตัถุประสงค์ 
 4. ผูเ้รยีนไดฝึ้กฝน พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ัง้ทางด้านความรู ้เจตคต ิและทกัษะ  รวมทัง้ความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการดว้ย 
ประเภทของกิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 เมือ่จดัประเภทตามทกัษะ/ความสามารถ ในการปฏบิตักิจิกรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 
 1. กจิกรรมการแสดงออก เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหล้กูเสอืไดใ้ชค้วามสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคดิสรา้งสรรค์ จนิตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมกัจะเป็นการจ าลองประสบการณ์ต่าง ๆ มา
เพื่อการเรยีนรูไ้ดง้่ายและสะดวกขึน้  หรอืเป็นสิง่ทีใ่ชแ้ทนประสบการณ์จรงิ เพราะศาสตรต่์างๆ ในโลก มี
มากเกนิกว่าทีจ่ะเรยีนรูไ้ดห้มดสิน้จากประสบการณ์ตรงในชวีติ และบางกรณีกอ็ยู่ในอดตี หรอืซบัซอ้นเรน้
ลบัหรอืเป็นอนัตราย ไมส่ะดวกต่อการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจดัสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคยีงกบัสภาพความเป็นจรงิมากที่สุด 
เพื่อให้ผู้เรยีนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตดัสนิใจจากสภาพการณ์ที่ก าลงัเผชญิอยู่นัน้แล้วน าประสบการณ์
แห่งความส าเรจ็ไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 1.2 การสาธติ กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรยีนได้เกิดการเรยีนรู้ตามวตัถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรอืกระท าใหดู้เป็นตวัอย่าง ใหค้วามส าคญักบักระบวนการทัง้หมดทีผู่เ้รยีนจะตอ้งเฝ้าสงัเกตอยู่โดย
ตลอด  
 1.3 เล่านิทาน   
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 1.4 ละคร  หุ่นจ าลอง 
 1.5 เพลง ดนตร ีการเคลื่อนไหวตามจงัหวะดนตร ีหมายถงึ กจิกรรมทีเ่น้นการใชด้นตรเีป็นสื่อใน
การเรยีนรูท้ ัง้ในแงเ่นื้อหาและความบนัเทงิ ผ่อนคลาย และเขา้ถงึวฒันธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศลิปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรปู การปัน้ดนิเหนียว งานหตัถกรรม การรอ้ยดอกไม ้ 
 1.7 การโตว้าท ี                        
                      ฯลฯ 
 2. กจิกรรมการการส ารวจและการรายงาน  เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหลู้กเสอืได้เรยีนรูจ้ากความเป็น
จรงิ /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจ าวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของ
การศกึษา เช่น การท าแผนที ่การส ารวจ หมายถงึ การเรยีนรูผ้่านสถานการณ์จรงิดว้ยการลงพืน้ทีส่ ารวจ 
และจ าลองสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูสู้่แผนที ่ภาพ หรอืสญัลกัษณ์ เพื่อแสดงความคดิรวบยอดของสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูน้ัน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
การสมัภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การท าสารคด ีการศกึษานอกสถานที ่ชุมชนศกึษา การผลติสื่อ การท า
ปมูชวีติบุคคลตวัอยา่ง การจดันิทรรศการ การสอดแนม การส ารวจ การท าแผนที ่การเขยีนเรยีงความการ
เล่าเรือ่ง ฯลฯ 
 3. กจิกรรมการวเิคราะห์และการประเมนิ เป็นการเรยีนรูท้ี่เกดิจากการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
และรว่มกนัวเิคราะห/์ประเมนิ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 การเปรยีบเทยีบคุณค่า การประเมนิความเสีย่ง การท าแผนทีค่วามคดิ ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขนั   
  4.1 เกม เป็น กจิกรรมทีม่กีฎกตกิา และล าดบัขัน้ตอน ทีเ่อือ้ใหล้กูเสอืเกดิการเรยีนรูผ้่าน
การเล่นเกม ใหข้อ้คดิทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น เกมกระซบิ  เป็นตน้ 
  4.2 การแข่งขนั เป็นกจิกรรมทีม่กีตกิาในการแข่งขนั และมกีารตดัสนิหาผูช้นะ เช่น การ
ตอบปัญหาในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใฝ่รูม้ากขึน้ ฯลฯ   
 5. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีเ่น้นการฝึกความเสยีสละของลกูเสอื ไดแ้ก่  
การจดักจิกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นใหน้้อง การดแูลท าความสะอาดสถานที ่การปลกูและดูแลต้นไม ้
การเกบ็ผกัจากแปลงไปประกอบอาหารเลีย้งน้อง ฯลฯ  
หลกัการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลอืกประเภทของกจิกรรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั มกัเลอืกใช้ กจิกรรมการวเิคราะห์และการประเมนิ การรายงาน 
และการแขง่ขนัตอบปัญหาในเรือ่งเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั มกัเลอืกกจิกรรมที่สร้างความรูส้กึที่สอดคล้องกบัผลการเรยีนรู้ที่
ตอ้งการ เช่น กจิกรรมการแสดงออก เกม กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ถ้าเป็นทกัษะทางสตปัิญญานิยมใช้กิจกรรมการวเิคราะห์ และ
ประเมนิส่วนทกัษะทางกายภาพ เลอืกไดเ้กอืบทุกประเภท 
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 2. การตัง้ประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสอืได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั  ตัง้ประเดน็ให ้วเิคราะห ์/สงัเคราะห ์/ประเมนิ เนื้อหาทีต่อ้งการให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เกดิความคดิรวบยอดทีช่ดัเจน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ตัง้ประเดน็ให้เกดิการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผลในเรื่องความคดิความ
เชื่อ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจตคตทิีต่้องการ เพื่อใหส้มาชกิแต่ละคนได้มโีอกาสตรวจสอบความคดิความเชื่อของ
ตนเอง ทีแ่ตกต่างจากคนอื่น ท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นความคดิความเชื่อจากการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผลใน
กระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ตัง้ประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขัน้ตอนการท า
ทกัษะ    นัน้ ๆ  เช่นการวเิคราะหค์วามครบถ้วนในการท าตามขัน้ตอนของทกัษะ การวเิคราะหจ์ุดอ่อน ที่
มกัจะท าทกัษะนัน้ ๆ ไมส่ าเรจ็ เป็นตน้  
 3. การสรปุความคดิรวบยอดและประยกุตใ์ช ้ทุกกจิกรรมควรมกีารสรุปความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้
ใหช้ดัเจน และเปิดโอกาสใหไ้ดล้องประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยกุตใ์ชโ้ดยผลติซ ้าความคดิรวบยอดในรปูแบบทีต่่างจากเดมิ เช่น การท ารายงาน ท าสรปุยอ่ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ความคดิรวบยอดไม่มเีนื้อหา แต่เป็นความรูส้กึและความคดิความ
เชื่อทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคลอ้งกบัเจตคตทิีเ่กดิ เช่น การกระท าที่
แสดงออกถงึความซื่อสตัย ์การกระท าทีแ่สดงออกถงึความเป็นสุภาพบุรษุ สุภาพสตร ีเป็นตน้                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ความคดิรวบยอดทีเ่กดิคอื ความเขา้ใจขัน้ตอนและท าทกัษะนัน้ 
ๆ ได ้ประยกุตโ์ดยการฝึกฝนทกัษะนัน้จนช านาญ  
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ภาคผนวก ค 
 

แนวปฏิบติัการสอบวิชาพิเศษ 

 
 

ใหโ้รงเรยีนด าเนินการแต่งตัง้กรรมการ เพื่อด าเนินการสอนและสอบวชิาพเิศษ โดยออกค าสัง่
ในนามโรงเรยีน  เมือ่ท าการสอนแลว้ใหจ้ดัสอบภาคทฤษฎ ีและ ภาคปฏบิตั ิ จากนัน้ใหท้ าเรือ่งขอ
อนุมตัผิลการสอบ และขอประดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ ไปยงัเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอื
แห่งชาต ิหรอืผูอ้ านวยการลูกเสอืจงัหวดั แลว้แต่กรณ ี ดงันี้ 

