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นบัว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ทีส่ าคญั อกีเรือ่งหนึ่งทีส่ านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ

นกัเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลติ

ต าราในลกัษณะ คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดน้ีขึน้  ซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาตามวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน และมกีารบูรณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน เขา้กบัวธิกีารลกูเสอื 

คร ู อาจารย ์ ผูก้ ากบัลกูเสอื และบุคลากรทางการลกูเสอื จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยก 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 
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      รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  

                         เลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
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 คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เป็นเครือ่งมอืส าคญัส าหรบัครผููส้อน ลกูเสอื 
เนตรนาร ี ทีจ่ะใชส้ าหรบัวางแผนการสอน การวดัและการประเมนิผูเ้รยีน จดัท าขึน้โดยมเีป้าหมาย
ส าคญั คอื เสนอแนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ส าหรบัครผูู้สอน
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 านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  

                                                                       ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
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ค าน า 
 

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

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

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

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

ส านักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกจิการนักเรยีน และสมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศ
ไทยฯ  ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านที่มสี่วนร่วมในโครงการให้ส าเร็จลุล่วง ณ 
โอกาสนี้ ตัง้แต่การรเิริม่โครงการและสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
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เสรมิสุขภาพ (สสส.) การจดัท าหลกัสูตรและคู่มอื การทดลองวจิยัและประเมนิผลการใชคู้่มอื รวมทัง้
การปรบัปรุงคู่มอืทัง้ 2 ครัง้ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืชุดนี้จะช่วยส่งเสรมิใหก้จิการลกูเสอืของประเทศ
ไทย ซึง่ด าเนินมาครบวาระ 107 ปี ในปี พ.ศ. 2561 นี้ ไดเ้ป็นเครือ่งมอืส าคญัและก่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุดต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนของชาตต่ิอไป    

 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย 

ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เมษายน  2561  
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 แผนการจดักจิกรรมที ่18  การผกูแน่น 116 
 แผนการจดักจิกรรมที ่19  สญัญาณเกีย่วกบักาลอากาศ 122 
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สารบญั(ต่อ) 
 

 
หน้า 

   หน่วยที ่6  งานอดเิรกและเรือ่งทีส่นใจ 
 แผนการจดักจิกรรมที ่20  งานอดเิรก 128 
 แผนการจดักจิกรรมที ่21  งานตามความสนใจ 136 
   หน่วยที ่7  คุณธรรม จรยิธรรม 
 แผนการจดักจิกรรมที ่22  การปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 141 
 แผนการจดักจิกรรมที ่23  เพิม่พนูประสบการณ์ มุง่มัน่สู่ความส าเรจ็ 146 
 แผนการจดักจิกรรมที ่24  การแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 149 
 แผนการจดักจิกรรมที ่25  คนดใีนอุดมคต ิ 151 
 แผนการจดักจิกรรมที ่26  สิง่ดีๆ  ของฉนั 155 
 แผนการจดักจิกรรมที ่27  มารยาททางสงัคม 158 
 แผนการจดักจิกรรมที ่28  คดิเชงิบวก 161 
 แผนการจดักจิกรรมที ่29  ทกัษะการเตอืน 164 
 แผนการจดักจิกรรมที ่30  เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัชุมชนและครอบครวั 168 
   หน่วยที ่8 ระเบยีบแถว  
 แผนการจดักจิกรรมที ่31  ทบทวนระเบยีบแถว 175 
   หน่วยที ่9  ประเมนิผล 
 แผนการจดักจิกรรมที ่32  การประเมนิผล 189 
   หน่วยที ่10 พธิกีาร  
 แผนการจดักจิกรรมที ่33  พธิปีระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืโท (ความภาคภูมใิจ) 198 
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก  แนวคดิเรือ่งทกัษะชวีติ 200 
ภาคผนวก ข  กจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 211 
ภาคผนวก ค  แนวปฏบิตักิารสอบวชิาพเิศษ 214 
บรรณานุกรม 234 
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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 ิว่าดว้ยการปกครองหลกัสตูรและวชิาพเิศษลูกเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
และลกูเสอืวสิามญั อกีดว้ย  

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

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

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

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

ผู้สอนควรท าความเข้าใจให้ชดัเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรยีนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรอื
ทกัษะ เพื่อจดักจิกรรมไดต้รงตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ต่ละดา้น  

จุดประสงค์การเรยีนรูด้้านความรู ้ มจีุดเน้นที่การตัง้ประเดน็ให้วเิคราะห์ สงัเคราะห์เนื้อหา 
ความรู ้ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และสามารถน าไปใชไ้ดใ้นชวีติจรงิ  

จุดประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นเจตคต ิมจีุดเน้นทีอ่ารมณ์ความรูส้กึ และการตัง้ประเดน็ใหผู้เ้รยีน
ไดแ้ลกเปลีย่นและตรวจสอบความคดิความเชื่อของตนเองกบัสมาชกิกลุ่มคนอื่น ๆ  

จุดประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นทกัษะ เน้นทีก่ารท าความเขา้ใจในขัน้ตอนการลงมอืท าทกัษะ และ
ไดท้ดลองและฝึกฝนจนช านาญ 

บางแผนการจดักจิกรรมมจีุดประสงค์การเรยีนรูซ้้อนกนัมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จดุประสงคห์ลกัของแผนการจดักจิกรรม 

เน้ือหา  
เป็นผลการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นหลงัการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรยีนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรอืไม ่
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น แผนภมูเิพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้และเรือ่งที่

เป็นประโยชน์ ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
กิจกรรม  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสอืไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

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

ในแต่ละแผนการจดักจิกรรม 
องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ในที่นี้ ได้ระบุเพียง

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

และเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุคู่มอืชุดนี้ กรณุาตดิต่อที่ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที ่8 วภิาวดรีงัสติ 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900    

โทรศพัท ์ 0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือโท 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ  1  
2. การรูจ้กัดแูลตนเอง 2. การเตรยีมสิง่ของส าหรบัการเดนิทางไกล 1  

3. ก่อไฟส าหรบัปรงุอาหารและการกาง
เตน็ท ์ 

2  

4. อาหารปลอดภยั 1 ทกัษะชวีติ 
5. การช่วยเหลอืตวัเองจากอุทกภยั 1  

3. การช่วยเหลอืผูอ้ื่น 6. วธิปีฏบิตัเิมือ่เกดิบาดแผล 1  
7. ชุมชนของฉัน 1  
8. การบรกิารและช่วยเหลอืผูอ้ื่น 1  
9. นาทวีกิฤต 1 ทกัษะชวีติ 
10. Nothing but net “ไมเ่อาอะไรนอกจากมุง้” 1 ทกัษะชวีติ 

4. การเดนิทางไปยงั 
    สถานทีต่่าง ๆ 

11. แผนที ่ 1  
12. ทศิ12 1  
13. นกัเดนิทาง 2  
14. ประเทศอาเซยีน 1  

5. ทกัษะในทาง 
    วชิาลกูเสอื 

15. การเกบ็รกัษาอุปกรณ์ทีม่คีม 1  
16. การผกูเงือ่นส าหรบัช่วยชวีติ 1  
17. การผกูเงือ่นทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 1  
18. การผกูแน่น 1  
19. สญัญาณเกีย่วกบักาลอากาศ 1  

6. งานอดเิรกและ 
    งานทีส่นใจ 

20. งานอดเิรก 1  
21. งานตามความสนใจ 1 ทกัษะชวีติ 

7. คุณธรรม จรยิธรรม   22. ค าปฏญิาณและกฎในชวีติประจ าวนั 1  
23. เพิม่พูนประสบการณ์มุง่มนัสู่
ความส าเรจ็ 

1  

24. การแสดงออกทางอารมณ์อยา่ง
เหมาะสม 

1  

25. คนดใีนอุดมคต ิ 1  
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ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

26. สิง่ดีๆ  ของฉนั 1  
27. มารยาททางสงัคม 1  
28. คดิเชงิบวก 1  
29. ทกัษะการเตอืน 1  
30. เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัชุมชนและ

ครอบครวั 
1  

8. ระเบียบแถว   31. ทบทวนระเบยีบแถว 2  
9. ประเมนิผล 32. การประเมนิผล 2  
10. พธิกีาร 33. พธิปีระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืโท  

     (ความภาคภูมใิจ) 
1  

รวม  10  หน่วยกิจกรรม รวม  33  แผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยท่ี 1   ปฐมนิเทศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1     การปฐมนิเทศ                                     เวลา   1   ชัว่โมง  

 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
1.1  เพื่อการท าความรูจ้กัผูบ้งัคบับญัชา 
1.2  เพื่อจดัหมูล่กูเสอื 
1.3  เพื่อคดัเลอืกนายหมู่รองนายหมู่ 
1.4  เพื่อสรา้งขอ้ตกลง 
1.5  เพื่อใหท้ราบหลกัสตูรวชิาลกูเสอืโท 

2.  เน้ือหา  
 2.1  ความหมายของ Boy Scout 
 2.2  คตพิจน์ลกูเสอืสามญั “จงเตรยีมพรอ้ม” 
 2.3  วธิกีารการไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืโท 
 2.4  ตารางเวลาเรยีนรูก้จิกรรมลกูเสอืโท  
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  แผนภูมคิวามหมายของค าว่า Boy Scout 
 3.4  ตารางเวลาเรยีนรูก้จิกรรมลกูเสอืโท 
 3.5  แผนภูมสิญัลกัษณ์เครื่องหมายลกูเสอืโท 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  ลกูเสอืรวมกองในหอ้งประชุมหรอืในสถานที ่ๆ เหมาะสมกลางแจง้ 
   4.1.1 จดัหมูล่กูเสอื 
   4.1.2 เลอืกนายหมู ่รองนายหมู่ 
 4.2  ผูก้ ากบัลกูเสอืแนะน าตนเอง  
 4.3  น าเสนอโครงสรา้งหลกัสตูรลกูเสอืโท 
 4.2  ลกูเสอืขบัรอ้งเพลงสวสัด ีเพลงศกัดิศ์รลีกูเสอืไทย 
 4.3  ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงใหล้กูเสอืทราบถงึตารางเวลาเรยีนหรอืเวลากจิกรรมลกูเสอื 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกีย่วกบัความหมายของลกูเสอืสามญัและคตพิจน์ของลกูเสอืสามญั 
 4.5  ผูก้ ากบัลกูเสอืซกัถามและสนทนาเกี่ยวกบัความเขา้ใจและใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ 
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 4.6  ผู้ก ากบัลูกเสอืน าเสนอแผนภูมสิญัลกัษณ์เครื่องหมายลูกเสือโทวธิีการได้รบัเครื่องหมาย    
มาประดบัเครือ่งแบบอย่างภาคภูม ิ

 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม 
 5.2  สอบถามความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัหมู ่การเลอืกนายหมู ่รองนายหมู ่และต าแหน่งอื่นๆ  

และหลกัสตูรลกูเสอืโท 
 
6. คณุธรรม 
 6.1  ความซื่อสตัย ์สุจรติ 
 6.2  ความรบัผดิชอบ 
 6.3  อุดมการณ์คุณธรรม 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1  
 

 เพลง 
สวสัดี 

สวสัด ีสวสัด ีวนัน้ีเรามาพบกนั  
                                          เธอและฉนั  พบกนั  สวสัด ี
                                          สวสัดคีรบั....สวสัดคีรบั (ค่ะ) 

 
 

เพลงอยธุยาร าลกึ 
  

   อยธุยาเมอืงเก่าของเราแต่ก่อน จติใจอาวรณ์มาเล่าสู่กนัฟัง 
  อยธุยาแต่ก่อนน้ียงั   เป็นดงัเมอืงทองของพีน้่องเผ่าพงศไ์ทย 
  เดีย๋วนี้ซเิป็นเมอืงเก่า   ชาวไทยแสนเศรา้ถูกขา้ศกึรุกราน 
  ชาวไทยทุกคนหวัใจรา้วราน  ขา้ศกึเผาผลาญ แหลกลาญ วอดวาย 
  เราชนรุ่นหลงัฟังแลว้เศรา้ใจ  อนุสรณ์เตอืนใหช้าวไทยจงมัน่ 
  สมคัรสมานรว่มใจกนัสามคัค ี  คงจะไมม่ใีครกลา้ราวชีาตไิทย 
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ใบความรู้ 
 Boy Scout 

 ลูกเสอืมาจากภาษาองักฤษ ว่า Boy Scout เนื่องจากกิจการลูกเสอืเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ  
เมือ่ปี พ.ศ. 2451 
 
 ค าว่า  SCOUT มาจากตวัอกัษรย่อดงัน้ี 
 S  ยอ่มาจาก   SINCERITY  แปลว่า    ความจรงิใจ 
 C ยอ่มาจาก   COURTESY  แปลว่า    ความสุภาพอ่อนโยน 
 O ยอ่มาจาก   OBEDIENCE   แปลว่า    การเชื่อฟัง 
 U ยอ่มาจาก   UNITY   แปลว่า    ความเป็นใจเดยีวกนั 
 T  ยอ่มาจาก   THRIFTY  แปลว่า    ความมธัยสัถ์ 
 
 การเป็นลกูเสอืตอ้งยดึมัน่ในคตพิจน์ของลกูเสอื 
 คติพจน์  เป็นค าทีใ่ชเ้ตอืนใจใหล้กูเสอืยดึถอืและปฏบิตั ิ
 1.  คติพจน์ของลกูเสือทัว่ไป 
      ค าว่า  “เสยีชพี อย่าเสยีสตัย์” เป็นคติพจน์ที่ลูกเสือทุกคนต้องยดึถือ ซึ่งมคีวามหมายว่า 
ลูกเสอืจะต้องมคีวามซื่อสตัย์และมสีจัจะ ซึ่งจะต้องรกัษาไว้ยิง่กว่าชวีติ แม้ว่าจะถูกบบีบงัคบัอย่างไร 
ลกูเสอืกจ็ะไมย่อมเสยีสจัจะอยา่งเดด็ขาดเพื่อเกยีรตคิุณค าปฏญิาณและค ามัน่สญัญาของลกูเสอื 
 2.  คติพจน์ของลกูเสือสามญั 
      คือ “จงเตรยีมพร้อม” ค าว่า “จงเตรยีมพร้อม” เป็นคติพจน์ของลูกเสือสามญัโดยเฉพาะ  
จงึเป็นสิง่จ าเป็นประการแรกของลูกเสอืที่จะต้องเตรยีมพรอ้มส าหรบัตนเอง มคีวามอดทนที่จะเพิ่มพูน
ความรูใ้หต้นเองตลอดเวลา 
      ลูกเสอืต้องคดิล่วงหน้าเสมอว่า จะต้องพูดอะไร พบกบัใคร ที่ไหน เมื่อไร และจะท าอย่างไร
เพื่อใชเ้วลาทีม่อียูใ่หคุ้ม้ค่ามากทีสุ่ด 
     เมื่อลูกเสอืเตรยีมตนเองพรอ้มอยู่แล้วทัง้กาย วาจา ใจ ก็จะส่งผลให้ลูกเสอืมคีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเองจะเป็นผูน้ าและผูต้ามทีด่ ีรูจ้กัตดัสนิใจในสิง่ทีต่นเองเหน็ว่าถูกเหน็ว่าควรอย่างมเีหตุผล          กลา้
แสดงออกในการคดิ การพูด การกระท า และยอมรบัผลแห่งการกระท าของตน เมื่อท าผดิพลาดกก็ลา้ทีจ่ะ
ยอมรบัผดิ 
      คนทีเ่ตรยีมพรอ้มไดท้ัง้กายและใจตลอดเวลา จะท างานสิง่ใดกม็กัจะประสบความส าเรจ็จะพา
ชวีติไปสู่เสน้ทางแห่งความสุข ความเจรญิ เป็นนกัพฒันาและมคีวามคดิก้าวหน้าอย่างแน่นอน 

 
 

คติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
“ จงเตรียมพร้อม ” 

 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 

หน่วยท่ี 2    การรู้จกัดแูลตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 2    การเตรียมส่ิงของส าหรบัการเดินทางไกล             เวลา   1   ชัว่โมง  
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 สามารถเตรยีมและจดัสิ่งของและเครื่องปัจจุบนัพยาบาลส่วนตวั บรรจุลงเครื่องหลงัส าหรบั  
การเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมได ้
 

2.  เน้ือหา   
 การเตรยีมสิง่ของและเครือ่งปัจจบุนัพยาบาลส่วนตวั บรรจลุงเครือ่งหลงัส าหรบัการเดนิทางไกล
ไปอยูค่่ายพกัแรม  
 

3.  ส่ือการเรียนรู้     
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เครือ่งหลงั, สิง่ของเครือ่งใชท้ีจ่ะน าไปอยูค่่ายพกัแรม, เครือ่งปัจจบุนัพยาบาล  
 3.3  ใบความรู ้เรือ่ง การเตรยีมสิง่ของส าหรบัการเดนิทางไกล  
 3.4  เกมเกบ็ของลงเครือ่งหลงั 
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
          4.2 เพลง หรอื เกม 
          4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
      1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหว์่าสิง่ของเครือ่งใชส้่วนตวัทีจ่ าเป็น 
       ส าหรบัการเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมควรมอีะไรบา้ง และส่งตวัแทนรายงาน 
      2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มใหล้กูเสอืรายงาน 1 หมู ่ผูก้ ากบัและลูกเสอืหมูอ่ื่น ๆ ช่วยวเิคราะห์ 
   ความจ าเป็นของสิง่ของเครื่องใชแ้ต่ละชิน้ว่าสิง่ใดควรและไมค่วรน าไปดว้ย รวมทัง้ 
   เพิม่เตมิส่วนทีข่าด 
      3)  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายเพิม่เตมิถงึเครือ่งปัจจุบนัพยาบาลส่วนตวัทีค่วรเตรยีมไปดว้ย และ 
   ใหแ้ต่ละหมูท่ าบญัชรีายการสิง่ของเครือ่งใชแ้ละเครือ่งปัจจุบนัพยาบาลส่วนตวัที่ 
   ควรบรรจลุงเครือ่งหลงั เขยีนแยกลงแผ่นกระดาษขนาด เอ 4 ตดัครึง่ แผ่นละ 1 รายการ  
   เพื่อใชเ้ป็น “บตัรค า” ในการเล่นเกมทดสอบ 
      4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสาธติการบรรจเุครือ่งหลงั และใหล้กูเสอืเล่นเกมทดสอบการเกบ็ของลง 
   เครือ่งหลงั ชื่อ “เกมเกบ็ของลงเครือ่งหลงั”     
      5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุผลการเล่นเกมทดสอบ และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 
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 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์    
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มปฏบิตักิจิกรรม และผลงานของหมู่ลกูเสอื 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ความซื่อสตัย ์สุจรติ 
 6.3  ความรบัผดิชอบ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 

 
เพลง 

เรียงล าดบั 
 

          เรยีงมาเรยีงล าดบั  ล าดบั ล าดบัก่อนหลงั 
         คนน่าชงั  มาทหีลงั   ไมเ่รยีงล าดบั 
         มาก่อนตอ้งอยูข่า้งหน้า   มาชา้ตอ้งอยูถ่ดัไป 
        จ าไว ้ลกูเสอืไทย (ซ ้า)   ระเบยีบวนิยั เป็นสิง่ส าคญั (ซ ้า) 

 
 

ใบความรู้ 
 

การเตรียมส่ิงของส าหรบัการเดินทางไกล 
 

 ในการเดนิทางไกลระยะสัน้ๆ ที่ใช้เวลาไม่นาน ลูกเสอือาจไม่ต้องเตรยีมอาหารไปรบัประทาน 
แต่ถ้าไปไกลและใชเ้วลานานกว่าครึง่วนักต็้องเตรยีมอาหารไปรบัประทานดว้ย เช่น ขา้วห่อ ขา้วต้มมดั 
หรอือาหารห่ออย่างอื่น ในกรณเีช่นนี้ลกูเสอืจะตอ้งมเีครือ่งหลงั (ยา่ม) เพื่อใส่อาหารส าเรจ็รปูและสิง่ของ
จ าเป็นอื่น ๆ  หรอืถ้ามกีารพกัแรมคา้งคนื กต็้องมกีารเตรยีมการเรื่องเครื่องหลงัใหพ้รอ้ม และเหมาะสม
กบัการเดนิทางไกลไปพกัคา้งคนื อุปกรณ์ทีต่อ้งจดัเตรยีมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรอื อุปกรณ์ประจ าตวั รวมทัง้เครือ่งปัจจบุนัพยาบาล 
 2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรอือุปกรณ์ส าหรบัหมูห่รอืกอง  
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อปุกรณ์เฉพาะบคุคล ควรเป็นสิง่จ าเป็น และมนี ้าหนกัไมม่ากนกั ไดแ้ก่ 
 1. กระตกิน ้า ใส่น ้าสะอาดใหเ้ตม็ 
 2. เครื่องใชป้ระจ าตวั เช่น ผา้เชด็ตวั ผา้ขาวมา้ ผา้ถุง สบู่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน รองเทา้แตะ ไฟฉาย 
ชอ้นสอ้ม จานขา้ว ยาทากนัยงุ เป็นตน้ 
 3. เครือ่งแบบและเครือ่งประกอบเครือ่งแบบ ไดแ้ก่ เสือ้ กางเกง (กระโปรงส าหรบัเนตรนาร)ี ผา้ผกูคอ 
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. เชอืกหรอืยางเพื่อใชผู้กรดัอุปกรณ์สิง่ของเลก็ ๆ น้อย ๆ 
  
การเตรียมเคร่ืองปัจจบุนัพยาบาลส่วนตวัส าหรบัการเดินทางไกล 
 ในการปฏบิตักิจิกรรมเดนิทางไกล บางครัง้ลูกเสอือาจเกดิอาการเจบ็ป่วยหรอืไม่สบาย ดงันัน้               
ควรเตรยีมเครือ่งปัจจบุนัพยาบาลส่วนตวัไปดว้ย ดงันี้ 
 1. ยาประเภทต่าง ๆ เช่น ยาลม ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ปวดท้อง ยาแดง ยาเหลอืง ทงิเจอร์ 
แอมโมเนีย ขีผ้ ึง้ ฯลฯ 
 2. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผา้พนัแผล ส าล ีฯลฯ   
 
อปุกรณ์ ส่วนรวม หรืออปุกรณ์ส าหรบัหมู่หรือกอง  
 เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัทุกคนในหมู่หรอืกอง ในการอยูค่่ายพกัแรมร่วมกนั และตอ้งแบ่งหน้าทีก่นั
น าสิง่ของไป เช่น  
 - นายหมู ่เอาตะเกยีง มดีพรา้ และแผนที ่ 
 - รองนายหมู ่น าพลัว่สนาม เตน็ท ์กระดาษช าระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ถงั
น ้า กะละมงั  ไมข้ดีไฟ เชือ้ไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
 - หวัหน้าคนครวั เตรยีมกระทะ หมอ้หุงขา้ว ทพัพ ีหมอ้ส าหรบัปรงุอาหาร กระทะ มดีท าครวั 
 - รองหวัหน้าคนครวั น ากบัขา้ว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องส าหรบั
รบัประทานทัง้หมู ่
 
ส่ิงท่ีไม่ควรบรรจเุคร่ืองหลงั  
 ไมค่วรน าสิง่ของอื่น ๆ ทีไ่มจ่ าเป็นและของมคี่าทุกชนิดไป เช่น สายสรอ้ยทองค า โทรศพัท ์ราคาแพง  
เครือ่งเล่นรวมถงึอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น  ๆน าเงนิตดิตวัไปเท่าทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้รวมทัง้ไมพ่กพาอาวุธทุกชนิด  
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การบรรจส่ิุงของลงในถงุเคร่ืองหลงัหรือกระเป๋า 
 เครือ่งหลงั คอืถุงหรอืกระเป๋าส าหรบัใส่สิง่ของต่าง ๆ ใชส้ะพายหลงัเพื่อสามารถน าสิง่ของตดิตวั
ไปไดส้ะดวก จดัเป็นสิง่ส าคญัและมคีวามจ าเป็นมากส าหรบักจิกรรมการเดนิทางไกล เพราะลูกเสอืต้อง
ใชบ้รรจอุุปกรณ์ประตวั อุปกรณ์ประจ าหมู ่ทีต่อ้งน าไปใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรม  
 เครื่องหลงัมหีลายชนิดแลว้แต่ลูกเสอืจะเลอืกใช้เช่น กระเป๋า ย่าม หรอื เป้ ลูกเสอืควรเลอืกใช้
เครือ่งหลงัทีม่ลีกัษณะคลา้ยเป้ เพราะมชี่องส าหรบัแยกบรรจสุิง่ของไดห้ลายประเภท 
 การบรรจสุิง่ของลงในถุงเครือ่งหลงัหรอืกระเป๋า มขีอ้แนะน าดงันี้ 
 1. เลอืกเครือ่งหลงัทีม่ขีนาดพอเหมาะไมเ่ลก็หรอืใหญ่จนเกนิไป 
 2. บรรจุสิง่ของที่มนี ้าหนักมากหรอืสิง่ของที่ใช้ภายหลงัไว้ข้างล่าง ส่วนสิง่ของที่ใช้ก่อนหรอืใช้
รบีด่วน เช่น ไฟฉาย เสือ้กนัฝน ไมข้ดีไฟ ฯ ใหบ้รรจไุวข้า้งบนสุดเพื่อสามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ย่างสะดวก 
 3. บรรจสุิง่ของนุ่ม ๆ เช่น ผา้เชด็ตวั ผา้ห่ม เสือ้ผา้ ฯลฯ ตรงส่วนทีส่มัผสักบัหลงัของลกูเสอืเพื่อ
จะไดไ้มเ่จบ็หลงัขณะเดนิทาง 
 4. สิง่ของบางประเภท เช่น ยารกัษาโรค ขา้วสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผา้หรอืถุงพลาสตกิก่อน แลว้
จงึบรรจลุงเครือ่งหลงั  
 5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลงัไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสอื 
ไวน้อกเครือ่งหลงั คลุมดว้ยแผ่นพลาสตกิใสเพื่อกนัการเปียกน ้า 
 6. เครื่องหลงัทีลู่กเสอืน าไปต้องไม่หนักจนเกนิไป เพราะจะท าใหลู้กเสอืเหนื่อยเรว็ น ้าหนักของ
เครือ่งหลงัควรหนกัไมเ่กนิ 1 ใน 5 ของน ้าหนกัตวัลกูเสอื เช่น ถา้ลกูเสอืหนกั 60 กโิลกรมัเครือ่งหลงัควร
หนกัไมเ่กนิ 12 กโิลกรมั เป็นตน้  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัว  

   ไฟฉาย 

 
      รองเท้าผ้าใบ 

 
     ชุดล าลอง 

 

 
    รองเท้าแตะ 

 
         สมุดบันทึก 
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เกม 
 

เกบ็ของลงเครื่องหลงั 
วิธีเล่น   
1.  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่วางแผนบรรจุสิง่ของลงเครื่องหลงัตามที่ได้เรยีนรู้จากการสาธติ ตามล าดบัการ

บรรจ ุ              ลงก่อนหลงั 
2.  แจกบตัรค าทีเ่ขยีนรายการสิง่ของไว ้(แผ่นละ 1 รายการ) ใหส้มาชกิในหมูค่นละ 1 ใบ  
3.  เขา้แถวตอนเรยีงบตัรค าตามล าดบัการบรรจุเครื่องหลงัที่ไดว้างแผนไว ้โดยหวัแถวบรรจุลงก่อนเป็น                

ล าดบัแรกและทา้ยแถวบรรจลุงทหีลงัสุด 
4.  หมูใ่ดท าเสรจ็ก่อนใหน้ัง่ลง ผูก้ ากบัลกูเสอืเขา้ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

การตดัสิน   หมู่ทีท่ าเสรจ็ก่อนและเรยีงไดถู้กตอ้งเป็นผูช้นะ 

 
ตวัอย่างบตัรค า 

 
 
    

   
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  

  ความส าเรจ็ของศกัด์ิดา 

 โรงเรยีนแห่งหน่ึงซึง่อยู่ไกลจากอ าเภอพอสมควร  มนีักเรยีนพกิารทางสายตาคนหน่ึง ชื่อศกัดิด์า 
เป็นเดก็ขยนัหมัน่เพยีรตัง้ใจเล่าเรยีนและมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ 
 เมื่อถงึช่วงสอบวดัผล นักเรยีนทุกคนต่างอ่านหนังสอือย่างตัง้ใจ เพื่อเตรยีมตวัในการสอบ ศกัดิด์า
มุ่งมัน่อ่านหนังสอืเพื่อเตรยีมตวัสอบ แมจ้ะมขีอ้จ ากดัไม่สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนเท่าคนอื่น หลงัจากการ
สอบเสรจ็ โรงเรยีนประกาศผลการสอบ ปรากฏว่า ศกัดิด์าสอบไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของโรงเรยีน และยงัได้รบั
ทุนการศกึษาของโรงเรยีน เขาไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้เรยีนต่อในโรงเรยีนมธัยมประจ าจงัหวดัอกีดว้ย 
 วนัรุ่งขึน้คุณครูให้ศกัดิด์าออกมาพูดแสดงความรูส้กึที่ได้รบัทุนการศึกษาและได้รบัคดัเลอืกเข้า
เรยีนต่อในโรงเรยีนมธัยมประจ าจงัหวดั  ศกัดิด์ากล่าวกบัเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ว่า  
 “ผมประสบความส าเรจ็ในครัง้นี้เพราะผมมคีวามตัง้ใจในการเรยีน ไม่เขา้ใจในวชิาใดกถ็ามจากผู้รู ้
คน้ควา้จากหอ้งสมดุ ถงึแมจ้ะพกิารทางสายตาแต่ไมเ่คยทอ้แท ้หรอืหมดก าลงัใจ ถา้ทุกคนมคีวามตัง้ใจและ
เพยีรพยายาม ก็จะประสบความส าเรจ็เช่นเดยีวกบัผม” เมื่อศกัดิก์ล่าวจบทุกคนรวมทัง้ครูได้ปรบมอื  ให้
ก าลงัใจ 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความส าเรจ็จะเกดิขึน้ไดต้อ้งมคีวามมานะ วริยิะ อุตสาหะ 

มีด 

มุ้ง หม้อ ยาใส่แผล
สดสดสด

หมอน ผ้าห่ม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 

หน่วยท่ี 2    การรู้จกัดแูลตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3     การก่อไฟส าหรบัปรงุอาหาร และการกางเตน็ท ์       เวลา  2  ชัว่โมง  
 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  สามารถก่อไฟในการประกอบอาหารและเครือ่งดื่มรอ้นอยา่งงา่ยๆได้ 
 1.2  รูจ้กัเตน็ท ์สามารถกางเตน็ทแ์บบต่าง ๆ และใชป้ระโยชน์จากเตน็ทไ์ด้ 
 
2.  เน้ือหา  
 2.1  การก่อไฟ 
 2.2  การปรงุเครือ่งดื่มรอ้น 
 2.3  การปรงุอาหารอยา่งง่าย ๆ 
 2.4  เตน็ทแ์ละการกางเตน็ทแ์บบต่าง ๆ  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลงท าไมฝนจงึตก , งานสิง่ใด , พกัแรมสุขใจ  
 3.2  เตาแบบต่างๆ ,เตาแก๊ส 
 3.3  อุปกรณ์และเครือ่งปรงุอาหาร – เครือ่งดื่ม 
 3.4  ฐานสาธติการก่อไฟดว้ยเตาแบบต่างๆส าหรบัปรงุอาหาร  
 3.5  การสาธติการกางเตน็ทแ์บบต่างๆ 
 3.6  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม  
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอื เกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1)  หมูล่กูเสอืเรยีนรูจ้ากฐานสาธติและฝึกปฏบิตัโิดยใชก้จิกรรมเขา้ฐานดงันี้ (จดัเตรยีม

ล่วงหน้า) 
  - ฐานที ่1  ชนิดของเตาไฟแบบต่าง ๆ 
  - ฐานที ่2  การก่อไฟและการดบัไฟ 
  - ฐานที ่3  การหุงขา้ว การปรงุอาหารและเครือ่งดื่มอย่างงา่ย ๆ 

   (2) ฐานรวม ผูก้ ากบัลกูเสอืรว่มกนัสรปุสิง่ทีเ่รยีนรูจ้ากฐานกจิกรรม 
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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 หรอื เกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  -  หมูล่กูเสอืเรยีนรูจ้ากฐานสาธติและฝึกปฏบิตัโิดยใชก้จิกรรมเขา้ฐาน ดงันี้  
     ฐานที ่1  ชนิดของเตน็ทแ์บบต่าง ๆ และการดแูลรกัษาเตน็ท์ 
     ฐานที ่2  การกางเตน็ทแ์ละการเกบ็เตน็ท์ 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 - สงัเกต การฝึกปฏบิตัแิละความใส่ใจของลกูเสอื 
 - ตรวจสอบการปฏบิตั ิสาธติการก่อไฟ การกางเตน็ทแ์บบต่าง ๆ 
  
6.  คณุธรรม 
 6.1 ความพอเพยีง 
 6.2 ความซื่อสตัย ์
 6.3 ความรบัผดิชอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
  

เพลง 
 

ท าไมฝนจึงตก 
 
   กบเอยท าไมจงึรอ้ง ๆ   จ าเป็นตอ้งรอ้งเพราะว่าทอ้งมนัปวด 
  ทอ้งเอยท าไมจงึปวด ๆ   จ าเป็นตอ้งปวดเพราะว่าขา้วมนัดบิ 
  ขา้วเอยท าไมจงึดบิ ๆ   จ าเป็นขา้วดบิเพราะว่าฟืนมนัเปียก 
  ฟืนเอยท าไมจงึเปียก ๆ  ฟืนจ าตอ้งเปียกเพราะว่าฝนมนัตก 
  ฝนเอยท าไมจงึตก ๆ    จ าเป็นตอ้งตกเพราะกบมนัรอ้ง 

 
งานส่ิงใด 

 

   งานสิง่ใด  งานสิง่ใด  แมใ้ครละเลยทิง้ปล่อย 
   มวัแต่คอย  เฝ้าแต่คอย  หวงัคอยแต่เถยีงโยนกอง 
   ไมม่เีสรจ็  ไม่มเีสรจ็ รบัรอง จ าไวทุ้กคนตอ้ง  
   ท างานเราตอ้งช่วยกนั  ช่วยกนั  ช่วยกนั  ช่วยกนั 
 
เกม 

ครอบครวัสตัว ์
 

1. อปุกรณ์  กระดาษเขยีนชื่อสตัวใ์หค้รบจ านวนผูเ้ล่น เช่น  
  - ครอบครวัที ่1  ครอบครวัเสอื เขยีนชื่อ พ่อเสอื แมเ่สอื ลกูชายเสอื ลกูสาวเสอื 
  - ครอบครวัที ่2  ครอบครวันก  เขยีนชื่อ พ่อนก  แมน่ก  ลกูชายนก  ลกูสาวนก 
  - ครอบครวัที ่3  ครอบครวั....................  

ฯลฯ 
2. วิธีเล่น 
 1.  จดัวางเกา้อีไ้วก้ลางสนามห่าง ๆ กนั 
 2.  น าเอารายชื่อครอบครวัต่าง ๆ มาคละกนัทัง้หมด 
 3.  ลกูเสอืมาจบัฉลากบตัรชื่อแลว้เกบ็ไวเ้ป็นความลบั หา้มบอกผูอ้ื่นว่าตนเองจบัฉลากไดช้ื่ออะไร 
 4.  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณการเล่น 
  1)  เมื่อผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณการเล่น ให้ผู้เล่นทุกคนออกเสียงสัตว์ตามที่ตัวเอง        
จบัฉลากได ้เพื่อหาครอบครวัตนเอง 
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  2)  เมือ่ครอบครวัสตัวม์ารวมตวักนัไดค้รบตามฉลากชื่อ ใหน้ัง่ลง 
 
การตดัสิน  -  ครอบครวัทีม่สีมาชกิครบถูกตอ้งและนัง่ลงก่อนเป็นหมูท่ีช่นะ 
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ใบความรู้ 
การก่อไฟ 

  ในการก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารจ าเป็นตอ้งมบีรเิวณทีป่ลอดภยั และตอ้งมวีสัดุทีจ่ะใช้ 
ก่อไฟ ใหค้วามรอ้น ใชหุ้งหาอาหารได้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 บรเิวณทีจ่ะใชก่้อไฟตอ้งอยูห่่างจากตน้ไม ้หรอืพุ่มไมไ้มน้่อยกว่า 3 เมตร ไมค่วรมกีิง่ไมอ้ยูเ่หนือ
บรเิวณที่จะก่อไฟ รอบๆ จุดที่จะก่อไฟต้องเก็บกวาดให้สะอาดเรยีบรอ้ย อย่าให้มใีบไมแ้ห้ง หญ้าแห้ง 
หรอืสิง่ทีต่ดิไฟง่ายเกลื่อนกลาด แลว้น ากอ้นหนิขนาดใหญ่ๆ สกั 3 - 4 กอ้น มาเป็นฐาน เกีย่วกบัการก่อไฟ
นี้มคี าสองค าทีล่กูเสอืตอ้งรู ้คอื 
 1. เช้ือเพลิง ได้แก่ ไม้ฟืน ซึ่งได้แก่กิ่งไม้หรอืต้นไม้ที่ยนืต้นตาย หรอืขอนไม้ที่มขีนาดเล็ก    
เป็นไมเ้นื้อแน่น ไม่มนี ้ามนัหรอืยางมากเกนิไปและเป็นไมแ้ห้ง เมื่อเผาไหมจ้ะมคีวนัน้อย เมื่อได้ไมฝื้น
มาแลว้จงึน ามาตดัทอนใหส้ัน้ลงประมาณ 1 ศอก แลว้จงึผ่าซกี 
 2. เช้ือไฟ อาจใชก้ระดาษหรอืวสัดุทีห่าไดใ้นธรรมชาต ิเช่น ใบไมแ้หง้ เปลอืกไมแ้หง้ หญ้าแหง้ 
หรอืกิง่ไมแ้หง้จกัเป็นฝอย 
 วิธีก่อกองไฟ  
 การก่อกองไฟอาจท าไดห้ลายแบบ กองไฟแต่ละ
แบบจะมลีกัษณะเด่นทีแ่ตกต่างกนั ลกูเสอืตอ้งเลอืกแบบ
ของกองไฟใหเ้หมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย เช่น 
 1. แบบกระโจม ปักท่อนไมท้ีเ่ป็นเชือ้เพลงิกบัพืน้ 
โดยท ามุมเฉียงหนัปลายไมไ้ปทางทศิทีล่มพดัมา ใส่เชือ้ไฟ
และแขนงไมเ้ลก็ๆ มาพงิรอบๆ โดยเวน้ใหเ้ป็นช่องทางทศิ
ทีล่มพดัมา น าไมฟื้นมาพงิรอบๆ อกีชัน้หน่ึง จุดไฟทีเ่ชือ้
ไฟทีอ่ยูต่รงกลางกจ็ะไดก้องไฟแบบกระโจม 
 2. แบบแนวนอน วางท่อนไมเ้ลก็ๆ ใหท้่อนไมอ้ยู่
เหนือพืน้เลก็น้อย ใส่เชือ้ไฟขา้งใต ้ขา้งๆ พงิไวด้ว้ยเศษไม้
เลก็ ๆ  ทางดา้นใตล้ม แลว้ท าการจดุเหมอืนแบบกระโจม 
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 การดบัไฟ 
 เมือ่ลกูเสอืหุงตม้อาหารเสรจ็แลว้ เลกิใชไ้ฟตอ้งดบัไฟ และ
ปรบัพืน้ทีก่ลบถ่านใหเ้รยีบรอ้ยเสยีก่อนจงึออกจากทีน่ัน้ได ้การดบั
ไฟควรใช้ดนิร่วนหรอืน ้า ค่อยๆ พรมรอบๆ ก่อน แล้วพรมเขา้ไป
หากลางกองไฟจนไฟดับ แล้วใช้ไม้ทุบหรือเท้าเหยียบไม่ให้มี
ประกายไฟเหลอือยู่ หรอืขุดหลุมกลบเสยี เสรจ็แล้วกลบร่องรอย
โดยการเกลีย่พืน้ดนิเอาหญา้ทีข่ดุไวก่้อนก่อกองไฟมาวางกลบั เขา้
ทีเ่ดมิ ปิดรอ่งรอยเสยีใหเ้หมอืนเดมิเมือ่ก่อนก่อกองไฟ 
 
การปรงุเครื่องด่ืมร้อน 
 1. การชงกาแฟ - เคร่ืองด่ืมบ ารงุร่างกาย 
    1.1 ตม้น ้าใหเ้ดอืด 
    1.2 เทน ้ารอ้นลงถว้ยกาแฟหรอืถว้ยแกว้ 
    1.3 ตกัผงกาแฟหรอืโอวลัตนิ ลงไปประมาณ 1-2 ชอ้นชา 
แลว้คนใหผ้งละลายใหห้มด 
    1.4 เตมินมขน้ นมสด หรอืครมีเทยีม 
    1.5 เตมิน ้าตาล 
    1.6 คนใหเ้ขา้กนั 
 2. การต้มน ้ามะตมู 
     2.1 ตม้น ้าใหเ้ดอืด 
    2.2 ใส่เปลอืกมะตูมลงไป 2 - 3 ชิน้ 
    2.3 ใส่น ้าตาลทรายลงไป กะใหห้วานตามทีช่อบ 
    2.4 ยกลงดื่มได ้
ข้อเสนอแนะ ใหเ้ลอืกสอนเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่ของลกูเสอืของตน ดงันี้ 
 1. อาหาร อยา่งน้อย 1 อยา่ง 
 2. เครือ่งดื่ม อยา่งน้อย 1 อยา่ง 
 
การปรงุอาหารอย่างง่ายๆ 
 1. การหงุข้าว หมายถงึ การท าขา้วใหสุ้กดว้ยความรอ้น 
เพื่อใชเ้ป็นอาหาร การหุงขา้วใหสุ้กม ี2 วธิ ีซึง่นิยมกนัมากไดแ้ก่ 

  ก. หุงขา้วเชด็น ้า เป็นแบบทัว่ๆ ไปทีช่าวบา้นใช้กนั
ทัว่ไป แต่การหุงขา้วเชด็น ้าท าใหแ้ร่ธาตุวติามนิสูญหายไปหมด 
เพราะสิง่ทีม่ปีระโยชน์เหล่านี้ละลายอยูใ่นน ้าซึง่ถูกรนิทิง้ไปหมด แต่กแ็กไ้ขโดยการรองน ้าขา้วไวด้ื่มต่างน ้า 

อุปกรณ์บางอย่างในการปรุงเครื่องดื่มร้อน 
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  ข. หุงขา้วไมเ่ชด็น ้า เป็นวธิหีุงขา้วไมร่นิน ้าขา้วทิง้ ท าใหข้า้วทีหุ่งมคีุณค่าอาหารสงู    เพราะ
เกลอืแร ่วติามนิ โปรตนี ไมส่ญูหายไปไหน นอกจากนัน้ยงัมวีธิอีื่นๆ ทีท่ าขา้วใหสุ้กได ้เช่น 
  ค. นึ่งขา้ว เป็นการหุงขา้วใหสุ้กวธิหีนึ่ง โดยใชไ้อน ้า 
  ง. หลามขา้ว เป็นการหุงขา้วใหสุ้กวธิหีนึ่ง โดยใชค้วามรอ้นจากการแผ่รงัสคีวามรอ้น 

 
 (1) การหงุข้าวไม่เชด็น ้า ปฏบิตัดิงันี้ 

  1. ตวงขา้วใส่ภาชนะที่จะหุง (เช่น หมอ้อะลูมเินียม หมอ้ดนิ) แล้วซาวขา้วด้วยน ้า 1 ครัง้ 
เพื่อลา้งละอองต่างๆ ออกจากขา้ว แลว้รนิน ้าทิง้ (ไมค่วรซาวขา้วหลายหน จะท าใหส้่วนดขีองขา้วละลาย
กบัน ้าไปหมด) 
  2. ตวงน ้าสะอาดใส่หมอ้ โดยถอืหลกัขา้ว 1 ส่วน ต่อน ้า 2 หรอื 2 ½ ส่วน แต่อยา่ใหน้้อยกว่า
นี้จะท าใหข้า้วสุกๆ ดบิๆ  
  3. น าหมอ้ขึน้ตัง้บนเตาไฟ ปิดฝาใหส้นิท ตัง้ไวป้ระมาณ 5 นาท ีเปิดฝาใชท้พัพหีรอืพายคน 
ป้องกนัขา้วไหม ้ถา้เป็นขา้วใหม่ๆ  ตอ้งหมัน่คนบ่อยๆ (การใชไ้ฟตอ้งแรงมฉิะนัน้ขา้วจะแฉะ) 
  4. พอขา้วเดอืด เปิดฝาใช้ทพัพคีน พอน ้างวดลงบ้างตกัไฟออกเสยีบ้าง ปิดฝาไว้ให้ขา้วระอุดี
ประมาณ 20-25 นาท ีขา้วจะสุก (ถา้เป็นขา้วใหมใ่หใ้ส่น ้าท่วมขา้วขึน้มาประมาณ 2 เซนตเิมตร) 
 
 (2) การหงุข้าวเช็ดน ้า ถ้าหุงข้าวเช็ดน ้า เวลาหุงใส่น ้ามาก ให้ระดบัน ้าท่วมข้าวครึ่งต่อครึ่ง   
ของระดบัขา้ว ตม้น ้าจนเดอืด เปิดฝาคน สงัเกตดวู่าขา้วบานมไีตเลก็น้อยกย็กลง ปิดฝาหมอ้ เอาไมข้ดัฝาใหแ้น่น
เอยีงหมอ้รนิน ้าขา้วออกจนแหง้ เปิดฝาเชด็น ้าขา้ว แลว้ปิดฝา  (เอาถ่านออกเสยีบา้ง) ยกหมอ้ขึน้ดงจน
ขา้วสุก  

 
 (3) การน่ึงข้าว มหีลายวธิ ีคอื 
  1. การนึ่งดว้ยลงัถงึ ซาวขา้วแลว้บรรจุในภาชนะ เช่น ขนัอะลูมเินียม หรอืถ้วยกระเบือ้งเคลอืบ 
ฯลฯ ใหม้ปีรมิาณขา้วครึง่หนึ่งของภาชนะ แลว้ตกัน ้าใส่ตามส่วนโดยปรมิาตร คอื ขา้ว 1 ส่วน ต่อ น ้า 2 ส่วน 
(ใส่น ้าท่วมข้าวครึ่งต่อครึ่ง) แล้วยกเอาภาชนะบรรจุข้าววางเรยีงในลงัถึง ใช้ไฟแรงต้มจนน ้าเดือด        
นึ่งประมาณ 30 นาท ีขา้วจะสุกระอุด ี(ถา้ตอ้งการขา้วแฉะใหใ้ส่น ้าลงไปใหท้่วมขา้วมากสกัหน่อย) 
  2. การนึ่งขา้วดว้ยหวดดนิปั้นหรอืหวดสานดว้ยไมไ้ผ่ ซาวขา้วแลว้บรรจุลงในหวดประมาณ              
ครึง่หวด (อย่าใหม้าก) แลว้ปิดฝาหวด เอาหวดตัง้บนหมอ้น ้าเดอืด ใชไ้ฟแรง เอาผา้เตี่ยวชุบน ้าพนัก้นหวด
ตรงปากหมอ้ป้องกนัไม่ใหไ้อน ้าออก เมื่อนึ่งไปไดป้ระมาณ 15 นาทแีลว้ใชพ้ายคนขา้ว (คุย้ขา้วขา้งล่าง
ขึน้ขา้งบนๆลงขา้งล่างสกัครัง้) เพื่อท าใหข้า้วหลวมตวัใหไ้อน ้าผ่านไปไดท้ัว่หวด ตรงรอบๆ ฝาหวด     ก็
ควรใชผ้า้เตี่ยวชุบน ้าพนัรอบเหมอืนก้นหวด นึ่งประมาณ 30-45 นาท ีขา้วจะสุก การนึ่งขา้วนิยมนึ่งขา้ว
เหนียว ก่อนน่ึงควรเอาขา้วซาวและแช่น ้าไวป้ระมาณ 3 ชัว่โมง จงึใส่หวด 
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  3. นึ่งข้าวด้วยหม้อหรอืกระทะ หรอืภาชนะหุงต้ม เอาน ้าใส่หม้อหรอืกระทะต้มให้เดอืด   

แล้วเอาขา้วใส่ภาชนะหรอืชามประมาณ 
1

3
 หรอื 

1

2
 ของชาม ใส่น ้าครึง่ต่อครึง่ (ขา้ว 1 ส่วน น ้า 2 ส่วน) 

เอาภาชนะใส่ขา้วไปตัง้ในกระทะน ้าเดอืด แลว้เอาฝาครอบปิดไวป้ระมาณ 30-40 นาท ีขา้วจะสุก 
  
 (4) การหลามข้าว มวีธิที าดงันี้ 
  1. เอาไมไ้ผ่สดตดัเป็นปลอ้ง เปิดช่องขา้งบนไวเ้พื่อใชบ้รรจขุา้ว 
  2. ซาวขา้วดว้ยน ้า 1 ครัง้ เพื่อลา้งสิง่สกปรกและละอองต่างๆ แลว้แช่น ้าไวป้ระมาณ  3 ชัว่โมง 
  3. กรอกข้าวลงในกระบอกไม่ไผ่ เติมน ้าให้ท่วมประมาณครึ่งนิ้ว แล้วเอาใบตองแห้งห่อ   
กาบมะพรา้วอุดปากกระบอก ใหม้ชี่องว่างตรงปากกระบอกไวพ้อสมควร เพื่อใหน้ ้าเดอืดได้ 
  4. ขดุเตาราง ก่อไฟในเตารางใหเ้ชือ้เพลงิเผาไหมเ้ป็นถ่านอยา่งด ีเอาตน้กลว้ยเสยีบขา้ง ท า
เป็นขาหยัง่ตัง้ไว้หวัทา้ยของต้นกลว้ย (ใชท้่อนเหลก็กไ็ด้) เอากระบอกไมไ้ผ่พงิไวก้บัต้นกลว้ย       ให้
ความรอ้นจากไฟทีก่่อไวต้รงกลางแผ่รงัสไีปถูกกระบอกไมไ้ผ่ทีว่างพงิไวก้บัตน้กลว้ย หมัน่กลบักระบอก
ไมไ้ผ่ให้ได้รบัความรอ้นจากกองไฟโดยทัว่ถงึ เมื่อขา้วสุกแล้วปอกผวิกระบอกไมไ้ผ่ที่เกรยีมออก เพื่อ
สะดวกต่อการรบัประทาน 
 

  
 
 
 
 
 
 

 2. การท ากบัข้าว กบัขา้วเป็นสิง่ทีเ่ราใชร้บัประทานพรอ้มขา้ว เพื่อท าใหก้ารรบัประทานอาหาร
ได้มากและอร่อย และท าให้คุณค่าทางอาหารเพิม่ขึน้ กบัขา้วปรุง
จากอาหารพวกผกั เนื้อสตัว์ ไขมนั และเกลอืแร่ จดัเป็นของแห้ง
หรอืของเป็นน ้ามรีสต่างๆ ตามใจชอบ 
 อาหารพวกผกั อาจประกอบเป็นอาหารไดห้ลายอยา่ง เช่น 
ผดั ย า ตม้เป็นแกงต่างๆ 
 อาหารพวกเนื้อสตัว ์อาจประกอบไดห้ลายอย่าง เช่น ต้ม 
แกง ทอด ยา่ง ป้ิง หรอืนึ่ง เนื้อสตัวแ์หง้ใชท้ าใหสุ้กดว้ยการป้ิง 
หรอือบป้ิงกไ็ด ้(ใชไ้ฟอ่อนๆ) หรอืใชต้ม้แกงเมือ่ตอ้งการอาหารน ้า 

วิธีการท าข้าวหลาม 
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 (1) การต้มแกง เป็นวธิปีระกอบอาหารทีด่รีกัษาคุณภาพอาหารไดด้กีว่าวธิอีื่นๆ เพราะเกลอืแร่
จะละลายอยู่ในน ้าแกง การต้มแกงควรใช้เนื้อสด เพื่อเป็นการรกัษาคุณค่าในทางอาหารไม่ให้สูญเปล่า 
ควรตม้น ้าใหเ้ดอืดเสยีก่อนแลว้จงึใส่เนื้อสตัวล์งไปต้ม ถา้มกีลิน่คาวจดัควรใส่ตะไคร ้ใบมะกรดูลงไปดว้ย
เพื่อดบักลิน่คาว พอเนื้อสุกให้รบียกลง ไม่ควรต้มนานจะท าให้เนื้อเหนียว แต่ถ้าต้องการให้เนื้อเป่ือย    
กเ็คีย่วต่อไปนานๆ เมือ่เป่ือยตามตอ้งการแลว้จงึยกลง (ก่อนยกลงควรปรงุรส เปรีย้ว เคม็ หวาน     ตาม
ตอ้งการ) 
 (2) การป้ิง เป็นวธิกีารท าให้เนื้อสตัว์สุก โดยตัง้ขาหยัง่
เอาตะแกรงเหลก็วาง เอาเนื้อสตัวว์างบนตะแกรงตัง้องัไฟที่เป็น
ถ่านแดง คอยหมัน่พลกิกลบัเนื้อไปมาให้ถูกความร้อนโดยทัว่ๆ 
จนสุกทัว่กนักเ็อาออกใส่จาน 
 
 (3) การอบป้ิง  เนื้อสตัวบ์างชนิด เช่น ปลาช่อน ลูกเสอื
อาจใช้ใบไม้สด เช่น ใบตองหรือใช้ดินเหนียวห่อ หรือพอก
เนื้อสตัวใ์หม้ดิและหนาพอสมควร แลว้น าไปวางลงบนกองไฟ เอากอ้นถ่านวางทบัขา้งบน คะเนว่าอาหาร
สุกดแีลว้กน็ าออกจากกองไฟ แกใ้บตองหรอืใบไมอ้อก ถา้เป็นดนิกก็ะเทาะดนิออก จะไดอ้าหารทีส่ะอาด 
รบัประทานไดท้นัท ี
 
หมายเหตุ  ใบไมท้ี่ใช้ห่ออาจใช้ใบจาก ใบหมากก็ได้ การห่อต้องห่อหลายๆ ครัง้เพื่อไม่ให้เนื้อไหมไ้ฟ 
การอบป้ิงในหลุม โดยใชด้นิเหนียวหรอืใบไมห้่อหุม้เนื้อสตัวห์ลายชัน้หนาพอสมควร เอากอ้นถ่านทีสุ่กแดง
ใส่ลงกน้หลุมก่อน จงึเอาถ่านไฟวางทบัห่ออาหาร แลว้เอาดนิปิดขา้งบน คะเนว่าอาหารสุกกเ็กลีย่ถ่านไฟ
และดนิออก (การอบป้ิงดว้ยดนิเหนียว เป็นวธิที าใหอ้าหารสุกของชาวยปิซ)ี 
 (4) การนึง่ เป็นการท าอาหารสุกดว้ยไอน ้า โดยการเอาน ้าใส่ภาชนะ เช่น กระทะ พอสมควรตัง้
บนเตาไฟ เอาตะแกรงวางในภาชนะเหนือน ้า น าอาหารหรอืเนื้อสตัวว์างบนตะแกรง อยา่ใหอ้าหารหรอื
เนื้อสตัวถ์ูกน ้า ปิดภาชนะใหส้นิทใชไ้ฟแรงๆ ตม้จนน ้าเดอืดเป็นไอ ความรอ้นของน ้าจะท าใหอ้าหารและ
เนื้อสตัวส์ุก หรอืจะใชภ้าชนะอื่นใส่อาหารหรอืกอ้นเน้ือ เอาไปตัง้ในภาชนะใส่น ้าตัง้บนไฟ ปิดฝาใหส้นิท 
ใชไ้ฟแรงตม้จนเดอืด คะเนว่าไอน ้ารอ้นท าใหอ้าหารหรอืเนื้อสตัวส์ุกจงึยกลง 
 (5) การตุ๋น เอาใส่หมอ้เลก็ใส่น ้าพอสมควรปิดฝาใหส้นิท น าไปตัง้ในหมอ้ใหญ่หรอืกระทะทีใ่ส่น ้า
ตัง้บนเตาไฟเอาฝาปิด หมอ้ใหญ่หรอืกระทะใชไ้ฟแรง ตม้ใหน้ ้าในกระทะเดอืด ความรอ้นจากน ้าเดอืดใน
กระทะจะท าใหอ้าหารในหมอ้เลก็สุก การตุ๋นเป็นการท าอาหารใหสุ้กทีร่กัษาคุณค่าของอาหารไวม้ากทีสุ่ด 
 (6) การทอด คอื การท าใหอ้าหารสุกดว้ยการใชน้ ้ามนัเดอืด โดยเอาน ้ามนัใส่ในกระทะตัง้บนเตาไฟ
ทีใ่ชไ้ฟแรงพอสมควร เมือ่น ้ามนัรอ้นเดอืดกน็ าอาหารหรอืกอ้นเนื้อทีต่ดัแล่เป็นชิน้หนาพอสมควรใส่ลงไปทอด 
หมัน่คอยกลบัใหเ้นื้อหรอือาหารสุกทัว่กนั แลว้จงึตกัขึน้จากกระทะลงใส่จาน (ถา้ตอ้งการใหก้รอบตอ้งหัน่
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เนื้อเป็นชิน้บางๆ ถ้าต้องการเนื้อสุกและนุ่มใหห้ัน่ชิ้นหนาๆ ใชน้ ้ามนัน้อยๆ ไฟอ่อนๆ ต้องคอยดูน ้ามนั
ใหพ้อดีๆ ) 
 (7) การยา่ง เป็นการท าเนื้อสตัวใ์หสุ้ก โดยใชค้วามรอ้นจากไฟ เอาเนื้อสตัวว์างลงบนขาหยัง่ ให้
เนื้อองัเปลวไฟอ่อนๆ ทีร่มดว้ยควนั กอ้นเนื้อจะไดร้บัความรอ้นจากการพาความรอ้นของอากาศทีม่ากบัควนั 
คอยหมัน่พลกิกลบัใหไ้ดร้บัความรอ้นเท่าๆ กนั โดยสม ่าเสมอทัว่ๆ ไป จนเนื้อสุกแหง้ 
การกางเตน็ท ์
 เตน็ทท์ีน่ิยมน าไปอยูค่่ายพกัแรมม ี3 ชนิด  
 1. เตน็ทอ์ านวยการ มขีนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทีป่ระชุม 
 2. เตน็ทห์มู ่ใชเ้ป็นทีพ่กัส าหรบัลกูเสอืทัง้หมู่ 
 3. เตน็ทบ์ุคคล ส าหรบัลูกเสอื 2 คน ทีน่ิยมใชม้ ี2 ชนิด ไดแ้ก่ เตน็ทก์ระแบะหรอืเตน็ท ์5 ชาย 
และเตน็ทส์ าเรจ็รปู 
 
เตน็ทก์ระแบะ หรือเตน็ท ์5 ชาย  
 เหมาะส าหรบัลูกเสอื 2 คน มขีนาดเลก็ กะทดัรดั  พกพาสะดวก ใชพ้ืน้ทีก่างเตน็ทไ์ม่กวา้งมาก 
และวธิกีางเตน็ทไ์มยุ่่งยาก มลีกูเสอืช่วยกนัเพยีง 2 คนกส็ามารถกางเตน็ทไ์ด ้ส่วนประกอบของเตน็ท ์5 ชาย 
มดีงันี้ 
 1. ผา้เตน็ท ์2 ผนื 
 2. เสาเตน็ท ์2 ชุด ( 2 เสา ) ชุดละ 3 ท่อน ( 3 ท่อนต่อกนัเป็น 1 ชุดหรอื 1 เสา ) 
 3. สมอบก 10 ตวั ( หวัทา้ย 2 ตวั ชายดา้นล่างดา้นละ 3  ตวั ประตูหน้า 1 ตวั และหลงั 1 ตวั ) 
 4. เชอืกยดึสมอบก 10 เสน้ (เชอืกยาวใชร้ ัง้หวัทา้ยเตน็ท ์2 เสน้ เชอืกสัน้ใชย้ดึชายเตน็ท ์6 เสน้ 
    และประตูหน้า - หลงั 2 เสน้ ) 
 
การกางเตน็ท ์5 ชาย ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ตดิกระดุมผา้เตน็ทท์ัง้  2  ผนืเขา้ดว้ยกนั ดา้นทีต่ดิกระดุมเป็นดา้นสนัของหลงัคา รตูาไก่    ที่
ซอ้นกนัและอยูถ่ดัจากระดุมจะเป็นทีย่ดึเสาทัง้ 2 เสา ส่วนดา้นทีม่รีตูาไก่ดา้นละ 3 ร ูจะเป็นชายดา้นล่าง 
 2. น าเสาชุดที ่1 (ต่อ 3 ท่อนเขา้ดว้ยกนั) มาเสยีบทีร่หูลงัคาเตน็ท ์ใหค้นที ่1 จบัไว ้ 
 3. ใหค้นที ่2 ใชเ้ชอืกยาว 1 เสน้น ามายดึจากหวัเสา (หรอืห่วง) ไปยงัสมอบกดา้นหน้า (ผกูดว้ย
เงื่อนตะกรุดเบด็ กระหวดัไม ้หรอืผูกรัง้) แล้วจงึใช้เชอืกสัน้ 2 เส้นยดึชายเต็นท์เขา้กับสมอบก เพื่อให้
เตน็ทก์างออกเป็นรปูหน้าจัว่ (ผกูดว้ยเงือ่นปมตาไก่)  
 4. ใหค้นที ่2 เดนิออ้มไปอกีดา้นหนึ่ง ต่อเสาที ่2 เสยีบเขา้กบัรหูลงัคาเตน็ทอ์กีดา้นหนึ่งแลว้จบัเสาไว้ 
ให้คนที่ 1 ปล่อยมอืจากเสาที่ 1 แล้วน าเชอืกยาวเส้นที่ 2 ยดึจากหวัเสาที่ 2 ไปยงัสมอบกด้านหลงั    
(ผกูดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ กระหวดัไม ้หรอืผกูรัง้)  
 5. ใหค้นที ่2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได ้เตน็ทจ์ะไมล่ม้ และทัง้ 2 คนช่วยกนัใชเ้ชอืกยดึชายเต็นท์
จดุทีเ่หลอืเขา้กบัสมอบก แลว้ปรบัความตงึหยอ่นของเตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย 
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การรือ้เตน็ท ์5 ชาย ม ี7 ขัน้ตอน 
 1. แกเ้ชอืกทีร่ ัง้เสาหวัทา้ยกบัสมอบกออก เตน็ทจ์ะลม้ลงทนัที 
 2. ถอนเสาเตน็ทอ์อกเป็น 6 ท่อน น ามารวมกนัไว้ 
 3. ถอนสมอบกทัง้ 10 ตวั น าไปรวมกนัไวท้ีใ่กล ้ๆ กบัเสาเตน็ท์ 
 4. แกเ้ชอืกและเกบ็เชอืกใหเ้รยีบรอ้ย (เชอืกสัน้ 8 เสน้ เชอืกยาว 2 เสน้ รวม 10 เสน้) น าไปรวม
ไวใ้กล ้ๆ กองสมอบก 
 5. แกะกระดุมเตน็ทเ์พื่อแยกผา้เตน็ทอ์อกเป็น  2  ผนื 
 6. ท าความสะอาดอุปกรณ์และเกบ็พบัผา้เตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย 
 7. น าผา้เตน็ทแ์ละอุปกรณ์เกบ็รวมไวใ้นทีเ่ดยีวกนั 
เตน็ทส์ าเรจ็รปู 
 ใชเ้ป็นทีพ่กัส าหรบัลกูเสอืทัง้หมู ่(1 หมู)่ มขีนาดใหญ่กว่า และน ้าหนกัมากกว่าเตน็ทก์ระแบะ    แต่
ยงัสามารถพกพาไปได้สะดวก พืน้ทีท่ีใ่ชก้างเต็นท์มบีรเิวณกว้างพอสมควร วธิกีางเตน็ทไ์ม่ยุ่งยาก      มี
ลกูเสอืช่วยกนัเพยีง 2 คนกส็ามารถกางเตน็ทไ์ด ้เตน็ทส์ าเรจ็รปูมหีลายแบบ มรีปูทรงไม่เหมอืนกนั    บาง
แบบคลา้ยเตน็ทก์ระแบะ  
สว่นประกอบของเตน็ทส์ าเรจ็รปู มดีงันี้ 
 1. ผา้เตน็ท ์1 ชุด 
 2. เสาเตน็ท ์2 ชุด (2 เสา) ชุดละ 3 ท่อน (3 ท่อนต่อกนัเป็น 1 ชุด หรอื 1 เสา) 
 3. สมอบก 12 ตวั (ยดึมุมพืน้ 4 ตวั ยดึชายหลงัคา 6 ตวั หวั 1 ตวั ทา้ย 1 ตวั) 
 4. เชอืกยดึสมอบก 8 เสน้ ทุกเสน้มดัตดิกบัแผ่นเหลก็ส าหรบัปรบัความตงึหย่อนของเชอืก โดย
เชอืกสัน้ 6 เสน้ใชย้ดึชายหลงัคา และเชอืกยาว 2 เสน้ใชร้ ัง้หวัทา้ยเตน็ท ์ 
 วิธีกางเตน็ทส์ าเรจ็รปู ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ยดึพืน้ของเตน็ทท์ัง้ 4 มมุดว้ยสมอบก 4 ตวั 
 2. น าเสาชุดที ่1 ( ต่อ 3 ท่อนเขา้ดว้ยกนั ) มาเสยีบทีร่หูลงัคาเตน็ท ์ใหค้นที ่1 จบัไว้ 
3. ให้คนที่ 2 ใช้เชอืกยาว 1 เส้น ยดึจากหวัเสา (หรือห่วง) ไปยงัสมอบกด้านหน้า (โดยผูกด้วยเงื่อน
ตะกรดุเบด็ หรอืเงือ่นกระหวดัไม ้ไมต่อ้งใชเ้งือ่นผูร้ ัง้เพราะมแีผ่นปรบัความตงึอยูแ่ลว้) แลว้ใชเ้ชอืกสัน้ 2 เสน้ 
ยดึชายเตน็ทเ์ขา้กบัสมอบก ใหเ้ตน็ทก์างออกเป็นรปูหน้าจัว่ 
4. ให้คนที่ 2 เดนิอ้อมไปอกีด้านหนึ่ง ต่อเสาที่ 2 เสยีบเขา้กบัรูหลงัคาเต็นท์อกีด้านหนึ่งแล้วจบัเสาไว้  
ใหค้นที ่1 ปล่อยมอืจากเสาที ่1 แลว้น าเชอืกยาวเสน้ที ่2 ยดึจากหวัเสาที ่2 ไปยงัสมอบกดา้นหลงั 
 5. ใหค้นที ่2 ปล่อยมอืจากเสาที ่2 ได ้เตน็ทจ์ะไม่ลม้ ทัง้สองคนช่วยกนัใชเ้ชอืกยดึชายหลงัคาเตน็ท์                 
(จดุทีเ่หลอื) ใหเ้ขา้กบัสมอบกแลว้ปรบัความตงึหยอ่นของเตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย 
 วิธีรือ้เตน็ทส์ าเรจ็รปู ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
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 1. แกเ้ชอืกทีร่ ัง้เสาหวัทา้ยกบัสมอบกออก เตน็ทจ์ะลม้ลงทนัท ี
 2. ถอนเสาเตน็ทอ์อกเป็น 6 ท่อน น ามารวมกนัไว้ 
 3. ถอนสมอบกทัง้ 12 ตวั น าไปรวมกนัไวท้ีใ่กล ้ๆ กบัเสาเตน็ท์ 
 4. เกบ็เชอืกและแผ่นปรบัความตงึใหเ้รยีบรอ้ย (เชอืกสัน้ 6 เสน้ เชอืกยาว 2 เสน้ แผ่นปรบัความ
ตงึ 8 อนั) น าไปรวมไวใ้กล ้ๆ กองสมอบก 
 5. ท าความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิน้ แลว้น าไปเกบ็ 
การเลือกสถานท่ีตัง้ค่ายและกางเตน็ท์ 
 ต้องท าการส ารวจความเหมาะสมของพืน้ที ่แหล่งน ้า และเสน้ทางคมนาคม เพื่อป้องกนัปัญหาต่าง ๆ  
ทีจ่ะตามมา ควรมลีกัษณะดงันี้ 
 1. เป็นพืน้ทีโ่ล่งกวา้ง เหมาะส าหรบัการตัง้ค่ายและจดักจิกรรม 
 2. พืน้ดนิบรเิวณทีต่ ัง้ค่ายควรเป็นดนิปนทราย พืน้เป็นทีเ่รยีบ ไมม่นี ้าขงั 
 3. อยูใ่กลแ้หล่งน ้าสะอาด ปลอดภยั 
 4. อยูห่่างจากตน้ไมใ้หญ่ เพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิจากกิง่ไมห้ล่นลงมาทบั 
 5. ทศิทางของลมเพื่อใชพ้จิารณาในการตัง้เตน็ทท์ีพ่กั 
 6. สามารถหาเชือ้ไฟ เช่น ฟืน เศษไม ้ส าหรบัหุงต้มไดส้ะดวก 
 7. การคมนาคมสะดวก ใกล้กบั โรงพยาบาล หรอื โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล ใกล้กบั

