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ค านิยม 
 
 

 
 

นบัว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ทีส่ าคญั อกีเรือ่งหนึ่งทีส่ านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ

นกัเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลติ

ต าราในลกัษณะ คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดน้ีขึน้  ซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาตามวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน และมกีารบูรณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน เขา้กบัวธิกีารลกูเสอื 

คร ู อาจารย ์ ผูก้ ากบัลกูเสอื และบุคลากรทางการลกูเสอื จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยก าลงักา้วสู ่ “ไทยแลนด ์4.0”  ดงันัน้  ความถูกตอ้งและชดัเจนในเรือ่งการจดั

กจิกรรมลกูเสอื จงึเป็นต าราและคู่มอืทางวชิาการ ส าหรบักจิกรรมลกูเสอืเพื่อจะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

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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ค านิยม 
 

 
 

 คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เป็นเครือ่งมอืส าคญัส าหรบัครผููส้อน ลกูเสอื 
เนตรนาร ี ทีจ่ะใชส้ าหรบัวางแผนการสอน การวดัและการประเมนิผูเ้รยีน จดัท าขึน้โดยมเีป้าหมาย
ส าคญั คอื เสนอแนวทางทีเ่หมาะสมในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ส าหรบัครผููส้อน
น าไปใชเ้ป็นหลกัการในการจดัการเรยีนการสอน โดยสามารถพฒันาและปรบัปรงุใหด้ขีึน้ตาม ความรู ้
ความสามารถของครผููส้อน ในบรบิทแต่ละภูมภิาค 
 หลกัส าคญัของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางดา้นเนื้อหาสาระส าคญั วธิสีอนที่
เหมาะสม การวดัและประเมนิผล ตวัอยา่งแบบทดสอบ วธิทีดสอบ แลว้ยงัสามารถต่อยอดทาง
ความคดิของครผููส้อนได ้ เนื่องจากเป้าหมายทีต่อ้งการคอื การน าเอากระบวนการลกูเสอืมาจดัการ
เรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ในการท ากจิกรรมอยา่งครบวงจร เพื่อใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรม 
จรยิธรรม ตามรปูแบบของลกูเสอื จงึเชื่อไดว้่า หากผูเ้รยีนเขา้ใจและปฏบิตัไิดแ้ลว้ จะเป็นคนดใีน
สงัคม 
 ขอขอบคุณ ผูร้ว่มด าเนินการในการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติทุก
ภาคส่วน ทีเ่ลง็เหน็ประโยชน์ในการท าเอกสารชุดน้ีจนส าเรจ็เรยีบรอ้ย สามารถเผยแพรไ่ด ้ ซึง่น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชนในทีสุ่ด 
 
 
 
      นายศจัธร  วฒันะมงคล 
                                        ผูอ้ านวยการส 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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ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ 
  
 คู่มอืการจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดนี้  จดัท าขึน้ส าหรบัผู้ก ากบัลูกเสอืใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักจิกรรมลกูเสอื มจี านวน 11 เล่ม แยกตามชัน้ปี ส าหรบัลกูเสอื 4 ประเภท คอื ลกูเสอื
ส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั 

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

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

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

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

3. กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
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  

จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ดา้นทกัษะ เน้นทีก่ารท าความเขา้ใจในขัน้ตอนการลงมอืท าทกัษะ และ
ไดท้ดลองและฝึกฝนจนช านาญ 

บางแผนการจดักจิกรรมมจีุดประสงค์การเรยีนรูซ้้อนกนัมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จดุประสงคห์ลกัของแผนการจดักจิกรรม 

เน้ือหา  
เป็นผลการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นหลงัการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรยีนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรอืไม ่
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น แผนภมูเิพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้และเรือ่งที่

เป็นประโยชน์ ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
กิจกรรม  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสอืไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

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

ในแต่ละแผนการจดักจิกรรม 
องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ในที่นี้ ได้ระบุเพียง

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

และเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมขีอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุคู่มอืชุดนี้ กรณุาตดิต่อที่ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที ่ 8 วภิาวดรีงัสติ 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร กรงุเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์ 0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือเอก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือเอก ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั
ลกูเสือทกัษะชีวิต 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ (เรยีนรูก่้อนเริม่) 1  
2. ระเบยีบแถว 2. ระเบยีบแถวและการเดนิสวนสนาม  2  
3. วชิาการของลกูเสอื 3. ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอื 1  

4. ความเป็นพีน้่องของลกูเสอืทัว่โลก 1  
5. การผกูเงือ่น 3  
6. การบุกเบกิ 2  
7. ความปลอดภยัในการใชเ้ครือ่งมอืของมี
คม 

1  

8. รกัษ์ธรรมชาต ิอนุทนิธรรมชาต ิ 2  
9. ความกตญัญกูตเวท ี 1  
10. ลกูเสอืสุภาพบุรษุ 1 ทกัษะชวีติ 
11. เขา้ใจเพื่อนดว้ยภาษากาย 1 ทกัษะชวีติ 
12. ทกัษะการปฏเิสธ 1 ทกัษะชวีติ 
13. คดิเชงิบวก 1 ทกัษะชวีติ 
14. ภาพวาดอนาคต 1 ทกัษะชวีติ 
15. การปรงุอาหารแบบชาวป่า 2  

4. การผจญภยั 16. การเดนิทางไกล 1  
17. ผจญภยั ไดเ้พื่อน เถื่อนธาร การสนุก  
สุขสม 

1  

18. ทศิและการใชเ้ขม็ทศิ 2  
5. การบรกิาร 19. อปพร. น้อย 1  

20. การเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 1  
21. การบรกิารและช่วยเหลอืผูอ้ื่น               2  

6. การพึง่ตนเอง 22. น ้าดื่มเพื่อสุขภาพ  2  
23. เรยีนรูเ้พื่อฝึกทกัษะการว่ายน ้า 1  
24. การออกก าลงักาย 1  
25. รูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 1 ทกัษะชวีติ 
26. รูท้นัป้องกนัได้ 1 ทกัษะชวีติ 
27. ความปลอดภยั 1  



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสร้างเสริมทักษะชีวิต  ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 13 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลกัสตูรข้อบงัคบั
ลกูเสือทกัษะชีวิต 

ช่ือแผนการจดักิจกรรม 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

28. การอยูค่่ายพกัแรม 1  
7. พธิกีาร 29. พธิปีระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืเอก และ 

     เครือ่งหมายวชิาพเิศษลูกเสอืสามญั 
1  

8. ประเมนิผล 30. การประเมนิผล 2  
รวม  8 หน่วยกิจกรรม รวม  30  แผนแผนการจดักิจกรรม 40  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั  ลกูเสือเอก  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 1  ปฐมนิเทศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1  การปฐมนิเทศ  (เรียนรู้ก่อนเร่ิมเรียน)                 เวลา  1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.1  ลกูเสอืรูก้ าหนดการการจดักจิกรรมการฝึกอบรมเครือ่งหมายลกูเสอืและกจิกรรมวนัส าคญั 
 1.2  ลกูเสอืรูจ้กัเครือ่งหมายลกูเสอืเอก 
 1.3  ลกูเสอืประเมนิตนเองว่ามคีวามพรอ้มไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษลูกเสอืสามญั 
 
2. เน้ือหา 
 2.1  เวลาเรยีน / เวลาในการจดักจิกรรมลกูเสอื 
 2.2  สาระส าคญัทีล่กูเสอืเอกควรเรยีนรู้ 
 2.3  วชิาพเิศษลกูเสอืสามญั 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.3  ใบงาน 
  3.4  ใบความรู ้
  3.5  เครือ่งหมายลกูเสอืเอกและสายยงยศ 
  3.6  บญัชวีชิาพเิศษลกูเสอืสามญั 
 
4.กิจกรรม 
   4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืรวมกองลกูเสอืในหอ้งประชุมหรอืในสถานทีก่ลางแจง้ทีเ่หมาะสม 
 4.2  เพลงหรอืเกม 
 4.3  ผูก้ ากบัลกูเสอื ชีแ้จงใหล้กูเสอืทราบเกีย่วกบัเรือ่งต่อไปนี้ 
  1)  ตารางการเรยีนกจิกรรมลกูเสอื รายสปัดาห ์และวนัส าคญัทางลกูเสอื 
  2)  สาระส าคญัของการเรยีนลกูเสอืตามหลกัสตูรกจิกรรมลกูเสอืเอก 
  3)  การไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืเอก เครือ่งหมายวชิาพเิศษและสายยงยศ  
  (แนะน าเครือ่งหมายและสายยงยศ) 
 4.4  ผู้ก ากบัลูกเสอืให้ลูกเสอืศกึษาใบความรูเ้รื่องเครื่องหมายวชิาพเิศษแล้ว ให้ประเมนิตนเอง

ตามใบงานว่าตนเองว่าจนเองมคีวามสามารถ ความพร้อมเรื่องใด และสนใจที่จะพฒันา
ตนเองใหไ้ดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษอะไร และท าอยา่งไรจงึจะมสีทิธิป์ระดบัสายยงยศ 

 4.5  ผูก้ ากบัลกูเสอืสรปุและพดูคุยใหก้ าลงัใจแก่ลกูเสอืในการพฒันาตนเอง 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตความสนใจใฝ่รูข้องลกูเสอื 
 5.2  ตรวจใบงาน 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมลกูเสือท่ี 1 
 
 เพลง 

ฉันคือคนเก่ง 
ท านอง Holiday ของ Bony M 
 

     ฉนักเ็ก่ง  เธอกเ็ก่ง   เรากเ็จง็ ลกูเสอืสามญั 
     เราน้องพี ่มคีวามฝัน  ลกูเสอืสามญัคนด ีคนเก่ง 
 

เกม 
เปล่ียนของ 

 
 วิธีเล่น  
   ลูกเสอืและหมู่เขา้แถวตอนให้มเีท่าๆ กนั กบัคนแรกของหมู่อยู่ใกล้เส้นเริม่ ตรงขา้มสนามอีก
ดา้นหน่ึงมหีมวกกบัผา้ผกูคอลกูเสอือยูต่รงหน้าของแต่ละหมู่ 
 เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่นจากผูก้ ากบัลกูเสอื  ใหค้นแรกของแต่ละแถววิง่ไปเกบ็หมวกแลว้วิง่มา
ส่งใหค้นที ่2 คนที ่2 รบัแลว้วิง่เอาหมวกไปไวท้ีเ่ดมิ  แลว้หยบิผา้ผกูคอมาใหค้นที ่3 คนที ่3 รบัแลว้ เอา
กลบัไปไวท้ีเ่ดมิ เอาหมวกมาอกีสลบักนัไปจนหมด แถวไหนเสรจ็ก่อนแถวนัน้ชนะ 
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ใบงาน 
แบบบนัทึกการประเมินตนเองของสมาชิกในหมู่ 

 
1. ชื่อ................................................นามสกุล...........................................สงักดัหมู.่......................... 
2. ประวตัสิ่วนตวั อาย.ุ..................ปี สถานทีอ่ยูเ่ลขที.่............................ตรอก/ซอย........................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............................ 
จงัหวดั........................................โทรศพัท.์.................................................. 
3. ความเจริญก้าวหน้าทางลูกเสือ (ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  เฉพาะข้อที่เข้าใจ 
ทราบดี เป็นความจริง ปฏิบติัได้ หรือผ่านการปฏิบติัมาแล้ว เท่านัน้ หากไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
ไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายใดๆ ทัง้ส้ิน) 
 3.1   สามารถปฏบิตัตินในการเปิดประชุมกองและปิดประชุมกองลกูเสอืสามญัไดด้ ี
 3.2   รูป้ระวตัขิองผูใ้หก้ าเนิดลกูเสอืโลกเป็นอย่างด ี
 3.3   รูพ้ระราชประวตัขิองพระราชบดิาลกูเสอืไทยเป็นอย่างด ี
 3.4   ท าความเคารพ การแสดงรหสั การจบัมอืของลูกเสอืไดถู้กตอ้ง 
 3.5   รูค้วามหมายคตพิจน์ของลกูเสอื 
 3.6   รูแ้ละจดจ าค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
 3.7   บ าเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งน้อย 2 ครัง้ 
 3.8   ปฏบิตัติามระเบยีบแถวท่ามอืเปล่า ท่าถอืไมพ้ลอง สญัญาณมอื และสญัญาณนกหวดีได้ 
 3.9   เตรยีมอุปกรณ์ต่างๆ ไปอยูค่่ายพกัแรมได ้โดยไมต่อ้งมผีูช้่วยเหลอื 
 3.10  บอกสถานทีส่ าคญัในทอ้งถิน่ของตนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได้ 
 3.11  รูจ้กัทศิทัง้ 8 และวธิกีารใชเ้ขม็ทศิ 
 3.12  เดนิทางไกลพรอ้มกบัเพื่อนลกูเสอื ระยะทางไป-กลบั 10 กโิลเมตร 
 3.13  รูจ้กัเครือ่งหมายจราจรและปฏบิตัติามเครือ่งหมายจราจรได้ 
 3.14  รูว้ธิใีชแ้ละเกบ็รกัษาเลื่อย และขวาน 
 3.15  ผกูเงือ่นต่อไปนี้ได ้1 เงือ่น : เงือ่นประมง เงือ่นผกูรน่ เงือ่นผกูคนลาก 
 3.16  ผกูเงือ่นต่อไปนี้ได ้1 เงือ่น : เงือ่นขดัสมาธ ิเงือ่นขดัสมาธ ิ2 ชัน้ 
 3.17  ผกูเงือ่นต่อไปนี้ได ้1 เงือ่น : เงือ่นผกูซุง เงือ่นตะกรดุเบด็ เงือ่นผกูรัง้ 
 3.18  ผกูแน่น เช่น ผกูประกบ ผกูทแยง ผกูกากบาทได ้
 3.19  บอกลกัษณะและสญัญาณเกีย่วกบักาลอากาศในทอ้งถิน่ได้ 
 3.20  การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการท างาน ดงันี้ 
       1. .................................................................................................. 
       2. .................................................................................................. 
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4. การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 
 4.1   เมือ่ไดร้บัมอบหมายงาน ไดก้ระท าจนส าเรจ็ไม่เหลวไหล 
 4.2   ไดก้ระท าในสิง่ทีแ่สดงถงึการเป็นผูม้คีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ์ 
 4.3   ไดบ้ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งน้อยวนัละ 1 ครัง้ 
 4.4   รูจ้กัและสนิทสนมกบัเพื่อนลกูเสอืต่างกอง ต่างอ าเภออยา่งน้อย 2 คน 
 4.5   ไมเ่คยถูกผูบ้งัคบับญัชาลงโทษเกีย่วกบัความประพฤต ิ
 4.6   เคยช่วยเหลอืสตัวท์ีไ่ดร้บัอนัตรายอยา่งน้อย 1 ครัง้ 
 4.7   ไมเ่คยถูกลงโทษจากผูป้กครอง หรอืผูบ้งัคบับญัชา เนื่องจากไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ 
 4.8   ไมเ่คยหลกีเลีย่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ า หรอืการใหท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่น 
 4.9   ไดเ้กบ็สะสมเงนิของตนและฝากไวก้บัธนาคารบา้งแลว้ 
 4.10   เคยกระท าผดิแต่ปัจจบุนัไดป้ระพฤตตินเป็นคนด ีและจะไมก่ระท าในสิง่เสื่อมเสยีอกี 
 
5. การวางแผนปฏิบติังานเพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้กบัชีวิตของตนเอง 
 5.1   เมื่อเรยีนวชิาลูกเสอืเอกจบแลว้ จะสอบวชิาพเิศษทีห่ลกัสูตรบงัคบั (อ้างองิ ขอ้บงัคบัฯ 
ว่าดว้ยการปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสอืสามญั (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ ขอ้ ๕๔ สายยงยศ 
หน้า ๗๐) เพื่อรบัเครือ่งหมายสายยงยศ 
 5.2   เมือ่ส าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาแลว้ จะไปเรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษา 
 5.3   จะเลอืกเรยีนวชิาลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ต่อไป 
 5.4   จะตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน ประพฤตตินเป็นคนด ีเชื่อฟังค าสัง่สอนของผูบ้งัคบับญัชา 
 5.5   หลงัจากส าเรจ็การศกึษาในชัน้สงูๆ แลว้จะประกอบอาชพี........................................ 
 
6. วิชาพิเศษท่ีต้องการสอบ เพ่ือรบัเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ ภายใน 3 เดือน นับจากน้ีคือ 
 6.1…………………………………………………………………………………………………… 
 6.2…………………………………………………………………………………………………… 
 6.3…………………………………………………………………………………………………… 
 6.4…………………………………………………………………………………………………… 
 6.5…………………………………………………………………………………………………… 
 6.6…………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ)....................................................................ผูบ้นัทกึ 
          (..............................................................) ลกูเสอืหมู.่.................. 
วนัที.่............เดอืน....................................พ.ศ..................... 
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ใบความรู้ 
เคร่ืองหมายลกูเอกและสายยงยศ 

1. สาระส าคญัของหลกัสูตรลกูเสือเอก 
ลกูเสอืจะตอ้งสอบวชิาทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูรใหไ้ดค้รบทุกวชิาดงันี้ 
 1. การพึง่ตนเอง 
 2. การบรกิาร 
 3. การผจญภยั 
 4. วชิาการของลกูเสอื 
 5. ระเบยีบแถว 
ลูกเสอืสามญัอาจท างานและสมคัรสอบเพื่อขอรบัเครื่องหมายลูกเสอืสามญัในระยะเวลา 3 เดอืน  

ก่อนจะเลื่อนจากกองลกูเสอืสามญัไปอยูก่องลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
 

2. วิชาพิเศษลกูเสือสามญั 

  ลูกเสอืสามญัอาจสอบวชิาพเิศษลูกเสอืสามญัไดต้ามหลกัสูตรทีก่ าหนดไว ้วชิาพเิศษเหล่านี้
มุ่งหมายให้ลูกเสือได้แสดงออกทางทกัษะ และความสนใจของตนเอง เพื่อให้ได้มสี่วนในการปฏิบตัิ
กจิกรรมรว่มกบัลกูเสอือื่นๆ ดว้ย วชิาพเิศษลกูเสอืสามญัมดีงัต่อไปนี้ 

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

หน่วยท่ี 2 ระเบียบแถว 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 2  ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม                         เวลา    2  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถเดนิสวนสนามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
2.  เน้ือหา  
 ระเบยีบแถวและการเดนิสวนสนาม 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง  
  3.2  เกม 
  3.2  ป้ายกองลกูเสอืโรงเรยีน ธงประจ ากองลกูเสอืโรงเรยีน 
  3.3 แผนผงัขบวนสวนสนาม 
  3.4 อุปกรณ์การสวนสนาม  
  3.5  เพลงสวนสนาม หรอื กลองใหจ้งัหวะ 
  3.6  ใบความรู ้ 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวน การจดัระเบยีบแถว สญัญาณมอืและสญัญาณนกหวดี 
      (2) ผูก้ ากบัลูกเสอือธบิายสาธติถงึการตัง้รปูขบวนในการเดนิสวนสนาม และใหล้กูเสอืฝึก

ปฏบิตั ิ
      (3) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายและสาธติวธิกีารท าความเคารพประธานในพธิขีองลกูเสอืผูถ้อื

ธง   ผูถ้อืป้ายของลกูเสอืและใหล้กูเสอืฝึกปฏบิตั ิ
   (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหน้ายหมูล่กูเสอืเป็นผูน้ าฝึกภายในหมูข่องตน  
                           เพื่อความพรอ้มเพรยีง 

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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 4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   - กองลกูเสอืเดนิสวนสนาม ตามรปูแบบพธิกีารสวนสนาม  
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  สงัเกต ความพรอ้มเพรยีง และความถูกตอ้งในการฝึกปฏบิตั ิ
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 2. ความกตญัญ ู
 3. อุดมการณ์คุณธรรม  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 
 