1. รายชื่อผูเ้ขา้สอบ 
2. ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืขออนุญาตสอบวชิาพเิศษต่อผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน 
3. โรงเรยีนออกค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการสอบ 
4. สอบภาคทฤษฎ ี
5. สอบภาคปฏบิตั ิ
6. รายชื่อลกูเสอื ทีส่อบได ้ - ตก แต่ละรายวชิา 
7. หนงัสอืขออนุมตัผิลการสอบและขอประดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ ส่งไปยงัส านกังาน

ลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพื่ออนุมตั ิ
8. โรงเรยีนออกหนงัสอืรบัรองใหก้บัลกูเสอืตามรายวชิาทีส่อบได้ 
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หนังสือขออนุมติัผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามญั 
 

ที ่…………../………………….            โรงเรยีน……………………………… 
 
      วนัที…่…..เดอืน……………………….พ.ศ………… 
 
เรือ่ง  ขออนุมตัผิลการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื – เนตรนารสีามญั  และประดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
เรยีน  เลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ /  ผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั …………….. 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย   1. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวชิาพเิศษ 
  2. รายชื่อลกูเสอื – เนตรนาร ีทีส่อบวชิาพเิศษ 
  3. ขอ้สอบภาคทฤษฎ ี
  4. ขอ้สอบภาคปฏบิตั ิ
  5. โครงการ (ถา้ม)ี 
 ดว้ยโรงเรยีน……………………………ไดท้ าการอบรมและสอบวชิาพเิศษ ลกูเสอื – เนตรนาร ี
สามญั  ใหแ้ก่ลกูเสอืสามญั  จ านวน ………คน เนตรนารสีามญั จ านวน……..คน 
รวมทัง้สิน้ …………คน  ตัง้แต่วนัที…่……….เดอืน……………………พ.ศ. …………….ถงึ วนัที…่.. 
เดอืน……………………พ.ศ…………….. โดยท าการสอบวชิาพเิศษ จ านวน………….วชิา  ดงันี้ 

1. วชิา………………………….. 
2. วชิา………………………….. 
3. วชิา………………………….. 

 บดันี้ คณะกรรมการไดด้ าเนินการสอบวชิาพเิศษ ลกูเสอื – เนตรนารสีามญั เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ ดงัรายละเอยีดทีส่่งมาพรอ้มนี้ 
 จงึเรยีนมาเพื่อขอไดโ้ปรดพจิารณาอนุมตัดิว้ย  จะเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
       ขอแสดงความนับถอื 
 
 
      ( ……………………………………. ) 
     ผูอ้ านวยการโรงเรยีน………………………………. 
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โรงเรยีน……………………………………. 
รายชื่อลกูเสอื – เนตรนารสีามญัทีส่อบวชิาพเิศษ 

ล าดบั ชื่อ –นามสกลุ 
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         ……………………….                 …………………………            ……………………….. 
        (………………………..)              (………………………….)          (………………………..)           
                 กรรมการ                              ประธานกรรมการ                        กรรมการ 
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ค าสัง่โรงเรยีน……………………………….. 

ที…่………………./…………………. 
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื – เนตรนารสีามญั 

********************************************** 
 เพื่อใหก้ารสอบวชิาพเิศษลกูเสอื – เนตรนาร ีสามญัรุ่นใหญ่  จ านวน………………วชิา ของ 
โรงเรยีน………………………………………….ซึง่ด าเนินการสอบ ณ……………………………… 
ระหว่างวนัที…่…….เดอืน………………….พ.ศ. ถงึ วนัที…่……เดอืน…………………พ.ศ……… 
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และไดผ้ลสมความมุง่หมายทุกประการ  จงึแต่งตัง้ใหผู้ม้นีามต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คอื 
 1. ………………………………………………….  ประธานกรรมการ 
 2. ………………………………………………….  รองประธานกรรมการ 
 3. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา……………… 
 4. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา……………… 
 5. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา……………… 
 6. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา……………… 
 7. ………………………………………………….  กรรมการสอบวชิา……………… 
 8. ………………………………………………….  กรรมการและเลขานุการ 
  

ทัง้นี้ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 
  สัง่  ณ วนัที ่……….  เดอืน ……………………………………..พ.ศ………………. 
 
    (ลงชื่อ) ………………………………………….. 
     (………………………………………...) 
    ผูอ้ านวยการลกูเสอืโรงเรยีน…………………………. 
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หนังสือรบัรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามญั 
 

ที ่………………./…………………….   โรงเรยีน……………………………… 
      วนัที…่………เดอืน………………..พ.ศ……... 
 
 ขอรบัรองว่า …………………………………….เป็นลกูเสอืโรงเรยีน…………………………… 
สอบไดว้ชิาพเิศษลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่โดยการอนุมตัผิลการสอบของส านกังานคณะกรรมการบรหิาร
ลกูเสอืแห่งชาต ิที ่………………./…………….ลงวนัที ่………………………………………………… 
และไดแ้นบส าเนาหนงัสอือนุมตัผิลมาดว้ยแลว้  โดยสอบไดว้ชิาพเิศษ  ดงันี้ 

1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 
4. …………………………………………… 
5. …………………………………………… 
6. …………………………………………… 
7. …………………………………………… 
8. …………………………………………… 
9. …………………………………………… 
 

(ลงชื่อ)……………………………………. 
 (…………………………………) 
……………………………………………… 
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การประชุมกองลกูเสือสามญั 
 
 (1) พิธีเปิดประชุมกอง 
  1. การชกัธงขึ้น 
   1.1  ผูก้ ากบัยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว  รองผูก้ ากบัลกูเสอื    
ยนืหลงัเสาธง ห่างประมาณ 1 กา้ว 

   1.2  ผูก้ ากบัเรยีกแถว "กอง" พรอ้มกบัใชส้ญัญาณมอืเรยีกแถวรปูครึง่วงกลม 
(มอืแบทัง้สองขา้งเหยยีดตรงลงขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอืเขา้หาล าตวั แกว่งประสานกนัดา้นหน้าชา้ ๆ เป็นรปู
ครึง่วงกลม) 
   1.3  ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเขา้แถวรูปครึง่วงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืด้านซ้ายมอื
ของ   ผู้ก ากับ ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยนืเป็นแนวเดียวกับผู้ก ากับ ฯ  หมู่ที่  2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายยนือยู่เป็นเส้นตรงแนวเดยีวกบั       
ผูก้ ากบั ฯ และนายหมู่หมู่แรก โดยถอืว่าผูก้ ากบั ฯ เป็นจุดศูนยก์ลาง ทุกคนอยู่ในท่าจดัแถว โดยการ
ยกขอ้ศอกซา้ยขึน้ มอืทาบสะโพก นิ้วทัง้หา้เรยีงชดิตดิกนัชีล้งล่าง  และสะบดัหน้าทางขวา ยกเวน้รอง
นายหมูห่มูสุ่ดทา้ยไมต่อ้งยกขอ้ศอกซา้ย) 
   1.4  ผูก้ ากบัสัง่ "น่ิง" ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยู่ในท่าตรง 
ระยะเคยีงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคยีงระหว่างหมู ่1 ช่วงแขน 
 1.5  ผูก้ ากบัสัง่ "ตามระเบียบ, พกั" (ลูกเสอืทุกคนแยกเทา้ซ้ายออกไปทางขา้ง
ประมาณ 30 เซนตเิมตร หรอืประมาณเกอืบครึง่ก้าวปกตอิย่างแขง็แรงและองอาจ มอืขวาทีถ่อืไม้พลอง
ใหเ้ลื่อน ขึน้มาเสมอเอว แลว้ดนัไม้พลองไปขา้งหน้า เฉียงไปขา้งขวาประมาณ 45 องศา มอืซา้ยไพล่
หลงั โดยมอืแบตามธรรมชาตนิิ้วเรยีงชดิตดิกนั) 
 1.6  ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, ตรง" และผูก้ ากบัก้าวถอยหลงัมายนืทางซา้ยหรอืขวามอื 
และหนัหน้าเขา้หาเสาธง ลูกเสอืทุกคนดงึไม้พลองเขาหาล าตวั มอืขวาอยู่ระดบัเอว แลว้เลื่อนมอืลงมา
อยูใ่นท่าตรง พรอ้มกบัยกเทา้มาชดิเทา้ขวา 
 1.7  ผูก้ ากบัสัง่ "หมู่บริการชกัธงข้ึน" หมูบ่รกิารฝากไมพ้ลองไวก้บัคนขา้งเคยีง 
แลว้   วิง่ออกไปพรอ้มกนั (ลูกเสอืออกวิง่ดว้ยเทา้ซา้ยก่อน วางปลายเทา้ลงบนพืน้ พรอ้มกนันัน้ยกมอื
ขึน้เสมอราวนมก ามอืและหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือกและศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่แกว่งแขนทีง่อตามจงัหวะ
กา้วไดพ้อสมควร 
 1.8  ลูกเสอืผู้ชกัธงชาติทัง้สองวิง่ออกไปพร้อมกัน และหยุดยนืตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืคนทางขวามอืกา้วไปขา้งหน้า 2 ก้าวและชดิ
เทา้ แก้เชอืกธง แลว้ก้าวถอยหลงั 2 ก้าวกลบัมายนืทีเ่ดมิ และชดิเทา้ยนืตรง แยกเชอืกส่งใหล้กูเสอืคน
ทางซ้ายมอื (ธงชาตอิยู่ทางขวามอืของคนชกัธงชาตเิสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาตแิตะพืน้
เป็นอนัขาด) คนทางซา้ยมอืเป็นคนชกัธงชาต ิคนทางขวามอืเป็นคนปล่อยเชอืก ลูกเสอืทัง้สองคนยนื
ตรง ในขณะทีช่กัธงชาตเิชอืกทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลา จนกว่าธงชาตจิะขึน้สู่ยอดเสา 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 193 
 