สถานีต ารวจ 
 8. ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของสถานทีก่่อนจะตัง้ค่ายพกัแรม 
ข้อควรระวงัในการกางเตน็ท์ 
 1. เมื่อต้องการกางเต็นท์หลายหลงัเป็นแนวเดยีวกนั ควรเลง็ใหส้มอบกตวัทีอ่ยู่ด้านหน้าสุดและเสา 
ตน้แรกของทุกเตน็ทอ์ยูใ่นแนวเดยีวกนั  
 2. การกางเตน็ท์แต่ละหลงัใหเ้ลง็สมอบกตวัแรก เสาแรก เสาหลงั และสมอบกตวัหลงัทัง้ 4 จุด 
ใหอ้ยูใ่นแนวเดยีวกนั  
 3. เสาทุกตน้ทีย่ดึเตน็ทจ์ะตอ้งตัง้ฉากกบัพืน้เสมอหลงัคา  
 4. เต็นท์ต้องไม่มรีอยย่น สมอบกด้านข้างของเต็นท์แต่ละหลงัต้องเรยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ   
ถ้าเต็นท์ตงึไปอาจจะขาดได้ หรอืถ้าหย่อนเกนิไปก็จะกนัฝนไม่ได้ ซึ่งจะเป็นสาเหตุท าให้น ้าซมึได้ง่าย 
และถา้ลมพดัแรงอาจท าใหเ้ตน็ทข์าดได ้
 5. การผกูเตน็ทค์วรใชเ้งือ่นผกูรัง้ เพราะสามารถปรบัใหต้งึหยอ่นไดต้ามตอ้งการ 
การดแูลรกัษาเตน็ท ์ 
 การดแูลรกัษาเตน็ทใ์หม้อีายกุารใชง้านทีย่าวนาน  
 1. ฝึกกางเต็นท์ให้ถูกวิธี เพราะการกางเต็นท์ไม่ถูกวิธี อาจท าให้อุปกรณ์บางชิ้นเกิดความ
เสยีหายได ้เช่น ใส่เสาเตน็ทผ์ดิอนัท าใหเ้กดิความเสยีหายเวลางอเสาเขา้กบัเตน็ท ์เป็นตน้ 
 2. อย่าเกบ็เตน็ทข์ณะเปียกถ้าไม่จ าเป็น เพราะจะท าใหเ้กดิกลิน่อบั ควรจะน าเตน็ทม์าผึง่ลมให้
แหง้ก่อนและน าเศษสิง่สกปรกออกจากเตน็ทก่์อนปิดซปิใหเ้รยีบรอ้ย 
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 3. ไม่ควรใชส้ารเคมใีนการท าความสะอาดเตน็ท ์เพราะสารเคมจีะท าลายสารทีเ่คลอืบเต็นท์ไว้
ควรใชแ้ค่ผา้ชุบน ้าเชด็กพ็อ หา้มใชแ้ปรงขดัเพราะแปรงจะท าใหส้ารเคลอืบหลุดออกเช่นกนั 
 4. ใชผ้า้พลาสตกิปรูองพืน้ก่อนกางเตน็ท ์เพื่อช่วยปกป้องตวัเตน็ทจ์ากหนิและกิง่ไมท้ีแ่หลมคม            
ซึ่งอาจจะท าให้พื้นเต็นท์เกิดความเสียหายได้ และนอกจากนี้ยงัช่วยลดเวลาในการท าความสะอาด 
เพราะเหลอืแค่ท าความสะอาดผา้ปรูองพืน้เท่านัน้ 
 5. ใชส้มอบกปักเตน็ท ์บางคนอาจคดิว่าไม่จ าเป็นเพราะเตน็ทส์ามารถทรงตวัอยูไ่ดเ้อง แต่เมือ่มี
ลมแรง ๆ เตน็ทอ์าจพลกิท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้ในช่วงทีก่างเตน็ทแ์ละเกดิมลีมแรงควรน าสมัภาระ
เกบ็ไวใ้นเตน็ทแ์ลว้ปักสมอบกยดึไว ้จะช่วยป้องกนัเตน็ทพ์ลกิจากแรงลมได ้
 6. ใช้อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์เมื่อเต็นท์เกดิความเสยีหาย เช่น ผนังเต็นท์มรีอยฉีกขาดควรใช้
พวก            ผ้าเทปปิดรอยขาดนัน้ไว้ มฉิะนัน้รอยขาดนัน้จะใหญ่ขึน้เรื่อยๆ อุปกรณ์ซ่อมแซมเต็นท์
สามารถหาซือ้ไดต้ามรา้นอุปกรณ์แคมป์ป้ิงทัว่ไป 
 
 
 
 

  เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  
  ท้องกบัตวั 

 ครัง้หนึ่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกายพูดได้ เช่น มอื ปากและฟัน วนัหนึ่งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เกดิถกเถยีงกนัขึน้ เพราะ มอื ปากและฟัน ต่างกต่็อว่าใหท้อ้งว่า ทอ้งไมไ่ดท้ าอะไรเลยอยูเ่ฉย ๆ คอยแต่
จะกนิและอิม่เท่านัน้  มอื ตนี ต้องท างานต่าง ๆ อย่างเหน็ดเหนื่อย ปากกบัฟันกต็้องเคีย้วอาหารเพื่อจะ
ใหท้อ้งอิม่ คดิว่าเจา้ทอ้งนี่เอาเปรยีบ 
 ส่วนต่าง ๆ ในร่างกายอื่น ๆ ก็ประท้วงพากนันิ่งเฉยไม่ท างาน  มอืก็ไม่หยบิอาหาร / ขนมใส่
ปาก   ปากก็ไม่อมอาหารไว้และฟันก็ไม่เคี้ยว  โดยหวงัว่าจะแกล้งทรมานให้ท้องอดอยาก ในไม่ช้า
ร่างกายของ               คนผู้นัน้ก็ซูบผอมไป  ส่วนคนที่คบคดิกนัแกลง้ทอ้งก็พากนัอ่อนเพลยี กระวน
กระวายไปตามกนั  จงึได้รูส้ านึกว่าตวัผดิ เพราะร่างกายทุก ๆ ส่วนต้องอาศยักนั จะแยกกันไม่ได้ ถ้า
แยกเสยีแลว้กจ็ะล าบากกนัทัง้หมด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  กจิการงานใดทีต่อ้งช่วยกนัท าหลายคนและหากคนเหล่านัน้แก่งแยง่ ไมป่รองดอง 
      ช่วยเหลอืกนักจ็ะเสยีประโยชน์ดว้ยกนัทุกคน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 

หน่วยท่ี 2   การรู้จกัดแูลตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4     อาหารปลอดภยั                                                       เวลา   1   ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืสามารถบอกอนัตรายเกีย่วกบัสารพษิในอาหารทีเ่กดิจากการใชน้ ้ามนัทอดซ ้าได้ 

 
2. เน้ือหา   
 ผลกระทบต่อสุขภาพของผูร้บัประทานอาหารทีท่อดจากน ้ามนัทอดซ ้า 

 
3. ส่ือการเรียนรู้  
 3.1  แผนภูมเิพลง  เกม    
 3.2  ใบความรู ้เรือ่ง อนัตรายจากอาหารทีใ่ชน้ ้ามนัทอดซ ้า, เรือ่ง สารพษิในอาหาร 
 3.3  ตวัอยา่งของน ้ามนัทีใ่ชแ้ลว้ และ ทีย่งัไมไ่ดใ้ช้ 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
       1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา เกีย่วกบัอาหารทอดน ้ามนั และแจกใบความรู ้ 
   เรือ่ง “อนัตรายจากอาหารทีใ่ชน้ ้ามนัทอดซ ้า” ใหล้กูเสอืแต่ละหมูไ่ดศ้กึษา  
       2)  มอบหมายใหห้มูลู่กเสอืวางแผนออกส ารวจตามบา้น ตามหาบเร ่แผงลอย  
   รา้นขายอาหารทีข่ายของทอด (เช่น กลว้ยแขก มนัทอด ไก่ทอด ปาท่องโก๋ แมลงทอด  
   ขนมทองพลุ เฟรนซฟ์รายส ์ลกูชิน้ทอด ไสก้รอกทอด ฯลฯ)  หมูล่ะ 1 แห่ง ว่าน ้ามนัที่
   ใชท้อดของแต่ละรา้นมลีกัษณะอยา่งไรบา้ง และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอืดงันี้ 
   (1) ไดข้อ้คดิอะไรจากการท ากจิกรรม 
   (2) จะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งไร  
  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืช่วยกนัสรุป 
         4.4   ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5   พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกตความตัง้ใจในการท ากจิกรรม การมสี่วนรว่มคดิวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลงาน  
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื การคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรคแ์ละตระหนกัรูถ้งึอนัตรายจากน ้ามนัทอดซ ้า 
7. คณุธรรรม 
 7.1 ความพอเพยีง 
 7.2 ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.3 ความรบัผดิชอบ 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  4 

 

เพลง 
อาหารดี 

อาหารด ีมปีระโยชน์ คอื ผกัสด เนื้อหม ูป ูปลา 
เป็ด ไก่ ไข ่นม ผลไม ้นานา 

ลว้นมคีุณค่า ต่อรา่งกายของเรา (ซ ้า) 
 
 

เกม 
หนูกบัแมว 

วิธีเล่น  ใหก้องลูกเสอืยนืจบัมอืกนัเป็นวงกลมไว ้เลอืกลูกเสอื 2 คน คนหนึ่งเป็นแมวอยู่ในวงกลม  อกี
คนหนึ่งเป็นหนูอยู่นอกวงกลม เริม่เล่นโดยแมวตอ้งพยายามออกจากวงกลมใหไ้ดเ้พื่อจบัหนู ลกูเสอืทีท่ า
วงกลมตอ้งพยายามเกาะมอืกนัไวใ้หแ้น่น  และป้องกนัไมใ่หแ้มวออกมา  เมื่อแมวสามารถออกจาก
วงกลมและจบัหนูได ้  กเ็ปลีย่นลกูเสอืทีเ่ป็นแมวและหนูใหม่ 
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ใบความรู้ 

อนัตรายจากน ้ามนัทอดซ า้ 
 

 น ้ามนัทอดซ ้า คอื น ้ามนัที่ใช้ทอดอาหารต่อเนื่องหลายครัง้ หากไปดูตามตลาดที่ขายของทอด 
เช่น ปาท่องโก๋ ไก่ทอด กล้วยแขก แมลงทอด ฯลฯ จะเห็นว่าน ้ามนัที่ใช้ทอดซ ้ามสีดี า  บางทอีาหารที่
ซื้อมาก็มคีราบน ้ามนัสดี าเป้ือนอยู่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ส ารวจตวัอย่างน ้ามนัที่ใช้
ทอดจากรา้นแผงลอยรถเขน็ รา้นอาหารจานด่วน และโรงงานอุตสาหกรรมบะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูป พบมี
น ้ามนัทอดซ ้าที่เสื่อมคุณภาพและอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพถงึรอ้ยละ  13 น ้ามนัส่วนใหญ่จะเกดิการ
เสื่อมสภาพได้ จากการที่ได้รบัความร้อนสูงมากๆ การเก็บไว้นานๆ มคีวามชื้นสูง ถูกแสงแดด มสีาร
ปนเป้ือน และเกดิปฏกิริยิาเคมกีบัออกซเิจน จะมผีลท าใหไ้ขมนันัน้มสีดี า เหมน็หนื จุดเกดิควนัต ่า มฟีอง
และเหนียวหนืดขึน้ หากน ้ามนันัน้มกีรดไขมนัไมอ่ิม่ตวัสงูมากเท่าใด กจ็ะเสื่อมสภาพเรว็ขึน้เท่านัน้ 
 
ผลกระทบต่อสขุภาพของน ้ามนัทอดซ า้ 
 น ้ามนัทีผ่่านการทอดอาหารซ ้าหลายครัง้ จะมคีุณค่าทางโภชนาการลดลง จากการทดลองใหห้นูกนิ 
จะพบว่าท าใหก้ารเจรญิเตบิโตลดลง ตบัและไตมขีนาดใหญ่เพราะไขมนัไปสะสม นอกจากนี้ยงัมโีอกาส
เกดิอนุมูลอสิระในเลอืดมากขึน้ ท าให้เสี่ยงต่อการเกดิโรคมะเรง็ โรคหวัใจและหลอดเลอืดได้ไอระเหย
จากน ้ามนัทอดอาหาร เมื่อสูดดมเป็นระยะเวลานาน ก็อาจมอีนัตรายต่อสุขภาพได้ เพราะมกีารพบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างโรคมะเรง็ปอด กบัการสูดไอระเหยจากการผดัหรอืทอดอาหารของผูห้ญงิจนีและ
ไต้หวนัทีไ่ม่ไดสู้บบุหรี ่และพบว่ามสีารก่อกลายพนัธุใ์นไอระเหยของน ้ามนัทอดอาหาร ทัง้ยงัเป็นสารที่
ก่อให้เกิดเนื้องอกในตบัและปอด และก่อมะเรง็เมด็เลอืดขาวในหนูทดลอง นอกจากนี้ยงัพบกลุ่มสาร
ก่อมะเรง็ในน ้ามนัทอดซ ้า อีกหลายชนิด ตวัอย่างเช่น สาร Malonedehyde (MDA) ท าให้เกิดมะเรง็
ผวิหนังในหนูทดลอง การเจรญิเติบโตผดิปกติ ล าไส้ท างานผดิปกติ ตบัและไตโต โลหติจาง วติามนิ
อีในเลอืดและตบัของหนูทดลองลดลง สาร 4-hydroxy-2-noenol (HNE) มพีษิต่อเซล และก่อให้เกดิ
การกลายพนัธุ์ได้เช่นกนั  
 
ข้อแนะน าในการเลือกซ้ืออาหารบริโภค 
 ควรหลกีเลี่ยงไม่ซื้ออาหารทอดจากร้านค้าที่ใช้น ้ามนัมกีลิน่เหมน็หนื เหนียวสดี าคล ้า ฟองมาก 
เหมน็ไหม ้เวลาทอดมคีวนัขึน้มากแสดงว่าน ้ามนัใช้มานานท าให้น ้ามนัเกดิควนัทีอุ่ณหภูมติ ่าลง อาหาร
อมน ้ามนัและหลงัการบรโิภคเกดิการระคายคอ 

 
ข้อแนะน าในการใช้น ้ามนัทอดอาหาร 



38 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5   

 

 1. ในครวัเรอืนไมค่วรใชน้ ้ามนัทอดอาหารซ ้าเกนิ 2 ครัง้ 
 2. หากจ าเป็นต้องใช้น ้ามนัซ ้าให้เทน ้ามนัเก่าทิ้งหนึ่งในสามและเตมิน ้ามนัใหม่ก่อนเริม่การทอด
อาหารครัง้ต่อไป แต่ถ้าน ้ามนัทอดอาหารมกีลิน่เหมน็หนื เหนียวขน้ สดี า ฟองมาก เป็นควนัง่ายและเหมน็
ไหม ้ควรทิง้ไป 
 3. ไมท่อดอาหารไฟแรงเกนิไป อุณหภมูทิีเ่หมาะสมของน ้ามนัประมาณ 160 – 180 องศา
เซลเซยีส 
 4. ซบัน ้าส่วนทีเ่กนิบรเิวณผวิหน้าอาหารดบิก่อนทอด เพื่อชะลอการเสื่อมสลายตวัของน ้ามนั 
 5. หมัน่กรองกากอาหารทิง้ระหว่างและหลงัการทอดอาหาร 
 6. เปลี่ยนน ้ามนัทอดอาหารบ่อยขึ้น หากทอดอาหารประเภทเนื้อที่มสี่วนผสมของเกลือหรอื
เครือ่งปรงุรสในปรมิาณมาก 
 7. ปิดแก๊สทนัทหีลงัทอดอาหารเสรจ็ หากอยูร่ะหว่างช่วงพกัการทอด ควรลดไฟลงเพื่อชะลอการ
เสื่อมตวัของน ้ามนัทอดอาหาร 
 8. หลกีเลีย่งการใชก้ระทะเหลก็ ทองแดง หรอืทองเหลอืง ในการทอดอาหาร เพราะจะไปเร่งการ
เสื่อมสลายของน ้ามนัทอดอาหาร 
 9. เกบ็น ้ามนัทีผ่่านการทอดอาหารไวใ้นภาชนะสแตนเลส หรอืแก้วปิดฝาสนิท เกบ็ในทีเ่ยน็และ
ไมโ่ดนแสงสว่าง 
 10. ล้างท าความสะอาดกระทะหรอืเครื่องทอดอาหารทุกวนั น ้ามนัเก่ามอีนุมูลอิสระของกรด
ไขมนัอยูม่าก จะไปเรง่สารเสื่อมสภาพของน ้ามนัทอดอาหารใหม่ทีเ่ตมิลงไป 
 11. บรเิวณทอดอาหารควรตดิเครือ่งดดูควนัและมกีารระบายอากาศทีด่ ี  

(ทีม่า : ศูนยป์ฏบิตักิารความปลอดภยัดา้นอาหาร กระทรวงสาธารณสุข) 
 

สารพิษในอาหาร 
สารปรงุแต่งอาหาร 
  สารปรงุแต่งอาหาร หมายถงึ สารปรงุรสและวตัถุเจอืปนในอาหารทีน่ ามาใชเ้พื่อปรงุแต่ง
ส ีกลิน่ รส และคุณสมบตัอิื่น ๆ ของอาหาร มอียู ่ 3 ประเภท 
         1. ประเภทท่ีไม่เป็นอนัตรายแก่ร่างกาย  ไดแ้ก่ 
             1.1    สต่ีาง ๆ  ทีใ่ชผ้สมอาหาร  ซึง่เป็นสธีรรมชาต ิ ไดแ้ก่ 
                   สเีขยีว   จากใบเตยหอม  พรกิเขยีว 
                   สเีหลอืง  จากขมิน้ออ้ย  ขมิน้ชนั  ลกูตาลย ี ไขแ่ดง  ฟักทอง  ดอกค าฝอย เมลด็ค าแสด 
                   สแีดง   จากดอกกระเจีย๊บ  มะเขอืเทศ   พรกิแดง  ถัว่แดง  ครัง่ 
                   สนี ้าเงนิ  จากดอกอญัชนั 
                   สดี า   จากกากมะพรา้วเผา  ถัว่ด า  ดอกดนิ 
                   สนี ้าตาล  จากน ้าตาลเคีย่วไหม ้ หรอื คาราเมล 
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      1.2  สารเคมบีางประเภท  ไดแ้ก่ 
                     1.2.1 สารเคมปีระเภทใหร้สหวาน  เช่น  น ้าตาลทราย  กลโูคส  แบะแซ 
                     1.2.2 สารเคมบีางประเภทใหร้สเปรีย้วในอาหารเช่น กรดอะซตีกิ  (กรดน ้าสม้)  
                            กรดซติรกิ  (กรดมะนาว) 
   1.2.3 สารเคมทีีเ่ป็นสารแต่งกลิน่  เช่น  น ้านมแมว  หรอืหวัน ้าหอมจากผลไมต่้าง ๆ 
 

2. ประเภทท่ีอาจเกิดอนัตรายหากใช้เกินขอบเขต 
  2.1 สีผสมอาหาร ได้จากการสงัเคราะห์สารเคมี แม้กฎหมายก าหนดให้ใช้สีสงัเคราะห์

ส าหรบัผสมอาหารได้ แต่หากใช้ในปรมิาณมากและบ่อยก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพผู้บรโิภค
ได้ ปรมิาณส ี            ที่อนุญาตให้ใช้ผสมในอาหารประเภทเครื่องดื่ม ไอศกรมี ลูกกวาด และขนม
หวาน มดีงันี้ 
                  2.1.1    สทีีใ่ชไ้ดป้รมิาณไมเ่กนิ  70  มลิลกิรมัต่ออาหารในลกัษณะทีใ่ชบ้รโิภค 1 กโิลกรมั 
                      สแีดง  ไดแ้ก่  เอโซรบูนี  เออรโิทรซนิ 
                         สเีหลอืง  ไดแ้ก่  ตารต์ราซนี  ซนัเซต็เยล็โลว ์ เอฟ็  ซ ี เอฟ็ 
                         สเีขยีว  ไดแ้ก่  ฟาสต ์ กรนี  เอฟ็  ซ ี เอฟ็ 
                         สนี ้าเงนิ  ไดแ้ก่  อนิดโิกคารม์นีหรอือนิดโิกตนิ 
                 2.1.2  สทีีใ่ชไ้ดป้รมิาณไมเ่กนิ  50  มลิลกิรมัต่ออาหารในลกัษณะทีใ่ชบ้รโิภค 1 กโิลกรมั 
              สแีดง  ไดแ้ก่  ปองโซ  4  อาร ์
                 สนี ้าเงนิ  ไดแ้ก่  บรลิเลยีนบล ู เอฟ็  ซ ี เอฟ็   
             2.2 ผงชูรส  เป็นสารปรุงแต่งรสอาหาร มชีื่อทางเคมวี่า โมโนโซเดยีมกลูตาเมท ผลติจากแป้ง
มนัส าปะหลงั หรอืจากกากน ้าตาล  ลกัษณะของผงชูรสแทจ้ะเป็นเกลด็หรอืผลกึสขีาวขุ่น ปลายทัง้ 2 ขา้ง
โตและมนั  ตรงกลางคอดเลก็คลา้ยกระดกู ไมม่คีวามวาวแบบสะทอ้นแสง  มรีสชาตคิลา้ยเนื้อต้ม ปรมิาณ
ทีใ่ชค้วรใชเ้พยีงเลก็น้อย ถ้าบรโิภคมากเกนิไปอาจมอีาการแพผ้งชูรสได้ ควรใชผ้งชูรสประมาณ 1/500 - 
1/800 ส่วนของอาหารหรอืประมาณ 1 ช้อนชาต่ออาหาร 10  ถ้วยตวง และไม่ควรใช้ผงชูรส ในอาหาร
ทารกและหญงิมคีรรภ ์
             2.3 สารเคมีท่ีใช้กนัเสียกนับูด เป็นสารประกอบทางเคมหีรอืของผสมของสารประกอบที่ใช้
เตมิลงในอาหาร เพื่อชะลอ การเน่าเสยีหรอืยดือายุการเกบ็อาหาร  โดยจะไปยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของ
จุลนิทรยี์และส่วนประกอบของเอนไซม์  ซึ่งท าให้การเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี์หยุดชะงกัหรอืตายได้
นอกจากนี้ยงัมผีลต่อการแบ่งเซลลย์บัยัง้การสงัเคราะหข์องโปรตนี ท าใหข้บวนการแบ่งเซลลห์ยุดชะงกั 
จ านวนจุลนิทรยีจ์ะไม่เพิม่ขึน้ การใชว้ตัถุกนัเสยีไม่จ าเป็นกไ็ม่ควรใชก้รณีทีจ่ าเป็นต้องใชค้วรเลอืกวตัถุ
กนัเสยีที่ปลอดภยัและใช้ในปรมิาณที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของ
อาหาร 
 

3. ประเภทเป็นพิษไม่ปลอดภยั เป็นอนัตรายต่อชีวิตได้ 
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    ปัจจุบนัได้มกีารใช้สารเคมต่ีาง ๆ ปรุงแต่งอาหารเพื่อให้อาหารน่ารบัประทานเก็บได้นาน
รวมทัง้ราคาถูก และจากการตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัพบว่ามกีารใชส้ารเคมทีีก่ฎหมายห้ามใช้ใน
การปรุงแต่งในอาหารซึ่งท าให้เกดิอนัตรายแก่ผู้บรโิภคถงึชวีติได้ เช่น บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารเร่ง
เนื้อแดง และ สารโพลารท์ีใ่ชเ้คลอืบเสน้ก๋วยเตีย๋วใหเ้ป็นมนัเงาดนู่ากนิ เป็นตน้ 
 
 
 
 

 เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
อาหารท่ีเพ่ิมความเส่ียงต่อโรคไต 

      
 คนทัว่ไปไม่เคยรูว้่าตนเองได้รบัเกลอืโซเดยีมเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ ซึ่งไม่ควรเกนิวนัละ 
2,400 มลิลกิรมั (เท่ากบัเกลอืแกง 1 ชอ้นชาหรอืน ้าปลา 4 ชอ้นชา) 
 จากผลส ารวจของกรมอนามยัร่วมกบัสถาบนัโภชนศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล ระบุว่าคนไทย
ส่วนใหญ่ไดร้บัเกลอืโซเดยีมถงึ 2 เท่าของปรมิาณทีแ่นะน าต่อวนั ซึง่ท าใหเ้พิม่ความเสีย่งต่อของการเป็น
โรคความดนัโลหติสงูและในระยะยาวกจ็ะกลายเป็นโรคไตเรือ้รงัได้ 
 ปัจจุบนัประชากรไทยที่มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ป่วยเป็นโรคความดนัโลหติสูงเกอืบ 20% หรอื
ประมาณ 8 ลา้นคน และป่วยเป็นโรคไตเรือ้รงัประมาณ 17% หรอืประมาณ 7 ลา้นคน สิง่ทีน่่ากงัวลคอื 
ผูป่้วยโรคไตเรือ้รงัจ านวนมากไมท่ราบว่าตนป่วยเป็นโรคน้ี 
          อาหารที่มเีกลอืโซเดยีมสูงมาก ได้แก่ ของหมกัดอง น ้าพรกิ ปลารา้ ส้มต า บะหมีก่ึ่ งส าเรจ็รูป 
ปลาเคม็ เนื้อเคม็ แหนม ไส้กรอก มนัฝรัง่อบกรอบปรุงรส ขนมถุง ขนมขบเคี้ยว สาหร่ายปรุงรส ฯลฯ 
นอกจากนี้ยงัมอีาหารจานเดยีวยอดนิยมหลายชนิด เช่น ก๋วยเตีย๋วน ้า(1,500-3,000 มลิลกิรมัต่อชาม) 
ขา้วจานเดยีว เช่น  ขา้วกะเพราไก่ ขา้วหน้าเป็ด ขา้วหมกไก่ ขา้วคลุกกะปิ ขา้วหมแูดง ขา้วขาหม ู  ขา้ว
ราดไขพ่ะโล ้                   (1,000 มลิลกิรมัต่อจาน) เป็นตน้ และหากมกีารใส่ผงชรูส และสารกนับดู ซึง่
ไมม่รีสเคม็แต่มเีกลอืโซเดยีมสงูเช่นกนั หรอืเตมิน ้าปลาเพิม่เขา้ไปอกี กจ็ะส่งผลใหร้า่งกายไดร้บัโซเดยีม
ในปรมิาณสูงขึ้นไปอีก  ดงันัน้ทุกคนจงึไม่ควรมองข้ามปัญหานี้ และมาเริม่ต้นหลีกเลี่ยงอาหารที่มี
ปรมิาณเกลอืโซเดยีมสงูตัง้แต่เดีย๋วนี้ 

ทีม่า www.thaihealth.or.th 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ไมค่วรมองขา้มปัญหาทีเ่หน็เป็นเรื่องเลก็ ๆ ใกลต้วัจนเคยชนิ เพราะมนัอาจเป็น 
        ปัญหาใหญ่ในอนาคตได ้

http://www.thaihealth.or.th/
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 2    การรู้จกัดแูลตนเอง  
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5      การช่วยเหลือตวัเองจากอทุกภยั                  เวลา   1   ชัว่โมง  

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืสามารถบอกสาเหตุจากการเกดิอุบตัภิยัทางน ้า และวธิป้ีองกนั 
 
2.  เน้ือหา  
 อุบตัภิยัทางน ้ามกัเกดิจากความประมาท ไมร่ะมดัระวงั และไมม่ทีกัษะในการป้องกนัตนเอง  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ตวัอยา่งอุปกรณ์ทีช่่วยลอยตวัในน ้า 
 3.3  ใบความรู ้ เรือ่ง การป้องกนัอุบตัภิยัทางน ้า 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
          1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้วามรูเ้รือ่งการเอาชวีติรอดในน ้าดว้ยวธิกีารลอยตวัในน ้าแบบต่างๆ และ            

การรูจ้กัน าอุปกรณ์ต่างๆ ทีอ่ยู่กบัตวัเรามาใชเ้ป็นชูชพี เช่น ขวดน ้าดื่มพลาสตกิ หมอนลม               
ลกูมะพรา้ว เป็นตน้  

  2) กองลกูเสอืศกึษาการใชอุ้ปกรณ์ทีส่ามารถใชเ้ป็นชชูพีในการเอาชวีติรอดในน ้า 
  3) ผู้ก ากบัลูกเสอืสรุปกิจกรรม และแนะน าให้ลูกเสอืทุกคนควรฝึกการว่ายน ้าให้คล่อง เพื่อ

ช่วยเหลือตนเองได้ในคราวจ าเป็น และยงัเป็นวิธีการออกก าลังกายที่ช่วยให้ร่างกาย
แขง็แรง นอกจากนี้ยงัสามารถสมคัรเขา้รบัการทดสอบการว่ายน ้า เพื่อรบัเครื่องหมายวชิา
พเิศษของลกูเสอืสามญัไดอ้กีดว้ย 

    4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกต การใส่ใจในการศกึษาการเขา้รว่มกจิกรรม 
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6.  คณุธรรม 
 6.1  รบัผดิชอบ 
 6.2  อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 
 
 เพลง 

มาสนุกกนัหนา 
 
  มาสนุกกนัหนามาสญัญารว่มผกูพนัธ ์  ทะระแรก๊ แทรก๊ แทรก๊  
  มาสนุกกบัฉนัเราลกูเสอืเชือ้ชาตเิผ่าไทย  ทะระแรก๊ แทรก๊ แทรก๊  
  แผ่นดนิถิน่นี้ทัง้กลางเหนือใตร้วมทัง้อสิาน  สามคัคเีราอยูร่ว่มกนั  
  ไมม่เีสื่อมคลาย ทะระแรก๊ แทรก๊ แทรก๊ 
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ใบความรู้ 
การป้องกนัอบุติัภยัทางน ้า 

 
 การจมน ้าเป็นสาเหตุส าคญัของการเสยีชวีติในเดก็ พบว่าเดก็อายุต ่ากว่า 15 ปีทัว่โลก เสยีชวีติ
จากการจมน ้าถงึ ปีละ 230,000 คน และเดก็ทีเ่สยีชวีติส่วนใหญ่ ว่ายน ้าไม่เป็น และบางคนแมว้่ายน ้าเป็น
แต่กลบัไมส่ามารถว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติรอดไดเ้มือ่ยามคบัขนั  
 ในปี 2552 ช่วงปิดเทอมตัง้แต่เดอืนมนีาคม – พฤษภาคม มเีดก็ไทยจมน ้าเสยีชวีติเกอืบ 500 ราย 
(เฉลีย่วนัละ 6 ราย) ช่วงเวลาทีเ่กดิเหตุสงูสุดคอืช่วงเทีย่งถงึหกโมงเยน็ จากการส ารวจเดก็ไทยอายุ     ต ่า
กว่า 15 ปี จ านวนกว่า 13 ล้านคน ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2548 - 2552) พบว่าเดก็ไทย 100 คน จะว่ายน ้าเป็น
เพยีง 17 คน โดยเดก็ส่วนใหญ่เรยีนว่ายน ้าเมือ่อาย ุ9 ปีขึน้ไป 
 กระทรวงสาธารณสุขจงึก าหนดใหว้นัเสารแ์รกของเดอืนมนีาคม เป็นวนัรณรงคป้์องกนัเดก็จมน ้า
ของประเทศไทย เริม่ตัง้แต่ปี 2553 เป็นตน้ไป โดยมุง่หวงัใหเ้ดก็อาย ุ6 ปี ตอ้งสามารถว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติ
รอดได ้โดยตัง้เป้าหมายภายใน 10 ปีขา้งหน้า  เดก็ไทยทีอ่ายคุรบ 7 ปีจะสามารถว่ายน ้าเป็นทุกคน   เพื่อ
ลดการเสยีชวีติของเดก็จากการจมน ้าปีละ 100 คนเป็นอย่างน้อย การเรยีนว่ายน ้าจงึเป็นวคัซนีป้องกัน
การเสยีชวีติจากการจมน ้าไดด้ทีีสุ่ด แต่การว่ายน ้าเป็นกบัการว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติรอดนัน้แตกต่างกนั ดงันี้ 
 การว่ายน ้ าเพื่อการแข่งขัน (Competition swimming) คือ การว่ายน ้ า 4 ท่ามาตรฐาน คือ                 
ท่าฟรสีไตล ์ท่ากบ ท่ากรรเชยีง ท่าผเีสือ้ ซึง่เป็นหลกัสูตรทีใ่ชส้อนว่ายน ้ามาตัง้แต่ 40-50 ปีทีแ่ลว้ แต่คน
ทีส่ามารถว่ายน ้าเป็นทัง้ 4 ท่ามาตรฐาน บางคนเอาตวัรอดในน ้าไมไ่ด ้แมจ้ะว่ายน ้าเป็นกช็่วยคนตกน ้าไม่เป็น             
ถูกคนตกน ้ากอดจมน ้าตายไปด้วยก็เยอะ ไม่รูจ้กัวธิทีี่จะดูแลป้องกนัอุบตัภิยัทางน ้าเมื่อต้องท ากจิกรรม
ทางน ้าหรอืเดนิทางท่องเทีย่ว ซึง่ลว้นเป็นสาเหตุของการเสยีชวีติจากอุบตัภิยัทางน ้า (ทัง้คนทีว่่ายน ้าเป็น
และไมเ่ป็น) 
 การว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติรอด (Survival swimming) จะไม่เน้นการสอนท่าว่ายน ้า 4 ท่ามาตรฐาน 
แต่จะเน้นวธิกีารเอาชวีติรอดในน ้าก่อน ไดแ้ก่ การลอยตวัท่าต่างๆทัง้แบบนอนหงาย นอนคว ่า ลกูหมาตกน ้า
สรา้งความคุน้เคยกบัน ้า ทกัษะการหายใจส าหรบัการว่ายน ้า (Bobbing หรอื Proper Breathing)        การ
เคลื่อนทีไ่ปในน ้าดว้ยการเดนิ การลอยตวัเคลื่อนทีก่ารเคลื่อนทีไ่ปในน ้าดว้ยท่าคว ่าตวัและท่าหงายตวั (ท่า
เตะเทา้คว ่า    ท่าเตะเทา้หงาย) 
 การว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติรอด ไมใ่ช่การเรยีนว่ายน ้าเพยีงอยา่งเดยีว แต่เพื่อความปลอดภยัทางน ้า
จะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งต่างๆดงันี้ 
 1. ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกบัความปลอดภยัทางน ้า (Water Safety Knowledge)  ไดแ้ก่เรือ่งทัว่ๆไป
เกี่ยวกบัภยัอนัตรายทางน ้าที่ม ีและทีอ่าจเกดิขึน้ไดภ้ายในบา้นพกั (จมน ้าในถงัส ีกะละมงัซกัผา้ โอ่งน ้า) 
รอบ ๆ บรเิวณบ้าน (แอ่งน ้าใต้ถุนบ้าน) แหล่งน ้าเสี่ยงในชุมชน (ฝาท่อระบายน ้าช ารุด ไม่ได้ปิด ขุดบ่อ
เพื่อท าการก่อสรา้ง คนัคอนกรตีขอบรางระบายน ้าในชุมชน) จนถงึอนัตรายทางน ้าจากการเดนิทางและ
ท่องเทีย่ว รวมทัง้การท ากจิกรรมทางน ้าต่างๆ (การเล่นเรอืใบ ตกปลา พายเรอื ด าน ้า) เป้าหมายเพื่อให้
ทุกคนรูว้่า ภยัอนัตรายทางน ้านัน้อยู่ทีไ่หน ตรงไหน จดุใดเป็นจดุเสีย่ง จะไดเ้ตรยีมการป้องกนัไวก่้อน 
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 2. การเอาชวีติรอดจากอุบตัภิยัทางน ้า (Self-Rescue) ทกัษะแรก กค็อื ว่ายน ้าใหเ้ป็น จะเคลื่อนที่
ไปในน ้าดว้ยท่าอะไรกไ็ด ้ทกัษะการว่ายน ้ามาตรฐานม ี4 ท่า คอื ฟรสีไตล ์กบ กรรเชยีง ผเีสือ้ ทกัษะที ่2 
คอื การว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติรอด คอืสุดยอดวชิา ที่จะท าให้คนเราไม่จมน ้าตาย ได้แก่ ทกัษะการลอยตวั
แบบต่างๆ และการรูจ้กัน าอุปกรณ์ต่างๆ ทีอ่ยู่กบัตวัเรามาเป็นชูชพี เช่น รองเทา้แตะฟองน ้า ขวดน ้าดื่ม
พลาสตกิ เป็นตน้ 
 3. การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัทางน ้า (Water Rescue)   คอื การช่วยคนตกน ้าหรอืคน
จมน ้า ด้วยวธิทีี่ถูกต้องและปลอดภยั ส าหรบัทุกคน ทุกระดบัอายุ ตัง้แต่เดก็เลก็ๆ คนว่ายน ้าไม่เป็นไป
จนถึงผู้ใหญ่ที่ว่ายน ้าเก่งๆ ให้รู้จกัวธิกีารช่วยผู้ประสบภยัทางน ้า ซึ่งได้แก่ การร้องเรยีกให้คนอื่นหรอื
ผู้ใหญ่ช่วย การช่วยด้วยการโยนอุปกรณ์ การช่วยด้วยการยื่นอุปกรณ์ การลงน ้าว่ายน ้าออกไปช่วย
ผูป้ระสบภยั เราช่วยอยา่งไรจงึจะรอดและปลอดภยัทัง้ 2 ฝ่าย  
 4. การปฐมพยาบาล การกูช้พีดว้ยการผายปอดและนวดหวัใจ (Cardio-Pulmonary Resuscitation
) จะกล่าวถึงทฤษฎีและฝึกปฏบิตัิให้รู้และเข้าใจเหตุและผลว่า ท าไมการผายปอดจงึสามารถช่วยเพิ่ม
โอกาสการรอดชวีติใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั  
 มนุษย์ไม่สามารถด ารงชวีติอยู่ได้ถ้าขาดน ้า ดงันัน้จงอย่าให้น ้าเป็นฆาตกรคร่าชวีติมนุษย์ มา
ช่วยกนัสรา้งวคัซนีป้องกนัภยัในช่วงปิดเทอม ดว้ยการเรยีนหลกัสตูรการว่ายน ้าเพื่อเอาชวีติรอดกนัเถอะ 

   
ทีม่า http://www.gotoknow.org/ask/coladisak/10294 

 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  
      

นักดดูาว 
 

  ชายคนหนึ่งมคีวามสนใจในเรื่องของดวงดาวเป็นอย่างมาก  เขาศึกษาโหราศาสตร์และเรยีนรู้
อทิธพิลของดวงดาวจนแตกฉาน  ในคอืวนัหน่ึงเขาออกไปเฝ้าสงัเกตวถิกีารโคจรของดวงดาวตัง้แต่หวัค ่า
จนดกึ 
  เขาเดนิแหงนหน้ามองทอ้งฟ้า เทา้กเ็ดนิไปเรื่อย ๆ โดยไม่ทนัระวงัตวั เขาพลดัตกลงในหนองน ้า
ขา้งทาง เขาตะโกนรอ้งขอความช่วยเหลอืจนเสยีงแหบแหง้  กว่าจะมคีนผ่านมาช่วยดงึเขาขึน้จากหนองน ้า 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ตอ้งรูจ้กัตนเองและการด าเนินชวีติของตนเองก่อน จงึจะไปรูข้องผูอ้ื่น 
 

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
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หน่วยท่ี 3   การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
แผนการจดักิจกรรมท่ี   6   วิธีปฏิบติัเม่ือเกิดบาดแผล                                       เวลา   1   ชัว่โมง   
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  สามารถปฏบิตักิารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เมือ่มบีาดแผลทีเ่กดิจากแมลงหรอืสตัวม์พีษิกดั
ต่อยได ้
 1.2  สามารถปฏบิตักิารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เมือ่ถูกไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก และเป็นลมแดดได ้
 
2. เน้ือหา  
 2.1  การปฐมพยาบาลเมือ่ถูกแมลงหรอืสตัวม์พีษิกดัต่อย 
 2.2  การปฐมพยาบาลเมือ่ถูกไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นลมแดด 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ภาพแมลงและสตัวท์ีม่พีษิ 
 3.3  ใบความรูเ้รือ่งการปฐมพยาบาล 
 3.4  ยาทีใ่ชใ้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ยาดม ยาหมอ่ง ยาสฟัีน น ้าปนูใส บวัหมิะ ฯลฯ 
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอื เกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
       - ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรมฐานสาธติดงันี้ 
   ฐานที ่1  วธิปีฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงมพีษิกดัต่อย 
   ฐานที ่2  วธิปีฐมพยาบาลเมื่อถูกงแูละสุนขักดั 
   ฐานที ่3  วธิปีฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก 
   ฐานที ่4  วธิปีฐมพยาบาลคนเป็นลมแดด 

4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรื่องสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5. การประเมินผล 
 สงัเกต และตรวจสอบการปฏบิตัปิฐมพยาบาลในแต่ละฐานกจิกรรม และครบทุกฐานกจิกรรม 
6.  คณุธรรม 
 6.1 ความพอเพยีง 
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 6.2 รบัผดิชอบ 
 6.3 อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 

 เพลง 
ปฐมพยาบาล 

 
    นกัปฐมพยาบาล  งานของเราเบือ้งตน้ 
   คอืคดิจะช่วยคน   ทีป่่วยกะทนัหนั 
   หากใจหยดุเตน้   กน็วดเฟ้นและผายปอดพลนั 
   เลอืดออกมากนัน้   เรว็ไวหา้มไวก่้อน 
   จบันอนตะแคง   เครือ่งแต่งกายนัน้ช่วยคลายผ่อน 
   ซบเซาเฝ้านอน   หา้มใหย้าใหอ้าหาร 
   ใหค้วามอุ่นพอ   และรบีตามหมอจดัการ 
   เราตอ้งช่วยพยาบาล  ก่อนน าส่งหมอ 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ผูก้ ากบัลกูเสือแปลความจากค าประพนัธ์ 
 
     พฤกษภกาสร   อกีกุญชรอนัปลดปลง 
    โททนตเ์สน่งคง   ส าคญัหมายในกายม ี
    นรชาตวิางวาย   มลายสิน้ทัง้อนิทรยี ์
    สถติทิัว่แต่ชัว่ด ี   ประดบัไวใ้นโลกา 
 
 บรรดาสตัวเ์มือ่ตายแลว้ ยงัทิง้หนงัและเขาไวเ้ป็นประโยชน์ ส่วนมนุษยเ์มือ่ตายแลว้ไมม่อีะไรที่
จะเกดิประโยชน์แก่ชนรุ่นหลงั นอกจากคุณความดทีีไ่ดก้ระท าเมือ่ยงัมชีวีติอยูเ่ท่านัน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ความดไีมม่สีญูหาย 

ใบความรู้ 
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การปฐมพยาบาลเม่ือเกิดบาดแผลจากสตัว ์แมลง และไฟไหม้น ้าร้อนลวก 
 

การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงหรือสตัวมี์พิษกดัต่อย 
 1. แมลงท่ีมีเหลก็ใน 
     แมลงหลายชนิดมเีหลก็ใน เช่น ผึง้ ต่อ แตน เป็นตน้ เมือ่ต่อยแลว้มกัจะทิง้เหลก็ในไวภ้ายใน
เหล็กในจะมพีษิ พษิของแมลงพวกน้ีมกัมฤีทธิท์ี่เป็นกรด บรเิวณที่ถูกต่อยจะบวมแดง คนั และปวด 
อาการปวดจะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัสิง่ต่อไปนี้ 
  (1) บรเิวณทีถู่กต่อย ถา้ถูกต่อยอวยัวะทีส่ าคญั เช่น หน้าหรอืคอ จะท าใหค้อบวม หายใจไม่ออก 
แต่ถา้ถูกต่อยบรเิวณแขน ขา อาการเจบ็ปวดกจ็ะไมม่ากนกั 
  (2) จ านวนแมลงที่ต่อยหรอืจ านวนครัง้ที่ถูกต่อย ถ้าถูกแมลงเพยีงตวัเดยีวต่อยแห่งเดยีว     
กม็กัจะมอีาการน้อยมาก แต่ถา้ถูกแมลงทัง้ฝงูรมุต่อย จะมอีาการเจบ็ปวดมากจนหมดสต ิบางครัง้อาจถงึ
เสยีชวีติได ้
  (3) สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล คนทีม่ภีูมแิพเ้มื่อไดร้บัสารพษิของแมลงทีต่่อยจะมอีาการ
รนุแรงมากกว่าคนปกต ิบางครัง้ถา้แกไ้ขไมท่นัอาจถงึตายได้ 
 
 วิธีปฐมพยาบาล 
 1. พยายามเอาเหลก็ในออกใหห้มด โดยใชว้ตัถุทีม่รี ูเช่น ลูกกุญแจ กดลงไปตรงรอยทีถู่กต่อย 
เหลก็ในจะโผล่ขึน้มาใหค้บีออกได ้
 2. ใชผ้า้ชุบน ้ายาทีม่ฤีทธิเ์ป็นด่างอ่อนๆ เช่น น ้าแอมโมเนีย น ้าโซดาไบคารบ์อเนต น ้าปนูใส 
ทาบรเิวณแผลใหท้ัว่เพื่อฆา่ฤทธิก์รดทีต่กคา้งอยูใ่นแผล 
 3. อาจใชน้ ้าแขง็ประคบบรเิวณทีถู่กต่อยถา้แผลบวมมาก 
 4. ถา้มอีาการปวดใหร้บีรบัประทานยาแก้ปวด ถา้คนัหรอืผวิหนงัมผีื่นขึน้ใหร้บัประทานยาแก้แพ ้
 5. ถา้อาการไมทุ่เลาลง ควรไปพบแพทย ์
 
 2. แมงป่อง หรือตะขาบ 
     ผู้ที่ถูกแมงป่องต่อย หรอืถูกตะขาบกดั จะมอีาการเจบ็ปวดมากกว่าถูกแมลงชนิดอื่นต่อย 
เพราะแมงป่องและตะขาบมพีษิมากกว่าบางคนทีแ่พส้ตัว์ประเภทนี้อาจมอีาการปวดและบวมมาก มไีขสู้ง 
คลื่นไส ้อาเจยีน บางคนมอีาการเกรง็ของกลา้มเนื้อและชกัดว้ย 
 วิธีปฐมพยาบาล 
 1. ใชส้ายรดัหรอืขนัชะเนาะเหนือบรเิวณบาดแผล เพื่อป้องกนัไมใ่หพ้ษิแพรก่ระจายออกไป 
 2. พยายามท าใหเ้ลอืดไหลออกจากบาดแผลให้มากทีสุ่ด อาจท าไดห้ลายวธิ ีเช่น เอามอืบบี                  
เอาวตัถุทีม่รีกูดใหแ้ผลอยูต่รงรพูอด ีเลอืดจะไดพ้าเอาพษิออกมาดว้ย 
 3. ใชแ้อมโมเนียหอม หรอืทงิเจอรไ์อโอดนี 2.5% ทาบรเิวณแผลใหท้ัว่ 
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 4. ถ้ามอีาการบวมอกัเสบและปวดมาก ใช้ก้อนน ้าแขง็ประคบบรเิวณแผล เพื่อช่วยบรรเทา
ความปวด และอาจใหร้บัประทานยาแกป้วดดว้ย 
 5. ถา้อาการยงัไมทุ่เลา ตอ้งรบีน าส่งแพทย ์
 
 3. แมงกะพรนุไฟ 
     แมงกะพรนุไพเป็นสตัวท์ะเลชนิดหนึ่ง ซึง่มสีารพษิอยูท่ีห่นวดของมนั แมงกะพรนุไฟ         มี
สนี ้าตาล เมื่อคนไปสมัผสัตวัแมงกะพรุนไฟ มนัจะปล่อยพษิออกมาถูกผวิหนัง ท าใหรู้ส้กึปวดแสบปวด
รอ้นมาก ผวิหนงัจะเป็นผื่นไหม ้บวมพองและแตกออก แผลจะหายชา้ ถา้ถูกพษิมากๆ จะมอีาการรุนแรง
ถงึกบัเป็นลมหมดสต ิและอาจถงึตายได ้
 วิธีปฐมพยาบาล 
 1. ใชผ้า้เชด็ตวัหรอืทรายขดัถูบรเิวณทีถู่กพษิแมงกะพรุนไฟ เพื่อเอาพษิทีค่า้งอยูอ่อกหรอืใช้
ผกับุง้ทะเลซึง่หางา่ยและมอียูใ่นบรเิวณชายทะเล โดยน ามาลา้งใหส้ะอาดต าปิดบรเิวณแผลไว้ 
 2. ใชน้ ้ายาทีม่ฤีทธิเ์ป็นด่าง เช่น น ้าแอมโมเนีย หรอืน ้าปนูใส ชุบส าลปิีดบรเิวณผวิหนังส่วน
นัน้นานๆ เพื่อฆา่ฤทธิก์รดจากพษิของแมงกะพรนุไฟ 
 3. ใหร้บัประทานยาแกป้วด 
 4. ถา้อาการยงัไมทุ่เลา ใหร้บีน าส่งแพทยโ์ดยเรว็ 
4. สนัุขบ้า 
 โรคพษิสุนัขบา้ เกดิจากเชือ้ไวรสัชนิดหนึ่ง ซึง่สามารถตดิต่อและแพร่กระจายไปยงัสตัว์ที่เลี้ยง
ลกูดว้ยนมต่างๆ ไดห้ลายชนิด เช่น สุนขั คา้งคาว ลงิ แมว หม ูววั ควาย มา้ แกะ แพะ หนู ฯลฯ       แต่
เนื่องจากโรคนี้ส่วนใหญ่มกัจะเป็นกบัสุนัขมากกว่าสตัวอ์ื่น ดงันัน้ จงึเรยีกโรคนี้ว่า โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ
สตัวท์ีเ่ป็นโรคนี้ไปกดัหรอืขว่นสตัวใ์ด เชือ้ไวรสัทีอ่ยูใ่นน ้าลายของสตัวน์ัน้กจ็ะเขา้สู่ร่างกายของสตัว์ทีถู่ก
กดัหรอืขว่น แลว้ท าใหเ้ป็นโรคพษิสุนขับา้หรอืสตัวท์ีเ่ป็นโรค 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 

หน่วยท่ี 3    การช่วยเหลือผูอ่ื้น 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 7    ชุมชนของฉัน     เวลา   1   ชัว่โม 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  บอกชื่อสถานทีส่ าคญัในชุมชนของตนเองได้ 
 1.2  แนะน าทางไปยงัสถานทีส่ าคญัในชุมชนของตนเองได้ 
 
2.  เน้ือหา  
  สถานทีส่ าคญัในชุมชนของตนเองทีล่กูเสอือยูอ่าศยั 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  แผนทีส่ถานทีใ่นชุมชน / ต าบล / อ าเภอ 
 3.3  ใบกจิกรรม 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอื เกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1)  ผูก้ ากบัลูกเสอืน าสนทนาถงึสถานทีส่ าคญั อาท ิแหล่งท่องเทีย่ว โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

สถานทีร่าชการต่าง ๆ ตลาด โรงเรยีน รา้นอาหาร วดั คลนิิก เป็นตน้ 
  2)  ผู้ก ากบัลูกเสอืหรอืลูกเสอืรุ่นพี่น าลูกเสอืไปส ารวจสถานที่ส าคญัในชุมชน  สงัเกตที่ตัง้

 ระยะทางและเส้นทางการเดินทางไปสถานที่นัน้ หรอืน าเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว 
(VDO)  สถานทีส่ าคญัประกอบการบรรยายกไ็ด ้จะช่วยลดเวลาเรยีนรูล้งและลกูเสอืเรยีนรูไ้ดเ้รว็ 

      3)  หมู่ลูกเสอืร่วมกนัจดัท าแผนผงั/แผนที ่ทีต่ ัง้ของสถานที่ส าคญัโดยผู้ก ากบัช่วยเพิม่เติม
สถานทีท่ีล่กูเสอืไมไ่ดร้ะบุในแผนทีใ่หค้รบถว้นตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

  4)  ลูกเสือน ากลับไปเขียนเป็นแผนที่ในยามว่างให้สวยงาม ถูกต้องตามทิศ ถนนและ
 เส้นทาง เพื่อสะดวกส าหรบัผู้มาขอรบัความช่วยเหลอืสอบถามสถานที่ น าไปตดิไว้ใน 
 สถานทีท่ีเ่หมาะสม  

 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกต 
 5.2  ตรวจสอบผลงาน “แผนที”่ ทีล่กูเสอืจดัท าขึน้ 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  7 

 เพลง 

เดินวนหาทิศ 

 
   เดนิเอ๋ยเดนิวนสีค่นสีท่ศิ  ขอถามสกันิดเธออยูท่ศิอะไร 
  ทุกคนโปรดไดเ้ขา้ใจ   ใครอยูท่ศิอะไรกจ็งบอกมา 
  หนึ่งสมพรเธออยูท่ศิเหนือ   สองบุญเหลอืเธออยูท่ศิใต ้
  สามตะวนัออกสมใจจ าไว้   สีบุ่ญใหอ้ยูท่ศิตะวนัตกเอย 

 
 

 เกม 
                                                               ว่ิงหาทิศ 
 
 วิธีการเล่น 

1. เขยีนวงกลมพืน้ทีร่ศัมปีระมาณ 3 เมตร แลว้ลากเสน้รศัม ี8 ทศิ 

2. ใหลู้กเสอืยนือยู่ตรงปลายเสน้ทีล่ากรศัมเีสน้ละ 1 จุด รวม 8 จุด และใหลู้กเสอืยนืตรงกลาง

จดุศูนยก์ลางวงกลมอกี 1 จดุ 

3. เริม่เล่นโดยผู้ก ากบัลูกเสอืเอ่ยชื่อทศิ ครัง้ละ 3 ทศิ เช่น ทศิเหนือ ทศิใต้ ทศิตะวนัตก  

เมือ่ผูเ้ล่นไดฟั้งจบ ผูเ้ล่นต้องวิง่สลบัทีไ่ปยงัจดุอื่น และผูท้ีย่นือยูจ่ดุศูนยก์ลางจะตอ้งวิง่ไป

อยูแ่ทนทีค่นอื่นใหไ้ดท้ีจ่ดุใดจดุหนึ่ง 
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4. ผู้ที่ไม่มจีุดที่ยนืทัง้ 8 ทศิ จะเป็นผู้ออกจากการแข่งขนัแล้วให้สมาชกิที่อยู่นอกวงมาอยู่

ประจ าทีเ่ล่นแทน หมนุเวยีนไปเรือ่ยๆ จนมัน่ใจว่าลกูเสอืจ าต าแหน่งทศิตามทีผู่ก้ ากบัเอ่ย

ทัง้ 8 ทศิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
อย่าลืมขอบคณุ 

 
    อยา่ลมืขอบคุณคนสองคนทีเ่ขา้มาในชวีติของเรา 
    คนที ่1  คนดดีทีีช่่วยใหเ้รามคีวามเชื่อมนัในตวัเอง  
          ช่วยใหเ้ราชุ่มชื่นดว้ยค าชมของเขา 
    คนที ่2  คนแย่ๆ  ทีช่่วยใหเ้ราเขม้แขง็ขึน้ จติใจมัน่คง 
          รูว้่าตวัเองยงัตอ้งพฒันาต่อไป 
    
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  จงขอบคุณคนทีช่ื่นชมเรา เหน็คุณค่าของตวัเรา และยิง่ตอ้งขอบคุณบุคคลทีต่ติงิเรา 
       เพื่อใหเ้ราไดพ้จิารณาตวัเอง และรูส้ ิง่บกพรอ่งของตวัเอง น าไปพฒันาตวัเองต่อไป 
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ใบกิจกรรมแบบบนัทึกกิจกรรม (ส าหรบัลกูเสือ) 
 
     ก.  ในท้องถ่ินของข้าพเจ้ามีสถานท่ีท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. ………………………………………………………………………….……………………… 

2. ………………………………………………………………………….……………………… 

3. ………………………………………………………………………….……………………… 

4. ………………………………………………………………………….……………………… 

5. ………………………………………………………………………….……………………… 

6. ………………………………………………………………………….……………………… 

7. ………………………………………………………………………….……………………… 

8. ………………………………………………………………………….……………………… 

9. ………………………………………………………………………….……………………… 

10. ………………………………………………………………………….……………………… 

ข.  ข้าพเจ้าได้ออกไปส ารวจในสถานท่ีจริงแล้วผลจากการส ารวจดงัน้ี 
 

ท่ี สถานท่ีท่ีไปส ารวจ มีความส าคญัอย่างไร 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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ใบความรู้ 
การส ารวจและการเยือนสถานท่ีใกล้เคียง 

 
สิง่แวดลอ้มมคีวามส าคญัต่อการด ารงชวีติของมนุษย ์ดงันัน้การอาศยัอยู่ในแต่ละทอ้งถิน่ ลูกเสอื

จ าเป็นต้องรู้จกัท้องถิ่นของตนเอง  และสงัเกตเห็นคุณค่าของสิง่เหล่านัน้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่สถานที่
ส าคญัต่างๆ ซึ่งจะใช้บรกิารลูกเสอืจ าเป็นต้องรู้จกัการส ารวจและการเยอืนสถานที่เหล่านัน้ เพื่อจะได้ใช้
บรกิารนัน้ไดถู้กตอ้งและสามารถแนะน าผูอ้ื่นใหใ้ชบ้รกิารไดด้ว้ย 
 
สถานท่ีท่ีควรส ารวจ 

1. สถานทีป่ระกอบพธิทีางศาสนา  เช่น  วดั โบสถ ์ มสัยดิ  ศาลเจา้ ศาสนสถานต่างๆ 

2. สถานที่ราชการ เช่น โรงเรยีน สถานีต ารวจ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล โรงพยาบาล 

สถานีดบัเพลงิ การประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์ โทรศพัท์ สถานีรถไฟ เทศบาล อ าเภอ ศาล 

เรอืนจ า ศาลากลาง 

3. สถานทีท่ีส่ าคญัต่างๆ  เช่น  สถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ โบราณสถาน  สถานทีท่่องเทีย่ว 

4. สถานทีบ่รกิารอื่นๆ เช่น ท่าเรอื สถานทีจ่อดรถโดยสาร ท่าอากาศยาน ศูนยบ์รกิารจกัรยาน     

ศูนยว์ายุภกัดิ ์ศูนยน์เรนทร 

5. ทีพ่กัอาศยับุคคลส าคญัของทอ้งถิน่  เช่น  บา้นพกัก านัน  ผูใ้หญ่บา้น  ประธานชุมชน อสม. 