เพลง 
ลกูเสือธีรราช 

 
 เหล่าลกูเสอืของธรีราช     ทะนงองอาจสบืชาตเิชือ้พงศพ์นัธุ ์

 สมคัรสมานโดยมสีามคัคมีัน่    พวกเราจะรกัรว่มกนัจะผกูสมัพนัธต์ลอดกาล 
 มจีรรยา  รกัษาชื่อ  สรา้งเกยีรตริะบอื   เลื่องลอืต่อไปชา้นาน 
 รา่งเรงิแจ่มใส  ใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน    พวกเราลว้นชื่นบานเพราะกจิการลกูเสอืไทย 

 
เกียรติคณุลกูเสือไทย 

 
       เกยีรตคิุณลกูเสอืไทยแพรไ่ปทัว่สากล     ลกูเสอืไทยทุกคนตอ้งรกัษา 
  มุง่ท าด ี ยนืยนั ตามค ามัน่สญัญา          ดว้ยศรทัธาสามคัค ี มนี ้าใจ 
  มาเถดิมา เรามาชา้อยูใ่ย  ลกูเสอืไทย   มาเรว็ไวกา้วเดนิไปทีห่มายขา้งหน้า 
(ซ ้า) 
  อยูค่นละกอง กเ็ป็นพีน้่องกนั           มคีวามรูสู้ง้านไม่หวัน่ไหว 
  มวีนิยั ใจเยน็ เป็นมติรคนทัว่ไป         อยูแ่ห่งใดสุข สนุกทุกเวลา 
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เกม 
สวสัดี 

 
วิธีเล่นวิธีท่ี 1 

1.  ใหลู้กเสอืแต่ละหมูย่นืเป็นแถวตอนลกึ หนัหน้าไปทางผูก้ ากบัลกูเสอื 
2.  เมื่อเริม่เล่นให้คนที่ 1  ของแต่ละหมู่กลบัหลงัหนั พบกบัคนที ่2  แลว้กล่าวค าว่า “สวสัด”ี  ท า

ความเคารพและจบัมอืกนั คนที ่2 เมือ่ท ากบัคนที ่1 แลว้ กก็ลบัหลงัหนัมาพบกบัคนที่ 3  แลว้กล่าวค าว่า 
“สวสัด”ี ท าความเคารพและจบัมอืกนั  ท าไปเช่นน้ีจนหมดแถวหมูใ่ดเสรจ็ก่อนหมูน่ัน้ชนะ 

 
วิธีเล่นวิธีท่ี 2 
 1.  ลกูเสอืเขา้แถวเป็นวงกลม  ทุกคนหนัหน้าเขา้ศูนยก์ลาง 
 2.  ใหล้กูเสอืคนหนึ่งเป็นคนเริม่ตน้วิง่รอบวงกลมดา้นนอกไปแตะหลงัผูท้ีย่นืเป็นวงกลม 1 คน 
 3.  คนทีถู่กแตะตอ้งออกวิง่สวนทศิทางกบัคนแรกเมือ่วิง่ไปพบกนัทีใ่ดใหท้ าวนัทยหตัถแ์ละจบั
มอืเขยา่พรอ้มกบักล่าวค าว่า “สวสัด”ี ดงัๆ  
 4.  ปล่อยมอืชงิกนัวิง่เขา้ทีผู่ใ้ดเขา้ทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูเ้ริม่ต้นใหม่ 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

กวางป่ากบัพวงองุ่น 

 กวางป่าวิง่ไปในเพงิองุ่นเพื่อซ่อนตวัจากการตามล่า ของนายพราน“ขอใหข้า้ซ่อนตวัดว้ยเถดินะ
องุน่” กวางป่ากล่าวอยา่งนอบน้อม องุ่นกอ็นุญาตเมือ่พรานตามมาถงึบรเิวณนัน้ เเต่ไมพ่บกวางป่า จงึวิง่
ไปอกีทางหนึ่งกวางป่าเหน็ว่าปลอดภยัเเลว้จงึกดักนิพวงองุน่อย่างเอรด็อรอ่ย 
 “เจา้กนิขา้ท าไมเพื่อนเอ๋ย”  องุ่นถามอย่างน้อยใจ กวางป่าจงึตอบว่า “ถงึขา้ไม่กนิเจา้ กม็คีนอื่น
มากนิเจา้อยู่ดนีัน่เเหละ” ขณะที่กดักนิพวงองุ่นอยู่นัน้เอง พรานอกีคนหนึ่งผ่านมา มองเหน็ว่ามบีางสิง่
เคลื่อนไหวอยูใ่ตเ้พงิองุน่จงึเลง็ธนูยงิใส่กวางป่าทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ผูท้ีไ่ม่กตญัญรููคุ้ณมกัประสบความหายนะ 
 

เร่ืองชายโง่กบัต้นไผ่ 

 ชาวสวน 2 คน พ่อลกู ช่วยกนัปลกูผลไมเ้กบ็ผลขาย ผูเ้ป็นพ่อไดป้ลกูตน้ไผ่ลอ้มรอบสวนไว ้เมือ่
พ่อป่วยและเสยีชวีติ ลูกชายผูโ้ง่เขลาเบาปัญญากน็ัง่มองต้นไผ่ทีบ่ดิาปลูกไวร้อบๆสวน พลางคดิว่า “ต้น
ไผ่นี้ไมเ่หน็มปีระโยชน์อะไรเลยไม่เลื่อยอกไม่มผีลใหเ้กบ็ไปขาย” คดิดงันัน้จงึสัง่ใหค้นงานตดัตน้ไผ่ทิง้จน
หมดจากนัน้เป็นต้นมาสตัวต่์างๆ เเละคนพเนจรต่างกพ็ากนัเขา้ออกในสวนอย่างสะดวกสบายสวนผลไม้
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จงึไดร้บัความเสยีหายผลไมถู้กขโมยและถูกเหยยีบย ่าท าลายในทีสุ่ดผลไมก้ต็ายหมดทัง้สวนเพราะไม่มี
ตน้ไผ่ทีเ่ป็นเสมอืนรัว้ลอ้มรอบป้องกนัภยัอยา่งเเต่ก่อน     
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ของทุกสิง่ยอ่มมปีระโยชน์ในทางทีเ่เตกต่างกนั 
 

ใบความรู้ 
ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม 

 
การเดินสวนสนาม 
 การสวนสนามมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ในการจดังานชุมนุมลูกเสอื เช่นงานชุมนุมลูกเสอื
แห่งชาติ งานชุมนุมลูกเสอืเขตการศึกษาและงานชุมนุมลูกเสอืจงัหวดัเพื่อแสดงถึงสมรรถภาพของ
ลูกเสอื ว่ามคีวามพร้อมเพรยีง มรีะเบยีบวนิัย ควรแก่การยกย่องสรรเสรญิมากน้อยเพยีงใด เป็นการ
แสดงออกในความสามารถของลูกเสอืแต่ละกอง จะมองภูมหิลงัของการด าเนินงานภายในกองลูกเสอืได้
อยา่งดยีิง่  และใชป้ระกอบพธิใีนวนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ ในวนัที ่1 กรกฎาคม  ของทุกปี 
 
การตัง้แถวเดินสวนสนามของลกูเสือ   
 กองลกูเสืออาจจดัแถวสวนสนามได้ดงัน้ี  คือ 
 1)  จดัเป็นรปูแบบแถวหน้ากระดาน  หรอืจดัเป็นรปูแบบแถวตอนลกึ แลว้แต่ความเหมาะสม 
 2)  ต าแหน่งการยนืและเว้นระยะ คนถอืป้ายกองลูกเสอืโรงเรยีนยนืเป็นคนแรก ห่างจากคนถอื
ป้าย 5 ก้าว เป็นต าแหน่งคนถอืธงประจ ากองลูกเสอืโรงเรยีน ห่างจากคนถอืธง 5 ก้าว เป็นต าแหน่งผู้
ก ากบัลูกเสอืลูกเสอื  ห่างจากผูก้ ากบัลูกเสอืลูกเสอื 5 ก้าว เป็นต าแหน่งรองผูก้ ากบัลูกเสอื ห่างจากรองผู้
ก ากบัลกูเสอื 3 กา้ว เป็นต าแหน่งสมาชกิลกูเสอื  
 
การแสดงความเคารพ 
 1)  ผูถ้อืธง การแสดงความเคารพในเวลาอยู่กบัที ่เมื่อมคี าบอกว่า “วนัทยา – วุธ” ใหผู้ถ้อืธง
ยกธงขึน้ในท่าเคารพ และท ากึ่งขวาหนั ลดปลายคนัธงลงขา้งหน้าอย่างชา้ๆ จนคนัธงอยู่ในแนวเสน้
ขนานคู่กบัพืน้ มอืทัง้ 2 อยู่เสมอแนวบ่า เมื่อลดธงลงถงึแนวขนานกบัพืน้ ใหเ้ชญิธงกลบัขึน้ในท่าเคารพ
ชา้ๆ ไดจ้งัหวะเช่นเดยีวกบัขาลง และเชญิธงในท่านี้จนกว่าจะมคี าบอกว่า “เรยีบ – อาวุธ” จงึลดธงลง
แลว้จงึท ากึ่งซา้ยหนัอยู่ในท่าตรง 
 2)  ลกูเสอืและผูก้ ากบัลกูเสอื ท าความเคารพตามวธิกีารของลกูเสอื ดงันี้ 
 
การท าความเคารพขณะเดิน 
 การจดัสถานทีใ่หใ้ชธ้งปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักห่างจากผูร้บัการเคารพ 20 ก้าว ธงที่
สองปักห่างจากผูร้บัการเคารพ 10 กา้ว และธงทีส่ามอยูถ่ดัจากผูร้บัการเคารพไปอกี 10 กา้ว  



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสร้างเสริมทักษะชีวิต  ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 23 
 

การท าความเคารพ   
 เมือ่เดนิถงึธงแรก รองผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ดว้ยค าว่า “ ระวงั” ทุกคนเริม่ตบเทา้แรง 
 เมือ่ถงึธงที ่2  รองผูก้ ากบัลกูเสอืสัง่ดว้ยค าว่า “แลขวา – ท า”  เมือ่สิน้สุดค าสัง่ใหลู้กเสอืทุกนาย
เดนิสะบดัหน้าไปทางขวามอืเพื่อท าความเคารพประธาน ยกเวน้นายหมูล่กูเสอืซึง่อยูข่วาสุด ใหแ้ลตรง
มองไปขา้งหน้า คนถอืพลองและไมพ้ลองใหเ้ดนิแกว่งแขนตามปกต ิทีเ่หลอืไมแ่กว่งแขน 
 เมือ่ถงึธงที ่3 ผูใ้ดหรอืตบัใดผ่านธงที ่3 กส็ะบดัหน้าแลตรงและเลกิท าความเคารพ  แกว่งแขน
เดนิต่อไปตามปกต ิโดยไมต่้องออกค าสัง่ 
 
 

ตวัอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายชื่อกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ   

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองที่ 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 
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ตวัอย่างแถวสวนสนาม  หมู่แถวหน้ากระดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายชื่อกองลูกเสือ 

ธงประจ ากองลูกเสือ 

ผู้ก ากับลูกเสือ  

รองผู้ก ากับลูกเสือลูกเสือ 

ลูกเสือกองที่ 1 

5 ก้าว 

5 ก้าว 

3 ก้าว 

5 ก้าว 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญั ลกูเสือเอก ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3  วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3  ค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ                เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
  สามารถปฏบิตัตินตามค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืได้ 
 
2.  เน้ือหา    
 2.1  ค าปฏญิาณของลกูเสอืสามญั 
 2.2  กฎของลกูเสอืสามญั 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ตวัอยา่งหวัขอ้ส าหรบัการอภปิราย 
  3.3  แบบบนัทกึผลการอภปิราย 
  3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืท่องค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหน้ายหมูล่กูเสอืจบัสลากกฎของลกูเสอืทัง้ 10 ขอ้ ตามจ านวนทีก่ าหนด  
  3)  ใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ะดมสมองเกีย่วกบัการปฏบิตัตินตามค ากฎของลกูเสอืทีจ่บัสลากได ้

เขยีนลงในกระดาษชารท์พรอ้มน าเสนอ 
 4)  ใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนมารายงาน แลว้ทุกคนแสดงความคดิเหน็และรว่มกนั
สรปุผลการอภปิราย  

  5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิแนวคดิทีค่วรไดแ้ละเสนอแนะใหล้กูเสอืไดป้ฏบิตัติามกฎแท้จรงิ 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีม่ปีระโยชน์     
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง  เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการรว่มมอืในการระดมสมอง และการแสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตุผลของลกูเสอื 
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6.  คณุธรรม 
 1.  ความพอเพยีง 
 2.  ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 3.  ความกตญัญ ู
 4.  ความรบัผดิชอบ 
 5.  อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
 

เพลง 
ลกูเสือธีรราช 

 
 เหล่าลกูเสอืของธรีราช  ทะนงองอาจสบืชาตเิชือ้พงศพ์นัธุ์ 
สมคัรสมานโดยมสีามคัคมีัน่  พวกเราจะรกัรว่มกนั จะผกูสมัพนัธต์ลอดกาล 
มจีรรยา  รกัษาชื่อ   สรา้งเกยีรตริะบอื  เลื่องลอืต่อไปชัว่นาน 
รา่เรงิแจ่มใส ใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน  พวกเราลว้นชื่นบาน  เพราะกจิการลกูเสอืไทย 

 

เกม 
 

แชมป์ยกน ้าหนัก 
 วิธีเล่น 
 1.  ใหล้กูเสอืเขา้แถวรปูวงกลม 
 2.  เมือ่สญัญาณเริม่เล่น ใหล้กูเสอืพยายามยกคนอื่นใหเ้ทา้พน้พื้น 
 3.  ใครถูกยกถอืว่าตาย ออกจากการเล่น 
 4.  คนสุดทา้ยถอืว่าเป็นแชมป์ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง การปฏิบติัตามค าปฏิญาณและกฎของลกูเสือ 

 
 1.  ลกูเสอืไดร้บัมอบหมายการงานใด ไดก้ระท าจนเป็นผลส าเรจ็ 
 2.  แสดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์เป็นนิจ 
 3.  บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกวนั (อยา่งน้อยวนัละ 1 ครัง้) 
 4.  จะตอ้งปฏบิตัตินต่อเพื่อนรว่มหมู ่รว่มคณะของตน และยงัมเีพื่อนต่างโรงเรยีน ต่างอ าเภออกี  

(อยา่งน้อยสปัดาหล์ะ 2 คน) 
 5.  ไมเ่คยถูกลงโทษเพราะความไมถู่กตอ้งเรยีบรอ้ย 
 6.  ไดเ้คยช่วยเหลอืชวีติสตัวแ์ละมคีวามเมตตาสงสารสตัว ์
 7.  ไมเ่คยถูกลงโทษ เพราะขดัค าสัง่บดิา มารดา คร ูอาจารย์ 
 8.  ไมเ่คยหลกีเลีย่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ ารว่มกบัคนอื่น 
 9.  ไดส้ะสมเงนิซึง่หาไดโ้ดยน ้าพกัน ้าแรง หรอืไดอ้ดออมจากทีบ่ดิามารดาใหไ้ว ้แลว้เกบ็ฝาก
ออมสนิไวว้นัละ....................บาท หรอืสปัดาหล์ะ...........................บาท 
 10. เคยทคีวามผดิมาบา้ง แต่ไดก้ลบัตวักลบัใจปฏบิตัเิป็นคนดขีองบา้น ของโรงเรยีนและของ
สงัคม และจะไมท่ าในทางทีเ่สื่อมเสยีอกีเดด็ขาด 
 
ค าปฏิญาณของลูกเสือ 
 
 ค าปฏญิาณของลูกเสอื เป็นถ้อยค าที่กล่าวออกมาด้วยความจริงใจ เพื่อเป็นหลกัยดึเหนี่ยวให้
ลูกเสือปฏิบตัิในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ค าปฏิญาณของลูกเสือสามญั คือ ค ามัน่สญัญาที่ลูกเสือให้ไว้แก่
ผูบ้งัคบับญัชา ต่อหน้าแถว หรอืในพธิทีางลกูเสอื เป็นหลกัสากลซึง่ลกูเสอืทุกประเทศปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั
หมด ต่อหน้าแถว ลูกเสอืจะเป็นพลเมอืงของชาตบิ้านเมอืงก็โดยอาศยัหลกัค าปฏญิาณเป็นอุดมการณ์
น าไปปฏบิตัใินชวีติ 
 ค าปฏญิาณขอ้ 1 “ขา้จะจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ”์ หมายถงึ ลกูเสอืตอ้งมคีวาม
เคารพ บูชา เทิดทูนไว้ด้วยความซื่อสตัย์ จรงิใจ เพราะชาติหมายถึงผืนแผ่นดินและประชาชนที่อยู่
รว่มกนั มธีรรมเนียมประเพณ ีมกีฎหมายอนัเดยีวกนัคุม้ครอง จงึควรปฏบิตัต่ิอชาต ิดงันี้ 
 1.  ประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ี
 2.  เคารพปฏบิตัติามค าสัง่และกฎหมายบา้นเมอืง 
 3.  ประพฤตตินตามธรรมเนียมประเพณีนิยม 
 4.  รกัคนในชาตแิละรกัแผ่นดนิถิน่เกดิของตน 
 
 ศาสนา มพีระคุณแก่เรา คอื ช่วยแนะน าสัง่สอนใหรู้ด้รีูช้อบ และเวน้ความชัว่ ไมใ่หเ้บยีดเบยีน
กนั ประพฤตชิอบทัง้กาย วาจา ใจ ฉะนัน้ลกูเสอืจงึตอ้งเคารพและปฏบิตัต่ิอศาสนาดงันี้ 
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 1.  ประพฤตปิฏบิตัต่ิอกจิการของศาสนา 
 2.  เคารพเชื่อฟังปฏบิตัติามค าสอนโดยมเิลอืกศาสนา 
 3.  ละเวน้การท าความชัว่ กระท าแต่ความด ี
 4.  ท าบุญบา้งในเวลาหรอืโอกาสทีส่ะดวก 
  
 พระมหากษตัรยิ ์ทรงเป็นประมุขของประเทศชาต ิทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสอื
แห่งชาต ิและทรงเป็นมิง่ขวญัของปวงชนชาวไทยทัง้ชาต ิลูกเสอืต้องปฏบิตัดิงันี้  
 1.  แสดงความเคารพสกัการะต่อองคพ์ระประมขุ และพระบรมฉายาลกัษณ์ 
 2.  ไมก่ระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการกระทบกระเทอืนเสื่อมเสยีพระเกยีรตคิุณ 
 3.  ลกูเสอืตอ้งช่วยป้องกนัมใิหค้นอื่นกระท าการนัน้ดว้ย 
 ค าปฏญิาณขอ้ 2 “ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่” การบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่นเป็นเรือ่งส าคญัของ
ลกูเสอืสามญัทีพ่งึปฏบิตั ิลกูเสอืพงึช่วยเหลอืดแูล มใีจเมตตา กรณุา เอือ้เฟ้ือต่อผูอ้ื่น ลกูเสอืกระท าไดทุ้ก
โอกาส เช่น ช่วยพ่อแม ่คร ูอาจารย ์ช่วยเหลอืโรงเรยีนตลอดจนชุมชน 
 ค าปฏญิาณขอ้ 3 “ขา้จะปฏบิตัติามกฎของลูกเสอื” ค าปฏญิาณและกฎของลูกเสอืเปรยีบเสมอืน
ศลีของลูกเสอืทีเ่ป็นหลกัยดึเหนี่ยวใหลู้กเสอืประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ดงีามตามกฎของลูกเสอื 10 ขอ้ อย่าง
เครง่ครดัโดยไมห่ลกีเลีย่ง 
 