 1.9  ผู้ก ากับสัง่ "กอง, วนัทยา-วุธ"  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือทุกคน
วนัทยหตัถ ์ ลกูเสอืทุกคนวนัทยาวุธ (ลกูเสอืท าจงัหวะเดยีว โดยยกแขนซา้ยขึน้มาเสมอไหล่ ศอกงอไป
ขา้งหน้าใหต้ัง้ฉากกบัล าตวั ฝ่ามอืแบคว ่า รวบนิ้วหวัแมม่อืกดทบันิ้วกอ้ยไว ้คงเหลอืนิ้วชี ้นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยยีดตรงและชดิกนั ใหข้อ้แรกของนิ้วชีแ้ตะไมพ้ลองในรอ่งไหล่ขวา 
 1.10  ลูกเสอืหมู่บรกิารคนหนึ่งน าร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือ
ชาติเช้ือไทย" ผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืและลูกเสอืทุกคนรอ้งเพลงพรอ้มกนั "เป็นประชารฐั ผไทของ
ไทยทุกส่วน….." จนจบเพลง  พอเริม่รอ้งเพลงชาตใิห้ลูกเสอืคนทางซ้ายมอืดงึเชอืกให้ธงชาติขึ้นสู่
ยอดเสาอย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึง
เช่นเดียวกัน ผู้ชกัธงชาติจะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติจบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ลกูเสอืคนทางขวามอืรบัเชอืกจากลกูเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั แลว้กา้วออกไปขา้งหน้า 2 
กา้ว และชดิเทา้ยนืตรงผกูเชอืกธง กา้วถอยหลงั 2 กา้ว และชดิเทา้กลบั มายนืตรงทีเ่ดมิ ลกูเสอืทัง้สอง
ยนืตรงวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลงพรอ้มกนั (ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทุกคนลดมอืลง) ลกูเสอืทัง้สองกลบัหลงั
หนั วิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่ของตน และรบีน าไม้พลองทีฝ่ากมาท าท่าวนัทยาวุธอย่าง    แขง็แรงและ
องอาจเช่นเดยีวกบัลกูเสอืในกอง (การกา้วเขา้ไปผกูและแกเ้ชอืกธง เริม่ตน้ดว้ยเทา้ซา้ย) 
 1.11  ผู้ก ากับสัง่ "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเรว็ 
  2.  สวดมนต ์

2.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ถอดหมวก”  
2.2 ผู้ก ากบัสัง่ "หมู่บรกิารน าสวดมนต์" ลูกเสอืน าไม้พลองมาไว้ระหว่างปลาย

เทา้ทัง้สอง แลว้พงิท่อนบนไวก้บัแขนซา้ยดา้นในซึง่งอตรงศอกเสรจ็แลว้ใชม้อืขวาจบัทีห่มวกดา้นหน้า
แล้วถอดหมวก พร้อมกบัยกมอืซ้ายขึน้มาประกบกบัมอืขวาในท่าพนมมอื ให้ด้านในของหมวกหนัไป
ทางซา้ย หน้าหมวกหนัเขา้หาตวั ใหห้มวกอยูร่ะหว่างฝ่ามอืทัง้สองและหนีบหมวกไว ้ผูบ้งัคบับญัชาทุก
คนถอดหมวกดว้ย 
 2.2 ลูกเสอืหมู่บรกิารคนหนึ่งที่ได้รบัมอบหมาย น าสวดมนต์ย่อ ผู้บงัคบับญัชา
ลูกเสอืและลูกเสอืทุกคนสวดมนต์ตามพรอ้มกนั (สวดน า) "อรห  สมมา สมพทุโธ ภควา" (สวดตาม) 
"อรห  สมมา สมพทุโธ ภควา" สวดน าและสวดตามจนจบ 
  3. สงบน่ิง 
 3.1 ผูก้ ากบัสัง่ "สงบน่ิง" (ลูกเสอืลดมอืขวาทีถ่อืหมวกไปอยู่กึ่งกลางล าตวั แขน
เหยยีดตรง พรอ้มกบัวางฝ่ามอืซา้ยทบัลงบนหลงัมอืขวา กม้หน้าเลก็น้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 นาท ี
 3.2 ผูก้ ากบัสัง่ "สวมหมวก" ลูกเสอืเงยหน้าขึน้ สวมหมวก แลว้ใชม้อืขวาจบัไม้
พลอง มาอยูใ่นท่าตรง 
 3.3 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, ตามระเบียบ, พกั" ผู้ก ากบัก้าวเดนิไปยนืตรงที่หน้าเสา
ธงเช่นเดมิ 
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  4. ตรวจ 
 การตรวจม ี2 ประเภท คอื รองผูก้ ากบัตรวจและนายหมูต่รวจ  โดยมขีอ้เสนอแนะ   
ในการตรวจ ดงันี้ 
 ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของรา่งกาย อุปกรณ์ทีผู่ก้ ากบัสัง่ใหเ้อามาในการเรยีนการสอน 
 
 ข. ถา้เป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครือ่งแบบเครือ่งแต่งกาย

เพราะลูกเสอืจะต้องเดนิผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตวัไม่เรยีบรอ้ยอาจจะ
ถูกต าหนิแก่คนพบเหน็ได ้