อพปร. บา้นพกัแพทยป์ระจ าต าบล  บา้นพกันายอ าเภอ  จวนผูว้่าราชการจงัหวดั 

การขอความช่วยเหลือ 
1. เหตุด่วนหรอืเหตุร้ายแรง เช่น การท าร้ายร่างกาย ปล้นทรพัย์ อุบตัิเหตุควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบทีใ่กลท้ีสุ่ดทราบ เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต ารวจ ทหาร โทร 191, 199 
2.  เมื่อมเีหตุการณ์เกี่ยวกบัอุบตัเิหตุ เช่น ไฟไหม ้ควรแจง้เทศบาล สุขาภบิาล หรอืสถานีดบัเพลงิ 

โทร 191, 199 
3. ถ้ามคีวามจ าเป็นต้องใช้รถพยาบาลในการน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลควรแจ้งโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล หรอืขอความช่วยเหลอืจากบุคคลใกลเ้คยีง โทรตรง 1669 เป็น
รถกูช้พีของโรงพยาบาลทุกแห่ง 

 



54 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5   

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี 3    การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 8    การบริการและช่วยเหลือผูอ่ื้น   เวลา   1    ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืปฏบิตัติามค าปฏญิาณของลกูเสอืขอ้ 2 และกฎของลกูเสอืขอ้ 3 ได ้ 
 
2.  เน้ือหา   
 กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตักิจิกรรมตามค าปฏญิาณของลกูเสอืขอ้ 2 และกฎของลกูเสอืขอ้ 3 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง   
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ผู้ก ากบัลูกเสอืให้ความรูเ้รื่องกจิกรรมที่ลูกเสอืสามารถปฏบิตักิจิกรรมตามค าปฏญิาณ
ของลกูเสอืขอ้2และกฎของลกูเสอืขอ้3ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
   2)  ลกูเสอืรว่มกนัวางแผนท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ในโรงเรยีนและชุมชนของลกูเสอื” 
เช่น 
             -  จงูน้องเขา้หอ้งเรยีน 
             -  ช่วยดสูาธารณะสมบตัใินโรงเรยีน 
             -  รณรงคใ์นเรือ่งสิง่แวดลอ้ม ความสะอาด ในบรเิวณโรงเรยีน และชุมชน    
             -  การบรกิารช่วยเหลอืคร ูอาจารยใ์นการจดักจิกรรมวนัส าคญัหรอืบรกิารอื่นๆ  
   3)  ผูก้ ากบัใหล้กูเสอืสรปุแผนงานบรกิารของลกูเสอื 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
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 สงัเกตและเฝ้าดกูารเป็นนกับรกิารและการมจีติอาสา  ตลอดกจิกรรม 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  ความกตญัญ ู
 6.4  รบัผดิชอบ 
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 

 
 เพลง 

บริการ 
 

 บรกิาร  บรกิาร งานทีพ่วกเราท าเป็นประจ า เราท าไปไมเ่คยคดิรวนเร เฮ ้(สรอ้ย) (ซ ้า) 
 เกบ็ กวาดเราท าทุกสิง่  ไมเ่คยคดิทีจ่ะเบื่อ 
 เพราะเรานี่เป็นลกูเสอื  ช่วยเหลอืหน้าทีบ่รกิาร (สรอ้ย) 
 เกบ็กวาดเราท า ทุกอย่าง  สะอาดทุกทางทีผ่่าน 
 หน้าทีทุ่กๆ สถาน  เรานัน้บรกิารทัว่ไป (สรอ้ย) 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์   

ลาใจด า 
 พ่อคา้คนหนึ่งน าสมัภาระบรรทุกเกวยีน แลว้ใหว้วักบัลาช่วยกนัลากไปยงัอกีหมู่บา้นหนึ่ง  แมจ้ะ
เทยีมแอกคู่กนัแลว้แต่ลานัน้กไ็ม่ค่อยยอมออกแรงลากนัก ววัใชแ้รงอยู่ฝ่ายเดยีวจนเหนื่อยหอบ และเอ่ย
ปากขอใหล้าช่วยออกแรงลากเกวยีนบา้ง  แต่ลากแ็กลง้บ่นว่าตนช่วยออกแรงเต็มทีอ่ยู่แลว้ ววัออกแรง
ลากเกวยีนอนัหนกัอึ้งตามล าพงัจนขาหกั และหมดแรงขาดใจตายในทีสุ่ด  พ่อคา้จงึแล่เอาเนื้อววับรรทุก
เกวยีนใหล้าลากต่อไป   ในขณะทีเ่กวยีนก็มนี ้าหนักบรรทุกมากกว่าเดมิอกีหลายเท่า ในทีสุ่ดลาก็หมด
แรงขณะที่ก าลงัขาดใจตาย นกฝงูหนึ่งที่บนิตามมาจกิกนิเนื้อววัก็เอ่ยกบัลาว่า “ถ้าออกแรงช่วยววัลาก
เกวยีนตัง้แต่แรก กค็งไมต่อ้งมาตายกลางป่าอยา่งนี้”  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผูท้ีไ่มช่่วยเหลอืเกือ้กูล คดิแต่จะเอาเปรยีบผูอ้ื่น ยอ่มไดภ้ยัแก่ตนในทีสุ่ด 
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ใบความรู้ 

หลกัการให้บริการ 

 การรว่มกจิกรรมกลางแจง้ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีล่กูเสอื – เนตรนารสีามญัควรรูจ้กัการใหบ้รกิาร   แก่
ผูอ้ื่น โดยยดึหลกัการต่อไปนี้ 

1. เตรยีมตวัใหพ้รอ้ม รกัษาสุขภาพอนามยัใหด้ ีเพื่อจะไดม้แีรงกายในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
2. เตรยีมใจใหพ้รอ้ม เตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานดว้ยน ้าใจ 
3. ตอ้งพรอ้มทีจ่ะเสยีสละเวลา ความสุขส่วนตวั และสิง่อื่นๆ 
4. ตอ้งมกีารเตรยีมตวัหรอืวางแผนเป็นอยา่งด ี
5. ตอ้งมใีจเป็นธรรม ไมล่ าเอยีง ใหบ้รกิารอย่างยตุธิรรม ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั ไมเ่กีย่งงาน หรอื

เลอืกปฏบิตัแิต่งานเบา หลกีเลีย่งไมท่ างานหนกั 
 
คณุสมบติัของผูบ้ริการท่ีดี 
บพี ีไดเ้ขยีนสาสน์ ซึง่เชือ่ว่าเป็นสาสน์ฉบบัสุดทา้ย ก่อนทีท่่านจะถงึแก่อนิจกรรมมใีจความ ดงันี้ 
 1.  จงท าตวัของเธอใหม้ ีสุขภาพด ีมคีวามแขง็แรงในขณะทีเ่ป็นเดก็ 
 2.  จงพอใจในสิง่ทีเ่ธอมอียู่ และจงท าสิง่นัน้ใหด้ทีีสุ่ด 
 3.  จงมองโลกในแงด่แีละสดใส แทนทีจ่ะมองในแงร่า้ย 
 4.  หนทางอนัแทจ้รงิทีจ่ะพบความสุข คอืการใหค้วามสุขแก่ผูอ้ื่น 
 5.  จงพยายามสรา้งสิง่ทีด่กีว่าสิง่ทีเ่คยพบเหน็ 
 6.  “จงเตรยีมความพรอ้ม” ตามแนวทางทีก่ล่าวมาแลว้ 
 7.  จงยดึมัน่ในค าปฏญิาณของลกูเสอือยูเ่สมอ 

 การให้บริการผู้อ่ืนหากจะให้เกิดผลดีลูกเสือจะต้องวางแผนก่อนปฏิบติังานตามหวัข้อ ต่อไปน้ี 
 1.  ก าหนดชื่อแผนงานที่จะให้บรกิารแก่ผู้อื่นในเรื่องใดก็ให้ตัง้ชื่อแผนงานให้ตรง สามารถ               
สื่อความหมายได้ชดัเจน เช่น แผนงานท าความสะอาดสนามเด็กเล่น แผนงานปลูกต้นไม้รมิถนนใน
หมูบ่า้น 
  2.  ก าหนดวตัถุประสงค ์จะตอ้งรว่มกนัก าหนดวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตังิานใหช้ดัเจนว่าท าเพื่อ
อะไร เช่น เพื่อใหส้นามเดก็เล่นสะอาด เพื่อใหถ้นนในหมูบ่า้นมคีวามรม่รื่น 
 3.  ก าหนดกจิกรรมทีจ่ะปฏบิตั ิจะต้องร่วมกนัก าหนดว่าจะต้องท ากจิกรรมอะไรบา้ง ท าอย่างไร             
แบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบว่าใครจะเป็นคนท าอะไร จะท าเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม 
  4.  ก าหนดสถานทีท่ างาน จะตอ้งระบุใหช้ดัเจนว่าจะปฏบิตังิานทีไ่หน เช่น หน้าโรงเรยีน 
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 5.  ก าหนดระยะเวลา จะต้องก าหนดวัน เดือน ปี และเวลา ที่จะปฏิบตัิงานไว้ให้ชัดเจน เช่น                      
วนัอาสาฬหบูชา วนัเฉลมิพระชนมพรรษา เวลา 9.00 – 15.00 น. เดอืนสงิหาคม ทุกวนัเวลา  7.00 – 8.00 น. 
และ เวลา 15.30 – 16.00 น. 
 6.  ก าหนดวสัดุอุปกรณ์และเครือ่งมอื หากการปฏบิตังิานนัน้จ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืวัสดุอุปกรณ์ 
กใ็หร้ะบุไวใ้หช้ดัเจนว่ามอีะไรบา้ง ใครจะเป็นผูจ้ดัหา 
 7.  ก าหนดผูร้บัผดิชอบ จะตอ้งก าหนดว่าใครจะเป็นผูป้ฏบิตังิานมกีีค่น  
 8.  รายงานผล จะต้องมกีารประเมนิผลเมื่อปฏิบตัิงานเสร็จแล้ว และต้องรายงานให้ผู้ก ากับ
ลกูเสอืทราบดว้ย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี 3    การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9     นาทีวิกฤต                   เวลา  1  ชัว่โมง    

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืสามารถมทีกัษะการคดิวเิคราะห ์และแกไ้ขปัญหาในนาทวีกิฤตไิด ้
 
2.  เน้ือหา    
 การคดิวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาในนาทวีกิฤต ิ
 
3.  ส่ือการเรียนรู้     
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ใบงาน 
 3.3  ใบความรู ้เรือ่ง เรือ่ง ชาวรมิแม่น ้า โก-ลก ท าอย่างไร เมือ่น ้าท่วมบา้น 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืก าหนดประเดน็กรณศีกึษาเรือ่ง “น ้าท่วมบา้นในเวลากลางคนื”  
   2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบงานใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัคดิวเิคราะห ์และแกไ้ขปัญหาตาม 
   ประเดน็ในใบงาน และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
   3)  สุ่มใหล้กูเสอืน าเสนอผลการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาหมูล่ะ 1 ประเดน็ 
   4)  ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปราย ให้ลูกเสือหมู่อื่นเพิ่มเติม และร่วมกันสรุป แนวทางการ

แก้ปัญหาในสถานการณ์ “น ้าท่วมบา้นในเวลากลางคนื” จดัท าเป็นโปสเตอรต์ดิบอรด์ให้
 เพื่อน ๆ ไดศ้กึษาเพื่อสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

          4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
          4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล   
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 สงัเกต การแสดงออก และการมสี่วนรว่มวเิคราะห ์และแกไ้ขปัญหาในกลุ่ม  
 

6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การคดิวเิคราะห ์การตดัสนิใจและการแกไ้ขปัญหา 
7.  คณุธรรม 
 7.1  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.2  ความกตญัญ ู
 7.3  รบัผดิชอบ 
 7.4  อุดมการณ์คุณธรรม 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  9 

 
 เพลง 

ร่วมใจ 
 

  (สรอ้ย)   รว่มใจเราพรอ้มใจ รว่มใจเราพรอ้มใจ รว่มใจเราพรอ้มใจ 
     งานน้อยใหญ่รว่มใจกนัท า  พวกเราลกูเสอืไทย   
     ต่างพรอ้มใจสามคัค ีน ้าใจของเรากลา้ผจญ 
                  บากบัน่อดทน  หมัน่ท าความด ี  
     ผกูมติรและมไีมตร ี เหมอืนดัง่น้องพีร่บัความชื่นบาน 
  (สรอ้ย)   รว่มใจเราพรอ้มใจ……………………… 
     พวกเราลกูเสอืไทย  บุกป่าไปลุยน ้านอง    
     แมเ้ราจะฝ่าภยัพาล  แต่จติ 
     เบกิบาน  เพราะความปรองดอง   
     ชมฟ้าและน ้าล าคลอง  เสยีงคกึคะนอง รอ้งเพลงเพลนิใจ 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เต่ากบัอินทรี 
 

 กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มเีต่าตวัหนึ่งรูส้กึเบื่อหน่ายในถิน่ทีอ่ยู่เดมิของตน มนัประกาศแก่สตัวปี์ก
ทัง้หลายว่าหากผู้ใดสามารถพาไปอยู่ในสถานที่อุดมสมบูรณ์จะมอบทองค าที่เก็บสะสมไว้ให้เป็นรางวลั   
นกอนิทรตีวัหนึ่งเหน็ช่องทางทีจ่ะไดก้นิเนื้อเต่าจงึรบัอาสาโดยใชก้รงเลบ็จบัขอบกระดองพาบนิขึน้ไปบนเวหา 
แลว้ปล่อยใหเ้ต่าตกลงมากระแทกหนิจนกระดองแตก นกอนิทรจีงึบนิลงมากนิเนื้อเต่าอยา่งเอรด็อรอ่ย 
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เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผูใ้ดไวว้างใจเปิดโอกาสใหศ้ตัรผููน้ัน้ยอ่มพบกบัความพนิาศ 

ใบงาน 

 ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัคดิวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาตามประเดน็ต่อไปนี้ เขยีนขอ้สรปุทีไ่ดล้งในใบงาน 
และส่งตวัแทนในกองลกูเสอื                                                              

สถานการณ์ : ฝนตกหนกัเป็นเวลานาน และเกดิน ้าท่วมบา้นในเวลากลางคนื 

 1. เมือ่น ้าก าลงัท่วมบา้นลกูเสอืคดิว่าเรือ่งเรง่ด่วนทีค่วรตอ้งจดัการทนัทมีอีะไรบา้ง ใหเ้ขยีน

เรยีงล าดบัความเรง่ด่วนและความส าคญัตัง้แต่มากไปน้อย 

1.1 ....................................................................................................................................... 

 1.2 ....................................................................................................................................... 

1.3 ....................................................................................................................................... 

1.4 ....................................................................................................................................... 

1.5 ....................................................................................................................................... 

 

 2.  ในกรณทีีม่คีนป่วย เดก็เลก็ หรอืคนชรา อยูด่ว้ยจะด าเนินการช่วยเหลอือยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ 
ชาวริมแม่น ้า โก-ลก ท าอย่างไร  ?  เม่ือน ้าท่วมบ้าน 

 

  ในฤดฝูน  สิง่ทีช่าวรมิฝัง่แม่น ้าสุไหงโก-ลกกงัวลอย่างมาก  คอืระดบัน ้าในแม่น ้าสุไหงโก-ลก ซึง่
เพิม่สงูขึน้จนเอ่อลน้ตลิง่ เนื่องจากปรมิาณน ้าฝนบวกกบัปรมิาณน ้าจาก อ.แวง้ อ.สุครินิ และจากประเทศ
มาเลเซียไหลเข้ามาสมทบ ชาวรมิฝัง่แม่น ้าสุไหงโก-ลกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม ต้องคอยติดตาม
สถานการณ์น ้าท่วมและการพยากรณ์อากาศอย่างใกลช้ดิ  เพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัปัญหาน ้าท่วม
ทีต่้องประสบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้แต่สิง่หนึ่งทีพ่ีน้่องชาวรมิฝัง่แม่น ้าสุไหงโก-ลก ถอืปฏบิตั ิ ยามทีเ่กดิ
น ้าท่วมฉับพลนัและน ้าท่วมขงัคอื การรวบรวมสติสมัปชญัญะให้มัน่คง ชาวรมิฝัง่แม่น ้าสุไหงโก-ลก  
มลี าดบัความส าคญัในการถอืปฏบิตัเิมือ่เกดิน ้าท่วมดงันี้         
 อย่างแรกสุด คอื  ส ารวจว่า บ้านท่ีอยู่ ยงัอยู่ได้หรือไม่ ? หากพบว่าอยู่ไม่ได้ รบีอพยพใหม่
ทนัท ีโดยยา้ยไปยงัศูนยช์่วยเหลอืผูอ้พยพทีไ่ดจ้ดัไว ้และปฏบิตัดิงันี้ 

1. ควบคุมสตใิหม้ัน่คง  รวบรวมคนในบา้นใหอ้ยูค่รบ  ดแูลผูส้งูอาย ุ คนพกิารและเดก็ 
2. เกบ็สิง่ของส าคญั ๆ และจ าเป็นตดิตวัไปดว้ยเท่านัน้ เช่น ยาประจ าตวั บตัรประชาชน  แว่นตา

โทรศพัทม์อืถอื  ทรพัยส์นิมคี่า  สมดุเงนิฝาก  เสือ้ผา้เท่าทีจ่ าเป็น  เป็นตน้ 
3. เกบ็ของส าคญัทีเ่หลอืใส่กุญแจ ปิดบา้นใหเ้รยีบรอ้ยปลอดภยั  เกบ็สิง่ของในบา้นขึน้ทีสู่งตาม

ใหร้วดเรว็ตามระยะเวลาทีม่ ี
4. ปิดน ้า แก๊ส ไฟฟ้า ถอดปลัก๊อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ไมจ่บัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในขณะตวัเปียกหรอื          

เทา้แช่อยูใ่นน ้า 
5. ในการอพยพออกจากบา้นจะใชไ้มเ้ทา้ในการน าทาง เพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มหีลุมบ่อ ในขณะเดยีวกนั

หากกระแสน ้าไหลเชีย่ว  จะใชเ้รอืหรอืรอใหม้คีนมาช่วยในการอพยพ 
6. ยา้ยรถขึน้ไปไวท้ีสู่ง ไม่ขบัรถหากระดบัน ้าสูงเกนิสองเมตร เพราะน ้าอาจพดัตวัรถใหล้อยไป

ตามกระแสน ้าได ้
7. คอยตดิตาม  สถานการณ์น ้าท่วมอย่างต่อเนื่อง และยา้ยกลบัเขา้บ้านเมื่อสถานการณ์เขา้สู่

ภาวะปกตแิละปลอดภยัแลว้ 

 แต่หากพบว่า ยงัอยู่ได้ กจ็ะถอืปฏบิตั ิ ดงันี้ 
1. เคลื่อนยา้ยสิง่ของทีอ่ยูต่ ่าขึน้ไวท้ีส่งู  หรอืเกบ็ในภาชนะทีก่นัน ้าได้ 
2. ส ารวจน ้าประปา  น ้าดื่ม  ไฟฟ้า  หอ้งสุขา  ว่ายงัใชไ้ดห้รอืไม่? 
3. การตดัไฟฟ้า ถอดปลัก๊อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกนักระแสไฟฟ้ากระจายไปตามน ้าไม่

จบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในขณะตวัเปียกหรอืเทา้แช่อยูใ่นน ้า 
4. ตดิตามสถานการณ์น ้าท่วมในทุกช่องทางอยูเ่สมอ 
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5. ตดิต่อขอความช่วยเหลอืในสิง่ทีข่าดแคลน 
6. แจง้สถานทีท่ างานหากไมส่ามารถออกไปท างานได ้
7. จดัหาน ้าไวอุ้ปโภคบรโิภคไวใ้หเ้พยีงพอ  โดยประมาณ 2,000 ซซี ีต่อคนต่อวนั 
8. หากมผีู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพในบ้าน  รบีขอความช่วยเหลอืเมื่อต้องการไปพบแพทยเ์ป็น

การเรง่ด่วน 
9. เตรยีมอาหารที่สามารถเก็บได้นาน  ไม่เน่าเสีย ไม่ต้องแช่ตู้เย็น ไม่ต้องปรุงสุกก่อน เป็น

อาหารพรอ้มทาน ผลไม ้ผกั นมกล่อง น ้าผลไมก้ล่อง อาหารกระป๋อง เตรยีมที่เปิดกระป๋อง 
(หากไม่เป็นชนิดม ี  ฝากระป๋องเปิดได้เอง) อย่าเลอืกอาหารที่กินแล้วกระหายน ้ามาก เช่น 
อาหารขนมทีม่รีสเคม็จดั  ควรเลอืกอาหารทีใ่หพ้ลงังานสูง ถา้มเีดก็เลก็และผูส้งูอาย ุใหเ้ตรยีม
อาหารส าหรบัเดก็และผูส้งูอายดุว้ย 

10.   เตรยีม ไฟฉาย  ถ่านไฟฉาย  ตะเกยีง  ไมข้ดีไฟ  เพื่อส่องสว่างในยามฉุกเฉิน  หากเกดิไม่มี
ไฟฟ้าใช ้

11. ดูแลสุขอนามยั ป้องกนัการเจบ็ป่วย หากไม่มนี ้าล้างมอื ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดก่อนทาน
อาหาร 

12. หากสุขาใชไ้มไ่ด ้ ท าสุขาเคลื่อนทีช่ ัว่คราวหรอืใชพ้ลาสตกิถุงด าหากตดิอยูน่าน 
13. เมือ่มบีาดแผล เกดิจากอุบตัเิหตุควรท าแผลฆา่เชือ้ทนัท ี
14. เมื่อสถานการณ์น ้าท่วมส่งผลกระทบต่อร่างกายและจติใจ ใหท้ ากจิกรรม พูดคุยใหก้ าลงัใจ            

ออกก าลงักาย เพื่อผ่อนคลายความเครยีด 
15. หากไม่จ าเป็นหา้มสมัผสัน ้าท่วมขงั  เพราะอาจปนเป้ือนสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย สารเคม ีหรอืเกดิ           

ไฟฟ้ารัว่  เพื่อความปลอดภยัหากตอ้งประสบภยั 

         เคลด็ลบัด ีๆ ที่พี่น้องชาวรมิฝัง่แม่น ้าอ.สุไหงโก-ลก ถอืปฏบิตักินัตลอดมาเมื่อประสบภยัน ้าท่วม 
ท าใหค้วามสญูเสยีน้อยลงกว่าปีทีผ่่าน ๆ มาลงเรือ่ย ๆ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัหิากท่านต้อง
ประสบปัญหาน ้าท่วม เพื่อความปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของท่านและครอบครวั ขอขอบคุณขอ้มูล
จาก พีน้่องรมิฝัง่แมน่ ้าสุไหงโก-ลก  ท่าโรงเลื่อย ท่าประปา 

บทความโดย  ซาลนี ี เจะ๊อาแซ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั  ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี 3    การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10   Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง”  เวลา   1   ชัว่โมง  
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    

สรา้งจติส านึกในการดแูลตนเองและผูอ้ื่นใหป้ลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็ 
 

2.  เน้ือหา  
การบรกิาร และช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้    
3.1  แผนภูมเิพลง   

  3.2  กรณศีกึษาเรือ่ง Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง”           
           3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 
4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  ผูก้ ากบัลกูเสอืถามลกูเสอืว่า ใครเคยช่วยเหลอืผูอ้ื่นบา้ง/ช่วยแลว้รูส้กึอย่างไร 

   4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมูศ่กึษากรณศีกึษาเรือ่ง Nothing but net  
       “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง” และอภปิรายตามประเดน็ต่อไปนี้ 

                   1)  ลกูเสอืรูส้กึอยา่งไรต่อแคตเธอรนี 
  2)  ลกูเสอืคดิว่าอะไรเป็นแรงจงูใจท าใหแ้คตเธอรนีช่วยเดก็แอฟรกิาใหป้ลอดภยัจาก 

   การป่วยและตายจากไขม้าลาเรยี 
                   3)  การบรกิารช่วยเหลอืผูอ้ื่นเป็นผลดต่ีอตนเองและผูอ้ื่นอยา่งไร (ท าใหเ้ราภูมใิจและ 

   ผูอ้ื่นไดร้บัความช่วยเหลอื) 
                 4)  ใหล้กูเสอืคดิแผนงานในการบรกิาร/ช่วยเหลอืผูอ้ื่น  

 4.5  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืสรุปแผนงานบรกิารของลกูเสอืทีเ่กีย่วกบัการป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ 
4.6  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
4.7  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 

5.  การประเมินผล 
5.1  สงัเกตการคดิการวางแผน 



64 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5   

 

5.2  สงัเกตกระบวนการจติอาสา ตลอดกจิกรรม 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น ความภาคภูมใิจในตนเองและ 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
7.  คณุธรรม 
 7.1  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.2  ความกตญัญ ู

7.3  รบัผดิชอบ 
7.4 อุดมการณ์คุณธรรม 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
 เพลง 

เรามารกักนั 
 

เรามารกักนั   รว่มผกูพนัสามคัค ี
ปรองดองเหมอืนดงัน้องพี ่  ปรองดองเหมอืนดงัน้องพี่ 
สามคัคกีลมเกลยีวสรา้งสรรค ์  สามคัคกีลมเกลยีวสรา้งสรรค ์
รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์  เป็นคุณสมบตัขิองชนชาวไทย 
พวกเราเป็นลกูเสอืไทย   พวกเราเป็นลกูเสอืไทย 
ตอ้งมนี ้าใจบ าเพญ็ตนเอย   ตอ้งมนี ้าใจบ าเพญ็ตนเอย 
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กรณีศึกษา                                   
                                                    Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุ้ง”  
 

 เดก็น้อยอายแุค่ 5 ขวบ ดสูารคดขีองทวปีแอฟรกิา บอกว่า... เฉลีย่ 30 วนิาท ีกจ็ะมเีดก็คนหนึ่ง
ตายเพราะโรคมาลาเรยี เธอขดตวัอยู่บนโซฟา แลว้กเ็ริม่นับนิ้ว 1-2-3-4..... ตอนเธอนับถงึ 30 กส็หีน้า
ตกใจ ตะโกนบอกแม่ว่า “แม่ ๆ เดก็แอฟรกิาตายไปแลว้ 1 คน เราต้องท าอะไรสกัอย่าง” แม่เธอกเ็ขา้หา
ขอ้มูลในอนิเตอรเ์น็ต แล้วบอกแคตเธอรนีว่า “มาลาเรยีเป็นโรคที่น่ากลวั เดก็ ๆ เมื่อเป็นโรคนี้ มกัจะ
เสยีชวีติ” 

“แลว้ท าไมถงึเป็นมาลาเรยี”  
“มาลาเรยีตดิต่อโดยยงุ แอฟรกิามยีงุเยอะมาก” 
“แลว้ท าไงด”ี 
“ตอนน้ีมมีุง้ทีแ่ช่น ้ายากนัยงุ เมือ่มสีิง่นี้ กจ็ะป้องกนัคนไมโ่ดนยงุกดั” 
“แลว้ท าไมพวกเขาไมใ่ช่มุง้แบบน้ีละ” 
“มุง้นี้แพงเกนิไปส าหรบัพวกเขา ๆ ไมม่ปัีญญาซือ้” 
“ไมไ่ด ้เราตอ้งท าอะไรแลว้” 

 ผ่านไปหลายวนั แมไ่ดร้บัโทรศพัทจ์ากครทูี่ รร. อนุบาล บอกว่า แคตเธอรนีไมไ่ดจ้า่ยค่าขนมแม่
ถามแคตเธอรนี เงนิไปไหน 
 “ถา้หนูอยู ่รร. ไมก่นิขนมปกต ิไมก่นิจกุจกิ ไมซ่ือ้ตุ๊กตาบารบ์ี ้อยา่งนี้พอจะซือ้มุง้ไดไ้หมคะ” 
 แม่พาแคตเธอรนีไปห้าง ใชเ้งนิ 10 เหรยีญ ซือ้มุง้ใหญ่ ๆ อนัหนึ่ง พอส าหรบัเดก็ 4 คน แลว้ก็
โทรหาองค์กรการกุศลที่ท างานในแอฟรกิา ว่าจะส่งมุง้ไปได้ยงัไง และก็บงัเอญิเจอหน่วยงานหนึ่งทีช่ื่อ 
Nothing but net “ไม่เอาอะไรนอกจากมุง้” หน่วยงานน้ี จะส่งมุง้ไปใหเ้ดก็แอฟรกิาโดยเฉพาะ แคตเธอรนี
จงึจดัการส่งมุง้ไปใหห้น่วยงานนี้ดว้ยมอืของตวัเอง 

ผ่านไป 1 สปัดาห์เธอได้รบัจดหมายขอบคุณจากหน่วยงานนี้ ใน จม. บอกว่าเธอเป็นผู้บรจิาคที่
อายุน้อยทีสุ่ด และบอกอกีว่า ถ้าบรจิาคครบ 10 อนั จะไดร้บัใบประกาศเกยีรตคิุณ แคตเธอรนีขอใหแ้ม่ไป
เปิดทา้ยขายของกบัเธอ เอาหนงัสอืเก่า ของเล่น เสือ้ผา้เก่ามาขาย ๆ ไดเ้งนิจะไดเ้อาไปบรจิาค แต่ขายไม่ดี
เลย เธอคดิว่า “ตอนหนูบรจิาคมุง้ เขายงัใหใ้บประกาศเกยีรตคิุณ งัน้คนอื่นซือ้ของหนู ใหเ้งนิหนู ง ัน้เขาก็
ตอ้งไดร้บัเหมอืนกนัเนอะ” แลว้เธอกเ็ริม่ลงมอืท า ใบประกาศเกยีรตคิุณ แมช่่วยเธอซือ้วสัดุ พ่อช่วยจดัหอ้ง 
น้องชายช่วยวาดรปูหวัใจแห่งรกั ใบประกาศเกยีรตคิุณทุกใบมลีายมอืทีเ่ขยีนโดยตวัเธอเองว่า “ในนามของ
คุณ เราไดซ้ือ้มุง้ 1 อนั ส่งไปแอฟรกิา” แน่นอน มลีายเซน็เธอดว้ย แค่บรจิาค 10 เหรยีญ ซือ้มุง้ 1 อนั กจ็ะ
ไดใ้บประกาศเกยีรตคิุณ 

เพื่อนบา้นเหน็ใบประกาศเกยีรตคิุณของเธอ รูส้กึว่าไรเ้ดยีงสาอย่างน่ารกัมากและก็ซาบซึง้ แค่
ไม่นาน ใบประกาศเกยีรตคิุณกถ็ูกแจกออกไป 10 ใบ เธอกส็่งเงนิไปทีห่น่วยงาน “ไม่เอาอะไรนอกจาก
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มุง้” หน่วยงานกส็่งใบประกาศเกยีรตคิุณและตัง้เธอเป็น “ทูตแห่งมุง้” คนทีห่น่วยงานบอกแคตเธอรนีว่า 
มุง้ทีเ่ธอบรจิาคถูกส่งไปยงัหมู่บา้นหนึ่งในประเทศกาน่า ในหมู่บา้นม ี550 คน “โอ้ พระเจา้ แลว้ 10 อนั
พอใช้ที่ไหน”เพื่อนบ้านนอกจากซื้อมุ้งจากแคตเธอรนียงัช่วยเธอท าใบประกาศเกียรติคุณ กลายเป็น
ทมีงานแคตเธอรนีบาทหลวงในชุมชนกเ็ชญิเธอไปพดูในโบสถ ์พดูแค่ 3 นาท ีกไ็ดเ้งนิบรจิาคมา 800 เหรยีญ 
ท าใหเ้ธอมกี าลงัใจเพิม่ขึน้มาก เดนิทางไปพูดทีโ่บสถ์อื่น ตอนเธออายุครบ 6 ขวบ ไดร้บัเงนิบรจิาคแลว้ 
6,316 เหรยีญ 

“ไม่เอาอะไรนอกจากมุง้” เอาเรื่องของเธอลงในเวป วนัหนึ่งเธอเหน็เบคแฮมปรากฏตวัทาง TV 
ช่วยท าประชาสมัพนัธก์ารกุศลให ้“ไม่เอาอะไรนอกจากมุง้” เธอรบีเขยีนจดหมายขอบคุณไปใหเ้ขา และ
แน่นอน เธอไดส้่งใบประกาศเกยีรตคิุณไปใหเ้ขาดว้ย 1 ใบ จากนัน้เบคแฮมเอาใบประกาศเกยีรตคิุณนี้
ขึน้เวปส่วนตวั เรือ่งจงึแพรก่ระจายออกไปอกี  

 6 ส.ค. 2007 เธอได้รบัจดหมายจากหมู่บ้านที่รบัมุง้ เดก็ในหมู่บ้านเขยีนว่า“ขอบคุณมุง้ของเธอ 
เราเหน็รปูเธอ เรารูส้กึว่าเธอสวยมาก” แคตเธอรนีดใีจมาก ท าใหม้กี าลงัใจเพิม่อกี เธอและทมีงานลงมอืท า
ใบประกาศเกยีรตคิุณ 100 ใบ ส่งให้มหาเศรษฐทีี่ตดิอนัดบัในนิตยสาร ฟร๊อบ ในนัน้มอียู่ใบหนึ่งเขยีนว่า 
“คุณบลิเกตทีเ่คารพ ไมม่มีุง้ เดก็แอฟรกิาจะตายเพราะมาลาเรยี พวกเขาตอ้งการเงนิ แต่เงนิอยูท่ีคุ่ณ....” 

 5 พ.ย.2007 มูลนิธบิลิเกตประกาศบรจิาคเงนิ 3 ล้านเหรญีให้ “ไม่เอาอะไรนอกจากมุง้”  บลิเกต
บอกว่า “ผมได้รบัใบประกาศเกยีรตคิุณพรอ้มจดหมายฉบบัหนึ่ง บอกว่า เงนิทีซ่ือ้มุง้ให้เดก็แอฟรกิาอยู่ที่
ผม ถา้ผมไมเ่อาเงนิออกมา ไมไ่ดแ้น่” 

ปี 2008..... มูลนิธบิลิเกตออกเงนิถ่ายท าสารคด ี“เดก็ช่วยเดก็” แคตเธอรนีจงึได้เหยยีบแผ่นดิน
แอฟรกิา ตอนเธอเหน็พวกเดก็ ๆ เขยีนชื่อเธอไวบ้นมุง้ พวกเขาเรยีกมุง้ช่วยชวีตินี้ว่า "มุง้แคตเธอรนี" 

 
Katherine Commale 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์        

คนต่อเทียน 
 

 กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มหีมูบ่า้นเลก็ ๆ แห่งหนึ่งตัง้อยูใ่นป่าลกึทีห่่างไกลจากความเจรญิ ผูค้น
ในหมู่บา้นลว้นแลว้แต่เป็นคนยากจนและมชีวีติทีล่ าบาก หน าซ ้า...หลงัพระอาทติยต์กดนิ ชาวบา้นทุกคน
กแ็ทบจะไมก่ลา้ออกจากเรอืนพกั เพราะรอบ ๆ หมูบ่า้นเป็นป่าทบึทีแ่มแ้ต่แสงจนัทรก์ย็งัยากทีจ่ะส่องลงมาได้ 
ท าใหส้ตัวร์า้ยต่าง ๆ มกัแฝงตวัอยู่ในความมดืแลว้หาโอกาสท ารา้ยชาวบา้นหรอืนักเดนิทางทีบ่งัเอญิผ่าน
ไปผ่านมาอยูเ่สมอๆ 
 วนัหนึ่ง ชายชราซึง่เป็นคนเก่าแก่ของหมูบ่้านรูส้กึเป็นห่วงลกู ๆ หลาน ๆ และผูค้นทีอ่าจโดนสตัว์
ป่าท ารา้ยไมว่นัใดกว็นัหนึ่ง ชายชราจงึปรกึษากบัภรรยาทีม่อีายุไล่เลีย่กนัเพื่อหาวธิป้ีองกนัอนัตรายให้แก่
ทุก ๆ คน หลงัจากทีส่องตายายปรกึษาหารอืกนัอยู่หลายวนั ในทีสุ่ด ทัง้คู่กต็ดัสนิใจน าเงนิทีต่ ัง้ใจเก็บไว้
ใช้ในบัน้ปลายชวีติไปซื้อเทยีนไขจ านวนหนึ่งหมื่นเล่ม แล้วท าการจุดเทยีน พรอ้มกบัน ามนัไปตดิตัง้บน
กอ้นหนิทัง้ในตวัหมูบ่า้นและในราวป่า จนหมูบ่า้นและป่าทีเ่คยมดืสนิทในยามค ่าคนืกลบัสว่างไสวดว้ยแสงเทยีน
ดงูามตาน่าพศิวง  
 แสงเทียนที่งดงามท าให้ผู้คนจากทัว่ทุกสารทิศอยากรู้ ว่าแสงสว่างกลางป่ามีที่มาอย่างไร 
ชาวเมอืงทีอ่ยู่ห่างไกลบางคนเขา้ใจว่า ผูท้ีน่ าเทยีนมาตดิตัง้ในป่าอาจเป็นคนของพระราชาผูค้รองแคว้น, 
บางคนเดาว่าอาจเป็นความเมตตาของเศรษฐใีจบุญที่มเีงนิมหาศาล , บางคนคดิไปว่าอาจเป็นฝีมอืของ
เทวดาทีแ่อบมาช่วยเหลอืมนุษย ์เมื่อความสงสยัทวมีากขึน้เรื่อย ๆ ชาวเมอืงทัง้หลายจงึพากนัเขา้ไปใน
ป่าเพื่อหาค าตอบ  
 เมื่อชาวเมอืงทัง้หลายพากนัเขา้มาในป่า พวกเขากเ็หน็ชายชรากบัภรรยาค่อย ๆ เดนิจุดเทยีน
ไปทลีะเล่ม ๆ จนครบทัง้หนึ่งหมื่นเล่มอย่างไม่ย่อทอ้ต่อความเหน็ดเหนื่อย หลงัจากนัน้ ชาวเมอืงกต็าม
สองตายายกลบัไปทีเ่รอืนพกั ซึง่เพยีงแค่เหน็สภาพของเรอืนพกั ทุกคนกร็ูใ้นทนัทวี่า ผูเ้ฒ่าทัง้สองไม่
น่าจะเป็นคนทีม่เีงนิทองเหลอืกนิเหลอืใชแ้ต่อย่างใดเลย 
 ชาวเมอืงทัง้หลายจงึสงสยัว่า ชายชรากบัภรรยาไดอ้ะไรจากการจุดเทยีนไปทัว่ทัง้ป่า (หรอืมคีน
จา้งวานใหท้ าเช่นนี้) แต่เมือ่ชาวเมอืงไดฟั้งค าตอบของผูเ้ฒ่าทัง้สอง ชาวเมอืงกถ็งึกบัพดูไมอ่อก เพราะทัง้
คู่ตอบว่า สิง่ทีไ่ดจ้ากการจดุเทยีนมเีพยีงอย่างเดยีว นัน่คอื “ความสุขใจทีไ่ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่น” 
 จรงิ ๆ แล้ว สองตายายผู้คุ้นเคยกบัการใช้ชวีติในป่าไม่จ าเป็นต้องอาศยัแสงสว่างในยามค ่าคืน
เลยแต่เพยีงเพราะผูเ้ฒ่าทัง้สองอยากป้องกนัภยัใหลู้ก ๆ หลาน ๆ ในหมูบ่า้นของตวัเองและผูค้นทัง้หลาย
ทีอ่าจจ าเป็นต้องเดนิทางผ่านป่าในยามค ่าคนื ชายชราและภรรยาจงึเสยีสละเงนิส่วนตวัก้อนสุดท้ายและ
เรีย่วแรงทีม่ที าการจุดเทยีนหนึ่งหมื่นเล่มทุกวนัเพื่อใหทุ้ก ๆ คนปลอดภยัจากสตัวร์า้ยในป่า 
 ความตัง้ใจดขีองสองตายายจุดประกายให้ทุก ๆ คนนึกอยากท าความดเีพื่อผู้อื่นบ้าง ชาวเมอืง
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ทัง้หลายจงึผลดักนัน าเทยีนเล่มใหม่มาแทนเทยีนหนึ่งหมื่นเล่มของชายชราและภรรยาทีค่่อย ๆ  สัน้ลงทุกวนั ๆ  
รวมทัง้พวกเขายงับรจิาคเงนิทองและแบ่งปันขา้วของใหแ้ก่ชาวบา้นในป่าทีม่ฐีานะยากจนกว่าอกีดว้ย 
 ส่วนชาวบา้นในป่านัน้ พวกเขากน็ าอ่างใส่น ้าดื่มมาตัง้ไวท้ีห่น้าบา้น, ท าเพงินัง่พกัใหค้นทีเ่หนื่อยอ่อน
จากการเดนิทางไดใ้ชห้ลบแดด, ตดิป้ายและกระดิง่ที่ประตูใหค้นทีต่้องการความช่วยเหลอืเรยีกหาได้ทุก
เวลา, จดัขนมผดัขนมต้มและผลไมว้างไวใ้ห้นักเดนิทางไดใ้ช้รองทอ้ง และพยายามเสนอตวัช่วยเหลอืคน
ทุกคนตามก าลงัทีม่อียู ่
 ความดทีีผู่สู้งอายุทัง้สองไดก้ระท าลงไปเปรยีบเหมอืนการเริม่ต้นจุดเทยีนใหแ้สงสว่างแก่สงัคมที่
มดืมดิ แมใ้นตอนแรกแสงอาจยงัน้อย แต่เมือ่ผูค้นเหน็ดเีหน็งามกบัการท าความดแีละพรอ้มใจกนัต่อเทยีน
แห่งความดดีว้ย ทุกหนทุกแห่งจงึเตม็เป่ียมไปดว้ยความดงีามและความสุข สองตายายดใีจมากที่ได้เห็น
คนทุกคนช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั ส่วนผูค้นทัง้หลายนัน้ เมื่อพวกเขาเลง็เหน็ถงึจติใจอนัดงีามของ  ผูเ้ฒ่าทัง้
สอง ทุกคนจงึช่วยกนัดูแลชายชราและภรรยาผู้เป็นบุคคลต้นแบบให้มคีวามสุขสบืมา...ตลอด  ชัว่ชวีติ
ของท่าน 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การใหม้คีวามสุขมากกว่าการรบั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 4    การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11    ทิศ และการใช้เขม็ทิศ    เวลา   1   ชัว่โมง  
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  บอกชื่อทศิทัง้ 8 ไดถู้กตอ้ง 
 1.2  สามารถใชเ้ขม็ทศิแบบประเภทซลิวาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
2.  เน้ือหา  
  ทศิและการใชเ้ขม็ทศิ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมทิศิทัง้ 8 ทศิ 
 3.2  เขม็ทศิ (แบบประเภทซลิวา) 
 3.3  แผนภูมเิพลงทศิทัง้ 8 ทศิ 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
          4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเตรยีมฐานสาธติใหล้กูเสอืฝึกปฏบิตัโิดยผูก้ ากบัอธบิายประกอบการสาธติดงันี้ 
   ฐานที ่1  การใชเ้ขม็ทศิ  
   ฐานที ่2  การหาทศิโดยอาศยัธรรมชาต ิ
   ฐานที ่3  ฐานรวม  ทดสอบการใชเ้ขม็ทศิ 
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุลกูเสอืจดบนัทกึความเขา้ใจ 
 4.4  ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
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 5.1  สงัเกต 
 5.2  ทดสอบการหาทศิทางโดยใชแ้ผนทีแ่ละเขม็ทศิ 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.2  รบัผดิชอบ 
 6.3  ความกตญัญ ู
 6.4  อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 
 เพลง 

ทิศ 
 

     ทศิทัง้แปดทศิ  ขอใหค้ดิจ าใหเ้คยชนิ 
    อุดรตรงขา้มทกัษณิ  บรูพาประจมิจ าไว ้
    อสีานตรงหรด ี   ท่องอกีทจี าใหข้ึน้ใจ 
    พายพันัน้อยูต่รงไหน  ตรงขา้มไปคอือาคเนย ์

 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
แสงอาทิตย ์

 
 นายแดงเป็นคนหาของป่าอยู่ในหมู่บ้านสมบูรณ์  ทุกวนัเขาจะออกหาของป่าโดยเดนิลกึเข้าไป
ในป่าเรือ่ย ๆ ตามทศิทางทีไ่มซ่ ้ากนั และน าของป่าทีไ่ดไ้ปขายในหมูบ่า้น 
 บ่ายวนัหนึ่งขณะที่นายแดงก าลงัหาของป่าอยู่นัน้ ไดเ้กดิลมพายุรุนแรง ทอ้งฟ้ามดืครึม้  ท าให้
นายแดงไม่สามารถหาทศิกลบับ้าน  เพราะมดืมากมองไม่เห็น  นายแดงจ าได้แต่หมู่บ้านอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของป่าเท่านัน้  นายแดงคดิอยู่ในใจว่าตอนบ่ายตน้ไมใ้หญ่ดา้นทีถู่กแสงแดดตอ้งหันเขา้หาทศิ
ตะวนัตกส่วนดา้นตรงขา้มนัน้จะเป็นทศิตะวนัออก  เมื่อคดิไดด้งันัน้เขาจงึรบีใชม้อืสมัผสัรอบ ๆ  ต้นไม้
เพื่อหาด้านที่อุ่น ๆ  เมื่อหาพบแล้วเขาจงึตดัสนิใจเดนิทางไปด้านตรงกนัข้ามกบัด้านที่อุ่นของต้นไม้    
ไปเรือ่ย ๆ  ไมน่านเขากเ็ดนิถงึหมูบ่า้นอยา่งปลอดภยั 
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เร่ืองน้ีสอนให้ว่า  การรูจ้กัสงัเกตสิง่แวดลอ้ม  ยอ่มมปีระโยชน์ต่อตนเองและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 

 
การหาทิศโดยอาศยัธรรมชาติ 

 ในกรณีที่ลูกเสือไม่มีเข็มทิศ อาจหาทิศโดยการสังเกตจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นจดุเด่นสงัเกตไดง้า่ย ดงันี้ 
 1. สงัเกตทิศทางลม โดยวธิงี่าย ๆ เช่น โยนหญ้าแหง้ หรอืฝุ่ นขึน้ไปบนอากาศ เมื่อคดิว่าอาจ
เดนิหลงทางกใ็หต้รวจสอบทศิทางลมอกีครัง้หนึ่ง 
 2. สงัเกตเถาวลัย์ โดยธรรมชาตยิอดเถาวลัยจ์ะพนัต้นไมไ้ปทางทศิตะวนัออก เพื่อหนัเขา้รบั
แสงอาทิตย์ เมื่อทราบทิศตะวันออกก็สามารถหาทิศอื่น ๆ ได้ โดนยืนกางแขนหันหน้าไปทางทิศ
ตะวนัออก ซา้ยมอืคอืทศิเหนือ ขวามอืคอืทศิใต ้และขา้งหลงัคอืทศิตะวนัตก 
 3. สงัเกตความอุ่นของต้นไม้ หลงัอาทติยล์บัขอบฟ้าหาทศิโดยใชแ้ก้มแนบกบัตน้ไมใ้หญ่ ดา้น
ที่อุ่นกว่าแสดงว่าเป็นทศิตะวนัตก เนื่องจากเพิง่ได้รบัแสงแดดมาไม่นานนัก เมื่อทราบทศิตะวนัตกก็
สามารถหาทศิอื่น ๆ ได ้โดยการยนืกางแขนหนัหลงัชนต้นไมข้า้งทีอุ่่น ดา้นหน้าจะเป็นทศิตะวนัตก ทศิ
เหนืออยูข่วา ทศิใตอ้ยูซ่า้ย และดา้นหลงัเป็นทศิตะวนัออก 
 4. สงัเกตดวงอาทิตย ์ใน 1 ปีดวงอาทติยข์ึน้ตรงทศิตะวนัออกและตกทางทศิตะวนัตกพอดอียู่  
2 วนั คอื 21 มนีาคม และ 22 กนัยายน ระหว่าง 22 มนีาคมถงึ 21 กนัยายน จะขึน้และตกเฉียงไปทาง
ทศิเหนือ และเฉียงเหนือมากทีสุ่ด (23.5 องศา) ในวนัที ่21 มถุินายน ส่วนระหว่าง 23 กนัยายนถงึ 20 
มนีาคม จะขึน้และตกเฉียงไปทางทศิใต ้เฉียงมากทีสุ่ด (23.5 องศา) ในวนัที ่21 ธนัวาคม 
 ฤดหูนาว สงัเกตดวงอาทติยจ์ากเวลาดงันี้ 

6.00 น.    ทศิตะวนัออกค่อนไปทางทศิใตเ้ลก็น้อย  9.00 น.   ทศิตะวนัออกเฉียงใต้ 
12.00 น.  ทศิใต ้ 15.00 น. ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้        
18.00 น.  ทศิตะวนัตก 

 ฤดรู้อน  สงัเกตดวงอาทติยจ์ากเวลาดงันี้ 
6.00 น.    ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ  9.00 น.   ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 
12.00 น.  ทศิเหนือ 15.00 น.  ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  
18.00 น.  ทศิตะวนัตก 

 5. สงัเกตดวงจนัทร ์มขีอ้สงัเกตดงันี้ 
วนัข้างขึ้น ดวงจนัทรจ์ะสว่างไม่เตม็ที ่และขึน้ก่อนดวงอาทติยล์บัขอบฟ้า หนัดา้นสว่างไปทาง

ทศิตะวนัตก และหนัดา้นแหว่งไปทางทศิตะวนัออก 
วนัข้ึน 15 ค า่ ดวงจนัทรส์ว่างเตม็ดวงเป็นวงกลมสุกใส ขึน้ก่อนดวงอาทติยล์บัขอบฟ้าเลก็น้อย 
วนัข้างแรม ดวงจนัทรจ์ะสว่างไม่เตม็ที ่และขึน้หลงัจากดวงอาทติยล์บัขอบฟ้าไปแลว้ หนัด้าน

สว่างไปทางทศิตะวนัออก และหนัดา้นแหว่งไปทางทศิตะวนัตก 
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 6. สงัเกตดาว สงัเกตจากดาวฤกษ์ซึง่ขึน้ประจ าที ่ไดแ้ก่ 
1) ดาวเหนือ ขึน้ตรงทศิเหนือเสมอ มแีสงสว่างมองเหน็ดว้ยตาเปล่าไดง้า่ย 
2) กลุ่มดาวเต่า หรือกลุ่มดาวพราน ประกอบดว้ยดาวฤกษ์ 7 ดวงเรยีงกนั เหน็ในช่วงหวัค ่า

ตัง้แต่เดอืนธนัวาคมเป็นต้นไป ขึ้นทางทศิตะวนัออก ช่วงหวัค ่าจะอยู่ตรงศีรษะพอด ีและตกทางทิศ
ตะวนัตกในเดอืนเมษายน 

3) กลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่ ดาวฤกษ์ 7 ดวง เรยีงตวัคลา้ยกระบวยตกัน ้า ขึน้ประจ า
บนท้องฟ้าทางทิศเหนือ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ช่วงหัวค ่ าเดือนกุมภาพันธุ์จะเห็นขึ้นทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เมื่อขึน้สูงสุดแล้วจะอยู่ทางทศิเหนือประมาณ 45 องศาในเวลาเที่ยงคนื และตก  
ลบัขอบฟ้าทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือในเวลาใกลส้ว่าง 

4) กลุ่มดาวแมงป่อง เรยีงตวัคลา้ยแมงป่อง ขึน้ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเอาหวัขึน้ก่อน 
และตกลบัขอบฟ้าทางทศิตะวนัตกเฉียงใตโ้ดยเอาขา้งลง ขึน้เวลาใกลส้ว่างช่วงต้นเดอืนกุมภาพนัธ ์และ
ขึน้ตอนหวัค ่าในเดอืนพฤษภาคม 
 5) กลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสสิโอเปีย กลุ่มดาวฤกษ์ 5 ดวง เห็นเป็นรูปตัว M 
ในขณะขึน้ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ และเหน็เป็นรปู W ในขณะตกทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ  
 
 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ความอดทน 

 
 นกัล่าสตัวผ์ูย้ ิง่ใหญ่คนหนึ่ง เป็นชาวแอฟรกิาใต ้ชื่อ เอฟ ซ ีเซลล ์(F.C Selous) ใหต้วัอยา่งอนัดี
ในเรือ่งของความอดทนแบบลูกเสอื ในเมือ่เขาไปล่าสตัวท์ีบ่ารอดเซแลนด ์(Barotseland) ทางตอนเหนือ
ของแม่น ้าซมัเบซ ี(Zambesi) เมื่อหลายปีมาแลว้ ในตอนเทีย่งคนืวนัหนึ่ง ค่ายของเขาไดถู้กโจมตอีย่าง
ทนัททีนัใด โดยคนพืน้เมอืงฝ่ายศตัรซูึง่เขา้มายงิในระยะใกลแ้ละบุกเขา้มา 
 เขาและคนพืน้เมอืงซึง่มจี านวนแตกต่างกนัต่างหนีกระจดักระจายหลบไปในความมดื และซ่อน
ตวัอยูใ่นกอหญา้สงู เซลสูไ์ดปื้นยาวกระบอกหนึ่งและลกูปืนบา้งเลก็น้อย เขาหลบอยูอ่ยา่งปลอดภยัในกอหญ้า 
แต่เขาหาพรรคพวกของเขาไม่พบ และเมื่อเหน็ว่าขา้ศกึไดย้ดึค่ายของเขาไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ทัง้ยงัมคีวาม
มดือยู่ขา้งหน้าเขา้อกี สองสามชัว่โมงพอจะหนีเอาตวัรอด เราจงึเริม่ออกเดนิทางไปทางทศิใต้ โดยกลุ่ม
ดาวว่าว (The Southers Cross) เป็นที่หมาย เขาหมอบคลานผ่านยามของฝ่ายขา้ศกึ แล้วว่ายน ้าข้าม
แมน่ ้า และในทีสุ่ดกห็นีออกมาได ้โยมเีครือ่งแต่งตวัแต่เพยีงเสือ้เชิต้ กางเกงขาสัน้ และรองเทา้ สองสาม
วนัต่อมาทัง้กลางวนัและกลางคนื เขามุง่เดนิไปทางทศิใต ้และตอ้งหลบซ่อนคนพืน้เมอืงฝ่ายขา้ศกึบ่อยๆ 
เขาไดย้งิกวางเป็นอาหาร 
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 คนืวนัหนึ่งเขาได้เขา้ไปในหมู่บ้านซึ่งคดิว่าเป็นมติร แต่แล้วปืนของเขาก็ถูกลกัขโมยไป เขาจงึ
ตอ้งกลบัเป็นผูห้ลบหนีอกีครัง้หนึ่ง โดยไมม่อีาวุธส าหรบัป้องกนัตนเอง หรอืยงิสตัวเ์ป็นอาหาร อยา่งไรก็
ด ีเขาไมใ่ช่คนทีย่อมแพใ้นเมือ่โอกาสแห่งชวีติเหลอือยู ่จงึไดพ้ยายามเดนิต่อไป จนกระทัง่ในทีสุ่ด ไดไ้ป
ถงึสุสานทีแ่ห่งหนึ่ง ณ ทีน่ัน่ เขาไดพ้บพรรคพวกของเขาบางคนซึง่หลบหนีมาไดเ้ช่นกนั  หลงัจากนัน้ก็
รอนแรมต่อมาจนถงึทอ้งถิน่ทีเ่ป็นมติรดว้ยความปลอดภยั แต่คนพวกนี้คงต้องประสบความยากล าบาก
อย่างมหนัต์ สามสปัดาห์ได้ผ่านพ้นไปนับตัง้แต่ถูกโจมตี และส่วนใหญ่เซลูส์ต้องอยู่คนเดียว ถูกไล่
ตดิตาม อดอาหาร หนาวอยา่งสาหสัในตอนกลางคนื และรอ้นเหงือ่หยดในตอนกลางวนั 
 ไมม่คีนใดทีจ่ะผ่านความยากล าบากอยา่งนี้มาได ้เวน้เสยีแต่ว่าจะมคีวามอดทนเป็นพเิศษ     แต่
เซลสูเ์ป็นคนทีไ่ดบ้ ารุงตนเองใหแ้ขง็แรงมาตัง้แต่เดก็ ดว้ยการรกัษาตวัและออกก าลงักาย และเขากต็ัง้ใจ
บากบัน่อยูต่ลอดเวลา 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ถา้ท่านตอ้งการผ่านพน้การผจญภยัเช่นนี้ดว้ยความปลอดภยั ในเมือ่ท่านเป็น 
      ลกูเสอืเตรยีมเป็นผูใ้หญ่และมใิช่ดแีต่ปาก ท่านจะตอ้งฝึกอบรมตนเองใหแ้ขง็แรง 
      มอีนามยัดแีละคล่องแคล่วว่องไว ตัง้แต่เดก็ 
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ใบความรู้ 
เขม็ทิศ 

 
เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการหาทศิ ท าขึ้นจากแม่เหล็กแท่งเลก็ ๆ ติดกบัแกนให้หมุนไปโดยรอบ

อย่างอสิระ โดยอาศยัคุณสมบตัขิองแม่เหลก็ทีว่่า เมื่อแขวนใหห้มุนอย่างอสิระแลว้ปลายขา้งหนึ่งจะชีไ้ป
ทางทศิเหนือเสมอ บนหน้าปัดของเขม็ทศิจะมเีครือ่งหมายแสดงทศิและเลขบอกองศาของทศิต่าง ๆ 
 
ชนิดของเขม็ทิศ 
 เขม็ทศิมหีลายชนิด เช่น  
 - เขม็ทศิตลบั เป็นเขม็ทศิแมเ่หลก็เลก็ๆ หาแนวทศิเหนือไดอ้ยา่งเดยีว  
 - เขม็ทศิแบบเลนซาตกิ ฝาตลบัมชี่องเลง็ ขงึเสน้ลวดไวต้รงกลางเพื่อช่วยในการเลง็ทีห่มาย 

- เขม็ทศิขอ้มอื 
- เขม็ทศิซลิวา (Silva) เป็นเขม็ทศิทีน่ิยมใชใ้นวงการลกูเสอื  

 
เขม็ทิศซิลวา  (Silva) 

เป็นเขม็ทศิทีท่ าในประเทศสวเีดน มไีมโ้ปรแทรกเตอรร์วมอยูด่ว้ยกนั นิยมใชก้นัทัว่โลก1 
เนื่องจากใชท้ าแผนทีแ่ละหาทศิไดด้ ีนอกจากใชง้่ายแลว้ยงัพกพาสะดวกและราคาถูกดว้ย 

 

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

 
  

 
 
 
 
 

วิธีใช้เขม็ทิศซิลวา 
 ควรใชเ้ขม็ทศิห่างจากสิง่ทีเ่ป็นเหลก็หรอืวงจรไฟฟ้า ระยะปลอดภยัโดยประมาณมดีงันี้ 
 หมวกเหลก็ 1 หลา โทรศพัท,์ลวดหนาม 10 หลา รถยนต ์20 หลา สายไฟฟ้าแรงสงู 60 หลา 
 
การหาทิศ 

วางเขม็ทศิในแนวระนาบ ปลายเขม็ทศิขา้งหนึ่งจะชี้ไปทางทศิเหนือ ค่อย ๆ หมุนหน้าปัดของ
เขม็ทศิให้ต าแหน่งตวัเลขหรอือกัษรที่บอกทศิเหนือบนหน้าปัดตรงกบัปลายเหนือของเขม็ทศิ เมื่อปรบั
เขม็ตรงกบัทศิเหนือแลว้ จะสามารถอ่านทศิต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งจากหน้าปัดเขม็ทศิ  

ลกูเสอืสามารถน าเขม็ทศิไปใชใ้นกจิกรรมต่างๆได ้เช่น การเดนิทางไกล การส ารวจป่า       การ
ผจญภยั การส ารวจและการเยอืนสถานที ่เป็นตน้ เมือ่เริม่ออกเดนิทางลกูเสอืควรหาทศิทีจ่ะมุง่หน้าไปให้
ทราบก่อนว่าเป็นทศิใด เมือ่เกดิหลงทศิหรอืหลงทางจะสามารถหาทศิทางต่าง ๆ จากเขม็ทศิได้ 
กรณีบอกมมุอะซิมทุมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด 

สมมตุวิ่ามมุอะซมิทุ 60 องศา 
1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หมนุกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิใหเ้ลข 60 อยูต่รงขดีต าแหน่งตัง้มมุ 
3) หนัตวัเขม็ทศิทัง้ฐานไปจนกว่าเขม็แมเ่หลก็สแีดงภายในตลบัเขม็ทศิชีต้รงกบัอกัษร N      บน

กรอบหน้าปัด ทบัสนิทกบัเครือ่งหมายหวัลกูศรทีพ่มิพไ์ว้ 
4) เมื่อลูกศรชีท้ศิทางชีไ้ปทศิใด ใหเ้ดนิไปตามทศิทางนัน้ โดยเลง็หาจุดเด่นทีอ่ยู่ในแนวลูกศรชี้

ทศิทางเป็นหลกั แลว้เดนิตรงไปยงัสิง่นัน้ 
กรณีท่ีจะหาค่าของมมุอะซิมทุจากต าบลท่ีเรายืนอยู่ ไปยงัต าบลท่ีเราจะเดินทางไป 

1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หนัลกูศรชีท้ศิทางไปยงัจดุหรอืต าแหน่งทีเ่ราจะเดนิทางไป           

http://thnaporn999.wordpress.com/2010/07/29/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a8-4/11-2/
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3) หมุนกรอบหน้าปัดเขม็ทศิไปจนกว่าอกัษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเขม็แม่เหลก็สี
แดงในตลบัเขม็ทศิ 

4) ตวัเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขดีต าแหน่งส าหรบัตัง้มุมและอ่านค่ามุม คอืค่าของมุมทีเ่รา
ตอ้งการทราบ 

การใช้เขม็ทิศหาพิกดัต าแหน่งในแผนท่ี 
 
ก่อนอื่นจะต้องรูว้่าตนเองอยู่ ณ ที่ใดของแผนที่ โดยใช้เขม็ทศิช่วยในการวางแผนที่ให้ถูกทศิทาง

หรอืวางแผนที่ให้ขนานกบัเส้นทางหรอืถนนพื้นที่จรงิการวางขนานกบัเส้นทางต้องระวงัไม่ให้กลบัทางทศิ
เหนือ – ใต ้โดยตรวจสอบสิง่อื่นบนแผนทีป่ระกอบอย่างน้อย 2 แห่ง 

วางเข็มทิศบนแผนที่ให้เครื่องหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่จากนัน้ก็หมุน
กระดาษแผนที่ (อย่าให้เขม็ทศิเคลื่อน) ไปจนเขม็แดงศรชี้ทศิเหนือแล้วจงึกดเขม็ทศิตดิกบัแผนที่แล้ว
หมนุแป้นบอกองศาใหต้รงทศิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้ใหม้องหาทีห่มายจรงิบนภูมปิระเทศกบับนแผนทีส่กั 2 แห่งเช่นบนภูมปิระเทศ A และ a 

บนแผนที่กบั B บนภูมปิระเทศและ b บนแผนที่ใช้บรรทดัลากเส้นจาก A a และ B b และต่อเส้นใหต้ดั
กนัจะไดต้ าแหน่ง c บนแผนทีค่อืทีท่ีเ่รายนือยู่ 
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ขัน้ต่อไปจะหาต าแหน่งใดๆบนแผนทีว่่าของจรงิบนภมูปิระเทศอยู่ทีใ่ดกห็าไดจ้ากแผนทีแ่ละตัง้
มมุเขม็ทศิไปไดต้ลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจรงิบนภูมปิระเทศไดโ้ดยเทยีบมาตราส่วนบนแผนที่ 

 
 
 
ข้อควรระวงัในการใช้เขม็ทิศ 
 1.  จบัถอืดว้ยความระมดัระวงัเพราะหน้าปัดและเขม็ทศิบอบบางอ่อนไหวงา่ย 
 2.  อยา่ใหต้ก แรงกระเทอืนอาจท าใหเ้สยีหายได้ 
 3.  ไมค่วรอ่านเขม็ทศิใกลส้ิง่ทีเ่ป็นแมเ่หลก็หรอืวงจรไฟฟ้า 
 4.  อยา่ใหเ้ขม็ทศิเปียกน ้าจนขึน้สนิม 
 5.  อยา่ใหใ้กลค้วามรอ้นเพราะเขม็ทศิจะบดิงอ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 4    การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ  
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12  แผนท่ี      เวลา   1   ชัว่โมง   

 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  บอกเครือ่งหมายต่างๆ ในแผนทีไ่ด้ 
 1.2  สามารถใชม้าตราส่วนในการเขยีนแผนทีไ่ด้ 
 1.3  บอกเสน้ทางระยะสัน้ๆ ทีก่ าหนดใหต้ามแผนที่ 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1  แผนทีช่นิดต่างๆ 
 2.2  ระยะทางในแผนที/่มาตราส่วนของแผนที่ 
 2.3  การอ่านแผนที ่
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง-เกม 
 3.2  แผ่นภาพแผนที ่
 3.3  ไมบ้รรทดั สายวดั 
 3.4  ใบความรูเ้รือ่งแผนที่ 
  3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 
          1)  พธิเีปิด (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเรยีนรูต้ามฐาน โดยมผีูก้ ากบัลูกเสอืและลกูเสอืรุ่นพีเ่ป็นวทิยากร ดงันี้ 
   ฐานที ่1   ความรูเ้รือ่งแผนที ่
   ฐานที ่2   การอ่านแผนที ่
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   ฐานที ่3   การวดัระยะทาง/มาตราส่วนของแผนที่ 
   ฐานที ่4   การหาทศิในแผนที ่
  2)  ลกูเสอืกลบัมารวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืจดัท าแผนทีห่มู่บา้นทีต่นเอง
อาศยัอยูโ่ดยใหแ้สดงเครือ่งหมาย สญัลกัษณ์และสใีนแผนทีด่ว้ย 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตการมสี่วนรว่มในกจิกรรมและการปฏบิตัิ 
 5.2  สอบถามความเขา้ใจในเรือ่งการใชแ้ผนทีแ่ละการอ่านแผนที่ 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 

 
 เพลง   

             เดินวน 

 

   เดนิเอยเดนิวน   สีค่นสีค่น 
   ขอถามสกันิด   อยูท่ศิอะไร 
   ทศิเหนือหรอืทศิใต้  ทศิไหนบอกมา 

 
 เกม   

ทิศทัง้ส่ี 
 

 1. ผูก้ ากบัลกูเสอืก าหนดทศิใหส้ีท่ศิ คอื ทศิเหนือ ทศิใต ้ทศิตะวนัออก และทศิตะวนัตก  
 2. การเล่น 
  2.1 ใหล้กูเสอืมายนืรวมกนัตามสบาย จะหนัหน้าหนัหลงัไปทางทศิใดกไ็ด้ 
  2.2 ชีแ้จงกตกิา 
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   - เมือ่ผูก้ ากบัลกูเสอืบอกทศิ โดยค าพดูสัน้ ๆ ว่า เหนือ ใต ้ออก ตก ลกูเสอืทุกคน
จะตอ้งหนัหน้าไปทางทศินัน้ทนัท ี 
  กติกา ใครหนัหน้าผดิทศิ คนนัน้ออกจากการเล่น ผูก้ ากบัลกูเสอืจะเริม่บอกทศิต่อไป และ
ใหผู้ท้ีห่นัหน้าไมถู่กทศิตามชื่อทศิจะตอ้งออกจากการเล่น จนกว่าจะเหลอืลกูเสอืคนสุดทา้ย ผูน้ัน้คอืผู้
ชนะ 

ใบความรู้ 
แผนท่ี 

 
แผนท่ี คอื สิง่แสดงรายละเอยีดของภูมปิระเทศบนพืน้ผวิโลก ทัง้ทีม่อียูต่ามธรรมชาตแิละที่มนุษย์

สรา้งขึน้ โดยจ าลองไวบ้นวตัถุพืน้ระนาบมาตราส่วน ซึง่รายละเอยีดเหล่านี้ แสดงดว้ยเสน้ ส ีและสญัลกัษณ์
ต่างๆ เช่น 

สนี ้าเงนิแก่  แสดงถงึ ทะเล มหาสมทุรทีล่กึมาก 
สฟ้ีาอ่อน  แสดงถงึ เขตน ้าตืน้ หรอืไหล่ทวปี 
สเีขยีว   แสดงถงึ ทีร่าบระดบัต ่า 
สเีหลอืง  แสดงถงึ ทีร่าบระดบัสงู 
สแีสด   แสดงถงึ ภเูขาทีส่งูปานกลาง 
สแีดง   แสดงถงึ ภเูขาทีส่งูมาก 
สนี ้าตาล  แสดงถงึ ยอดเขาทีส่งูมากๆ 
สขีาว   แสดงถงึ ยอดเขาทีส่งูจนมหีมิะปกคลุม 

ประเทศไทย เริม่ท าแผนทีใ่นสมยัรชักาลที ่4  พ.ศ. 2418  
การปรบัปรุงแผนทีข่องไทย เริม่ใน พ.ศ.2491 โดยความช่วยเหลอืจากรฐับาลสหรฐั ส่งหน่วยท า

แผนทีท่างอากาศมาท าการส ารวจและจดัท าแผนที ่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 (2 ซ.ม. ต่อ กม.) และกรม
แผนทีท่หารไดด้ าเนินการต่อมาจนปัจจบุนั 
 

ชนิดของแผนท่ี 
 แผนทีโ่ดยทัว่ไป แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 

-  แผนทีแ่บนราบ แสดงพืน้ผวิโลกความสงูต ่า ใชแ้สดงต าแหน่ง ระยะทาง และเสน้ทาง 
-  แผนทีภ่มูปิระเทศ แสดงพืน้ผวิโลกในทางราบ ไมแ่สดงความสงูต ่า ละเอยีดกว่าและใช้

ประโยชน์ไดม้ากกว่าแผนทีแ่บนราบ 
-  แผนทีภ่าพถ่าย ท าขึน้จากภาพถ่ายทางอากาศ มคีวามละเอยีดและความถูกตอ้งมากกว่าแผน

ทีช่นิดอื่นมาก สามารถมองเหน็สิง่ต่างๆ ตามธรรมชาต ิและสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้อยา่งชดัเจน  
นอกจากนี้ยงัแบ่งชนิดของแผนทีต่ามลกัษณะการใชง้าน ตวัอยา่ง เช่น 
-  แผนทีท่ ัว่ไป เช่น แผนทีโ่ลก แผนทีป่ระเทศต่าง ๆ  
-  แผนทีท่รวดทรงหรอืแผนทีนู่น แสดงความสงูต ่าของภมูปิระเทศ 
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-  แผนทีท่หาร เป็นแผนทียุ่ทธศาสตร ์ยทุธวธิ ี
-  แผนทีเ่ดนิอากาศ ใชส้ าหรบัการบนิ เพื่อบอกต าแหน่ง และทศิทางของเครือ่งบนิ 
- แผนทีเ่ดนิเรอื ใชใ้นการเดนิเรอื แสดงสนัดอน ความลกึ แนวปะการงั 
-  แผนทีป่ระวตัศิาสตร ์แสดงอาณาเขตยคุและสมยัต่าง ๆ  
-  แผนทีก่ารขนส่ง แสดงการคมนาคมทางบก เรอื อากาศ 
   ฯลฯ 

สีท่ีใช้ในแผนท่ี 
 สีด า          ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่กดิจากแรงงานมนุษย ์ยกเวน้ถนน 
 สีแดง        ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นถนน 
 สีน ้าเงิน    ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นน ้าหรอืทางน ้า เช่น ทะเล แมน่ ้า บงึ ฯลฯ 
 สีเขียว       ใชแ้ทนรายละเอยีดทีเ่ป็นป่าไม ้และบรเิวณทีท่ าการเพาะปลกู 
 สีน ้าตาล   ใชแ้ทนลกัษณะทรวดทรงความสงู 
 
 
เส้นความสงูในแผนท่ี 
 บรเิวณภเูขา จะมเีสน้สนี ้าตาลเป็นวงรอบภเูขาเป็นวงๆ แต่ละวงนัน้จะห่างไม่เท่ากนั บางวงใกลช้ดิ
กนั บางวงห่างกนั เป็นเส้นแสดงความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง (วดัที่เกาะหลกั จ.ประจวบครีขีนัธ์) 
เราจะทราบว่าภูเขานี้สูงเท่าใด ลกัษณะชนั หรอืลาดได้จากเส้นน้ี โดยระยะแต่ละวงนัน้สูงต่างกนั 500 ฟุต 
ถา้วงอยูช่ดิกนักจ็ะชนั วงห่างกนักจ็ะลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การอ่านแผนท่ี 
 วางแผนที่ในแนวราบ บนพื้นที่ได้ระดบั ทศิเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทศิเหนือ จดัให้แนวต่าง ๆ   
ในแผนทีข่นานกบัแนวทีเ่ป็นจรงิในภูมปิระเทศทุกแนว 
 โดยทัว่ไปแผนที่จะบอกที่ตัง้ของสิง่ต่าง ๆ ระบบที่ใช้ในการหาที่ตัง้ของสิง่ต่าง ๆ ที่นิยมใช้กนัม ี    
2 ระบบ คอื ระบบพกิดัภมูศิาสตร ์และระบบพกิดัตาราง 
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1. ระบบพิกดัภมิูศาสตร ์
 ใชค้่าละตจิดูหรอืเสน้รุง้ และลองตจิดูหรอืเสน้แวง เป็นตวัก าหนดทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ 

ละตจิูด เป็นเส้นที่ขดีรอบโลกตามแนวนอนขนานกนั โดยมเีส้นศูนยส์ูตร (อเิควเตอร)์ เป็นเส้น
ก าหนดเขตแบ่งโลกเป็นซกีโลกเหนือและซกีโลกใต้ เส้นละติจูดที่อยู่เหนือและใต้เส้นศูนย์สูตรเรยีกว่า
ละตจิูดเหนือและละตจิูดใต้ มจี านวนซกีโลกละ 90 เส้น มหีน่วยเป็นองศา ที่ขอบแผนที่จะมเีลขก ากบัว่า 
10, 20, 30 เรากท็ราบว่า 10 องศา, 20 องศา, 30 องศา  

ลองตจิดู เป็นเสน้ทีล่ากจากจากขัว้โลกเหนือมายงัขัว้โลกใต ้โดยเริม่จากเสน้ทีล่ากผ่านเมอืงกรนีิช 
ประเทศองักฤษ เป็นเสน้ลองตจิดูที ่0 องศา ถา้วดัไปทางขวามอืจะเป็นซกีโลกตะวนัออก ม ี180 เสน้       ถา้
วดัไปทางซา้ยมอืจะเป็นซกีโลกตะวนัตก ม ี180 เสน้ มหีน่วยเป็นองศาเช่นกนั 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.  ระบบพิกดัตาราง  
 อาศยัเสน้ตรง 2 ชุด เป็นตวัก าหนดทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ เสน้คู่ขนานในแนวตัง้เรยีกว่า เสน้พกิดั
ตัง้   เสน้คู่ขนานในแนวนอนเรยีกว่า เสน้พกิดัราบหรอืนอน เสน้คู่ขนานทัง้ 2 ชุดจะตดักนัเป็นรปู
สีเ่หลีย่มจตัุรสัเรยีกว่า พกิดักรดิ ระหว่างเสน้คู่ขนานแต่ละคู่ทัง้แนวตัง้ และแนวนอนยงัแบ่งย่อย
ออกเป็น 10 ช่องเท่า ๆ กนั   

ระบบนี้จะมใีนแผนทีท่ีล่ะเอยีดมาก คอื มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ขึน้ไป (1 ซ.ม.ต่อครึง่ กม.)   
 