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 
 ขอ้ 1. “ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้” คอื เป็นผูม้เีกยีรตเิป็นทีไ่วว้างใจของผูอ้ื่น เชื่อถอืได ้เมือ่กล่าวสิง่
ใดออกไปแล้วต้องรกัษาสจัจะ ปฏบิตัเิหมอืนปากพูดเสมอ เมื่อไดร้บัมอบหมายสิง่ใดต้องท าสิง่นัน้ให้เสรจ็
เรยีบรอ้ยดว้ยความตัง้ใจจรงิจนเตม็ความสามารถ ตามสตกิ าลงัไมเ่พกิเฉยหลกีเลีย่ง 
 ข้อ 2. “ลูกเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ และซื่อตรงต่อผู้มพีระคุณ” 
หมายความว่า จะต้องมคีวามจงรกัภกัดต่ีอประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ด้วยใจจรงิ 
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ประพฤตตินเป็นพลเมอืงด ีปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบแบบแผน ประเพณ ีและมคีวามซื่อตรงต่อพ่อแม่ 
คร ูอาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชาและผูม้พีระคุณ 
 ข้อ 3. “ลูกเสือมหีน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น” หมายความว่า จะต้อง
พยายามท าประโยชน์แก่ผูอ้ื่น เตรยีมพรอ้มเสมอทีจ่ะช่วยชวีติผูอ้ื่นใหร้อดพน้จากอนัตราย 
 ขอ้ 4. “ลูกเสอืเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกบัลูกเสอือื่นทัว่โลก” หมายถงึ ลูกเสอืจะต้อง
เป็นผูโ้อบออ้มอารแีก่คนทัว่ไปโดยไมเ่ลอืกชาตหิรอืชัน้วรรณะโดยถอืว่าเป็นพีน้่องกันทัว่โลก 
 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. “ลกูเสอืมใีจรา่เรงิและไม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก” หมายถงึ เป็นผูม้คีวามยิม้แยม้แจ่มใส     
ไมบ่่น ไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก แมจ้ะพบอุปสรรคก์ต็อ้งฟันฝ่าและอดทน 
 ขอ้ 9. “ลูกเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์” หมายความว่า ลูกเสอืจะต้องเป็นผูรู้จ้กัประหยดั รูจ้กัเกบ็หอมรอม
รบิ ใช้จ่ายอย่างประหยดั ไม่ปล่อยเวลาให้เสยีไปโดยเปล่าประโยชน์ และรู้จกัรกัษาทรพัย์สิ่งของทัง้ของ
ตนเองและผูอ้ื่น 
 ขอ้ 10. “ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ” หมายความว่า ลกูเสอืจะตอ้งประพฤตตินดงีาม 
วาจาเรยีบรอ้ย มจีติใจสะอาด มคีวามสะอาดต่อบาปและเกรงกลวัต่อความชัว่ มสีตเิหนี่ยวรัง้ไม่ยอมกระท า
สิง่ผดิ 
 
การอภิปราย 
 ในฐานะทีล่กูเสอืเคยเป็นลกูเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ตร ี– โท มาแลว้เคยไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัค า
ปฏญิาณและกฎมาพอสมควร ตามความเขา้ใจของลกูเสอืในค าปฏญิาณและกฎแต่ละขอ้ หมายความว่า
อยา่งไร ช่วยกนัอภปิรายและน าผลการอภปิรายเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 (ใหเ้วลาหมูล่ะ 10 นาท ีรายงานต่อทีป่ระชุมใหญ่ หมูล่ะ 2 นาท)ี 
 หมู ่1 ค าปฏญิาณ ขอ้ 1 – 3 
 หมู ่2 กฎ   ขอ้ 1 – 2 
 หมู ่3 กฎ   ขอ้ 3 – 4 
 หมู ่4 กฎ   ขอ้ 5 – 6 
 หมู ่5 กฎ   ขอ้ 7 – 8 
 หมู ่6 กฎ   ขอ้ 9 – 10 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์   
 

ตวัอย่างของความอดทน 
 

 นักล่าสตัวผ์ูย้ ิง่ใหญ่คนหนึ่ง เป็นชาวแอฟรกิาใต้ชื่อ เอฟ ซ ีเซลูส ์(F.C Selous) เป็นตวัอย่างอนั
ดใีนเรื่องของความอดทนแบบลูกเสอื ในเมื่อเขาไปล่าสตัว์ที่บารอดเซแลนด์ (Barotseland) ทางตอน
เหนือของแม่น ้าซมัเบซ ี(Zambesi) เมื่อหลายปีมาแลว้ ในตอนเทีย่งคนืวนัหนึ่ง ค่ายของเขาไดถู้กโจมตี
อยา่งทนัททีนัใด โดยคนพืน้เมอืงฝ่ายศตัรซูึง่เขา้มายงิในระยะใกลแ้ละบุกเขา้มา 
 เขาและคนพืน้เมอืงซึง่มจี านวนต่างกนัหนีกระจดักระจายหลบไปในความมดืและซ่อนตวัอยู่ในกอ
หญ้าสูง เซลูส์เองค้าได้ปืนเลก็ยาวกระบอกหนึ่งและลูกปืนบ้างเลก็น้อยเขาหลบอยู่อย่างปลอดภยัในกอ
หญ้า แต่เขาหาพรรคพวกของเขาไม่พบ และเมื่อเหน็ว่าขา้ศกึได้ยดึค่ายของเขาไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ ทัง้ยงัมี
ความมดือยู่ขา้งหน้าเขา อกีสองสามชัว่โมงพอจะหนีเอาตวัรอด เขาจงึเริม่ออกเดนิทางไปทางทศิใต้ โดย
กลุ่มดาวว่าว (The Southers Cross) เป็นทีห่มาย เขาหมอบคลานผ่านยามของฝ่ายขา้ศกึ แลว้ว่ายน ้าขา้ม
แม่น ้าและในทีสุ่ดกห็นีออกมาได้โดยมเีครื่องแต่งตวัแต่เพยีงเสือ้เชิต้ กางเกงขาสัน้ และรองเทา้ สองสาม
วนัต่อมา ทัง้กลางคนื และกลางวนั เขามุง่เดนิไปทางทศิใต ้และตอ้งหลบซ่อนคนพืน้เมอืงฝ่ายขา้ศกึบ่อยๆ 
เขาไดย้งิกลางเป็นอาหาร 
 คนืวนัหนึ่ง เขาไดเ้ขา้ไปในหมู่บา้นซึง่คดิว่าเป็นมติร แต่แลว้ปืนของเขากถ็ูกขโมยลกัไปเขาจงึต้อง
กลบัเป็นผูห้ลบหนีอกีครัง้หนึ่ง โดยไมม่อีาวุธส าหรบัป้องกนัตนเอง หรอืยงิสตัวเ์ป็นอาหาร อยา่งไรกด็ ีเขา
ไม่ใช่คนทีย่อมแพใ้นเมื่อยงัมโีอกาสแห่งชวีติเหลอือยู่ จงึไดพ้ยายามเดนิต่อไป จนกระทัง่ในทีสุ่ด ไดไ้ปถงึ
สถานทีแ่ห่งหนึ่ง ณ ทีน่ัน่ เขาไดพ้บพรรคพวกของเขาบางคน ซึง่หลบหนีมาไดเ้ช่นกนั หลงัจากนัน้ กร็อน
แรมต่อมาจนถงึทอ้งถิน่ที่เป็นมติรดว้ยความปลอดภยั แต่คนพวกนี้คงต้องประสบความยากล าบากอย่าง
มหนัต์ สามสปัดาหไ์ดผ้่านพ้นไปนับตัง้แต่ถูกโจมต ีและส่วนใหญ่เซลูสต์้องอยู่คนเดยีว ถูกไล่ตดิตาม อด
อาหาร หนาวอยา่งสาหสั ในตอนกลางคนื และรอ้นเหงือ่หยดในตอนกลางวนั 
 ไม่มคีนใดที่จะผ่านความล าบากเช่นนี้มาได้ เว้นเสยีแต่ว่าจะมคีวามอดทนเป็นพเิศษ แต่เซลูส์
เป็นคนซึง่ไดบ้ ารุงตนเองใหแ้ข็งแรงมาตัง้แต่เดก็ ดว้ยการรกัษาตวัและออกก าลงักายและเขากต็ัง้ใจบาก
บัน่อยูต่ลอดเวลา 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ถ้าท่านต้องการผ่านพ้นการผจญภยัเช่นนี้ดว้ยความปลอดภยัในเมื่อท่านเป็นผู้ใหญ่

และมใิช่ดแีต่ปาก ท่านจะต้องฝึกอบรมตนเองให้แขง็แรงมอีนามยัด ีและคล่องแคล่ว
วอ่งไว ตัง้แต่เดก็ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4   ความเป็นพ่ีน้องของลูกเสือทัว่โลก              เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืเขา้ใจความหมายของความเป็นพีน้่องของลกูเสอืทัว่โลก 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 กฎของลกูเสอื 
 2.2  ความหมายของกฎของลกูเสอืขอ้ที ่4 “ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคน และเป็นพีน้่องกบั 
  ลกูเสอือื่นทัว่โลก” 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.กิจกรรม 
 4.1   พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2   เพลง หรอืเกม 
 4.3   กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาและน าอธบิายถงึความหมายของความเป็นพีน้่องของลกูเสอื 
    ทัว่โลกว่ามคีวามหมายและขอบขา่ยความเป็นพีน้่องอยา่งไรบา้ง 
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืรว่มอภปิรายแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่อไปนี้ 
    ประเดน็ที ่1 ถา้ลกูเสอืจะเป็นมติรของคนทุกคนและลกูเสอือื่นๆ มแีนวทางปฏบิตัิ 
      อยา่งไร? จงึจะถอืว่า “เป็นมติร” 
    ประเดน็ที ่2 ท าอย่างไรลกูเสอืจงึจะเป็นมติรกบัลกูเสอืทัว่โลกได้ 
    ประเดน็ที ่3 ลกูเสอืจะปฏบิตัตินอย่างไรจงึจะถอืว่า ตวัลกูเสอื กองลกูเสอื  
      กลุ่มลกูเสอืของตวัเอง เป็นมติรกบัลกูเสอืทัว่โลก 
  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าเสนอความคดิเหน็ของหมูต่นเองต่อทีป่ระชุมกอง  
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิแนวคดิเรือ่งของความหมายและการน าสู่การปฏบิตัตินใหเ้ป็น 
    พีน้่องลกูเสอืทัว่โลก 
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    -  การจะเป็นมติรกบัผูอ้ื่นได ้ตอ้งพยายามเขา้ใจคนอื่น เขา้ใจอารมณ์ ความรูส้กึความ
ตอ้งการของผูอ้ื่น ทีแ่ตกต่างไปจากเรา แลว้ปฏบิตัต่ิอเขาอยา่งเป็นมติร เหน็อกเหน็
ใจผูอ้ื่น 

     -  ยอมรบัความคดิเหน็และการแสดงออกของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจากเรา ท าไดเ้ท่าเรา  
       แลว้แสดงความชื่นชมยนิดดีว้ยความจรงิใจ 
    -  ประพฤตปิฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นดุจญาต ิโดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิไมเ่ลอืกชาต ิศาสนา สผีวิ  
                        ความยากจน   ความรวย ถอืว่าทุกคนมคีวามด ีเป็นมติรต่อกนั ไมก่า้วรา้ว รงัแก  
                        ขม่แหงผูอ้ื่นฯ 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตจากการอภปิรายในหมูแ่ละการน าเสนอความคดิเหน็ทีเ่หมาะสมของหมู่ 
 5.2 ซกัถามความเขา้ใจและวธิกีารปฏบิตัตินเป็นมติร พีน้่อง กบัลกูเสอือื่น 
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความกตญัญ ู
 2. ความรบัผดิชอบ 
 3. อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 
เพลง 

มิตรดี 
 

 มติรดเีป็นทีพ่ึง่พา   ทุกคราเดอืดรอ้นเศรา้ใจ 
หาทางขจดัปัดภยั   ใหล้ีห้นีไกลเมือ่ยามอบัจน 
มติรเลวมแีต่สอพลอ   ยกยอเพื่อหวงัประโยชน์ตน 
หากมภียัตอ้งผจญ   พวกนี้ทุกคนเลีย่งลีห้นีไกล 
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ใบความรู้ 
กฎของลกูเสือ 

 
 กฎของลูกเสอืเป็นรากฐานส าคญัทีข่บวนการลูกเสอืไดส้รา้งขึ้น ในกฎของลูกเสอืไดพู้ดไวถ้งึวถิี
ชวีติทีล่กูเสอืแต่ละคนตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิ
 มบีางสิ่งบางอย่างที่ท าให้กฎของลูกเสือแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆ กล่าวคือกฎหมายของ
ประเทศหรอืของทอ้งถิน่จะระบุใหพ้ลเมอืงตอ้งท าหรอืตอ้งไมท่ า แต่กฎของลกูเสอืไมเ่ป็นเช่นนัน้  
เพราะมไิดบ้งัคบัใหป้ฏบิตั ิแต่เป็นการปฏบิตัดิว้ยความสมคัรใจ 
 กฎของลูกเสอืแต่ละขอ้จะมคี าทีม่คีวามหมายส าคญัฯ ปรากฏอยู่ ซึง่เป็นความหมายอนัลกึซึ้งที่
ลกูเสอืทุกคนตอ้งท าความเขา้ใจใหด้ ีและสามารถอธบิายใหผู้อ้ื่นฟังได้ 
 
ความหมายของกฎของลูกเสือ 
 กฎของลกูเสอื 10 ขอ้ ดงักล่าวไวข้า้งตน้นัน้ พอจะกล่าวถงึความหมายทีเ่ป็น “หวัใจ” ของกฎ 
แต่ละขอ้ได ้ดงันี้ 
 ลกูเสอืคอื........ 
 ขอ้ 1 :  ผูม้เีกยีรต ิ ลูกเสอืต้องพูดความจรงิ รกัษาค ามัน่สญัญา มคีวามซื่อสตัยท์ี่

แสดงใหทุ้กคนเหน็ได ้
 ขอ้ 2 :  ผูจ้งรกัภกัด ี ลูกเสือต้องมีความจริงใจต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ตลอดจนครอบครวั ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื เพื่อนและโรงเรยีน 
 ขอ้ 3 :  ผูบ้ าเพญ็ประโยชน์ ลูกเสือเกี่ยวข้องกับคนทุกคนด้วยการกระท าใดๆ เป็นการ

ช่วยเหลอืดว้ยความสมคัรใจ ไมต่อ้งการสิง่ตอบแทนหรอืรางวลั 
 ขอ้ 4 :  ผูเ้ป็นมติร ลูกเสอืเป็นมติรกบัคนทุกคน และเป็นพี่น้องกบับรรดาลูกเสอื

อื่น โดยพยายามเขา้ใจคนอื่น ยอมรบันับถอืความคดิและการ
แสดงออกของคนอื่นมากกว่าของตนเอง 

 ขอ้ 5 :  ผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ย ลูกเสือมีความสุภาพเรียบร้อยกับคนทุกคนโดยไม่แบ่งชัน้
วรรณะมมีารยาทดงีามทีจ่ะท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 

 ขอ้ 6 :  ผูเ้มตตากรณุา ลูกเสอืเขา้ใจแล้วว่าความสุภาพจะสร้างความแขง็แกร่งให้กบั
ตนเอง และจะปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นเหมอืนกบัทีเ่ขาตอ้งการไดร้บั เขา
จะไมท่ ารา้ยหรอืฆา่สิง่ทีม่ชีวีติอื่นๆ โดยไมม่เีหตุผลอนัควร 

 ขอ้ 7 :  ผูเ้ชื่อฟังค าสัง่ ลูกเสอืเป็นผูป้ฏบิตัติามกฎเกณฑข์องครอบครวั โรงเรยีน และ
กองลูกเสอืของตน และจะปฏบิตัิตามกฎหมายของบ้านเมอืง 
ถ้าคดิว่ากฎเกณฑ์ใดไม่ยุติธรรม ลูกเสอืก็สามารถหาวิธีการ
แกไ้ขปรบัปรงุมากกว่าการไมเ่คารพเชื่อฟังใคร 
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 ขอ้ 8 :  ผูร้า่เรงิ ลูกเสอืจะร่าเรงิแจ่มใสและต่อสูก้บัปัญหาหรอือุปสรรคทีป่รากฏ
ในงานของเขาได ้และจะพยายามท าใหผู้อ้ื่นมคีวามสุข 

 ขอ้ 9 :  ผูม้ธัยสัถ ์ ลูกเสอืควรประหยดัเงนิเพื่อไวใ้ชใ้นคราวที่จ าเป็นหรอืเมื่อยาม
ทีเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย แต่ในบางครัง้กไ็ม่ควรตระหนี่จนเกนิไปเพราะ
อาจท าใหสุ้ขภาพรา่งกายทรดุโทรม 

 ขอ้ 10:  ผูป้ระพฤตชิอบ ลูกเสอืจะเป็นผู้มคีวามสะอาดทัง้กาย ใจ ความคดิ ตลอดจน 
การพูดจา นอกจากนัน้ลูกเสอืจะต้องมองโลกในแง่ด ีโดยพูด
เพื่อสรา้งสรรคม์ากกว่าท าลาย 

 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ลกูเสือเป็นมิตรของคนทุกคน 
        น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 งานชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่23 ณ ประเทศญีปุ่่ น เมือ่ปี 2015 มปีระเทศต่างๆ เขา้รว่ม 142 ประเทศ 
ลูกเสอืและผูเ้กี่ยวขอ้งร่วมงานกว่าสามหมื่นคน ส าหรบัประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมประมาณ 300 กว่าคน หนึ่ง
ในจ านวนนัน้มลีกูเสอืธนากรซึง่เป็นลูกเสอืต่างจงัหวดั ไดม้โีอกาสเขา้รว่มดว้ย ธนากรภาคภมูใิจและตื่นเต้น
มากเพราะเป็นการเดนิทางไปต่างประเทศเป็นครัง้แรกในชวีติของเขาดว้ย เมื่อเสรจ็สิน้งานชุมนุมธนากรก
ลบัมาดว้ยความภาคภูมใิจมากยิง่กว่าก่อนไปเสยีอกี ผูอ้ านวยการโรงเรยีนใหธ้นากรเล่าสิง่ประทบัใจที่เขา
ไดร้บัใหเ้พื่อนทีโ่รงเรยีนฟัง 
 ธนากรเล่าว่างานชุมนุมลูกเสือโลก เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “World Scout Jamboree” 
“Jamboree” เป็นภาษาอาฟรกินัซลู ูหมายถงึทีช่นเผ่าเรยีกพรรคพวกใหม้ารว่มกนัชุมนุมเป็นจ านวนมาก
การไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครัง้ที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่ นครัง้นี้  ธนากรมีความประทับใจในวัน
แลกเปลี่ยนวฒันธรรม หรอื Culture Day ในวนัที่มกีารแลกเปลี่ยนวฒันธรรมหลากหลายด้านทัง้ด้าน
อาหาร การละเล่น ฯลฯ ธนากรชอบการท างานร่วมกันตามโครงการที่สมคัรใจ เขาได้ฝึกเรื่องความ
รบัผดิชอบทีจ่ะจดจ าไม่มวีนัลมืเลื่อนกค็อืการไดอ้ยูร่ว่มกนัฉันทพ์ีน้่องของบรรดาลกูเสอืประเทศต่างๆ แม้
จะต่างเชื้อชาต ิศาสนา วฒันธรรม เพศและวยั แต่ก็ไม่สามารถกดีกัน้ความสามคัคผีูกพนักนัได้เลยท า
ใหธ้นากรนึกถงึกฎของลูกเสอืขอ้ที ่4 ทีว่่า “ลูกเสอืเป็นมติรของคนทุกคนและเป็นพีน้่องกบัลูกเสอือื่นทัว่
โลก เพื่อนๆ คุณครแูละบุคลากรในโรงเรยีนชื่นชมธนากรเป็นบุคคลตวัอย่างทีน่ าชื่อเสยีงมาสู่โรงเรยีน  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคน และเป็นพีน้่องกบัลกูเสอือื่นทัว่โลก  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3   วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5   การผกูเง่ือน                    เวลา  3  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถผกูเงือ่นทีจ่ าเป็นส าหรบัช่วยชวีติคนทีป่ระสบอุบตัภิยัได ้ 
 