 
 4.1 รองผูก้  ากบั 
  4.1.1 ผู้ก ากับสัง่ "รองผู้ก ากบัตรวจ   เชือก   " รองผู้ก ากับทุกคนวิ่ง
ออกไปหาผูก้ ากบั วนัทยหตัถ์และลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลงเมื่อรองผู้
ก ากบัลดมอืลง (รองผูก้ ากบัวิง่ไปท าความเคารพผูก้ ากบัก่อนตรวจนัน้ จะตอ้งพจิารณาจงัหวะใหด้ ีอย่า
ท าความเคารพพรอ้มกนั) รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
 4.1.2 รองผูก้ ากบัหยุดยนืตรงขา้มนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว     
นายหมูส่ ัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วธุ"  ลกูเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมูเ่รยีบอาวุธ กา้วออกไป 1 กา้ว 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวรายงาน "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการตรวจแล้วครบั" (รองผู้ก ากบัรบัการ
เคารพด้วยวนัทยหตัถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมอืลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าวถอย
หลงั 1 กา้วและชดิเทา้มายนืตรงทีเ่ดมิ นายหมูว่นัทยาวุธและสัง่ลกูเสอืในหมูต่่อไป "เรียบ-อาวธุ" 
  4.1.3 รองผู้ก ากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่        
เป็นคนแรก 
  4.1.4 รองผู้ก ากบัสัง่นายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสอืคนแรกและ
คน  ต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ ากบักา้วเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอย่าง
แขง็แรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางขา้งขวา ใหย้กไม้พลองขึน้ประมาณ 1 คบื ก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 
1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไปชดิอย่างแขง็แรง แล้วตัง้ไม้พลองลงกบัพื้น ยนืในแนวเดยีวกบัรองผู้ก ากับ 
ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสอื 1 คน เมื่อตรวจลูกเสอืถึงคนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสอืและรองผู้ก ากบั
ลูกเสอืเดนิย้อนกลบัที่เดมิเหมอืนตอนแรก นายหมู่ยนืตรงสัง่ "วนัทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณ
ครบั" (ยนือยู่กบัทีไ่ม่ต้องก้าวออกไป) รองผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์และลดมอืลง นายหมู่
ส ัง่ต่อไป "เรียบ-อาวธุ, ตามระเบียบ, พกั" 
 4.2 นายหมู่ตรวจ 
  ในการประชุมกองลูกเสอื บางครัง้รองผู้ก ากับไม่มาจ าเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏบิตัิ คอื ผู้ก ากบัสัง่ "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
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ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัหมู่มายนืแทนที่นายหมู่ และท าหน้าที่นายหมู่ และท าการตรวจ
แบบรองผูก้ ากบั ในขอ้ 4.1.4 โดยท าเหมอืนกบัรองผูก้ ากบัทุกประการ 
 4.3 การรายงานการตรวจ 
  4.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ลูกเสอืของคุณรองผู้ก ากบั ภายหลงัการตรวจเรียบร้อย
แล้ว รองผู้ก ากับกลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้ก ากับว่า "ข้าพเจ้าได้รบั
มอบหมายจากผู้ก ากบัให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตกัเตือนแล้ว, ครบั" เสรจ็
แลว้วิง่กลบัมาดา้นหลงัเสาธง      รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป (รองผูก้ ากบัเมื่อตรวจเสรจ็
แลว้ใหร้ายงานผลการตรวจไดเ้ลย ไม่ต้องรอให้เสรจ็ทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 
  4.3.2 นายหมู่ลกูเสือรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสรจ็แล้ว ให้ยนืตรงหน้าหมู่ของตนเอง 
โดยหนัหน้าไปหาผู้ก ากบั และรอให้นายหมู่ลูกเสอืทุกหมู่ตรวจเสรจ็เรยีบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่
ลูกเสอืตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสอืทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
ตรงขา้มผูก้ ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผูก้ ากบัประมาณ 3 กา้ว นายหมูล่กูเสอืหมูบ่รกิารยนืหวัแถว นายหมู่
ลกูเสอืหมูอ่ื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยูใ่นท่าตามระเบยีบพกั ผูก้ ากบัยนืกึง่กลางของแถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมู่ลูกเสอืยนืตรง, วนัทยาวุธและเรยีบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผู้ก ากบั 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายจากผู้ก ากบัให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว, ครบั" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรยีบอาวุธ 
ถอยกลับเข้าที่ แล้วท าวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ , ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงานผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย  ผูก้ ากบัสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-วิง่" นายหมู่
ทุกคนท าวนัทยาวุธและเรยีบอาวุธพรอ้มกนั กลบัหลงัหนัมายนืในหมู่ของตนเองในต าแหน่งเดมิ รอง
นายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
  5. แยก 
  ผู้ก ากับสัง่ "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล้วแยกไปปฏิบัติ
กจิกรรมอื่นต่อไป 
 
 (2) เกม-เพลง 
  เกมหรอืการเล่นของลกูเสอืเป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดอยา่งหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสอื      
ทุกประเภท ทัง้ในทางจติใจและในการบรหิารร่างกาย เกมช่วยพฒันาเดก็ในเรื่องนิสยัใจคอ อารมณ์ด ี
น ้าใจ   นักกีฬา การรกัหมู่คณะ ความอดทน ระเบยีบวนิัย และความไม่เห็นแก่ตวั  ทุกครัง้ที่ มกีาร
ประชุมกองจะตอ้งมกีารจดัการใหเ้ดก็เล่นเกมเพื่อบรหิารรา่งกายเป็นการฝึกอบรมเดก็ในทางจติใจไปใน
ตวั เกมทีใ่ชจ้ะต้องเลอืกเกมทีเ่หมาะสมต่อวยัของเดก็ดว้ย หรอืการรอ้งเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลาย
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อารมณ์ ก่อให้เกดิความร่าเรงิบนัเทงิใจ และการรอ้งเพลงเป็นเพลงหมู่หรือรอ้งพรอ้ม ๆ กนั เพื่อเป็น
การส่งเสรมิความสามคัค ี
 (3) การสอนตามเน้ือหา 
  ผูก้ ากบัลกูเสอืจะก าหนดเนื้อหาตามหลกัสตูร ซึง่เขยีนเป็นแผนการสอนหรอืโครงการ
สอน ในแต่ละคาบจะก าหนดเนื้อหาส าหรบัเขยีนไวใ้นการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แลว้
มกีารเปลี่ยนฐาน โดยก าหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรอืมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กบัลูกเสอืและความ
เหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืปฏบิตัจิรงิ แลว้แต่
เนื้อหาทีก่ าหนด หรอือาจจะใหน้ายหมูส่อนภายในหมูต่นเองกไ็ด้ 
 การรายงานเพ่ือเข้าฝึกตามฐาน 
 การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นัน้ ให้จ ัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมี
ศูนยก์ลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดนิทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมเีสน้ทางเขา้สู่
ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรอืบ่อน ้า ก็จงค านึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากบัฐานอื่น ๆ  
มฉิะนัน้แลว้ ลกูเสอืจะเสยีเวลาเดนิทางมาก ไมไ่ดร้บัความรูใ้นฐานนัน้เตม็ที ่
 