ตวัอย่างการหาพิกดัจดุ A ในระบบตาราง  
 (1)  ดตูารางสีเ่หลีย่มจตุรสัทีล่อ้มรอบจุด A 
 (2)  อ่านเสน้พกิดัในแนวนอน โดยอ่านตวัเลขทีก่ ากบัเสน้แนวนอนจากซา้ยไปขวาทีผ่่านจดุ A 
 (3)  อ่านเสน้พกิดัในแนวตัง้ โดยอ่านตวัเลขทีก่ ากบัเสน้แนวนอนจากล่างขึน้บนทีผ่่านจดุ A 
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 (4)  น าเลขชุดทีอ่่านไดใ้นขอ้ (2) และ (3) มาเรยีงต่อกนัตามล าดบั ตวัเลขนี้จะเป็นพกิดัของจุด A 
 
 
 
 
 

 
 
 

 จดุ A = 937604 
 จดุ B = 920585 

  จดุ C = ………….. 
  จดุ X = …………. 
  จดุ Y = …………. 

 
 
 

จากตารางนี้ต าแหน่งของจุด  A จะอยู ่ทีเ่สน้ 93.7 ตดักบัเสน้ 60.4 จงึเขยีนและอ่านเป็น 
937604 เรยีงกนั  โดยไม่เขยีนและไม่อ่านว่าจุด ต าแหน่งจุด B กเ็ช่นเดยีวกนัอยู่ทีเ่สน้ 92 พอดกีค็อื 
92.0 ตดักบัเสน้ที่ 58.5 กอ่็าน 920585 
 
ระยะทางในแผนท่ี 
 เป็นมาตราส่วนทีย่อ่ขนาดลง คอือตัราส่วนระหว่างระยะทางในแผนทีก่บัระยะทางในภมูปิระเทศ 
เช่น 1: 50,000 หมายความว่า 1 หน่วยของระยะในแผนทีเ่ท่ากบั 50,000 หน่วยของระยะในภมูปิระเทศ
(ตอ้งเป็นหน่วยเดยีวกนั ตวัอยา่ง: 1 เซนตเิมตรในแผนทีเ่ท่ากบัระยะทาง 500 เมตรในพืน้ที)่ 
การหาทิศในแผนท่ี 
 ปกตหิวักระดาษแผนทีจ่ะเป็นทศิเหนือมลีกูศรชีอ้ยู ่วางแผนทีใ่หห้วัลกูศรในแผนทีช่ีไ้ปทางทศิ
เหนือตามเขม็ทศิ  
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 เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ลกูสาวกบัพ่อ 

 

 พ่อคนหนึ่งไปเยีย่มลกูสาวคนโตทีแ่ต่งงานกบัชาวสวน “ลกูสาวสบายดหีรอืไม ่ตอ้งการอะไรหรอื
เปล่า” พ่อถามอย่างห่วงใย ลกูสาวคนโตจงึตอบว่า “สบายดจีะ้พ่อ ลกูไมเ่ลยตอ้งการอะไรอกีนอกจาก
อยากใหฝ้นตกมามากๆ พชืผลในสวนจะไดง้อกงามด”ี 
 ต่อมาพ่อกไ็ปเยีย่มลกูสาวคนเลก็ ทีเ่ป็นภรรยาของช่างปัน้หมอ้ พ่อกถ็ามเช่นเดยีวกบัทีถ่ามลกู
สาวคนโต “ลกูสาวสบายดหีรอืไม ่ตอ้งการอะไรหรอืเปล่า” ลกูสาวทีเ่ป็นภรรยาช่างปั้นหมอ้กต็อบว่า 
“สบายดจีะ้พ่อ ลกูตอ้งการเพยีงอยา่งเดยีวคอื ไมใ่หฝ้นตก ตอ้งการมแีดดจา้ๆ หมอ้ดินทีต่ากไวก้จ็ะแหง้
เรว็จะ้พ่อ” 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนเรามกัตอ้งการแต่สิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์กบัตนเองเป็นอนัดบัแรก ทศิทางการ
    แสวงหาความตอ้งการจงึมคีวามแตกต่างกนั แต่หากมทีศิทาง เป้าหมายดงัเขม็ทศิก็
    จะน าพาไปสู่เป้าหมายชวีติไดอ้ยา่งมัน่คง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 4    การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ  
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13   นักเดินทาง     เวลา   2   ชัว่โมง   
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  สามารถบอกเครือ่งหมายจราจรและสญัลกัษณ์ในกจิกรรมการเดนิทางไกล 
 1.2  เดนิทางไกล ไป – กลบั รวมระยะทาง 10 กโิลเมตรได ้
 
2.  เน้ือหา  
  2.1  กฎและเครือ่งหมายจราจรและสญัลกัษณ์ในกจิกรรมการเดนิทางไกล 
 2.2  การเดนิทางไกล 
  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  ภาพเครือ่งหมายจราจร 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี  1 
               1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้  สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอื เกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอื รว่มกนัสนทนาอภปิรายในประเดน็ต่อไปนี้ 
      - กฎและเครือ่งหมายจราจร 
      - การปฏบิตัติามกฎจราจร 
      - การปฏบิตัตินในการเดนิทางไกล 
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   (2)  หมูล่กูเสอืรว่มกบัเพื่อนวางแผนการเดนิทาง และการเกบ็ขอ้มลูหลกัฐานการ
เดนิทาง 
   (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหลู้กเสอืเดนิทางไกล ไป – กลบั ในระยะทางประมาณ10 

กิโลเมตร กบัเพื่อน กบัหมู่ลูกเสอื อาจโดยรถจกัรยาน การเดนิเท้า โดยการขึ้น
รถยนต์ ในขณะเดนิทางไกลใหล้กูเสอืไดว้าดภาพ สเกต็ภาพ ถ่ายภาพสิง่ประทบัใจ
หรอืสถานที่  ทีป่ระทบัใจ หรอืถ่ายภาพเป็นความทรงจ าเมื่อกลบัมาแลว้ใหร้ายงาน
ต่อผูก้ ากบัลกูเสอืดว้ยวาจาและน าผลงานมาแสดงใหผู้อ้ื่นไดช้มพรอ้มอธบิายผลงาน
นัน้ดว้ย (นิทรรศการผลงานการเดนิทางไกล) 

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

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี  2 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอื เกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1)  หมูล่กูเสอืน าเสนอผลงานการไปเดนิทางไกล ดงันี้ 
      - รายงานต่อผูก้ ากบัลกูเสอืดว้ยวาจา 
      - น าหลกัการการบนัทกึ รปูภาพ หรอือื่นๆ ตามทีว่างแผนไวม้าน าเสนอใหล้กูเสอื 
        อื่นๆ ไดร้บัรู ้
      - หรอืจดันิทรรศการผลการเดนิทางไกล 
   (2)  หมูล่กูเสอือื่น ๆ รว่มกนัชื่นชม ซกัถาม 
   (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแสดงความชื่นชม และเพิม่เตมิแนวคดิทีเ่หมาะสม 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกต และศกึษาผลงานการแสดงถงึการเดนิทางไกลทีม่คีุณภาพ ปลอดภยัและไดป้ระโยชน์ 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 13 
 

 เพลง 
ข้ามถนน 

    อยา่มองเหมอ่ตอ้งดขูา้งหน้า  อกีซา้ยและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
    หากยวดยานหลายกต็อ้งอดใจทน อยา่ตดัหน้ารถยนต ์ทุกๆ คนจงระวงัเอย 
 

เดินทางไกล 

   เดนิทางไกล เดนิทางไกล  ไปไปซไิปไปซไิปดว้ยกนั 
  เหนื่อยอยา่งไรไมเ่คยหวัน่   รว่มใจกนัและสามคัค ี
  เดนิทางไปในกลางดง   ใจนึกทะนงหลงเพลนิเขาดอย 
  มุง่หน้าไปไมย่อ่หยอ่น   ลมืทุกขร์อ้นมุง่สู่ปลายทาง 

 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ไม่เอาไฟแดง 

   ณ เมอืงแห่งหนึ่งซึง่รถตดิเป็นประจ า มชีายคนหน่ึง เบื่อรถตดิมาก แต่กไ็มรู่จ้ะท าอยา่งไรด ี   ได้
แต่บ่นและด่าไปวนัๆ  จนวนัหนึ่ง เทวดาทนเสยีงบ่นของชายคนนี้ไม่ไหว จงึไดล้งจากสวรรคม์าหาชาย
คนนี้แลว้ถามว่า "ขา้ทนฟังเจา้บ่นทุกวนัจนเบื่อแลว้ เจา้มปัีญหาอะไรไหนลองเล่ามาซ"ิ ชายคนนัน้เหน็
เทวดากต็กใจ แต่กไ็มรู่จ้ะท ายงัไง ไดต้อบว่า "ทีผ่มบ่นกเ็พราะเมอืงนี้รถติดมาก ผ่านไปทีไ่หนรถกต็ดิกนั
ยาวเหยยีด"  เทวดาถามชายคนนัน้ว่า  "แล้วเจา้ต้องการอะไรล่ะ จะให้ขา้ท าให้รถทัง้หมดหายไปจาก
โลกนี้เลยกไ็ดน้ะ แต่รถของเจา้กต็อ้งหายไปดว้ยนะ เพื่อความยตุธิรรม"  ชายคนนัน้กค็า้นขึน้ว่า  "ไมเ่อา
หรอก แบบนัน้ผมจะไปท างานยงัไงล่ะท่าน เอางีก้็แล้วกนั ผมขอให้ต่อจากนี้ไปเมอืงนี้ไม่มไีฟแดงอีก
ต่อไป"   เทวดาจงึตอบว่า "เอางัน้กไ็ด"้  แลว้หลงัจากนัน้มา เมอืงนี้กไ็ม่มไีฟแดงอกีเลย ไม่ว่าจะขบัรถ
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ผ่านไปแยกไหน ไฟจราจรทุกด้านกก็ลายเป็นไฟเขยีวหมดตลอดเวลา ท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุมากมาย  ใน
ทีสุ่ดชายคนเดมิจงึตอ้งขอรอ้งใหเ้ทวดาเปลีย่นกลบัไปเป็นไฟ 3 ส ีเหมอืนเดมิ 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การปฏบิตัติามกฎช่วยใหเ้กดิความปลอดภยั 

 

ฝึกตนให้เป็นคนมีปัญญา 
 

 วธิฝึีกตนใหเ้ป็นคนมปัีญญา ประการหนึ่งคอื หยุดพูดในสิง่ทีไ่ม่ด ีเพราะค าพูดคอืประตูด่านแรก
ที่ส่งผลต่อชีวิต คนพูดจาแง่ร้าย พูดมากเกินไป ชอบบ่น หรือวิจารณ์ตลอดเวลาย่อมเกิดภาวะ
ความเครยีดตามมาเสมอ เป็นบ่อเกดิแห่งการทะเลาะววิาทท ารา้ยร่างกายตามมา 
 ลูกเสอืจงึควรคดิว่า ค าพูดเป็นเพยีงลมปาก ชวีติเราด ีหรอืไม่ด ีขึน้อยู่กบัการกระท า ส่วนชวีติ
คนอื่นจะดหีรอืไมก่เ็ป็นเรือ่งของเขา ไมไ่ดข้ึน้อยู่กบัค าพดูของเรา 
 เราจงึควรนิ่งสงบไวบ้้าง ควบคุมตนเอง ควบคุมค าพูดของเราใหไ้ด ้อย่างนี้เรยีกว่า เอาชนะใจ
ตนเอง เป็นการเกดิปัญญา แต่หากเรายงัเอาชนะใจตนเองไม่ได ้ควบคุมไม่ไดแ้มแ้ต่การพูดของตนเอง 
เรายอ่มเป็นทาสของสิง่อื่นๆ ต่อไปไมห่ยดุยัง้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า “การควบคุมตนเอง ตอ้งใชปั้ญญา ใชส้มองคดิ และระงบัทีใ่จ” จงึจะเรยีกไดว้่าเป็น 
      คนมปัีญญา 
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ใบความรู้ 
  เคร่ืองหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภยั         

 
เครื่องหมายจราจร  
 เป็นสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการควบคุมการจราจร มกัเป็นสญัญาณไฟหรอืป้าย 
 สญัญาณไฟจราจร 
 สญัญาณไฟจราจรโดยทัว่ไปประกอบด้วยสญัญาณไฟสามส ีตดิตัง้ตามทางแยกต่างเพื่อควบคุม
การจราจรตามทางแยก โดยทัง้สามส ีไดแ้ก่ สแีดงใหร้ถหยุด สเีหลอืงใหร้ถระวงั เตรยีมหยุด และสเีขยีวคอื
ใหร้ถไปได ้ 
 ส าหรบัสญัญาณไฟจราจรพเิศษ เช่น มสีเีหลอืงเพยีงสเีดยีวกระพรบิอยู่ ใช้ส าหรบัทางแยกที่ไม่
พลุกพล่านหมายถึง ให้ระมดัระวงัว่ามทีางแยก และดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง, สญัญาณไฟ
จราจรส าหรบัการขา้มถนน เป็นตน้ 

 สญัญาณไฟจราจรส าหรบัการเดินรถ ม ี3 ส ีคอื สแีดง สเีหลอืง และสเีขยีว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 สีแดง    หมายถงึ  ใหร้ถทุกคนัหยุดหลงัแนวเสน้ทีก่ าหนดไว้ 
 สีเหลือง  หมายถงึ  ใหร้ถทีแ่ล่นอยูเ่ตรยีมหยดุ  หรอืใหร้ถทีจ่อดอยูเ่ตรยีมแล่น 
 สีเขียว  หมายถงึ  ใหร้ถแล่นผ่านไปได ้

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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สญัญาณไฟส าหรบัคนข้ามถนน  
 สญัญาณไฟส าหรบัคนขา้มถนนจะมรีปูคนในสญัญาณไฟ ม ี2 ส ีคอื สแีดง และสเีขยีว 
 สีแดง    หมายถงึ หา้มขา้มถนน 
 สีเขียว  หมายถงึ ขา้มถนนได ้

 

ป้ายจราจร เป็นป้ายควบคมุการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
- ป้ายบงัคบั  มกัจะมพีืน้สขีาว ขอบสแีดง เป็นป้ายก าหนด ตอ้งท าตาม เช่น หา้มเลีย้วขวา 
- ป้ายเตือน  มกัจะมพีืน้สขีาว ขอบสดี า จะเป็นป้ายแจง้เตอืนว่ามอีะไรอยูข่า้งหน้า 
- ป้ายแนะน า  เป็นป้ายทีแ่นะน าการเดนิทางต่างๆ อาท ิทางลดั ป้ายบอกระยะทาง 
เป็นตน้ 

ป้ายจราจร ความหมาย 

 

แสดงต าแหน่งทางขา้มถนน            
 

 

เครือ่งหมายทางขา้มถนน 
 

 

โรงเรยีน ระวงัเดก็ : ทาง ขา้งหน้ามโีรงเรยีนตัง้อยูข่า้งทาง ใหข้บัรถ
ใหช้า้ลงและระมดัระวงัอุบตัเิหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึน้แก่เดก็นกัเรยีน ถา้
เดก็นกัเรยีนก าลงัเดนิขา้มถนน ใหห้ยดุรถใหเ้ดก็นกัเรยีนขา้มถนนไป
ไดโ้ดยปลอดภยั ถา้เป็นเวลาทีโ่รงเรยีนก าลงัสอน ใหง้ดใชเ้สยีง
สญัญาณและหา้มใหเ้กดิเสยีงรบกวนดว้ยประการใดๆ 

 

ระวงัคนขา้มถนน : ทาง ขา้งหน้ามทีางส าหรบัคนขา้มถนน หรอืมี
หมูบ่า้นราษฎรอยูข่า้งทาง ซึง่มคีนเดนิขา้มไปมาอยูเ่สมอ ใหข้บัรถให้
ชา้ลงพอสมควร และระมดัระวงัคนขา้มถนน ถา้มคีนก าลงัเดนิขา้ม
ถนนใหห้ยดุใหค้นเดนิขา้มถนนไปไดโ้ดยปลอดภยั 

 

เฉพาะคนเดนิ : บรเิวณทีต่ดิตัง้ป้ายเป็นบรเิวณทีก่ าหนดใหเ้ฉพาะคน
เดนิเท่านัน้ 
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หยดุ : รถทุกชนิดตอ้งหยดุเมือ่เหน็ว่าปลอดภยัแลว้ จงึใหเ้คลื่อนรถ
ต่อไปไดด้ว้ยระมดัระวงั 

 

ใหท้าง : รถทุกชนิดตอ้งระมดัระวงัและใหท้างแก่รถ และคนเดนิเทา้
ในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมือ่เหน็ว่าปลอดภยัและไมเ่ป็นการกดี
ขวางการจราจรทีบ่รเิวณทางแยกนัน้แลว้ จงึใหเ้คลื่อนต่อไปไดด้ว้ย
ความระมดัระวงั 

 
ความปลอดภยัในการเดินถนน และข้ามถนน 
 เพื่อความปลอดภยัของตนเอง ผูอ้ื่น และเป็นตวัอยา่งทีด่ ีควรปฏบิตัใินการเดนิถนน ดงันี้ 

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

การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภยัใหป้ฏบิตั ิ ดงันี้ 
1.  ขา้มสะพานลอย  ทางขา้มทีม่สีญัญาณไฟส าหรบัคนขา้ม ทางมา้ลาย หรอืบรเิวณจดุทีม่ตี ารวจ

อ านวยความสะดวก รอใหร้ถจอดสนิทก่อนจงึขา้มได ้และระมดัระวงัรถทีข่บัแซงขึน้มา 
2.  ถ้าไม่มสีะพานลอย หรอืทางข้ามที่มสีญัญาณไฟ หรอืทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ

ระมดัระวงั  หยุดทีข่อบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หนักลบัมาดูรถทางซา้ย แลว้หนักลบัไปดูรถทางขวา
อกีครัง้ เมือ่ไมม่รีถหรอืรถอยูไ่กลจงึขา้มถนนอย่างระมดัระวงั โดยเดนิทางตรง 

3. ไมค่วรวิง่ ไมค่วรเดนิยอ้นกลบักลางทาง  และไมค่วรหยดุเกบ็ของทีต่กหล่นอยูก่ลางถนน ไมว่ิง่
เล่นหยอกลอ้ คุยโทรศพัท ์หาของในกระเป๋าหรอืก้มเกบ็ของทีต่กหล่นขณะขา้มถนนเดด็ขาด  เพราะอาจ
เสยีหลกั หกลม้จนโดนรถเฉี่ยวชนได ้
 4. เพิม่ความระมดัระวงัการขา้มถนนบรเิวณทางแยก และบรเิวณทีม่สีิง่บดบงั เช่น ทา้ยรถประจ า
ทาง ซอยทีม่รีถจอด 
 5. การขา้มถนนทีม่รีถเดนิทางเดยีว ควรหยุดดูว่ารถวิง่มาจากทางใด และระมดัระวงัรถทีว่ ิง่
ยอ้นศร หากเป็นถนนทีม่เีกาะกลาง ควรขา้มทลีะครึง่ถนน และหยุดพกัทีเ่กาะกลาง  หากไม่มรีถค่อย
ขา้มครึง่หลงั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 4   การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ  
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14    ประเทศอาเซียน     เวลา   1   ชัว่โมง   
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  บอกชื่อประเทศและเมอืงหลวงของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีนได้  
 1.2  กล่าวค าทกัทายดว้ยภาษาของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซยีนไดทุ้กประเทศ  
 

2.  เน้ือหา  
  2.1  ชื่อประเทศในอาเซยีน 
 2.2  เมอืงหลวงประเทศอาเซยีน 
 2.3  การแต่งกาย / วฒันธรรม (อาหาร การแสดงการทกัทาย) 
 2.4  ความประทบัใจ / จดุเด่นของประเทศในอาเซยีน 
  

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  แผนภูมริปูภาพแสดงชนชาตอิาเซยีน 10 ประเทศ 
 3.3  แผนภูมริปูภาพแสดงสถานที ่/ สญัลกัษณ์ของประเทศอาเซยีน 
 3.4  หนงัสอื / Power point ประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ 
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานล่วงหน้าใหก้ลุ่มหมูล่กูเสอืไปสบืคน้ เรือ่งราวของประเทศ 
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   ในอาเซยีน 10 ประเทศ ในประเดน็ต่อไปนี้ 
   (1)  เลอืกประเทศทีป่ระทบัใจและตอ้งการไปเยอืนมาหมู่ละ  1 ประเทศ 
   (2)  สบืคน้เกีย่วกบัชื่อประเทศ ธงประจ าประเทศ ดอกไม ้การแต่งกาย อาหาร   
         สถานทีส่ าคญั และการทกัทาย สวสัด ีของประเทศนัน้ 
  2)  หมูล่กูเสอืเล่าเรือ่งประเทศทีช่อบและตอ้งการไปเยอืนใหท้ีป่ระชุมกองฟัง 
   โดยอาจมภีาพเพลงการทกัทายดว้ยภาษาของประเทศนัน้ดว้ย 
 4.4   ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5   พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตความรบัผดิชอบการรบัมอบหมายงาน 
 5.2  การรว่มมอืการเป็นหมู่พวกในกลุ่ม 
 5.3  การเล่าเรือ่งประเทศทีป่ระทบัใจและตอ้งการไปเยอืนว่ามกีารเตรยีมพรอ้มหรอืไม่ 
(หมายเหต ุ : กจิกรรมนี้ใชจ้ดักจิกรรมบูรณาการกบัรายวชิา อาเซยีนศกึษา) 
 

6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 
 

 เพลง 
บหุลงกากา 

 
    บุหลงกา กา้ ตูอา  แมนซอก ดเีจ มลูา 
    เมเน ซดูา ตูอา  คคินิยา ตงิกา ดวูา 
    เรซุม เรซุม เรซุม มลูาลา เรซุม เรซุม เรซุม มลูาลา 
    เรซุม เรซุม เรซุม มลูาลา บุหลงกา กา้ ตูอา 

 
 เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เวลากบันาฬิกา แตกต่างแต่เติมเตม็ 
 เวลา... เดนิไปขา้งหน้า  แต่นาฬกิา.... เดนิอยู่ทีเ่ก่า 
 เวลา... ไมอ่าจยอ้นกลบั  แต่นาฬกิา... เราหมนุยอ้นมนัได้ 
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 เวลา... เมือ่สญูเสยีไปแลว้ไมอ่าจเรยีกรอ้งคนได ้ แต่นาฬกิา... เสยีกซ็่อมหรอืซือ้ใหมไ่ด ้
 เวลา... ไดม้าฟรีๆ  ไมต่อ้งแรกกบัอะไร  แต่นาฬกิา... ยิง่สวยยิง่แพงใชเ้งนิซือ้มากเท่านัน้ 
 แลว้อยา่งนี้มนัจะคู่กนัไดอ้ย่างไร ในเมือ่มนัแตกต่างกนัมาก แต่ถา้ไม่มนีาฬกิาจะรูเ้วลาไหม หรอื
ถา้มนีาฬกิาแต่ไมรู่จ้กัเวลาจะมปีระโยชน์อะไร  
 ถงึสองสิง่นี้จะแตกต่างกนั แต่ถา้มนัจะคู่กนัแลว้ ยอ่มมจีดุร่วมกนัเสมอเพยีงแต่จะมองเหน็หรอืไม่ 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนทีม่วีธิแีตกต่าง ยอ่มช่วยเหลอืและเตมิเตม็กนัไดเ้สมอ เราต้องมองขา้มสิง่ดีๆ  
     ของกนัและกนัเสมอ 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 5   ทกัษะในทางวิชาลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15   การเกบ็รกัษาอปุกรณ์ท่ีมีคม    เวลา   1   ชัว่โมง  
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1.1  บอกวธิกีารเกบ็รกัษาของมคีม ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 1.2  ปฏบิตักิารใชเ้ลื่อย และมดีเหลาไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 1.3  ลกูเสอืสามารถจดัท า สมอบก และผ่าฟืนได้ 
 

2.  เน้ือหา  
  2.1  วธิใีชม้ดี ขวาน เลื่อยและมดีเหลาไม ้
 2.2  วธิเีกบ็รกัษามดี ขวาน เลื่อยและมดีเหลาไม้ 
 2.3  การน าไมม้าท าเป็นสมอบก ส าหรบัขงึเตน็ท์ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ฐานสาธติการเกบ็มดี ขวาน เลื่อยและมดีเหลา 
 3.3  ไมส้ าหรบัท าสมอบก และฟืน 
 3.4  ใบความรู ้
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

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



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 95 
 

     ฐานที ่ 1 วธิใีชแ้ละเกบ็รกัษามดี ขวาน และเลื่อย 
   ฐานที ่ 2 การพก น าพา และส่งมดี ขวาน เลื่อยใหผู้อ้ื่น 
   ฐานที ่ 3 การใชม้ดีเหลาไมท้ าสมอบก  
   ฐานที ่ 4 การใชข้วานตดัและผ่าไมเ้พื่อท าฟืนก่อกองไฟ 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลงลง เลกิ) 
 
 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตความถูกตอ้งจากการปฏบิตัขิณะสาธติในฐานกจิกรรม 
 5.2  ซกัถามใหอ้ธบิายวธิกีารใชแ้ละเกบ็รกัษาของมคีม 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1 ความพอเพยีง 
 6.2 ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3 รบัผดิชอบ 
 6.4 ความกตญัญู 
 6.5 อุดมการณ์คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมท่ี 15 
 

 เพลง 
ชมป่า 

 
     ป่านี้เขาว่ามวีหิก   หมูน่กนบัรอ้ยพนั 

    มาดว้ยกนั ๆ ชมไพร  นะเพื่อนเอยใหเ้พลดิเพลนิ 

    ป่านี้เขาว่ามคีวามสุข    สนุกดงัเชือ้เชญิ 

    มาก้าวเดนิ ๆ ชมไพร  นะเพื่อนเอยวไิลตา 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ชีวิตและธรรมชาติ 
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 ชวีติจะมพีลงั ถ้าลูกเสอืทุกนาย ตื่นเชา้และนอนแต่หวัค ่า เพราะชวีติของเราจะเป็นนายของ
เวลา หรอืเป็นทาสของเวลากข็ึน้อยู่กบัเรามวีนิัยในการใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์อย่างไร 
 เวลาตื่นนอนเป็นหวัใจของชวีติ เป็นจดุเริม่ตน้ของการใชช้วีติทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาต ิเราไม่มวีนั
เอาชนะธรรมชาตไิด ้เราจงึต้องเรยีนรูท้ี่จะอยู่ร่วมกบัธรรมชาตอิย่างกลมกลนื เมื่อคนเราควบคุมเวลาตื่น
นอนได ้ย่อมควบคุมเวลาในการใชช้วีติได ้หากเราควบคุมเวลาในการใชช้วีติไม่ได ้ชวีติเรากจ็ะรวนไปทัง้
วนั เวลาจะหดลงภาระจะเพิม่ขึน้ อะไรทีค่นท าจะไม่ไดท้ า ชวีติทีค่วรจะเรยีบง่าย กจ็ะยุ่งเหยงิทัง้วนัเป็น
ทวคีณู 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การบรหิารเวลาอย่างมปีระสทิธภิาพจะช่วยใหสุ้ขภาพจติด ีพลงัชวีติกจ็ะเกดิขึน้การ

ด าเนินชวีติจะเป็นไปอยา่งราบรื่น 
ใบความรู้ 

การเกบ็รกัษามีด - ขวาน 
 

การใช้และการเกบ็รกัษามีดและขวาน 
 มดีและขวานเป็นเครือ่งมอืจ าเป็นทีล่กูเสอืตอ้งใชใ้นการอยูค่่าย เพื่อตดั ทอน เสีย้มไม ้แต่การใช้
ตอ้งใหถู้กวธิแีละระวงัมใิหเ้กดิอนัตราย ดงันี้ 
มีด 
 มดีเป็นเครื่องมอืที่ใช้ส าหรบัฟัน จกั เหลา ผ่า ตัด ลิดหรอืถางวสัดุต่างๆ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ 
ต้นหญ้า เนื้อ ผกั เป็นต้น มดีมรีปูร่างและขนาดแตกต่างกนัตามความเหมาะสมของการใชง้าน เราอาจ
จ าแนกมดีตามขนาดไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
 1. มีดเลก็ ไดแ้ก่ มดีพกประจ าตวั และมดีทีใ่ชใ้นการท าครวั 
  (1) มดีพกประจ าตวั เป็นมดีใชพ้กพาตดิตวัอยู่เสมอในขณะอยู่ค่ายพกัแรม หรอืเดนิทางไกล 
ตวัมดีประกอบไปดว้ยส่วนใบมดีและดา้ม มดีพกประจ าตวัมไีวเ้พื่อตดัเชอืก ลดิกิง่ไมข้นาดเลก็ หรอือาจ
ใชใ้นการประกอบอาหาร เป็นตน้ หลงัจากใชแ้ลว้ตอ้งเกบ็รกัษาและซ่อมแซม ตอ้งหมัน่ลบัใหค้มอยู่เสมอ
และชโลมน ้ามนัเพื่อป้องกนัสนิม หมัน่ตรวจดอูยา่ใหใ้บมดีโยกคลอนหรอืดา้มมดีแตกหกั 
     (2) มดีทีใ่ชใ้นการท าครวั เป็นมดีบางขนาดเลก็ส าหรบัการประกอบอาหาร อาจไม่จ าเป็นใน
การอยู่ค่ายพักแรม เพราะอาจใช้มีดพกประจ าตัวแทนก็ได้ วิธีการบ ารุงรกัษาเช่นเดียวกับมีดพก
ประจ าตวั 
 2. มีดใหญ่ ไดแ้ก่ มดีโต้ มดีดายหญ้า มดีพรา้ถางเป็นมดีทีม่คีวามจ าเป็นในการอยู่ค่ายพกัแรม
เป็นอยา่งมาก มสี่วนประกอบ 2 ส่วน คอื ส่วนใบมดีและส่วนดา้ม ส่วนใบมดีจะตอ้งลบัใหค้ม เชด็ใหแ้หง้ 
ทาน ้ามนัทุกครัง้ที่ใช้งานเสรจ็แลว้ การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมต้องหมัน่ตรวจดูว่าดา้มมดีอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ดหีรอืไม่ ใบมดีโยกคลอนหรอืไม่ และถ้าใบมดีโยกคลอนควรเปลี่ยนด้านมดีเสยีใหม่เพื่อความ
แขง็แรง วธิใีชค้วรใหห้่างจากผูอ้ื่น และใชง้านดว้ยความระมดัระวงั ไมป่ระมาทหรอืคกึคะนอง 
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มีดชนิดต่างๆ 

 
ขวาน 
 ขวานเป็นเครือ่งมอืทีท่ าดว้ยเหลก็มสีนัหนาใหญ่ใชส้ าหรบัตดั ฟัน ผ่า ตอก ทุบ และถากไม้    อาจ
จ าแนกขวานออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
 1. ขวานไทย เป็นขวานพืน้เมอืง เหมาะส าหรบัคนไทย และมขีนาดแตกต่างกนั 2 ชนิด คอื ขวาน
ไทยขนาดเลก็ ท าดว้ยเหลก็หน้าตรง ดา้นคมค่อนขา้งบาง กวา้งประมาณ 3 นิ้ว และส่วนสนัหนาประมาณ  
2 – 2½ นิ้ว ซึง่มรีตูรงกลางส าหรบัสอดใส่ดา้ม ซึง่ท าดว้ยไมย้าวประมาณ 12-14 นิ้ว ขวานชนิดนี้มนี ้าหนัก
ค่อนขา้งเบา ขวานไทยขนาดใหญ่ มลีกัษณะรปูร่างคลา้ยกบัขวานไทยขนาดเลก็ แต่มขีนาดใหญ่กว่าและ
มดีา้นยาวประมาณ  2 เท่า จงึเหมาะทีจ่ะใชใ้นงานหนกั เช่น การโค่นและการผ่าไมข้นาดใหญ่ เป็นตน้ 
 2. ขวานฝรัง่ เป็นขวานจากต่างประเทศ ทีน่ิยมใชก้นัม ี2 ชนิด คอื ขวานฝรัง่ขนาดเลก็ ท าด้วย
เหล็กกล้า ด้านคมค่อนข้างบาง กว้างประมาณ 4½ นิ้ว ส่วนสนักว้างประมาณ  2½ นิ้วมชี่องเป็นวงรี
ส าหรบัใส่ด้ามไม้เนื้อแขง็ซึ่งมคีวามยาวประมาณ 14 นิ้ว ส่วนขวานฝรัง่ขนาดใหญ่ มรีูปร่างเหมอืนกับ
ขวานฝรัง่ขนาดเลก็ แต่มขีนาดโตขึน้เลก็น้อย และมดีา้มยาวประมาณ 2 เท่า 
 

ขวานมีส่วนประกอบท่ีส าคัญ 2 ส่วน คือ  
ส่วนตวัขวาน ซึง่ท าดว้ยเหลก็ และส่วนดา้มทีท่ าดว้ยไม ้

  
 
 
 

    
การใช้และเกบ็รกัษามีดและขวาน 

 มดีและขวานเป็นเครื่องมอืที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ค่ายพกัแรมของลูกเสอืมาก เนื่องจากการ
พักแรมมกันิยมเลือกสถานที่เป็นสนาม ป่าไม้ หรือแถวภูเขา ซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นต้นไม้ ต้นหญ้า         
จงึจ าเป็นตอ้ง ตดั ลดิ ถาก หรอืถางใหม้สีถานทีเ่หมาะแก่การพกัแรมคา้งคนืและแมล้กูเสอืพกัอาศยัอยู่ที่

มีดพกประจ าตัว 

มีดท าครัว มีดโต้ มีดพร้าถาง มีดดายหญ้า 

ภาพส่วนต่างๆ ของขวาน 

หัวขวาน 

บ่าขวาน 

ด้ามขวาน 

ปลายด้าม 

สันขวาน 
คมมีด ใบมีด 
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บา้นกต็อ้งมกีารใชม้ดีและขวาน ดงันัน้จงึจ าเป็นตอ้งรูจ้กัวธิกีารใชแ้ละการเกบ็รกัษามดีและขวาน เพื่อจะ
ใชไ้ดอ้ยา่งทนทานและปลอดภยั ควรปฏบิตัดิงันี้ 
 1. อย่าวางมดีหรอืขวานไว้บนพื้น เพราะจะเป็นอนัตรายต่อตนเองและผู้อื่นที่เผลอไปเตะหรอื
เหยยีบเขา้ นอกจากนัน้การวางมดีและขวานไวบ้นพืน้จะท าใหเ้กดิมสีนิมได้ 
 2. อยา่ใชม้ดีหรอืขวาน หัน่ ถาก ตดั ฟัน วตัถุทีแ่ขง็เกนิไป เพราะจะท าใหบ้ิน่หรอืหมดคม ตอ้งใช้
มดีหรอืขวานใหเ้หมาะกบังาน 
 3. อยา่เอามดีหรอืขวานไปหัน่ เชอืด ตดัของรอ้น หรอืลนไฟเพราะจะท าใหค้มมดีหรอืขวนทื่อได ้
 4. การถอืมดีและขวานต้องหนัคมใหอ้อกนอกตวั ทัง้นี้เพื่อป้องกนัการพลัง้เผลอ หรอืเกดิหกล้ม 
คมมดีและขวานอาจบาดหรอืเฉือนเราได ้
 5. การส่งมดีและขวานใหแ้ก่กนั อย่างใชว้ธิโียนหรอืขวา้ง แต่ผูส้่งจะต้องจบัสนัมดีหรอืขวาน หนั
คมมดีออกนอกตวั หรอืหนัดา้มคมลงบนพื้น ส่งดา้มมดีหรอืขวานใหผู้ร้บัจบั เมือ่ผูร้บัจบัดา้มมดีหรอืขวาน
แน่นแลว้    ผูส้่งจงึปล่อยมอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน ามีดและขวานไปใช้อย่างถกูวิธี 
 

 6. หลงัจากใช้มดีและขวานแล้วทุกครัง้ ต้องล้างให้สะอาด เชด็ให้แห้ง ทาน ้ามนัแล้วเก็บเข้าที่ให้
เรยีบรอ้ย 
 7. ถ้าเป็นมดีหรอืขวานที่มปีลอก มหีน้ากาก ควรสวมปลอกหรอืหน้ากากก่อนแล้วจงึเก็บหรอื
พกพาไป 
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 8. เมื่อความคมของมดีหรอืขวานหมดไป ต้องน าไปลบั
กบัหนิลบัมดีหรอืหนิกากเพชรใหค้ม 
 9. ถา้ดา้มมดี หรอืดา้มขวานหลวม แตก หรอืรา้วตอ้ง
รบีซ่อมแซมใหม้ัน่คง เพื่อความปลอดภยัในการพกพา 
 การใช้มีดเหลาสมอบก  ในการอยูค่่ายพกัแรมลกูเสอื
อาจตอ้งตดัไมใ้นป่ามาท าสมอบก จงึควรปฏบิตัดิงันี้ 
 1. หาไมเ้นื้อแขง็ เสน้ผ่านศูนยก์ลาง ประมาณ 1 นิ้ว  
มา  2-3 ตน้ โดยลดิกิง่ก้านออกใหห้มด 
 2. ทอนไมใ้หเ้ป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 ฟุต ตามจ านวนทีต่อ้งการ 
 3. ใชม้ดีอโีตห้รอืมดีพรา้ เสีย้มปลายท่อนไมด้า้นหนึ่งโดยท ามุมเอยีงประมาณ 45 องศา และไม่
ตอ้งใหป้ลายแหลมมากนกัเพราะจะท าใหป้ลายหกัง่ายเวลาตอก 
 4. หากลกูเสอืมแีต่มดีพก เมือ่ตอ้งการเหลาสมอบก เนื่องจากตอ้งออกแรงมากและมดีอาจแฉลบได้
 5. เหลาตวัสมอบกใหเ้กลีย้งเกลา 
 
 การใช้ขวานผ่าไม้และตดัไม้ 
 การใชข้วานตดัผ่าไมเ้พื่อเตรยีมก่อกองไฟ 
 การใชข้วานตดัผ่าไมร้ะวงัอย่าใหพ้ลาดเขา้หาตวัไม่ตดั
ตาไมแ้ขง็ๆ เมื่อลดิกิง่ทีแ่หง้หรอืเกะกะรอบๆ ต้นไมใ้หล้ดิตาม
กิง่อย่ายอ้นกิง่ อย่าตดัไมส้ดจากต้นจนเหลอืใช ้ควรอนุรกัษ์ล า
ต้นและกิง่ใกล้ๆ  ยอดใหเ้จรญิเตบิโตต่อไปมใิหเ้กดิอนัตรายต่อ
ตน้ไม ้
 วธิตีดัหรอืผ่าไม้  ก่อนจะตดัหรอืผ่า  ไม้ให้หาขอนไม้
หรอืสิง่ของอย่างใด  รองพืน้ทีเ่สยีก่อนจะฟันเฉียงลง อยา่ฟันตรงๆ และระวงัในเรือ่งทีห่มาย จบัขวานให้มัน่ 
ฟันลงทีจ่ดุตามตอ้งการ แต่อยา่เพิม่แรงในขณะทีฟั่นลงไป 

การใชข้วานตดัไมแ้ละผ่าไม ้

การใช้มีดลิดกิ่งไม้ 

การใช้ขวานผ่าไม้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 5   ทกัษะในทางวิชาลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16    การผกูเง่ือนส าหรบัช่วยชีวิต   เวลา   1   ชัว่โมง  

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

  ลกูเสอืสามารถผกูเงือ่นทีใ่ชส้ าหรบัช่วยชวีติคนได้ 

 
2.  เน้ือหา  
  2.1  การผกูเงือ่นบ่วงสายธนู 
 2.2  การผกูเงือ่นบ่วงสายธนูสองชัน้ 
 2.3  การผกูเงือ่นบ่วงสายธนูสามชัน้ 
 2.4  การผกูเงือ่นบ่วงสายธนูพนัหลกั 
 2.5  การผกูเงือ่นเก้าอี้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 

 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  แผนภูมเิงือ่นบ่วงสายธนู  เงือ่นบ่วงสายธนู 2 ชัน้ เงื่อนบ่วงสายธนู 3 ชัน้ เงือ่นบ่วงสายธนู

พนัหลกั  เงือ่นเก้าอี ้
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 3.3  เชอืกประจ ากายส าหรบัใชผ้กูเงือ่น และเชอืกส าหรบัสาธติการผกูเงือ่น 
 3.4  ใบความรู ้
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

 

4.  กิจกรรม 

          1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจแยก) 
 2)  เพลง หรอืเกม 

 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึเหตุการณ์อนัตรายทีเ่กดิขึน้ และอาจมคีนตอ้งการ 

   ความช่วยเหลอื เล่น การตกน ้า การตกเหว การไต่จากทีส่งู 

   2)  รว่มกนัอภปิรายถงึการช่วยเหลอืทีอ่าจท าไดโ้ดยการใชเ้ชอืกและเงือ่นต่าง ๆ 

  3)  แบ่งหมูล่กูเสอืเรยีนผกูเงือ่นตามฐาน โดยผูก้ ากบัอธบิายและสาธติ แลว้ใหล้กูเสอื 
   ฝึกปฏบิตั ิดงันี้ 

ฐานที ่ 1  เงือ่นบ่วงสายธนู 
ฐานที ่ 2  เงือ่นบ่วงสายธนู 2 ชัน้ และ 3 ชัน้ 
ฐานที ่ 3  เงือ่นบ่วงสายธนูพนัหลกั 
ฐานที ่ 4  เงือ่นเกา้อี ้

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

  
5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกต ความสนใจ 
 5.2  ตรวจสอบความถูกตอ้งการแสดงวธิผีกูเงือ่นบ่วงสายธนูและเงือ่นเกา้อี้ 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 

 
ภาคผนวกประกอบแผนกิจกรรมท่ี 16 
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 เพลง 

เง่ือน 
 

    เชอืกขนาดเท่ากนั   ต่อกนัดว้ยเงือ่นพริอด 
   สองเสน้ไมเ่ท่ากนัตลอด   สมาธสิอดต่อกนัเป็นเสน้ยาว 
   บ่วงสายธนู    อาจช่วยกู้ชวีติยนืยาว 
   กระหวดัไมใ้ชเ้ชอืกเสน้ยาว (ซ ้า)  ลากอา้วๆ ไมข่าดหลุด เลย 
 
 
 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

คิดก่อนพดู 
 

 ชายสองคนเป็นพี่น้องกนั พวกเขาเลี้ยงหมาสขีาวหนึ่งตวั วนัหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยีย่มญาต ิ
ระหว่างทางฝนเทลงมาอยา่งหนกัท าใหเ้สอืสขีาวของเขาเปียกโชก เมือ่ไปถงึบา้นญาตจิงึตอ้งเปลีย่น   ใส่
เสือ้ผา้ชุดด าแทน เมื่อกลบับา้นในตอนเย็น หมาจ าเขาไม่ไดจ้งึเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผูน้้องโกรธ
มาก รอ้งด่าพลางไล่ตหีมาไปรอบๆ บา้น ชายผูพ้ีม่าพบเขา้จงึรอ้งหา้มพรอ้มกบัพูดว่า “อย่าตมีนั อย่าตี
มนั” ชายผูน้้องพูดว่า “ตใีหต้าย หมาระย า จ าเจา้ของไม่ได้” ชายผูพ้ีจ่งึกล่าวเตอืนสตผิูน้้องว่า   “ถา้หมา
สขีาวของเรามนัออกจากบ้านไปแลว้กลายเป็นหมาด า เมื่อกลบัมาเจา้จะจ าได้หรอืไม่ ” ชายผูน้้องจงึได้
สต ิเพราะไมส่ามารถตอบค าถามของพีไ่ด ้
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เวลาเราจะท าหรอืพดูอะไรกต็ามจะตอ้งคดิใหร้อบคอบเสยีก่อน 
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ใบความรู้ 
 

เง่ือนเชือก 
 เงื่อนเชอืกกย็งัมบีทบาทและความส าคญัส าหรบัการด าเนินชวีติของคนเรา ถงึแมว้่าเทคโนโลยี
ต่างๆ จะเจรญิเขา้มากต็าม จะเหน็ไดว้่าเงื่อนเชอืกจะเกีย่วขอ้งกบัเราตัง้แต่แรกเกดิเมื่อเราคลอดออกมา
หมอจะใหเ้ชอืกในการผกูสายสะดอื ตอนเดก็ใชเ้งือ่นเชอืกผกูท าเปลนอน ผกูสายมุง้ ตอนโตใชเ้งือ่นเชอืก
ผกูรองเทา้         ผกูเนคไท ผกูสิง่ของต่างๆ และยงัใชเ้งือ่นเชอืกถกัเป็นเสือ้ผา้เครือ่งนุ่มห่มและเครือ่งใช้
ต่างๆ หลายชนิด บางครัง้เงื่อนเชอืกยงัมบีทบาทกบัเราอกี อาจจะช่วยชวีติให้รอดพ้นจากอนัตรายได้ 
ตอนเสียชีวิตเชือกยงัมีบทบาทอีก เงื่อนเชือกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของเรา 
เพราะฉะนัน้ลกูเสอืวสิามญัควรจะตอ้งศกึษาเรือ่งเงือ่นเชอืกเพื่อจะไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในโอกาสต่อไป 
 
คณุสมบติัของเชือกและการใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือกต่างๆ 
 เชอืกเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัผูก จากวสัดุต่างๆ ที่เป็นเส้นเลก็ๆ ยาวๆ เอามาทบกนัหลายๆ เส้น
หรอืจะน ามาฟัน่กนัเป็นเกลยีวท าใหม้ขีนาดใหญ่และยาว เหมาะแก่การใชง้านประเภทต่างๆ ทีต่อ้งการ 
 
เชือกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท คือ 
 เชือกท่ีท าจากพืช โดยน าส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ต้น เปลือก ใยของพืชมาท าความสะอาด     
แล้วน ามาฟัน่เป็นเกลียวหรอืทบกันให้มีขนาดพอดี พืชที่สามารถน ามาท าเป็นเชือกได้ เช่น เถาวลัย์     
กาบกลว้ยตากแหง้ ใยมนิลา ตน้กก หวาย ใยฝ้าย เปลอืกปอ ไมไ้ผ่ (ท าตอกมดัสิง่ของได)้ เป็นตน้ 
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 เชือกท าจากอวยัวะบางส่วนของสตัว ์เช่น หนังสตัว์ ใยไหม เป็นต้น โดยน ามาเป็นเส้นเล็กๆ 
แลว้น ามาฟัน่ใหเ้ป็นเกลยีวหรอืทบกนัใหม้ขีนาดเหมาะสมกบัการใชง้าน 
 เชือกท าจากแร่โดยเอาแร่บางชนิด เช่น แร่เหลก็ อลูมเินียมมารดีใหเ้ป็นเส้นเลก็ๆ เรยีกว่าเส้น
ใยโลหะ เอาหลายๆ เสน้ แลว้น ามาฟัน่ใหเ้ป็นเกลยีวหรอืใชง้านเป็นเสน้เลก็ๆ ลวด ลวดสลงิ เป็นตน้ 
 เชือกท าจากสารเคมี หรอืเชอืกที่ท าจากเส้นใยสงัเคราะห์ ได้จากการน าเอาสารเคมบีางชนิดมา
สงัเคราะหด์ว้ยกรรมวธิต่ีางๆ จนไดเ้ป็นเสน้ใยแลว้น าเสน้ใยมาทบกนั ฟัน่เป็นเชอืก เชอืกไนล่อน เป็นตน้ 
 
เชือกท่ีเราน ามาใช้งานทัว่ไปในปัจจบุนัท่ีท าจากวสัดตุ่าง ๆ มชีื่อเรยีก คอื 

- เชือกป่าน ท าจากเปลือกต้นเฮมพ์ หรอืกัญชาเป็นเชือกสีเหลืองอ่อน มคีวามเหนียวและ
แขง็แรงด ีแต่มคีวามทนทานน้อย ผุง่ายขาดเรว็ ในการทีจ่ะใชเ้ชอืกป่านใหไ้ด้ทนทาน จงึเอา
เชอืกป่านชุบน ้ามนัดนิ เราเรยีกว่าเชอืกน ้ามนั มคีุณสมบตัอ่ิอนตวัไม่ดูดอมน ้า จงึเหมาะที่จะ
ใชใ้นการผูส้ ิง่ของไดด้ ีเชอืกน ้ามนัขนาดเลก็ 1 นิ้ว เรยีกว่า เชอืกกญัชา ชาวเรอืนิยมใชผู้กโยง
เรอืและใชผ้กูส่วนประกอบเสาใบเรอืเลก็ 

- เชอืกมะลลิา ท ามาจากเปลอืกต้นอะคาบามมีากในประเทศฟิลปิปินส์ เชอืกเหนียวแขง็แรงกว่า
เชอืกป่านชุบน ้ามนัดนิ มคีวามอ่อนตวักว่า แต่ผุเรว็กว่าเชอืกป่าน มปีระโยชน์ใชท้ ารอก ท าสลงิ               
ใชผ้กูโยงเรอื 

- เชอืกกาบมะพรา้ว ท าจากเสน้ใยมะพรา้ว มนี ้าหนกัเบาลอยน ้าได ้มคีวามฝืดด ีไมอ่มน ้า ผุยาก          
จงึเป็นเชอืกทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านในน ้า ประโยชน์ ใชท้ าเชอืกลากจงูหรอืโยงเรอื พ่วงเรอื 
ท าความสะอาดงา่ย แต่มคีวามเหนียวน้อยกว่าเชอืกอื่นๆ ขนาดเดยีวกนั 

- เชอืกมะเลน็ เป็นเชอืกป่านขนาดเลก็ แต่น ้าไปชุบน ้ามนัดนิ ใชไ้ดท้นกว่าเชอืกป่านธรรมดา ไม่
อมน ้า ผกูมดัพนัรอบปากขอรอก ป้องกนัไมใ่หส้ิง่ของทีแ่ขวนอยูใ่นรอกหลุดออกจากขอ 

- เชอืกน ้ามนั เป็นเชอืกป่านขนาดใหญ่ที่ชุบน ้ามนัดนิ อ่อนตวักว่าเชอืกป่านธรรมดา ใชไ้ด้ทน
ไมอ่มน ้า กร ่าแดดกร ่าฝนไดด้กีว่าเชอืกอื่นๆ 

- เชอืกปอ ท าจากปอกระเจา เป็นเชอืกขนาดเลก็แขง็ก่อนใช้น าไปชุบน ้าก่อน เชอืกจะอ่อนตวั
และเหนียว ท าใหผ้กูงา่ยขึน้ เชอืกปอท าในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ 

- เชอืกสปันยาร์น เป็นเชอืกเกลยีวหยาบ ฟัน่เป็นเกลยีว 3 – 4 เกลยีว บางชนิดชุบน ้ามนัดนิ  
ท าใหเ้ชอืกอ่อนตวัไมอ่มน ้า ใชส้ าหรบัอุดรรู ัว่ต่าง  ๆเช่น อุดตะเขบ็เรอืขนาดใหญ่ก่อนยาเรอื ดว้ยชนั 

- เชอืกดา้ย ท าจากดา้ยดบิหรอืดา้ยฟอก เป็นเชอืกทีอ่่อนตวัมาก ขดเกบ็ไดง้า่ย มสีขีาว      มอด
ปลวกไม่ชอบอาศยักดักิน ประโยชน์ใช้ท าแห อวน สวงิ หรอืผูกมดัสิง่ของเล็ก มหีลายชนิด 
ขนาดเลก็มากๆ ใชใ้นการปักเยบ็ 

- เชอืกสายล็อค ท าจากป่านอย่างด ีถกัเป็นเส้น ไม่ได้ใช้ฟัน่เป็นเกลยีวอย่างเชอืกชนิดอื่นๆ    
ใชท้ าสายลอ็คเครื่องวดัระยะทางเดนิเรอื ใชท้ าบ่วงบาศ ชนิดทีท่ าจากใยไนลอนใชโ้รยตวัจาก
ทีส่งูได ้คุณสมบตัไิมอ่มน ้า ไมข่าดงา่ย 
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- เชอืกลวด ท าจากโลหะเส้นเลก็ๆ ใช้ท าลวดสลงิขงึโยงวตัถุต่างๆ คุณสมบตัแิขง็แรง ไม่อมน ้า 
ทนทาน รบัน ้าหนักได้มาก ใชผู้กมดัสิง่ของก็ได ้และเชือกลวดชนิดฟัน่เป็นเกลยีวมไีส้เป็นลวด
แขง็งอเกบ็ไดย้กมกี าลงัยกและฉุดไดม้าก ประโยชนใชท้ าลวดขงึโยงสลงิยดึสิง่ต่างๆ ใหอ้ยู่กบัที ่
เช่น โยงยดึเสาไฟฟ้า 

- เชอืกไนลอน ท าจากเสน้ใยไนลอนซึง่เป็นใยสงัเคราะห ์คุณสมบตัเิหนียวมาก ไม่ดูดน ้าทนต่อ
ดนิฟ้าอากาศและความชืน้ มอดปลวกไมก่ดักนิ แต่มคีวามยดืตวัไดม้ากกว่าเชอืกประเภทอื่นๆ 
เหมาะใชง้านทัง้บนบกและในน ้า ขอ้เสยีคอืปมเงือ่นจะคลายง่าย 

 
เง่ือนเชือกตามหลกัสตูรลูกเสือโลกมีดงัน้ี 
 เง่ือนพิรอด (Reef Knot) 
ประโยชน์ 1. ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดเดยีวกนั 
  2. ใชเ้ป็นเงือ่นในการพยาบาล เช่น ผา้ผูกพนัแผล 
  3. ใชผ้กูปลายเชอืกของเงือ่นกากบาทญีปุ่่ น 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีผกู  วธิทีี ่1 
 ขัน้ที ่1 ปลายเชอืกดา้นซา้ยทบัดา้นขวา 
 ขัน้ที ่2 – 3 ออ้มปลายเชอืกดา้นซา้ยลงใตเ้สน้เชอืกดา้นขวาใหป้ลายเชอืกตัง้ขึน้ แลว้รวบปลาย
เชอืกเขหากนัโดยใหด้า้นขวาทบัดา้นซา้ย 

ขัน้ที ่4 ออ้มปลายเชอืกขวามอืลอดใตเ้สน้ซา้ยมอื จดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 

 
วิธีผกู  วธิทีี ่2 (เงือ่นพริอด) เมือ่ปลายเชอืกมคีวามแขง็มาก 
 ขัน้ที ่1 ขดปลายเชอืกดา้นซา้ยงอเป็นบ่วง สอดปลายเชอืกดา้นขวาขึน้ในบ่วง 
 ขัน้ที ่2 มว้นเสน้ขวามอืลงอ้อมดา้นหลงัของบ่วง 
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ขัน้ที ่3 สอดปลายเชอืกเสน้ขวามอืลงในบ่วง แลว้จดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 
 
 

 
  
 
เง่ือนขดัสมาธิ (Sheet Bend) 
ประโยชน์ 1.  ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั 
  2.  ใชผ้กูกบัสิง่ทีเ่ป็นขอหรอืเป็นหอูยูแ่ลว้ เช่น ธงชาต ิเป็นตน้ 
 
วิธีผกู   ขัน้ที ่1 งอเชอืกเสน้ใหญ่ใหเ้ป็นบ่วง สอดปลายเสน้เลก็เขา้ในบ่วงโดยสอดจากขา้งล่าง 
  ขัน้ที ่2 มว้นเสน้เลก็ลงออ้มดา้นหลงัเสน้ใหญ่ทัง้คู่  
      ขัน้ที ่3 จบัปลายเสน้เลก็ขึน้ไปลอดเสน้ตวัเองเป็นการขดัไว ้จดัเงือ่นใหแ้น่นและเรยีบรอ้ย 
 

 
 
 
เง่ือนผกูกระหวดัไม้ (Simple Turn and Two Half Hitch) 
ประโยชน์ 1. เป็นเงือ่นผกูสตัว ์เรอื แพ ไวก้บัหลกัหรอืห่วง 
  2. ใชใ้นเงือ่นบุกเบกิ โดยปิดหวัเงือ่นตะกรดุเบด็กนัเงือ่นตะกรดุเบด็หลุดหรอืคลาย 
  3. เป็นเงือ่นทีผู่กงา่ยแกง้่าย 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 
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วิธีผกู   ขัน้ที ่ 1  ออ้มปลายเชอืกไปคลอ้งหลกัหรอืราวหรอืบ่วง ใหป้ลายเชอืกอยูข่า้งบนเสน้เชอืก 
  ขัน้ที ่ 2  สอดปลายเชอืกลอดใตเ้ชอืกเขา้ไป 
  ขัน้ที ่ 3  ออ้มปลายเชอืกขา้มเสน้ทีเ่ป็นบ่วงและเสน้ทีเ่ป็นตวัเชอืก 
  ขัน้ที ่ 4  สอดปลายเชอืกลอดใตต้วัเชอืก เลยขา้มไปเสน้บ่วงจดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 
เง่ือนบ่วงสายธนู (Bowline)  
ประโยชน์ 1. เป็นเงือ่นทีไ่ม่รดูเขา้ไปรดัสิง่ทีผ่กู จงึเหมาะทีจ่ะคลอ้งสตัวไ์วก้บัหลกั ท าใหห้มุนไดร้อบ 
  2. ใชเ้ป็นบ่วงคลอ้งช่วยคนตกน ้า ขณะทีล่ากขึน้มาจะไมร่ดูเขา้ไปรดั (เวลาลากตอ้งจบัตน้คอ

คนตกน ้าใหห้งายขึน้ เพื่อใหจ้มกูพน้น ้า) 
  3. ใชค้ลอ้งคนหยอ่นจากทีสู่ง หรอืดงึจากทีต่ ่าขึน้ทีส่งู 
วิธีผกู  วิธีท่ี 1 ท าบ่วงนอกตวั (เพื่อช่วยเหลอืหรอืคลอ้งผูอ้ื่น) 
 ขัน้ที ่1 ขดเชอืกใหเ้ป็นบ่วงคลา้ย เลข 6 ถอืไวด้ว้ยมอืซา้ย 

ขัน้ที ่2 มอืขวาจบัปลายเชอืกสอดเขา้ไปในบ่วง (สอดจากดา้นล่าง) 
ขัน้ที ่3 จบัปลายเชอืกออ้มหลงัตวัเลข 6 แลว้สอดปลายลงในบ่วงหวัเลข 6 จดัเงือ่นใหแ้น่นและ
เรยีบรอ้ย  

 
 

 
 

 
 

 
วิธีท่ี 2  (เงือ่นบ่วงสายธนู) เป็นการผูกห่วงในตวัเพื่อช่วยเหลอืตนเอง 
ขัน้ที ่1 ใชม้อืซา้ยจบัเชอืกใหเ้หลอืส่วนปลายเชอืกประมาณ 1 เมตร มอืขวาออ้มไปหลงัจบัปลาย

เชอืกขึน้มาจนเป็นบ่วงคลอ้งล าตวัปลายเชอืกอยูบ่นเสน้เชอืก 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 ขันที่ 4 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 
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ขัน้ที่ 2 พลกิขอ้มอืขวาเขา้หาตวั ตกัเชอืกจากมอืซ้าย (2ก) จนตวัเชอืกเขา้ไปคล้องขอ้มอืขวา
เป็นบ่วงเลข 6 (2ข) 

ขัน้ที ่3 สอดปลายเชอืกอ้อมลอดใต้เสน้มอืซา้ย มอืซา้ยแลว้ดงึลงในช่องหมายเลข 6 ชกัมอืขวา
ออกจากบ่วงเลข 6 พรอ้มดงึปลายเชอืกมอืซา้ยถงึเชอืกจดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
เง่ือนตะกรดุเบด็ (Clove Hitch) 
ประโยชน์ 1. เงือ่นตะกรดุเบด็ใชใ้นการผกูแน่น เช่น ผูกกากบาท 
  2. ใชผ้กูโยง เรอื แพ สตัวเ์ลีย้งไวก้บัเสาหรอืรัว้ 
  3. ใชท้ าบนัไดเชอืก บนัไดลงิ 
วิธีผกู  วิธีท่ี 1 (เมือ่สามารถท าเป็นห่วงสวมหวัเสาได)้ 

 ขัน้ที ่1  พกัเชอืกใหเ้ป็นบ่วงสลบักนั (ดงัรปู) 
ขัน้ที ่2  เลื่อนบ่วงใหเ้ขา้ไปซอ้น (รปู ก.) จนทบักนัเป็นบ่วงเดยีว (รปู ข.) 
ขัน้ที ่3  น าบ่วงจากขัน้ที ่2 ข. สวมลงในเสาแลว้ดงึปลายเชอืกจดัเงือ่นใหแ้น่ 
 

 
 

 
 

 
 
วิธีท่ี 2  (เงือ่นตะกรุดเบด็) 
           เมือ่ตอ้งการผกูกบัหลกั เสา ต้นไม ้ซึง่ไมส่ามารถท าเป็นบ่วงไปสวมกบัวธิทีี ่1 ได ้
           (วธินีี้ใชม้าก ลูกเสอืตอ้งฝึกใหค้ล่องทัง้สภาพเสาทีต่ ัง้อยู ่หรอืคานทีอ่ยู่ในแนวนอน) 
ขัน้ที ่1  พาดปลายเชอืกออ้มหลกัไปดา้นหลงัวกกลบัมาดา้นหน้าใหป้ลายเชอืกอยูใ่หต้วัเชอืก 
ขัน้ที ่2  ยกปลายเชอืก พรอ้มทีอ่อ้มหลงัอกีครัง้หนึ่ง 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 
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ขัน้ที ่3  ออ้มปลายเชอืกไปดา้นหลงัแลว้วกกลบัมาดา้นหน้าลอดตวัเอง จดัเงือ่นใหเ้รยีบรอ้ย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 เง่ือนประมง (Fisherman’s Knot)  
 ประโยชน์ เป็นเงือ่นทีใ่ชต่้อเชอืกสองเสน้ขนาดเดยีวกนัอยา่งง่ายทีสุ่ด และรบัก าลงัลากไดอ้ย่างดี
บางคน เรยีกว่า เงือ่นหวัลา้นชนกนั 
 
วิธีผกู  ขัน้ที ่ 1  ใหป้ลายเชอืกซอ้นกนัดงัรปู 

ขัน้ที ่ 2  ผกูปลายเชอืก ก. รอบตวัเชอืก A ดว้ยผกูขดัชัน้เดยีวธรรมดา 
ขัน้ที ่ 3  ผกูปลายเชอืก ข. รอบตวัเชอืก B 
ขัน้ที ่ 4  ดงึเสน้เชอืก A, B ใหป้มเงือ่นเขา้ไปชนกนั 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
เง่ือนผกูซุง (A Timber Hitch) 
ประโยชน์  1. ใชผ้กูซุงหรอืเสาหนกัๆ เพื่อลาก 

 2. ผูกสตัว ์เรอื แพ ไวก้บัหลกัจะยิง่แน่นเมือ่ถูกดงึ 
 3. ใชเ้ป็นเงือ่นเริม่ต้นในการผกูทแยง 

ขันที่ 1 ขันที่ 2 ขันที่ 3 ด้านหลัง 
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วิธีผกู  ขัน้ที ่ 1  สอดเชอืกใหค้ลอ้งรอบตน้ซุงหรอืเสา 
 ขัน้ที ่ 2  งอปลายเชอืกคลอ้งตวัเชอืก 

   ขัน้ที ่ 3  พนัปลายเชอืกรอบเสน้ตวัเอง 3 – 5 รอบ ดงึตวัเชอืก A ใหเ้งือ่นแน่น 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
เง่ือนผกูรัง้ (Tar buck Knot)  
ประโยชน์   ใชผู้กสายเตน็ทย์ดึเสาธงเพื่อกนัลม้ ใชร้ ัง้ต้นไมเ้ป็นเงือ่นเลื่อนใหต้งึและหยอ่นได้  
วิธีผกู  ขัน้ที ่ 1  น าเชอืกคลอ้งกบัหลงัเสาหรอืบ่วง 
 ขัน้ที ่ 2  ใชป้ลายเชอืกพนัเชอืกเสน้ยาว โดยพนัปลายเกลยีวประมาณ 3 – 4 เกลยีว พนัลงมา

ทางดา้นเป็นห่วง 
 ขัน้ที ่ 3  ดงึปลายเชอืกขึน้ไปดา้นบน แลว้พนักบัเชอืกเสน้ยาวดา้นบนเพื่อกนัไมใ่หเ้กลยีวเชอืกหลุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนหมายเลข 8 หรือปมตาไก่ 
ประโยชน์     1. ใชผ้กูปลายเชอืกใหเ้ป็นปม 
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        2.  ใชผู้กแทนการพนัหวัเชอืกชัว่คราวเอาตวัเชอืกท าเป็นบ่วง c ทบัปลาย a แลว้ออ้มเชอืก a 
ออ้มออกมาทบับ่วง c สอดปลาย b เขา้ในบ่วง c ดงึปลาย a และ b จะเกดิปม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 5   ทกัษะในทางวิชาลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17   การผกูเง่ือนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  เวลา   1   ชัว่โมง  

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

         1.1  สามารถผกูเงือ่นประมง  เงือ่นผกูรน่ เงือ่นผกูคนลากได้ 
         1.2  สามารถผกูเงือ่นขดัสมาธ ิหรอืเงือ่นขดัสมาธ ิ2 ชัน้ได ้
         1.3  สามารถผกูเงือ่นผกูซุง เงือ่นตะกรุดเบด็ เงือ่นผกูรัง้ได ้ 
 

2.  เน้ือหา  

         2.1  การผกูเงือ่นโดยใชเ้ชอืกทีม่ขีนาดเดยีวกนั เช่น เงือ่นประมง เงือ่นผกูร่น เงือ่นผกูคนลาก 
         2.2  การผกูเงือ่นโดยใชเ้ชอืกทีม่ขีนาดต่างกนั เช่น เงือ่นขดัสมาธ ิขดัสมาธ ิ2 ชัน้ 
         2.3  การผกูเงือ่นโดยใชเ้ชอืกกบัวสัดุอยา่งใดอย่างหนึ่ง เช่น เงือ่นผกูซุง เงือ่นตะกรดุเบด็ เงือ่น
ผกูรัง้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 

          3.1  แผนภูมเิพลง 
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          3.2  แผนภูมขิ ัน้ตอนการผกูเงื่อนประมง เงือ่นผกูร่น เงือ่นผูกคนลาก เงือ่นขดัสมาธ ิเงือ่นขดัสมาธ ิ2 ชัน้ 
เงือ่นผกูซุง เงือ่นตะกรุดเบด็และเงือ่นผูกรัง้ 