2.  เน้ือหา 
 การใชป้ระโยชน์ของการผูกเงือ่น บ่วงสายธนู บ่วงสายธนู 2 ชัน้ บ่วงสายธนู 3 ชัน้ บ่วงสายธนู  
พนัหลกั และเงือ่นเก้าอี ้
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง  
  3.2  เกม 
  3.2  เชอืกประจ ากาย ไมพ้ลอง/ไมไ้ผ่ แผนภูมเิงือ่นชนิดต่าง ๆ 
  3.3  ใบความรูห้รอืแบบจ าลองการผกูเงือ่น 
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.กิจกรรม 

4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม  
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามฐาน และใหล้กูเสอืไดฝึ้กปฏบิตัิ 

  ฐานที่ 1  เงือ่นบ่วงสายธนู   
  ฐานที ่2   เงือ่นบ่วงสายธนู 2 ชัน้ 
  ฐานที่ 3  เงือ่นบ่วงสายธนู 3 ชัน้  
 (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสรปุความรูท้ีไ่ดรู้ร้ว่มกนั 

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

4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม  
  3)  กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
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    (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามฐาน และใหล้กูเสอืไดฝึ้กปฏบิตัิ 
     ฐานที ่1 เงือ่นบ่วงสายธนูพนัหลกั 

   ฐานที ่2 เงือ่นเกา้อี ้
   ฐานที ่3    ทดสอบการผกูเงือ่นทัง้ 5 ชนิด  

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

 
4.3  กิจกรรมครัง้ท่ี 3 

  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม  
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    -  ผูก้ ากบัลูกเสอืสนทนาถงึเหตุการณ์อนัตรายที่เกดิขึน้และอาจมคีนต้องการขอความ

ช่วยเหลอื เช่น  การช่วยคนตกน ้า  การช่วยคนตกเหว  การไต่จากทีสู่ง ชัว่โมงนี้จงึ
เป็นกจิกรรมการน าเงื่อนไปใชป้ระโยชน์ โดยผูก้ ากบัลูกเสอืใหน้ายหมู่จบัสลากเงื่อน
เชอืกทีก่ าหนด แลว้รว่มกนัระดมความคดิในการแสดงบทบาทสมมตุโิดยใชเ้งือ่นทีจ่บั
สลากไดไ้ปใชใ้นการช่วยเหลอืผูท้ีต่กอยูใ่นอนัตรายไดอ้ยา่งไร  

  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีส่ ัน้เป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏบิตัิ 
 
6.  คณุธรรม 
 ความรบัผดิชอบ 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 
เพลง 

เพลง รกักนัไว้ 

   (สรอ้ย)   เราตอ้งรกักนัไว ้  เราตอ้งรกักนัไว ้  เราตอ้งรกักนัไว้ 
    โอ…ลกูเสอื   เชือ้ชาตไิทย    สดชื่นแจม่ใจ   จติใจร่าเรงิ 
    เราลว้นต่างบนัเทงิ รื่นเรงิส าราญ   (สรอ้ย) 
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  เพลง ลกูเสือไทย (แลค็ตาซอย)  

     ลกูเสอืส ารองลกูเสอืสามญั  พวกเรายดึมัน่กฎลกูเสอืไทย 
    ช่วยเหลอืผูอ้ื่นไมว่่าชนชาตใิด   เราภูมใิจทีไ่ดท้ าด ี
 
 
 

เพลงเง่ือน 
เชอืกขนาดเท่ากนั ต่อกนัดว้ยเงือ่นพริอด   

สองเสน้ไมเ่ท่ากนัตลอด สมาธสิอดต่อเป็นเสน้ยาว 
บ่วงสายธนู อาจช่วยกู้ชวีติยนืยาว 

กระหวดัไม ้ใชเ้ชอืกยาว ๆ (ซ ้า)  ลากอา้วๆ ไมห่ลุดขาดเอย 
 
เกม   

มงักรกินหาง 
 

วิธีเล่น   
 แบ่งลูกเสอืออกเป็น  3 - 4 แถว จบัเอวต่อกนัเป็นแถว คนที่ยนือยู่หวัแถวเป็นปากมงักร คนที่
เป็นปากมงักร  พยายามไล่จบัคนท้ายแถวของมงักรตวัอื่นๆ  ถ้าแถวใดถูกจบักต็้องต่อกนั ในทีสุ่ดจะมี
แถวเดยีวเป็นมงักรหางยาว  แลว้หวัมงักรกไ็ล่จบัหางมงักรของตวัเอง 

การตดัสิน 
หวัมงักรจะตอ้งไล่จบัหางมงักรของตวัเองใหไ้ด ้ การเล่นจงึสิน้สุดลง 
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ใบความรู้ 
การผกูเง่ือน 

 1. เง่ือนบ่วงสายธนู 
 ประโยชน์ 
        1. ใชผ้กูสตัวก์บัหลกัตน้ไม ้ สตัวส์ามารถเดนิหมนุรอบๆได ้
        2. ใชผ้กูกบัเรอืกบัหลกั เมือ่น ้าขึน้หรอืลงบ่วงจะเลื่อนลงไดเ้อง 
        3. ใชเ้ป็นบ่วงช่วยคนตกน ้า  หรอืใชค้ลอ้งคน  เพื่อนหยอ่นตวัจากทีส่งูลงสู่ทีต่ ่า 
        4. ใชค้ลอ้งคนัธนู   
 
 วิธีการผกู 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                ขัน้ตอนที ่1                                     ขัน้ตอนที ่2                       
 

    
 
 
 
 
 
                               ขัน้ตอนที ่3                                      ขัน้ตอนที ่4 
 
        1. ขดเชอืกใหเ้ป็นบ่วงคลา้ยเลขหก 
         2. จบัปลายเชอืกสอดเขา้ไปในบ่วง สอดจากดา้นล่าง 
         3. จบัปลายเชอืกออ้มหลงัเลขหก  แลว้วกสอดปลายลงในบ่วงเลขหกและจดัเงือ่นใหแ้น่น 
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 2. เง่ือนบ่วงสายธนู 2 ชัน้ 
              ประโยชน์ 
               1. ช่วยคนทีห่มดสต ิ โดยการคลอ้งดงึคนจากทีต่ ่าขึน้สู่ทีส่งู เช่น ช่วยคนขึน้จากก้นเหวจากบ่อ   
เป็นตน้หรอืช่วยคนจากทีส่งูลงสู่พืน้ดนิ 
               2. ใชค้ลอ้งกบัเสาหรอืตน้ไม ้ ท าใหแ้ขง็แรงทนทานจากการยดึ 
               3. ใชผ้กูคลอ้งขอเหลก็ เพื่อใชเ้กีย่วยกสิง่ของหรอืหยอ่นลงในทีต่ ่าๆ 

 
     วิธีผกู 
        
 
 
 
 
 
             

                    ขัน้ที ่1                                ขัน้ที ่2                                  ขัน้ที ่3 
 
 
 
 

 
 
                     ขัน้ที ่4                               ขัน้ที ่6 
    
     1. ขดเชอืกทีท่บกนัใหเ้ป็นห่วงคลา้ยเลขหก 
     2. จบัปลายเชอืกสอดเขา้ไปในบ่วงเลขหก จะเกดิบ่วง A 
     3. จบัปลายเชอืกมาคลอ้งบ่วง A 
     4. ดงึเชอืกเสน้บนขึน้  และพลกิเชอืกเสน้ล่างกลบัขึน้  และดงึเชอืกใหแ้น่น 
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 3. เง่ือนบ่วงสายธนู 3 ชัน้ 
     ประโยชน์ 

     1. ใชผ้กูกบัขอ้เหลก็ไดท้ลีะหลายขอ้  เพื่อใชเ้กีย่วยกสิง่ของหรอืหยอ่นสิง่ของ 
     2. ใชก้บัปั้นจัน่ยกสิง่ของ 
   3. ช่วยดงึผูท้ีต่ดิอยูใ่นทีต่ ่า  ซึง่ใชแ้ทนเงือ่นบ่วงสายธนูสองชัน้ และเกา้อีไ้ด้   
 
    วิธีผกู 
 
 
 
 
 
 

                      ขัน้ที ่1                                ขัน้ที ่2                                ขัน้ที ่3  
 
 1. ขดเชอืกทีท่บกนั  ใหค้ลา้ยกบัเลขหก 
    2. จบัปลายเชอืกสอดเขา้ไปในบ่วง แลว้ดงึออ้มขึน้ลอดใตเ้ชอืก 
    3. น าปลายเชอืกดา้นเดมิสอดลงบ่วงอกีครัง้ 
    4. ขยายปลายเชอืกใหเ้ป็นบ่วงขนานกบับ่วงเดมิ  แลว้ดงึเชอืกใหแ้น่น 

 
 4. เง่ือนบ่วงสายธนูพนัหลกั  
     ประโยชน์ใชผ้กูเชอืกพนัหลกัใหแ้น่นเพื่อประโยชน์ในงานต่างๆ เช่น คลอ้งสตัว ์คลอ้งเรอื 
เป็นตน้ 

 
              วิธีผกู 

       

 1. ขดเชอืกใหเ้ป็นบ่วงคลา้ยเลขหก 
        2. จบัปลายเชอืกสอดเขา้ไปในบ่วง สอดจากดา้นล่าง 
        3. จบัปลายเชอืกออ้มหลงัเลขหก แลว้วกสอดปลายลงในบ่วงเลขหกและจดัเงือ่นใหแ้น่น 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสร้างเสริมทักษะชีวิต  ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 41 
 

      5. เง่ือนเก้าอ้ี 
                ประโยชน์ 
  1. ช่วยคนทีต่ดิอยู่บนทีสู่ง  เช่น ตกึ  อาคาร  ตน้ไม ้  เป็นตน้ 
         2. ช่วยคนทีต่ดิอยูใ่นทีต่ ่า  เช่น กน้บ่อ  เหว  เป็นตน้ 
 
      วิธีผกู       
 
 
 
 
 
 
 

                         ขัน้ที ่ 1                              ขัน้ที ่ 2                                ขัน้ที ่ 3 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

                        ขัน้ที ่ 4                             ขัน้ที ่ 5 
       
 1.  ท าเชอืกเป็นสองบ่วงสลบัขา้งกนัแลว้ดงึบ่วงทัง้สองซอ้นกนั จากนัน้ดงึแต่ละดา้นตามแนว
ลกูศร 
       2.  จะเกดิเป็นบ่วง A และ B น าเชอืกเสน้ทีห่นึ่งคลอ้งบ่วง A และน าปลายเชอืกเสน้ทีส่องคลอ้ง
บ่วง B 
      3.  ดงึเชอืกทัง้สองเสน้  และบ่วง AB ใหแ้น่น 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์   
 

ค้างคาวเลือกพวก 
 
 คา้งคาวนัน้ถอืว่าตนก็มปีีกเหมอืนนก เเละกม็หีูเหมอืนสตัวอ์ื่นทัว่ๆ ไปดงันัน้เมื่อนกยกพวกไป
ต่อสู้กบัสตัว์อื่นๆ ค้างคาวก็ขอตวัไม่เขา้ขา้งฝ่ายใด โดยท าตวัเป็นกลางเเต่เมื่อพวกของนกมที่าทวี่าจะ
ชนะ ค้างคาวก็ประกาศตวัไปเขา้กบัฝ่ายนกต่อมาพวกนกจะพลาดท่าเสยีทเีเก่สตัวอ์ื่นๆ ค้างคาวกผ็ละ 
จากนกไปเขา้พวกกบัสตัว์อื่นๆ ต่อมานกต่อสู้จนใกล้จะได้ชยั ค้างคาวก็กลบัมาอยู่ขา้งฝ่ายพวกนกอีก 
เมื่อนกกบัสตัวอ์ื่นๆ ท าสญัญาสงบศกึเเละเป็นมติรต่อกนั ทัง้สองต่างกข็บัไล่คา้งคาว ไม่ยอมใหเ้ขา้พวก
ดว้ยคา้งคาวอบัอายจงึไปซ่อนตวัอยูใ่นถ ้า จะออกจากถ ้าไปหาอาหารในตอนกลางคนืเท่านัน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้ว่า  ผูท้ีข่าดความจรงิใจ ไมม่ใีครอยากคบหาดว้ย 
 

ราชสีหก์บัหนู 
 

 ขณะทีร่าชสหีต์วัหนึ่งก าลงันอนหลบัอยู่ในป่าใหญ่มแีม่หนูตวัหนึ่งเดนิผ่านมาอย่างรบีเร่งมนัคดิ
ว่าก าลงัเดนิแหวกพงหญา้อยูแ่ต่ทีจ่รงิกลบักลายเป็นขนล าแพนคอของราชสหี์ !!! 
 “ใคร?? ใครมนับงัอาจรบกวนการนอนของขา้ ? ”ราชสหีค์ ารามพรอ้มกบัใช้มอือนัใหญ่โตตะปบ
แม่หนูไว้ทนัท“ีนึกว่าอะไร..ที่แท้ก็เป็นแค่หนูตวัเลก็ ๆไม่พอยาใส้เป็นอาหารมือ้กลางวนัของขา้หรอก”  
แม่หนูได้แต่อ้อนวอนขอชวีติ “ได้โปรดไว้ชวีติด้วยขา้ยงัมลีูกตวัเลก็ ๆเจด็ตวัต้องเลี้ยงดู ถ้าท่านเมตตา
ปล่อยขา้ไปสกัวนัหน่ึงขา้จะกลบัมาตอบแทนพระคุณของท่านใหจ้งได้” 
 “เจา้ตวัเลก็แค่นี้เอง จะมปัีญญาช่วยเหลอือะไรขา้ไดล้่ะ”ราชสหีห์วัเราะอย่างขบขนั แลว้กป็ล่อย
แมห่นูไปในทีสุ่ดแมห่นูไดแ้ต่ขอบคุณซ ้าแลว้ซ ้าเล่าก่อนทีจ่ะจากไป 
 ต่อมาไม่นานราชสหีต์วันัน้ไดอ้อกล่าเหยื่อ แต่พลาดท่าไปตดิอยู่ในตาข่ายทีน่ายพรานวางดกัไว้  
 " กาววว.์.."ราชสหีร์อ้ง และพยายามดิน้รนใหห้ลุดจากตาข่าย แต่กไ็มส่ าเรจ็ 
 แมห่นูกบัลกู ๆของมนัไดเ้ดนิทางผ่านมาทางนัน้พอด.ี. ไดย้นิเสยีงรอ้งของราชสหีก์จ็ าไดพ้วกมนั
แมล่กูจงึช่วยกนัใชฟั้นอนัแขง็แรงแทะเชอืกตาขา่ยจนขาดออกจากกนั ช่วยราชสหีใ์หพ้น้ภยัจากพรานป่า
ซึง่ก าลงัถอืปืนรบีเดนิมาพอด ี
 “ขอบคุณพวกเจ้ามาก พวกหนูใจดีทัง้หลาย เราไม่เคยคาดคดิมาก่อนเลยว่าสตัว์ที่มตีวัเลก็ๆ
อย่างพวกเจา้จะมจีติใจสูงส่ง รูจ้กัตอบแทนคุณอย่างทีเ่คยบอกเราต้องขอโทษทีแ่ต่ก่อนนัน้ไม่เชื่อว่าเจา้
จะช่วยเราได”้แลว้ราชสหีก์จ็ากไปอยา่งรวดเรว็.... 
 

 เร่ืองน้ีสอนให้ว่า  ถงึแมจ้ะตวัเลก็มพีลงัเพยีงน้อยนิดแต่ถ้าร่วมมอืร่วมพลงักนัแลว้จะสามารถ
เปลีย่นเป็นพลงัอนัยิง่ใหญ่ได ้
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คนตดัไม้กบัเทพารกัษ์ 
 

 เทพารกัษ์รูส้กึสงสารคนตดัไมท้ีน่ัง่รอ้งไหอ้ยู่รมิล าธาร เขาท าขวานตกลงไปในล าธารและกลวัว่า
จะหมดอาชพีเพราะไมม่เีครือ่งมอืท ากนิ        
 เทพารกัษ์จงึลงไปงมเอาขวานทองค ามาให ้แต่คนตดัไมเ้ป็นคนซื่อจงึตอบว่าขวานทองนัน้ไม่ใช่
ของตนครัน้เทพารกัษ์งมเอาขวานเงนิมาใหเ้ขากไ็มร่บัอกี เทพารกัษ์จงึงมเอาขวานเหลก็ธรรมดาๆ มาให้
คนตดัไม้ดใีจมากบอกว่าเป็นขวานของตน เทพารกัษ์ชื่นชมในความซื่อสตัย์ของคนตดัไม้ จงึมอบทัง้
ขวานทองเเละขวานเงนิใหเ้ขาเป็นของขวญัคนตดัไมด้ใีจมากและกลบับา้นไปเล่าใหเ้พื่อนบา้นฟัง 
    แต่เพื่อนบ้านเป็นคนโลภ จงึรบีเขา้ป่าตดัไมเ้เล้วเเกล้งท าขวานตกลงไปในล าธาร
เพื่อใหเ้ทพารกัษ์มาช่วยบา้งเมื่อเทพารกัษ์งมเอาขวานทองค ามาใหช้ายโลภรบีตอบรบัว่าเป็นขวานของ
เขาเทพารกัษ์เหน็ชายผูน้ัน้พูดเทจ็และโลภมากจงึทิง้ใหเ้ขานัง่รอ้งไหต้ามล าพงัเพราะเขาไม่เหลอืแม้แต่
ขวานเหลก็ 

เร่ืองน้ีสอนให้ว่า  ความซื่อยอ่มน าความเจรญิใหไ้ดด้กีว่าความโลภ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3   วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 6  โครงการบุกเบิก               เวลา    2    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืสามารถบอกประโยชน์และแสดงวธิผีกูแน่นแบบต่างๆ ได้ 
 1.2  ลกูเสอืท าโครงการบุกเบกิ 1 โครงการ โดยการผกูแน่นอย่างน้อย 2 วธิี 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1  การผกูแน่น  
 2.2  การใชป้ระโยชน์ของการผกูแน่น 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1  แผนภูมเิพลง 
3.2  เกม 
3.2  เชอืกผกูแน่น  
3.3  ไมพ้ลอง / ไมไ้ผ่  
3.4 ใบความรู ้ 
3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
4.กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืเรยีน ตามระบบฐานดงันี้ 

   ฐานที ่1  การผกูทแยง    
   ฐานที ่2  การผกูกากบาท 
    ฐานที ่3  การผกูประกบ 2 ประกบ 3   
  (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปบทเรยีน  

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

  (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอื ฝึกปฏบิตัโิครงการบุกเบกิ โดยการท าตอมอ่สะพาน
   (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืทดลองความคงทนและการใชง้านไดจ้รงิ 

       (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุบทเรยีน 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง  เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และประเมนิการปฏบิตัิ 
 
6.  คณุธรรม 
 ความรบัผดิชอบ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
เพลง 

เพลง ร่วมใจ 
 (สรอ้ย)  รว่มใจเราพรอ้มใจ รว่มใจเราพรอ้มใจ รว่มใจเราพรอ้มใจ   งานน้อยใหญ่รว่มใจกนัท า 
   พวกเราลกูเสอืไทยต่างพรอ้มใจสามคัค ี น ้าใจของเรากลา้ผจญบากบัน่อดทนหมัน่ท า
ความด ี ผกูมติรและมไีมตรเีหมอืนดัง่น้องพีร่บัความชื่นบาน 
 (สรอ้ย)  รว่มใจเราพรอ้มใจ……………………… 
   พวกเราลกูเสอืไทยบุกป่าไปลุยน ้านอง แมเ้ราจะฝ่าภยัพาลแต่จติเบกิบาน เพราะความ
ปรองดอง  ชมฟ้าและน ้าล าคลอง  เสยีงคกึคะนองรอ้งเพลงเพลนิใจ 

 
เกม 

ขึ้นเขาลงห้วย 
ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลกึ ระยะระหว่างหมู่  3  ก้าว ให้คนสุดท้าย(รองนายหมู่) ยนืตรง คน