 การเคลื่อนทีเ่ขา้ฐานนิยมเคลื่อนโดยเวยีนขวา คอื ไปตามเขม็นาฬกิา  ฉะนัน้ ผูอ้ยู่ประจ า
ฐาน (วทิยากร) จะต้องหนัหน้าเขา้สู่จุดศูนยก์ลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสอืฝึกครบเวลามสีญัญาณปล่อย
ตวัแลว้ จะ   เขา้แถวหน้ากระดาน ท าขวาหนั แลว้เคลื่อนทีต่ามนายหมูไ่ดเ้ลย 
 การเขา้ฐานครัง้ละหลายหมู่ แต่ละหมู่นัน้นายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทลีะ
หมู่ มบิงัควรทีจ่ะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมู่จะสัง่การไดเ้ฉพาะลูกหมู่ตนเอง
เท่านัน้ หากมกีารเขา้ฐานมากหมู่จนเกนิไปจะเสยีเวลามาก กเ็ปลีย่นการเขา้ฐานแบบวทิยากรเคลื่อนที่
ไปหาลกูเสอื ซึง่แบบนี้จะสามารถมผีูแ้ทนสัง่เคารพคนเดยีวไดเ้สมอืนครเูขา้หอ้งสอน 
  1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวธุ 
  เมื่อนายหมู่น าลูกหมู่ไปถงึ ผู้ประจ าฐานให้เขา้แถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยนื
ตรงหน้าผูป้ระจ าฐาน  นายหมู่นัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วธุ"  เฉพาะนายหมู่เรยีบอาวุธ  ก้าวเขา้ไป
หาผู้ประจ าฐาน 1 ก้าว ท าวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการฝึกแล้วครบั"   
รายงานเสรจ็ท าเรยีบอาวุธ แลว้ถอยหลงั 1 ก้าวเขา้มาในแถว ท าวนัทยาวุธไวใ้หเ้หมอืนลูกหมู่ แลว้สัง่ 
"เรียบ-อาวธุ" และสัง่ "ตามระเบียบ-พกั" (ช่วงนี้วทิยากรประจ าฐานควรสัง่ "พกัแถว" ก่อนกไ็ด)้ 
 จากนัน้ผู้ประจ าฐานจะเริม่สอนหรอืฝึก ทางที่ดีผู้ประจ าฐานควรจะสัง่ "ตรง" และสัง่   
"พกัแถว" ก่อนจงึเริม่สอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนัน้ลูกเสอืย่อมอยู่ ในท่าพกัตาม
ระเบยีบไมไ่ด ้
 ส าหรบัผู้ประจ าฐานเมื่อนายหมู่ส ัง่ "วนัทยา-วุธ" ก็รบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์ และก็
คา้งอยูอ่ยา่งนัน้จนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมือ่นายหมู่รายงานจบเรยีบอาวุธ ผูก้ ากบั
จะลดมอืลงพรอ้มกนัตอนน้ี (มใิช่คอยลดมอืลงพรอ้มลกูเสอืในแถว) 
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  2. การรายงานกรณีมีอาวธุเฉพาะนายหมู่ 
  การเขา้เรยีนตามฐานบางกรณีนัน้ เพื่อความสะดวกผูก้ ากบัหรอืผูส้อนวชิาอาจสัง่
ให ้  ลูกเสอืรวมอาวุธไว ้ใหน้ าตดิตวัไปเฉพาะนายหมู่กไ็ด ้หรอืการเขา้ค่ายพกัแรมกรณีที่น าอาวุธไป
เฉพาะนายหมู ่เพราะไมส่ามารถน าพลอง ไมพ้ลอง จ านวนหลายรอ้ยอนัไปได ้
 กรณีนี้นายหมู่ส ัง่ "หมู่…..ตรง" ส าหรบัตวันายหมู่นัน้เมื่อตรงแลว้ใหท้ าวนัทยาวุธ-เรยีบ
อาวุธ ก้าวเขา้ไปหาผูป้ระจ าฐาน 1 ก้าว แลว้ท าวนัทยาวุธอกี รายงาน เมื่อรายงานจบเรยีบอาวุธ แลว้
ถอยหลงัเขา้ทีใ่นแถวอยูใ่นท่าตรงเหมอืนลกูหมู ่แลว้สัง่ "ตามระเบียบ-พกั"  ทัง้นี้ ไมต่อ้งท าวนัทยาวุธ
อกีครัง้ เพราะขณะนัน้อยูใ่น ท่าตรงเหมอืนลกูหมูแ่ลว้ 
 ส าหรบัผู้ประจ าฐาน ให้รบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบัลูกเสอืในแถวเคารพดว้ย
ท่าตรง และวนัทยหตัถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จงึเอามอืลงพรอ้มกบันายหมู่เรยีบอาวุ ธ
ตอนรายงานจบ 
 3. การรายงานกรณีไม่มีอาวธุทัง้หมด 
   นายหมู่จะสัง่ "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ท าวนัทยหตัถ์ 
ลดมอืลง ก้าวเขา้ไปรายงาน ขณะรายงานก็ท าวนัทยหตัถ์ รายงานว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการฝึก
แล้วครบั" รายงานแล้วลดมอืลงถอยหลงัเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แล้วสัง่ "ตาม
ระเบียบ-พกั" (ถอยเขา้ไปในแถวแลว้ไมต่อ้งท าวนัทยหตัถอ์กี) 
   ส าหรบัผู้ประจ าฐานให้รบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์ ตอนที่ลูกเสอืเคารพด้วยท่า
ตรง   ท าวนัทยหตัถค์า้งไวจ้นกว่านายหมูจ่ะรายงานจบและลดมอืลง จงึลดมอืลงพรอ้มกบันายหมู่ 
  4. การเข้าฐานกรณีผูป้ระจ าฐานเคล่ือนท่ีเอง 
  การสอนแบบนี้เหมาะส าหรบัมลีูกเสอืจ านวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ
หลายหมู ่หากจะใหล้กูเสอืเคลื่อนทีจ่ะเสยีเวลามาก จงึควรจดัใหล้กูเสอือยูเ่ป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
 กรณีนี้ไม่ต้องมกีารรายงาน ให้ท าเหมอืนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจ าฐานเข้าไป 
ลูกเสอืก็ท าความเคารพ โดยผู้ก ากบัจะแต่งตัง้หวัหน้านายหมู่ชัว่คราวไว้เป็นผู้ส ัง่เคารพ โดยสัง่ว่า 
"ลกูเสือ-ตรง, วนัทยา-วธุ, เรียบ-อาวธุ, ตามระเบียบ-พกั" 
 แต่ถา้ในสนามมอีาวุธเฉพาะนายหมู ่(หลายหมู)่ กส็ ัง่ว่า "ลกูเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นายหมู่
ทุกคนทีม่อีาวุธอยูแ่ลว้ เมือ่ตรงแลว้กท็ าวนัทยาวุธ เรยีบอาวุธเองโดยไมม่ใีครสัง่ 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน เมื่อเขา้ไปเขาสัง่เคารพก็รบัการเคารพตามธรรมดา (วนัทยหตัถ์ ลด
มอืลงเลย เพราะไมม่กีารรายงาน) จะเหมอืนกบัครเูขา้สอนในหอ้งเรยีน 
  5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 
  นายหมู่เป็นผู้ส ัง่ โดยออกค าสัง่ว่า "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วุธ (นายหมู่คนเดยีว
กล่าวว่า    "ขอบคณุ-ครบั") เรียบ-อาวธุ, ขวา-หนั, ตามข้าพเจ้า" 
 แต่หากมอีาวุธเฉพาะนายหมู่ กเ็พยีงสัง่ "หมู่…..ตรง (ตนเองท าวนัทยาวุธ แลว้กล่าวว่า 
"ขอบคณุครบั, เรียบอาวธุ") ขวาหนั, ตามข้าพเจ้า" 
 (4) ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
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  ผู้ก ากบัควรจะหาเรื่องสัน้หรอืนิทานมาเล่าให้ลูกเสอืฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ 
โดยที่   ลูกเสอืได้รบัไปปฏบิตัิโดยไม่รู้ตวั  ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็น
กนัเอง เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความกลา้ ความสามคัค ีเกดิความรกัชาต ิเสยีสละ กตญัญู 
 (5) พิธีปิดประชุมกอง 
  1. นัดหมาย 

1.1 ผูก้ ากบัยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผูก้ ากบัลูกเสอื
ทุกคนยนืหลงัเสาธง ห่างประมาณ 1 กา้ว 

1.2 ผูก้ ากบัเรยีกแถว สัง่ "กอง" พรอ้มกบัใชส้ญัญาณมอืเรยีกแถวรปูครึง่วงกลม   
(มอืแบทัง้สองขา้ง เหยยีดตรงลงขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอืเขา้หาล าตวั แกว่งแขนประสานกนัด้านหน้าช้า ๆ 
เป็นรปู  ครึง่วงกลม) 

1.3 ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเขา้แถวรปูครึง่วงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืดา้นซา้ยของ      
ผูก้ ากบัลูกเสอื โดยนายหมู่หมู่แรกยนือยู่เป็นแนวเดยีวกบัผูก้ ากบัลกูเสอื  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางดา้นซา้ยมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดยีวกบัผู้ก ากบั
ลูกเสอืและนายหมู่หมู่แรก โดยถอืว่าผูก้ ากบัลูกเสอืเป็นจุดศูนยก์ลาง ทุกคนอยู่ในท่าจดัแถว โดยการ
ยกขอ้ศอกซา้ยขึน้มาทาบสะโพก นิ้วทัง้หา้เรยีงชดิตดิกนัชีล้งล่าง และสะบดัหน้าทางขวา ยกเว้นนาย
หมูข่องหมูแ่รกไมต่อ้งสะบดัหน้า และรองนายหมูห่มูสุ่ดทา้ยไมต่อ้งยกขอ้ศอกซา้ย) 