 3.3  เชอืกประจ ากายส าหรบัใชผ้กูเงือ่น และเชอืกส าหรบัสาธติการผกูเงือ่น 
          3.4  เชอืกส าหรบัผกูเงือ่น 
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 

          1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูป้ระสงค์ 
 1)  ผูก้ ากบัลูกเสอืและลกูเสอื ช่วยกนัอภปิรายถงึประโยชน์ของเชอืกในชวีติ ประจ าวนั และ

การใชเ้ชอืกขนาดต่างๆ 
 2)  แบ่งหมูล่กูเสอืเรยีนตามฐาน ใหผู้ก้ ากบัอธบิายและสาธติแลว้ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 

ฐานที ่1   เงือ่นผกูคนลาก เงือ่นผกูซุง 
ฐานที ่2   ผกูเงือ่นขดัสมาธ ิ เงือ่นขดัสมาธ ิ2 ชัน้ 
ฐานที ่3   เงือ่นตะกรดุเบด็ เงือ่นประมง   
ฐานที ่4  เงือ่นผกูรน่ เงือ่นผูกรัง้ 

 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกต การรว่มกจิกรรม 
 5.2  ทดสอบการผกูเงือ่น 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
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 เพลง 

ป่าดงพงพี 

   ป่าดงพงพขีองไทยเรานี้มมีากเกนิพอ อยา่มวัรรีอเชญิชวนช่วยกนัขมขีมนั 
  ถิน่ไทยนี้แดนสุขสนัต์    หลากพนัธุไ์มง้ามสดส ี
  ตื่นเถดิเรายามเชา้มุง่งานทนัท ี   จอบและเสยีมของเรากม็ ี
  สนิทรพัยท์วดีว้ยการกสกิรรม (ซ ้า) 
   ป่าดงพงพขีองไทยเรานี้อุดมครนั  อยูใ่นไพรวลัยร์กัคนืถิน่ไทยใจหรรษา 
  แหล่งธารน ้าซ่านหลัง่ไหล   หว่างไพรนี้งามหนกัหนา 
  ถิน่แดนทองเรานี้ควรปองคุณค่า  หมัน่ขยนัทุกวนัเวลา 
  สนิทรพัยไ์ดม้าดว้ยการกสกิรรม (ซ ้า) 
 
 
 

ใบความรู้ 
เง่ือนประเภทต่าง ๆ 

เง่ือนปมตาไก่ ( A Figure of Eight Knot)  
  ใชข้มวดปลายเชอืกใหเ้ป็นปม ถา้ตอ้งการปมขนาดใหญ่ใหข้มวดหลายๆครัง้  
ประโยชน์  
  1.  ใชผ้กูปลายเชอืกใหเ้ป็นปม เพื่อใหถ้นดัในการถอืหรอืหิว้ 
  2.  ใชผ้กูกนัหวัเชอืกลุ่ยชัว่คราว  

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีผกู 
  ใช้ปลายเชอืกด้านหนึ่งวางทบับนตวัเชอืก แล้วพนัรอบตวัเชอืก 2 รอบ จากนัน้สอดปลาย
เชอืกเขา้ในบ่วงแลว้ดงึปลายเชอืกอกีดา้นหน่ึงใหต้งึ 
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เง่ือนผกูซุง ( Timber Hitch )  
  ใชส้ าหรบัผกูสิง่ของต่าง ๆใหย้ดึตดิกนัแน่น เป็นเงือ่นทีผ่กูงา่ย แกง้า่ย แต่ยิง่ดงึยิง่แน่น  
ประโยชน์  

1.  ใชผ้กูสตัว ์เรอื หรอืแพ ไวก้บัหลกั  
2.  ใชม้ดัลากวตัถุทรงกระบอก หรอืทรงกลม เช่น ลากซุง 
3.  ใชผ้กูหนิแทนสมอเรอื หรอืใชผ้กูกบัหนิแทนสมอบกกไ็ด้ 

   4.  ใชเ้ป็นเงือ่นเริม่ตน้ในการผกูทแยง 
 

 
 
 
 
 

 
 วิธีผกู 

  ใชป้ลายเชอืกดา้นหนึ่งพนัรอบไม ้1 รอบ แลว้พนัทบัตวัเชอืกตามรปู จากนัน้ดงึปลายเชอืก
อกีดา้นหน่ึงใหต้งึ 

เง่ือนผกูรัง้ (Tarbuck Knot)  
  ใชผ้กูยดึกบัสิง่อื่น มลีกัษณะพเิศษคอืสามารถปรบัใหต้งึหรอืหยอ่นไดต้ามความตอ้งการ 
ประโยชน์    1. ใชผ้กูยดึสายเตน็ท ์เสาธง สมอบก  
     2. ใชผ้กูรัง้ตน้ไม ้ 
     3. ใชผ้กูกบัห่วงต่าง ๆ  
วิธีผกู 
 คลอ้งเชอืกรอบหลกั  แลว้สอดปลายเชอืกพนัเกลยีวยอ้นกบัเชอืกเสน้หลกั 3 รอบ ใชป้ลายเชอืก
เดมิสอดลงใตเ้ชอืกเสน้หลกั แลว้ยอ้นขึน้ในบ่วงทีเ่กดิขึน้ใหม ่จากนัน้ดงึใหแ้น่น 
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เง่ือนประมง (Fisherman's Knot)  
 ใชส้ าหรบัต่อเชอืกทีม่ขีนาดเดยีวกนั รูจ้กักนัทัว่ไปอีกชื่อหนึ่งว่า เงือ่นหวัลา้นชนกนั 
ประโยชน์   1. ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดเลก็เช่น สายเบด็ สายเอน็  

  2.  ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดเท่ากนั  
  3.  ผกูคอขวดส าหรบัเป็นทีถ่อืหิว้  
  4.  ใชต่้อเชอืกทีม่ขีนาดใหญ่ เพื่อใชล้ากจงูเพราะสามารถรบัก าลงัลากไดด้ี 

วิธีผกู น าเชอืก 2 เสน้ (a และ b) พนักนัตามลกูศรในรปูที ่1 ท าใหเ้กดิปมเชอืก 2 ปม ( a และ b) 
จากนัน้ดงึเชอืกทัง้ 2 เสน้ใหป้ม a และ b เลื่อนเขา้หากนั เชอืกทัง้ 2 เสน้จะต่อกนัแน่น 

 
 
 
 
 

 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ไม่เช่ือฟังผูใ้หญ่ 

 ในกาลครัง้หนึ่งมพี่อคา้เกวยีนคนหนึ่งพาบรวิารออกไปค้าขาย และไดพ้กัอยู่ทีต่ าบลหนึ่งใน
ต าบลแห่งนี้มบี่อเก่า ๆ อยู่บ่อหนึ่งแต่ไม่มนี ้า พ่อคา้จงึพากนัขุดเพื่อจะไดน้ ้าพอกนิครัน้ขุดลกึลงไปก็
พบ แก้วไพฑรูย ์เป็นจ านวนมาก แมจ้ะไดม้ากเพยีงใดกย็งัไม่พอความต้องการของบรรดาบรวิารจงึขุด
ลกึลงไปอกี พ่อค้าหวัหน้าเหน็อศัจรรยเ์ช่นนี้จงึพูดว่า “พวกเราควรจะพอกนัเสยีท ีเราได้มากมายพอ
ความตอ้งการแลว้ไมค่วรขดุต่อไปอกีจะโลภไปถงึไหนกนั” บรรดาบรวิารไมเ่ชื่อฟังจงึขุดลกึลงไปอกี  
 จนกระทัง่ดนิทะลุถงึถิน่ทีอ่ยู่พญานาค พญานาคเหน็มนุษยม์ารบกวนเช่นนัน้กโ็กรธพ่นพษิขึน้มา
ใส่บรวิารพ่อคา้จนถงึแก่ความหมด คงเหลอืแต่พ่อค้าหวัหน้าคนเดยีว ต่อมาพญานาคได้ปลอมตวั
เป็นบุรุษผูห้นึ่ง มาหาพ่อคา้แลว้ถามว่า “เกดิเรื่องอะไรหรอื”พ่อคา้กเ็ล่าเรื่องใหฟั้งโดยตลอดพญานาคได้
ฟังดงันัน้กเ็ปรยขึน้ว่า “เพราะความโลภแท้ๆ เอาเถอะฉันจะขนแก้วไพฑูรยไ์ปใหเ้ราแบ่งกนัคนละครึ่ง” 
พ่อคา้ยอมตาม พญานาคพาพ่อคา้ไปส่งถงึบา้น แลว้กลบัไปอยู่ทีข่องตน พ่อคา้กลายเป็นคนร ่ารวยเอา
ทรพัยอ์อกมาท าบุญท าทานเพื่อกุศลผลบุญในภายภาคหน้า 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ลกูเสอืและเนตรนารวีสิามญั เมือ่ไดฟั้งเรือ่งราวเช่นน้ีแลว้ จงตระหนกัอยูเ่สมอว่า 
       เราจะตอ้งเชื่อฟังค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูใ้หญ่อยูเ่สมอ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 5    ทกัษะในทางวิชาลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18    การผกูแน่น     เวลา   1   ชัว่โมง   

 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืสามารถผกูแน่นแบบต่างๆ ได ้
 1.2  บอกประโยชน์ของการผกูแน่นแบบต่างๆ ได ้
 
2.  เน้ือหา  
 การผกูแน่น 
 2.1 ผกูประกบ ประกบ 2 ประกบ 3 ประกบ 4 
 2.2 ผกูทแยง 
 2.3 ผกูกากบาท 
 2.4 ต่อเชอืก ต่อยาว ต่อสัน้ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  แผนภูมขิ ัน้ตอนการผกูแน่นแบบต่างๆ 
 3.3  ไมพ้ลอง หรอืไมไ้ผ่ 
 3.4  เชอืกประจ ากาย 
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืช่วยกนัอภปิรายถงึประโยชน์ของเชอืกในชวีติประจ าวนั  
  2)  แบ่งหมูล่กูเสอืเรยีนตามฐาน ใหผู้ก้ ากบัอธบิายและสาธติแลว้ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้  

ฐานที ่1   การผกูประกบและประโยชน์ 
   ฐานที ่2   การผกูทแยงและประโยชน์ 

ฐานที ่3   การผกูกากบาทและประโยชน์ 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกต การรว่มฝึกปฏบิตั ิ
 5.2  ทดสอบการผกูแน่นแบบต่าง ๆ 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  ความรบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
 เพลง 

เง่ือน 
 

    เงือ่น คอื เชอืกทีผ่กูเป็นปมไว ้  เงือ่นน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้างๆ กนั 
    ผกูชัว่คราว เราผกูเงื่อนกระหวดัไม ้ ผกูถาวรตอ้งใชบ้่วงสายธนูมัน่ 
    เงือ่นพริอดใชต่้อเงือ่นขนาดเท่ากนั เงือ่นขดัสมาธนิัน้ ต่อเชอืกต่างขนาดเอย 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ท่ีพ่ึง 
 

 ทีพ่ึง่ของคนมอียู ่ 2  อยา่ง  คอื ทีพ่ึง่ภายนอกอยา่งหนึ่ง  ทีพ่ึง่ภายในอยา่งหนึ่ง 
 ทีพ่ึง่ภายนอก ไดแ้ก่มคีนเป็นทีพ่ึง่ เช่น พึง่บดิามารดา ครอูาจารย ์ญาตพิีน้่อง พวกพอ้งเพื่อนฝงู          
เป็นต้น ส่วนที่พึ่งภายใน  ได้แก่  มธีรรมเป็นที่พึ่ง คอื มคีุณความดใีนตวัจนเป็นที่พึ่งของตนได้ เช่น       
มคีวามประพฤตดิ ีความรูด้ ีความเพยีรด ีความรูจ้กัประมาณตนเองในการด ารงชวีติ เป็นตน้ 
 ที่พึ่งทัง้สองอย่างนี้ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนพยามยดึที่พึ่งภายใน โดยอย่ามุ่งหวงัที่พึ่ง
ภายนอกใหม้ากนกั เพราะทีพ่ึง่ภายนอกยอ่มเป็นทีพ่ึง่ของคนไดไ้มต่ลอด เช่น บดิา มารดา แมท้่านจะรกั
และเมตตาหวงัดต่ีอเราอยา่งมากมาย แต่ท่านไมอ่าจอยูย่ ัง่ยนืตลอดไป หรอืญาตพิีน้่อง เพื่อนฝงูกเ็ช่นกนั 
แมว้่าพึง่กนัไดบ้า้ง แต่พึง่ไดใ้นยามทีย่งัรกัและนับถอืกนัอยู ่แต่ในยามทีโ่กรธกนั เกลยีดกนักพ็ึง่กนัไม่ได ้
ส่วนการพึง่คุณธรรมความดนีัน้เท่ากบัพึง่ตนเองฉะนัน้ จงึควรมุ่งพึง่ตนเองดกีว่าจะมุ่งหวงัผู้อื่น เพราะที่
พึง่อื่นอนัใดจะดเีกนิไปกว่าทีพ่ึง่ตนเองนัน้ไมม่ ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ตนเองเป็นทีพ่ึง่แห่งตน 
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ใบความรู้ 
การผกูแน่น 

 
 การผกูแน่นเป็นการผกูวตัถุใหต้ดิแน่นเขา้ดว้ยกนั โดยใชเ้ชอืกหรอืวสัดุทีค่ลา้ยเชอืก แบ่งออกเป็น  3 
ประเภท 

1. ผกูประกบ (sheer Lashing) 
2. ผกูกากบาท (square Lashing) 

 3. ผกูทแยง (Diagonal Lashing) 
 

ผกูประกบ (sheer Lashing) 

 เป็นการผกูไมท้่อนทีว่างขนานกนัใหแ้น่น สามารถผกูไดห้ลายวธิ ีทีน่ิยมไดแ้ก่ ผกูประกบ 2 
ท่อน และผกูประกบ 3 ท่อน  
ประโยชน์    1. ใชต่้อไมห้ลาย ๆ ท่อนใหย้าวออกไป  

   2. ใชผ้กูต่อไมใ้นการก่อสรา้ง  
  3. ใชผ้กูต่อพลองท าเสาธงลอย 

วิธีผกู   ผกูประกบ 2 ท่อน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1)  น าไมท้ีจ่ะต่อมาวางชอ้นขนานกนัตรงปลายที่จะต่อ ระยะซอ้นประมาณ ¼ ของความยาวไม้

หรอืเสา เริม่จากผูกเงื่อนตะกรุดเบด็กบัไมท้่อนหนึ่ง แล้วบดิพนัปลายเชอืกเขา้กบัตวัเชอืก(แต่งงานกนั) 
ใชล้ิม่ยดัระหว่างท่อนไม ้ 

2)  พนัเชอืกรอบไมท้ัง้ 2 ท่อนใหเ้ชอืกเรยีงกนั ความหนาของเชอืกทีพ่นัมขีนาดกว้างเท่าความ
กวา้งของไม ้2 ท่อนรวมกนั แลว้สอดเชอืกเขา้ตรงกลางระหว่างไม ้2 ท่อน พนัหกัคอไก่ (พนัรอบเสน้เชอืก
ช่วงทีอ่ยูร่ะหว่างไม ้2 – 3 รอบ แลว้ดงึใหแ้น่น) 

3)  ผกูปลายเชอืกเป็นเงือ่นตะกรดุเบด็บนไมอ้กีท่อนหนึ่งทีไ่มใ่ช่อนัเริม่ตน้ผกู 
หมายเหต ุ รปู 6 ไมม่หีกัคอไก่ แต่ใชล้ิม่อดั ท าใหเ้ชอืกทีผ่กูไวร้ดัแน่น 
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ผกูประกบ 3 ท่อน (Tripod Lashing) ม ี2 วธิ ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีที ่1 ผกูตะกรดุเบด็ทีเ่สาหลกั(ตน้กลาง) เอาปลายเชอืกบดิขวัน้เขา้ดว้ยกนั แลว้พนัเชอืกรอบเสา
ทัง้ 3 ตน้ ใหม้คีวามกวา้งของเชอืกทีพ่นัอย่างน้อยเท่ากบัเสน้ผ่าศูนยก์ลางของเสาหลกั ปลายเชอืกพนั
หกัคอไก่แลว้ดงึใหแ้น่น จากนัน้ผกูปลายเชอืกดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ทีเ่สาตน้รมิ 

 

 

 

 

 

 

วิธีที ่2 ผกูตะกรดุเบด็ทีเ่สาต้นรมิต้นหนึ่ง ปลายเชอืกพนัแต่งงานกนั จากนัน้พนัเชอืกรอบเสาทัง้ 3 ตน้
สลบัเป็นเลข 8 ให้มคีวามกว้างอย่างน้อยเท่ากบัเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาหลกั ตามด้วยพนัหกัคอไก่ 
ระหว่างเสาทัง้ 2 ช่อง รดัจนแน่นดแีลว้ จงึผกูเงือ่นตะกรดุเบด็ทีเ่สาตน้รมิทีเ่ป็นคนละตน้กบัตน้แรก 

 
 
 
 
 

1 2 

1 2 
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ผกูทแยง (Diagonal Lashing) 
 เป็นการผกูท่อนไมท้ีไ่ขวก้นัอยูใ่หต้ดิแน่นเขา้ดว้ยกนั เช่น ผกูนัง่รา้นในการก่อสรา้ง ผกูตอมอ่
สะพาน สรา้งทีพ่กัอาศยัดว้ยไมไ้ผ่ เป็นต้น 
 
ประโยชน์  1. ใชผ้กูนัง่รา้นในการก่อสรา้งใหเ้กดิความมัน่คง  

  2. ใชผ้กูไมค้ ้ายนัเสาเพื่อป้องกนัเสาลม้  
  3. ใชผ้กูตอมอ่เสาสะพาน 

 
 
วิธีผกู  ใชเ้ชอืกพนัรอบเสาไมท้ัง้ 2 ตน้ ตรงระหว่างมุมตรงขา้มกนัแลว้ผกูดว้ยเงือ่นผกูซุง ปลายเชอืกบดิ

พนัเขา้กบัตวัเชอืก แลว้จงึพนัเชอืกรอบเสาไมท้ัง้ 2 ตน้ ทแยงไขวไ้ปมาขา้งละ 2 – 3 รอบ ตาม
ดว้ยพนัหกัคอไก่ (พนัรอบเชอืกทีอ่ยูร่ะหว่างไม)้ อีก 2 – 3 รอบ ดงึเชอืกใหแ้น่น จากนัน้ผกูปลาย
เชอืกดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ทีเ่สาไมต้น้ใดตน้หนึ่ง แลว้เกบ็ปลายเชอืกใหเ้รยีบรอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผกูกากบาท (Square Lashing) 
 เป็นการผกูท่อนไมท้ีไ่ขวก้นัอยูใ่หต้ดิแน่นเขา้ดว้ยกนั คลา้ยกนักบัการผกูทแยง 
ประโยชน์    
 1. ใชผ้กูนัง่รา้นในการก่อสรา้ง เช่น ท านัง่รา้นทาสอีาคาร 
 2. ใชผ้กูสรา้งค่ายพกัแรมและอุปกรณ์ค่ายพกัแรม  
 3. ใชผ้กูท ารัว้หรอืคอกสตัว ์และผกูตอมอ่เสาสะพาน 
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วิธีผกู  

 
ผกูเชอืกดว้ยเงือ่นตระกรดุเบด็ทีไ่มอ้นัตัง้ (หรอืจะผกูอนัขวางก่อนกไ็ด)้ เอาปลายเชอืกบดิเขา้กบั

ตวัเชอืก (แต่งงานกนั) ใหเ้รยีบรอ้ย จากนัน้ดงึเชอืกออ้มใตไ้มอ้นัขวางทางดา้นซา้ยของไมอ้นัตัง้ (ขวาก็
ได)้ ออ้มไปหลงัไมอ้นัขวาง ดงึเชอืกขึน้ขา้งบนทางซา้ยของไมอ้นัตัง้ แลว้ดงึเชอืกออ้มมาดา้นหน้าไมอ้นั
ตัง้ใหเ้ชอืกอยูเ่หนือและไปทางขวาของไมอ้นัขวาง ออ้มเชอืกไปดา้นหลงัไมอ้นัขวาง ดงึเชอืกลงใตไ้มอ้นั
ขวางทางขวาของไมอ้นัตัง้ ดงึออกมาทางดา้นหน้าไมอ้นัตัง้จนครบรอบ พนัออ้มมาทางซา้ยแลว้เริม่พนั
จากซา้ยไปใหม ่ทุกรอบทีพ่นัตอ้งเรยีงเชอืกใหเ้รยีบรอ้ย พนัอย่างนี้ประมาณ 3 – 4 รอบ แลว้หกัคอไก่ 2-
3 รอบ เอาปลายเชอืกผกูดว้ยเงือ่นตระกรดุเบด็ทีไ่มอ้นัขวาง  
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หน่วยท่ี 5   ทกัษะในทางวิชาลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 19   สญัญาณเก่ียวกบักาลอากาศ   เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  บอกฤดกูาลต่างๆ ในทอ้งถิน่ของตนได้ 
          1.2  บอกทศิทางลมและชื่อลมประจ าฤดกูาลทีพ่ดัผ่าน 
          1.3  บอกลกัษณะอากาศตามฤดกูาลนัน้ๆ ได ้
 
2.  เน้ือหา  
          2.1  การเกดิฤดกูาลต่างๆ ในประเทศไทย 
          2.2  สญัญาณหรอืสาเหตุทีท่ าใหล้กัษณะอากาศเปลีย่นแปลง 
          2.3  ลมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ใบความรูเ้รือ่งกาลอากาศ 
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึลกัษณะอากาศทีเ่กดิขึน้ตามฤดกูาล 
 2)  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายเกีย่วกบัเครือ่งมอืทีใ่ชบ้อกสญัญาณเกีย่วกบักาลอากาศ เช่น 

เทอรโ์มมเิตอร ์ไฮโดรมเิตอร ์และบารอมเิตอร ์และการฟังรายงานจากพยากรณ์อากาศ
ประจ าวนั 

 3)  ใหล้กูเสอืด าเนินการอภปิรายกลุ่ม ตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
   กลุ่มที ่ 1  ลกัษณะอากาศในฤดรูอ้น 
   กลุ่มที ่ 2  ลกัษณะอากาศในฤดฝูน 
   กลุ่มที ่ 3  ลกัษณะอากาศในฤดหูนาว 
   กลุ่มที ่ 4  ลมประจ าถิน่ 
   กลุ่มที ่ 5  ลมบก ลมทะเล ลมภเูขา ลมหุบเขา 
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  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืช่วยกนัสรุปและจดบนัทกึไว ้และเสนอตดิตามข่าวการ
พยากรณ์อากาศประจ าวนัของสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ และฟังขา่วจากวทิยุทอ้งถิน่ ซึง่
จะเป็นประโยชน์อยา่งมาก 

 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกต ความสนใจในการรว่มกจิกรรม 
 5.2  สอบถามและทดสอบ 
 5.3  ใหม้าเล่าขา่วประจ าวนัในโอกาสต่อไป 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 

 
ภาคผนวกแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 

 เพลง 
ยามค า่ 

 
  ฟ้ามดืมวัลมเยน็พดัโชยกระหน ่า ฝนกต็กพร าๆ ฟ้ามดืค ่ามวัไป 
 ใจคดิถงึเมือ่ครัง้มาพกัแรมในป่าแสนจะสุขใจ พอมดืค ่าทไีรเราเบกิบานใจฝนกระหน ่าลงมา 
 เสอืเผ่าไทยเดนิไปในแดนดงป่า   แมเ้หน็ดเหนื่อยกายาเราสุขอุราเพลนิใจ 
 ถงึหนกัเอาเบาสู ้สามคัคเีราอยู ่แสนจะสุขใจ พอมดืค ่าทไีรเล่นรอบกองไฟเราสนุกเฮฮา 

 
 เกม 
 

ลกูเสือลอดถ า้ 
วิธีเล่น 

1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆ  ไป ยนืห่างกนัประมาณ 1 เมตร และยนืถ่างขา 

2. ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่เล่น 
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2.1 ลกูเสอืคนยนืหลงัสุดของแถวคลานลอดขาคนทีย่นือยูข่า้งหน้าจนไปถงึคนแรก และไปยนือยู่

ดา้นหน้าคนแรกสุดของแถว 

2.2 คนที ่2-3 ตามคนแรกไปจนถงึคนทีย่นือยู่คนแรกของแถว แลว้ไปยนือยู่หน้าคนแรกสุดของแถว 

2.3 เมือ่ถอดถ ้า (ขา) ครบทุกคนแลว้ใหน้ัง่ลง 

กติกา หมูใ่ดเสรจ็แลว้นัง่ลงก่อน หมูน่ัน้เป็นผูช้นะ 

 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

อายขุยัของต้นไม้ 
 

 มีการแก่ตายเหมือนกบัคนเรา ใช่หรือไม่? 
 ค าตอบ....ไม่ใช่ ต้นไมม้คีวามแตกต่างจากคน เพราะคนเรามชี่วงชวีติทีแ่น่นอน คอื คนสามารถ
มชีวีติอยู่ไดม้อีายุหนึ่งไม่นานไปกว่านัน้ ทุกวนันี้โดยเฉลีย่คนมชี่วงชวีติอยู่ประมาณ 74 ปี น้อยคนนักที่
จะอยู่จนถึงอายุ 90 ปี หรอืมากกว่านัน้ อย่างไรก็ตาม นักวทิยาศาสตร์เชื่อว่า เป็นไปไม่ได้เลยทาง
กายภาพ ทีค่นเราจะมชีวีติยนืยาวเกนิ 120 ปี 
 ตน้ไมทุ้กตน้ตอ้งตายในทีสุ่ดเหมอืนกนั แต่ไมม่ชี่วงชวีติทีก่ าหนดตายตวัเหมอืนอย่างคนเราโดย
เฉลี่ยอาจยนืต้นอยู่เป็นจ านวนปีที่แน่นอนขึน้อยู่กบัว่าเป็นต้นไมช้นิดใด ตวัอย่าง เช่น ต้นสนบรสิเซลิ
โคนในรฐัแคลฟิอรเ์นีย นกัวทิยาศาสตรค์น้พบว่ามนัมอีายเุกนิกว่า 4,000 ปีดว้ยซ ้า 
 ท าไมต้นไมจ้งึมชีวีติยนืยาว เหตุผลก็คอื ต้นไมม้โีครงสรา้งที่เรยีบง่าย ต้นไมไ้ม่มสีมอง หลาย
ส่วนของมนัอาจตายไป แต่กไ็ม่ท าใหต้้นไมท้ัง้ต้นตายไปดว้ย ซึง่ทีจ่รงิแลว้ต้นไมท้ีดู่ปกตสิมบูรณ์ด ีกลบั
มสี่วนทีต่ายแลว้ประกอบอยู่เป็นส่วนใหญ่ เช่น เนื้อไมใ้จกลางล าตน้ ส่วนของต้นไมท้ีม่ชีวีติอยู่เป็นเพยีง
ชัน้เน้ือเยือ่บางๆ ใตเ้ปลอืกไม ้ทีเ่รยีกว่า แคมเบยีม (cambium) ใบไม ้ปลายราก และกิง่กา้นเท่านัน้ 
 แต่ในปัจจุบนั ต้นไมส้่วนมากมกัถูก “ฆ่า” เสยีตัง้แต่ในช่วงต้นของชวีติ โดยการตดัไมท้ าลายป่า 
ขยะและมลพษิท าใหเ้กดิภาวะโลกรอ้นพืน้ทีแ่ห้งแลง้ขาดความอุดมสมบูรณ์ น ้าท่วม พายุ โรคพชื แมลง
ศตัรพูชืท าลาย ฯลฯ ทัง้หมดเป็นผลจากการท าลายสมดุลของธรรมชาตซิึง่เป็นฝีมอืของคนทัง้สิน้ ! 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  “ตน้ไมค้อืชวีติ” เพราะมนัผลติออกซเิจนใหค้นและสตัวบ์นโลกไดห้ายใจและมชีวีติ 
         อยูไ่ด ้แต่ถา้ตน้ไมไ้ม่มชีวีติอยูแ่ลว้ คนและสตัวก์อ็ยูไ่มไ่ดเ้ช่นกนั 
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ใบความรู้ 
 

กาลอากาศ 
 
กาลอากาศ 
 กาลอากาศ หมายถงึ สภาพของอากาศทีเ่กดิขึน้เป็นเวลา หรอืเกดิขึน้เป็นครัง้คราว ดงันัน้   กาล
อากาศ จงึมคีวามแตกต่างกนัอยู ่2 ชนิด ไดแ้ก่ 
 ภมิูอากาศ  คือ ลกัษณะอากาศในระยะเวลานาน หรอืลกัษณะอากาศเฉลี่ยของภูมภิาคใด
ภูมภิาคหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น เป็นเดอืน เป็นปี หรอืเป็นทศวรรษก็ได้ อากาศประจ าถิน่ของ
ทอ้งถิน่ไดม้าจาการตรวจอากาศประจ าวนัของทอ้งถิน่นัน้แลว้ค่อยน าไปหาค่าเฉลีย่กจ็ะไดเ้ป็นภูมอิากาศ
ของทอ้งถิน่นัน้ๆ  
 ลมฟ้าอากาศ คอื สภาวะของอากาศซึง่มกีารเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกนัอยู่ตลอดเวลา มอีทิธพิล
ต่อมนุษย ์สตัวแ์ละพชื ในการปฏบิตัภิารกจิประจ าวนัและการด ารงชพี 
  
สาเหตหุรืออิทธิพลท่ีท าให้กาลอากาศเปล่ียนแปลง  
 มอีงคป์ระกอบหลายประการทีท่ าใหอ้ากาศบนพืน้โลกเปลีย่นแปลง คอื 
 1. อณุหภมิู คอื ระดบัความรอ้นหนาว โลกไดร้บัความรอ้นจากดวงอาทติย ์และความรอ้นที่โลก
ไดร้บัน้ี มคีวามแตกต่างกนัตามช่วงเวลา เช่น กลางวนัอุณหภูมจิะสูงกว่ากลางคนื ฤดรูอ้นอุณหภูมจิะสูง
กว่าฤดหูนาว ยอดเขาสงูอุณหภมูติ ่ากว่าบรเิวณเชงิเขา เป็นตน้ 
 2. ความกดอากาศ เนื่องจากอุณหภูมบิรเิวณพื้นผวิโลกมไีม่เท่ากนัทุกแห่ง บรเิวณใดที่ได้รบั
ความรอ้นจากดวงอาทติยม์าก อากาศจะรอ้นจงึขยายตวัลอยสงูขึน้ ท าใหเ้กดิเป็นเขตทีม่คีวามกดอากาศ
ต ่า และบรเิวณทีไ่ดร้บัความรอ้นน้อยกว่า อากาศจะเยน็มคีวามกดดนัสูงจงึไหลเขา้ไปแทนที ่ทีเ่รยีกว่า 
กระแสลม 
 3. ลมและฝน การเคลื่อนทีข่องลมจากเขตความกดอากาศสงูไปสู่เขตความกดอากาศต ่านี้    ถา้
กระแสลมนัน้พดัผ่านทะเลหรอืมหาสมุทรซึ่งเป็นแหล่งที่มไีอน ้ามาก ก็จะหอบละอองไอน ้านัน้ไปด้วย 
และเมือ่กระทบกบัความเยน็กจ็ะกลัน่ตวัเป็นหยดน ้าตกลงมาเป็นฝน 
 4. ความช้ืน คอื ปรมิาณไอน ้าทีม่อียูใ่นอากาศ ถา้อากาศมไีอน ้าหรอืมคีวามชืน้มาก โอกาสทีจ่ะ
มฝีนตกจงึเป็นไปไดม้าก แต่ถา้อากาศมคีวามชืน้อยูน้่อยอากาศจะแหง้ โอกาสทีจ่ะมฝีนตกมอียูน้่อยมาก 
 5. ลกัษณะภมิูประเทศ ลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นเทอืกเขาจะขวางกัน้ทศิทางลม และถา้ลมนัน้พดั
มาจากทะเลจะท าให้ด้านต้นลม หรอืดา้นหน้าเขามฝีนตกอย่างเต็มที ่ส่วนดา้นปลายลม ทางหลงัเขามกัมี
อากาศแหง้แลง้ นอกจากนัน้ลกัษณะภูมปิระเทศทีเ่ป็นทีร่าบและภเูขาแมจ้ะอยู่ในต าบลเดยีวกนักม็ลีกัษณะ
อากาศต่างกนั 
 
ลมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
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 อาจจ าแนกลมทีพ่ดัเป็นประจ าในประเทศไทย ไดด้งันี้ 
 1. ลมประจ าฤดูกาล คอื ลมที่พดัประจ าในช่วงเวลาที่ใกล้เคยีงแน่นอน ลมชนิดนี้ในประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ ลมมรสุม ซึง่มคีวามแตกต่างกนั 2 ชนิด คอื 
 ลมมรสมุฤดหูนาว เป็นลมทีพ่ดัอย่างเด่นชดัเป็นเวลาประมาณ 6 เดอืน คอื ตัง้แต่เดอืนตุลาคม
ถงึเดอืนมนีาคม ในช่วงนี้โลกหนัซกีโลกใตซ้ึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้น ้าเขา้หาดวงอาทติยแ์ละหนัซกีโลกเหนือ
ซึง่พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นผนืแผ่นดนิออกจากดวงอาทติย ์จงึท าใหซ้กีโลกใต้มคีวามกดอากาศต ่า และซกีโลก
เหนือซึ่งมคีวามกดอากาศสูงกว่ามอีากาศไหลเข้าไปแทนที่ เรยีกตามทิศทางที่ลมพดัว่า ลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือและด้วยเหตุที่ลมนี้พดัจากภาคพื้นทวปีออกไปในช่วงฤดูหนาว จงึเรยีกอกีอย่าง
หนึ่งว่า ลมมรสุมฤดหูนาวทีแ่หง้แลง้ 
 ลมมรสุมฤดรู้อน ในทางกลบักนัในระหว่างเดอืนเมษายนถงึเดอืนกนัยายน โลกหนัซกีโลกเหนือ
ให้ดวงอาทติย ์จงึท าให้ซกีเหนือของโลกเป็นฤดูรอ้น และซกีโลกใต้อากาศหนาวเยน็มาก จงึมลีมพดัจาก
มหาสมุทรทางซกีโลกใตไ้ปสู่ภาคพืน้ทวปีทางซกีโลกเหนือ จากทศิตะวนัตก-เฉียงใต ้แต่ดว้ยเหตุทีล่มนี้พดั
ผ่านทะเล และมหาสมทุร จงึน าความชุ่มชืน้ไปสู่ภาคพืน้ทวปีและอากาศกไ็ม่หนาวเยน็นัก จงึเรยีกอกีอย่าง
หนึ่งว่า ลมมรสุมฤดรูอ้น 
 2. ลมประจ าถ่ิน คอื ลมทีพ่ดัเฉพาะภูมภิาคต่างๆ ในประเทศไทยมลีมว่าว ซึง่เกดิขึน้เนื่องจาก
ในช่วงเดอืนมนีาคมถึงเดอืนเมษายน มหีย่อมความกดอากาศต ่าเกิดขึ้นทางภาคกลางตอนบน ส่วน
บรเิวณอ่าวไทยความกดอากาศสงูกว่าจงึมผีลพดัเขา้ไปแทนที ่จากทางใตสู้่เขตลุ่มน ้าเจา้พระยา และช่วง
นี้เกษตรกรว่างเวน้จากการท านาจงึนิยมเล่นว่าวกนั จงึเรยีกลมทีเ่กดิขึน้ในช่วงนี้ว่า ลมว่าว 
 3. ลมประจ าเวลา เป็นลมทีพ่ดัเด่นชดัในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในรอบวนั เป็นลมทีพ่ดับรเิวณ
แคบๆ และลมพดัไมเ่รว็มากนกั ไดแ้ก่ 
 ลมบก เกิดในเวลากลางคนื เป็นลมที่พดัจากฝัง่สู่ทะเล เพราะในเวลากลางคนื พื้นดนิคลาย
ความรอ้นไดเ้รว็กว่าพืน้น ้า จงึท าใหอุ้ณหภมูขิองอากาศเหนือพืน้ดนิต ่ากว่าอุณหภูมขิองอากาศเหนือพื้น
น ้า ความกดดนัของอากาศบนพืน้ดนิจงึสงูกว่าพืน้น ้า อากาศจงึเคลื่อนจากฝัง่ออกสู่ทะเล 
 ลมทะเล เกดิในเวลากลางวนั เป็นลมทีพ่ดัจากทะเลเขา้สู่ฝัง่ เพราะในเวลากลางวนัพืน้ดนิรอ้นกว่า
พืน้น ้า ความกดดนัของอากาศบนพื้นดนิจงึต ่ากว่า ความกดดนัของอากาศบนพืน้น ้า อากาศจงึเคลื่อนจาก
ทะเลเขา้สู่ฝัง่ 
  
ฤดกูาลของประเทศไทย 
 ประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตร้อน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายในพื้นแผ่นดนิใหญ่ของทวปีเอเชยี แต่มี
บางส่วนทีเ่ป็นคาบสมทุรยืน่ลงไปในทะเล จงึท าใหไ้ดร้บัอทิธพิลทัง้ทางภาคพืน้ทวปีและอทิธผิลจากทะเล 
มหาสมุทร กล่าวคือ ท าให้อุณหภูมิและความกดอากาศบริเวณพื้นน ้ า และแผ่นดินแตกต่า งกัน 
นอกจากนัน้ประเทศไทยยงัอยู่ในเขตมรสุมของทวปีเอเชยี ซึ่งมอีทิธพิลต่อลกัษณะฤดูกาลในประเทศ
ไทยอกีดว้ย 
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ประเทศไทย มีฤดกูาลอยู่ 3 ฤด ูคือ 
 1. ฤดฝูน จะเป็นฤดทูีล่มมรสุมตะวนัตกเฉียงใตพ้ดัเขา้สู่ประเทศไทย เริม่ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม           
ถงึเดอืนตุลาคม ประมาณ 5 เดอืน ฝนจะตกชุก ในเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนกนัยายน และแต่ละปีจะมฝีน
ตกตามภมูภิาคต่างๆ โดยประมาณ ไดด้งันี้ 
  (1)  ภาคเหนือ ประมาณ 6-8 เดอืน 
  (2)  ภาคใต ้ประมาณ 8-11 เดอืน 
  (3)  ภาคตะวนัออก ประมาณ 9-11 เดอืน 
  (4)  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณ 4-6 เดอืน 
  (5)  ภาคกลาง ประมาณ 5-7 เดอืน 
 2. ฤดูหนาว จะเป็นฤดูที่ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัเขา้สู่ประเทศไทย เริม่ตัง้แต่เดอืน
พฤศจกิายนถงึเดอืนกุมภาพนัธ์ ประมาณ 3 เดอืน อากาศโดยทัว่ไปไม่หนาวเยน็มากนัก ยกเว้นทาง
ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นทีส่งู จะมอีากาศหนาวเป็นครัง้คราว 
 3. ฤดูร้อน เป็นฤดูที่มกีระแสลมจากทะเลจนีใต้ เริม่พดัเข้าสู่ประเทศไทยจากทิศใต้และทศิ
ตะวนัออกเฉียงใต้ ตัง้แต่ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 
ประกอบกบัในช่วงนี้ แสงอาทติยเ์คลื่อนมาตัง้ได้ฉากกบัประเทศไทย จงึท าให้อากาศรอ้นอบอ้าวมาก 
โดยเฉพาะเดอืนเมษายนเป็นเดอืนทีอุ่ณหภูมโิดยเฉลีย่สงูทีสุ่ดของประเทศไทย 
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หน่วยท่ี 6    งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20    งานอดิเรก     เวลา   1  ชัว่โมง   
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 1. บอกความหมายของงานอดเิรกได ้
 2. ทบทวนตวัเองแลว้เลอืกงานอดเิรกทีล่กูเสอืชอบและสนใจ 
 
2.  เน้ือหา    
 1. งานอดเิรกและเรือ่งทีส่นใจ เช่น การศกึษาธรรมชาตริอบๆ ตวั 
 2. บอกกจิกรรมทีเ่ป็นงานอดเิรกได้ 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  แบบส ารวจงานอดเิรกในโรงเรยีน 
 3.3  แบบส ารวจงานอดเิรกทีบ่า้น 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอื เกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนา อภปิรายถงึความหมายของงานอดเิรก และประเภทงานอดเิรกต่างๆ 
   2)  ใหล้กูเสอืเล่าถงึงานอดเิรกทีล่กูเสอืเคยท าทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 
   3)  มอบหมายใหล้กูเสอืเลอืกงานอดเิรกทีส่นใจปฏบิตั ิ 
   4)  ก ากบัลกูเสอืซกัถามถงึความเขา้ใจในเรือ่งงานอดเิรก และเรือ่งทีไ่ดเ้รยีนรูว้่ามี

ความส าคญัอย่างไร มอบหมายใหท้ างานอดเิรกและส่งรายงาน 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง แยก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สนทนา ซกัถาม 
 5.2  สงัเกตการเขา้รว่มกจิกรรม 
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6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  รบัผดิชอบ 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 20 

 เพลง 
งานส่ิงใด 

 
   งานสิง่ใด  งานสิง่ใด แมใ้ครละเลยทิง้ปล่อย 
   มวัแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวงัคอยแต่เกีย่งโยนกลอง 
            ไมม่เีสรจ็ ไม่มเีสรจ็รบัรอง 
   จ าไวทุ้กคนตอ้ง ท างานเราตอ้งช่วยกนั 
   ช่วยกนั ช่วยกนั ช่วยกนั 
 

มอบดวงใจ 
(ท านอง เพลงรกัแม่หม้าย) 

 
    ยากนกัเขา้ค่าย ตอ้งใหไ้ดค้ าชม บุกโคลนลุยตม  
   ไมร่า้วระบมหรอืหน่าย อดทนยิง่เอยไมเ่คยบ่นลา ทัง้ชวีามอบให ้ 

 ไมข่อท าผดิ อยา่คดิสงสยั มอบไวด้วงใจดกีว่า 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
คนตกเบด็กบัลูกปลา 

 คนตกเบด็คนหนึ่งตกปลาตัง้แต่เชา้ยนัค ่า ไม่ไดป้ลาสกัตวัเดยีว แต่ก่อนทีจ่ะกลบับา้นเมื่อวดัคนั
เบด็ขึน้ปรากฏว่ามลีกูปลาตวัหนึ่งตดิเบด็อยู ่ลกูปลาพยายามวงิวอนใหค้นตกเบด็ปล่อยตนไป   
 “ขา้เป็นปลาตวัเลก็แค่นี้ท่านน าไปกนิกไ็ม่อิม่หรอก ไวร้อใหข้า้โตและอ้วนกว่านี้ จะรบีมาใหท้่าน
จบัไปเป็นอาหารทนัท”ี แต่คนหาปลาไมป่ล่อยและตอบว่า 
  “คงไมม่วีนันัน้หรอกหากปล่อยเจา้ลงน ้าเจา้คงจะหวัเราะเยาะขา้มากกว่า” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  อยา่หมายน ้าบ่อหน้าปลาตวัเดยีวในมอืดกีว่าปลาทัง้ฝงูในน ้า 
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ใบความรู้ 
การอนุรกัษ์และบ ารงุรกัษาหนังสือ 

 
การอนุรกัษ์หนังสือ 
 หอ้งสมดุเป็นแหล่งรวมหนงัสอือนัหลากหลายและสนบัสนุนใหเ้กดิการอ่าน เป็นประโยชน์ในการ
เรยีนรูไ้ดอ้ย่างไม่จ ากดั การป้องกนัและบ ารุงรกัษาหนังสอืซึง่เป็นวสัดุทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดของหอ้งสมุด 
จงึถอืเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็น เพื่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ไดส้งูสุด การอนุรกัษ์หนงัสอือาจท าได ้ดงันี้ 
 1. ดแูลครภุณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัหนงัสอื เช่น ชัน้วางหนงัสอืตอ้งไมว่างหนงัสอืหนาแน่นจนเกนิไป 
ใชท้ีก่ ัน้หนงัสอืเพื่อรกัษารปูทรงหนงัสอื เป็นตน้ 

2. ไมว่างหนงัสอื ซอ้นกนัเป็นกองๆ หรอืสงูจนเกนิไป 
3. ระวงัมใิหห้นงัสอืตกและมฝีุ่ นมากเกนิไป 
4. ระวงัสตัวต่์างๆ เช่น แมลง มอด ปลวก หนู  กดัแทะ 
5. ชีแ้จงแนะน าผูใ้ชห้นงัสอืใหร้ะมดัระวงัทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
6. จดัท าหนังสอืใหมใ่หม้ัน่คงแขง็แรงเพื่อยดือายกุารใชง้าน 
7. ซ่อมแซมหนงัสอืเก่าหรอืช ารดุเพื่อใชง้านไดอ้กี 

 
การบ ารงุรกัษาหนังสือ 
 เป็นการระมดัระวงัหนังสอืไม่ใหช้ ารุดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ปลวก แมลง แสงแดด ความชืน้ และ
จากการใช้งานของคนที่อ่านหนังสอื  รวมถงึการดูแลรกัษา และการท าให้หนังสอือยู่ในสภาพเรยีบร้อย  
แน่นหนา แขง็แรง ทนทาน สามารถใชง้านไดน้าน และไมช่ ารดุก่อนถงึเวลาอนัควร  
 
วิธีการใช้หนังสือ มขีอ้ควรระวงั ดงันี้ 
 1. ไมข่ดีเขยีนหรอืท าเครือ่งหมายใด ๆ ลงในหนังสอื จะท าใหห้นังสอืสกปรก เลอะเทอะ  ไม่น่าใช้
 2. ไมพ่บัมมุหนงัสอื ควรใชท้ีค่ ัน่หนงัสอื หรอืกระดาษบาง ๆ คัน่ไว้  
 3. ไมค่วรวางหนงัสอืคว ่าหน้า จะท าใหส้นัหนังสอืหกัและขาดง่าย 
 4. หยบิหนงัสอืควรจบัทีก่ลางตวัเล่ม อยา่ดงึสนัหนงัสอืจะท าใหส้นัหลุดออกจากตวัเล่มและฉีกขาด       
 5. ใชห้นงัสอือยา่งระมดัระวงั อยา่ใหห้นงัสอืโดนน ้าฝน หรอืท าใหเ้ปียกชืน้ 
 
การซ่อมหนังสือ 
 การซ่อมหนังสอืเป็นการแก้ไขสภาพหนังสอืที่ช ารุดเสยีหายใหก้ลบัคนืสู่สภาพดดีังเดมิ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งซ่อมหนงัสอืทีช่ ารดุทุกเล่ม เพราะหนงัสอืบางเล่มอาจไมคุ่ม้ค่าในการซ่อม 
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ลกัษณะหนังสือท่ีควรซ่อม 
-  หนงัสอืทีไ่มข่าดมากจนหมดสภาพ หรอืเหลอืงกรอบเพราะใชง้านมาเป็นเวลานาน 
-  ไมม่รีอยเป้ือนสกปรกจนดไูมน่่าอ่าน  ไม่ช ารดุมาก ไมถู่กตดั ถูกฉีก หรอืถูกแมลงกดักนิ 
-  เนื้อหาทนัสมยัเป็นปัจจบุนั หนงัสอืทีม่คีุณค่า และไม่มหีนงัสอือื่นมาแทนได้ 

  
ลกัษณะหนังสือท่ีไม่ควรซ่อม 
- หนงัสอืทีห่มดสภาพแลว้ กลา่วคอื กระดาษเหลอืงกรอบ เขา้เล่มกย็งักรอบฉีกขาดงา่ย 
- หนงัสอืทีม่รีอยขดีเขยีนดว้ยหมกึ  ดนิสอ เลอะเทอะ สกปรกทัง้เล่ม จนไมน่่าอ่าน 
- หนงัสอืทีช่ ารดุมาก เช่น หน้าขาดหายไปหลายหน้า แมลงกดักนิ แต่สามารถซือ้เล่มใหมแ่ทนได้ 
- หนงัสอืทีม่คีุณค่าน้อย เนื้อหาลา้สมยั ไม่มผีูส้นใจอ่าน 
- หนงัสอืทีม่อียูห่ลายฉบบั จ านวนทีเ่หลอืเพยีงพอกบัความตอ้งการ 

 
แยกประเภทหนังสือท่ีควรซ่อม ดงัน้ี 
- ซ่อมเลก็น้อย เช่น ขาดเลก็น้อย เป็นตน้ 
- ปกขาดไปจากตวัหนงัสอื  แต่อื่น ๆ  อยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย 
- ตอ้งเขา้ปกใหม่ 
- ตอ้งส่งไปจา้งซ่อม 

 
วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมหนังสือ 
 1. ประเภทผ้า ไดแ้ก่ ผา้แลกซนี ผา้ดบิชนิดยาง ผา้ขาวบาง ผา้คิว้ ผา้ส าหรบัรดีและเชด็ท าความ
สะอาดหนงัสอื  
 2. ประเภทกระดาษ ได้แก่ กระดาษแข็งท าปกเบอร์ 20-42  กระดาษแลคซีน  กระดาษปอนด์   
อย่างหนา 100 แกรม หรอื 120 แกรม กระดาษปิดสันหนังสือ กระดาษแก้วหรอืกระดาษสา กระดาษ
หนงัสอืพมิพส์ าหรบัรองทากาว  
 3. อุปกรณ์ทีใ่ชเ้จาะและตดั ไดแ้ก่ เครื่องตดักระดาษ กรรไกร คตัเตอร ์สว่านและดอกสว่าน เหลก็
หนีบเจาะหนังสอื  
 4. อื่นๆ คอื คอ้น ดา้ยฟอกหรอืดา้ยหลอดส าหรบัเยบ็เล่มหนงัสอื กาวหรอืแป้งเปียก กระจกทากาว 
แปรงทากาว เขม็เยบ็ผ้าขนาดใหญ่ ขนาด 2 3/4 - 3 1/2 นิ้ว ไม้เนียน เครื่องอดัหนังสอื ลูกกลิ้ง ปากกา
ไฟฟ้าและเทปรองเขยีน ภาชนะใส่กาว เทปใส  
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ลกัษณะการช ารดุ และวิธีการแก้ไข 
 1. หน้าหนังสอืที่มรีอยพบัมาก ๆ หรอืยบั   ท าให้เรยีบด้วยการใช้พู่กนัจุ่มน ้าเลก็น้อยทาบรเิวณ
รอยยบั  หรอืถา้มรีอยยบัมาก  ใหใ้ชท้ีฉ่ีดน ้าฉีดใส่กระดาษซบัสขีาว 2 แผ่นพอประมาณ แทรกระหว่างหน้า
หนงัสอืทีม่รีอยพบั  น าเขา้เครือ่งอดั หรอื ใชข้องหนกัๆ ทบัไวจ้นเรยีบและแหง้ 
 2. หน้าหนังสอืทีม่รีอยฉีกขาด  ใชเ้ทปกาวทีม่คีุณสมบตัเิฉพาะในการซ่อมหนังสอืปิดตามรอยขาด
ทัง้สองดา้น หรอืใชก้ระดาษลอกลาย หรอืกระดาษทีใ่ชท้ าว่าว ไม่ควรใชเ้ทปกาวทีข่ายตามทอ้งตลาดทัว่ไป  
โดยตดักระดาษลอกลายหรอืกระดาษว่าวตามรอยขาดในหนังสอื กวา้งประมาณ  
ครึง่นิ้ว  ทากาวลาเทก็ซเ์หลวบนกระดาษทีต่ดัเตรยีมไว ้ ปิดตามรอยขาดในหน้าหนังสอื  ระวงัอย่าใหก้าว
เลอะออกนอกแนวกระดาษทีซ่่อม  รอใหก้าวแหง้สนิทก่อนจงึปิดหนงัสอืได ้
 3. หนังสอืถูกตดัหรอืฉีกขาดหายไปบางส่วน  ทัง้แผ่นหรอืหลายแผ่น ควรคดัลอกข้อความจาก
หนงัสอืเรือ่งเดยีวกนัเล่มอื่นลงไปดว้ย 
 4.  หนงัสอืหลุดออกทัง้ยกหลายแผ่น  แต่ส่วนอื่นยงัเรยีบรอ้ยด ี เรยีงหน้าใหถู้กตอ้ง เยบ็ปกทีห่ลุด
ใหต้ดิกบัตวัเล่ม 
 5. ตวัเล่มหนังสอืหลุดออกจากปก แต่ทัง้ปกและตวัเล่มหนังสอืยงัอยู่ในสภาพด ี ใชก้าวทาร่องสนั
เพื่อใหป้กตดิกบัตวัเล่ม 
 6. ปกหลุดจากตวัเล่มซึ่งเยบ็เล่มแลว้แต่สนัหลวม  ส่วนตวัปกยงัดอียู่  ใหเ้คาะสนัหนังสอืให้เรยีบ  
ทากาวใหท้ัว่สนัหนังสอื ทิง้ไวใ้หแ้หง้ แลว้ทากาวรองสนัเพื่อใหป้กกบัตวัเล่มตดิกนั 
 7. หนงัสอืทีมุ่มปกและสนัปกช ารดุ แกไ้ขดงันี้ 

7.1  เลาะปกหนังสอืออกจากตวัเล่ม ท าความสะอาดทัง้สนัปกและสนัหนังสอื ใช้มดีขูดสนัที่เป็น
เศษกระดาษออกใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
 7.2  ตดัเศษผา้หรอืกระดาษแลกซนีเป็นรูปสีเ่หลีย่มคางหม ูจ านวน 4 ชิน้ ส าหรบัปกหน้า และปก
หลงัอยา่งละ 2 ชิน้ ขนาดฐานประมาณ 3” ดา้นตรงขา้มและส่วนสูง 2” อาจใหญ่หรอืเลก็กว่านี้ตามขนาดเล่ม
หนงัสอื 
 7.3 ทากาวดา้นในผา้หรอืกระดาษทีต่ดัไว ้แลว้น าไปตดิเขา้กบัมุมปกหนังสอืทัง้ 4 มุม ใหแ้น่นและ
เรยีบ  โดยใหด้า้นฐานอยู่ทแยงมุมกบัปกหนังสอื ดา้นบนอยู่เลยมุมปกออกไปประมาณ ครึง่นิ้ว มมุทีฐ่าน 2 
ดา้นอยูพ่อดรีมิปกทัง้ 2 ดา้น 
 7.4  พบัผา้หรอืกระดาษส่วนทีเ่หลอืเขา้กบัดา้นในของปกหนงัสอืใหก้ระชบัและเรยีบ 

7.5  ตดัผา้เพื่อซ่อมสนัหนังสอืให้มขีนาดกว้างกว่าสนัหนังสอื ประมาณ 4  นิ้ว และยาวกว่าความ
ยาวของสนัหนังสอื ประมาณ 3 นิ้ว ทากาวบนผา้ดา้นในทัง้แผ่น น าสนัปกมาวางทาบบนผา้ทีท่ากาวแลว้ 
ใหส้นัปกอยูก่งึกลางของผา้ กรณสีนัปกช ารดุมากใชไ้มไ่ดใ้หท้ าสนัปกใหม ่ โดยใชก้ระดาษการด์ตดัใหม้ี
ขนาดเท่ากบัของเดมิใชม้ดีหรอืกรรไกรตดัผา้ออกใหเ้ป็นรอยบาก 

 7.6 ทากาวบนผ้าที่เตรยีมไว ้แลว้น าปกแขง็ของหนังสอืทัง้สองแผ่นตดิเขา้กบัสนัหนังสอื โดยเว้น
ระยะร่องสนัทัง้สองขา้งระหว่างปกหนังสอืกบัสนัหนังสอื ประมาณ 1/4 นิ้ว เพื่อเป็นบานพบัปิด-เปิดหนังสอื 
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พบัผ้าทัง้ด้านบนและด้านล่างเข้าติดกับด้านในของปกให้เรยีบร้อย ใช้ไม้เนียนรดีทบัให้แน่นและเรียบ     
ทิง้ไวจ้นแหง้ 
 7.7  น าปกหนังสอืทีผ่นึกกบัสนัปกหนังสอืเรยีบรอ้ยแลว้ มาเขา้กบัตวัหนังสอืต่อไปตามวธิเีขา้เล่ม
หนงัสอื 
 

 การเข้าเล่มหนังสือ  
 1. น าปกและตวัเล่มหนังสอืมาวดัขนาดใหพ้อดทีัง้ 2 ดา้น เชื่อมตวัหนังสอืเขา้กบัปกโดยใชก้าว
ลาเทก็ซผ์สมน ้าใหเ้จอืจางลง ทากาวลงบนใบรองปกทัง้ 2 ดา้น (ท าทลีะดา้น) เพื่อตดิกบัปกหนังสอื จบั
ใหแ้น่น ใชไ้มเ้นียนรดีตรงรอ่งสนัทัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั  
 2. น าเขา้เครือ่งอดัหนงัสอืทิง้ไว ้เพื่อหนงัสอืและปกทีซ่่อมใหม่จะได้ตดิสนิทและแขง็แรง  

 
 

สมนุไพร 
 
 พชืสมุนไพร หมายถึง พชืที่ใช้ท าเป็นยารกัษาโรค โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของพชื ชนิดเดยีวหรอื
หลายชนิดพรอ้มกนั บางชนิดใชร้บัประทาน บางชนิดใชท้าหรอืท าเป็นลกูประคบ ตวัอยา่ง เช่น  เช่น      ใบ
ชะพล ู มะขามป้อม มะระขีน้ก ตะไคร ้ขงิ ขา่ หวัหอม ฟ้าทะลายโจร ขมิน้ชนั ไพล เป็นตน้   
 ยารกัษาโรคปัจจบุนัหลายขนานทีผ่ลติเป็นอุตสาหกรรม มทีีม่าจากการศกึษาวจิยัการใช้       พชื
สมุนไพรพืน้บา้น ของกลุ่มชนพืน้เมอืงตามป่าเขาหรอืในชนบท ทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดมาจาก       บรรพ
บุรุษที่ได้สงัเกตว่าพชืใดน ามาใช้บ าบดัโรคได้ มสีรรพคุณอย่างไร รวมทัง้จากการเรยีนรู้          ด้วย
ประสบการณ์และการทดลองแบบพืน้บา้นทีไ่ดท้ัง้ขอ้ดแีละขอ้ผดิพลาด  
 
ความส าคญัของพืชสมุนไพร  
    1. ความส าคญัในด้านสาธารณสขุ  

   พชืสมุนไพร เป็นผลผลติจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จกัน ามาใช้เป็นประโยชน์  เพื่อการรกัษา
โรคภยัไขเ้จบ็ตัง้แต่โบราณกาลแลว้  เช่น ในเอเชยีกม็หีลกัฐานแสดงว่ามนุษยร์ูจ้กัใชพ้ชืสมุนไพรมากว่า 
6,000 ปี แต่หลงัจากทีค่วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์ มกีารพฒันาเจรญิก้าวหน้ามากขึน้ มกีารสงัเคราะห ์ และ
ผลติยาจากสารเคมใีนรปูทีใ่ชป้ระโยชน์ไดง้า่ย สะดวกสบายในการใชม้ากกว่าสมุนไพร ท าใหค้วามนิยมใช้
ยาสมนุไพรลดลงอยา่งมาก ความรูแ้ละวทิยาการดา้นสมุนไพรจงึขาดช่วงการพฒันาไป  

   ในปัจจุบันทัว่โลกต่างยอมรับว่า สารสกัดสมุนไพรให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่เป็นสาร
สงัเคราะหท์างเคม ีและประเทศไทยเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตอินัอุดมสมบูรณ์ มพีชืต่างๆทีใ่ช้เป็น
สมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด  ขาดแต่เพียงการศึกษาและวิจยัทางวิทยาศาสตร์เท่านัน้     
ความตื่นตวัทีจ่ะพฒันาความรูด้า้นพชืสมุนไพรจงึเริม่ขึน้อกีครัง้หนึ่ง โดยมกีลวธิกีารพฒันาสมุนไพรและ
การแพทยแ์ผนไทยในงานสาธารณสุขมลูฐาน คอื  
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(1) สนบัสนุนและพฒันาวชิาการและเทคโนโลยพีืน้บา้นอนัไดแ้ก่ การแพทยแ์ผนไทย      เภสชั
กรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยพีื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 
สุขภาพของชุมชน  

(2) สนบัสนุนและส่งเสรมิการดแูลรกัษาสุขภาพของตนเอง โดยใชส้มนุไพร การแพทยพ์ื้นบ้าน           
การนวดไทย ในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถ
ประยกุตเ์ขา้กบัการดแูลสุขภาพแผนปัจจบุนัได ้ 

จงึอาจกล่าวไดว้่าสมุนไพรส าหรบัสาธารณสุขมลูฐาน คอืสมนุไพรทีใ่ชใ้นการส่งเสรมิสุขภาพ
และการรกัษาโรคหรอือาการเจบ็ป่วยเบือ้งตน้ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถพึง่ตนเองไดม้ากขึน้  

 
    2. ความส าคญัในด้านเศรษฐกิจ  
       พชืสมนุไพรเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดหนึ่งทีห่ลายประเทศก าลงัลงทุนสกดัหาตวัยาเพื่อรกัษาโรค
ต่าง ๆ และมหีลายประเทศที่น าสมุนไพรไทยไปปลูกและท าการค้าขายแข่งกบัประเทศไทย  สมุนไพร
หลายชนิดทีเ่ราส่งออกเป็นรปูของวตัถุดบิคอื กระวาน ขมิน้ชนั เร่ว เปลา้น้อย และมะขามเปียก เป็นต้น  
ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ตลาดต่างประเทศยงัคงมคีวามต้องการอีกมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงึมี
โครงการวจิยัเพื่อหาความเป็นไปได้ ในการพฒันาคุณภาพและแหล่งปลูกสมุนไพรเพื่อส่งออก โดย
ก าหนดชนิดของสมุนไพรที่มศีกัยภาพ 13 ชนิด คอื  มะขามแขก กานพลู เทยีนเกลด็หอย ดองดงึ เร่ว 
กระวาน ชะเอมเทศ ขมิน้ จนัทรเ์ทศ ใบพล ูพรกิไทย ดปีล ีและน ้าผึง้  
ประโยชน์ของพืชสมุนไพร  

1. สามารถรกัษาโรคบางชนิดได ้โดยไมต่อ้งใชย้าแผนปัจจุบนั ซึง่บางชนิดอาจมรีาคาแพง และตอ้ง
เสยีค่าใชจ้่ายมาก อกีทัง้อาจหาซือ้ไดย้ากในทอ้งถิน่นัน้ 

2. ใหผ้ลการรกัษาไดด้ใีกลเ้คยีงกบัยาแผนปัจจบุนั และใหค้วามปลอดภยัแก่ผูใ้ชม้ากกว่าแผน
ปัจจบุนั 

3. สามารถหาไดง้า่ยในทอ้งถิน่เพราะส่วนใหญ่ไดจ้ากพชืซึง่มอียูท่ ัว่ไปทัง้ ในเมอืงและ ชนบท 
4. มรีาคาถูก สามารถประหยดัค่าใชจ้่ายในการซือ้ยาแผนปัจจุบนั ทีต่อ้งสัง่ซือ้จากต่างประเทศ    

เป็นการลดการขาดดุลทางการคา้ 
5. ใชเ้ป็นยาบ ารงุรกัษาใหร้า่งกายมสีุขภาพแขง็แรง 
6. ใชเ้ป็นอาหารและปลกูเป็นพชืผกัสวนครวัได ้เช่น กะเพรา โหระพา ขงิ ขา่ ต าลงึ  
7. ใชใ้นการถนอมอาหารเช่น ลกูจนัทร ์ดอกจนัทรแ์ละกานพลู 
8. ใชป้รงุแต่ง กลิน่ ส ีรส ของอาหาร เช่น ลกูจนัทร ์อบเชย พรกิไทย ใชป้รงุแต่งกลิน่อาหารพวก 

ขนมปัง เนย ไสก้รอก แฮม เบคอน 
9. สามารถปลกูเป็นไมป้ระดบัอาคารสถานทีต่่าง ๆ ใหส้วยงาม เช่น คนู ชุมเหด็เทศ 
10. ใชป้รงุเป็นเครือ่งส าอางเพื่อเสรมิความงาม เช่น ว่านหางจระเข ้ประค าดคีวาย 
11. ใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงในสวนผกั, ผลไม ้เช่น สะเดา ตะไครห้อม ยาสบู 
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12. เป็นพชืทีส่ามารถส่งออกท ารายไดใ้หก้บัประเทศ เช่น กระวาน ขมิน้ชนั  กระชาย 
13. เป็นการอนุรกัษ์มรดกไทยใหป้ระชาชนในแต่ละทอ้งถิน่ รูจ้กัช่วยตนเองในการน าพชืสมนุไพรใน

ทอ้งถิน่ของตนมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ 
14. ท าใหค้นเหน็คุณค่าและกลบัมาด าเนินชวีติใกลช้ดิธรรมชาตยิิง่ขึน้ 
15. ท าใหเ้กดิความภูมใิจในวฒันธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 



136 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5   

 

หน่วยท่ี 6   งานอดิเรกและเร่ืองท่ีสนใจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21  งานอดิเรก      เวลา   1   ชัว่โมง  
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืสามารถน าเสนองานอดเิรกทีไ่ดป้ฏบิตั ิ 
 

2.  เน้ือหา    
 2.1  การท างานอดเิรกตามความสนใจ 
 2.2  การน าเสนองานอดเิรก 
 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  การน าเสนอผลงานงานอดเิรกของลกูเสอืเป็นหมู่ 
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 

4.  กิจกรรม 
          1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรอื เกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ลกูเสอืจดันิทรรศการงานอดเิรก  
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าเสนอนิทรรศการงานอดเิรกทีไ่ดป้ฏบิตัเิป็นระบบหมู่ 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง แยก) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการท างาน 
 5.2 ตรวจสอบผลงานทีท่ าส าเรจ็ 
 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจตนเองและเหน็ใจผูอ้ื่น รบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

7.  คณุธรรม 
 7.1  ความพอเพยีง 
 7.2  รบัผดิชอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
 

 เพลง 
ลกูเสือปลูกป่า 

     ฉนัพอใจหนกัหนา  สมเจตนาทีไ่ดม้ารว่มงาน 
   พวงมาลนีัน้มสีเีสรมิพนัธุ ์(ซ ้า)  คนดนีัน้โลกนิยม 
   ชมดอกไมใ้นพนา    ชมพฤกษาโขดเขา 
   เราทัง้หลายๆ  ช่วยบรรเทา  ความรอ้นเรา่ดว้ยการปลกูป่า 
   เราลกูเสอืสามญั  อนุรกัษ์ป่ากนั  เราทุกคนยดึมัน่สรา้งสรรคช์าตไิทย 
 

ป่าน้ีมีวิหค 

     ป่านี้เขาว่ามวีหิค   หมูน่กนบัรอ้ยพนั 
   มาช่วยกนัๆชมไพร   นะเพื่อนเอยใหเ้พลดิเพลนิ  
   ป่านี้เขาว่ามคีวามสุข   สนุกดงัเชือ้เชญิ 
   มาก้าวเดนิๆชมไพร   นะเพื่อนเอย วไิลตา 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  

หมาจ้ิงจอกกบัหน้ากาก 
 

 หมาจิง้จอกตวัหนึ่งลอบเขา้ไปหาอาหารในบา้นของนักเล่นละคร เหน็หน้ากากอนัหนึ่งวางอยู่ใน
ทีส่งู ซึง่หากไมพ่จิารณาใหด้กีจ็ะดเูหมอืนมคีนก าลงัจอ้งมองลงมา ตอนแรกหมาจิง้จอกตกใจเกอืบจะโจน
หนี แต่ร ัง้สตไิวไ้ด ้มนัปีนขึน้ไปดใูกล้ๆ  จงึรูว้่าเป็นเพยีงหน้ากากทีม่นุษยใ์ชส้วมใส่ตอนเล่นละคร  
 หมาจิ้งจอกร าพึงกับตนเองว่า “หน้ากากอันนี้มองดูภายนอกช่วงสวยสง่างามน่าเกรงขาม
เหลอืเกนิ  แต่น่าเสยีดายทีภ่ายในนัน้กลวงและว่างเปล่า” 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เราจะดูคนแต่เพยีงเปลอืกนอกไมไ่ด ้ควรพจิารณาถงึเนื้อในหรอืส่วนประกอบ 
       อื่นๆ ดว้ย เช่น บางคนดูภายนอกแสนดแีต่จติใจกลบัสกปรกเลวทราม บางคน 
       ต่อหน้าแสดงท่าทรีกัใคร่ชื่นชมแต่ลบัหลงักบันินทาว่ารา้ย บางคนดทู่าทางเป็น 
       ผูร้อบรูแ้ต่ความจรงิไรส้มอง
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แบบสอบถาม เร่ืองการเล่นเกม ชัน้  ป.4  -  ป.6 
ค าอธบิาย : วงกลมรอบหวัขอ้ทีต่รงกบัความเหน็ของตนเอง  
1.  เคยเล่นเกมจากสื่ออเิลค็ทรอนิกสป์ระเภทใดบา้ง (เลอืกตอบไดห้ลายขอ้ตามความเป็นจรงิ) 
 ก.  ไมเ่คยเล่นเกม   ข.  เกมกด 
 ค.  เกมวดีโีอ    ง.  เกมคอมพวิเตอร ์
 จ.  เกมออนไลน์    ฉ.  อื่นๆ  ........................................(ระบุ)  
2.  เล่นเกมช่วงเวลาใดบา้ง (เลอืกตอบไดห้ลายขอ้ตามความเป็นจรงิ) 
 ก.  ก่อนมาโรงเรยีน   ข.  เวลาเรยีน 
 ค.  ช่วงเยน็ หลงัเลกิเรยีน  ง.  กลางคนื 
 จ.  วนัหยดุ     ฉ.  อื่นๆ........................................(ระบุ) 
3.  เวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเล่นเกมแต่ละครัง้ 
 ก.  น้อยกว่า  1  ชัว่โมง    ข.  1  ชัว่โมง ถงึ  3  ชัว่โมง 
 ค.  มากกว่า 3 ชัว่โมง แต่ไม่ถงึ 5 ชัว่โมง  ง.  มากกว่า 5 ชัว่โมงขึน้ไป 
4.  จ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการเล่นเกมแต่ละครัง้  
 ก. น้อยกว่า  10  บาท     ข. 10  บาท ถงึ 30 บาท 
 ค. มากกว่า 30 บาท แต่ไม่ถงึ 50 บาท ง.  มากกว่า 50 บาทขึน้ไป 
 จ. อื่นๆ  ระบุ........................ 
5.  เหตุผลทีช่อบเล่นเกม (เลอืกตอบไดห้ลายขอ้ตามความเป็นจรงิ) 
 ก.  สนุก  เพลดิเพลนิ   ข.  อยากเอาชนะ 
 ค.  จะไดเ้ขา้กบัเพื่อนได้   ง.  ชอบตรงความตื่นเตน้  หวาดเสยีว 
 จ.  เหงาไม่รูจ้ะท าอะไร   ฉ.  อื่นๆ  ระบุ................................... 
6.  เกมทีเ่คยเล่นมเีรือ่งเกีย่วกบัอะไรบา้ง (เลอืกตอบไดห้ลายขอ้ตามความเป็นจรงิ) 
 ก.  ต่อสู ้ เอาชนะ    ข.  บู๊ลา้งผลาญ  ดว้ยอาวุธนานาชนิด 
 ค.  แขง่ขนัประลองความเรว็  ง.  ผจญภยั  ตื่นเตน้  หวาดเสยีว 
 จ.  อื่นๆ  ระบุ........................................................................................................ 
7.  เคยมกีารกระท าใดบา้งในขอ้ต่อไปนี้ (เลอืกตอบไดห้ลายขอ้ตามความเป็นจรงิ) 
 ก.  เล่นเกมเพลนิจนลมืกนิขา้ว  ข.  นอนดกึเพราะเล่นเกมตดิพนั 
 ค.  เล่นเกมจนลมืท าการบา้น  ง.  เล่นเกมตื่นเตน้หวาดเสยีวจนเกบ็ไปฝัน 
 จ.  อื่นๆ  ระบุ.......................................................................................................... 
8.  นกัเรยีนคดิว่าตนเองตดิเกมหรอืไม ่ เพราะอะไร 
 ก.  ตดิ     ข.  ไมต่ดิ 
 เหตุผล................................................................................................................. 
   ............................................................................................................................ 
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แบบรายงานผลการส ารวจ 
 
ผลการส ารวจนกัเรยีนชัน้.....................จ านวนทัง้หมด.....................คน 
1. เคยเล่นเกมจากสื่ออเิลค็ทรอนิกสป์ระเภทใด 

ก. ไมเ่คยเล่นเกมเลย  .............คน     ข. เคยเล่นเกมกด.............................คน   
ค. เคยเล่นเกมวดีโีอ.................คน           ง.  เคยเล่นเกมคอมพวิเตอร.์.............คน   
จ. เคยเล่นเกมออนไลน์............คน           ฉ. อื่น ๆ ระบุ............................จ านวน..............คน 

2. เล่นเกมช่วงเวลาใดบา้ง 
ก.  ก่อนมาโรงเรยีน.......... คน  ข.  เวลาเรยีน.........คน 
ค.  ช่วงเยน็ หลงัเลกิเรยีน.........คน ง.  กลางคนื.........คน 
จ.  วนัหยดุ.........คน   ฉ.  อื่นๆ ระบุ.............................จ านวน............คน 

3. เวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการเล่นเกมแต่ละครัง้    
ก. น้อยกว่า 1 ชัว่โมง..........คน        ข. 1 ชัว่โมง ถงึ 3 ชัว่โมง..........คน   
ค. มากกว่า 3 ชัว่โมงแต่ไม่ถงึ 5 ชัว่โมง..คน ง. มากกว่า 5 ชัว่โมงขึน้ไป.............คน 

4.  จ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการเล่นเกมแต่ละครัง้ 
ก. น้อยกว่า 10 บาท..........คน    ข. 10 บาท ถงึ 30 บาท..............คน              
ค. มากกว่า 30 บาท แต่ไม่ถงึ 50 บาท...คน ง. มากกว่า 50 บาทขึน้ไป..........คน 
จ. อื่นๆ ระบุ................. จ านวน..............คน 

5.  เหตุผลทีช่อบเล่นเกม       
ก. สนุก เพลดิเพลนิ.....................คน  ข. อยากเอาชนะ.....................คน  
ค. จะไดเ้ขา้กบัเพื่อนได.้...............คน  ง. ชอบตรงความตื่นเต้น  หวาดเสยีว........คน 
จ. เหงาไมรู่จ้ะท าอะไร......................คน  ฉ. อื่นๆ ระบุ ...................จ านวน. 