ต่อมายนืก้มหลงั คนถดัไปยนืถ่างขา(สลบักนัไปเรื่อยๆ จนถงึหวัแถว) เมือ่สญัญาณเริม่ใหร้องนายหมู่เป็น
ผู้วิง่ จะมุดหรอืกระโดดสุดแต่คนที่อยู่ขา้งหน้าจะยนืในท่าใด (ถ้ายนืก้มหลงั ให้กระโดดถ้ายนืถ่างขา ให้
ลอด) 

การตดัสิน  หมูใ่ดหมดก่อน  และนัง่ลงก่อนเป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้ 
การผกูแน่น 

 
      1. การผกูทแยง 

ประโยชน์ 
1)  ใชผ้กูนัง่รา้นในการก่อสรา้ง 
2)  ผกูไมค้ ้ายนัเสาป้องกนัเสาลม้ 
3)  ใชผ้กูตอมอ่เสาสะพาน 
 
วิธีผกู 

 1) วางไม ้2 ท่อนซ้อนกนัเป็นรูปทแยง ใช้ปลาย
เชอืกด้านหนึ่งคล้องรอบไมเ้สาทัง้ 2 ท่อน ผูกด้วยเงื่อน
ผกูซุง 

2)  ดงึปลายเชอืกลงทางขวา ให้เงื่อนแน่น แล้ว
พนัออ้มรอบเสาทัง้ 2 ท่อนอกี 3 - 4 รอบ 

3)  พนัทแยงรอบเสาทัง้คู่อกี 3 รอบ 
4)  หกัคอไก่ 2 – 3 รอบ 
5)  ลงดว้ยเงือ่นตะกรดุเบด็ 

 

     2.  ผกูกากบาท 
ประโยชน์ 
1) ใชใ้นงานก่อสรา้ง ท านัง่รา้นทาสอีาคาร 
2) ใชใ้นงานสรา้งค่ายพกัแรม อุปกรณ์การพกัแรม 
 
วิธีผกู 

 1)  วางไม ้2 ท่อนซอ้นกนัเป็น
รปูกากบาท ผกูเงือ่นตะกรดุเบด็ทีห่ลกั
อนัตัง้หรอือนันอน แล้วแต่งงานปลาย
เ ชื อ ก ส่ ว น ที่ เ ห ลื อ ใ ห้ เ ข้ า กั น ใ ห้
เรยีบรอ้ย (ขึน้ตน้ดว้ยเงือ่นตะกรุดเบด็
ที่หลกัต้นหนึ่ง แล้วแต่งงานเชือกกับ
ปลายเชอืก) 
 2)  อ้อมเชอืกลอดใต้ไม้อนันอนทางด้านขวา ดงึให้ตึงมอื พาดข้ามอนัตั ้งด้านล่าง ลอดอนันอน
ดา้นขวาเป็นอนัครบรอบ พนัอยา่งนี้สกั 3 - 4 รอบ ดงึใหต้งึทุก ๆ รอบ (พนัเชอืกออ้มหลกัทัง้สอง) 
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 3)  หกัคอไก่ คอื การพนัรอบเงื่อนในขัน้ที่ 2 เพื่อรดัเชอืกให้ตงึ จะได้ไม่รูดลง (หกัคอไก่เพื่อ
รดัเชอืกให้แน่น) 
 4) เมื่อหกัคอไก่ได ้2–3 รอบ และดงึเชอืกใหต้งึแล้ว ใหจ้บลงดว้ยเงื่อนตะกรุดเบด็ทีไ่มอ้นันอนซึ่ง
เป็นคนละตน้กบัขอ้ 1) 
3. วิธีการท าตอม่อสะพาน 

การสร้างตอม่อสะพาน คอื ความต้องการขัน้แรกของการบุกเบกิอย่างหนึ่ง ทัง้ยงัเป็นเครื่อง
ทดสอบวชิาลกูเสอืโทอกีดว้ย 

รปูแบบของตอมอ่สะพานอาจผดิแผกกนัไปบา้ง ตามความตอ้งการของงานทีแ่ตกต่างกนัออกไป      
แต่ปกตคิวรมลีกัษณะดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1  ปลายเสาของตอม่อสะพานต้องอยู่ล่างสุด ซึง่จะครดูไปกบัพืน้เมื่อถูกลากพาไป อย่าใหค้าน
ถูกพืน้ 
 3.2  เสาตอม่อสะพานจะสอดขึน้ไปทางคานบนเลก็น้อย  ฉะนัน้ระยะทีจ่ะผูกแน่นของคานบนและ
ล่าง  ควรเป็น  5 ต่อ 6 ตามล าดบั 
 3.3  คานบนและคานล่างอยู่ด้านเดยีวกนัของเสาตอม่อ ซึ่งมองเห็นได้ง่ายว่าเมื่อประกอบเป็น
ตอมอ่  ดา้นนี้จะอยูบ่นเสมอ 
 3.4  ไมค้ ้ายนั วางอยูบ่นเสา 3 แห่ง อกีแห่งหนึ่งอยูด่า้นใต้ 

3.5  ผกูแน่นแบบกากบาททุกแห่ง  เวน้แต่ทีไ่มค้ ้ายนัไขวก้นัใหผ้กูแบบทแยง 
      แบบของตอม่อสะพานที่ท าดว้ยไมพ้ลองนี้มคีวามแขง็แรงอย่างสมบูรณ์พอเพยีง  เพราะมนั

เป็นแบบทีม่กีารสมดุลดยีิง่  แต่ถา้ใชไ้มท้ีม่ ัน่คงกว่าเพื่อความถาวรกน็บัว่า ดยีิง่ขึน้ไปอกี 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เดก็เล้ียงเเกะชอบพดูปด 
 

 วนัหนึ่งเดก็เลีย้งเเกะคดิหาเรือ่งสนุกๆ เล่นจงึเเกลง้รอ้งตะโกน ขึน้มาว่า“ช่วยดว้ย! ช่วยดว้ย! หมาป่า
มากนิลูกเเกะเเลว้ ช่วยดว้ยจา้ !” พวกชาวบา้นจงึพากนัวิง่มาช่วยพรอ้มดว้ยอาวุธต่างๆเเต่เมื่อมาถงึกไ็ม่พบ
หมาป่าสกัตวั"มนัวิง่ไปทางโน้นเเลว้ล่ะ"เดก็เลีย้งเเกะโป้ปดเเลว้กเ็เอบหวัเราะชอบใจภายหลงั ต่อจากนัน้เดก็
เลีย้งเเกะกเ็เกลง้หลอกใหช้าวบา้นวิง่หน้าตื่นเช่นเดมิไดอ้กี 2-3 ครัง้ จนกระทัง่วนัหนึ่งมหีมาป่ามาไล่กนิเเกะ
จรงิๆ คราวนี้เดก็เลีย้งเเกะตะโกนขอความช่วยเหลอืจนคอเเหบ คอเเหง้ พวกชาวบา้นกไ็ม่มาเพราะคดิว่าเดก็
หลอก 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   คนทีโ่ป้ปดมดเทจ็ เมือ่ถงึคราวพดูจรงิกย็ากทีจ่ะมใีครเชื่อ 

10 ข้อคิดดี ๆ 
 

 1.  นึกเสมอว่าการโกรธ 1 นาท ีจะท าใหค้วามทุกขอ์ยู่กบัเธอ 3 ชัว่โมง 
 2.  ถา้ยิม้ใหก้บัคนทีอ่ยูใ่นกระจกรบัรองว่าเคา้ตอ้งยิม้ตอบกลบัมาทุกครัง้แน่  
 3.  ระหว่างแปรงฟันถา้ฮมัเพลงดว้ยไปจนจบจะท าใหฟั้นสะอาดขึน้ 2 เท่าแน่ะ 
 4.  เคีย้วขา้วแต่ละค าใหช้า้ลง จากทีร่สชาตธิรรมดากจ็ะอรอ่ยขึน้เยอะ 
 5.  สตัวเ์ลีย้งทีบ่า้นเกบ็ความลบัเก่ง เรือ่งทีไ่มอ่ยากใหค้นอื่นรูจ้งึเล่าใหม้นัฟังได้ 
 6.  อาหารทีเ่คยไม่ชอบกนิ ลองตกัเขา้ปากอกีทเีผื่อจะกลายเป็นอาหารจานโปรด 
 7.  เขยีนชื่อคนทีเ่ธอเกลยีดใส่กระดาษแลว้ฉีกทิง้ความเกลยีดจะเบาบางลงเรือ่ยๆ 
 8.  ก่อนจะซือ้อะไรกต็าม ตอ้งคดิหาประโยชน์ของมนัใหไ้ดอ้ยา่งน้อย 3 ขอ้ก่อน 
 9.  ถงึเสือ้กางเกงในตูจ้ะมอียูน้่อยแต่ถา้สลบักนัไปเรือ่ยๆกด็เูหมอืนจะเยอะขึน้ 
 10. จะหน้าตายงัไงกแ็ลว้แต่ถา้ทิง้ขยะลงพืน้กก็ลายเป็นขีเ้หรไ่ดท้นัตาเหน็ 

        ทีม่า forward mail  
 เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  เรือ่งดีๆ  มไีวเ้ป็นขอ้คดิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3 วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 7   ความปลอดภยัในการใช้เครื่องมือของมีคม                 เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถใชเ้ลื่อยและขวานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 1.2 ลกูเสอืสามารถเกบ็รกัษาเลื่อยและขวานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

2.  เน้ือหา 
 2.1 วธิใีชเ้ลื่อยและขวานทีป่ลอดภยั 
 2.2 วธิกีารเกบ็รกัษาเลื่อยและขวาน  
 2.3 การใชเ้ลื่อยหรอืขวานส าหรบัโค่น รดิกิง่ไม ้หรอืตดัไมเ้นื้ออ่อน  
 

3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง  
  3.2  เกม 
  3.3  ใบความรู ้
  3.4  ฐานสาธติ 
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

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

1)  ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากฐานสาธติและฝึกปฏบิตัดิงันี้ 
  ฐานที่ 1     วธิกีารใชแ้ละเกบ็รกัษาเลื่อยและขวาน  
  ฐานที ่2    การใชเ้ลื่อยหรอืขวานส าหรบัโค่น รดิกิง่ไม ้หรอืตดัไมเ้นื้ออ่อน   
     ฐานที ่3    การพกพา การส่งเลื่อยและขวานใหผู้อ้ื่น 
 2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอือภปิรายและสรปุการเรยีนรูจ้ากฐานกจิกรรม 

4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 

5.  การประเมินผล 
  5.1  สงัเกตจากการปฏบิตัขิณะสาธติในฐานกจิกรรม 
  5.2  ซกัถามความเขา้ใจถงึวธิกีารใชแ้ละการเกบ็รกัษาเลื่อย และขวาน 
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6.  คณุธรรม 
 1.  ความรบัผดิชอบ 
 2.  อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 
เพลง 

ชมป่า 
 

 ป่านี้เขาว่ามวีหิก  หมูน่กนบัรอ้ยพนั 
มาดว้ยกนัๆ ชมไพร  นะเพื่อนเอยใหเ้พลดิเพลนิ 
 ป่านี้เขาว่ามคีวามสุข สนุกดงัเชือ้เชญิ 
มาก้าวเดนิๆ ชมไพร  นะเพื่อนเอยวไิลตา 

 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

นายมากบัเป็ดวิเศษ 

 นายมาเป็นชาวไร ่มเีป็ดวเิศษอยูต่วัหนึ่งไขเ่ป็นทองค า นายมาไดไ้ข่จากเป็ดวนัละ 1 ฟอง น าไป
ขาย ครอบครวัของเขาเป็นสุขมาก 
 อยู่มาวนัหนึ่งนายมาเดนิทางเขา้กรุง ไปเหน็บา้นเมอืงใหญ่โต นายมากลบัมาบา้นไดป้รกึษากบั
ภรรยา ซึง่ทัง้สองอยากไดบ้า้นหลงัใหญ่ ซึง่จะต้องใชเ้งนิมากๆ ควรจะต้องผ่าทอ้งเป็ดเพื่อน าไข่ของมนั
ไปขายใหห้มด เพราะมนัเป็นไขท่องค า 
 นายมาเหน็ดดีว้ยจงึไปจบัเป็ดมาทนัท ีส่วนภรรยากเ็ตรยีมตะกรา้ไวใ้ส่ไข่ทองค า นายมาจดัการ
ผ่าทอ้งเป็ด กไ็มพ่บไขท่องค าแมแ้ต่ใบเดยีว ส่วนเป็ดกต็าย นายมาจงึไมม่ไีข่ทองค าขายอกีต่อไป ทัง้สอง
จงึยากจนลง และอยูต่่อมาดว้ยความยากล าบาก 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  จงพอใจในสิง่ทีต่นมอียู ่อย่าโลภมาก ลาภจะหาย 
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ใบความรู้ 
การเกบ็รกัษาเล่ือย และ ขวาน 

 
การใช้และการเกบ็รกัษาเล่ือยและขวาน 
 เลื่อย และขวาน เป็นเครื่องมอืจ าเป็นที่ลูกเสอืต้องใช้ในการอยู่ค่าย เพื่อตดั ทอน เสี้ยมไม ้แต่
การใชต้อ้งใหถู้กวธิแีละระวงัมใิหเ้กดิอนัตราย ดงันี้ 

 
ขวาน 
 ขวานเป็นเครื่องมอืทีท่ าดว้ยเหลก็มสีนัหนาใหญ่ใชส้ าหรบัตดั ฟัน ผ่า ตอก ทุบ และถากไม ้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 
– 2 ½ นิ้ว ซึง่มรีตูรงกลางส าหรบัสอดใส่ดา้ม ซึง่ท าดว้ยไมย้าวประมาณ 12-14 นิ้ว ขวานชนิดนี้มนี ้าหนัก
ค่อนขา้งเบา ขวานไทยขนาดใหญ่ มลีกัษณะรปูรา่งคลา้ยกบัขวานไทยขนาดเลก็ แต่มขีนาดใหญ่กว่าและมี
ดา้นยาวประมาณ 2 เท่า จงึเหมาะทีจ่ะใชใ้นงานหนัก เช่น การโค่นและการผ่าไมข้นาดใหญ่ เป็นตน้ 
 2. ขวานฝรัง่ เป็นขวานจากต่างประเทศ ทีน่ิยมใชก้นัม ี2 ชนิด คอื ขวานฝรัง่ขนาดเลก็ ท าด้วย
เหลก็กล้า ด้านคมค่อนขา้งบาง กว้างประมาณ 4 ½ นิ้ว ส่วนสนักว้างประมาณ    2 ½ นิ้วมชี่องเป็นวงรี
ส าหรบัใส่ด้ามไม้เนื้อแขง็ซึ่งมคีวามยาวประมาณ 14 นิ้ว ส่วนขวานฝรัง่ขนาดใหญ่ มรีูปร่างเหมอืนกบั
ขวานฝรัง่ขนาดเลก็ แต่มขีนาดโตขึน้เลก็น้อย และมดีา้มยาวประมาณ 2 เท่า 
 

ขวานมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 2 ส่วน คอื  ส่วนตวัขวาน ซึง่ท าดว้ยเหลก็ และส่วนดา้มทีท่ าดว้ยไม ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้และเกบ็รกัษาเล่ือยและขวาน 
 เลื่อย และขวานเป็นเครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการอยูค่่ายพกัแรมของลกูเสอืมาก เนื่องจากการ
พกัแรมมกันิยมเลอืกสถานที่เป็นสนาม ป่าไม้ หรอืแถวภูเขา ซึ่งมธีรรมชาติที่เป็นต้นไม้ ต้นหญ้า จงึ

ปลายด้าม 

สันขวาน 
คมมีด ใบมีด 

หัวขวาน 

บ่าขวาน 

ด้ามขวาน 

ภาพส่วนต่างๆ ของขวาน 
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จ าเป็นต้อง ตดั รดิ ถาก หรอืถางให้มสีถานที่เหมาะแก่การพกัแรมค้างคนืและแมลู้กเสอืพกัอาศยัอยู่ที่
บา้นกต็้องมกีารใช้เลื่อย และขวาน ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องรูจ้กัวธิกีารใชแ้ละการเกบ็รกัษาเล่ือยและขวาน 
เพ่ือจะใช้ได้อย่างทนทานและปลอดภยั ควรปฏบิตัดิงันี้ 
 1. อย่าวางเลื่อย และขวานไว้บนพื้น เพราะจะเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ้ื่นที่เผลอไปเตะหรอื
เหยยีบเขา้ นอกจากนัน้การวางเลื่อย และขวานไวบ้นพืน้จะท าใหเ้กดิมสีนิมได ้
 2. อย่าใชเ้ลื่อยหรอืขวาน หัน่ ถาก ตดั ฟัน วตัถุทีแ่ขง็เกนิไป เพราะจะท าใหบ้ิน่หรอืหมดคม ต้อง
ใชเ้ลื่อยหรอืขวานใหเ้หมาะกบังาน 
 3. อยา่เอาเลื่อยหรอืขวานไปหัน่ เชอืด ตดัของรอ้น หรอืลนไฟเพราะจะท าใหค้มเลื่อยหรอืขวนทื่อได ้
 4. การถอืเลื่อย และขวานตอ้งหนัคมใหอ้อกนอกตวั ทัง้นี้เพื่อป้องกนัการพลัง้เผลอ หรอืเกดิหกลม้ 
คมเลื่อย และขวานอาจบาดหรอืเฉือนเราได ้
 5. การส่งเลื่อย และขวานใหแ้ก่กนั อย่างใชว้ธิโียนหรอืขวา้ง แต่ผูส้่งจะต้องจบัสนัเลื่อยหรอืขวาน 
หนัคมเลื่อยออกนอกตวั หรอืหนัดา้มคมลงบนพืน้ ส่งดา้มเลื่อยหรอืขวานใหผู้ร้บัจบั เมื่อผูร้บัจบัดา้มเลื่อย
หรอืขวานแน่นแลว้    ผูส้่งจงึปล่อยมอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าเล่ือย และขวานไปใช้อย่างถกูวิธี 
 6. หลงัจากใช้เลื่อย และขวานแลว้ทุกครัง้ ต้องลา้งใหส้ะอาด เชด็ใหแ้หง้ ทาน ้ามนัแลว้เกบ็เขา้ที่
ใหเ้รยีบรอ้ย 
 7. ถา้เป็นเลื่อยหรอืขวานทีม่ปีลอก มหีน้ากาก ควรสวมปลอกหรอืหน้ากากก่อนแลว้จงึเกบ็หรอื
พกพาไป 
 8. เมือ่ความคมของเลื่อยหรอืขวานหมดไป ตอ้งน าไปลบักบัหนิลบัเลื่อยหรอืหนิกากเพชรใหค้ม 
 9. ถา้ดา้มเลื่อย หรอืดา้มขวานหลวม แตก หรอืรา้วตอ้งรบีซ่อมแซมใหม้ัน่คง เพื่อความปลอดภยั
ในการพกพา 
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 การใช้เล่ือยเหลาสมอบก  ในการอยูค่่ายพกัแรม
ลกูเสอือาจตอ้งตดัไมใ้นป่ามาท าสมอบก จงึควรปฏบิตัดิงันี้ 
 1. หาไมเ้นื้อแขง็ เสน้ผ่านศูนยก์ลาง ประมาณ 1 นิ้ว มา 
2-3 ตน้ โดยลดิกิง่ก้านออกใหห้มด 
 2. ทอนไมใ้หเ้ป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 1 ฟุต ตาม
จ านวนทีต่อ้งการ 
 3. ใชเ้ลื่อยอโีตห้รอืเลื่อยพรา้ เสีย้มปลายท่อนไมด้า้น
หนึ่งโดยท ามมุเอยีงประมาณ 45 องศา และไมต่อ้งใหป้ลายแหลมมากนกัเพราะจะท าใหป้ลายหกัง่าย
เวลาตอก 
 4. หากลกูเสอืมแีต่เลื่อยพก เมือ่ตอ้งการเหลาสมอบก เนื่องจากตอ้งออกแรงมากและเลื่อยอาจแฉลบ
ได ้
 5. เหลาตวัสมอบกใหเ้กลีย้งเกลา 
 