1.4 ผูก้ ากบัสัง่ "น่ิง" (ลกูเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรง 
ระยะเคยีงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคยีงระหว่างหมู ่1 ช่วงแขน) 

1.5 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, ตามระเบียบ, พกั" (ลูกเสอืทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซา้ยประมาณ 30 เซนตเิมตร หรอืประมาณเกอืบครึง่กา้วปกตอิย่างแขง็แรงและองอาจ มอืขวาทีถ่อื
ไมพ้ลองให้เลื่อนขึน้มาเสมอเอว แล้วดนัไมพ้ลองไปขา้งหน้า เฉียงไปขา้งหน้าประมาณ 45 องศา มอื
ซา้ยไพล่หลงั โดยตวัมอืแบตามธรรมชาต ินิ้วเรยีงชดิตดิกนั 

1.6 ผูก้ ากบันัดหมาย เรื่องทีน่ัดหมาย คอื เรื่องทีจ่ะต้องใหลู้กเสอืเตรยีมอุปกรณ์    
ในการฝึกอบรมครัง้ต่อไป เช่น ครัง้ต่อไปจะฝึกอบรมเรื่องเงือ่นลกูเสอื เตรยีมเชอืก 
  2. ตรวจ 
  ส าหรบัการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะ
ลกูเสอื จะตอ้งเดนิผ่านชุมชน ตลาด ถา้หากแต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ยอาจจะถูกต าหนิแก่ผูท้ีพ่บเหน็ได้ 
 2.1 รองผูก้  ากบัตรวจ 
  2.1.1 ผู้ก ากับสัง่ "รองผู้ก ากบัตรวจเครือ่งแบบ" รองผู้ก ากับทุกคนวิ่ง
ออกไปหาผูก้ ากบั วนัทยหตัถ ์และลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์และลดมอืลง เมือ่รอง
ผูก้ ากบัลดมอืลง รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
  2.1.2 รองผูก้ ากบัหยุดยนืตรงขา้มนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว    
นายหมู่ส ัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วธุ" ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการตรวจแล้วครบั" (รองผูก้ ากบัรบัการเคารพ
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ดว้ยวนัทยหตัถ์ เมื่อ     นายหมู่รายงานและลดมอืลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ) นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าว
ถอยหลงั 1 ก้าว และชิดเท้ากลบัมายนืในท่าตรง ท าวนัทยาวุธ และสัง่ลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-
อาวธุ" 
  2.1.3 รองผูก้ ากบัก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว และชดิเทา้ ตรวจนายหมู่เป็น     
คนแรก โดยมขอ้เสนอแนะในการตรวจ ดงันี้ 
 การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  ทรงอ่อนสเีลอืดหมู มตีราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาต ิท าด้วยโลหะสทีอง 
เวลา  สวมหมวกใหต้ราหน้าหมวกอยูเ่หนือคิว้ซา้ย หมวกตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัศีรษะ และสวมปิดไร
ผมทัง้หมด 
 2) เส้ือ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้สกีาก ีคอมปีก ผ่าอกตลอด มดีุมตดิตลอด มสีาบที่หน้าอก เหนือ
กระดุมเมด็ที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเลก็น้อย มกีระเป๋าสองกระเป๋าตดิที่อกเสื้อทัง้สองขา้ง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง  1.5 
เซนตเิมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสือ้       2  แถบ  ตดิอยู่รมิกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซา้ย  กระเป๋ามปีก
รูปมนกลางแหลม  เจาะรูรงัดุมส าหรบักลดัดุมที่ตดิอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มอีนิทรธนูสเีลอืดหมู ปลาย
อินทรธนูมอีักษร "ล.ญ." ป้ายชื่อโรงเรยีนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต ่ากว่าไหล่ข้างขวา  1 
เซนตเิมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม กอง ตดิอยูก่ลางป้ายชื่อโรงเรยีน  (ตวัขาวพืน้แดง) ส่วนเครือ่งหมาย
หมู่ท าด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจตุัรสั ยาวด้านละ 3.5 เซนตเิมตร มรีูปสามเหลี่ยม     2 รูป สตีามสปีระจ าหมู่
ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ ขลบิสเีลอืดหม ูตดิทีไ่หล่เสือ้ขา้งซา้ยใตต้ะเขบ็ 1 เซนตเิมตร กระดุมเสือ้กลดัหมด 
ผา้ผกูคอเป็นรปูสามเหลีย่มมว้นพบัตามแนวทะแยงใหเ้รยีบ มว้นเหลอืชายประมาณหนึ่ง ฝ่ามอื ใหร้อย
พบัอยูด่า้นใน รวบชายผา้ผกูคอไวด้า้นหน้า แลว้สวมปลอกตราคณะลกูเสอืแห่งชาต ิใหป้ลอก  ห่างจาก
คางระยะ 1 ก ามอืของตนเอง สายนกหวดีสเีหลอืงสวมทบัผา้ผกูคอ เกบ็นกหวดีไวก้ระเป๋าซา้ย 
 3) กางเกง 
  สกีางเกงเช่นเดยีวกบัเสื้อ ขาสัน้แบบไทย รมิขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหวัเข่า  5 
เซนตเิมตร มกีระเป๋าสองกระเป๋าตรงดา้นหน้าทีผ่่ามซีปิซ่อนไวข้า้งในและรดูซปิเรยีบรอ้ย เวลาสวมเอา
ขอบกางเกงทบัชายเสื้อ มหีูกางเกงด้วย เขม็ขดัสนี ้าตาลแก่ หวัเขม็ขดัท าด้วยโลหะสทีอง ต้องขดัให้
สะอาดเป็นเงาเสมอ มลีายดุนรปูเฟลอรเ์ดอลสีป์ระกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ตรงส่วนล่ างของ
กรอบมคีตพิจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสตัย"์ เวลาคาดเขม็ขดัทบัขอบกางเกง ไมป่ล่อยใหห้วัเขม็ขดัหอ้ย
ยาน 
 4) ถงุเท้า 
  ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5 
เซนตเิมตร หรอื 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ขอบพบักวา้งประมาณ 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ลายของถุงเทา้ตรง 
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 5) รองเท้า 
  รองเทา้สนี ้าตาล ท าดว้ยหนังหรอืผา้ใบกไ็ด ้แต่ไมม่ลีวดลาย หุม้สน้ มเีชอืกผกูแขง็แรง 
และผกูดว้ยเงือ่นพริอด รองเทา้หนงัสะอาดและขดัเป็นเงางาม 
 2.1.4 เมื่อรองผูก้ ากบัตรวจด้านหน้าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ สัง่ "กลบัหลงัหนั" 
เพื่อตรวจด้านหลงัอีกครัง้หนึ่ง  นายหมู่กลบัหลงัหนั รองผู้ก ากบัตรวจความเรยีบร้อยด้านหลงั เช่น 
เชอืกผกูรดั หมวกทรงอ่อน ผา้ผกูคออยูต่รงกลางเสือ้ เสือ้อกนอกกางเกง หรอืไม่ 
 2.1.5 เมื่อรองผู้ก ากับตรวจนายหมู่ด้านหลงัเสร็จเรียบร้อยแล้ว    รองผู้
ก ากบัสัง่ "กลบัหลงัหนั" รองผูก้ ากบัสัง่ต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลกูเสอืดา้นหน้า ตรวจลกูเสอื
คนแรกและ      คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจรองผูก้ ากบัก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา  1 ก้าว แลว้ชกัเท้า
ซา้ยไปอย่างอย่างแขง็แรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางขา้งขวา ใหย้กไมพ้ลองขึน้ประมาณ 1 คบื ก้าวเท้า
ขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไปชดิอย่างแขง็แรง แล้วตัง้ไมพ้ลองลงกบัพื้น ยนืในแนว
เดยีวกบัรองผูก้ ากบั กา้ว 1 กา้วตรวจลกูเสอื 1 คน    การตรวจเหมอืนกบัการตรวจนายหมูด่า้นหน้าทุก
ประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน 
จะไมเ่ดนิออ้มหลงั 
 เมื่อตรวจด้านหน้าเสรจ็ทุกคน แลว้จงึเดนิตรวจด้านหลงัต่อไป การเดนิตรวจด้านหลงัให้
ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเดนิตรวจด้านหน้า  การตรวจปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ
ดา้นหลงัเสรจ็    ทุกคนแลว้ รองผูก้ ากบัและนายหมูก่ลบัมายนืทีเ่ดมิอกีครัง้หนึ่ง นายหมูย่นืตรงสัง่ "วนั
ทยา-วุธ" และกล่าวว่า          "ขอบคุณครบั" (ยนือยู่กบัที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้ก ากบัรบัการ
เคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมูส่ ัง่ต่อไป "เรียบ-อาวธุ, ตามระเบียบ-พกั" 
  2.2 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสอื ในบางครัง้รองผูก้ ากบัไม่มาจ าเป็นใหน้ายหมู่ตรวจ
แทน แนวปฏบิตั ิคอื ผูก้ ากบัสัง่ "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปขา้งหน้าหมู่ของตนเอง 3 
ก้าว รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัมายนืแทนที่นายหมู่ และท าหน้าที่นายหมู่ และท าการตรวจแบบรองผู้
ก ากบัทุกประการ 
  2.3 การรายงานการตรวจ 
   2.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผูก้ ากบั ภายหลงัการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ รอง     
ผูก้ ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบักล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากบัให้
ไปตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตกัเตือนเรียบร้อย, ครบั" เสรจ็แลว้วิง่กลบัมาดา้นหลงัเสา
ธง รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป 
   2.3.2 นายหมู่รายงาน 
    นายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสรจ็แล้ว ใหย้นืตรงหน้าหมู่ของตนเอง หนั
หน้าไปหาผูก้ ากบั และรอใหน้ายหมูทุ่กหมูต่รวจเสรจ็เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมือ่นายหมูต่รวจเสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ นายหมู่ทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่วตรงขา้มผูก้ ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผูก้ ากบั
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ประมาณ 3 กา้ว นายหมูห่มู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมูอ่ื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั ผูก้ ากบัยนืกึง่กลางของ
แถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ "นายหมู่รายงาน"  นายหมู่หมู่บรกิารรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่
ยนืตรง วนัทยาวุธ และเรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผูก้ ากบั วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าว
รายงาน "ข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายจากผู้ก ากบัให้ไปตรวจเครือ่งแต่งกายหมู่…..ปรากฏว่า…..
และได้แนะน าให้ปรบัปรุงแก้ไขให้ถกูต้องแล้ว, ครบั"  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏบิตัิเช่นเดยีวกนั 
จนกระทัง่การรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย    ผู้ก ากับสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-วิง่" นายหมู่ทุกคน
วนัทยาวุธและเรยีบอาวุธพรอ้มกนั กลบัหลงัหนั วิง่กลบัมายนืในหมูข่องตนในต าแหน่งเดมิ รองนายหมู่
วิง่ออ้มกลบัหลงัมายนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
 