6.  เกมทีเ่คยเล่นมเีรือ่งเกีย่วกบัอะไรบา้ง 
ก. ต่อสู ้ เอาชนะ......................คน  ข. บู๊ลา้งผลาญ  ดว้ยอาวุธนานาชนิด........คน 
ค. แขง่ขนัประลองความเรว็................คน  ง. ผจญภยั  ตื่นเตน้  หวาดเสยีว..............คน  
จ. อื่นๆ ระบุ...............จ านวน.............คน 

7.  เคยมกีารกระท าใดบา้งในขอ้ต่อไปนี้ 
ก. เล่นเกมเพลนิจนลมืกนิขา้ว..........คน   
ข. นอนดกึเพราะเล่นเกมตดิพนั.............คน   
ค. เล่นเกมจนลมืท าการบา้น.........คน   
ง. เล่นเกมตื่นเตน้หวาดเสยีว จนเกบ็ไปฝัน..............คน     
จ. อื่นๆ ระบุ...........................................................................จ านวน.............คน 

8.  คดิว่าตนเองตดิเกม.............คน     ไมต่ดิเกม....................คน 
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9. เหตุผลของคนทีบ่อกว่าตดิเกม ไดแ้ก่ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
10. เหตุผลของคนทีบ่อกว่าไมต่ดิเกม  ไดแ้ก่
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 7   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ    
แผนการจดักิจกรรมท่ี  22  การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เวลา  2  ชัว่โมง   
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืสามารถปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืได้ 
 
2.  เน้ือหา  
 ค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง เกม 
 3.2 ใบความรู ้ เรือ่งค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
     1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืทบทวนค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
   (2) มอบหมายงานให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ร่วมกันคิดการแสดงบทบาทสมมุติ หมู่ละ 1 เรื่อง            

ที่แสดงออกถงึวถิชีวีติประจ าวนั ที่สอดคล้องกบัค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอื ขอ้ใด
ขอ้หนึ่ง หรอืหลายขอ้ โดยส่งตวัแทนแสดงบทบาทสมมุต ิหลงัแสดงบทบาทสมมุต ิจน
ให้ลูกเสอืหมู่อื่นทายว่าสอดคล้องกับกฎของลูกเสอืข้อใด แล้วจงึเฉลยพร้อมอธิบาย
เพิม่เตมิ 

   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปการปฏบิตัติามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
  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 
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    (1)  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ที่ยงัไม่ได้แสดง ส่งตวัแทนแสดงบทบาทสมมุติ หลงัแสดง 
บทบาทสมมตุจิบ ใหล้กูเสอืหมูอ่ื่น ทายว่าสอดคลอ้งกบักฎของลูกเสอืขอ้ใด แลว้หมู่
ทีแ่สดงจงึเฉลย พรอ้มอธบิายเพิม่เตมิ จนครบทุกหมู ่ 

    (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายสรุปขอ้คดิ 
   4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตการท างานระบบหมู ่ การท าหน้าทีผู่น้ าและสมาชกิทีด่ขีองกลุ่ม 
 5.2  ตรวจสอบ  ความเขา้ใจเรือ่งค าปฏญิาณและกฎลกูเสอืทีบ่รูณาการกบัชวีติจรงิ 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  รบัผดิชอบ 
 6.2  อุดมการณ์คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 
 เพลง 

กฎของลกูเสือ 
   กฎทีห่นึ่ง  พงึจ าใหด้ ีลกูเสอืตอ้งมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 

   กฎทีส่อง  นัน้รองลงไป ตอ้งจงภกัดใีนผูม้พีระคุณ 

   กฎทีส่าม  นัน้บ าเพญ็บุญ ช่วยเหลอืเกือ้กูล เพื่อประโยชน์เรือ่ยไป  

                  นะเธอ อยา่ลมื อยา่ลมื นะ นะ นะเธอ อยา่ลมื อย่าลมื 

   กฎทีส่ี ่ อนัน้ีน่าคดิ ลกูเสอืเป็นมติรกบัทัว่ไป  

   กฎทีห่า้  ท่านว่าเอาไว ้มารยาทนัน้ไซร ้ กราบไหวง้าม ๆ 

   กฎทีห่ก  นรกไมต่าม ลกูเสอืมคีวามกรณุาสตัวม์นั 

              นะเธอ อยา่ลมื อยา่ลมื นะ นะ นะเธอ อยา่ลมื อย่าลมื 

   กฎทีเ่จด็  จงเชื่อจงฟัง ในค าสัง่โดยดุษฎ ี

   กฎทีแ่ปด  ยิม้ ๆ ไวซ้ ีลกูเสอืตอ้งมนี ้าอดน ้าทน 

   กฎทีเ่กา้  ออมไวห้น้ามล ถงึคราวอบัจน เงนิทองมากม ี

   กฎทีส่บิ  ประพฤตจิงด ีทัง้กายวจ ีมโนพรอ้มกนั 
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 เกม 
หาคู่ 

วธิเีล่น ใหลู้กเสอืยนืเป็นวงกลม วงซอ้นกนั โดยยนืหนัหน้าเขา้หากนั แลว้จ าไวว้่าคู่ของตน  

คอืใคร ใหว้งกลมทัง้สองท าขวาหนั แลว้เดนิสวนกนัในวงกลมตามเพลง (เปิดวทิยุหรอืใหลู้กเสอื      รอ้ง

เพลงง่ายๆ ตามทีผู่ก้ ากบัก าหนด) เมื่อผูก้ ากบัเป่านกหวดี ใหลู้กเสอืหาคู่ของตนเองเมื่อเจอแลว้    ให้

จบัมอืนัง่ลง คู่ทีห่าคู่ชา้ทีสุ่ด จะต้องออกจากการแข่งขนั เสรจ็แลว้เริม่ต้นใหม่ คู่ทีเ่หลอืเป็นคู่สุดทา้ยจะ

เป็นผูช้นะ 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  
ลกูชายทัง้เก้า 

 เศรษฐคีนหนึ่งมลีูกชายเก้าคน ครัน้แก่เฒ่ากร็ูจ้กัเป็นห่วงทรพัยส์นิของตนเองและอนาคตของลูกๆ       
วนัหนึ่งเศรษฐไีด้เรยีกลูกทัง้เก้ามาพบแล้วบอกว่า  พ่อจะทดสอบว่าใครเหมาะสมที่ จะเป็นผู้ดูแลสมบตัิ
หลงัจากที่พ่อได้ตายแล้ว เศรษฐีก าเมล็ดถัว่ไว้แล้วพูดกับลูกว่า เจ้าจงน าเมล็ดถัว่ฝักยาวไปปลูกและ
บ ารุงรกัษาใหด้ทีีสุ่ด  หากเมลด็ถัว่ของผูใ้ดงอกงามใหฝั้กอวบอ้วนสมบูรณ์  พ่อจะตดัสนิใหผู้น้ัน้เป็นผูดู้แล
ทรพัยส์มบตัขิองพ่อต่อไป แลว้ลกูชายทัง้เก้ากร็บัถัว่ไปคนละเมด็แลว้ยา้ยไปปลกูทีท่างของตน 
 ครัน้ไดเ้วลาถัว่ออกฝัก กอ็วบอ้วนสมบรณ์ูเหมอืนๆ กนัทุกคน  มแีต่ลูกชายคนสุดทา้ยเท่านัน้ที่
ไมไ่ดน้ าฝักถัว่ของตนเองมาใหพ้่อด ู เศรษฐสีงสยัจงึถามว่า  เจา้สุทธไิหนล่ะถัว่ทีเ่ป็นผลผลติของ         เจา้
เศรษฐถีาม  เจา้สุทธคิุกเข่าลงขา้งพ่อ  ผมเอาเมลด็ถัว่ทีพ่่อให้ไปปลูกดูแลรกัษาอย่างด ี แต่เท่าไรก็ไม่
ยอมแตกหน่อขึน้เป็นตน้  แทนทีเ่ศรษฐจีะต าหนิ กลบัหวัเราะ ฮ่า  ฮ่า …. ดมีากลกูเอ๋ย  เจา้เป็นคนด ี มี
ความชื่อสตัย ์ส่วนพีท่ ัง้แปดคนลว้นแยพ่อๆ กนั 
 พูดจบเศรษฐกี็เอื้อมมอืลูบหวัสุทธลิูกชายคนสุดท้อง แล้วประกาศความจรงิให้ลูกที่ด ี มคีวาม
ซื่อสตัยม์ารบัภาระรกัษาสมบตัสิบืทอดต่อไป ซึง่ทีจ่รงิแล้วเมลด็ถัว่ที่เศรษฐใีหลู้กๆ ไปปลูกนัน้  ถูกน าไป
คัว่จนสุกก่อนแลว้  จะปลูกขึน้ไดอ้ย่างไร  ดงันัน้ลูกทัง้แปดของเศรษฐกี็พากนัตบตาผูเ้ป็นพ่อ  ดว้ยการน า
เมลด็ถัว่พนัธ์ดีๆ  มาปลูก     มแีต่สุทธลิูกชายคนเลก็ของเศรษฐเีท่านัน้  ดัง้นัน้เขาจงึได้รบัการแต่งตัง้ให้
เป็นผูด้แูลมรดกตัง้แต่นัน้มา 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นคุณสมบตัทิีส่ าคญัทีสุ่ดส าหรบัคนทีจ่ะท างานเพื่อส่วนรวม 
 

ความโลภและความริษยา 
 กาลครัง้หนึ่ง นานมาแล้ว มชีายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกนั วนัหนึ่งได้ชวนกนัไปเฝ้าเทพจูปี
เตอรห์รอืซอุีสผูเ้ป็นราชาแห่งเทพเจา้ทัง้ปวง เทพจปีูเตอรร์ูว้่าชายคนแรกนัน้เป็นคนทีม่แีต่ความโลภ 
  ส่วนชายอกีคนหน่ึงในใจของเขามแีต่ความรษิยา เพื่อเป็นการสัง่สอนและลงโทษ เทพจปีูเตอรจ์งึ
อนุญาตใหท้ัง้ชายสองนึกขอพรในใจไดต้ามปรารถนาแต่มขีอ้แมว้่าท่านจะบนัดาลใหอ้กีคนหนึ่งไดร้บัพร
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เป็นสองเท่าของผูท้ีข่อ “ขา้ตอ้งการเพชรนิลจนิดาและทองค าเตม็หอ้ง”ชายผูม้คีวามโลภนึกขอพรเป็นคน
แรก แต่แล้วเขาก็ต้องเสยีใจเพราะเพิง่นึกได้ว่าเพื่อนของตนจะต้องได้เพชรนิลจนิดาถงึสองห้องแม้จะ  
สมปรารถนาชายผู้มคีวามโลภก็หาความสุขใจมไิด้แม้แต่น้อย ส่วนชายอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าบดันี้ตนเอง
กลายเป็นมหาเศรษฐไีปโดยบงัเอญิเพราะความโลภของเพื่อนบา้นเขาคดิแต่ว่าไม่อยากใหเ้พื่อนของตน
เสวยสุขกบัพรทีไ่ดร้บัจากเทพเจา้จงึขอพรใหต้วัเองตาบอดขา้งหนึ่ง เพื่อใหช้ายผูม้คีวามโลภตาบอดสองขา้ง 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความโลภและความรษิยา เป็นหนทางไปสู่ความวบิตั ิ

 
 

ใบความรู้ 
ค าปฏิญาณและกฎลกูเสือสามญั 

 
ค าปฏิญาณลกูเสือสามญั  3  ขอ้ ดว้ยเกยีรตขิองขา้ ขา้ขอสญัญาว่า 
ขอ้  1  ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์ 
 (ความหมาย – ลกูเสอืจะตอ้งมคีวามศรทัธา เชื่อมัน่ในชาต ิศาสนาและพระมหากษตัรยิข์อง

ตน เคารพเทดิทนูทัง้  3  สถาบนัดว้ยความซื่อสตัย)์ 
ขอ้  2  ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่  
      (ความหมาย – ลกูเสอืจะตอ้งประพฤตปิฏบิตัตินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่นในทุกโอกาสทุกสถานการณ์ 

เท่าทีจ่ะท าได ้โดยเริม่ตัง้แต่ครอบครวัจนถงึสงัคมภายนอก) 
ขอ้  3  ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลกูเสอื  
 (ความหมาย - ลูกเสอืต้องปฏบิตัตินตามกฎ 10 ขอ้ ของลูกเสอืซึง่เป็นหลกัยดึเหนี่ยวให้ลูกเสอื

ปฏบิตัแิต่สิง่ดงีาม) 
 
กฎของลกูเสือมี 10 ข้อ ดงัน้ีคือ 
 1.  ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 
 2.  ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และซื่อตรงต่อผูม้พีระคุณ 
 3.  ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
 4.  ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพีน้่องกบัลกูเสอือื่นทัว่โลก 
 5.  ลกูเสอืเป็นผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ย 
 6.  ลกูเสอืมคีวามเมตตากรุณาต่อสตัว ์
 7.  ลกูเสอืเชื่อฟังค าสัง่ของบดิา มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 8.  ลกูเสอืมใิจรา่เรงิและไม่ย่อทอ้ต่อความยากล าบาก 
 9.  ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
 10. ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ 
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 ขอ้ 1. “ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได”้ คอื เป็นผูม้เีกยีรตเิป็นทีไ่วว้างใจของผูอ้ื่น เชื่อถอืได ้เมือ่กล่าวสิง่
ใดออกไปแลว้ต้องรกัษาสจัจะ ปฏบิตัเิหมอืนปากพูดเสมอ เมื่อไดร้บัมอบหมายสิง่ใดต้องท าสิง่นัน้ให้เสรจ็
เรยีบรอ้ยดว้ยความตัง้ใจจรงิจนเตม็ความสามารถ ตามสตกิ าลงัไมเ่พกิเฉยหลกีเลีย่ง 
 ข้อ 2. “ลูกเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และซื่อตรงต่อผู้มพีระคุณ” 
หมายความว่า จะต้องมคีวามจงรกัภกัดต่ีอประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ด้วยใจจรงิ 
ประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ีปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผน ประเพณ ีและมคีวามซื่อตรงต่อพ่อแม่ 
คร ูอาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชาและผูม้พีระคุณ 
 ข้อ 3. “ลูกเสือมหีน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น” หมายความว่า จะต้อง
พยายามท าประโยชน์แก่ผูอ้ื่น เตรยีมพรอ้มเสมอทีจ่ะช่วยชวีติผูอ้ื่นใหร้อดพน้จากอนัตราย 
 ขอ้ 4. “ลูกเสอืเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกบัลูกเสอือื่นทัว่โลก” หมายถงึ ลูกเสอืจะต้อง
เป็นผูโ้อบออ้มอารแีก่คนทัว่ไปโดยไมเ่ลอืกชาตหิรอืชัน้วรรณะโดยถอืว่าเป็นพีน้่องกนัทัว่โลก 
 ข้อ 5. “ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรยีบร้อย” หมายความว่า เป็นผู้มกีิรยิาวาจาสุภาพแก่บุคคลทัว่ไป 
โดยเฉพาะเดก็และคนชรา 
 ขอ้ 6. “ลูกเสอืมคีวามเมตตากรุณาต่อสตัว์” หมายถงึ เป็นผูม้จีติใจเมตตา กรุณา ไม่ฆ่า ไม่ทรมาน
สตัว์ เมื่อป่วยต้องดูแลรกัษา ถ้าเป็นสตัว์ที่ใช้งานก็พยายามใช้แค่พอสมควร และให้สตัว์นัน้ได้รบัความ
สบายพอสมควร 
 ขอ้ 7. “ลูกเสอืเชื่อฟังค าสัง่ของบดิา มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ” หมายความว่า 
ลกูเสอืจะตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัติามค าสัง่โดยไมล่งัเลใจ กระท าดว้ยความเตม็ใจเขม้แขง็ 
 ขอ้ 8. “ลกูเสอืมใีจรา่เรงิและไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก” หมายถงึ เป็นผูม้คีวามยิม้แยม้แจ่มใส     
ไมบ่่น ไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก แมจ้ะพบอุปสรรคก์ต็อ้งฟันฝ่าและอดทน 
 ขอ้ 9. “ลูกเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์” หมายความว่า ลูกเสอืจะต้องเป็นผูรู้จ้กัประหยดั รูจ้กัเกบ็หอมรอม
รบิ ใช้จ่ายอย่างประหยดั ไม่ปล่อยเวลาให้เสยีไปโดยเปล่าประโยชน์ และรู้จกัรกัษาทรพัย์สิง่ของทัง้ของ
ตนเองและผูอ้ื่น 
 ขอ้ 10. “ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ” หมายความว่า ลกูเสอืจะตอ้งประพฤตตินดงีาม 
วาจาเรยีบรอ้ย มจีติใจสะอาด มคีวามสะอาดต่อบาปและเกรงกลวัต่อความชัว่ มสีตเิหนี่ยวรัง้ไมย่อมกระท าสิง่ผดิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 6   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23   เพ่ิมพนูประสบการณ์ มุ่งมัน่สู่ความส าเรจ็    เวลา  1  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสือสามารถวางแผนการสอบวชิาพเิศษลกูเสอืสามญัได้ 
 

2.  เน้ือหา  
 วชิาพเิศษลกูเสอืสามญั 
 

3. ส่ือการเรียนรู้     
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 แผนภมูกิารสอบวชิาพเิศษลกูเสอืสามญั 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอื อธบิายถงึความส าคญัของการสอบวชิาพเิศษทีล่กูเสอืสามญัทุกคนไดส้อบ              

เพื่อเพิม่พนูทกัษะทางลกูเสอื 
   2)  ลกูเสอืศกึษาจากหลกัสตูรวชิาพเิศษลกูเสอืสามญัแลว้ใหล้กูเสอืไปฝึกปฏบิตัใินวชิาทีจ่ะสอบ 
   3)  ใหล้กูเสอืวางแผนการสอบวชิาพเิศษตามทีต่นสนใจ โดยนัดหมายการสอบกบัผูก้ ากบัลกูเสอื 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าสัน้เรื่องทีเ่ป็นประโยชน์   
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1  ทดสอบตามเกณฑว์ชิาพเิศษลกูเสอืสามญั 
 5.2  ขอ้เสนอแนะ ใหเ้วลาลกูเสอืไปฝึกอบ เวลา 1 สปัดาห ์แลว้จงึนดัหมายการทดสอบ 
 

6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
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 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  23 

 เพลง 
บริการ 

 บรกิาร บรกิาร งานทีพ่วกเราท าเป็นประจ า เราท าไปไมเ่คยคดิรวนเร เฮ ้(สรอ้ย) (ซ ้า) 
 เกบ็ กวาดเราท าทุกสิง่             ไมเ่คยคดิทีจ่ะเบื่อ 
 เพราะเรานี่เป็นลกูเสอื              ช่วยเหลอืหน้าทีบ่รกิาร (สรอ้ย) 
 เกบ็กวาดเราท า ทุกอยา่ง            สะอาดทุกทางทีผ่่าน 
 หน้าทีทุ่กๆ สถาน              เรานัน้บรกิารทัว่ไป (สรอ้ย) 

 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

อนันินทากาเล 
 

 ฝึกใหต้นเองเขา้ใจเรื่องของการนินทา หมายความว่า เราเกดิมากต็้องรูต้วัว่า เราต้องถูกนินทา
แน่นอน ดงันัน้เมื่อถูกนินทาขอใหรู้ว้่า เรามาถูกทางแลว้ แปลว่า เรายงัมตีวัตนอยู่บนโลก คนทีช่อบเตน้
โมโหโกรธกบัค านินทาก็คอืคนไม่รู้เท่าทนัโลก แม้แต่คนเป็นพ่อแม่ก็ยงันินทาลูก ลูกก็นินทาพ่อ แม่ 
นบัประสาอะไรกบัคนอื่น 
 ถา้เราหา้มตนเองไมใ่ห ้นินทาคนอื่นไดเ้มือ่ไหร ่ค่อยมาคดิว่าเราไมถู่กนินทา 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ไมม่ใีครทีไ่มถู่กนินทา 
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ใบความรู้ 
วิชาพิเศษลกูเสือสามญั 

  ลูกเสอืสามญัอาจสอบวชิาพเิศษลกูเสอืสามญัไดต้ามหลกัสตูรทีก่ าหนดไว ้วชิาพเิศษเหล่านี้
มุ่งหมายให้ลูกเสอืได้แสดงออกทางทกัษะ และความสนใจของตนเอง เพื่อให้ได้มสี่วนในการปฏิบตัิ
กจิกรรมรว่มกบัลกูเสอือื่นๆ ดว้ย วชิาพเิศษลกูเสอืสามญัมดีงัต่อไปนี้ 

1.  นกัจกัสาน 19. นกัผจญภยัในป่า 37. นกัเครือ่งบนิเลก็ 
2.  ช่างไม ้ 20. นกัส ารวจ 38. นกัสะสม 
3.  ช่างหนัง 21. มคัคุเทศก์ 39. บรรณารกัษ์ 
4.  ชาวนา 22. ช่างเขยีน 40. นกักรฑีา 
5.  ชาวสวน 23. นกัสญัญาณ 41. นกัขีม่า้ 
6.  ชาวไร่ 24. นกับุกเบกิ 42. มวยไทยเบือ้งตน้ 
7.  นกัเลีย้งสตัวเ์ลก็ 25. นกัธรรมชาตศิกึษา 43. มวยสากลเบือ้งตน้ 
8.  นกัจกัรยาน 2 ลอ้ 26. ช่างเบด็เตลด็ 44. กระบีก่ระบองเบือ้งตน้ 
9.  นกัว่ายน ้า 27. ผูบ้รบิาลคนไข ้ 45. นกัยงิปืนเบือ้งตน้ 
10. ผูช้่วยคนดบัเพลงิ 28. นกัจบัปลา 46. นกัอนุรกัษ์เบือ้งตน้ 
11. ผูช้่วยผูป้ระสบภยั 29. ผูช้่วยตน้เด่น 47. การหามติร 
12. ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาล 30. นกัพายเรอื 48. มารยาทในสงัคม 
13. นกัสงัเกตและจ า 31. นายทา้ยเรอืบด 49. นิเวศวทิยา 
14. การพราง 32. นกักรรเชยีงเรอื 50. การพฒันาชุมชน 
15. ชาวค่าย 33. นกัแล่นเรอืใบ 51. การใชพ้ลงังานทดแทน 
16. ผูป้ระกอบอาหารในค่าย 34. นกัดาราศาสตรเ์บือ้งตน้ 52. ลกูเสอืโทพระมงกุฎเกลา้ฯ 
17. ล่าม 35. นกัอุตุนิยมวทิยาเบือ้งต้น 53. ลกูเสอืเอกพระมงกุฎเกลา้ฯ 
18. นกัดนตร ี 36. ยามอากาศเบือ้งตน้ 54. สายยงยศ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  5 
หน่วยท่ี 7    ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24   การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม  เวลา   2   ชัว่โมง  

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืสามญัสามารถแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั  
 
2.  เน้ือหา  
 การแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ใบความรู ้ เรือ่ง การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม    
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1)  ผู้ก ากบัลูกเสอืน าสนทนาถึงการแสดงออกทางอารมณ์ ที่มกัก่อให้เกิดปัญหาตามมา

เช่น การทะเลาะววิาท การท าร้ายร่างกาย การโกรธเคอืง ซึ่งท าให้เสยีสมัพนัธภาพ 
เป็นตน้  

   (2)  ผู้ก ากบัลูกเสอืแจกใบความรู ้เรื่องการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม และ
มอบหมายใหห้มูล่กูเสอืเตรยีมการแสดงบทบาทสมมตุ ิหมูล่ะ 1 สถานการณ์        ที่
ก าหนดให ้(เช่น เสยีใจ ดใีจ โกรธ ตื่นเตน้ ตกใจ ผดิหวงั) โดยท าเป็น 2 รอบ    เพื่อ
น าเสนอในกองลกูเสอืครัง้ต่อไป 

    รอบท่ี 1 เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ไมเ่หมาะสม    
   รอบท่ี 2 ปรบัใหเ้ป็นการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ในสถานการณ์เดมิ 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ 
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 4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1)  ลกูเสอืแสดงบทบาทสมมตุทิลีะหมู ่หมูล่ะ  2  รอบ  หลงัการแสดงของแต่ละหมู่            

ผูก้ ากบัลกูเสอืใหต้วัแทนหมู่ไดส้รุปว่าในรอบที ่2 นัน้มคีวามแตกต่างจากรอบแรก
อย่างไรจนครบทุกหมู่ 

   (2)  ผูก้ ากบัและลกูเสอืรว่มกนัสรปุขอ้คดิทีไ่ด ้และการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกต การมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงออกในบทบาทสมมุต ิและการแสดงความ
คดิเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 การจดัการกบัอารมณ์ การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
 
7.  คณุธรรม 
 7.1   ความพอเพยีง 
 7.2   ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.3   รบัผดิชอบ 
 7.4   ความกตญัญ ู
          7.5   อุดมการณ์คุณธรรม 
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 เพลง 
ตะละบุ่มบุมบุม๋  

    ตะละบุ่มบุมบุ๋ม    โอแ้มเ่นื้อนุ่มบวับาน  
   พีค่อยคะนึงคดิถงึเธอมานาน   โอแ้มต่าหวานอยา่ท าใหฉ้นัยนืงง  
    (ดอกเอ๋ย………………………เจา้ดอก………. 
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หอมหอมเอย  
   หอม หอม เอย หอมเอยเจา้ดอกไมเ้อย  สุดเฉลยทรามเชยของพี ่ 
   หอมเอย หอมดอก หอมดอกอะไรด ี ขอเชญิน้องพีม่าลองทายด ู 
    (ดอกเอ๋ย…………………..เจา้ดอก……………) 

 
  

ใบความรู้  
วิธีจดัการกบัอารมณ์ 

 อารมณ์ทีเ่ป็นทุกขโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ความโกรธ น้อยใจ ผดิหวงั มกัก่อพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา 
เช่น การทะเลาะววิาท ท ารา้ยผูอ้ื่น การประชดชวีติดว้ยการท ารา้ยตนเอง ใชย้าเสพตดิ ฯลฯ 

แนวทางจดัการอารมณ์ในเวลาปกติ 
 1.  ฝึกการรบัรูอ้ารมณ์ เพื่อรูเ้ท่าทนัอารมณ์ตนเอง เช่น การถามความรูส้กึตนเองในขณะมกีาร
เปลีย่นแปลงทางอารมณ์ เป็นการเฝ้ามองตนเองเมือ่ถูกกระตุ้นดว้ยสิง่เรา้ และจดบนัทกึอารมณ์ในแต่ละวนั 
เมือ่ช านาญแลว้จงึเปลีย่นมาฝึกบอกตนเองในใจอยูเ่สมอ 
 2.  รบัรูว้่าอารมณ์เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา เกดิขึน้แลว้กด็บัไป ดงันัน้ควรยอมใหอ้ารมณ์นัน้ ๆ 
เปลีย่นแปลงไปตามธรรมชาต ิไมย่ดึตดิหรอืดงึกลบัมาเป็นอารมณ์ใหม่ 
 3.  ใส่ขอ้มลูทางบวกใหต้นเอง แทนการสะสมขยะความโกรธไวใ้นใจ 
 4.  ฝึกยบัยัง้ตนเองอยูเ่สมอ ๆ และชื่นชมตนเองเมือ่ท าไดส้ าเรจ็ 
 5.  หลกีเลีย่งการคบเพื่อนเจา้อารมณ์ เพราะจะท าใหเ้คยชนิแลว้ท าตาม 
 6.  หมัน่สะสมความสุข ปีตจิากการช่วยเหลอืผูอ้ื่น และท าใหอ้ารมณ์อ่อนโยน  

แนวทางควบคมุอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์ทางลบ 4 ขัน้ตอน 
 1.  ส ารวจอารมณ์ขณะนัน้ว่าก าลงัมอีารมณ์เช่นไร 
 2.  คาดการณ์ถงึผลดแีละผลเสยีของการแสดงพฤตกิรรมตามอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 3.  ควบคุมอารมณ์ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัตนเอง เช่น ท าสมาธิ, นับเลขในใจ 1, 2, 3, 4 …, 
ออกจากเหตุการณ์ชัว่คราว ฯลฯ 
 4.  ส ารวจอารมณ์อกีครัง้หนึ่ง และแสดงความชื่นชมตนเองเมือ่ท าไดส้ าเรจ็ 
การควบคมุอารมณ์โกรธ 
 ในแต่ละขณะคนเราจะมอีารมณ์ไดแ้บบเดยีว ดงันัน้ถา้เราน าอารมณ์ทีส่งบมาแทนทีอ่ารมณ์โกรธ
ได ้ความโกรธกจ็ะเบาบางลงขัน้ตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ ม ี3 ขัน้ตอน คอื 
 1. ตัง้สตแิละควบคุมอารมณ์โกรธ โดยเลอืกวธิใีดวธิหีนึ่งทีท่ าไดง้่าย ๆ ไดแ้ก่หายใจเขา้ออกยาว ๆ 
มวีธิฝึีกดงันี้ 

 1)  สดูลมหายใจเขา้ลกึๆ ชา้ๆ พรอ้มกบันบั 1 – 2  – 3 – 4 ในใจ   
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 2)  กลัน้หายใจ 1 วนิาท ี
 3)  ค่อยๆ หายใจออกยาวๆ ชา้ๆ พรอ้มกบันบั 1 – 2 –  3 – 4 ในใจ             

- นบัเลขเบรกอารมณ์ โดยนบัเลขในใจชา้ ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 
- หายใจเขา้ทางจมกู หายใจออกทางปากชา้ๆ 

 2. บอกความรูส้กึ และความต้องการ กบัคู่กรณี ดว้ยท่าทสีงบ ไม่ก้าวรา้ว เช่น กรณีโกรธเพราะ
ถูกเพื่อนแกลง้ 

- เราไมส่นุกดว้ยเลย เลกิแกลง้เราไดไ้หม 
- เราไม่ชอบการเล่นแรงๆ แบบน้ี  เปลีย่นวธิเีล่นไดไ้หม 

3. ถา้ยงัไมไ่ดผ้ลควรหาทางออกจากเหตุการณ์ เช่น 
- เราไมเ่ล่นแลว้นะ  (แลว้เดนิออกจากเหตุการณ์) 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ลาอยากร้องเพลง 
 

 ลาไดย้นิเสยีงจกัจัน่ซึง่มกัจะส่งเสยีงรอ้งเพลงอย่างไพเราะตลอดเวลา ลาจงึถามจกัจัน่ว่า 
 “เพื่อนเอ๋ย เจา้กนิอะไรหรอื จงึมเีสยีงทีไ่พเราะนัก”จกัจัน่ยิม้แลว้ตอบว่า“อ๋อ อาหารของขา้ก็คอื
น ้าคา้งไงล่ะ” ลาจงึเขา้ใจว่าเพราะจกัจัน่กินแต่น ้าคา้งอย่างเดยีวจงึไดม้เีสยีงไพเราะ ดงันัน้ถ้าตนลองกนิ
น ้าคา้งบา้งกค็งจะรอ้งเพลงไดไ้พเราะอย่างจกัจัน่ ตัง้แต่วนันัน้ลากก็นิแต่น ้าคา้งไม่กนิหญ้าทีเ่ป็นอาหาร
ของตน ไมช่า้ไมน่านนกัลากซ็บูผอมตายไปเพราะความหวิโหย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  สิง่ทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัผูอ้ื่นอาจเป็นสิง่ทีแ่ยท่ีสุ่ดส าหรบัเรา 

 
 

สนัุขกบัเงา 
 

 สุนัขตวัหนึ่งขโมยเนื้อมาจากตลาด คาบวิง่ขา้มสะพานมา ขณะอยู่บนสะพานมนัเหลอืบเหน็เงา
ของตวัเองในน ้า กเ็ขา้ใจว่าเป็นสุนัขอกีตวัหนึ่งซึง่คาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่ามา มนัจงึอ้าปากหมายจะงบัแย่ง
ชิน้เนื้อจากสุนัขทีม่องเหน็ในน ้า เนื้อในปากของมนัจงึตกน ้าจมหายไป สุนัขตวันี้เลยสูญเสยีทัง้เนื้อทีต่น
ขโมยมาและเนื้อทีต่นคดิอยากจะได ้
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ผูม้คีวามโลภและโงเ่ขลา นอกจากจะพลาดหวงัในสิง่ทีต่นตอ้งการ ยงัอาจสญูเสยี 

      สิง่ทีต่นมอียูแ่ลว้อกีดว้ย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 7   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 25   คนดีในอดุมคติ     เวลา   1   ชัว่โมง  

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืสามารถบอกคุณสมบตัขิอง “คนด”ี ตามอุดมคตขิองลกูเสอื 
 
2. เน้ือหา   
 คุณสมบตัคินดใีนอุดมคตขิองลกูเสอื 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ใบความรู ้เรือ่ง คุณสมบตั ิคนด ีในอุดมคตขิองลกูเสอื 
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1)  ลกูเสอืนัง่ลอ้มวงตามหมู ่ใหส้มาชกิแต่ละคนผลดักนัเล่าถงึ “คนด”ี ทีต่นเองรูจ้กัใน           
                     3 ประเดน็ คอื   
   (1) บุคคลนัน้มคีวามดอีย่างไร                     
   (2) ลกูเสอืรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าเขาเป็นคนด ี 
    (3) สรปุถงึคุณสมบตัทิีค่ดิว่าดทีีสุ่ดของบุคคลนัน้ 
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบงานใหล้กูเสอืศกึษาและส่งตวัแทนน าเสนอในประเดน็ต่อไปนี้ 
   (1)  ลกูเสอืคดิว่าการเป็น “คนด”ี นัน้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผูอ้ื่นอยา่งไร 
   (2)  การเป็น “คนด”ี จะท าให ้“ลกูเสอืเป็นผูม้เีกยีรต ิเชื่อถอืได้” ดงันัน้ ลกูเสอืคดิว่า  
        จะสรา้งคุณสมบตัขิองคนดใีหเ้กดิขึน้ในตวัของลกูเสอืใหม้ากทีสุ่ดอย่างไร 
   (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืรว่มการสรปุคนดใีนอุดมคติ 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื  
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และเขา้ใจผูอ้ื่น 
7.  คณุธรรม 
 7.1  ความพอเพยีง 
 7.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.3  รบัผดิชอบ 
 7.4  ความกตญัญ ู
          7.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
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 เพลง 

หน่ึงในร้อย 
 

   พราวแพรว อนัดวงแกว้แวววาม    สดสงีามหลายหลากมากนามนิยม 
  นิลกาฬ มกุดา บุษรา ข าคม    น่าชมว่างามเหมาะสมด ี
  เพชรน ้าหนึ่ง งามซึง้ พงึเป็นยอดมณี  ผ่องแผว้สดส ี
   เพชรดมีหีนึ่งในรอ้ยดวง   ความดคีนเรานี่ดใีด  
  ดนี ้าใจทีใ่หแ้ก่คนทัง้ปวง    อภยั รูแ้ต่ใหไ้ปไมห่วง 
  เจบ็ทรวงหน่วงใจใหรู้ท้น   รูก้ลนืกล ้า เลศิล ้า ความเป็นยอดคน  
  ชื่นชอบตอบผล     รอ้ยคนมหีนึ่งเท่านัน้เอย 
 
 เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์  

สนัุขผูซ่ื้อสตัย ์

บ้านหลงัหนึ่งเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้าน สุนัขตวันัน้ซื่อสตัยม์าก  ยามกลางคนืขณะที่มนันอนหลบั 
หากได้ยนิเสยีงผดิปกต ิมนัจะลุกขึน้มาเห่าหอน เตอืนภยัแก่เจา้ของบ้านเสมอ คนืหนึ่งมนัได้ยนิเสยีง
ฝีเทา้คนย ่าใบไมด้งักรอบแกรบ ใกลร้ ัว้บา้น แมจ้ะไม่เหน็ว่าเป็นใครมนักส็่งเสยีงเห่าไวก่้อนเจา้หวัขโมย
จงึโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรัว้ สุนัขเฝ้าบ้านเดนิเข้าไปดมๆ ดู แต่ไม่กินมนัยงัคงเห่าต่อไป
จนกระทัง่เจา้ของบา้นออกมาด ู  แลว้กช็่วยกนัจบัโจรไดใ้นทีสุ่ด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  อามสิสนิบนนัน้ซือ้ความซื่อสตัยไ์ม่ได ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 7   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 26   ส่ิงดีๆ ของฉัน     เวลา  1  ชัว่โมง  

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 ลกูเสอืสามารถเขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง 
 
2.  เน้ือหา  
 ลกูเสอืคุณค่าตนเอง 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  กระดาษชารท์ 
 3.3  ปากกาเคม ี
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 
4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ลูกเสอืนัง่ล้อมวงท ากิจกรรมในหมู่ ผู้ก ากบัแจกกระดาษชาร์ทและปากกาเคม ีแต่ละคน  

พูดถงึความถนัดของตนเอง หรอืสิง่ทีต่นเองท าไดด้ ีและสามารถใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อน ๆ   
งานของหมู่ลูกเสอืและกองลูกเสอืได ้นายหมู่มอบใหส้มาชกิคนหนึ่งเป็นคนเขยีนรวบรวม
จดบนัทกึความถนดัของสมาชกิของแต่ละคน 

  2)  ผูก้ ากบัลูกเสอืเรยีกรวมกองแลว้ใหน้ายหมู่รวบรวมว่า ในกองลูกเสอืมทีรพัยากรบุคคล 
ทีจ่ะพฒันางานของกองลกูเสอืในเรือ่งอะไรไดบ้า้ง   

  3)  ผูก้ ากบัน าอภปิรายในกองลูกเสอื ในประเดน็ต่อไปนี้  
    - การทีล่กูเสอืไดรู้ถ้งึความถนดั และความสามารถของตนเองนัน้ มปีระโยชน์ต่อตนเอง  
     และผูอ้ื่นอยา่งไร ( รูส้กึภูมใิจและเหน็คุณค่าตนเอง มกี าลงัใจทีจ่ะไดส้่งเสรมิและ 
     พฒันาความสามารถของตนเองใหด้ยีิง่ ๆ ขึน้ และสามารถใหค้วามช่วยเหลอืแก่เพื่อน  
     และงานของส่วนรวมได)้ 
 4.4  ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล   
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื 
 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื เขา้ใจและเหน็คุณค่าตนเอง 
 
7.  คณุธรรม 
 7.1  ความพอเพยีง 
 7.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.3  รบัผดิชอบ 
 7.4  ความกตญัญ ู
          7.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 25 
 

 เพลง 
จบัมือ 

     จบัมอืกนัไวใ้หม้ัน่คง    เพื่อความยนืยงสามคัค ี  
   รกักนัปรองดองเหมอืนน้องพี ่  เพื่อความสามคัคมีรีว่มกนั   
   โกรธกนัมนัรา้ยเป็นสิง่เลว   เปรยีบดงัเปลวเพลงิรอ้นไฟนัน่ 
    เผาใจ  ใหม้คีวามไหวหวัน่   จบัมอืยิม้ใหก้นัเป็นสิง่ด ี

 

 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  

 
วิธีเสริมสร้างคณุค่าตนเอง 

     การเหน็คุณค่าตนเอง หมายถงึ  การรบัรูถ้งึคุณค่าหรอืความสามารถทีม่อียูใ่นตนเอง บนพืน้ฐาน
ทีส่มดุลระหว่างความตอ้งการผลส าเรจ็ กบัความมเีกยีรตแิละความซื่อสตัย ์    
 กรมสขุภาพจิต แนะน าวิธีเสริมสร้างคณุค่าของตนเอง ดงันี้ 
 1. พจิารณาจดุยนืและสิง่ส าคญัของชวีติตนเองว่าคอือะไร  
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 2. จดัเวลาในการพฒันาจติใจและความเชื่อมัน่ตนเองดว้ยวธิต่ีาง ๆ เช่น การนัง่สมาธ ิการอ่าน
หนงัสอืทีเ่สรมิสรา้งความเชื่อมัน่ จดค าขวญัทีป่ระทบัใจ จดบนัทกึสิง่ทีด่ ีๆ และผลงานของตนเองทีช่ื่นชอบ
หรอืประสบผลส าเรจ็(ตวัอยา่ง : ซื่อสตัย ์คดิรเิริม่ มุง่มัน่ เอือ้อาทร เรยีนด ีไดร้างวลั ฯลฯ) เป็นตน้ 
  3. เลกิบ่นสิง่ทีไ่มด่ขีองตนเอง ไมด่ถููกตวัเองหรอืมองว่าตวัเองไรค้วามสามารถ การตอกย า้จดุ
ดอ้ยจะท าใหข้าดพลงัและความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 4. ไมเ่ปรยีบเทยีบตวัเองกบัผูอ้ื่น เพราะทุกคนแตกต่างกนั และยอมรบัว่าไมม่ใีครสมบรูณ์ 100%     
 5. คบกบัคนทีม่องโลกในแง่ด ีมคีวามเชื่อมัน่และเหน็คุณค่าตนเอง เพราะเพื่อนจะคอยกระตุน้ให้
เรามคีวามมัน่ใจและความมุ่งมัน่มากขึน้ รวมทัง้มองปัญหาว่ามทีางออกและมองโลกในแงด่ ี  
 6. หาตน้แบบ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินชวีติของตนเอง ตัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละมุ่งมัน่
สู่ความส าเรจ็ 
 7. หาผูช้่วยเหลอืดา้นทกัษะและทศันคต ิในการด ารงชวีติหรอืการงาน ถา้หากมคีนชมหรอื
กล่าวโทษใหก้ล่าวค าว่าขอบคุณทีเ่ขาช่วยบอกใหเ้รารู้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนทุกคนยอ่มมคีุณค่าในตนเอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั  ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 7   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 27   มารยาททางสงัคม    เวลา    1  ชัว่โมง    

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้      

 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถปฏบิตัตินถงึมารยาททีด่ใีนสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
2.  เน้ือหา   

 การปฏบิตัตินเป็นผูม้มีารยาทดใีนสงัคม  
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1  แผนภูมเิพลง  

3.2  แผนภูมริปูภาพแสดง มารยาททีด่ใีนสงัคม 

3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 

4.  กิจกรรม 
          4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืก าหนดบทบาทสมมตุกิารจดังานรืน่เรงิ  ในกองลกูเสอื  ดงันี้ 
   -  แบ่งลกูเสอืเป็น 2 กลุ่ม 
       กลุ่มที ่ 1 แสดงบทบาทเป็นผูต้อ้นรบัแขก ผูบ้รกิารอาหารน ้าดื่ม พธิกีรในงานรืน่เรงิ                  
             กลุ่มที ่ 2 แสดงเป็นสุภาพบุรษุ และสุภาพสตร ีทีม่ารว่มงานรืน่เรงิจากนัน้ใหล้กูเสอื

ทัง้สองกลุ่ม สลบักนัแสดงบทบาทสมมตุ ิ 
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสงัเกต ประเมนิผลการปฏบิตัมิารยาทในสงัคม และใหข้อ้เสนอแนะ 
   เพื่อการปรบัปรงุในเรือ่งต่อไปนี้ 
   -  การพดูจาตอ้นรบั การใหเ้กยีรต ิและทกัทาย 
   -  มารยาทและการแสดงออกทีสุ่ภาพเรยีบรอ้ยทัง้ต่อเพศเดยีวกนั และเพศตรงกนัขา้ม 
   -  การแสดงบทบาททีถู่กกาลเทศะ ในบทบาทต่าง ๆ เช่น พธิกีร บรกิร เจา้หน้าที ่ตอ้นรบั  
            3)  ลกูเสอืทัง้สองกลุ่ม ร าวงในเพลงงามแสงเดอืน  
            4)  ผูก้ ากบัลกูเสอื น าเสนอแผนภมู ิรว่มกนัน าอภปิราย สรุปขอ้คดิทีไ่ดแ้ละการน าไปใช้ 
         4.4  ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
         4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการแสดงความเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื 
 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร  
 
7.  คณุธรรม 
 7.1  ความพอเพยีง 
 7.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.3  รบัผดิชอบ 
 7.4  ความกตญัญ ู
          7.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 27 
 

 เพลง 
งามแสงเดือน 

 
   งามแสงเดอืนมาเยอืนส่องหลา้  งามใบหน้าเมือ่อยูว่งร า ( 2 เทีย่ว ) 
  เราเล่นเพื่อสนุก    เปลือ้งทุกขม์วิายระก า 
  ขอใหเ้ล่นฟ้อนร า    เพื่อสามคัคเีอย. 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
มารยาททางสงัคม 

 
           มารยาท หรอื มรรยาท หมายถงึ กริยิาวาจาที่ถอืว่าสุภาพเรยีบรอ้ย ถูกกาลเทศะ  ส่วนค าว่า 
มารยาทในสงัคม จะหมายถึง กรอบหรอืระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรอืควรละเว้นในส่วนที่
เกี่ยวกบัผู้อื่น รวมทัง้ชุมชนหรอืคนหมู่มาก โดยเหตุที่มนุษยเ์ราไม่สามารถอยู่ล าพงัคนเดยีวในโลกได้ 
ต้องเกี่ยวข้องสมัพนัธ์กบัผู้อื่นไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุนี้ จงึต้องมกีฎกติกาก าหนดแบบแผนในการอยู่
ร่วมกนั ซึง่ทุกชาตทิุกประเทศต่างก็มแีบบอย่างทางวฒันธรรมทีเ่รยีกกนัว่า มารยาททางสงัคมนี้ทัง้สิ้น 
เพียงแต่รายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้าง อย่างไรก็ดี ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยปัีจจุบัน     
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อาจท าใหค้นสมยัน้ีหนัไปพึง่พาเครือ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่นน้อยลง    อนั
เป็นเหตุใหล้ะเลยหรอืเพกิเฉยต่อมารยาททีพ่งึมต่ีอกนั แต่สิง่เหล่านี้ กย็งัจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกนัในทุก
สงัคม ดงันัน้ กลุ่มประชาสมัพนัธ ์ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิกระทรวงวฒันธรรม จงึขอ
น าสิง่ละอนัพนัละน้อยเกี่ยวกบัมารยาททางสงัคมมาเสนอ          เพื่อเป็นเกรด็ความรู ้และประโยชน์
ในทางปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
   
            -  การกล่าวค าว่า “ขอบคุณ” เมื่อผู้อื่นใหส้ิง่ของ /บรกิาร หรอืเอื้อเฟ้ือท าสิง่ต่างๆให้ไม่ว่าจะโดย
หน้าที่ของเขาหรอืไม่ก็ตาม เช่น บรกิรเปิดประตูให้ คนลุกให้นัง่หรอืช่วยถือของให้เราในรถประจ าทาง    
คนช่วยกดลฟิทร์อเรา หรอืช่วยหยบิของทีเ่ราหยบิไม่ถงึให ้เป็นต้น โดยปกตจิะใชค้ าว่า “ขอบคุณ” กบัผูท้ี่
อาวุโสกว่า และใชค้ าว่า “ขอบใจ” กบัผูอ้ายนุ้อยกว่าเรา แต่ปัจจบุนัมกัใชร้วมๆกนัไป 
             -  เอ่ยค าว่า “ขอโทษ” เมื่อต้องรบกวน /ขดัจงัหวะผูอ้ื่น เช่น เขาก าลงัพูดกนัอยู่ และต้องการถาม 
ธุระด่วน กก็ล่าวขอโทษผูร้่วมสนทนาอกีคน แต่ควรเป็นเรื่องด่วนจรงิๆ หรอืกล่าวเมื่อท าผดิพลาด /ท าผดิ 
หรอืท าสิง่ใดไมถู่ก ไมเ่หมาะสมโดยไมต่ัง้ใจ เช่น เดนิไปชนผูอ้ื่น หยบิของขา้มตวัหรอืศรีษะผูอ้ื่น เป็นตน้ 
             ส าหรบัคนไทย เมือ่เอ่ยค าว่า “ขอบคุณ” หรอื “ขอโทษ” ต่อผูท้ีอ่าวุโสกว่า เช่น พ่อแม ่ครอูาจารย ์
ผูใ้หญ่ มกัจะยกมอืไหวพ้รอ้มกนัไปดว้ย เช่น กล่าวขอบคุณพรอ้มยกมอืไหวพ้่อแม่ทีท่่านซือ้ของให ้เป็นตน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  บุคคลทีม่มีารยาทสงัคมดยีอ่มเป็นทีช่ื่นชมแก่สงัคม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 7   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  28   คิดเชิงบวก     เวลา   1  ชัว่โมง   

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้     
 ลกูเสอืสามารถคดิเชงิบวกในสถานการณ์ทางลบได้ 
 
2.  เน้ือหา   
 การทีลู่กเสอืมคีวามสามารถในการคดิเชงิบวก  จะช่วยสรา้งให้มมีุมมองทีด่ที ัง้กบัตนเองและผู้อื่น
เป็นคนมองโลกในแง่ดมีคีวามคดิที่ดงีามซึ่งสิง่เหล่านี้จะท าให้ลูกเสอืมพีลงัใจในการสร้างสรรค์สิง่ที่ดงีาม
เพื่อสงัคมต่อไป 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  แกว้ใสใส่น ้าส ี 2 ใบ (แกว้ขนาดเท่ากนัและใชน้ ้าสแีทนน ้าหวาน) 
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 
4.  กิจกรรม 
          1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืขออาสาสมคัร 2 คน ซอ้มและแสดงบทบาทสมมตุคินละ 1 รอบ  
       รอบแรก   ลูกเสอืคนที ่1  ถอืแก้วน ้าหวานเดนิมา แลว้สะดุดก้อนหนิลม้ลง น ้าหวานหก

เหลอือยู่ครึง่แก้ว เมื่อลุกขึน้ไดก้็รอ้งไห้ เสยีใจ แล้วพูดว่า “แย่จงั! น ้าหวาน
หกหายไปตัง้ครึง่แกว้” 

       รอบท่ีสอง ลกูเสอืคนที ่2  ถอืแกว้น ้าหวานเดนิมา แลว้สะดุดกอ้นหนิลม้ลง น ้าหวานหก
เหลืออยู่ครึ่งแก้ว  เมื่อลุกขึ้นได้ก็ยิ้มและท าท่าดีใจ แล้วพูดว่า “โชคดีจงั! 
น ้าหวานยงัเหลอือยูอ่กีตัง้ครึง่แกว้” 

           2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถาม “ลูกเสอืคดิว่า คนไหนจะมคีวามสุขกว่ากนั” และลกูเสอือยาก 
   เป็นเหมอืนคนไหน เพราะเหตุใด”  
           3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุความหมายและประโยชน์ของการคดิเชงิบวก  
           4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอื รว่มกนัคดิเชงิบวกในสถานการณ์ “ถูกครตู าหนิ”  
   แลว้ส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื  
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           5)  ตวัแทนแต่ละหมูร่ายงาน 
           6)  ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนคดิว่า ลกูเสอืไดข้อ้คดิอะไรบา้ง และจะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งไร 
         4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเลา่เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
         5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื 
 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และเขา้ใจตนเอง 
 
7.  คณุธรรม 
 7.1  ความพอเพยีง 
 7.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.3  รบัผดิชอบ 
 7.4  ความกตญัญ ู
          7.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
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 เพลง 
เรามาสนุกกนั 

  มาเถดิเรามา มารว่มรอ้งเพลงกนั พวกเราทัง้นัน้ ลุกขึน้พลนัทนัที 
  แลว้เรามาหนัหน้ามาหากนั ยกมอืไหวก้นั แลว้ตบมอืสามท ี(เอา้ 1..2..3) 
  เสรจ็พลนั แลว้กห็นักลบัมา สนุกหนกัหนา แลว้ส่ายเอว 5 ท ี(เอา้ 1..2…3..4..5) 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  

 
หมู่บ้านท ารองเท้า 

 หมู่บา้นแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านทีทุ่กครอบครวั และทุกคนในแต่ละครอบครวัเป็นช่างผลติรองเท้า           
เมื่อรองเทา้เริม่ขายไม่ได ้แต่ละครอบครวัจงึส่งตวัแทนออกไปส ารวจหมู่บา้นทีอ่ยู่ห่างไกล เพื่อหาทีข่าย
รองเทา้ แต่ตวัแทนเหล่านัน้ตอ้งประหลาดใจมากทีห่มูบ่า้นเหล่านัน้ไมม่ใีครสวมรองเทา้แมแ้ต่คนเดยีว   
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 ตวัแทนหมูบ่า้นท ารองเทา้กลบัมาดว้ยความผดิหวงั ต่างบอกกบัครอบครวัของตนว่า “เราคงตอ้ง
อดตายแน่ ๆ เพราะคนในหมูบ่า้นไกล ๆ ไมม่ใีครใส่รองเทา้เลย ส่วนหมูบ่า้นใกล ้ๆ กม็รีองเทา้ใส่กนัหมดแลว้ 
รองเทา้ทีเ่ราช่วยกนัท าคงไมม่ปีระโยชน์อกีแลว้ เกบ็ไวก้ไ็รค้่า เราเอารองเทา้ไปทิง้กนัดกีว่า..” 
 ในขณะที่ทุกคนก าลงัจะน ารองเท้าไปทิ้ง เด็กชายคนหนึ่งถามขึ้นว่า “ท าไมจึงจะทิ้งรองเท้า
ทัง้หมดล่ะครบั” ทุกคนกต็อบเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “เกบ็ไวก้ข็ายไม่ได ้หมู่บา้นใกล ้ๆ กม็รีองเทา้ใส่แลว้ 
ทีอ่ยูไ่กล ๆ กไ็มม่ใีครใส่รองเทา้” 
 เดก็ชายจงึขอรอ้งให้พาไปที่หมู่บ้านห่างไกล และก็เหน็อย่างที่คนอื่นๆเล่าให้ฟังจรงิๆ แต่เขา
กลบัคดิต่างจากคนอื่น ๆ และพูดกบัทุกคนว่า “เราลองคดิดูด ีๆ นะ ถ้าเราสามารถแนะน าให้ทุกคนใน
หมูบ่า้นเหล่านี้รูจ้กัรองเทา้และหนัมาใส่รองเทา้ เรากจ็ะสามารถขายรองเทา้ไดเ้ป็นจ านวนมากเลย”  
 ทุกคนรูส้กึเหมอืนเหน็แสงสว่างในทีม่ดื ต่างพยายามท าทุกวถิทีางให้ทุกคนในหมู่บา้นเหล่านัน้
ไดรู้จ้กัรองเทา้ พวกเขาทดลองใส่รองเทา้จนพอใจ เหน็ประโยชน์ของมนั และชวนกนัซือ้รองเทา้ 
 จากนัน้ไมน่านคนในหมูบ่า้นช่างท ารองเทา้กข็ายรองเทา้มรีายได ้และอยูด่กีนิดกีนัทุกครวัเรอืน 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ค าว่าเป็นไปไมไ่ด ้ท าใหไ้มล่งมอืท าอะไรจงึไม่มคีวามส าเรจ็เกดิขึ้น แต่การคดิว่า

ปัญหามทีางออก เรือ่งทีไ่ม่ดมีกัมสีิง่ดแีฝงอยู ่เช่นเดยีวกบัเดก็ชายในหมูบ่า้นช่างท า
รองเทา้ จะมผีลใหป้ระสบความส าเรจ็ได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 7   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 29   ทกัษะการเตือน     เวลา   1  ชัว่โมง   

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถเตอืนเพื่อนดว้ยความห่วงใยได้ 
 
2.  เน้ือหา  
 ทกัษะการสื่อสารเพื่อเตอืนเพื่อน  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 
4.  กิจกรรม 
          1)  พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม  “ลกูเสอืคดิว่าพฤตกิรรมของเพื่อนทีล่กูเสอืเป็นห่วง  
   อยากใหเ้ขาปรบัปรงุเพื่อประโยชน์ต่อตวัเขาเอง มอีะไรบา้ง”  
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืรวบรวม (เช่น  ขาดเรยีนบ่อย   ไมส่่งการบา้น  เล่นเกมมากจนเสยี 
   การเรยีน  แต่งกายไมเ่รยีบรอ้ย  พดูจาไมสุ่ภาพ  ชอบเล่นหวาดเสยีวเสีย่งอนัตราย  
   ลองสบูบุหรี ่ฯลฯ ) 
  3)  ใหล้กูเสอืจบัคู่ทีน่ัง่ใกลก้นั ลองคดิประโยคเตอืนเพื่อน กรณเีพื่อนขาดเรยีนบ่อย คู่ละ 1 ประโยค  
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถาม 1 – 2 คู่ และใหก้องลกูเสอืประเมนิว่า ถา้เพื่อนเตอืนแบบนี้จะ 
   รูส้กึอยา่งไร และจะเชื่อเพื่อนไหม 
  5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรู ้บรรยายขัน้ตอนการสื่อสารเพื่อเตอืนเพื่อน พรอ้ม

ยกตวัอยา่ง และมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัคดิประโยคเตอืนเพื่อน หมูล่ะ 1 
สถานการณ์ ทีไ่ม่ซ ้ากนั  ตามทีร่วบรวมไดใ้นขอ้ 2) และน าเสนอเป็นบทบาทสมมตุใิน
กองลกูเสอื 

  6)  ตวัแทนหมูล่กูเสอืแสดงบทบาทสมมตุทิลีะหมู ่ผูก้ ากับลกูเสอื และลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนั 
   ประเมนิความถูกตอ้งตามขัน้ตอนการสื่อสาร   
  7)  ผูก้ ากบัลกูเสอื และลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ด ้ 
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 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผลสงัเกต 
 การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการฝึกปฏบิตัติามขัน้ตอนการสื่อสารทีถู่กตอ้ง 
 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
 
7.  คณุธรรม 
 7.1 ความพอเพยีง 
 7.2 ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 7.3 รบัผดิชอบ 
 7.4 ความกตญัญู 
          7.5 อุดมการณ์คุณธรรม 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 29 
  
เพลง 

ประกอบท่าทาง   มาสนุกกนัหนา 
 

  มาสนุกกนัหนา  มาสญัญาร่วมผกูพนั  ( ทาราแรก็ แทก็ แทก็ ) 
 มาสนุกกบัฉนั เราลกูเสอืเชือ้เผ่าไทย  ( ทาราแรก็ แทก็ แทก็ ) 
 แผ่นดนิถิน่นี้ ทัง้กลางเหนือใตอ้สิาน  
 สามคัคเีราอยูร่ว่มกนั ไม่มเีสื่อมคลาย  ( ทาราแรก็ แทก็ แทก็ )  
  
ท่าประกอบ  -   ยืน 
 1.  ช่วงเนื้อเพลงใหต้บมอืตามจงัหวะ 
 2.  ช่วงสรอ้ยใหท้ าท่าส่ายสะโพกตามจงัหวะโดยแขนงอ มอืก า  แลว้เหวีย่งแขนขึน้ลงตาม
จงัหวะเพลง 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