 การใช้ขวานผ่าไม้และตดัไม้ 
 การใชข้วานตดัผ่าไมเ้พื่อเตรยีมก่อกองไฟ 
 การใชข้วานตดัผ่าไมร้ะวงัอยา่ใหพ้ลาดเขา้หาตวัไมต่ดั
ตาไมแ้ขง็ๆ เมือ่ลดิกิง่ทีแ่หง้หรอืเกะกะรอบๆ ตน้ไมใ้หล้ดิตาม
กิง่อยา่ยอ้นกิง่ อย่าตดัไมส้ดจากตน้จนเหลอืใช ้ควรอนุรกัษ์ล า
ตน้และกิง่ใกล้ๆ  ยอดใหเ้จรญิเตบิโตต่อไปมใิหเ้กดิอนัตรายต่อตน้ไม้ 
 วธิตีดัหรอืผ่าไม ้ ก่อนจะตดัหรอืผ่า  ไมใ้หห้าขอนไมห้รอืสิง่ของอย่างใด  รองพืน้ทีเ่สยีก่อนจะฟัน
เฉียงลง อย่าฟันตรงๆ และระวงัในเรือ่งทีห่มาย จบัขวานใหม้ัน่ ฟันลงทีจ่ดุตามตอ้งการ แต่อย่าเพิม่แรงใน
ขณะทีฟั่นลงไป 

การใชข้วานตดัไมแ้ละผ่าไม ้
 
 

การใช้เลื่อยลิคกิ่งไม้ 

การใช้ขวานผ่าไม้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3   วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 8   รกัษ์ธรรมชาติ อนุทินธรรมชาติ                เวลา   2  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้    
 1.1  ลกูเสอืเหน็ความส าคญัของการอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ
 1.2  ลกูเสอืสามารถจดัท าอนุทนิธรรมชาตติามความสนใจได้ 
 
2.  เน้ือหา    
 2.1  การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิ
 2.2  การจดัท าอนุทนิธรรมชาต ิ
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง  
  3.2  ตวัอยา่งหรอืแผนภมูกิารบนัทกึอนุทนิ 
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงค์การเรยีนรู ้
      (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอื เป็น 3 กลุ่ม ใหล้กูเสอืกลุ่มที ่1 นัง่ในอาคาร กลุ่มที ่2 

นัง่ กลาง แดด กลุ่มที ่3 นัง่ใตร้ม่ไม ้เป็นเวลา 3 นาท ีเมื่อหมดเวลาผูก้ ากบัให้
สญัญาณนกหวดีเปลีย่นสถานทีน่ัง่ จนครบทัง้ 3 แห่ง  

     (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายในประเดน็ต่อไปนี้ทลีะประเดน็ 
       -  ผลการเปรยีบเทยีบ ลกูเสอืมคีวามรูส้กึต่างกนัอย่างไร 
       -  ถา้เราตดัตน้ไมห้มด สภาพแวดลอ้มจะเป็นอย่างไร 
       -  การท าลายป่ามสีาเหตุจากอะไร และจะมแีนวทางป้องกนัอยา่งไร 
     (3)  ลกูเสอืรว่มกนัวางแผน ดแูลรกัษาตน้ไมใ้นโรงเรยีน จดัท าโปสเตอร ์ป้ายรณรงค ์ 
       การต่อตา้นการท าลายป่าเพื่อน าไปตดิประชาสมัพนัธห์มูล่ะ 1 ชิน้งาน 
       เพื่อด าเนินการในครัง้ต่อไป  
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีม่ปีระโยชน์     
  5)  พธิปิีดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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 4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1)  ลกูเสอืรว่มกนัด าเนินการตามแผนทีไ่ดว้างไว ้  
    (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเสนอตวัอยา่งการบนัทกึอนุทนิ 
    (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัจดัท าอนุทนิธรรมชาตเิกีย่วกบันก สตัวเ์ลีย้ง 
     หรอืสะสมใบไม ้ดอกไม ้และสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาตต่ิางๆ ในระยะเวลา 1 เดอืน  
     แลว้น ามาเสนอต่อกองลกูเสอื 
    (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ด้ 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล  
 1. สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื 
 2. ประเมนิผลงานอนุทนิธรรมชาตติามความสนใจของลูกเสอืทีส่ะสมจดัท ามาแลว้เป็นเวลา 1 เดอืน 
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความรบัผดิชอบ 
 2. อุดมการณ์คุณธรรม  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 
 

เพลง  
ลกูเสือปลูกป่า 

ฉนัพอใจหนกัหนา   สมเจตนาไดม้ารว่มงาน 
พวงมาลนีัน้มสีเีสรมิพนัธุ ์(ซ ้า)  คนดนีัน้โลกนิยม 

  ชมดอกไมใ้นพนา    ชมพฤกษาโขดเขา 
เราทัง้หลายๆ ช่วยบรรเทา   ความรอ้นเรา่ดว้ยการปลกูป่า 
เราลกูเสอืสามญั  อนุรกัษ์ป่ากนั  เราทุกคนยดึมัน่สรา้งสรรคช์าตไิทย 

 
 

ป่าน้ีมีวิหค 

ป่านี้เขาว่ามวีหิค   หมูน่กนบัรอ้ยพนั 
มาดว้ยกนัๆ ชมไพร    นะเพื่อนเอยใหเ้พลดิเพลนิ 
ป่านี้เขาว่ามคีวามสุข   สนุกดงัเชือ้เชญิ 
มาก้าวเดนิๆ ชมไพร    วไิลตา  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3   วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9  ความกตญัญกูตเวที                เวลา  1    ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ลกูเสอืแสดงออกถงึความกตญัญกูตเวท ี
 
2.  เน้ือหา 
 การแสดงออกถงึความเป็นผูก้ตญัญกูตเวท ี
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม  
  3.2  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   
 
4.กิจกรรม 
  4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)   ผู้ก ากบัลูกเสอืมอบหมายให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ คดิพฤตกิรรมที่แสดงออกถงึความกตญัญู

กตเวทหีมู่ละ 1 พฤตกิรรม แล้วน าเสนอในรูปแบบของการแสดงเงยีบ (เช่น ช่วยพ่อแม่ 
ท างานบา้น ช่วยงานคร ูการแสดงความเคารพนับถอื ยกยอ่งเชดิชผููม้พีระคุณ ไมท่อดทิง้
ผูม้พีระคุณ ฯลฯ)  โดยใชเ้วลาน าเสนอหมูล่ะไมเ่กนิ 3 นาท ี

 2)  ลกูเสอืแสดงเงยีบทลีะหมู ่ลกูเสอืหมูอ่ื่นช่วยกนัทายแลว้ใหห้มู่ทีแ่สดงเฉลย จนครบทุกหมู่ 
  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรปุ และเพิม่เตมิ ในประเดน็ต่อไปนี้ 
    -  ค าว่า “กตญัญกูตเวท”ี มคีวามหมายอย่างไร (กตญัญ ูหมายถงึความส านึกในบุญคุณ 
       ทีผู่อ้ ื่นมต่ีอตนเอง กตเวท ีหมายถงึ การแสดงออกเพื่อการตอบแทนบุญคุณ กตญัญู 
       กตเวท ีจงึหมายถงึ การรูบุ้ญคุณและตอบแทนคุณต่อผูม้พีระคุณ) 
    -  มคีวามเหน็อย่างไรต่อค ากล่าวทีว่่า “ความกตญัญรููคุ้ณเป็นเครือ่งหมายของคนด”ี 
    -  ถา้ผูม้พีระคุณเรยีกรอ้งใหต้อบแทนบุญคุณดว้ยการกระท าทีไ่มถู่กตอ้ง เช่น ไปลกั 
       ขโมย ขายยาเสพตดิ ท าผดิกฎหมาย ฯลฯ ลกูเสอืคดิว่าควรปฏบิตัตินอย่างไรจงึจะคง 
       ความเป็น “คนด”ี ไวไ้ด ้

 4)  ผู้ก ากบัลูกเสอืช่วยเพิม่เตมิ “ความกตญัญูกตเวทเีป็นองค์ประกอบหนึ่งในคุณธรรม 8 
ประการ  
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   ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัตินให้เป็นคนด ีเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและ
ส่วนรวม ดงันัน้การกระท าใดทีค่า้นกบัค าว่าเป็นคนดจีงึไมค่วรกระท า” 

4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
5.  การประเมินผล 
  สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมู ่และในกองลกูเสอื 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีได้จากกิจกรรม 

คอื ความตระหนักรูถ้งึคุณค่าของสิง่ด ีๆ ทีไ่ดร้บัจากผูอ้ื่น และเหน็ความส าคญัของการตอบแทน
บุญคุณ และท าสิง่ด ีๆ ใหก้บัผูอ้ื่นทีต่อ้งการความช่วยเหลอืจากเราต่อ ๆ ไป 
 
7.  คณุธรรม 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 3. ความกตญัญ ู
 4. ความรบัผดิชอบ 
 5. อุดมการณ์คุณธรรม  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 
 
 
เพลง 

ลกูเสือจบัมือ 
  จบัมอืกนัไวใ้หม้ัน่คง   เพื่อความยนืยงสามคัค ี
 รกักนัปรองดองเหมอืนน้องพี ่  ผกูความสามคัคมีรีว่มกนั 
 โกรธกนัมนัรา้ยเป็นสิง่เลว   เปรยีบดงัเปลวไฟรอ้นไฟนัน่ 

  เผาใจใหม้คีวามไหวหวัน่   จบัมอืยิม้ใหก้นัเป็นสิง่ด ี
 
 
 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ลกูกตญัญ.ู...บริจาคไตให้พ่อ 

 เมื่อวนัที ่6 ธ.ค.52 ผูส้ ื่อข่าวจงัหวดัศรสีะเกษรายงานว่า นางสาวจุฑารตัน์ ไชยรตัน์อายุ 21 ปี ชาว
ต าบลผกัแพว อ าเภอกนัทรารมย์ จงัหวดัศรสีะเกษ นักศกึษาคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก ปี 1 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  ไดบ้รจิาคไตขา้งหนึ่งของตนเองใหก้บัพ่อคอืนายไพ
รตัน์ ไชยรตัน์ อายุ 46 ปี ทีป่่วยเป็นโรคไตเรือ้รงัระยะสุดทา้ยมานานกว่า 10 ปี ตอ้งรกัษาดว้ยการฟอกเลอืด
ลา้งไต มานาน 10 ปีแลว้โดยมคีา่ใชจ้่ายครัง้ละ 1,800 บาท ครอบครวัมอีาชพีท านารายไดน้้อย ครอบครวัตอ้ง
อยู่อย่างยากล าบาก 
 เมือ่ทราบขา่ววา่มโีครงการบตัรทองรกัษาผูป่้วยโรคไตฟร ีท าใหเ้ธอตดัสนิใจทนัททีีจ่ะช่วยพ่อใหด้ขีึน้
จากการเจบ็ป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานไดใ้ช้ชวีติปกตเิหมอืนคนทัว่ไป เธอจงึรบีเดนิทางไปยื่นความจ านงขอ
บรจิาคไตใหก้บัพอ่ของเธอทนัท ี 
 แมค้รัง้แรกรูว้ ่าจะตอ้งผ่าตดักน็ึกกลวั  แต่ความรกัทีม่ตี ่อพ่อ ท าใหค้วามกลวัหายไป และได้
ตดัสนิใจสละไตของตนเองใหก้บัพ่อบงัเกดิเกลา้ ซึ่งหลงัจากทีต่นเขา้รบัการผา่ตดัสละไตใหก้บัพ่อแลว้ ตน
กจ็ะตัง้ใจเรยีนหนังสอืใหจ้บเพือ่ทีจ่ะไดม้อีาชพีหาเงนิมาเลี้ยงครอบครวัและรกัษาพ่อ และไดส้มคัรเลอืก
เรยีนคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก  เพื่อทีจ่ะไดน้ าความรูม้าประกอบอาชพีและดูแลรกัษาพ่อ
เมื่อยามเจบ็ป่วยและรบัใชป้ระชาชนชาวศรสีะเกษทัว่ไปทีเ่จบ็ป่วย  

ขอขอบคณุเนื้อหาขา่ว คณุภาพด ีโดย: หนงัสอืพมิพข์า่วสด 
เร่ืองท่ีสอนให้รู้ว่า  ความกตญัญกูตเวทเีป็นสญัลกัษณ์ของคนด ี
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3  วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10  ลกูเสือสภุาพบุรษุ                                เวลา  1  ชัว่โมง 
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลูกเสอืสามารถวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองสุภาพบุรุษสุภาพสตรทีีพ่งึปรารถนาในสงัคมและวฒันธรรม
ไทยได ้
 
2. เน้ือหา 
 คุณลกัษณะทีด่ขีองลกูเสอืทีเ่ป็นพืน้ฐานการพฒันาไปสู่ความเป็นสุภาพบุรษุและสุภาพสตรี 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง  
  3.2  ภาพลายพระหตัถร์ชักาลที ่6 
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 
  4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอือญัเชญิลายพระหตัถ ์ร. 6 “ขา้ไมต่อ้งการต าราเรยีนทีเ่ดนิได ้ทีข่า้อยาก 
    ไดน้ัน้คอื เยาวชนทีเ่ป็นสุภาพบุรษุ ซือ่สตัยส์ุจรติ มอุีปนิสยัใจคอดี” ใหก้องลกูเสอืด ู
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่วเิคราะหว์่า “เยาวชนทีเ่ป็นสุภาพบุรษุ 
    ควรเป็นอยา่งไร” โดยรว่มกนัอภปิรายและส่งตวัแทนน าเสนอในกองลูกเสอื เป็นการ 
    แสดงละครสัน้ ใชเ้วลาไมเ่กนิ 3 นาท ีกลุ่มละ 1 คุณสมบตั ิ
  3)  ลกูเสอืน าเสนอละครสัน้ทลีะหมู ่หลงัการน าเสนอผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายถงึ 
    ความหมายของคุณสมบตัทิีน่ าเสนอ และการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั จนครบทุกหมู่ 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถาม “ลกูเสอืมคีวามเหน็อยา่งไรต่อค ากล่าวทีว่่า “หวัใจของความ 
    เป็นสุภาพบุรษุอยูท่ีก่ารเสยีสละ เพราะการเสยีสละเป็นบ่อเกดิของคุณความดอีืน่ ๆ หาก 
    ผูใ้ดขาดคุณธรรมนี้ ผูน้ัน้ยงัไมเ่ป็นสุภาพบุรษุโดยครบครนั ผูใ้ดเกดิมาเป็นสุภาพบุรุษ  
    ผูน้ัน้เกดิมาส าหรบัคนอืน่”  
  5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ด ้ 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกต  การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมู ่และกองลกูเสอื 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื เขา้ใจเหน็ใจผูอ้ื่น รบัผดิชอบต่อสงัคม ภมูใิจเหน็คุณค่าตนเอง 
 
7.  คณุธรรม 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 3. ความกตญัญ ู
 4. ความรบัผดิชอบ 
 5. อุดมการณ์คุณธรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
เพลง   

เกียรติลกูเสือไทย 

   ลกูเสอืลกูเสอืไวศ้กัดิซ์ลิกูผูช้าย      ลกูเสอืลกูเสอื   ไวล้ายซลิกูเสอืไทย 
  รกัเกยีรต ิ รกัวนิยั  แขง็แรงและอดทน    เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
  แมล้ าบากตรากตร า  กต็อ้งท าใหส้ าเรจ็    ท าท าท า   ขา้สญัญาว่าจะท า 
  เสยีชพีอยา่เสยีสตัย ์ รกัชาตมิัน่ไว ้    ดงันามอนัเกรยีงไกรพระมงกุฎทรงประทาน
   
 
 

ภาพข้อความท่ีรฐักาลท่ี 6  พระราชทานแด่ลกูเสือ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ม้ากบัลา 
 

 พ่อคา้คนหนึ่งเดนิทางคา้ขายระหว่างเมอืงต่างๆ ไดน้ าสนิคา้ทีเ่ตรยีมไปจ าหน่ายซึง่มจี านวนมาก
บรรทุกบนหลงัลาจนลาหลงัแอ่นส่วนมา้นัน้พ่อคา้ใหเ้ดนิตวัเปล่าเพราะตอ้งการจะถนอม กลวัว่าจะขายมา้
ไม่ไดร้าคาด ีหากมา้ต้องบอบช ้าจากการเดนิทาง ลารูส้กึว่าการบรรทุกครัง้นี้หนักเกนิก าลงัของมนัมาก 
มนัพยายามออ้นวอนมา้ผูเ้ป็นสหายขอใหช้่วยแบ่งเบาสมัภาระไปบา้ง 
 “เพื่อนเอ๋ย..ข้ารู้สกึตาลายแข้งขาสัน่ไปหมดแล้ว ช่วยแบ่งสมัภาระไปบรรทุกบ้างเถดิ เมื่อพกั
ค่อยยงัชัว่กลบัมแีรงขึน้มาสกัหน่อย ขา้จะรบีน าของเหล่านัน้มาบรรทุกตามเดมิหากเพื่อนไม่ช่วยคราวนี้
ข้าคงต้องขาดใจตายอยู่กลางทางแน่ๆ” ม้าไม่สนใจค าขอร้องของลา มนัยงัคงเดนิอย่างสง่าต่อไปใน
ขณะทีล่าเริม่หมดแรงท าท่าจะลม้ลง 
 “ข้าไม่ได้ส าออยหรอกนะแต่คราวนี้ไม่ไหวจรงิๆ เจ้านัน้ทัง้สูงใหญ่และแขง็แรงกว่าขา้มากนัก        
โปรดอยา่นิ่งดดูายอยูเ่ลย หากเพื่อนไมเ่มตตาขา้คงไมม่โีอกาสไดก้ล่าวค าวงิวอนอกีแล้ว” 
 “หุบปากของเจา้ซะที” มา้ท าทขีดัเคอืง มนัธุระกงการอะไรของข้าที่จะต้องไปช่วยคนอื่น เจา้มี
หน้าที่บรรทุกก็ก้มหน้าก้มตาท าไปซิ”ลาผู้น่าสงสารกดัฟันเดนิต่อไปได้อกีไม่กี่ก้าวก็ล้มลงขาดใจตาย
พ่อค้าจงึน าสนิค้าทัง้หมดให้มา้บรรทุกแทน และเมื่อเดนิทางจนเหน็ดเหนื่อยพ่อคา้ก็ขึน้ไปขีบ่นหลงัอกี
ดว้ย ในเวลานี้มา้ไดแ้ต่ส านึกเสยีใจในความเหน็แก่ตวัของมนั แต่กส็ายไปแลว้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้ว่า   การไมรู่จ้กัเหน็ใจช่วยเหลอืผูอ้ื่นในสิง่ทีส่มควรเมือ่คราวทีเ่ขาตกทุกขไ์ดย้าก ทุกขน์ัน้

อาจจะมาถงึตวัเราไดเ้ช่นกนั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3  วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11   เข้าใจเพ่ือนด้วยภาษากาย                           เวลา  1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 ลกูเสอืเหน็ความส าคญัของของภาษากายทีใ่ช้ส าหรบัการสื่อสารในชวีติประจ าวนั 
 
2.  เน้ือหา 
 ภาษากายและการสนองตอบทางกายในทางทีด่ ี 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1  แผนภมูเิพลง 
3.2  บตัรค า  
3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 1)  แจกบตัรค าใหล้กูเสอืหมู่ละ 2 ใบ (หมู ่1 โกรธ เสยีใจ, หมู ่2 เบื่อ เจบ็, หมู ่3  
    สนุก ประหลาดใจ,  หมู ่4 ดใีจ น้อยใจ)  
 2)  ใหต้วัแทนของแต่ละหมูอ่อกมาแสดงอารมณ์ ตามบตัรค าทีไ่ดร้บั  
 3)  ใหล้กูเสอืทีไ่มไ่ดแ้สดงทายว่าเป็นลกัษณะของอารมณ์ใด หมูใ่ดทายถูกมากทีสุ่ดและ 
    เรว็ทีสุ่ดเป็นผูช้นะ 
 4) ใหล้กูเสอืนัง่เป็นวงกลม 
   (1) ใหช้่วยกนัคดิว่าการทีเ่ราสามารถอ่านภาษากายได ้จะมปีระโยชน์ต่อลกูเสอือยา่งไร 
   (2) ใหแ้ต่ละหมูช่่วยกนัคดิว่า  ถา้เพื่อนก าลงัอยูใ่นอารมณ์ตามบตัรค าทีห่มูล่กูเสอืไดร้บั 

ลกูเสอืจะตอบสนองต่อเพื่อนอยา่งไร   
 5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มถาม หมูล่กูเสอื เกีย่วกบัประโยชน์ของภาษากาย  น าอภปิรายให้ 
    หมูอ่ื่นเพิม่เตมิ และสรุป (รูว้่าเพือ่นก าลงัเป็นอยา่งไร มอีารมณ์ความรูส้กึอยา่งไร จะได้ 
    ปฏบิตัต่ิอเพือ่นไดอ้ยา่งเหมาะสม) 

  6)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มใหล้กูเสอืรายงานตามขอ้ 5) อกี 1 – 2 หมู่ 
  7)  ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนใหล้กูเสอืคดิว่าลกูเสอืไดข้อ้คดิอะไรบา้ง และจะน าไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนัอย่างไร   
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4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)   

 
5. การประเมินผล 

สงัเกต  พฤตกิรรมการแสดงออก และ การรว่มฝึกปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องทุกกจิกรรม 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 

 
7.  คณุธรรม 
 1. ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 2. ความกตญัญ ู
 3. ความรบัผดิชอบ 
 4. อุดมการณ์คุณธรรม  

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ท าไมสนัุข จึงชอบปัสสาวะใส่ยางรถยนต ์? 
 