  3. ชกัธงลง 
  3.1 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, ตรง" ผู้ก ากบัก้าวถอยหลงัมายนืทางขวามอืหรอืซ้ายมอื 
หนัหน้าเขา้หาเสาธง 
  3.2 ผู้ก ากบัสัง่ "หมู่บริการชกัธงลง" ลูกเสอืที่เป็นหมู่บรกิารฝากไมพ้ลองกับ
ลูกเสือ   คนถัดไป วิ่งออกมาพร้อมกนัและหยุดยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว 
วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืทางขวามอืกา้วออกไปขา้งหน้า 2 ก้าวและชดิเทา้ แก้เลอืกธง 
แลว้กา้วถอยหลงั 2 กา้ว และ   
  3.3 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, วนัทยา-วธุ" ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืวนัทยหตัถ์ ลูกเสอืทุก
คนวนัทยาวุธ ลูกเสอืผูช้กธงชาตลิงทางขวามอื ค่อย ๆ ดงึเชอืกลงชา้ ๆ คนทางซา้ยมอืค่อย ๆ ปล่อย
เชอืก เชอืก ทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลาขณะชกัธงชาตลิง เมือ่ชกัธงชาตลิงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ลกูเสอืทาง
ขวามอืรบัเชอืกจาก ลูกเสอืทางซ้ายมอืมารวมกนั ก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเทา้ ผูกเชอืกธง แลว้
ก้าวถอยหลงั 2 ก้าว และชดิเทา้กลบัมายนืตรงที่เดมิ ลูกเสอืทัง้สองยนืตรงท าวนัทยหตัถ์และลดมอืลง
พรอ้มกนั (ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืทุกคนลดมอืลง) กลบัหลงัหนัวิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่ของตน แลว้รบี
น าไมพ้ลองทีฝ่ากไวม้าท าวนัทยาวุธอยา่งแขง็แรงและองอาจเช่นเดยีวกบัลกูเสอืในกอง 
  3.4 ผูก้ ากบัสัง่ "เรียบ-อาวธุ" ลกูเสอืทุกคนลดแขนซา้ยลงมาอยูใ่นทีเ่ดมิโดยเรว็ 
 
  4. เลิก 
  4.1 ลกูเสอืทุกคนเมือ่เรยีบอาวุธแลว้กย็งัยนือยูใ่นท่าตรง 
  4.2 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, เลิก" ลูกเสอืทัง้หมดท าวนัทยาวุธ และเรยีบอาวุธ ขวาหนั 
พรอ้มกนั เดนิออกนอกแถว 
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การประชุมนายหมู่ลกูเสือสามญั 

ท่ีประชุม 
 การจดัทีป่ระชุมนายหมู ่
 1 .ห้องประชุม ในห้องประชุมจดัให้มโีต๊ะหมู่บูชา มพีระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายา
ลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลปัจจุบนั กบัมพีระบรมรปูของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยูห่วัองคพ์ระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย และรปูของลอรด์-เบเดน-เพาเวลล ์
 2 .โต๊ะประชุม ควรจดัใ หม้เีก้าอี้ประชุมตามจ านวนของนายหมู่ และจดัทีน่ัง่เป็นพเิศษส าหรบัผู้
ก ากบัหรอืรองผูก้ ากบัทีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยในฐานะทีป่รกึษา โดยจดัใหน้ัง่อยูท่างซา้ยของประธาน 

 การจดัที่นัง่ จะต้องก าหนดไวใ้หท้ราบ โดยมกีารเขยีนป้ายหรอืเครื่องหมายแสดงไว ้ณ ทีน่ัน้ ๆ เช่น 
ประธาน เลขานุการ หมูส่งิโต หมูเ่สอื หมูน่กหวัขวาน ฯลฯ และผูก้ ากบัลกูเสอื 

ผูเ้ขา้ประชุม 
      - นายหมูทุ่กหมู ่ถา้นายหมูไ่มอ่ยูใ่หร้องนายหมูเ่ขา้ประชุมแทน  
      - ผูก้ ากบัลกูเสอื ถา้ผูก้ ากบัไมอ่ยูใ่หร้องผูก้ ากบัเขา้ประชุมแทน  
      - ผูท้รงคุณวุฒทิีก่องลู กเสอืเชญิมาเพื่อแนะน าการเป็นครัง้คราว 
      - การเลอืกประธานและเลขานุการ  
 5 .การเขา้ห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เขา้ก่อนแล้วจงึเชญินายหมู่ต่าง ๆ เขา้ห้องประชุม
จนถงึประธานและทีป่รกึษาเขา้เป็นคนสุดทา้ยผูท้ีเ่ขา้ประชุมก่อนที่จะเขา้นัง่จะต้องไปไหวพ้ระพุทธรูป 

)าพุทธ ใหแ้สดงความเคารพต่อธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์ยกเวน้ผูท้ีน่ับถอืศาสนาอื่น มใิช่ศาสน
ยู่หวัะเจา้อได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาต ิและพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พร

ตามล าดบัเสยีก่อน โดยวธิวีนัทยหตัถ ์แลว้จงึไปนัง่ยงัทีข่องตน (ยกเวน้ประธานจะตอ้งจุดธูปเทยีนและ
กราบทีห่น้าพระ( 
 6 .ม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปิด โดยลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ที่ประชุมการเปิดประชุ

ยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลูกเสอืแลว้กล่าวว่า 
“บดันี้สมาชกิของทีป่ระชุมไดม้าครบองคป์ระชุมแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม ขอใหส้มาชกิทัง้หลาย
ได้ใช้สิทธิและเสรภีาพของท่านโดยเสรใีนการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็นความลบัไม่
เปิดเผย” เมือ่ประธานกล่าวจบแลว้ลดมอืลงมาแสดงรหสั สมาชกิทีเ่ขา้ประชุมยนืพรอ้มกนั พรอ้มกบัยก
มอืขวาขึน้แสดงรหสัลูกเสอืแบบใหค้ าปฏญิาณของลูกเสอืแลว้กล่าวพรอ้มกนัว่า “ขา้พเจา้จะถอืว่าการ
ประชุมนี้เป็นความลบั เวน้ไวแ้ต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากที่ประชุม” เสรจ็แลว้ประธานนัง่ลง สมาชกิ
นัง่ลงพรอ้มกนั จากนัน้จงึใหด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 

อนุญาตการพดูในทีป่ระชุม ก่อนพดูตอ้งยกมอืขออนุญาต เมือ่ประธาน  
 จงึจะพดูได ้(และจะตอ้งพดูกบัประธานทุกครัง้) เมือ่เวลาพดูใหน้ัง่ ไมต่อ้งยนื 
  การนดัหมายเรยีกประชุม เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป  
  การจดัระเบยีบวาระการประชุมนายหมู ่เป็นหน้าทีข่องเลขานุการโดยประสานงานกบัประธาน  
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 10 .เรื่องทีจ่ะจดัเขา้วาระก ารประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน
กองลูกเสอืของตน  ,จดัท าก าหนดการฝึกอบรม ,การอยู่ค่ายพกัแรม ,การเงนิ ,การลงโทษ ,การให้

รางวลั ,และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นตน้  
  บารว่มประชุมจะตอ้งถอืเป็นความลัรายงานการประชุมของนายหมู ่ผูเ้ข้ ไมค่วรเปิดเผยเว้นแต่
จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม 
  การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจดัท ารายงานการ
ประชุมบนัทกึ ลงในสมดุและส าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ 
 13 .ผูด้ ารงต าแหน่งประธานทีป่ระชุมนายหมู่ เป็นบุคคลทีผู่ก้ ากบัแต่งตั ้ งจากนายหมู่ทีน่ายหมู่
ส่วนมากเหน็ชอบดว้ย 
  เลขานุการของทีป่ระชุม ประธานทีป่ระชุมเป็นผูแ้ต่งตัง้จากนายหมู่โดยใหน้ัง่อยู่ทางซา้ยของ
ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผูเ้ผชญินายหมู่เขา้ทีป่ระชุมนายหมู่ทลีะคนจนถงึประธานแลว้จงึเชญิผูก้ ากบัฯ 
เป็นคนสุดทา้ย) เลขาฯมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็ไดแ้ต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและมตขิองทีป่ระชุมฯ 
ผู้ก ากับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มสีิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มสีิทธิยบัยัง้การกระท าใด ๆ ที่ผู้ก ากับ
ลกูเสอื  เหน็ว่าถา้จะปล่อยใหท้ าไปตามขอ้ตกลงของทีป่ระชุมแลว้ อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายขึน้ได้  
 การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยนืหนัหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ยื่นมอืขวาออกไปข้างหน้าท ามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลกูเสอื แลว้กล่าวว่า “ขา้พเจา้ขอปิดการประชุม” เมื่อ
ประธานกล่าวจบใหน้ายหมูทุ่กคนลุกขึน้ยนืท าวนัทยหตัถแ์ก่ประธาน )ประธานท าวนัทยหตัถต์อบ(  
 การออกจากห้องประชุม ตามล าดบัดงันี้ คอื ที่ปรกึษา  ,ประธาน และนายหมู่ (โดยปฏบิตัพิธิี
การเช่นเดยีวกบัการเขา้หอ้งประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดทา้ย 
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(ตวัอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ 

ครัง้ท่ี........ / ........ 
วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

วาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานจะแจง้ใหท้ราบ  (ถา้ม)ี  
วาระที ่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม  ครัง้ที.่..................../ .....................  
วาระที ่ 3  เรือ่งทีส่บืเนื่องจากการประชุมครัง้ก่อน  (ถา้ม)ี  
วาระที ่ 4  เรือ่ง......................................  (เป็นเรือ่งทีจ่ะประชุมพจิารณากนัในการประชุม ถา้มหีลาย      
              เรือ่ง  กใ็ส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรือ่งทีจ่ะน ามาประชุม) วาระที ่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
วาระที ่ 5  หรอืวาระอนัดบัสุดทา้ยนี้เป็นวาระทีก่ าหนดส าหรบัเรือ่งทีจ่ะมขีึน้     ภายหลงัทีไ่ดก้ าหนด 
              ระเบยีบวาระไปแลว้  จะไดน้ า มาเขา้มาพดูในทีป่ระชุมได ้                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 205 
 

(ตวัอย่างบนัทึกรายงานการประชุม) บนัทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครัง้ท่ี...................../ ..................... 

วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  .................................................... 

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

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

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อ ไป  
วาระที ่ 1  เรือ่ง......................................... 

ประธานเสนอว่า  ทีป่ระชุม 
(มมีตหิรอื ตกลงอยา่งไร) 

ฯลฯ   
 

ปิดประชุมเวลา........................  น. 
(ลงชื่อ)..................................ผูจ้ดรายงานการประชุม 

ทีป่ระชุมรบัรองรายงานการประชุมนี้แลว้        
(ลงชื่อ)..................................ประธาน 
(ลงชื่อ)..................................นายหมู ่ หมู.่................ 
(ลงชื่อ)..................................รองนายหมู ่ หมู่............ 
ฯลฯ 
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 (ตวัอย่างบญัชีลงช่ือผูเ้ข้าประชุม)  
รายช่ือผู้เข้าประชุมนายหมู่ 

ครัง้ท่ี........./.............   วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ...........  
ณ  ......................................... 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ลายเซน็ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1   ประธาน  
2   นายหมู ่หมู่..........  
3   รองนายหมู ่หมู.่............  
4   นายหมู ่หมู่..........  
5   รองนายหมู ่หมู.่............  
6   ฯลฯ  
7     
8     
9     
10   เลขานุการ  
     

 
 

ตวัอย่างการจดัสถานท่ีประชุมนายหมู่ 

 
 
 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต  ลูกเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 207 
 

บรรณานุกรม 
 

ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลกัสตูรและวิชาพิเศษลกูเสือส ารอง (ฉบบัท่ี 10). โรงพมิพ ์ คุรสุภาลาดพรา้ว,  
2522. 

ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลกัสตูรและวิชาพิเศษลกูเสือสามญั (ฉบบัท่ี 13). โรงพมิพ ์ คุรสุภาลาดพรา้ว,  
2525. 

ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลกัสตูรและวิชาพิเศษลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14). โรงพมิพ ์ คุรสุภา
ลาดพรา้ว,  2528. 

ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง 
หลกัสตูรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามญั (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 านกังานคณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต.ิ  ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติว่าด้วยการ 
 ปกครอง หลกัสตูรและวิชาพิเศษลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(ฉบบัท่ี 14)  พ.ศ. 2528  
 องคก์ารคา้ของคุรสุภา : กรงุเทพฯ, 2537. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน. 
   โรงพมิพ์ คุรสุภาลาดพรา้ว,  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.inspect.2moe.go.th/20%3SS.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:///105.0.155.122~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
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7
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คณะผู้จดัท าคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสรา้งทกัษะชีวิต 
คณะท่ีปรึกษา 
1. นายศจัธร  วฒันะมงคล ผูอ้ านวยการส 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 านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
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โครงการลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
ด าเนินการโดย 

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

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

  
          ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
        ส านกัปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร  
        ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300    
        โทรศพัท ์0-2282-0850  

            website : http://www.srs.moe.go.th 
 