พดูดีเป็นศรีแก่ตน 
 

 ชายหวัลา้นคนหนึ่ง มกัจะโมโหไม่พอใจอย่างมากถา้ใครพูดถงึเรื่องหวัลา้นของแก แต่ถ้าใครชม
แกว่าผมช่างดกด าเป็นมนั แกจะถูกใจเป็นอยา่งมาก จะขออะไรกใ็หห้มด   
 ชายคนหนึ่ง อยากจะซื้อววัคู่งามของตาหวัล้านมาใช้งาน จงึเจรจาขอซื้อววัว่า “นี่ เจา้หวัล้าน  
ววัคู่นี้แกจะขายเท่าไหร่ ฉันจะสูร้าคาไม่อัน้เลยนะ” ตาหวัลา้นไดฟั้งกโ็มโหขึน้มาทนัท ีตะโกนกลบัไปว่า  
"ไมข่ายโวย้ รบีออกไปจากบา้นกูเดีย๋วนี้เลย" 
 มชีายหนุ่มอกีคนหนึ่งรอจนเหตุการณ์สงบจงึเขา้ไปเจรจาบา้ง  "พ่อผมดกปรกไหล่ หน้าไลเ้ฉลมิทอง 
ววัของพ่อทัง้สอง พ่อจะขายเท่าไหร"่ ตาหวัลา้นไดฟั้ง กถ็ูกอกถูกใจ ตอบกลบัไปว่า "ลกูเอ๋ย ววัทัง้สองนี้ 
พ่อยกให้เจา้" ชายหนุ่มจงึได้ววักลบับ้านโดยไม่เสยีเงนิ ชายคนแรกที่ไปขอซื้อววัพอรูว้่าเขาได้ ววัมา
อย่างไรกอ็จิฉา จงึใส่ความใหลู้กสาวของตาหวัลา้นฟังว่า  ชายหนุ่มทีไ่ดว้วัไปนัน้ลบัหลงักลบัพูดจาเยาะ
เยย้เรือ่งหวัลา้นใหผู้อ้ื่นฟัง  
  เมื่อได้ฟังความจากลูกสาว ตาหวัล้านโกรธมาก รบีถือปฏกัไปหาชายหนุ่มทนัท ีพอพบกัน  
ชายหนุ่มกถ็ามว่า "พ่อผมดกปรกบ่า พ่อจะรบีเดนิทางไปไหนกนั"  ตาหวัลา้นไดย้นิกใ็จอ่อนจงึมอบปฏกั
ใหก้บัชายหนุ่มไปใชต้อ้นววัอกีอนัหน่ึง   
 กลบัถงึบา้นลูกสาวรูเ้รื่อง จงึขอใหพ้่อไปทวงววัคนืมาใหไ้ด ้มฉิะนัน้นางจะฆ่าตวัตาย ตาหวัลา้น
เลยชวนลูกสาวไปดว้ยเผื่อจะไดไ้ม่ใจอ่อนอกี เมื่อไปถงึ ชายหนุ่มกถ็ามว่า “พ่อผมดกปรกหน้า วนันี้พ่อ
จะพากนัไปไหน” ตาหวัลา้นไดฟั้งกเ็อ่ยดว้ยความเอ็นดูว่า "ลูกเอ๋ยลูกแก้ว พ่อนะแก่แลว้ เลยพาลูกสาว
มาใหเ้จา้" ชายหนุ่มกเ็ลยไดแ้ต่งงานกบัลกูสาวตาหวัลา้นอยูด่ว้ยกนัอย่างมคีวามสุข 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  พดูดเีป็นศรแีก่ตน 
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ใบความรู้ 
ทกัษะการส่ือสารเพ่ือเตือนเพ่ือน 

 
  เมื่อเพื่อนมพีฤติกรรมที่น่าเป็นห่วง เช่น หนีเรยีนจนเรยีนไม่ทนั ไม่อ่านหนังสอืจนจะสอบตก    
ไมส่่งการบา้นจนครไูมใ่หค้ะแนน  หรอืรทิีจ่ะลองสบูบุหรี ่ดื่มสุรา เป็นตน้ ลกูเสอืควรช่วยเหลอืผูอ้ื่น    ทุก
เมื่อและเป็นมติรกบัทุกคน หน้าทีห่นึ่งของมติรทีด่หีรอืมติรแท ้คอืการช่วยเพื่อนไม่ใหม้พีฤตกิรรมทีอ่าจ
เกดิผลเสยีตามมา   การเตือนเพื่อนด้วยความห่วงใย จงึเป็นวิธีการสื่อสารที่ลูกเสือควรเรยีนรู้ และ
น าไปใชเ้พื่อช่วยเหลอืเพื่อนจากพฤตกิรรมเสีย่งต่าง ๆ 
 
ขัน้ตอนการสื่อสารเพื่อเตอืนเพื่อนประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 

สถานการณ์ :  เตือนเพ่ือนให้ส่งการบ้าน 
ขัน้ตอน ตวัอย่างประโยคค าพดู 

1. บอกความรูส้กึห่วงใยต่อปัญหา เราเป็นห่วงจงั นายไมส่่งการบา้นหลายหนแลว้ คะแนนเยอะ
ดว้ย 

2. บอกความตอ้งการใหแ้กไ้ขหรอื
ปรบัปรงุ 

อยากใหน้ายเอาใจใส่เรือ่งการบา้นหน่อย 

3. ถามความเหน็เป็นการแสดงถงึความ
เป็นมติร /การใหเ้กยีรตคิู่สนทนา 

ไดไ้หม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 7   ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 30  เศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชนและครอบครวั      เวลา   2  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 เพื่อให้ลูกเสอืมคีวามรู้ความเข้าใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั ครอบครวัและชุมชนได้ 
 
2.  เน้ือหา    
 การประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัครอบครวั และชุมชน 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
 3.1  แผนภูมเิพลง เศรษฐกจิพอเพยีง 
 3.2  ใบงาน 
 3.3  ใบความรู ้
 3.4  กระดาษชารท์ 
 3.5  ปากกาเคม ี  
 3.6  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
                 1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม  
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรู ้เรือ่ง “เศรษฐกจิพอเพยีง” ใหล้กูเสอืแต่ละหมูศ่กึษา 
    รว่มกนัในเรือ่งของ สามห่วงสองเงือ่นไข  
   (2) วางแผนจดัท าโครงการประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง หมูล่ะ 1กจิกรรม  
   3)   ผูก้ ากบัลกูเสอืเดนิดตูามหมูล่กูเสอื ใหข้อ้มลูและค าแนะน า 
   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 ้ 
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   (1)  ลกูเสอืแต่ละหมู ่น าเสนอโครงการของตนเอง ผูก้ ากบัลูกเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่น
รว่มกนัซกัถามเพื่อความเขา้ใจ จนครบทุกหมู่ 

   (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรปุขอ้คดิทีไ่ด ้และขอใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่รว่มกนั
วางแผน แบ่งงานและจดัผูร้บัผดิชอบ ในการปฏบิตัติามโครงการ โดยด าเนินการ
นอกเวลา และจดัท ารายงานส่งผูก้ ากบัลกูเสอื ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม  

   (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเดนิดตูามหมู่ลกูเสอื ใหค้ าแนะน าปรกึษา 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกต การใส่ใจในการท ากจิกรรม การแสดงความคดิเหน็ในหมู่และในกองลูกเสอื และประเมนิ
การปฏบิตัจิรงิ 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 30 
 

เพลงเศรษฐกิจพอเพียง 
ค ารอ้ง กติตพิงษ์ จโุลทก    ท านองปไูขไ่ก่หลง ดนตร ีไพรชั แดงเพช็ร/เต๋า ธนชัพร ขบัรอ้ง  
 
 เศรษฐกจิพอเพยีง  ในหลวงท่านทรงประทาน  เป็นทีก่ล่าวขานเลื่องลอืไปทัว่โลกา พอกนิพอใช ้
สุขใจเหลอืจะคณา  สามห่วงคอืสญัญา  พฒันาชาตไิทยมัง่ม ี(สรอ้ย...พอเพยีงๆๆๆๆๆๆๆ) 
 ห่วงหนึ่งพอประมาณ  ห่วงสองนัน้คอืมเีหตุผล  ก่อนจา่ยกลวัจน  เจยีมใจยามเราไมม่ ี          
 สรา้งภมูคิุม้กนั  ห่วงสามนัน้พาสุขข ี อยูใ่นความพอด ี เพราะเรามสีามห่วงคุม้กนั   
 (สรอ้ย...พอเพยีงๆๆๆๆๆๆๆ) 
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เพลง 
แห่พวงมาลยั  

     โอเ้จา้พวงมาลยั    เจา้จะลอยไปคลอ้งใครกนัแน่(ซ ้า)  
   จะรกัใครชอบใครใหจ้รงิแท ้  เอาใหแ้น่สกัราย  
   อยา่มวัลอยตามลมใหเ้ขาดมดอม   สิน้กลิน่หอมแลว้หน่าย(ซ ้า)  
   ยามนัน้เจา้จะอายเขาไมอ่ยากชม   เหยยีบเจา้จมทิง้ไป  
   อยากเป็นหงสเ์หริหาว    อยากเป็นดาวเลศิลอยวไิล(ซ ้า)  
   อยูท่ีบ่า้นไม่ชอบใจ    หนีมาอยูค่่ายสบายเลย  
   เอ๋ยโอละหน่าย     โอละหน่ายหน่อยเอย…………  
 

พวงมาลยัเจ้าเอ๋ย  
 

     พวงมาลยัเจา้เอ๋ย   ก่อนเคยไดส้วมคอ  
    เดีย๋วนี้ซหินอ    ฉนัมารอมาลยั  
    มาลยัลอยวน ลอยวนอยู่บนน ้าใส(ซ ้า)  จะสวมคอใครนะพวงมาลยัเจา้เอย 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ของใช้พอเพียงแห่ง “สมเดจ็พระเทพฯ" 
 

          
 
 ภาพพระจรยิวตัรทีพ่สกนิกรชาวไทยเหน็จนชนิตา ยามที่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยาม
บรมราชกมุารี เสดจ็ไปปฏบิตัพิระราชกรณียกิจยงัสถานที่ต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศนัน้  พระองค์
มักจะบันทึกทุกเรื่องราวลงในสมุดบันทึกส่วนพระองค์ จนได้ร ับการยกย่องให้เป็น  “เจ้าฟ้านัก
สะสม” องคต์น้แบบทีท่รงสะสมทุกเรือ่งราวและประสบการณ์ทีไ่ดพ้บเจอลงในสมดุบนัทกึส่วนพระองค์ 
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          ในงานสปัดาห์สากลแห่งการเขยีนจดหมาย “ครบรอบ 50 ปี การจดังานรณรงค์ให้คนไทย
เหน็คณุค่าของการเขียนจดหมายด้วยลายมือ” ไปรษณียไ์ทย ไดอ้ญัเชญิสิง่สะสมส่วนพระองค์ของ
สมเด็จพระเทพฯ มาจดัแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย สมุดบนัทกึส่วนพระองค์ ไปรษณียบตัรส่วน
พระองค์ที่ทรงส่งมาจากหลายประเทศทัว่โลก รวมไปถึงจดหมายจากพสกนิกรที่เล่าเรื่องราวต่างๆ 
ทลูเกลา้ฯ ถวายแด่พระองค ์  
  ที่ส าคญัสิง่พเิศษที่จะหาชมไม่ได้ ก็คอืเครื่องเขยีนที่สมเดจ็พระเทพฯ ทรงใช้ในการจดบนัทกึ
เรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่พระองคท์รงเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด าเนินตามรอยพระราชจรยิวตัร
แห่งองคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในเรื่องของความพอเพยีงไดอ้ย่างงดงาม ดงัจะเหน็ไดจ้ากดนิสอ
ส่วนพระองคท์ีท่รงใชน้ัน้เหลอืเพยีงแท่งสัน้ๆ เกอืบตดิกบัแท่งยางลบ หรอืทรงใชก้ระดาษต่อแท่งดนิสอ
ให้มดี้ามยาวขึน้เพื่อที่พระองคจ์ะทรงใช้เขยีนได้อกี ซึ่งนอกจากจะเป็นตวัอย่างแห่งความพอเพยีงแลว้ 
ยงัทรงเป็นตวัอยา่งในการลดภาวะโลกรอ้นโดยการลดการตดัไมท้ าลายป่าเพื่อมาท าดนิสอไดอ้กีดว้ย 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การใชส้ิง่ของอยา่งพอเพยีง ช่วยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มได้ 

 

 
 

เขาท าดินสอกนัอย่างไร 
 

 บรษิทัผลติดนิสอเริม่กรรมวธิที าดนิสอ โดยน าไมส้น (cedar) มาตดัเป็นแผ่นบาง ๆ กว้างยาว
ประมาณ 2¾  นิ้ว คูณ 7¼  นิ้ว และหนาไม่เกนิ ¼ นิ้ว แล้วน าไมแ้ผ่นไปเขา้เครื่องเซาะร่องตามความ
ยาวไม ้แผ่นหนึ่งเซาะไดป้ระมาณสีถ่งึเกา้รอ่ง ขึน้อยูก่บัขนาดของดนิสอทีจ่ะท า 
 จากนัน้น าไสด้นิสอ ความยาว 7 นิ้ว วางลงไปในแต่ละรอ่ง ไสด้นิสอนี้ท าจากกราไฟต ์ดนิเหนียว 
และน ้าเลก็น้อย จุม่ในขีผ้ ึง้เพื่อเพิม่ความแขง็แกรง่ทนทาน 
ขัน้ตอนต่อไป คอืน าไมข้นาดเท่ากนัอกีแผ่น ที่เซาะร่องแล้วมาประกบทบัลงไป โดยยดึตดิกนัด้วยกาว
อุตสาหกรรมคุณภาพสูง จะได้แผ่นไมท้ี่มไีส้ดนิสอเรยีงแถวเป็นไส้ในอยู่ตรงกลางจากนัน้ใช้เครื่องตดั   
ตดัแผ่นไมอ้อกมาเป็นดนิสอจ านวนเท่ากบัไส ้ 
     ขัน้ตอนสุดท้ายคอืทาส ีและน ายางลบมาติดกาว เข้ากบัก้นดนิสอ เป็นอนัเสรจ็กระบวนการ  
ตามสถติบิอกว่า บรษิทัผลติดนิสอแห่งหนึ่งในอเมรกิา ท าดนิสอได ้576,000 แท่งในเวลาเพยีง 8 ชัว่โมง 

ทีม่า 108 ซองค าถาม 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   เราควรใชว้สัดุทีท่ าจากธรรมชาตอิยา่งประหยดั จะช่วยใหเ้ราไดอ้นุรกัษ์ธรรมชาติ
ไดด้ว้ย 
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ใบงาน 
 

 ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ร่วมกนัศึกษาใบความรู้ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพยีง” และวางแผนร่วมกนัเพื่อ
จดัท าโครงการประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ในระดบัครอบครวัและชุมชน หมู่ละ 1 โครงการ
และน าเสนอโครงการในกองลกูเสอื ครัง้ต่อไป ตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 1.  ชื่อโครงการ  
 2.  เหตุผลทีจ่ดัท าโครงการนี้  
 3.  วตัถุประสงคข์องโครงการ  
 4.  วธิดี าเนินการเป็นขัน้ตอน การแบ่งงานและผูร้บัผดิชอบ  
 5.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
 6.  งบประมาณและทรพัยากรทีต่อ้งใช ้ 
 7.  ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
 8.  ชื่อหมูล่กูเสอืผูร้บัผดิชอบ โครงการ 
 
 
 

ใบความรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาชี้ถงึแนวการด ารงอยู่และปฏบิตัตินของประชาชนในทุกระดบั
ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐั  
 ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รบัการเชิดชูสูงสุดจากองค์การสหประชาชาติ โดยเลขาธิการ
องค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯถวายรางวลั แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ  เมื่อ 26 พฤษภาคม 
2549 และยกย่องว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ โดยองค์การ
สหประชาชาตไิดส้นับสนุนใหป้ระเทศสมาชกิ 166 ประเทศ ไดย้ดึเป็นแนวทางสู่การพฒันาประเทศแบบ
ยัง่ยนืปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มหีลกัพจิารณาอยู ่5 ส่วน ดงันี้  
 1. กรอบแนวคิด เป็นปรชัญาทีช่ีแ้นะแนวทางการด ารงอยูแ่ละการปฏบิตัตินในทางทีค่วรจะเป็น 
โดยมพีืน้ฐานมาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย ซึง่สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชงิระบบที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภยัและวกิฤต เพื่อความ
มัน่คง และความยัง่ยนืของการพฒันา  
 2. คณุลกัษณะ สามารถประยุกต์ใชก้บัการปฏบิตัตินไดใ้นทุกระดบั โดยเน้นการปฏบิตับินทาง
สายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขัน้ตอน เป็นปรชัญาทีส่ามารถเริม่ไดต้ัง้แต่การสรา้งภูมคิุม้กนัในตนเอง 
ขยายไปยงัครอบครวั หมูบ่า้น และสู่เศรษฐกจิในวงกวา้งขึน้ในทีสุ่ด 
 3. ค านิยาม ความพอเพยีงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พรอ้ม ๆ กนัดงันี้  

http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5_The_Human_Development_Lifetime_Achievement_Award
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  3.1 ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีีไ่มน้่อยเกนิไป และไมม่ากเกนิไปโดย        ไม่
เบยีดเบยีนตนเอง และผูอ้ื่น เช่น การผลติ และการบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณ 
  3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดบัของความพอเพียงนัน้ จะต้อง
เป็นไปอย่างมเีหตุผล โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้  
จากการกระท านัน้ๆ อยา่งรอบคอบ  
  3.3 การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้โดยค านึงถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่างๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ใน
อนาคตทัง้ใกล ้และไกล  
 4.  เง่ือนไข การตดัสนิใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพยีงนัน้ ต้องอาศยั  
ทัง้ความรู ้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน กล่าวคอื  
  1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้กี่ยวกบัวชิาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรูเ้หล่านัน้มาพจิารณาให้เชื่อมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน และ
ความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตั ิ 
  2) เง่ือนไขคณุธรรม ทีจ่ะต้องเสรมิสรา้งประกอบดว้ย มคีวามตระหนักในคุณธรรม มคีวาม
ซื่อสตัยส์ุจรติ และมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการด าเนินชวีติ  
 5.  แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั คอืการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื พรอ้มที่จะรบัมอืต่อ
การเปลีย่นแปลงในทุกดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ความรู ้และเทคโนโลย ีความพอเพยีง
ในระดบัครอบครวั ชุมชน และสงัคม 
 
 ความพอเพียงในระดบัครอบครวั คอื การที่สมาชกิในครอบครวัมคีวามเป็นอยู่ในลกัษณะที่
พึ่งพาตนเองได้อย่างมคีวามสุขทัง้ทางกายและทางใจ สามารถด าเนินชวีติได้โดยไม่เบยีดเบยีนตนเอง
และผูอ้ื่น รวมทัง้สามารถหาปัจจยั 4 มาเลีย้งตนเองไดโ้ดยทีย่งัมเีหลอืเป็นส่วนออมของครอบครวัดว้ย  
  ความพอเพียงในระดบัชุมชน เกดิขึน้จากการที่สมาชกิจากแต่ละครอบครวัในชุมชนมคีวาม
พอเพยีงในระดบัครอบครวัก่อนที่จะรูจ้กัรวมกลุ่มกนัท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น บรหิารจดัการปัจจยั
ต่างๆ เช่น ทรพัยากร ภูมปัิญญา หรอืศกัยภาพของสมาชกิในท้องถิน่ ที่มอียู่ให้สามารถน าไปใช้ด าเนิน
ชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสมดุล เพื่อใหเ้กดิความเป็นอยูท่ีพ่อเพยีงของชุมชนโดยรวมในทีสุ่ด  
  ความพอเพียงในระดบัสงัคม เกดิขึน้จากการรวมกลุ่มของชุมชนหลายๆแห่งที่มคีวามพอเพยีง 
มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ สืบทอดภูมิปัญญาและร่วมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        
เพื่อสรา้งเป็นเครอืข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนใหเ้กดิเป็นสงัคมแห่งความพอเพยีงในทีสุ่ด  
 

ตวัอย่างกิจกรรมในชุมชนท่ีสอดคล้องกบั ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 การเกษตร ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมแต่ใช้ทรพัยากรท่ีมีในชุมชนอย่างคุ้มค่า เช่น กจิกรรม
การท าปุ๋ ยชวีภาพ การปลกูผกัและขา้วทีป่ลอดสารพษิ การท าสวนสมนุไพรของชุมชน การคดิคน้สาร  
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ไล่แมลงสมนุไพร การท าถ่านชวีภาพ การรวมกลุ่มขยายพนัธุป์ลา การแปรรปูผลผลติและการท า
การเกษตรผสมผสาน เป็นตน้  
 การรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมท่ีเกิดจากความรกัและความเอ้ืออาทรของสมาชิกในชุมชน 
เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การนมสัการพระให้มาช่วยสอนจรยิธรรมและศีลธรรมในโรงเรยีนของ
ชุมชน กจิกรรมการเรยีนรูร้่วมกนั ผ่านศูนยก์ารเรยีนรูห้รอืโรงเรยีนเกษตรกรในหมู่บา้น การท ากจิกรรม
ต่างๆภายในวดั จดัตัง้รา้นคา้ของชุมชน การจดัท าแผนแม่บทชุมชน การจดัตัง้กลุ่มออมทรพัย ์การจดัตัง้
กองทุนสวสัดกิาร การรวมกลุ่มอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม และกจิกรรมการผลติของกลุ่ม
ต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มท าขนมของแม่บา้น หรอืรวมกลุ่มเพื่อปลูกพชืผกัสวนครวั นอกจากนี้ชุมชนยงัได้
ตัง้กองทุนข้าวสารร่วมกับชุมชนอื่นๆในต่างภูมภิาค เพื่อค้าขายหรอืผลติระหว่างกัน รวมทัง้เพื่ อการ
เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ และขยายผลการพฒันาไปยงัเครอืข่ายชุมชนอื่นๆ ดว้ย  
 กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จิตส านึกท้องถ่ิน ส่งเสริมวิถีชีวิต และวฒันธรรมของ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกฝังความเอื้ออาทรต่อกนั ท าบญัชอีย่างโปร่งใสและสุจรติ พฒันาครูใน
ชุมชนให้มคีุณภาพและมจีติผูกพนักบัท้องถิ่น ส่งเสรมิให้สมาชกิในชุมชนพึ่งตนเองก่อนที่จะพึ่งหรอื     
ขอความช่วยเหลอืจากคนอื่น 

ประการท่ีส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียง 

 1. พอมพีอกนิ ปลูกพชืสวนครวัไวก้นิเองบา้ง ปลูกไมผ้ลไวห้ลงับา้น 2-3 ต้น พอทีจ่ะมไีวก้นิเอง
ในครวัเรอืน เหลอืจงึขายไป  
 2. พออยูพ่อใช ้ท าใหบ้า้นน่าอยู ่ปราศจากสารเคม ีกลิน่เหมน็ ใชแ้ต่ของทีเ่ป็นธรรมชาต ิ      (ใช้
จุลนิทรยีผ์สมน ้าถูพื้นบ้านจะสะอาดกว่าใช้น ้ายาเคม)ี รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดขีึน้   (ประหยดั    ค่า
รกัษาพยาบาล)  
 3. พออกพอใจ เราตอ้งรูจ้กัพอ รูจ้กัประมาณตน ไมใ่ครอ่ยากใคร่มเีช่นผูอ้ื่น เพราะเราจะหลงตดิ
กบัวตัถุ ปัญญาจะไมเ่กดิ  
         "การจะเป็นเสอืนัน้มนัไม่ส าคญั ส าคญัอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมเีศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบ
พอมพีอกนิ แบบพอมพีอกนิ หมายความว่า อุม้ชตูวัเองได ้ให้มพีอเพยีงกบัตวัเอง"  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 8   ระเบียบแถว 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 31   ทบทวนระเบียบแถว    เวลา    2   ชัว่โมง   
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 เพื่อใหล้กูเสอืปฏบิตัตินตามค าสัง่การจดัระเบยีบแถวและสญัญาณมอื 
 
2.  เน้ือหา    
 การฝึกระเบยีบแถวทีน่ าไปสู่การสวนสนาม 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง  
 3.2  ใบความรู ้/ แผนภูมริปูภาพระเบยีบ  
 3.3  อุปกรณ์ในการฝึกระเบยีบแถว 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์      
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
                 1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนระเบยีบแถว ท่าถอดหมวก - สวมหมวก  
     ท่าแบกอาวุธ - เรยีบอาวุธ  สญัญาณมอื และ สญัญาณนกหวดี 
    (2)  แบ่งหมูล่กูเสอืฝึกปฏบิตัริะเบยีบแถวจนคล่อง 
    (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายสรุปถงึการปฏบิตักิจิกรรม 
      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 ากบัลกูเสอืจดัแถวกองลกูเสอืตามรปูขบวนการสวนสนาม  
   (2)  กองลกูเสอืฝึกปฏบิตักิารสวนสนาม 
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   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายสรปุถงึการปฏบิตักิจิกรรม 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
    5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล   
 ทดสอบในการปฏบิตัจิรงิ 
 
6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี  31 
 
 เพลง 

วนัน้ียินดี 
 

   วนัน้ียนิด ีทีเ่ราไดม้าพบกนั     วนัน้ียนิด ีทีเ่ราไดม้าพบกนั 
  ยนิด ียนิด ียนิด ี   มาเถดิมา เรามารว่มสนุก   ปลดเปลือ้งความทุกข ์ ใหม้นัสิน้ไป 
  มาเถดิมา  เรามารว่มจติ      ช่วยกนัคดิท าใหก้ารลกูเสอืเจรญิ 

 
 

ลกูเสือบ าเพญ็ตน 
 

   เรามาบ าเพญ็ตนใหค้นไดเ้หน็   ว่าพวกเราเป็นลกูเสอืไทย ลกูเสอืไทยทีด่ ี 
  จะอยูไ่หนน ้าใจมไีมตร ี   มเีมตตาปรานีทุกคน  
  สรา้งศรทัธารกัไวใ้นใจตน    เพื่อมุง่ผลชาตไิทยพฒันา  

 
 

ในหมู่ลูกเสือ 
 

   ในหมูล่กูเสอื เมือ่เขา้มารว่มอยู ่  ต่างคนต่างรูก้นัดวี่าหน้าทีทุ่กอยา่ง  
  ตอ้งช่วยกนัท า ท าไมเ่วน้ว่าง งานทุกอย่าง  งานทุกอยา่ง จะเสรจ็โดยงา่ยดาย  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

แม่หมูและหมาป่า 
 
 หมาป่าตวัหนึ่งได้ข่าวว่าแม่หมูป่าออกลูกคอกใหญ่จงึแวะไปเยี่ยม ครัน้เห็นลูกหมูป่าอวบอ้วน    
น่ากนิกค็ดิหาอุบายลวงใหแ้มห่มไูปทีอ่ื่น มนัจะไดจ้บัลกูหมกูนิไดส้ะดวก หมาป่าจงึเริม่เกลีย้กล่อมแมห่มวู่า 
  “เจา้เพิง่ออกลูกใหม่ๆ ควรออกไปสูดอากาศบรสิุทธิแ์ละหาอาหารดีๆ  กนิใหอ้ิม่หน าส าราญเพื่อจะ
ไดม้นี ้านมใหล้กูของเจา้อย่างเพยีงพอ ส่วนลกูๆทีน่่ารกัของเจา้ทัง้หมดไมต่อ้งเป็นห่วงหรอก ขา้จะช่วยดูแล
ใหเ้อง” 
 แต่แม่หมูป่ารูท้นัจงึตอบว่า “ขอบใจมาก แต่เจา้คงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายมากขนาดนัน้หรอก 
ขอเพยีงแต่เจา้ออกไปพ้นจากที่อยู่ของขา้ ก็นับว่าเป็นการช่วยเหลอือย่างดทีี่สุด และขา้ก็คงจะอด
ขอบใจเจา้ไม่ได้แน่” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  อยา่ประมาทไวใ้จอะไรงา่ย ๆ ต้องคดิใหร้อบคอบเสมอ 
 
 

ราชสีหก์บัววัส่ีตวั 
 

 ววัสี่ตวัเป็นเพื่อนรกักนั ทัง้ 4 ตวัไม่กลวัราชสหี์ผู้เป็นเจา้ป่า เพราะเมื่อใดที่ราชสหี์จะจู่โจมเขา้
สงัหาร ววัทัง้สี่ตัวจะรบีหนัหลงัชนกัน หนัหวัซึ่งมเีขาอันแหลมคมออกเผชิญหน้ากับเจ้าป่า ไม่เปิด
ช่องว่างใหร้าชสหีก์ระโจนเขา้เล่นงานไดไ้มว่่าจะมาจากทศิทางใด 
 ราชสหีจ์งึเริม่ยแุหยว่วัทลีะตวัใหแ้ตกคอกนั ต่างถกเถยีงกนัว่าตนเองมเีขาอนัแขง็แกรง่กว่าจงึท า
ให้ราชสหี์จู่โจมไม่ได้ ในที่สุดววัทัง้ 4 ตวัก็หมางใจกันแยกกันออกหากินไม่รวมกลุ่มเหมอืนแต่ก่อน    
เป็นเหตุใหถู้กราชสหีจ์บักนิเป็นอาหารทลีะตวัจนหมด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   เมือ่ความขาดสามคัคเีกดิขึน้ในหมู่คณะใด หมูค่ณะนัน้ยอ่มพบกบัภยัพบิตัิ 
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ใบความรู้ 
ระเบียบแถว 

 
 การปฏบิตัติามสญัญาณมอื สญัญาณมอืลกูเสอืสากล และสญัญาณนกหวดี 
สญัญาณมือ 
 ใช้แทนค าบอกขณะที่อยู่ห่างไกลจากลูกเสอื หรอืไม่สามารถใช้ค าบอกให้ลูกเสอืได้ยนิทัว่ถึง  
หรอืในกรณทีีต่อ้งการความสงบเงยีบ 
1. เตรียม คอย ฟังค าสัง่ หรือหยดุ  เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนือศรีษะ มอืแบหนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า หา้นิ้วชดิกนั  
    การปฏิบติั : ลกูเสอืนิ่ง คอยฟังค าสัง่ โดยหนัหน้าไปทางผูบ้งัคบับญัชา ถา้อยูใ่นแถวใหย้นืท่าตรง  
2. รวม หรือกลบัมา  เหยยีดแขนขวา แบมอืแลว้หมนุเป็นวงกลมเหนือศรีษะจากซา้ยไปขวา 
    การปฏิบติั : ลกูเสอืรวมกองรบีมาเขา้แถวรวมกนั 
3. จดัแถวหน้ากระดาน เหยยีดแขนทัง้สองไปดา้นขา้งเสมอแนวไหล่ ฝ่ามอืแบไปดา้นหน้า 
    การปฏิบติั : ลกูเสอืจดัแถวหน้ากระดานหนัหน้าเขา้หาผูใ้หส้ญัญาณ 
4. จดัแถวตอน เหยยีดแขนทัง้สองไปขา้งหน้าเสมอแนวไหล่ แขนขนานหนัฝ่ามอืแบเขา้หากนั 
    การปฏิบติั : ลกูเสอืเขา้แถวตอน หนัหน้าไปหาผูใ้หส้ญัญาณ 
5. เคล่ือนท่ีไปยงัทิศทางท่ีต้องการ   หนัหน้าไปยงัทศิทางทีต่้องการ ชูแขนขวาขึน้เหนือศรีษะ ฝ่ามอืแบ

ไปขา้งหน้า นิ้วชดิกนั แลว้ลดแขนลงขา้งหน้าเสมอแนวไหล่ 
การปฏิบติั : ลกูเสอืวิง่ไปยงัทศิทางทีม่อืผูใ้หส้ญัญาณชีไ้ป 
6.  นอนลง หรือเข้าท่ีก าบงั  แขนขวาเหยยีดตรงไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ ฝ่ามอืแบคว ่าลงนิ้วชิดกัน 

พรอ้มกบัลดแขนลงขา้งหน้า แลว้ยกขึน้กลบัทีเ่ดมิ ท าซ ้าหลาย ๆ ครัง้ 
การปฏิบติั : ลกูเสอืรบีนอนหรอืเขา้ทีก่ าบงัทนัท ี
7.  เร่งจงัหวะ หรือเรว็ขึ้น  งอศอกขวาใหม้อืมาก าอยูเ่สมอบ่า แลว้ชขูึน้เหนือศรีษะ ลดลง ชขูึน้ หลาย ๆ ครัง้ 
การปฏิบติั : ลกูเสอืรบีวิง่หรอืเร่งจงัหวะสิง่ทีท่ าอยู่ใหเ้รว็ขึน้ 
หมายเหต ุ เมือ่จะใชส้ญัญาณ 2 – 7   ใหใ้ชส้ญัญาณ 1 น าก่อนทุกครัง้ 
 
การใช้ สญัญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล  
 

1. ท่าพกัตามระเบียบ ขณะทีล่กูเสอือยูใ่นแถว ผูเ้รยีกแถวท าสญัญาณมอืเป็น 2 
จงัหวะ 
         จงัหวะท่ี  1  ก ามอืขวา งอขอ้ศอกใหม้อืทีก่ าอยูป่ระมาณหวัเขม็
ขดั หนัฝ่ามอืทีก่ าเขา้หาหวัเขม็ขดั 
              จงัหวะท่ี  2  สลัดมือที่ก าและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 องศา ประมาณแนว
เดยีวกบัเขม็ขดัเป็นสญัญาณใหล้กูเสอื “พกั” ตามระเบยีบ 
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2. ท่าตรง ขณะลกูเสอืก าลงัพกัตามระเบยีบ ผูเ้รยีกแถวจะท าสญัญาณมอืเป็น 2 
จงัหวะดงันี้ 
 จงัหวะท่ี 1 ก ามอืขวา แขนเหยยีดตรงไปทางขวา ให้มอืก าอยู่ในระดบัเดยีวกบั
เขม็ขดั (เหมอืนกบัการสลดัแขนสัง่ “พกั” ในจงัหวะที ่2) 
 จงัหวะท่ี 2 กระตุกหน้าแขนเข้าหาตวั ให้มอืที่ก ากลบัมาอยู่ตรงหวัเข็มขดั     
(เหมอืนจงัหวะที ่1 ของสญัญาณสัง่ พกั”) เมือ่เหน็สญัญาณนี้ ใหล้กูเสอืชกัเทา้ซา้ยมาชดิ
เทา้ขวา ลดแขนทีไ่ขวห้ลงัมาอยูใ่นท่าตรง 
 
3. แถวหน้ากระดานแถวเด่ียว 
      
 
 

 
 ผูเ้รยีกแถวอยูใ่นท่าตรงเหยยีดแขนทัง้สองไปดา้นขา้งเสมอแนวไหล่ มอืแบ หนัฝ่ามอืไปขา้งหน้า 
นิ้วมอืเรยีงชดิตดิกนั 
   ลูกเสอืเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว   หนัหน้าเขา้หาผูเ้รยีก นายหมู่ยนืทางซา้ยมือของผูเ้รยีก 
กะใหผู้เ้รยีกอยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ  6 ก้าว ลูกหมู่ยนืต่อกนัไปทางซ้ายมอืของนายหมู่
จนถงึคนสุดทา้ยคอืรองนายหมู ่ 
   การจดัระยะเคยีงแบบปิดระยะ (1 ช่วงศอก) ใหล้กูเสอืยกมอืซา้ยเทา้สะโพก นิ้วเหยยีดชดิตดิกนัอยู่
ประมาณแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบล าตวัและจดปลายศอกซ้ายของคนที่อยู่ด้านขวา จดัแถวให้ตรง
โดยสะบดัหน้าแลขวาให้เหน็หน้าอกคนที่ 4 นับจากตวัลูกเสอืเอง      เมื่อผู้เรยีกตรวจแถวสัง่ว่า “นิ่ง”  
ใหล้ดมอืลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยูใ่นท่าตรงและน่ิง 
   การจดัระยะเคยีงแบบเปิดระยะ (1 ช่วงแขน) ใหทุ้กคน (เวน้คนทา้ยแถว) ยกแขนซา้ยขึน้เสมอไหล่ 
เหยยีดแขนตรงออกไปทางขา้ง คว ่าฝ่ามอืลง นิ้วชดิตดิกนั ใหป้ลายนิ้วซา้ยจดไหล่ขวาของคนต่อไป     จดั
แถวใหต้รงโดยนายหมู่ยนืแลตรงเป็นหลกั ลูกหมู่สะบดัหน้าแลขวาใหเ้หน็หน้าอกคนที ่4 เมื่อไดย้นิค าสัง่
ว่า “นิ่ง” จงึลดมอืลง สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรงและน่ิง 
4. แถวตอนเรียงหน่ึง (กรณมีหีลายหมู่จะเรยีกว่า “แถวตอนหมู”่) 
ผู้เรยีกแถวอยู่ในท่าตรงเหยยีดแขนทัง้สองไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่    มอืแบหนัฝ่ามอืเขา้หากนั นิ้ว
เรยีงชดิตดิกนัลูกเสอืเขา้แถวตอนเรยีงหนึ่งโดยนายหมู่ยนืตรงเป็นหลกัขา้งหน้าผู้เรยีก กะให้ห่างจาก
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ผู้เรยีกประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลงันายหมู่ต่อ ๆ กนัไปจดัแถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะต่อ
ระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน  และปิดทา้ยดว้ยรองนายหมู ่ 
 

5. แถวตอนหมู่ 
 

  
 
 แถวตอนเรยีงหน่ึงหลายหมูเ่รยีกว่า “แถวตอนหมู”่ สมมุตวิ่าม ี5 หมู ่ใหห้มู่ทีอ่ยูต่รงกลางคอืหมู่
ที ่3 ยนืเป็นหลกัตรงหน้าผูเ้รยีก ห่างจากผูเ้รยีกประมาณ 6 กา้ว หมูท่ี ่2 และหมู่ที ่1 เขา้แถวอยูใ่นแนว
เดยีวกนัไปทางซา้ยมอืของผูเ้รยีก ส่วนหมู่ที ่4 และหมู่ที ่5 กเ็ขา้แถวอยูใ่นแนวเดยีวกนั แต่ไปทาง
ขวามอืของผูเ้รยีก ระยะเคยีงระหว่างหมูป่ระมาณ 1 ช่วงศอก ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน  
 

6. แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง ก ามอืทัง้ 2 ขา้ง เหยยีดแขนตรงไปขา้งหน้าขนานกบัพืน้ งอขอ้ศอกขึน้
เป็นมมุฉาก หนัหน้ามอืเขา้หากนั   
 ลกูเสอืหมูแ่รกเขา้แถวตรงหน้าผูเ้รยีก อยูห่่างจากผูเ้รยีกประมาณ 6 กา้ว นายหมูอ่ยูท่างซ้ายมอื
ของผู้เรยีก กะให้กึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้เรยีก ลูกหมู่ยนืต่อ ๆ ไปทางซ้ายของนายหมู่ เว้นระยะ
เคยีง  1 ช่วงศอก หมู่อื่น ๆ เขา้แถวหน้ากระดานขา้งหลงัหมู่แรก ซอ้น ๆ กนัไปตามล าดบั เวน้ระยะต่อ
ระหว่างหมูป่ระมาณ 1 ช่วงแขน 
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   การจดัแถว เมือ่ผูส้ ัง่ว่า “จดัแถว” ใหทุ้กคน (ยกเวน้คนสุดทา้ย) ยกมอืซา้ยขึน้เทา้สะโพก       นิ้ว
เหยยีดชดิกนั นิ้วกลางอยูใ่นแนวตะเขบ็กางเกง แขนขวาแนบล าตวั จดัแถวใหต้รงโดยนายหมู่      ยนืแล
ตรงเป็นหลกั ลกูหมูส่ะบดัหน้าแลขวาใหเ้หน็หน้าอกคนที ่4  
 การตรวจแถว ผูเ้รยีกแถวตรวจการจดัแถวแลว้ จงึสัง่ “นิ่ง” ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มสะบดั
หน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรงและนิ่ง 
 
7. แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผู้เรยีกยนืในท่าตรง ก ามอืทัง้ 2 ขา้ง งอขอ้ศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนว
เดยีวกบัไหล่ หนัหน้ามอืไปขา้งหน้า  ใหล้กูเสอืเขา้แถวเช่นเดยีวกบัแถวหน้ากระดานหมูปิ่ดระยะ แต่เวน้
ระยะต่อระหว่างหมูข่ยายออกไปทางดา้นหลงั ห่างกนัหมูล่ะประมาณ 3 ช่วงแขน หรอื 3 กา้ว 
   การจดัแถว และตรวจแถว ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบัแถวหน้ากระดานหมูปิ่ดระยะ 
 
8. แถวรปูคร่ึงวงกลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง แบมอืทัง้ 2 ขา้ง แขนเหยยีดตรงดา้นหน้าและลงขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอืเขาหาตวั 
ขอ้มอืขวาไขวท้บัขอ้มอืซา้ย แลว้โบกผ่านล าตวัชา้ ๆ เป็นรูปครึง่วงกลม  3 ครัง้ 
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   นายหมูล่กูเสอืหมูแ่รกยนือยูใ่นแนวเดยีวกบัผูเ้รยีกทางดา้นซา้ย ห่างจากผูเ้รยีกพอสมควร 
ลูกหมู่ยนืต่อ ๆ กนัไปทางซา้ยมอืของนายหมู่ เวน้ระยะเคยีง 1 ช่วงศอก (มอืเทา้สะโพก) สะบดัหน้าไป
ทางขวารอค าสัง่ “นิ่ง” 
   หมู่ที่ 2 และหมู่อื่น ๆ เข้าแถวต่อจากด้านซ้ายของหมู่แรก ตามล าดบั เว้นระยะระหว่างหมู่       
1 ช่วงศอก รองนายหมูสุ่ดทา้ย จะยนืตรงดา้นขวาของผูเ้รยีก ในแนวเดยีวกนักบันายหมู ่หมูแ่รก  
  การจดัแถว ยกมอืซา้ยขึน้ทาบสะโพก สะบดัหน้าไปทางขวา (ยกเวน้นายหมู ่หมูแ่รก) จดัแถวให้
เป็นรปูครึง่วงกลม 
   การตรวจแถว ผู้เรยีกแถวตรวจการจดัแถวแล้ว จงึสัง่ “นิ่ง” ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพร้อมกบั
สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง 
 
9. แถวรปูวงกลม ม ี2 แบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียกแถวแบบผู้เรียกยืนอยู่ท่ีจดุศนูยก์ลาง 
   ผูเ้รยีกแถวยนืในท่าตรง แขนทัง้ 2 เหยียดตรงลงขา้งล่าง มอืแบคว ่าฝ่ามอืเขา้หาตวั ขอ้มอืขวา
ไขวท้บัขอ้มอืซา้ย แลว้โบกผ่านล าตวัประสานกนัจากดา้นหน้าจดดา้นหลงั  3 ครัง้  
   ลูกเสอืหมู่แรกยนืด้านซ้ายมอืของผู้เรยีก ส่วนหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ที่อยู่ก่อน
ตามล าดบั จนรองนายหมูข่องหมูสุ่ดทา้ยไปจดกบันายหมู่ของหมูแ่รก ถอืผูเ้รยีกเป็นศูนยก์ลาง 
 การจดัแถว ลูกเสอืยกมอืซ้ายขึ้นเท้าสะโพก สะบดัหน้าไปทางขวา (ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก)    
จดัแถวใหเ้ป็นรปูวงกลม 
 การตรวจแถว ผู้เรยีกแถวตรวจการจดัแถวแล้ว จงึสัง่ “นิ่ง” ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพร้อมกบั
สะบดัหน้ากลบัมาอยูใ่นท่าตรง และน่ิง 
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การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ท่ีเส้นรอบวง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   ผู้เรยีกแถวยนืในท่าตรง ก ามอืขวา เหยยีดแขนขวาตรงไปข้างหน้า ยกขึน้บน และเลยไปขา้งหลงั  
หมนุกลบัมาดา้นหน้า ท า 3 ครัง้ 
 ลกูเสอืหมูแ่รกยนืชดิดา้นซา้ยมอืของผูเ้รยีก หมูท่ี ่2 และหมูต่่อ ๆ ไปอยูท่างซา้ยมอืของหมู่ทีอ่ยู่
ก่อนตามล าดบั จนรองนายหมูข่องหมูสุ่ดทา้ยไปจดขวามอืของผูเ้รยีกใหผู้เ้รยีกอยูใ่นเสน้รอบวง 
 การจดัแถวและการตรวจแถว กระท าเช่นเดยีวกบัแบบแรก  
 
สญัญาณนกหวีด 
 1. หวดียาว 1 ครัง้ ( -------) ถา้เคลื่อนที ่ใหห้ยดุ ถา้หยดุอยู่ เตอืน เตรยีมตวั หรอืคอยฟังค าสัง่ 
 2. หวดียาว ๆ 2 ครัง้ (--------  ------- ) เดนิต่อไป เคลือ่นทีต่่อไป  ท างานต่อไป 
 3. หวดีสัน้ 1 ครัง้ และยาว 1 ครัง้ สลบักนัไป (---  --------  ---  --------- ) เกดิเหตุ 
 4. หวดี สัน้ 3 ครัง้ ยาว 1 ครัง้ สลบักนัไป ( ---  ---  ---  ---------  ---  ---  ---  -------) เรยีกนาย
หมูม่ารบัค าสัง่ 
 5. หวดีสัน้ตดิต่อกนัหลาย ๆ ครัง้ (---  ---  ---  ---  ---) ประชุมรวม 
หมายเหตุ เมือ่จะใชส้ญัญาณ 2 – 5   ใหใ้ชส้ญัญาณ 1 น าก่อนทุกครัง้ 
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ระเบียบแถวเบือ้งต้น 
1.  ท่าเคารพ 
    1.1 วนัทยหตัถ ์เป็นท่าแสดงการเคารพเมื่อยู่ล าพงันอกแถวของลกูเสอืทุกประเภท โดยปฏบิตัต่ิอจากท่าตรง 
แบ่งออกเป็นการฝึกขัน้ตน้ และเมือ่มผีูร้บัการเคารพ 
    1) การฝึกขัน้ต้น 
 ค าบอก  "วนัทยหตัถ"์ และ “มอืลง” 
 การปฏิบติั 
 ยกมอืขวาขึน้โดยเรว็และแขง็แรง จดันิ้วแบบเดยีวกับท่ารหสัของลกูเสอื ปลายนิ้วชีแ้ตะขอบล่าง
ของหมวกค่อนไปขา้งหน้าเลก็น้อยในแนวหางตาขวา (ถ้าไม่สวมหมวกให้ปลายนิ้วชีแ้ตะทีห่างตาขวา)
เหยยีดมอืตามแนวแขนขวาท่อนล่าง แขนขวาท่อนบนยื่นไปทางขา้งประมาณแนวไหล่ นิ้วเหยยีดตรง
เรยีงชดิติดกนั ข้อมอืไม่หกั และเปิดฝ่ามอืขึ้นประมาณ 30 องศา ถ้าอยู่ในที่แคบให้ลดศอกลงได้ตาม
ความเหมาะสม แต่รา่งกายส่วนอื่นตอ้งไมเ่สยีลกัษณะท่าตรง 
 เมือ่ไดย้นิค าบอกว่า “มอืลง” ใหล้ดมอืขวามลงอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็และแขง็แรง 
 2) เมื่อมีผูร้บัการเคารพ 
 ค าบอก  "ทางขวา (ทางซา้ย, ตรงหน้า) – วนัทยหตัถ"์  
 การปฏิบติั 
 สะบดัหน้าไปยงัผูร้บัการเคารพ พรอ้มกบัยกมอืขวาท าวนัทยหตัถ์ก่อนถงึผูร้บัการเคารพ 3 กา้ว 
ตามองจบัไปทีผู่ร้บัการเคารพ และหนัหน้าตาม จนกว่าผูร้บัการเคารพจะผ่านพน้ไปแลว้ 2 ก้าว จากนัน้
สะบดัหน้ากลบัพรอ้มกบัลดมอืลง  
 ถา้ผูร้บัการเคารพไมไ่ดเ้คลื่อนทีผ่่าน ใหส้ะบดัหน้ากลบัพรอ้มกบัลดมอืลงตามค าบอกว่า “มอืลง” 
 ถา้ผูร้บัการเคารพอยูต่รงหน้ากป็ฏบิตัไิดโ้ดยไมต่อ้งสะบดัหน้า 
 
 1.2 การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลองหรือไม้พลอง   
 ค าบอก “วนัทยา – วุธ” และ “เรยีบ – อาวุธ”  
 การปฏิบติั 
 เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า “วนัทยา – วุธ”  ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิดงันี้ 
 1) อยูใ่นท่าตรง มอืขวาถอืไมพ้ลอง ใหโ้คนพลองอยูป่ระมาณโคนน้ิวกอ้ยเทา้ขวา ปลายพลองอยู่
ในร่องไหล่แนบชดิตดิกบัล าตวั ยกแขนซ้ายขึน้มาเสมอแนวไหล่  ศอกงอไปขา้งหน้าให้ตัง้ฉากกบัล าตวั 
ฝ่ามอืแบคว ่า รวบนิ้วหวัแมม่อืกบัน้ิวกอ้ยจรดกนั นิ้วชี ้นิ้วกลาง นิ้วนางเหยยีดชดิตดิกนั ใหข้อ้แรกปลาย
นิ้วชีแ้ตะไมพ้ลองไว ้
 2) เมือ่ไดย้นิค าสัง่ “เรยีบ – อาวุธ” ใหล้ดแขนซา้ยลงมาอยูท่ีเ่ดมิโดยเรว็ 
 3) ถ้าผู้รบัการเคารพมาทางขวา(ซ้าย หรอืตรงหน้า) อาจใช้ค าบอก “ขวา (ซ้าย หรอืตรงหน้า) 
ระวงั - วนัทยา - วุธ”  ใหลู้กเสอืท าวนัทยาวุธ พรอ้มกบัหนัหน้าไปยงัผู้รบัการเคารพ ตาแลจบัผูร้บัการ
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เคารพ หนัศรีษะตามจนผูร้บัการเคารพผ่านหน้าลกูเสอืไปแลว้ 2 กา้ว จงึหนักลบัมาอยูใ่นท่าตรง      เมือ่
ผูร้บัการเคารพผ่านพน้แถว ใหผู้ค้วบคุมแถวบอกเลกิท าความเคารพ 
 
 1.3 แลขวา (ซ้าย) – ท า เป็นท่าแสดงการเคารพ เมื่อลูกเสอือยู่ในแถวมอืเปล่าหรอืถอือาวุธที่
ท าท่าวนัทยาวุธไม่ได้ และเป็นท่าแสดงการเคารพตามล าพงันอกแถวของลูกเสอื ในกรณีที่ไม่สามารถ
แสดงการเคารพดว้ยท่าวนัทยหตัถ์ 
 ค าบอก  "แลขวา (ซา้ย) – ท า"  
 การปฏิบติั 
 สะบดัหน้าไปทางขวา(ซา้ย) ประมาณกึ่งขวา(ซา้ย) ก่อนถงึผูร้บัการเคารพ 3 ก้าว ตามองจบัไป
ทีผู่ร้บัการเคารพ พรอ้มกบัหนัหน้าตามจนกว่าผูร้บัการเคารพจะผ่านพน้ไปแลว้ 2 ก้าว  แลว้สะบดัหน้า
กลบัทีเ่ดมิ 
 ถา้ผูร้บัการเคารพไมไ่ดเ้คลื่อนทีผ่่าน ใหส้ะบดัหน้ากลบัทีเ่ดมิตามค าบอกว่า “แล – ตรง” 
 
2. ท่าถอดหมวก สวมหมวก 
 ใชใ้นโอกาสเกี่ยวกบัพธิสีงฆ ์หรอืพธิทีางศาสนา เช่น พธิสีวนสนามทีม่กีารประพรมน ้ า        
พระพุทธมนต์ เป็นต้น 
 ค าบอก  “ถอดหมวก”  
 การปฏิบติั 
 1) แบมอืซ้ายและงอศอกจนแขนท่อนล่างและท่อนบนตัง้ฉากกนั นิ้วหวัแม่มอืตัง้ขึ้นข้างบน 
พรอ้มกนันัน้ใช้มอืขวาจบัที่กะบงัหน้าหมวก (หมวกทรงกลมที่มกีะบงัหน้าหมวก,หมวกทรงหมอ้ตาล) 
หรอืจบัทีปี่กหมวกดา้นหน้า(หมวกปีกกวา้งพบัขา้ง และไมพ่บัขา้ง) หรอืจบัทีห่มวกดา้นขวา(หมวกทรงอ่อน) 
หรอืจบัทีข่อบหมวกบนดา้นหน้า(หมวกกะลาส)ี 
 2) ถอดหมวกออกจากศรีษะ วางครอบหวัแม่มอืซ้าย ให้หน้าหมวกหนัไปทางขวา ขอบหมวก
ดา้นนอกอยูร่ะหว่างนิ้วหวัแมม่อืกบัน้ิวชี้ 
 3) ลดมอืขวาลงมาอยูใ่นท่าตรง พรอ้มกบัมอืซา้ยจบัหมวกดว้ยน้ิวหวัแมม่อืกบันิ้วอื่นทัง้สี ่  
 
 ค าบอก  “สวมหมวก”  
 การปฏิบติั 
 1) ใชม้อืขวาจบัหมวกทีอ่ยูใ่นมอืซา้ย เช่น เดยีวกบัการถอดหมวก 
 2) ยกหมวกขึน้สวมศรีษะ มอืซา้ยช่วยจดัหมวก 
 3) ลดมอืทัง้สองลงมาอยูใ่นท่าตรงอย่างแขง็แรง 
 การฝึกในขัน้แรก ควรกระท าเป็นตอน ๆ เมื่อลูกเสอืมคีวามเขา้ใจดแีล้วจงึฝึกโดยเปิดตอนถ้า
ลกูเสอืถอืไมพ้ลองหรอืไมพ้ลอง ก่อนท าท่าถอดหมวก และสวมหมวก ใหน้ าอาวุธมาไวร้ะหว่างปลายเท้า
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ทัง้สอง แลว้พงิท่อนบนไวก้บัแขนซา้ย แลว้จงึปฏบิตัติามขัน้ตอนต่าง ๆ ต่อไป เมื่อถอดหมวกหรอืสวม
หมวกเรยีบรอ้ยแลว้ จงึน าไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองไปอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธตามเดมิ 
 
3. ท่าแบกอาวธุ – เรียบอาวธุ  
 ค าบอก “แบก – อาวุธ” 
 การปฏิบติั ลกูเสอืปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะ 
 จงัหวะท่ี 1 ยกไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองดว้ยมอืขวาผ่านหน้าเฉียดล าตวัไปขา้งซา้ย ใหโ้คนไมพ้ลอง
หรอืไมพ้ลองอยู่ในอุง้มอืซา้ย ล าไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองตัง้อยู่ตรงร่องไหล่ซา้ย มอืขวาจบัไมพ้ลองหรอืไม้
พลองอยูท่ีเ่ดมิศอกงอไปขา้งหน้าแนวเดยีวกบัไหล่ 
 จงัหวะท่ี 2 ดนัไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองดว้ยมอืซา้ย พรอ้มกบัส่งไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองดว้ยมอืขวา               
ให้ไม้พลองหรอืไม้พลองพาดขึ้นไปบนไหล่ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชิดล าตัว ศอกซ้ายงอ แขนท ามุม      
100 องศา  กบัล าตวั ขณะเดยีวกนัลดมอืขวาลงในท่าตรงโดยเรว็ 
 ข้อควรระวงั  ขณะลกูเสอืท าท่าแบกอาวุธ จงัหวะ 2 ระวงัอยา่ใหศ้รีษะเคลื่อนหลบไมพ้ลองหรอื
ไมพ้ลอง ทรงศรีษะใหค้งทีเ่หมอืนอยูใ่นท่าตรงเสมอ แขนซา้ยอยูใ่นลกัษณะทีถู่กตอ้งและนิ่ง ปลายไมพ้ลอง
จงึจะไดร้ะดบั ไมเ่ฉไปมา 
  
 ค าบอก “เรยีบ – อาวุธ” 
 การปฏิบติั ลกูเสอืปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
 จงัหวะท่ี 1 ยกมอืขวาขึน้จบัไมพ้ลองหรอืไมพ้ลอง ศอกงอไปขา้งหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่ พรอ้ม
กบัเหยยีดแขนซา้ย โดยลดไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองลงชดิกบัล าตวั 
 จงัหวะท่ี 2 จบัไม้พลองหรอืไม้พลองด้วยมอืขวาน ามาไว้ข้างล าตวัในร่องไหล่ขวา (แขนขวา
เหยยีดเกอืบสุดระยะที่มอืจบัไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองในท่าเรยีบอาวุธ) ขณะเดยีวกนัยกมือซ้ายขึน้กนัไม้
พลองหรอืไมพ้ลองที ่         รอ่งไหล่ขวา ศอกงอไปขา้งหน้าในแนวเดยีวกบัไหล่ 
 จงัหวะท่ี 3 ลดแขนซา้ยอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธตามเดมิ (ในจงัหวะน้ีเหยยีดแขนขวาลงสุดระยะที่มอื
ขวาจบัไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองอยูใ่นท่าเรยีบอาวุธ โดยไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองจดพืน้) 
 ข้อสงัเกต  ตอนเหยยีดแขนขวาจากจงัหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่อืขวาจบัไมพ้ลองในท่าเรยีบอาวุธ 
ในจงัหวะที ่3 จะรูส้กึว่าตน้ไมพ้ลองหรอืไมพ้ลองจดพืน้ 
 
ระเบียบแถวท่าเคล่ือนท่ี 
1. ท่าเดิน ท่าหยดุ  
 ค าบอก  "หน้า – เดนิ"  และ “แถว – หยดุ”    
 การปฏิบติั   
  เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า  “ หน้า – เดนิ”  ใหล้กูเสอืปฏบิตั ิ ดงันี้ 
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 โน้มน ้าหนักตวัไปขา้งหน้า พรอ้มกบัก้าวเทา้ซา้ยออกเดนิ ขาเหยยีดตงึ ปลายเทา้งุม้ สน้เทา้สูง
จากพืน้ประมาณ 1 คบื เมื่อจะวางเทา้และก้าวเทา้ต่อไปใหโ้น้มน ้าหนักตวัไปขา้งหน้า ตบเทา้เตม็ฝ่าเทา้
อย่างแขง็แรง ตวัและศรีษะอยู่ในท่าตรง เมื่อแกว่งแขนไปขา้งหน้าใหง้อศอกเลก็น้อย เมื่อแกว่งแขนไป
ขา้งหลงัใหเ้หยยีดแขนตรงตามธรรมชาต ิหนัหลงัมอืออกนอกตวั แบมอืนิ้วเรยีงชดิตดิกนัความยาวก้าว
จากสน้เทา้ถงึสน้เทา้ 40 – 60 เซนตเิมตร 
 เมื่อได้ยนิค าสัง่ว่า  “แถว – หยุด”  ให้ปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะตดิต่อกนั คอื ก้าวต่อไปอกี 1 ก้าว 
และชกัเทา้หลงัไปชดิเทา้หน้าในลกัษณะท่าตรงอย่างแขง็แรง 
2. ท่าหนัในเวลาเดิน  
 2.1 ท่าขวาหนั  
 ค าบอก  "ขวา – หนั"  
 การปฏิบติั ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ขวาจดถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 2 จงัหวะ 
 จงัหวะท่ี  1 ก้าวเทา้ซ้ายไปขา้งหน้าในแนวปลายเท้าขวาประมาณครึง่ก้าว พรอ้มกบับดิปลาย
เทา้ใหไ้ปทางกึ่งขวาดว้ย ขณะเดยีวกนัใหย้กสน้เทา้ขวาและหมุนตวัดว้ยสะโพก โดยใชป้ลายเทา้ทัง้สอง
เป็นหลกัหนัไปทางขวาจนได ้90 องศา  
 จงัหวะท่ี  2 กา้วเทา้ขวาต่อไปตามจงัหวะการเดนิแบบเดมิในทศิทางใหม่ 
 2.2  ท่าซ้ายหนั  
 ค าบอก  "ซา้ย – หนั"   
 การปฏิบติั  ใช้ค าบอกในจงัหวะที่เท้าซ้ายจดถึงพื้นในล าดบัติดต่อกนั ปฏบิตัิเป็น 2 จงัหวะ
เช่นเดยีวกบัท่าขวาหนั โดยเปลีย่นค าบอกว่าขวามาเป็นซา้ยแทน 
 2.3  ท่ากลบัหลงัหนั  
 ค าบอก  "กลบัหลงั – หนั"   
 การปฏิบติั ใชค้ าบอกในจงัหวะทีเ่ทา้ซา้ยจดถงึพืน้ในล าดบัตดิต่อกนั ปฏบิตัเิป็น 3 จงัหวะ 
 จงัหวะท่ี 1 กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้า 1 กา้ว 
 จงัหวะท่ี 2 ชกัเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าเฉียงขวา และตบลงกบัพืน้ดว้ยปลายเทา้ในแนวทางขวาของ
ปลายเทา้ขวาเลก็น้อยพอเขา่ซา้ยตงึ ทนัใดนัน้ยกสน้เทา้ขวาและหมุนตวัดว้ยสะโพก โดยใชป้ลายเท้าทัง้
สองเป็นหลกั ไปขา้งหลงัจนได ้180 องศา ขณะหมนุตวันิ้วมอืทัง้สองตดิอยูก่บัขา้งขา 
  จงัหวะท่ี 3 กา้วเทา้ซา้ยออกเดนิ พรอ้มยกมอืและแกว่งแขนตามจงัหวะของท่าเดนิครัง้นัน้ต่อไป
การหดัในขัน้แรก ๆ ควรใหล้กูเสอืนบัจงัหวะดว้ยเสยีงดงัก่อน จนท าไดค้ล่องแลว้จงึนบัในใจ 
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ตวัอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายชื่อกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองที่ 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 

ป้ายชื่อกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองท่ี 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั  ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 9   ประเมินผล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 32   การประเมินผล    เวลา   2   ชัว่โมง    
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1  เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรม 
1.2  เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3  เพื่อใหล้กูเสอืเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบักองลกูเสอื 

 
2.  เน้ือหา   

2.1  เกณฑก์ารตดัสนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ.  2551  
2.2  การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติ 

 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูม ิFlow Chart การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเลื่อนชัน้ของลกูเสอืและจบการศกึษา 
 3.2  แบบประเมนิทกัษะชวีติของลกูเสอืรายบุคคล / หรอืรายหมูล่กูเสอื 
 3.3  แบบประเมนิตนเองของลกูเสอืประจ าปีการศกึษา 
 3.4   ใบความรู ้
 
4.  กิจกรรม 

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

4.2  ผูก้ ากบัลูกเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลูกเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่านกจิกรรม
ลกูเสอื 

4.3  ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเองในส่วนทีไ่ม่
มัน่ใจ 

4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5  ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 
 

5.  การประเมินผล 
5.1  สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 

 5.2  สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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6.  คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 32 
1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม 
ลูกเสือทักษะชีวิต 

 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน 
4. พฤติกรรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียน 
ของลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ ประจ าปีการศึกษา...................................... 
ชื่อ.......................................................ชัน้.........................ลกูเสอืประเภท........................................ 

 

ท่ี รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผา่น 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การพฒันา 

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

 
30 ชัว่โมง/ปี 

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

   

2 2. มผีลงานทางการลกูเสอือยา่งน้อย 1 
ชิน้ 
    2.1 ผลงานการบรกิาร 
    2.2 ชิน้งาน/ งานทีค่ดิสรา้งสรรค ์
    2.3 อื่นๆ เช่น รายงานฯ 

 
 

1 ครัง้/ปี 
1 ครัง้/ปี 
1 ครัง้/ปี 

   

3 3. มคีวามพรอ้มเขา้รบัการทดสอบเพื่อ
รบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษตามประเภท
ของลกูเสอื 
    3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผา่นและพร้อม     
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สรปุผลการประเมินตนเอง 
  ฉนัมัน่ใจว่าผ่านแน่นอน   ฉนัพอจะมคีวามพรอ้มรบัประเมนิ  
  ฉนัยงัไมพ่รอ้มรบัการประเมนิ   ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูก้ ากบัลกูเสอื 
 

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

 
พฤติกรรมลูกเสือสามญัท่ีคาดหวงั 

 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้   

2. เสอืรว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์   

3. ลกูเสอืช่วยตนเองและครอบครวัได ้   
4. ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพ ไมด่ื่มน ้าอดัลม ขนมกรบุกรอบ  
   ไมร่บัประทานขนมหวานเป็นประจ า 

  

5. ลกูเสอืรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และไมต่ดิเกม   
6. ลกูเสอืประพฤตตินเหมาะสมกบัเพศและวยัมทีกัษะการสรา้ง 

สมัพนัธภาพและการสื่อสารไมก่า้วรา้วรุนแรง 
  

7. ลกูเสอืแสดงออกถงึความซื่อสตัย ์รูจ้กัแกปั้ญหา หรอืใหค้วาม 
   ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

  

8. ลกูเสอืมนี ้าหนกัและส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน   
 

สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 

 
 
 

   

 
มทีกัษะชวีติ 

พรอ้มเผชญิอย่างอยู่
รอดปลอดภยั 

 
จะมทีกัษะชวีติด ี
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

 
ตอ้งพฒันาตนเอง 

บางเรือ่ง 
จงึจะมทีกัษะชวีติทีด่ ี

 
ไมแ่น่ใจชวีติ 

(มปัีญหาแลว้นะ) 
(เสีย่งนะเนี่ย) 

 
 



194 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5   

 

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

 
 

ใบความรู้ 
ผลการผ่านเกณฑ ์

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
 

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

2. การประเมินผลการตดัสินการผา่นกิจกรรมลูกเสือ 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนทีลู่กเสอืทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมลกูเสอื  40 ชัว่โมงต่อปี
การศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานมปีระเดน็/สิง่ที่
ตอ้งประเมนิดงันี้ 
 2.1 เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2.2 การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 2.3 ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤตกิรรม / คุณลกัษณะของผู้เรยีน ที่ปรากฎจากการเรยีนรู้หรอืการ
เปลีย่นแปลงตนเอง 
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Flow chart ขัน้ตอน 
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1)   การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบติั  ดงันี้ 
  (1.1)  ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกจิกรรมของลกูเสอืใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
  (1.2)  ประเมนิกจิกรรมการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน ชิน้งาน คุณลกัษณะ
ของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ
กจิกรรม 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือท่ี

เสรมิสร้างทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสริม 

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

ลูกเสือ 
 

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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  (1.3)  ลกูเสอืทีม่เีวลาการเขา้รว่มกจิกรรม มกีารปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน ชิน้งาน 
คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดเป็นผูผ้่านการประเมนิรายกจิกรรมและน าผลการประเมนิไป
บนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  (1.4) ลกูเสอืทีม่ผีลการประเมนิไมผ่่านในเกณฑเ์วลาการเขา้รว่มกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงาน ชิน้งาน คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ผูก้ ากบัลกูเสอืตอ้งด าเนินการซ่อม
เสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ ๆ ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยัใหอ้ยู่
ในดุลพนิิจของสถานศกึษา 
 
 2)  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตดัสินใจ 
  การประเมนิกจิกรรมลูกเสอืเพื่อตดัสนิควรไดร้บัเครื่องหมายและเลื่อนระดบัทางลูกเสอืและ
จบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละ
กจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้ระดบัลูกเสอืและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดบัการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมแีนวทาง
ปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1) ก าหนดให้มผีู้รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสอื    
ของลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2) ผู้รบัผิดชอบสรุปและตัดสนิใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล    
รายหมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 
4. เกณฑก์ารตดัสิน 
 1)  ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานก าหนดไว้ 2 ระดบั   
คอืผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2)  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมเีวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏบิตัิกิจกรรมและมผีลงาน 
ชิน้งาน คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไมผ่่านการปฏบิตักิจิกรรม
หรอืมผีลงาน ชิน้งาน คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 3)  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี / รายภาค 
  ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัตามหลกัสตูรลกูเสอื แต่
ละประเภทก าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
  ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” ในกจิกรรมส าคญัทีห่ลกัสตูรลูกเสอื
แต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4) เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อจบหลกัสตูรลกูเสอืแต่ละประเภทเป็นรายชัน้ปี 
  ผา่น หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
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  ไม่ผา่น หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.กรงุเทพมหานคร : 
โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551. 