 สตัวแพทย์ ได้ให้ค าอธิบายว่า การที่สุนัขปัสสาวะรดยางรถยนต์เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่
เรยีกว่า urine making เพื่อประกาศอาณาเขตของตน ถอืเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งในระหว่างเพื่อนสุนัข
ดว้ยกนั สุนัขทีท่ าพฤตกิรรมนี้ จะเป็นตวัผูท้ีอ่ยู่ในวยัเจรญิพนัธุ์แลว้ มนัจะยกขาหลงัแลว้ปล่อยปัสสาวะ
ในลกัษณะพุ่งตรงออกไปอยา่งแรงเพื่อใหต้รงเป้าหมายทีต่อ้งการ 
 สิง่ที่มนัชอบปัสสาวะรดนัน้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นยางรถยนต์เท่านัน้ แต่เป็นอะไรก็ได้ที่ตัง้ฉากกบั
พืน้โลก เช่น โคนเสา โคนตน้ไม ้ฯลฯ 
 นี่กเ็ป็นภาษากายอย่างหนึ่งของสุนขัในการประกาศอาณาเขตของตน ไมใ่หสุ้นัขตวัอื่นขา้มเขตแดน
เขา้มา 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ภาษากายสามารถเรยีนรูไ้ด้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3  วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12  ทกัษะการปฏิเสธ                           เวลา   1   ชัว่โมง
  
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้     
 ลกูเสอืมทีกัษะในการปฏเิสธไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  เน้ือหา 
 ทกัษะการปฏเิสธทีเ่หมาะสม 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  เกม 
  3.2  ใบความรู ้เรือ่ง ทกัษะการปฏเิสธ 
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.กิจกรรม 
  4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอื แสดงบทบาทสมมต ิหมูล่ะ 1 สถานการณ์ ดงันี้ 
    - ปฏเิสธเพื่อน กรณเีพื่อนชวนสบูบุหรี่ 
    - ปฏเิสธเพื่อน กรณเีพื่อนชวนลองดื่มเหลา้ 
    - ปฏเิสธเพื่อน กรณเีพื่อนชวนหนีเรยีนไปเล่นเกม 
    - ปฏเิสธเพื่อน กรณเีพื่อนขอยมืเงนิ 
    - ปฏเิสธเพื่อน กรณเีพื่อนชวนไปซือ้บรกิารทางเพศ  
  2)  ลกูเสอืแสดงบทบาทสมมตทิลีะหมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอืใหช้่วยกนัวเิคราะหว์่าแต่ละหมู่ 
       ปฏเิสธไดส้ าเรจ็หรอืไม่ 
  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรู ้ข ัน้ตอนการปฏเิสธ โดยเพื่อนไมโ่กรธ พรอ้มอธบิายและ 
       ยกตวัอยา่งประโยคค าพดูในแต่ละขัน้ตอน 
  4)  หมูล่กูเสอืรว่มกนัคดิประโยคค าพดูปฏเิสธในสถานการณ์เดมิ ตามขัน้ตอนในใบความรู ้ 
  5)  ลกูเสอืแต่ละหมูน่ าเสนอ โดยผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัประเมนิความ 
       ถูกตอ้งตามขัน้ตอนทกัษะปฏเิสธ  และสรปุ 

  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
  สงัเกตและตรวจสอบการปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏเิสธ 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
  คอื การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
 
7.  คณุธรรม 
 1. ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 2. ความกตญัญ ู
 3. ความรบัผดิชอบ 
 4. อุดมการณ์คุณธรรม  

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 
 

เกม 
เปล่ียนของ 

 
 วิธีเล่น  
  ลกูเสอืและหมูเ่ขา้แถวตอนใหม้จี านวนเท่าๆ กนั คนแรกของหมูอ่ยูใ่กลเ้สน้เริม่ตรงขา้มสนามอกี
ดา้นหนึ่งมหีมวกกบัผา้ผกูคอลกูเสอือยูต่รงหน้าของแต่ละหมู่ 
 เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่นจากผูก้ ากบัลกูเสอื  ใหค้นแรกของแต่ละแถววิง่ไปเกบ็หมวกแลว้วิง่มา
ส่งใหค้นที ่2 คนที ่2 รบัแลว้วิง่เอาหมวกไปไวท้ีเ่ดมิ  แลว้หยบิผา้ผกูคอมาใหค้นที ่3 คนที ่3 รบัแลว้ เอา
กลบัไปไวท้ีเ่ดมิ เอาหมวกมาอกีสลบักนัไปจนหมด แถวไหนเสรจ็ก่อนแถวนัน้ชนะ 
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ใบความรู้ 
ทกัษะการปฏิเสธ 

 

การปฏิเสธเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรบั การปฏิเสธจะส าเร็จได้นัน้ ผู้
ปฏเิสธตอ้งมคีวามตัง้ใจชดัเจนทีจ่ะปฏเิสธ 

ขัน้ตอนการปฏิเสธ 
1.อ้างความรูส้กึประกอบเหตุผล เพราะความรูส้กึโต้แยง้ไดย้ากกว่าการใชเ้หตุผล  เช่น  “ฉันไม่

ชอบ รูส้กึไมด่ทีีท่ าอยา่งนัน้” 
2.  ปฏเิสธชดัเจน  เช่น “ขอไมท่ า” 
3.  ถามความเหน็เป็นการรกัษาน ้าใจผูช้วน เช่น “นะ”  หรอื “ไดไ้หม”หรอื “เธอคงไมว่่านะ” 
4.  ขอบคุณเมือ่เขายอมรบั เช่น  “ขอบคุณทีเ่ขา้ใจ” 
   
ถ้าผู้ชวนตื๊อไม่เลกิ เช่น เซ้าซี้, สบประมาท, ยกเหตุผลหว่านล้อม, ปลอบหรอืรบัรองว่าไม่มี

ปัญหา หรอืแมก้ระทัง่ขม่ขู ่ฯลฯ ไมค่วรหวัน่ไหว  ควรหาทางออกดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อไปนี้ 
1.  ปฏเิสธซ ้า แลว้รบีลาจากไป เช่น “ไมท่ าจรงิ ๆ ขอตวัก่อนนะ” 
2.  ผดัผ่อน แลว้รบีลาจากไป เช่น “ ไวค้่อยคุยกนัใหมน่ะ เราตอ้งไปแลว้” 
3.  ต่อรองหาทางเลอืกอื่นทีย่อมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย เช่น “เธอไปอ่านหนงัสอืกบัเราดกีว่าไหม” 

  จดุอ่อนทีท่ าใหม้กัปฏเิสธไม่ส าเรจ็ 
   1.  ปากบอกปฏเิสธ แต่ใจไมป่ฏเิสธแทจ้รงิ เลยใจอ่อนปฏเิสธไมส่ าเรจ็ 
   2.  ใชเ้หตุผลเป็นขอ้อา้ง ผูช้วนเลยเอาเหตุผลอื่นมาหกัลา้งท าใหป้ฏเิสธไมส่ าเรจ็ 
   3.  ไมอ่อกจากสถานการณ์ อยูใ่หเ้ขาตือ้ไปเรือ่ย ๆ กเ็ลยปฏเิสธไมส่ าเรจ็จนได้ 
   4.  เกรงใจโดยเฉพาะกบัผูอ้าวุโสสงูกว่า เลยท าใหไ้มร่กัษาสทิธใินการปฏเิสธของตนเอง 

 

ตวัอย่างประโยคค าพดู สถานการณ์: เพื่อนชวนลองสบูบุหรี ่
ขัน้ตอน ตวัอย่างประโยคค าพดู 

อา้งความรูส้กึประกอบเหตุผล เราไม่ชอบ รูส้กึว่ามนัเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี
ปฏเิสธชดัเจน ขอไมล่อง 
ถามความเหน็เป็นการรกัษาน ้าใจผูช้วน นะเพื่อน 
ขอบคุณเมือ่เขายอมรบั ขอบคุณทีเ่ขา้ใจเรา 

ถ้าผูช้วนต๊ือไม่เลิก เลือกวิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ี 
ปฏเิสธซ ้า แลว้รบีขอตวัออกจากเหตุการณ์ ไมล่ะ ขอตวัก่อนนะเพื่อน  (รบีเดนิจากไป) 
ผดัผ่อน แลว้รบีขอตวัออกจากเหตุการณ์ เอาไวช้วนเรือ่งอื่นแลว้กนั ขอตวันะเพื่อน 

(รบีเดนิจากไป) 
ต่อรองหาทางเลอืกอื่นทีย่อมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย เรามาหาอะไรท าอย่างอื่นกนัดกีว่า ไปกนิ

ไอศกรมีกนัดไีหมเพื่อน 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

กระเป๋าสองใบ 
 

  กาลหนึ่งนานมาแลว้ อสีปกล่าวไวว้่า มนุษยท์ุกคนมกีระเป๋าประจ าตวัอยู่สองใบ ซึง่บรรจุความชัว่
เอาไว้เต็มใบที่อยู่ด้านหน้าบรรจุความชัว่ของผู้อื่น ส่วนใบที่อยู่ด้านหลงับรรจุความชัว่ของตวัเราเอง 
ดงันัน้เราจงึมกัจะเหน็ความผดิ ความเลว ความชัว่ของผูอ้ื่น แต่ไมค่่อยเหน็ของตนเอง 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ความผดิของผูอ้ื่นเหน็ไดง้่าย ความผดิของเราเหน็ไดย้าก 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3  วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13  คิดเชิงบวก                                  เวลา  1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 
 ลกูเสอืมทีกัษะการคดิเชงิบวก  
 
2.  เนื้อหา 
 การคดิเชงิบวก  มองโลกอยา่งสรา้งสรรค ์
 
3. สื่อการเรยีนรู ้
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้  
 3.3  ใบงาน  
 3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.กิจกรรม 

4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1)  ใหล้กูเสอืนัง่เป็นวงกลม ผูก้ ากบัลกูเสอืแจก ใบความรูเ้รือ่งความคดิ 2 ประเภท และ 
    มอบใบงานใหล้กูเสอืรว่มกนัปฏบิตั ิและส่งตวัแทนน าเสนอในกองลกูเสอื 
 2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหต้วัแทนของหมูล่กูเสอืรายงานหมู่ละ 1 ขอ้ ผูก้ ากบัลกูเสอืน า 
   อภปิรายใหห้มูอ่ื่นเพิม่เตมิ จนครบทุกขอ้ 

  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ประเดน็ค าถาม และน าอภปิรายจนไดข้อ้สรปุ โดยผูก้ ากบั 
    ลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ ทลีะประเดน็ จนครบดงันี้ 

 - ความคดิทางลบมผีลต่อลกูเสอือยา่งไร 
    - ความคดิทางบวกมผีลต่อลกูเสอือยา่งไร 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ดแ้ละการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง  (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื 
 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์การเขา้ใจตนเอง 
 

7.  คณุธรรม 
 1.  ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 2.  ความกตญัญ ู
 3.  ความรบัผดิชอบ 
 4.  อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 13 
 
เพลง 

ฉันและเธอ 
 

     ฉนัและเธอ  เจอกนั  แทบทุกวนัเลยเชยีว 
     เมือ่เจอกนั เราทกักนั  เพื่อสมานไมตร ี
     ยิม้ใหก้นั ทไีร   สุขฤทยั  เปรมปรยี ์
     ไดพ้ดูจา  พาท ี   สวสัดเีพื่อนเอย 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  
            หวัใจนักสู้ของ นิควจิูซิค หนุ่มพิการไม่มีแขน-ขา 

  

     

 

         เรื่องราวของ "นิควจิูซิค" (Nick Vujicic)หนุ่มพกิารชาวออสเตรเลยี วยั 26 ปี เขาไม่มแีขนทัง้สอง
ขา้ง และมแีต่ขาสัน้ๆ ขา้งเดยีวทีม่นีิ้วโป้งโผล่ออกมาสองนิ้วเท่านัน้ 
         "นิค" เป็นคนมองโลกในแง่ดี เขาคิดเสมอว่า ความบกพร่องทางร่างกายของเขา คือการ
ทดลองท่ีพระเจ้ามอบให้ แมว้่าคนในครอบครวัของเขาต่างเสยีใจที ่"นิค" เกดิมาดว้ยสภาพนี้ แต่ "นิค" 
กลบัท าใหทุ้กคนไดเ้หน็ว่า เขาเป็นเหมอืนคนปกต ิมรีา่งกายแขง็แรง เพยีงแต่ไมม่แีขนและขาเท่านัน้ 
         "นิค" บอกพ่อแม่ว่า เขาอยากใชช้วีติตามปกต ิไม่ต้องการใหใ้ครมาดูแลเป็นพเิศษ เขาสามารถต่อสู้
กบักฎหมายที่ระบุไว้ว่า ห้ามคนพกิารเข้าเรยีนในโรงเรยีนชัน้น าได้ส าเรจ็ ท าให้เขากลายเป็นคนพกิารรุ่น
แรกๆ ที่ได้รบัการศกึษาจากโรงเรยีนระดบัแถวหน้า แมเ้ขาจะต้องเผชญิกบั "สายตา" ของคนอื่นที่มองมา 
และสื่อใหเ้หน็ว่าเขาเป็นคนแปลกแยก แต่นัน่กไ็มไ่ดท้ าใหเ้ขารูส้กึทอ้ถอยแต่อย่างใด เพราะเขาไดร้บัก าลงัใจ
ทีด่จีากครอบครวัตลอดเวลา 
         ในท่ีสดุเขากส็ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีด้านการค้า เอกการวางแผนด้านการเงินและ
บญัชี มาได้ส าเรจ็ ลบค าสบประมาทของหลายๆ คน เขารู้ดวี่าความส าเร็จของเขาเกิดขึ้นได้  เพราะ
ก าลงัใจทีด่ ีและไมท่อ้แทน้ัน่เอง และนี่เองเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ขาอยากแบ่งปันและส่งต่อก าลงัใจเหล่านัน้ 
ใหก้บัเพื่อนมนุษยท์ีก่ าลงัทอ้แท ้และสิน้หวงั  
         "นิค" เดนิทางไปบรรยายสรา้งแรงบนัดาลใจให้กบัคนทัว่โลก เขาปลุกให้ทุกคนลุกขึน้มาต่อสู้ได้อกี
ครัง้หนึ่ง ดว้ยค าพดูทีว่่า “หากวนัหนึ่งใครกต็ามทีล่ม้และไม่มกี าลงัจะลุกขึน้ ไมม่คีวามหวงัอกีแลว้ ขอใหห้นั
กลบัมามองชวีติของผมทีไ่ม่มแีขน ไมม่ขีา ซึง่ก่อนนี้ไม่มใีครคดิว่าผมจะลุกขึน้เดนิได ้แต่ผมกพ็ยายามที่จะ
ลุกขึน้มา ครัง้แลว้ครัง้เล่า … ถงึครัง้ทีร่อ้ย ครัง้ทีพ่นัจะลุกไม่ได ้แต่หลงัจากทีพ่ยายามต่อไป ไม่ทอ้แท ้ท า
ให ้ณ วนันี้ผมสามารถลุกขึน้เดนิไดส้ าเรจ็ เพราะถ้าผมยอมแพ ้ผมจะไม่มวีนัลุกขึน้ไดอ้กีเลย”  หากเราเจอ
อุปสรรครา้ยแรง แลว้อดทนสูต่้อไป ไม่ยอมแพ ้เราจะผ่านมนัไปไดอ้ย่างเขม้แขง็ ขอเพยีงแค่ใหก้ าลงัใจกบั
ตวัเองเท่านัน้ อยา่งเช่นที ่“ นิค” ท าอยูใ่นทุกๆ วนั 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า แรงบนัดาลใจ เกดิจากการมองโลกในแงด่ ี
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ใบงาน 
 ใหห้มูล่กูเสอืระดมสมองใหไ้ดม้ากทีสุ่ดว่าความคดิทางลบและความคดิทางบวกของในแต่ละกรณี
มปีระการใดบา้ง 

บญัชีความคิด 

สถานการณ์ ความคิดทางลบ ความคิดทางบวก 
ถูกเพื่อนลอ้ 
ว่าตวัเตีย้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................. 
ลมืเอา 
สมดุการบา้น 
มาส่งคร ู

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................. 
วิง่หกลม้ 
หวัเขา่ถลอก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................... 
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ใบความรู้ 
ความคิด  2 ประเภท 

 ลกัษณะความคิดของคนเรามี 2 ประเภท คือ 
คิดทางลบ  เป็นประเภทท่ีคิดแล้วน าความทุกขม์าสู่ตนเอง ได้แก่ 
 1)  การตัง้ความหวงัไวส้งูเกนิไป ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 2)  การคาดการณ์รา้ย  คดิถงึแต่สิง่ไมด่ทีีอ่าจจะเกดิหรอืไมเ่กดิขึน้กไ็ด้ 
 3)  การต าหนิตนเอง หรอืมองตนเองว่าไรค้วามสามารถ 

 4)  การไม่อยู่กบัปัจจุบนั  วติกกงัวลกบัอนาคตที่ยงัมาไม่ถงึ หรอืหมกมุ่นอยู่กบัอดตีที่ผ่านไป
แล้ว และอยากแก้ไขอดตีซึ่งเป็นไปไม่ได้ 
 

คิดทางบวก  เป็นประเภทท่ีคิดแล้วน าความสขุมาสู่ตนเอง ได้แก่ 
 1)  ตัง้ความหวงัไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ ทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น 
 2)  มสีตอิยู่กบัปัจจุบนั  รูว้่าตนเองท าอะไร เพื่ออะไร ท าปัจจุบนัให้ดทีี่สุด เพื่อเป็นรากฐานทีด่ี

ส าหรบัอนาคต และไมต่อ้งกงัวลกบัการอยากแกไ้ขอดตีซึง่เป็นไปไมไ่ด้ 
 3)  มองปัญหาว่ามทีางแก้ไขเสมอ มองหาว่า “อะไรผดิ”ที่ต้องแก้ แทนการมองหาว่า “ใครผดิ” 

เพื่อกล่าวโทษ 
 4)  มองสิง่ที่เหลอือยู่มากกว่าสิง่ที่ขาดหายไป หรอืหาสิง่ตอบแทนจากการสูญเสยี เช่น มอง

ความผดิพลาดเป็นครสูอนไมใ่หผ้ดิซ ้า 
 5)  มอีารมณ์ขนั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 3  วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14  ภาพวาดอนาคต                   เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถบอกเป้าหมายในชวีติของตนเองได้  
 
2.  เน้ือหา 
 เป้าหมายชวีติในอนาคตของตนเอง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  กระดาษ  ปากกา ดนิสอส ีอุปกรณ์วาดภาพ 
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4. กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1) ใหล้กูเสอืแต่ละหมูน่ัง่เป็นวงกลม ใหล้กูเสอืแต่ละคน วาดภาพสญัลกัษณ์อนาคตทีต่นเอง

อยากเป็น เช่น หมอ (เขม็ฉีดยา) ทหาร (ปืน) นกับนิ (เครือ่งบนิ) นกัฟุตบอล  
                    (ลกูบอล) ฯลฯ   
  2) หลงัวาดเสรจ็ ลกูเสอืผลดักนัใหเ้พื่อนทายภาพว่าอยากเป็นอะไร เมือ่ทายถูกจงึเล่า 
    เหตุผลทีอ่ยากเป็น และจะเตรยีมตวัอยา่งไรเพื่อมอีนาคตตามทีอ่ยากเป็น ใหเ้พื่อนใน 
    หมูฟั่ง เวยีนจนครบทุกคน 

  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกรวมกอง และน าอภปิราย ถามขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม และสรปุ 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 สงัเกต  การมสี่วนรว่มท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื 
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6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ตระหนกัรูถ้งึความสามารถและความตอ้งการของตนเองทีอ่ยากเป็นในอนาคต ความคดิ
วเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์
 
7.  คณุธรรม 
 1. ความซื่อสตัยส์ุจรติ 
 2. ความกตญัญ ู
 3. ความรบัผดิชอบ 
 4. อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 
เพลง   

ลกูเสือไทย 
 

    ลกูเสอื  ลกูเสอื  ไวศ้กัดิส์ลิกูผูช้าย  ลกูเสอื  ลกูเสอื  ไวล้ายลกูเสอืไทย 
    รกัเกยีรต ิรกัวนิัย  แขง็แรงและอดทน เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
    แมล้ าบากตรากตร ากต็อ้งท าใหส้ าเรจ็ ท า  ท า  ท า  เราสญัญาว่าจะท า 
    เสยีชพีอยา่เสยีสตัยร์กัษ์ชาตใิหม้ัน่ไว้ ดงันามอนักรยีงไกรพระมงกุฎทรงประทาน 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

เขาฝึกสุนัขต ารวจกนัอย่างไร ? 
 