 
  
2. การประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตและคณุลกัษณะทางลกูเสือ 
 2.1 ความสามารถท่ีคาดหวงัให้เกิดขึ้นกบัลูกเสือโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2 พฤติกรรมท่ีคาดหวงัให้เกิดขึ้นกบัลกูเสือแต่ละชัน้ปี 
  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 
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   (6) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (7) รูจ้กัพดูเชงิบวก ไมพ่ดูก้าวรา้วรุนแรง 
   (8) มคีวามซื่อสตัย ์ไมโ่กหก 
   (9) รูจ้กัแก้ปัญหาดว้ยสนัตวิธิ ี
   (10) มนี ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน 
  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 รอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ 
   (10) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
  4)   ลูกเสือวิสามญั 
   (1) มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 
   (2) มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 
   (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกตขิองตนเอง 
   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 
   (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 
อ้างอิงจาก คู่มอืการเทยีบระดบั (Benchmarking) กจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 2558 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
หน่วยท่ี 10    พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 33   พิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือโท (ความภาคภมิูใจ)   เวลา  1   ชัว่โมง  

 
1.  จดุประสงค ์
 เพื่อใหล้กูเสอืมคีวามภาคภูมใิจในความส าเรจ็ เกดิความรกัและเหน็คุณค่าในตนเอง 
 
2.  เน้ือหา 
 พธิกีารประดบัเครือ่งหมายลูกเสอืโท 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 เครือ่งหมายลกูเสอืโท 
 
4.   กิจกรรม 
 1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอื พรอ้มกนัในทีป่ระชุม 
 2)  ผูก้ ากบัลูกเสอื เป็นประธานจดุธูปเทยีนบูชาพระรตันตรยัและถวายสกัการะแด่พระรปูรชักาลที ่6 
 3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัถวายราชสดุด ี
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอื กล่าวถงึการไดร้บัอนุญาตใหม้สีทิธปิระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืโท พรอ้มทัง้ให้ 
  โอวาทแก่ลกูเสอื 
 5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบเครือ่งหมายลกูเสอืโทใหก้บัลกูเสอืทุกคน และแสดงความชื่นชมยนิดกีบั 
  ลกูเสอืทุกคน 
 6)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัทบทวนค าปฏญิาณ 
 
5.   การประเมินผล 
 สงัเกตพฤตกิรรมความยนิดขีองลกูเสอืทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
 
6.   คณุธรรม 
 6.1  ความพอเพยีง 
 6.2  ซื่อสตัยส์ุจรติ 
 6.3  รบัผดิชอบ 
 6.4  ความกตญัญ ู
 6.5  อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต 
  

ความหมายและองคป์ระกอบทกัษะชีวิต  
ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ าเป็นต่อการปรบัตวัในการเผชญิปัญหาต่าง ๆ  และ

สามารถด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในปัจจุบนั และเตรยีมพรอ้มส าหรบัการ
เผชญิปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทักษะชีวิต ม ี12 องค์ประกอบ จดัเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้  
3 ดา้น ดงันี้ 

  ทธิ ิ ัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ป ญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

 ิต ิ ัย ทักษะ ิ ัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที ่1 องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ 

 
1. ด้านพทุธิพิสยั จดัไวต้รงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองคป์ระกอบรว่มและเป็นพืน้ฐานของ

ทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 - ความคิดวิเคราะหวิ์จารณ์ เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ประเมนิ 

ขอ้มลู ขา่วสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 
 - ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไมย่ดึ

ตดิอยูใ่นกรอบ และการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ 
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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 เป็นความสามารถในการคน้หาและเขา้ใจในจุดดจีุดด้อย

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

 - ความเข้าใจ/เหน็ใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น เหน็อก
เหน็ใจและยอมรบัตวัตนของบุคคลอื่นทีแ่ตกต่างกบัเรา ไมว่่าจะในแงค่วามสามารถ เพศ วยั อาชพี ระดบั
การศกึษา ฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานะทางสงัคม ศาสนา สผีวิ ทอ้งถิน่ สุขภาพ ฯลฯ 

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

 - ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นความรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและมสี่วน
รบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสื่อมของสงัคมนัน้ คนที่เหน็คุณค่าตนเองจะมแีรงจูงใจที่จะท าดกีบัผู้อื่น
และสงัคมส่วนรวมมากขึน้ จงึจดัเขา้คู่กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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

และภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และสามารถรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิ ความตอ้งการ 
ของอกีฝ่ายหน่ึง มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

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

 - ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรบัรูอ้ารมณ์
ตนเอง ประเมนิและรูเ้ท่าทนัว่าอารมณ์จะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของตนอย่างไร และเลอืกใชว้ธิจีดัการกบั
อารมณ์ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่วนการจดัการความเครยีดเป็นความสามารถในการรบัรูร้ะดบั
ความเครยีดของตนเอง รูส้าเหตุ หาทางแกไ้ข และมวีธิผี่อนคลายความเครยีดของตนเองอยา่งเหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทกัษะชีวิตทัว่ไปและทกัษะชีวิตเฉพาะ 
 ทักษะชีวิตทัว่ไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส าหรับปัญหาทัว่ ๆ ไปใน

ชวีติประจ าวนั ดว้ยทกัษะชวีติ 12  องคป์ระกอบ ใหก้บัเดก็ทุกคน  
 ทกัษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใชท้กัษะชวีติ 12 องคป์ระกอบ ทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบั

การป้องกนัปัญหาเฉพาะเรื่องส าหรบัเดก็กลุ่มเสีย่ง โดยมคีรูที่ปรกึษาและระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน
รองรบั 
 
ทกัษะชีวิตกบัการพฒันาเยาวชน  

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

 การจดัการกบัอารมณ์โกรธ ความขดัแยง้ และ ความรุนแรง 
 ตระหนกัรูแ้ละหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่าง ๆ รวมถงึการป้องกนัอุบตัเิหตุ   
 การช่วยเหลอืผูอ้ื่น และรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชงิบวกและสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 

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

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)

• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

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

 
 
 
การมสี่วนรว่มทางสตปัิญญาท าใหเ้กดิทกัษะชวีติ 2 องคป์ระกอบแกนหลกัคอืความคดิวเิคราะห์

และความคดิวจิารณ์ 
ปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กองคป์ระกอบทกัษะชวีติ ดา้นทกัษะทัง้ 3 

คู่ คอืการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหา การจดัการอารมณ์และ
ความเครยีด  

 การรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น ท าใหเ้กดิความเขา้ใจคนอื่นมากขึน้ ขณะเดยีวกนักเ็กดิการ
ไตรต่รองท าความเขา้ใจและตรวจสอบตนเอง จดัเป็นองคป์ระกอบทกัษะชวีติดา้นเจตคตคิอื การเขา้ใจตนเอง 
และเขา้ใจ/เหน็ใจผูอ้ื่น 

การไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม การท างานส าเรจ็ไดร้บัค าชม ท าให้เกดิความภมูใิจและเหน็คุณค่า
ตนเอง น าไปสู่ความรบัผดิชอบมากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

กระบวนการและการมสี่วนร่วม ช่วยใหก้จิกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และน าไปสู่จุดประสงค ์ทีต่ ัง้
ไว ้รวมทัง้การประยุกต์ใชเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้เข้าสู่ชวีติจรงิ ว่า
ไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไรและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งไร 
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ความหมายของกระบวนการลกูเสือ (Scout movement) 

 ตามค านิยามของลูกเสอืโลก หมายถึง กระบวนการเรยีนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส าหรบัเยาวชน เพื่อสรา้งเยาวชนทีม่จีติใจเสยีสละ รบัผดิชอบ และอุทศิตนแก่สงัคม ดว้ยวธิกีารลกูเสอื 

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

หลกัการลกูเสือ (Scout principle) 

 หลกัการลกูเสอืโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื 

 1.หน้าทีต่่อพระเจา้/ศาสนา ไดแ้ก่ การแสวงหาและด าเนินชวีติอยา่งมคีุณค่าและความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 3.หน้าที่ ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จติวญิญาณ 

 หลกัการลกูเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางใจ 

 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาต ิ
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 3. เข้าร่วมพฒันาสังคม ยอมรบั เคารพในเกียรติและศักดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
รวมทัง้ธรรมชาต ิและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 

 4. รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 5. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

วิธีการลกูเสือ (Scout method) 

 วธิกีารลกูเสอืโลก ม ี8 องคป์ระกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

 กลุ่มที ่1 ผูใ้หญ่มหีน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิเยาวชนใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นกลุ่ม  

 กลุ่มที ่2 มกีจิกรรมทีบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 กลุ่มที ่3 เป็นลกัษณะกจิกรรมทีใ่ช ้ม ี6 องคป์ระกอบ 

 1. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

 2. ใชร้ะบบสญัลกัษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู ่(กลุ่มเรยีนรูร้ว่มกนั) 

 4. เรยีนรูใ้กลช้ดิธรรมชาต ิ

 5. เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิ/ เกม 

 6. เรยีนรูจ้ากการบรกิารผูอ้ื่น 

 วธิกีารลกูเสอืไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ม ี7 องคป์ระกอบ คอื 

 1. ความกา้วหน้าในการเขา้รว่มกจิกรรม 

 2. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ 

 3. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎ 

 4. การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรยีนรูจ้ากการกระท า 

วิธีการลกูเสือสร้างทกัษะชีวิตได้อย่างไร  

 วธิกีารลกูเสอื มอีงคป์ระกอบครบทัง้ 5 ประการ ของกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลาง การสรา้งทกัษะชวีติทัง้ 12 องคป์ระกอบ เกดิขึน้ดว้ยกจิกรรมดงัตารางต่อไปนี้   
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วตัถปุระสงคค์ณะลกูเสือแห่งชาติ (พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  
เพื่อพฒันาลกูเสอืทัง้ทางกาย สตปัิญญา จติใจ และศลีธรรม ใหเ้ป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบ 

และช่วยสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กดิความสามคัค ีและมคีวามเจรญิกา้วหน้า ทัง้นี้เพื่อความสงบสุข และความ
มัน่คงของประเทศชาต ิตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

 1. ใหม้นีิสยัช่างสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 

 2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 

หลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 หลกัสูตรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติได้ใช้ขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าด้วยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาชพีพเิศษลูกเสอืส ารอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวสิามญั เป็นหลกั และเพิม่เนื้อหาที่
สอดคล้องกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสอื โดยจดัหน่วยกจิกรรมตามที่ระบุใน
หลกัสูตรของลูกเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกจิกรรม และจ านวนหน่วยกจิกรรมของลูกเสอืแต่ละ
ประเภทจงึแตกต่างกนั 

 แผนการจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้  ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมที่เสรมิสร้างทกัษะชวีติเข้ากบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใช้ระบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยให้เดก็เป็น
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ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่สอน 
และฝึกอบรมใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของ
ลกูเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมาย
วชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุน้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชวีติกลางแจ้ง นอกห้องเรยีน ใกล้ชดิธรรมชาติ  
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัิดว้ยตนเอง เกม และการบรกิารผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอืทุก
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.กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ(ไม่รวมกจิกรรมทดสอบเพื่อรบัเครื่องหมาย
หรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 

 2. กิจกรรมตามข้อบงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาตทิี่ช่วยเสรมิสร้างทกัษะชวีติด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเดก็แต่ละวยั 

 ส าหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ และ
เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 

 คู่มอืมจี านวน 11 เล่ม ตามชัน้ปีของลกูเสอื 4 ประเภท แต่ละเล่ม ไดจ้ดัท าตารางหน่วยกจิกรรม 
และแผนการจดักจิกรรมครบ 40 ชัว่โมง เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมของการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะ
ชวีติของลกูเสอืในแต่ละระดบัชัน้ และมหีมายเหตุบอกไวใ้นตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจดักจิกรรม
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

 แผนการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เนื้อหา สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม การ
ประเมนิผล องค์ประกอบทกัษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดั
กจิกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์) 

ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 1. เริม่จากการศกึษาเอกสาร งานวจิยั หลกัสูตรลูกเสอืไทยและต่างประเทศ รวมทัง้สมัภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 211 
 

 2. สมัมนาคร ูผูป้กครอง นกัพฒันาเยาวชน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นกจิกรรมเดก็และเยาวชน เพื่อ
รว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 

 3. จดัท าคู่มอืการจดักิจกรรมลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวติ 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสอืส ารอง 
ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่และลูกเสอืวสิามญั รวมทัง้สิน้ 11 เล่ม โดยผ่านการประเมนิ ปรบัปรุง
และพฒันา จนเป็นทีย่อมรบัและน าไปใชใ้นสถานศกึษาจ านวนมาก 

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

 5. จดัท า คู่มอืฝึกอบรมวทิยากรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อขยายผลในการสรา้งวทิยากร
และฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  

 การจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิตนัน้  ยงัคงหลกัการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพิม่เขา้ไปดว้ยเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท์ี่รอบด้าน 
และครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทกิจกรรม  เป็นกระบวนการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้ มโีอกาส
เรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง ผ่านการท ากจิกรรมร่วมกนั  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ของ
เพื่อนในกลุ่ม ท าให้สามารถเรยีนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกจิกรรมจะต้องกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนเกดิความสนใจ และรว่มมอืในการท ากจิกรรมทีก่ าหนดใหอ้ย่างเตม็ที ่จงึจะ เกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ   ผลทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้รยีนมดีงันี้ 
 1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออกและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้
 2. เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกจิกรรม 
 3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการก าหนดขอบข่าย เนื้อหา และวตัถุประสงค์ 
 4. ผู้เรยีนได้ฝึกฝน พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ัง้ทางด้านความรู ้เจตคต ิและทกัษะ  รวมทัง้ความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการดว้ย 
ประเภทของกิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 เมือ่จดัประเภทตามทกัษะ/ความสามารถ ในการปฏบิตักิจิกรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 
 1. กจิกรรมการแสดงออก เป็นกจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหลู้กเสอืไดใ้ชค้วามสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่มกัจะเป็นการจ าลองประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพื่อ
การเรยีนรูไ้ดง้่ายและสะดวกขึน้  หรอืเป็นสิง่ทีใ่ช้แทนประสบการณ์จรงิ เพราะศาสตรต่์างๆ ในโลก มมีาก
เกนิกว่าที่จะเรยีนรูไ้ดห้มดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชวีติ และบางกรณีกอ็ยู่ในอดตี หรอืซบัซ้อนเร้นลับ
หรอืเป็นอนัตราย ไมส่ะดวกต่อการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจดัสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคยีงกบัสภาพความเป็นจรงิมากที่สุด 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน แกปั้ญหาและตดัสนิใจจากสภาพการณ์ทีก่ าลงัเผชญิอยู่นัน้แลว้น าประสบการณ์แห่ง
ความส าเรจ็ไปเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา 
 1.2 การสาธติ กระบวนการทีผู่ส้อนช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์โดยการแสดง
หรอืกระท าใหดู้เป็นตวัอย่าง ใหค้วามส าคญักบักระบวนการทัง้หมดทีผู่เ้รยีนจะต้องเฝ้าสงัเกตอยู่โดยตลอด
 1.3 เล่านิทาน   
 1.4 ละคร  หุ่นจ าลอง 
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 1.5 เพลง ดนตร ีการเคลื่อนไหวตามจงัหวะดนตร ีหมายถงึ กจิกรรมทีเ่น้นการใช้ดนตรเีป็นสื่อใน
การเรยีนรูท้ ัง้ในแงเ่นื้อหาและความบนัเทงิ ผ่อนคลาย และเขา้ถงึวฒันธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศลิปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรปู การปัน้ดนิเหนียว งานหตัถกรรม การรอ้ยดอกไม ้ 
 1.7 การโตว้าท ี                        
                      ฯลฯ 
 2. กจิกรรมการการส ารวจและการรายงาน  เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหล้กูเสอืไดเ้รยีนรูจ้ากความเป็นจรงิ 
/เหตุการณ์จรงิ ในชวีติประจ าวนั ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของการศึกษา 
เช่น การท าแผนที ่การส ารวจ หมายถงึ การเรยีนรูผ้่านสถานการณ์จรงิดว้ยการลงพื้นทีส่ ารวจ และจ าลอง
สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูสู้่แผนที ่ภาพ หรอืสญัลกัษณ์ เพื่อแสดงความคดิรวบยอดของสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูน้ัน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
การสมัภาษณ์ การเป็นผูส้ ื่อข่าว การท าสารคด ีการศกึษานอกสถานที ่ชุมชนศกึษา การผลติสื่อ การท าปูม
ชวีติบุคคลตวัอย่าง การจดันิทรรศการ การสอดแนม การส ารวจ การท าแผนที ่การเขยีนเรยีงความการเล่า
เรือ่ง ฯลฯ 
 3. กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
รว่มกนัวเิคราะห/์ประเมนิ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 การเปรยีบเทยีบคุณค่า การประเมนิความเสีย่ง การท าแผนทีค่วามคดิ ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขนั   
  4.1 เกม เป็น กจิกรรมที่มกีฎกตกิา และล าดบัขัน้ตอน ทีเ่อื้อใหลู้กเสอืเกดิการเรยีนรูผ้่าน
การเล่นเกม ใหข้อ้คดิทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น เกมกระซบิ  เป็นตน้ 
  4.2 การแข่งขนั เป็นกจิกรรมที่มกีตกิาในการแข่งขนั และมกีารตดัสนิหาผู้ชนะ เช่น การ
ตอบปัญหาในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใฝ่รูม้ากขึน้ ฯลฯ   
 5. กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นกจิกรรมสรา้งสรรคท์ีเ่น้นการฝึกความเสยีสละของลูกเสอื ไดแ้ก่  
การจดักจิกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลท าความสะอาดสถานที ่การปลูกและดูแลต้นไม ้
การเกบ็ผกัจากแปลงไปประกอบอาหารเลีย้งน้อง ฯลฯ  
หลกัการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลอืกประเภทของกจิกรรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั มกัเลอืกใช ้กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ การรายงาน และ
การแขง่ขนัตอบปัญหาในเรือ่งเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั มกัเลอืกกิจกรรมที่สร้างความรู้สกึที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
ตอ้งการ เช่น กจิกรรมการแสดงออก เกม กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ถ้าเป็นทกัษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวเิคราะห์ และ
ประเมนิส่วนทกัษะทางกายภาพ เลอืกไดเ้กอืบทุกประเภท 
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 2. การตัง้ประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั  ตัง้ประเดน็ให ้วเิคราะห ์/สงัเคราะห ์/ประเมนิ เนื้อหาทีต่้องการให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เกดิความคดิรวบยอดทีช่ดัเจน และสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ตัง้ประเดน็ให้เกิดการโต้แย้งกนัด้วยเหตุผลในเรื่องความคดิความ
เชื่อ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเจตคตทิี่ต้องการ เพื่อให้สมาชกิแต่ละคนได้มโีอกาสตรวจสอบความคดิความเชื่อของ
ตนเอง ทีแ่ตกต่างจากคนอื่น ท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นความคดิความเชื่อจากการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผลใน
กระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ตัง้ประเดน็ใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นขัน้ตอนการท าทกัษะ    
นัน้ ๆ  เช่นการวเิคราะห์ความครบถ้วนในการท าตามขัน้ตอนของทกัษะ การวเิคราะห์จุดอ่อน ทีม่กัจะท า
ทกัษะนัน้ ๆ ไมส่ าเรจ็ เป็นตน้  
 3. การสรุปความคดิรวบยอดและประยุกต์ใช ้ทุกกจิกรรมควรมกีารสรุปความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึ้น
ใหช้ดัเจน และเปิดโอกาสใหไ้ดล้องประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั  ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
ประยกุตใ์ชโ้ดยผลติซ ้าความคดิรวบยอดในรปูแบบทีต่่างจากเดมิ เช่น การท ารายงาน ท าสรปุยอ่ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ความคดิรวบยอดไม่มเีนื้อหา แต่เป็นความรูส้กึและความคดิความ
เชื่อที่เกดิขึน้ภายในตวัผู้เรยีน  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกบัเจตคตทิีเ่กดิ 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 าเรือ่งขออนุมตัิ
ผลการสอบ และขอประดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ ไปยงัเลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ
หรอืผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั แลว้แต่กรณ ี ดงันี้ 

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

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพื่ออนุมตั ิ
8. โรงเรยีนออกหนงัสอืรบัรองใหก้บัลกูเสอืตามรายวชิาทีส่อบได้ 



216 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัเสริมสรา้งทกัษะชีวิต ลูกเสือโท  ชัน้ประถมศึกษาปีที ่5   

 

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 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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……………...……วชิาของ
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 ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืด้านซ้ายมอื
ของผูก้ ากบั ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยนืเป็นแนวเดยีวกบัผูก้ ากบั ฯ  หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้าน
ซา้ยมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยยนือยู่เป็นเสน้ตรงแนวเดยีวกบัผูก้ ากบั ฯ และ
นายหมูห่มูแ่รก โดยถอืว่าผูก้ ากบั ฯ เป็นจดุศูนยก์ลาง ทุกคนอยูใ่นท่าจดัแถว โดยการยกขอ้ศอกซ้ายขึน้ 
มอืทาบสะโพก นิ้วทัง้ห้าเรยีงชดิตดิกนัชี้ลงล่าง  และสะบดัหน้าทางขวา ยกเว้นรองนายหมู่หมู่สุดท้าย 
ไมต่อ้งยกขอ้ศอกซา้ย) 
   1.4 ผู้ก ากบัสัง่ "น่ิง" ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยู่ในท่าตรง 
ระยะเคยีงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคยีงระหว่างหมู ่1 ช่วงแขน 
 1.5 ผู้ก ากบัสัง่ "ตามระเบียบ,  กั" (ลูกเสอืทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางข้าง
ประมาณ 30 เซนตเิมตร หรอืประมาณเกอืบครึง่ก้าวปกตอิย่างแขง็แรงและองอาจ มอืขวาทีถ่อืไมพ้ลอง
ให้เลื่อน ขึน้มาเสมอเอว แล้วดนัไมพ้ลองไปขา้งหน้า เฉียงไปขา้งขวาประมาณ 45 องศา มอืซ้ายไพล่
หลงั โดยมอืแบตามธรรมชาตนิิ้วเรยีงชดิตดิกนั) 
 1.6 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, ตรง" และผู้ก ากบัก้าวถอยหลงัมายนืทางซ้ายหรอืขวามอื 
และหนัหน้าเขา้หาเสาธง ลูกเสอืทุกคนดงึไมพ้ลองเขาหาล าตวั มอืขวาอยู่ระดบัเอว แลว้เลื่อนมอืลงมา   
อยูใ่นท่าตรง พรอ้มกบัยกเทา้มาชดิเทา้ขวา 
 1.7 ผูก้ ากบัสัง่ "หมู่บริการชกัธงข้ึน" หมู่บรกิารฝากไมพ้ลองไว้กบัคนขา้งเคยีง 
แลว้วิง่ออกไปพรอ้มกนั (ลูกเสอืออกวิง่ดว้ยเทา้ซา้ยก่อน วางปลายเทา้ลงบนพืน้ พรอ้มกนันัน้ยกมอืขึน้
เสมอราวนมก ามอืและหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือกและศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่แกว่งแขนทีง่อตามจงัหวะก้าว
ไดพ้อสมควร 
 1.8 ลูกเสือผู้ชกัธงชาติทัง้สองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยนืตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืคนทางขวามอืก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าวและชดิ
เทา้ แก้เชอืกธง แลว้ก้าวถอยหลงั 2 ก้าวกลบัมายนืทีเ่ดมิ และชดิเทา้ยนืตรง แยกเชอืกส่งใหลู้กเสอืคน
ทางซา้ยมอื (ธงชาตอิยูท่างขวามอืของคนชกัธงชาตเิสมอ อยา่ใหส้่วนหน่ึงส่วนใดของธงชาตแิตะพืน้เป็น
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อนัขาด) คนทางซ้ายมอืเป็นคนชกัธงชาต ิคนทางขวามอืเป็นคนปล่อยเชอืก ลูกเสอืทัง้สองคนยนืตรง 
ในขณะทีช่กัธงชาตเิชอืกทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลา จนกว่าธงชาตจิะขึน้สู่ยอดเสา 
 1.9 ผู้ก ากับสัง่ "กอง , วันทยา-ว ธ"  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือทุกคน
วนัทยหตัถ์  ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ (ลูกเสอืท าจงัหวะเดยีว โดยยกแขนซา้ยขึน้มาเสมอไหล่ ศอกงอไป
ขา้งหน้าใหต้ัง้ฉากกบัล าตวั ฝ่ามอืแบคว ่า รวบนิ้วหวัแม่มอืกดทบันิ้วก้อยไว ้คงเหลอืนิ้วชี ้นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยยีดตรงและชดิกนั ใหข้อ้แรกของนิ้วชีแ้ตะไมพ้ลองในรอ่งไหล่ขวา 
 1.10 ลูกเสอืหมู่บรกิารคนหนึ่งน ารอ้งเพลงชาต ิ"ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติ
เช้ือไทย" ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและลกูเสอืทุกคนรอ้งเพลงพรอ้มกนั "เป็นประชารฐั ผไทของไทยท ก ่วน….." 
จนจบเพลง  พอเริม่รอ้งเพลงชาตใิหล้กูเสอืคนทางซา้ยมอืดงึเชอืกใหธ้งชาตขิึน้สู่ยอดเสาอย่างชา้ ๆ     ให้
เชอืกตงึ ส่วนคนทางขวามอืค่อย ๆ ผ่อนเชอืกใหธ้งชาตขิึน้และเชอืกตงึเช่นเดยีวกนั ผูช้กัธงชาตจิะต้อง
กะระยะว่าพอเพลงชาตจิบ ให้ธงชาตถิงึปลายเสาพอด ีเมื่อเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วลูกเสอืคนทางขวามอืรบั
เชอืกจากลูกเสอืทางซ้ายมอืมารวมกนั แล้วก้าวออกไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเท้ายนืตรงผูกเชอืกธง 
ก้าวถอยหลงั 2 ก้าว และชดิเท้ากลบั มายนืตรงที่เดมิ ลูกเสอืทัง้สองยนืตรงวนัทยหตัถ์และลดมอืลง
พรอ้มกนั (ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทุกคนลดมอืลง) ลกูเสอืทัง้สองกลบัหลงัหนั วิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่ของ
ตน และรบีน าไมพ้ลองที่ฝากมาท าท่าวนัทยาวุธอย่าง    แขง็แรงและองอาจเช่นเดยีวกบัลูกเสอืในกอง 
(การกา้วเขา้ไปผกูและแกเ้ชอืกธง เริม่ตน้ดว้ยเทา้ซา้ย) 
 1.11 ผูก้ ากบัสัง่ "เรียบ-อาว ธ" ลกูเสอืทุกคนลดแขนซา้ยลงมาอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็ 
  2. สวดมนต ์

2.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ถอดหมวก” 
2.2 ผูก้ ากบัสัง่ "หมู่บรกิารน าสวดมนต์" ลูกเสอืน าไมพ้ลองมาไวร้ะหว่างปลายเทา้ 

ทัง้สอง แลว้พงิท่อนบนไวก้บัแขนซา้ยด้านในซึง่งอตรงศอกเสรจ็แลว้ใช้มอืขวาจบัที่หมวกด้านหน้าแล้ว
ถอดหมวก พรอ้มกบัยกมอืซา้ยขึน้มาประกบกบัมอืขวาในท่าพนมมอื ใหด้า้นในของหมวกหนัไปทางซา้ย 
หน้าหมวกหนัเขา้หาตวั ใหห้มวกอยู่ระหว่างฝ่ามอืทัง้สองและหนีบหมวกไว ้ผูบ้งัคบับญัชา   ทุกคนถอด
หมวกดว้ย 
 2.2 ลูกเสอืหมู่บรกิารคนหนึ่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย น าสวดมนต์ย่อ ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอื
และลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน   (สวดน า) "อรหํ  มมา  ม  ทโธ ภควา"   (สวดตาม)   
"อรห ํ มมา  ม  ทโธ ภควา" สวดน าและสวดตามจนจบ 
  3. สงบน่ิง 
 3.1 ผู้ก ากับสัง่ " งบน่ิง" (ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางล าตัว     
แขนเหยยีดตรง พรอ้มกบัวางฝ่ามอืซา้ยทบัลงบนหลงัมอืขวา กม้หน้าเลก็น้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 นาท ี
 3.2 ผู้ก ากับสัง่ " วมหมวก" ลูกเสือเงยหน้าขึ้น สวมหมวก แล้วใช้มอืขวาจบัไม้
พลอง มาอยูใ่นท่าตรง 
 3.3 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, ตามระเบียบ,  กั" ผูก้ ากบัก้าวเดนิไปยนืตรงทีห่น้าเสาธง
เช่นเดมิ 
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  4. ตรวจ 
 การตรวจม ี2 ประเภท คอื รองผูก้ ากบัตรวจและนายหมู่ตรวจ  โดยมขีอ้เสนอแนะ   
ในการตรวจ ดงันี้ 
 ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของรา่งกาย อุปกรณ์ทีผู่ก้ ากบัสัง่ใหเ้อามาในการเรยีนการสอน 
 ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย 

เพราะลูกเสอืจะต้องเดนิผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตวัไม่เรยีบรอ้ยอาจจะ
ถูกต าหนิแก่คนพบเหน็ได ้

 4.1 รองผูก้  ากบั 
  4.1.1 ผูก้ ากบัสัง่ "รองผูก้าํกบัตรว    เชือก   " รองผูก้ ากบัทุกคนวิง่ออกไป
หาผูก้ ากบั วนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลงเมือ่รองผูก้ ากบัลด
มอืลง (รองผูก้ ากบัวิง่ไปท าความเคารพผูก้ ากบัก่อนตรวจนัน้ จะต้องพจิารณาจงัหวะใหด้ ีอย่าท าความ
เคารพพรอ้มกนั) รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
 4.1.2 รองผู้ก ากบัหยุดยนืตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ  3 ก้าว     
นายหมู่ส ัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-ว ธ"  ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วนัทยาวุธ พร้อมกบักล่าวรายงาน "หมู่….. ร้อมที ่ะรบัการตรว แล้วครบั" (รองผู้ก ากบัรบัการ
เคารพดว้ยวนัทยหตัถเ์มือ่นายหมูร่ายงาน และลดมอืลงเมือ่รายงานจบ) นายหมูเ่รยีบอาวุธ กา้วถอยหลงั 
1 กา้วและชดิเทา้มายนืตรงทีเ่ดมิ นายหมูว่นัทยาวุธและสัง่ลกูเสอืในหมูต่่อไป "เรียบ-อาว ธ" 
  4.1.3 รองผูก้ ากบักา้วออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว และชดิเทา้ ตรวจนายหมูเ่ป็นคนแรก 
  4.1.4 รองผู้ก ากบัสัง่นายหมู่ "เดินตามข้า เ ้า" ตรวจลูกเสอืคนแรกและ  
คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผู้ก ากบัก้าวเท้าขวาไปทางขา้งขวา 1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไปชดิอย่าง
แขง็แรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางขา้งขวา ให้ยกไมพ้ลองขึน้ประมาณ 1 คบื ก้าวเท้าขวาไปทางขา้งขวา 1 
กา้ว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอย่างแขง็แรง แลว้ตัง้ไมพ้ลองลงกบัพืน้ ยนืในแนวเดยีวกบัรองผูก้ ากบั กา้ว 1 
ก้าวตรวจลูกเสอื 1 คน เมื่อตรวจลูกเสอืถงึคนสุดท้ายแลว้ ใหน้ายหมู่ลูกเสอืและรองผู้ก ากบัลูกเสอืเดนิ
ยอ้นกลบัทีเ่ดมิเหมอืนตอนแรก นายหมูย่นืตรงสัง่ "วนัทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบค ณครบั" (ยนือยูก่บั
ทีไ่มต่อ้งกา้วออกไป)  รองผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมูส่ ัง่ต่อไป     "เรียบ-
อาว ธ, ตามระเบียบ,  กั" 
 4.2 นายหมู่ตรวจ 
  ในการประชุมกองลูกเสอื บางครัง้รองผูก้ ากบัไม่มาจ าเป็นตอ้งใหน้ายหมู่ตรวจ
แทน แนวปฏบิตั ิคอื ผูก้ ากบัสัง่ "นายหมู่ตรว " นายหมูทุ่กคนกา้วออกไปขา้งหน้าหมู่ของตนเอง      3 
ก้าว รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัหมู่มายนืแทนที่นายหมู่ และท าหน้าที่นายหมู่ และท าการตรวจแบบรองผู้
ก ากบั ในขอ้ 4.1.4 โดยท าเหมอืนกบัรองผูก้ ากบัทุกประการ 
  



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 223 
 

 4.3 การรายงานการตรวจ 
  4.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ลูกเสอืของคุณรองผูก้ ากบั ภายหลงัการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ 
รองผูก้ ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ ์พรอ้มกบักล่าวรายงานต่อผูก้ ากบัว่า "ข้า เ ้าได้รบัมอบหมาย
 ากผูก้าํกบัให้ไปตรว    เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตกัเตือนแล้ว, ครบั" เสรจ็แลว้วิง่กลบัมา
ดา้นหลงัเสาธง      รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป (รองผูก้ ากบัเมือ่ตรวจเสรจ็แลว้ใหร้ายงานผล
การตรวจไดเ้ลย ไม่ต้องรอให้เสรจ็ทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 
  4.3.2 นายหมู่ลกูเสือรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสรจ็แล้ว ให้ยนืตรงหน้าหมู่ของตนเอง 
โดยหนัหน้าไปหาผูก้ ากบั และรอใหน้ายหมูล่กูเสอืทุกหมูต่รวจเสรจ็เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมือ่นายหมูล่กูเสอื
ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยทุกหมู่แลว้ นายหมู่ลูกเสอืทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่วตรงขา้มผู้
ก ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผูก้ ากบัประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมู่ลูกเสอืหมู่
อื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยูใ่นท่าตามระเบยีบพกั ผูก้ ากบัยนืกึง่กลางของแถว 
 ผู้ก ากบัสัง่ "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมู่ลูกเสือยนืตรง, วนัทยาวุธและเรยีบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผู้ก ากบั 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวรายงาน "ข้า เ ้าได้รบัมอบหมาย ากผู้กาํกบัให้ไปตรว    เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะนําให้ปรบัปร งแก้ไขแล้ว, ครบั" เมือ่จบการรายงาน นายหมูเ่รยีบอาวุธ ถอย
กลบัเขา้ที ่แลว้ท าวนัทยาวุธ แลว้เรยีบอาวุธ, ตามระเบยีบพกั  นายหมู่คนอื่น ๆ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกนั 
จนกระทัง่การรายงานผลการตรวจเสร็จเรยีบร้อย  ผู้ก ากับสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-วิง่" นายหมู่ทุกคนท า
วนัทยาวุธและเรยีบอาวุธพรอ้มกนั กลบัหลงัหนัมายนืในหมู่ของตนเองในต าแหน่งเดมิ รองนายหมู่วิง่
ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
  5. แยก 
  ผูก้ ากบัสัง่ "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลกูเสอืทุกคนขวาหนัแลว้แยกไปปฏบิตักิจิกรรม
อื่นต่อไป 
 
 (2) เกม-เพลง 
  เกมหรอืการเล่นของลูกเสอืเป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสอื      
ทุกประเภท ทัง้ในทางจติใจและในการบรหิารร่างกาย เกมช่วยพฒันาเดก็ในเรื่องนิสยัใจคอ อารมณ์ด ี
น ้าใจ   นกักฬีา การรกัหมูค่ณะ ความอดทน ระเบยีบวนิยั และความไมเ่หน็แก่ตวั  ทุกครัง้ทีม่กีารประชุม
กองจะตอ้งมกีารจดัการใหเ้ดก็เล่นเกมเพื่อบรหิารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเดก็ในทางจติใจไปในตวั เกม
ทีใ่ชจ้ะตอ้งเลอืกเกมทีเ่หมาะสมต่อวยัของเดก็ดว้ย หรอืการรอ้งเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ    คลายอารมณ์ 
ก่อให้เกิดความร่าเรงิบนัเทงิใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรอืร้องพร้อม ๆ กนั     เพื่อเป็นการ
ส่งเสรมิความสามคัค ี
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 (3) การสอนตามเน้ือหา 
  ผูก้ ากบัลกูเสอืจะก าหนดเนื้อหาตามหลกัสูตร ซึง่เขยีนเป็นแผนการสอนหรอืโครงการสอน 
ในแต่ละคาบจะก าหนดเนื้อหาส าหรบัเขยีนไวใ้นการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แลว้มกีาร
เปลี่ยนฐาน โดยก าหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรอืมากกว่าก็ได้ ขึน้อยู่กบัลูกเสอืและความเหมาะสม
ต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืปฏบิตัจิรงิ แล้วแต่เนื้อหาที่
ก าหนด หรอือาจจะใหน้ายหมูส่อนภายในหมูต่นเองกไ็ด้ 
 การรายงานเพ่ือเข้าฝึกตามฐาน 
 การฝึกลกูเสอืตามฐานต่าง ๆ นัน้ ใหจ้ดัฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรอืรปูเหลีย่มมศีูนยก์ลาง 
ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดนิทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมเีสน้ทางเขา้สู่ฐานไม่ต้อง
ตรงอ้อมสิง่ปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรอืบ่อน ้า ก็จงค านึงถึงเวลาเดนิทางให้เท่ากบัฐานอื่น ๆ  มฉิะนัน้แล้ว 
ลกูเสอืจะเสยีเวลา   เดนิทางมาก ไมไ่ดร้บัความรูใ้นฐานนัน้เตม็ที่ 
 การเคลื่อนทีเ่ขา้ฐานนิยมเคลื่อนโดยเวยีนขวา คอื ไปตามเขม็นาฬกิา  ฉะนัน้ ผูอ้ยูป่ระจ าฐาน 
(วทิยากร) จะต้องหนัหน้าเขา้สู่จุดศูนยก์ลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสอืฝึกครบเวลามสีญัญาณปล่อยตวัแลว้ 
จะเขา้แถวหน้ากระดาน ท าขวาหนั แลว้เคลื่อนทีต่ามนายหมูไ่ดเ้ลย 
 การเขา้ฐานครัง้ละหลายหมู่ แต่ละหมู่นัน้นายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทลีะหมู่ 
มบิงัควรทีจ่ะใหห้มูใ่ดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมู่จะสัง่การไดเ้ฉพาะลูกหมูต่นเองเท่านัน้ 
หากมกีารเขา้ฐานมากหมู่จนเกนิไปจะเสยีเวลามาก ก็เปลี่ยนการเขา้ฐานแบบวทิยากรเคลื่อนที่ไปหา
ลกูเสอื ซึง่แบบนี้จะสามารถมผีูแ้ทนสัง่เคารพคนเดยีวไดเ้สมอืนครเูขา้หอ้งสอน 
  1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวธุ 
  เมื่อนายหมู่น าลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจ าฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยนื
ตรงหน้าผูป้ระจ าฐาน  นายหมูน่ัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-ว ธ"  เฉพาะนายหมูเ่รยีบอาวุธ  กา้วเขา้ไปหา
ผูป้ระจ าฐาน 1 ก้าว ท าวนัทยาวุธ แลว้รายงานว่า "หมู่….. ร้อมที ่ะรบัการฝึกแล้วครบั"   รายงาน
เสรจ็ท าเรยีบอาวุธ แลว้ถอยหลงั 1 กา้วเขา้มาในแถว ท าวนัทยาวุธไวใ้หเ้หมอืนลกูหมู ่แลว้สัง่     "เรียบ-
อาว ธ" และสัง่ "ตามระเบียบ- กั" (ช่วงนี้วทิยากรประจ าฐานควรสัง่ " กัแถว" ก่อนกไ็ด)้ 
 จากนัน้ผูป้ระจ าฐานจะเริม่สอนหรอืฝึก ทางทีด่ผีูป้ระจ าฐานควรจะสัง่ "ตรง" และสัง่    " กั
แถว" ก่อนจงึเริม่สอนกจ็ะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนัน้ลูกเสอืย่อมอยู่ในท่าพกัตามระเบยีบ
ไมไ่ด ้
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐานเมือ่นายหมูส่ ัง่ "วนัทยา-ว ธ" กร็บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์และกค็า้ง
อยูอ่ยา่งนัน้จนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมือ่นายหมูร่ายงานจบเรยีบอาวุธ ผูก้ ากบัจะลด
มอืลงพรอ้มกนัตอนน้ี (มใิช่คอยลดมอืลงพรอ้มลกูเสอืในแถว) 
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  2. การรายงานกรณีมีอาวธุเฉพาะนายหมู่ 
 การเขา้เรยีนตามฐานบางกรณีนัน้ เพื่อความสะดวกผูก้ ากบัหรอืผูส้อนวชิาอาจสัง่ให้   ลูกเสอื
รวมอาวุธไว ้ใหน้ าตดิตวัไปเฉพาะนายหมู่กไ็ด ้หรอืการเขา้ค่ายพกัแรมกรณีทีน่ าอาวุธไปเฉพาะนายหมู่ 
เพราะไมส่ามารถน าพลอง ไมพ้ลอง จ านวนหลายรอ้ยอนัไปได ้
 กรณีนี้นายหมู่ส ัง่ "หมู่…..ตรง" ส าหรับตัวนายหมู่นัน้เมื่อตรงแล้วให้ท าวันทยาวุธ -     
เรยีบอาวุธ ก้าวเขา้ไปหาผู้ประจ าฐาน 1 ก้าว แล้วท าวนัทยาวุธอกี รายงาน เมื่อรายงานจบเรยีบอาวุธ 
แล้วถอยหลงัเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แล้วสัง่ "ตามระเบียบ- กั"  ทัง้นี้ ไม่ต้องท า
วนัทยาวุธอกีครัง้ เพราะขณะนัน้อยูใ่น ท่าตรงเหมอืนลกูหมูแ่ลว้ 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน ใหร้บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์พรอ้มกบัลูกเสอืในแถวเคารพดว้ยท่า
ตรง และวนัทยหตัถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จงึเอามอืลงพรอ้มกบันายหมู่เรยีบอาวุธตอน
รายงานจบ 
 3. การรายงานกรณีไม่มีอาวธุทัง้หมด 
   นายหมู่จะสัง่ "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ท าวนัทยหตัถ์   
ลดมอืลง ก้าวเขา้ไปรายงาน ขณะรายงานก็ท าวนัทยหตัถ์ รายงานว่า "หมู่….. ร้อมที ่ะรบัการฝึก
แล้วครบั" รายงานแลว้ลดมอืลงถอยหลงัเขา้ไปในแถว อยูใ่นท่าตรงเหมอืนลกูหมู ่แลว้สัง่           "ตาม
ระเบียบ- กั" (ถอยเขา้ไปในแถวแลว้ไมต่อ้งท าวนัทยหตัถอ์กี) 
   ส าหรบัผู้ประจ าฐานให้รบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์ ตอนที่ลูกเสอืเคารพด้วยท่าตรง   
ท าวนัทยหตัถค์า้งไวจ้นกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมอืลง จงึลดมอืลงพรอ้มกบันายหมู่ 
  4. การเข้าฐานกรณีผูป้ระจ าฐานเคล่ือนท่ีเอง 
  การสอนแบบนี้เหมาะส าหรบัมลีูกเสอืจ านวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ
หลายหมู ่หากจะใหล้กูเสอืเคลื่อนทีจ่ะเสยีเวลามาก จงึควรจดัใหล้กูเสอือยูเ่ป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
 กรณนีี้ไมต่อ้งมกีารรายงาน ใหท้ าเหมอืนครเูดนิเขา้ห้องสอน เมือ่ผูป้ระจ าฐานเขา้ไป ลกูเสอื
ก็ท าความเคารพ โดยผู้ก ากบัจะแต่งตัง้หวัหน้านายหมู่ชัว่คราวไว้เป็นผู้ส ัง่เคารพ โดยสัง่ว่า "ลูกเ ือ-
ตรง, วนัทยา-ว ธ, เรียบ-อาว ธ, ตามระเบียบ- กั" 
 แต่ถ้าในสนามมอีาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) กส็ ัง่ว่า "ลูกเ ือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นายหมู่
ทุกคนทีม่อีาวุธอยูแ่ลว้ เมือ่ตรงแลว้กท็ าวนัทยาวุธ เรยีบอาวุธเองโดยไมม่ใีครสัง่ 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน เมือ่เขา้ไปเขาสัง่เคารพกร็บัการเคารพตามธรรมดา (วนัทยหตัถ ์ลดมอื
ลงเลย เพราะไมม่กีารรายงาน) จะเหมอืนกบัครเูขา้สอนในหอ้งเรยีน 
  5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 
  นายหมู่เป็นผู้ส ัง่ โดยออกค าสัง่ว่า "หมู่…..ตรง, วนัทยา-ว ธ (นายหมู่คนเดียว
กล่าวว่า    "ขอบค ณ-ครบั") เรียบ-อาว ธ, ขวา-หนั, ตามข้า เ ้า" 
 แต่หากมอีาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพยีงสัง่ "หมู่…..ตรง (ตนเองท าวนัทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 
"ขอบค ณครบั, เรียบอาว ธ") ขวาหนั, ตามข้า เ ้า" 
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 (4) ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
  ผูก้ ากบัควรจะหาเรื่องสัน้หรอืนิทานมาเล่าใหลู้กเสอืฟัง เพื่อแทรกคตธิรรมต่าง ๆ โดย
ที่   ลูกเสอืได้รบัไปปฏบิตัโิดยไม่รูต้วั  ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความนับถอื ความสนิทสนม ความเป็นกนัเอง 
เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความกลา้ ความสามคัค ีเกดิความรกัชาต ิเสยีสละ กตญัญู 
 (5) พิธีปิดประชุมกอง 
  1. นัดหมาย 

1.1 ผู้ก ากบัยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้ก ากบัลูกเสอื
ทุกคนยนืหลงัเสาธง ห่างประมาณ 1 กา้ว 

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

1.3 ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเขา้แถวรูปครึง่วงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืด้านซ้ายของ      
ผูก้ ากบัลูกเสอื โดยนายหมู่หมู่แรกยนือยู่เป็นแนวเดยีวกบัผู้ก ากบัลูกเสอื  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดยีวกบัผู้ก ากบั
ลูกเสอืและนายหมู่หมู่แรก โดยถอืว่าผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นจุดศูนยก์ลาง ทุกคนอยู่ในท่าจดัแถว โดยการยก
ขอ้ศอกซ้ายขึน้มาทาบสะโพก นิ้วทัง้ห้าเรยีงชดิตดิกนัชี้ลงล่าง และสะบดัหน้าทางขวา ยกเว้นนายหมู่
ของหมูแ่รกไมต่อ้งสะบดัหน้า และรองนายหมูห่มูสุ่ดทา้ยไมต่อ้งยกขอ้ศอกซา้ย) 

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

1.5 ผู้ก ากับสัง่ "กอง, ตามระเบียบ,  กั" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซา้ยประมาณ 30 เซนตเิมตร หรอืประมาณเกอืบครึง่ก้าวปกตอิย่างแขง็แรงและองอาจ มอืขวาทีถ่อื
ไมพ้ลองใหเ้ลื่อนขึน้มาเสมอเอว แลว้ดนัไมพ้ลองไปขา้งหน้า เฉียงไปขา้งหน้าประมาณ 45 องศา มอืซา้ย
ไพล่หลงั โดยตวัมอืแบตามธรรมชาต ินิ้วเรยีงชดิตดิกนั 

1.6 ผู้ก ากบันัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คอื เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสอืเตรยีมอุปกรณ์    
ในการฝึกอบรมครัง้ต่อไป เช่น ครัง้ต่อไปจะฝึกอบรมเรือ่งเงือ่นลกูเสอื เตรยีมเชอืก 
  2. ตรวจ 
  ส าหรบัการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครือ่งแบบ เครือ่งแต่งกาย        เพราะ
ลกูเสอื จะตอ้งเดนิผ่านชุมชน ตลาด ถา้หากแต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ยอาจจะถูกต าหนิแก่ผูท้ีพ่บเหน็ได้ 
 2.1 รองผูก้  ากบัตรวจ 
  2.1.1 ผู้ก ากับสัง่ "รองผู้กํากบัตรว เครือ่งแบบ" รองผู้ก ากับทุกคนวิ่ง
ออกไปหาผูก้ ากบั วนัทยหตัถ ์และลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง เมือ่   รอง
ผูก้ ากบัลดมอืลง รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
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  2.1.2 รองผู้ก ากบัหยุดยนืตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ  3 ก้าว    
นายหมู่ส ัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-ว ธ" ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวว่า "หมู่….. ร้อมที ่ะรบัการตรว แล้วครบั" (รองผู้ก ากบัรบัการเคารพ
ด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อ     นายหมู่รายงานและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ       
กา้วถอยหลงั 1 กา้ว และชดิเทา้กลบัมายนืในท่าตรง ท าวนัทยาวุธ และสัง่ลกูเสอืในหมูต่่อไป      "เรียบ-
อาว ธ" 
  2.1.3 รองผู้ก ากบัก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชดิเท้า ตรวจนายหมู่เป็น     
คนแรก โดยมขอ้เสนอแนะในการตรวจ ดงันี้ 
 การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  ทรงอ่อนสเีลอืดหมู มตีราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลา  สวมหมวกใหต้ราหน้าหมวกอยู่เหนือคิว้ซา้ย หมวกต้องมขีนาดเหมาะสมกบัศรีษะ และสวมปิดไร
ผมทัง้หมด 
 2) เส้ือ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้สกีาก ีคอมปีก ผ่าอกตลอด มดีุมตดิตลอด มสีาบที่หน้าอก เหนือ
กระดุมเมด็ที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเลก็น้อย มกีระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทัง้สองข้าง กึ่งกลาง
กระเป๋ามจีบี จบีอยูใ่นแถวยนืถงึปากกระเป๋า เครือ่งหมายนายหมูม่แีถวผา้สเีลอืดหมูก่วา้ง               1.5 
เซนตเิมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสือ้       2  แถบ  ตดิอยู่รมิกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย  กระเป๋ามปีก
รูปมนกลางแหลม  เจาะรูรงัดุมส าหรบักลดัดุมที่ตดิอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มอีนิทรธนูสเีลอืดหมู    ปลาย
อินทรธนูมอีกัษร "ล.ญ." ป้ายชื่อโรงเรยีนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเขบ็ไหล่ ติดต ่ากว่าไหล่ข้างขวา    1 
เซนตเิมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม กอง ตดิอยู่กลางป้ายชื่อโรงเรยีน  (ตวัขาวพืน้แดง) ส่วนเครื่องหมาย
หมู่ท าด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจตุัรสั ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มรีูปสามเหลี่ยม  2 รูป สีตามสีประจ าหมู่   
ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ขลบิสเีลอืดหม ูตดิทีไ่หล่เสือ้ข้างซา้ยใต้ตะเขบ็ 1 เซนตเิมตร กระดุมเสือ้กลดัหมด 
ผา้ผกูคอเป็นรปูสามเหลีย่มมว้นพบัตามแนวทะแยงใหเ้รยีบ มว้นเหลอืชายประมาณหนึ่ง ฝ่ามอื         ให้
รอยพบัอยู่ดา้นใน รวบชายผา้ผูกคอไวด้า้นหน้า แลว้สวมปลอกตราคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ              ให้
ปลอก  ห่างจากคางระยะ 1 ก ามอืของตนเอง สายนกหวีดสีเหลืองสวมทบัผ้าผูกคอ เก็บนกหวดีไว้
กระเป๋าซา้ย 
 3) กางเกง 
  สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสัน้แบบไทย รมิขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า         
5 เซนตเิมตร มกีระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าที่ผ่ามซีปิซ่อนไว้ขา้งในและรูดซปิเรยีบรอ้ย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทบัชายเสือ้ มหีูกางเกงดว้ย เขม็ขดัสนี ้าตาลแก่ หวัเขม็ขดัท าดว้ยโลหะสทีอง ต้องขดัให้
สะอาดเป็นเงาเสมอ มลีายดุนรูปเฟลอรเ์ดอลสี์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ตรงส่วนล่างของ
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กรอบมคีตพิจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสตัย"์ เวลาคาดเขม็ขดัทบัขอบกางเกง ไม่ปล่อยใหห้วัเขม็ขดัห้อย
ยาน 
 4) ถงุเท้า 
  ถุงเทา้ยาวสกีาก ีมสีายรดัถุงกนัยน่ เวลาสวมใหพ้บัขอบอยูใ่ตเ้ขา่ประมาณ                5 
เซนตเิมตร หรอื 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ขอบพบักวา้งประมาณ 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ลายของถุงเทา้ตรง 
 5) รองเท้า 
  รองเทา้สนี ้าตาล ท าดว้ยหนังหรอืผา้ใบกไ็ด ้แต่ไม่มลีวดลาย หุม้สน้ มเีชอืกผูกแขง็แรง 
และผกูดว้ยเงือ่นพริอด รองเทา้หนงัสะอาดและขดัเป็นเงางาม 
 2.1.4 เมื่อรองผู้ก ากบัตรวจด้านหน้าเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว สัง่ "กลบัหลงัหัน" 
เพื่อตรวจดา้นหลงัอกีครัง้หนึ่ง  นายหมูก่ลบัหลงัหนั รองผูก้ ากบัตรวจความเรยีบรอ้ยดา้นหลงั เช่น เชอืก
ผกูรดั หมวกทรงอ่อน ผา้ผกูคออยูต่รงกลางเสือ้ เสือ้อกนอกกางเกง หรอืไม่ 
 2.1.5 เมื่อรองผูก้ ากบัตรวจนายหมู่ดา้นหลงัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้    รองผูก้ ากบั
สัง่ "กลบัหลงัหนั" รองผูก้ ากบัสัง่ต่อไป "เดินตามข้า เ ้า" ตรวจลกูเสอืดา้นหน้า ตรวจลกูเสอืคนแรก
และ      คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจรองผู้ก ากบัก้าวเท้าขวาไปทางขา้งขวา  1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไป
อย่างอย่างแขง็แรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไมพ้ลองขึน้ประมาณ 1 คบื ก้าวเท้าขวาไป
ทางขา้งขวา 1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไปชดิอย่างแขง็แรง แล้วตัง้ไมพ้ลองลงกบัพื้น ยนืในแนวเดยีวกบั        
รองผูก้ ากบั ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสอื 1 คน    การตรวจเหมอืนกบัการตรวจนายหมู่ดา้นหน้าทุกประการ 
ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน จะไม่เดนิ
ออ้มหลงั 
 เมื่อตรวจด้านหน้าเสรจ็ทุกคน แล้วจงึเดนิตรวจด้านหลงัต่อไป การเดนิตรวจด้านหลงัให้
ปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการเดนิตรวจด้านหน้า  การตรวจปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ
ด้านหลงัเสร็จ    ทุกคนแล้ว รองผู้ก ากบัและนายหมู่กลบัมายนืที่เดิมอีกครัง้หนึ่ง นายหมู่ยนืตรงสัง่     
"วนัทยา-ว ธ" และกล่าวว่า   "ขอบค ณครบั" (ยนือยูก่บัทีไ่มต่อ้งกา้วออกไป) รองผูก้ ากบัรบัการเคารพ
ดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมูส่ ัง่ต่อไป "เรียบ-อาว ธ, ตามระเบียบ- กั" 
  2.2 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสอื ในบางครัง้รองผูก้ ากบัไม่มาจ าเป็นใหน้ายหมูต่รวจแทน 
แนวปฏบิตั ิคอื ผู้ก ากบัสัง่ "นายหมู่ตรว " นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปขา้งหน้าหมู่ของตนเอง 3 ก้าว 
รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัมายนืแทนที่นายหมู่ และท าหน้าทีน่ายหมู่ และท าการตรวจแบบรองผูก้ ากบัทุก
ประการ 
  2.3 การรายงานการตรวจ 
   2.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้ก ากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว     
รองผูก้ ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบักล่าวรายงานว่า "ข้า เ ้าได้มอบหมาย ากผู้กาํกบั
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ให้ไปตรว …..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตกัเตือนเรียบร้อย, ครบั" เสรจ็แล้ววิง่กลบัมาด้านหลงั
เสาธง รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป 
   2.3.2 นายหมู่รายงาน 
    นายหมูล่กูเสอืคนใดตรวจเสรจ็แลว้ ใหย้นืตรงหน้าหมูข่องตนเอง     หนั
หน้าไปหาผูก้ ากบั และรอใหน้ายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ นายหมู่ทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงขา้มผูก้ ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผู้ก ากบั
ประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั ผูก้ ากบัยนืกึ่งกลางของ
แถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ "นายหมู่รายงาน"  นายหมู่หมู่บรกิารรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่ยนืตรง 
วนัทยาวุธ และเรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผูก้ ากบั วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวรายงาน 
"ข้า เ ้าได้รบัมอบหมาย ากผู้กาํกบัให้ไปตรว เครือ่งแต่งกายหมู่…..ปรากฏว่า…..และได้
แนะนําให้ปรบัปร งแก้ไขให้ถกูต้องแล้ว, ครบั"  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั จนกระทัง่
การรายงานผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย    ผู้ก ากบัสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-วิง่" นายหมู่ทุกคนวนัทยาวุธและ
เรยีบอาวุธพรอ้มกนั กลบัหลงัหนั วิง่กลบัมายนืในหมูข่องตนในต าแหน่งเดมิ รองนายหมูว่ ิง่ออ้มกลบัหลงั
มายนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
  3. ชกัธงลง 
  3.1 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, ตรง" ผูก้ ากบัก้าวถอยหลงัมายนืทางขวามอืหรอืซา้ยมอื หนั
หน้าเขา้หาเสาธง 
  3.2 ผู้ก ากบัสัง่ "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสอืที่เป็นหมู่บรกิารฝากไม้พลองกับ
ลูกเสือ   คนถัดไป วิ่งออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ  3 ก้าว 
วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืทางขวามอืก้าวออกไปขา้งหน้า 2 ก้าวและชดิเท้า แก้เลอืกธง 
แลว้กา้วถอยหลงั 2 กา้ว และ   
  3.3 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, วนัทยา-ว ธ" ผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืวนัทยหตัถ์ ลูกเสอืทุกคน
วนัทยาวุธ ลูกเสอืผูช้กธงชาตลิงทางขวามอื ค่อย ๆ ดงึเชอืกลงชา้ ๆ คนทางซา้ยมอืค่อย ๆ ปล่อยเชอืก 
เชอืกทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลาขณะชกัธงชาตลิง เมื่อชกัธงชาตลิงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ลูกเสอืทางขวามอื
รบัเชอืกจาก ลูกเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั ก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเทา้ ผูกเชอืกธง แลว้ก้าวถอย
หลงั 2 ก้าว และชดิเท้ากลบัมายนืตรงที่เดิม ลูกเสอืทัง้สองยนืตรงท าวนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั 
(ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทุกคนลดมอืลง) กลบัหลงัหนัวิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่ของตน แลว้รบีน าไมพ้ลองที่
ฝากไวม้าท าวนัทยาวุธอยา่งแขง็แรงและองอาจเช่นเดยีวกบัลกูเสอืในกอง 
  3.4 ผูก้ ากบัสัง่ "เรียบ-อาว ธ" 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. หอ้งประชุม ในหอ้งประชุมจดัใหม้โีต๊ะหมูบู่ชา มพีระพุทธรปู ธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลปัจจุบนั กบัมพีระบรมรูปของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วัองคพ์ระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย และรปูของลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์
 2. โต๊ะประชุม ควรจดัให้มเีก้าอี้ประชุมตามจ านวนของนายหมู่ และจดัที่นัง่เป็นพเิศษส าหรบั     
ผูก้ ากบัหรอืรองผูก้ ากบัทีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยในฐานะทีป่รกึษา โดยจดัใหน้ัง่อยูท่างซา้ยของประธาน 
 3. การจดัทีน่ัง่ จะต้องก าหนดไวใ้หท้ราบ โดยมกีารเขยีนป้ายหรอืเครื่องหมายแสดงไว ้ณ ทีน่ัน้ ๆ 
เช่น ประธาน เลขานุการ หมูส่งิโต หมูเ่สอื หมูน่กหวัขวาน ฯลฯ และผูก้ ากบัลกูเสอื 

4. ผูเ้ขา้ประชุม 
      - นายหมูทุ่กหมู ่ถา้นายหมูไ่มอ่ยูใ่หร้องนายหมูเ่ขา้ประชุมแทน 
      - ผูก้ ากบัลกูเสอื ถา้ผูก้ ากบัไมอ่ยูใ่หร้องผูก้ ากบัเขา้ประชุมแทน 
      - ผูท้รงคุณวุฒทิีก่องลกูเสอืเชญิมาเพื่อแนะน าการเป็นครัง้คราว 
      - การเลอืกประธานและเลขานุการ  
 5. การเขา้ห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจงึเชญินายหมู่ต่าง ๆ เขา้ห้องประชุม
จนถงึประธานและที่ปรกึษาเขา้เป็นคนสุดท้ายผู้ที่เขา้ประชุมก่อนที่จะเขา้นัง่จะต้องไปไหวพ้ระพุทธรปู 
(ยกเวน้ผูท้ีน่ับถอืศาสนาอื่น มใิช่ศาสนาพุทธ ใหแ้สดงความเคารพต่อธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์ได้เลย) 
และแสดงความเคารพต่อธงชาต ิและพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พรยูห่วัตามล าดบัเสยีก่อน 
โดยวธิวีนัทยหตัถ ์แลว้จงึไปนัง่ยงัที่ของตน (ยกเวน้ประธานจะตอ้งจดุธูปเทยีนและกราบทีห่น้าพระ) 
 6. การเปิดประชุม เป็นหน้าทีข่องประธานทีจ่ะกล่าวเปิด โดยลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุมยืน่
มอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามมุประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลกูเสอืแลว้กล่าวว่า “บดันี้
สมาชกิของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชกิทัง้หลายได้ใช้
สทิธแิละเสรภีาพของท่านโดยเสรใีนการประชุมและขอให้ถอืว่าการประชุมนี้เป็นความลบัไม่เปิดเผย ” 
เมื่อประธานกล่าวจบแลว้ลดมอืลงมาแสดงรหสั สมาชกิทีเ่ขา้ประชุมยนืพรอ้มกนั พรอ้มกบัยกมอืขวาขึน้
แสดงรหสัลกูเสอืแบบใหค้ าปฏญิาณของลกูเสอืแลว้กล่าวพรอ้มกนัว่า “ขา้พเจา้จะถอืว่าการประชุมนี้เป็น
ความลบั เวน้ไวแ้ต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม” เสรจ็แลว้ประธานนัง่ลง สมาชกินัง่ลงพรอ้มกนั 
จากนัน้จงึใหด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 
 7. การพดูในทีป่ระชุม ก่อนพดูตอ้งยกมอืขออนุญาต เมือ่ประธานอนุญาต จงึจะพดูได ้       (และ
จะตอ้งพดูกบัประธานทุกครัง้) เมือ่เวลาพดูใหน้ัง่ ไมต่อ้งยนื 
 8. การนดัหมายเรยีกประชุม เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป 
 9. การจดัระเบยีบวาระการประชุมนายหมู ่เป็นหน้าทีข่องเลขานุการโดยประสานงานกบัประธาน 
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 10. เรื่องที่จะจดัเขา้วาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบใน
กองลกูเสอืของตน, จดัท าก าหนดการฝึกอบรม, การอยูค่่ายพกัแรม, การเงนิ, การลงโทษ, การใหร้างวลั, 
และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นตน้ 
 11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผย   
เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม 
 12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าทีข่องเลขานุการจะต้องเป็นผูจ้ดและจดัท ารายงานการ
ประชุมบนัทกึ ลงในสมดุและส าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ 
 13. ผูด้ ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลทีผู่้ก ากบัแต่งตัง้จากนายหมู่ที่นายหมู่
ส่วนมากเหน็ชอบดว้ย 
 14. เลขานุการของทีป่ระชุม ประธานทีป่ระชุมเป็นผูแ้ต่งตัง้จากนายหมูโ่ดยใหน้ัง่อยูท่างซา้ยของ
ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผูเ้ผชญินายหมู่เขา้ที่ประชุมนายหมู่ทลีะคนจนถงึประธานแลว้จงึเชญิผูก้ ากบัฯ 
เป็นคนสุดทา้ย) เลขาฯมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็ไดแ้ต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและมตขิองทีป่ระชุมฯ 
 15. ผู้ก ากบัลูกเสอื ที่ประชุมไม่มสีิทธอิอกเสียงในที่ประชุม แต่มสีทิธยิบัยัง้การกระท าใด ๆ       
ทีผู่ก้ ากบัฯ เหน็ว่าถา้จะปล่อยใหท้ าไปตามขอ้ตกลงของทีป่ระชุมแลว้ อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายขึน้ได้ 
 16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุม ยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลูกเสอื แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม”     
เมือ่ประธานกล่าวจบใหน้ายหมูทุ่กคนลุกขึน้ยนืท าวนัทยหตัถแ์ก่ประธาน (ประธานท าวนัทยหตัถต์อบ) 
 17. การออกจากหอ้งประชุม ตามล าดบัดงันี้ คอื ทีป่รกึษา, ประธาน และนายหมู ่(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 ้                                  
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(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 ่ หมู.่...........              
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 
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บรรณานุกรม 
 

ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง 
หลกัสตูรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบบัท่ี 10). โรงพมิพ ์ คุรสุภาลาดพรา้ว,  2522. 

ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง 
หลกัสตูรและวิชาพิเศษลูกเสือสามญั (ฉบบัท่ี 13). โรงพมิพ ์ คุรสุภาลาดพรา้ว,  2525. 

ส านกังานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต.ิ ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง 
หลกัสตูรและวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ (ฉบบัท่ี 14). โรงพมิพ ์ คุรสุภาลาดพรา้ว,  
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.ิ  คู่มือการฝึกอบรมผู้บงัคบับญัชา  

ลกูเสือขัน้ผูช่้วยผูใ้ห้ฝึกอบรมวิชาผูใ้ห้การฝึกอบรมผูก้  ากบัลกูเสือ  (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.  
 เป็นแม่เหลก็ดึงดดูความรกัดีดีง่ายนิดเดียว แค่รู้จกัตวัเองดีดี,  สบืคน้เมือ่วนัที ่24 
 มนีาคม 2553 
มลูนิธคิณะลกูเสอืแห่งชาต.ิ  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน กิจกรรมลกูเสือ – เนตรนารี ช่วงชัน้ท่ี 3 ชัน้ 

http://www.nantbook.com/webboard/detail.php?qID=116
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 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.ิ  ข้อบงัคบัคณะลกูเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

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

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

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

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

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

http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html
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http://www.lovesquare.com http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm , อย่างไรจึงเรียกว่า
 เป็น "สภุาพบรุษุ”, สบืคน้เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2553 

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

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

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

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

1. นายศจัธร  วฒันะมงคล ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

2. นายวรทั  พฤกษากุลนนัท์ ผูอ้ านวยการส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

3. นายพนสั  บุญวฒันสุนทร รองผูอ้ านวยการส านกัพฒันากจิการนกัเรยีน   
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
กระทรวงศกึษาธกิาร 
กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

4. นายโอฬาร  เก่งรกัษ์สตัว ์ ผูอ้ านวยการส านกัส่งเสรมิกจิการการศกึษา           
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

5. นางสาวลดัดา  จติรวฒันแพทย ์ ผูอ้ านวยการโครงการลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ 

 

คณะท างานพฒันาและปรบัปรงุคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 

1. นายกฤตพฒัน์  พชิยัวรตุมะ หวัหน้าฝ่ายพฒันาวชิาการ ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและ
กจิการนกัเรยีน ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 

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

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

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

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

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัล าภู 
8. นางอาภาพรรณ  แสงทอง ผูช้่วยผูต้รวจการลกูเสอื ประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ

 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเสริมสร้างทักษะชีวิต ลูกเสือโท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 239 
 

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 
 