 วธิฝึีกสุนัขให้ดมกลิน่ ค้นหายาเสพตดิและระเบดิ เริม่จากการคดัเลือกสุนัขที่จะน ามาฝึก ต้อง
เป็นพนัธุท์ีเ่หมาะสม คอืสามารถดมกลิน่เป็นเลศิและมนีิสยัทีจ่ะกู้สิง่ของซ ้าแลว้ซ ้าเล่าไม่รูเ้บื่อ สุนัขพนัธุ์
ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดไดแ้ก่เยอรมนัเชปเพริด์เลบราดอรร์ทีรฟีเวอรส์ุนัขเหล่านี้ จะไดร้บัการสอน ใหว้เิคราะห์
กลิน่พเิศษและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม เมื่อไดก้ลิน่นัน้ เช่น ถ้าพบกลิน่ระเบดิ สุนัขมกัถูกสอนใหน้ัง่ หรอื
นอนลงเพราะหากคน้หาต่อไปอาจเกดิระเบดิขึน้ได ้
    ปรกตจิะเริม่ตน้ฝึกใหด้มกลิน่กญัชาก่อน ใชเ้วลาฝึกประมาณ 10 สปัดาห ์   
 ขัน้แรก จะฝึกให้สุนัขสนใจกญัชาก่อน โดยใส่กญัชาไว้ในถุงพลาสติกเล็ก  ๆ และห่อให้ดเีพื่อ
ป้องกนัสุนัขกดัขาด จากนัน้จะท าเหมอืนเวลาฝึกใหสุ้นัขไปคาบกิง่ไม ้คอืขวา้งถุงกญัชาออกไปประมาณ 
10 ฟุต และกระตุน้ใหสุ้นขัไปคาบกลบัมา ถา้ส าเรจ็สุนขัจะไดร้บัค าชมเชยพรอ้มรางวลั 
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     ขัน้ต่อมา ครฝึูกจะน าถุงไปซ่อนไวไ้กล ๆ เพื่อทีสุ่นขัจะไดใ้ชจ้มูกดมกลิน่หาแทนทีจ่ะใชต้าดูหนึ่ง
เดอืนหลงัจากฝึกขัน้นี้ สุนัขควรสามารถหาถุงกญัชา ในกระเป๋าเดนิทาง หรอืหบีห่อของได้แล้วแรก ๆ 
อาจมเีพยีงสองสามกระเป๋าใหเ้ลอืก คล่องแลว้จงึเพิม่จ านวนตวัเลอืก ใหม้ากขึน้ 
     ถดัจากกระเป๋าเดนิทาง สถานทีซ่่อนกญัชาจะเริม่เป็นในรถยนต์ ในตกึ และสถานทีท่ีซ่บัซอ้นขึน้
เรื่อย ๆหลงัจากฝึกไปได้สองเดอืน ครูฝึกจะกลบกลิน่กญัชา ด้วยกลิน่อย่างอื่น เช่น น ้าหอม ฟอรม์ลัดี
ไฮดส์ดัส่วนของกลิน่ปลอมปนต่อกลิน่กญัชาจะเพิม่ขึน้ทลีะเลก็ละน้อย สุนัขทีผ่่านการฝึกจนส าเรจ็ ควร
หากัญชาพบ แม้จะมีกลิ่นอื่นมาปะปนถึงร้อยละ 90 จากนัน้ ครูฝึกจึงสามารถฝึก ให้สุนัขค้นหา
ยาเสพยต์ดิชนิดอื่น รวมทัง้คน้หาดนิระเบดิและวสัดุอื่น ๆ ทีใ่ชท้ าระเบดิ 
         ทีม่า 108 ซองค าถาม 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การฝึกฝนจะท าใหเ้กดิทกัษะ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 

หน่วยท่ี 3  วิชาการของลูกเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15   การปรงุอาหารแบบชาวป่า                เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1  ลกูเสอืสามารถปรุงอาหารแบบชาวป่าได ้ 2 อยา่ง ส าหรบั 2 คนได ้
 1.2  ลกูเสอืสามารถสรา้งทีพ่กัแรมชัว่คราวได้ 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 การปรงุอาหารแบบชาวป่า 
 2.2 การสรา้งทีพ่กัแรมชัว่คราว 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
  3.3  ภาพการป้ิง ย่าง เผา 
  3.4  ไมข้ดีไฟ เลื่อยผ่าฟืน ขวาน 
  3.5  ฐานสาธติ การประกอบอาหารชาวป่า และการสรา้งทีพ่กัแรมชัว่คราว 
 3.6  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 

4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม  
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืตามระบบฐาน ดงันี้ 

  ฐานที่ 1   การป้ิงหรอืย่าง  
    ฐานที ่ 2   การเผา 

  ฐานที่ 3   การหุง 
  ฐานที ่ 4 การอบ   

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

 (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาถงึการพกัแรมและการท าทีพ่กัแรมชัว่คราว ส าหรบัพกัแรมว่า
ควรจะสรา้งอย่างไร ในสถานทีใ่ดบ้าง เช่น ในป่า, ในสวน หรอืในที่ๆ  ใกลน้ ้า อากาศ
รอ้น หรอือากาศหนาว เป็นตน้ 

 (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเรยีนและฝึกปฏบิตัติามระบบฐาน ดงันี้ 
  ฐานที ่1  ศกึษาเตน็ทแ์บบต่างๆ ส าหรบัคนนอน 1 คน 2 คน และหลายๆ คน

ตลอดจนการป้องกนัมด แมลง น ้าคา้งในเวลากลางคนื   
  ฐานที ่2  การจดัแสงสว่างภายในเตน็ท ์การใชไ้ฟฉาย โคมแบตเตอรีต่่างๆ 
  ฐานที ่3  ฝึกกางเตน็ท ์หรอืการสรา้งทีพ่กัแบบง่ายๆ    
 (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืตรวจผลงานการกางเตน็ทข์องแต่ละหมู ่และใหท้ าการ 
  เกบ็เตน็ทใ์หเ้รยีบรอ้ย  

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

 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สงัเกตความสนใจในการฝึกปฏบิตัแิละเรยีนรูก้จิกรรม 
  5.2 ตรวจสอบการปรงุอาหารชาวป่าและการสรา้งค่ายพกัแรมชัว่คราว 
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ความรบัผดิชอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 15 
 

เพลง  
เพลินใจชาวดง 

 
 เพลนิใจชาวดงร าวงกบัเฮฮา ฮะ หลัน่ลนัลา (ซ ้า) 
เชญิชวนกนัมา   เฮฮามาชุมนุม  (อปีมุบุมบุม (ซ ้า)) 
 ป่าดงพงไพร แสนไกลสุดกนัดาร 
เราชวนกนัมา  เฮฮามาชุมนุม (อปีมุบุมบุม (ซ ้า)) 

 
 

ดอกไม้ในป่า 
 

 แดนป่าเขาหนูน้อยเรงิใจ  เดด็ดอกไมเ้สยีบใส่ปอยผม 
ดอกมะลวิลัย ์กรรณกิาลัน่ทม  เฝ้าเดด็ดมนิยมในไพร 
 ชวนกนัรอ้งเพลงเพลนิกนัไป  น่าชื่นใจดอกไมใ้นป่า 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 4  ทกัษะลกูเสือและกิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16  การเดินทางไกล (ภาคทฤษฎี)                เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1  ลกูเสอืสามารถบอกความหมายของการเดนิทางไกลได้ 
 1.2  ลกูเสอืสามารถชีแ้จงการเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัใชเ้ดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมได ้
 

2.  เน้ือหา  
2.1  ความหมายของกการเดนิทางไกล 

  2.2  การเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัใชเ้ดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  อุปกรณ์ส าหรบัใชเ้ดนิทางไกล 
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 
  4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
       1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรู ้ใหล้กูเสอืทุกหมู่น าไปศกึษา 
  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนากบัลกูเสอืถงึความหมายของการเดนิทางไกล 
       3)  ลกูเสอืรว่มกนัอภปิรายถงึลกัษณะของการเดนิทางไกลตามบรบิทของลกูเสอืทีป่ลอดภยั
และมคีวามพรอ้ม 
  4)  ลกูเสอืศกึษาอุปกรณ์ส าหรบัใชเ้ดนิทางไกลและอยูค่่ายพกัแรมจากการสาธติ  
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมของลกูเสอื 
 5.2 สอบถามความเขา้ใจเรือ่งความหมายการเดนิทางไกล และการเตรยีมอุปกรณ์ส าหรบัเดนิ 
  ทางไกลและอยูค่่ายพกัแรม 
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6.  คณุธรรม 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ความรบัผดิชอบ 
 3. อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 
 

เพลง 
เดินทางไกล 

 
    เดนิทางไกล เดนิทางไกล   ไป ไป ซไิป ไป  ซไิป  ไป
ดว้ยกนั 
   เหนื่อยอยา่งไร  ไมเ่คยหวัน่   รว่มในจกนั และสามคัค ี
   เดนิทางไกล  ในกลางดง   ใจคดิพะวง  หลงเพลนิเขาดอย 
   เหนื่อยหยดุพกั  พอหายเหนื่อย  ไมเ่ฉยเมย  มุง่สู่ปลายทาง 
   คนหลงรกัป่า  รกัภผูาล าธาร    จติชื่นบาน  ธรรมชาตสิดใส 
   ทางแสนล าบาก ใช่ปัญหาใดใด   สดชื่นใจ เพลนิในเขาดอย  
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ใบความรู้ 
การเดินทางไกล 

 
การเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมเป็นกจิกรรมหนึ่งซึง่ลูกเสอืจะตอ้งมกีารเตรยีมการเรือ่งเครือ่ง

หลงัใหพ้รอ้ม และเหมาะสมกบัการเดนิทางไกลไปพกัคา้งคนื อุปกรณ์ทีต่อ้งจดัเตรยีมแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คอื 
 1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรอื อุปกรณ์ประจ าตวั 
 2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรอือุปกรณ์ส าหรบัหมูห่รอืกอง  
อุปกรณ์เฉพาะบุคคลควรเป็นสิง่จ าเป็น มนี ้าหนกัไม่มากนกั ไดแ้ก่ 
 1. กระตกิน ้า ใส่น ้าสะอาดใหเ้ตม็ 
 2. เครือ่งใชป้ระจ าตวั เช่น ผา้เชด็ตวั ผา้ขาวมา้ ผา้ถุง สบู่ แปรงสฟัีน ยาสฟัีน รองเทา้แตะ ไฟ
ฉาย ชอ้นสอ้ม จานขา้ว ยาทากนัยงุ เป็นต้น 
 3. เครือ่งแบบและเครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบ ไดแ้ก่ เสือ้ กางเกง (กระโปรงส าหรบัเนตรนาร)ี ผา้
ผกูคอ หมวก เขม็ขดั รองเทา้ ถุงเทา้ เป็นต้น   
 4. ยาประจ าตวัและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 5. เขม็ทศิ แผนที ่สมดุจดบนัทกึการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา 
 6. ชุดกนัฝน เสือ้กนัหนาว 
 7. เครือ่งนอน เช่น เตน็ท ์ผา้ปทูีน่อน เสื่อ ผา้ห่ม ถุงนอน เป็นตน้ 
 8. ถุงพลาสตกิ เพื่อใชส้ าหรบัใส่เสือ้ผา้เปียกชืน้หรอืเสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้ 
 9. เชอืกหรอืยางเพื่อใชผ้กูรดัอุปกรณ์สิง่ของเลก็ ๆ น้อย ๆ 
 10. ไมพ้ลอง 
 

 อุปกรณ์ ส่วนรวม หรอือุปกรณ์ส าหรบัหมู่หรอืกอง เป็นอุปกรณ์ทีใ่ชส้ าหรบัทุกคนในหมูห่รอืกอง 
ในการอยูค่่ายพกัแรมรว่มกนั และตอ้งแบ่งหน้าทีก่นัน าสิง่ของไป เช่น  
 - นายหมู ่เอาตะเกยีง เลื่อยพรา้ และแผนที ่ 
 - รองนายหมู ่น าพลัว่สนาม เตน็ท ์กระดาษช าระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ถงั
น ้า กะละมงั  ไมข้ดีไฟ เชือ้ไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
 - หวัหน้าคนครวั เตรยีมกระทะ หมอ้ ทพัพ ีหมอ้ส าหรบัปรุงอาหาร กระทะ เลื่อยท าครวั 
 - รองหวัหน้าคนครวั น ากบัขา้ว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องส าหรบั
รบัประทานทัง้หมู ่
 

ส่ิงท่ีไม่ควรบรรจเุคร่ืองหลงั 
 ไม่ควรน าสิง่ของอื่น ๆ ทีไ่ม่จ าเป็นและของมคี่าทุกชนิดไป เช่น สรอ้ยคอทองค า โทรศพัท์ เครื่อง
เล่นรวมถงึอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ฯลฯ น าเงนิตดิตวัไปเท่าทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้รวมทัง้ ไมพ่กพาอาวุธทุกชนิด 
และอุปกรณ์การพนนั สิง่ทีจ่ะท าใหส้ิง่ของทีอ่ยูใ่นเครือ่งหลงัเสยีหายได ้เช่น น ้า  
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การบรรจส่ิุงของลงในเคร่ืองหลงั 
 เครือ่งหลงั คอืถุงหรอืกระเป๋าส าหรบัใส่สิง่ของต่าง ๆ ใช้สะพายหลงัเพื่อสามารถน าสิง่ของตดิตวั
ไปไดส้ะดวก จดัเป็นสิง่ส าคญัและมคีวามจ าเป็นมากส าหรบักจิกรรมการเดนิทางไกล เพราะลูกเสอืต้อง
ใชบ้รรจอุุปกรณ์ประจ าตวั อุปกรณ์ประจ าหมู ่ทีต่อ้งน าไปใชใ้นการอยูค่่ายพกัแรม 
 เครื่องหลงัมหีลายชนิดแล้วแต่ลูกเสอืจะเลอืกใช้เช่น กระเป๋า ย่าม หรอื เป้ ลูกเสอืควรเลอืกใช้
เครือ่งหลงัทีม่ลีกัษณะคลา้ยเป้เพราะมชี่องส าหรบัแยกบรรจสุิง่ของไดห้ลายประเภท 
 การบรรจสุิง่ของลงในถุงเครือ่งหลงัหรอืกระเป๋า มขีอ้แนะน าดงันี้ 
 1. เลอืกเครือ่งหลงัทีม่ขีนาดพอเหมาะไมเ่ลก็หรอืใหญ่จนเกนิไป 
 2. บรรจุสิง่ของที่มนี ้าหนักมากหรอืสิง่ของที่ใช้ภายหลงัไว้ขา้งล่าง ส่วนสิง่ของที่ใช้ก่อนหรอืใช้
รบีด่วน เช่นไฟฉาย เสือ้กนัฝน ไมข้ดีไฟ ฯ ใหบ้รรจไุวข้า้งบนสุดเพื่อสามารถน าออกมาใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 
 3. บรรจสุิง่ของนุ่ม ๆ เช่น ผา้เชด็ตวั ผา้ห่ม เสือ้ผา้ ฯลฯ ตรงส่วนทีส่มัผสักบัหลงัของลูกเสือเพื่อ
จะไดไ้มเ่จบ็หลงัขณะเดนิทาง 
 4. สิง่ของบางประเภท เช่น ยารกัษาโรค ขา้วสาร เป็นตน้ ควรใส่ถุงผา้หรอืถุงพลาสตกิก่อน แลว้
จงึบรรจลุงเครือ่งหลงั 
 5. ในกรณีทีถุ่งนอน และผา้ห่มบรรจุเครื่องหลงัไม่ได ้ใหผู้กถุงนอนและผา้ห่มนอนของลูกเสอืไว้
นอกเครือ่งหลงั คลุมดว้ยแผ่นพลาสตกิใสเพื่อกนัการเปียกน ้า 
 6. เครื่องหลงัทีลู่กเสอืน าไปต้องไม่หนักจนเกนิไป เพราะจะท าใหลู้กเสอืเหนื่อยเรว็ น ้าหนักของ
เครื่องหลงัควรหนักไม่เกนิ 1 ใน 5 ของน ้าหนักตวัลูกเสอื เช่น ถ้าลูกเสอืหนัก 40 กโิลกรมัเครื่องหลงั
ควรหนักไม่เกนิ 8 กโิลกรมั เป็นต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      รองเท้าผ้าใบ 

 
     ชุดล าลอง 
 

 
    รองเท้าแตะ 

 
  ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัว 

 
         สมุดบันทึก 
 

 
   ไฟฉาย 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ข้อสงัเกตในการเดินทาง 

 ปัจจบุนัมเีหตุการณ์มากมายในระหว่างการเดนิทางทีล่กูเสอืไมค่วรมองขา้ม ดงัเรือ่งจรงิต่อไปนี้ 
 เหตุเกดิบนถนนสายตรงระหว่างจงัหวดั ขณะทีเ่ราขบัรถอยู่บนถนนสายหนึ่ง สงัเกตเหน็รถคนั
หนึ่งวิง่มาตามหลงัรถ  เราแล้วบบีแตรไล่ให้เราไปอยู่ทางเลนขวา จากนัน้จะมรีถอีกคนั วิง่แซงขึ้นมา
เหมอืนกบัว่า รถเราไปตดัหน้ารถของเขา และจะเรยีกให้เราลงจากรถ มาตกลงค่าเสยีหาย ประมาณ 
10,000 บาท เราไม่ยอมจ่าย และบอกว่าไปตกลงกนัที่โรงพกัและโทรศพัท์แจง้ต ารวจแลว้ ให้รอสกัพกั
เดีย๋วเจา้หน้าทีก่ าลงักจ็ะมา พวกเขากต่็อรอง ท าท่าจะเขา้ไปเอากุญแจรถเราและจะยดึรถเราไป แต่เรา
ถอดกุญแจใส่กระเป๋ากางเกงไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ พวกเขารรีอพกัหนึ่งกบ็อกว่า “เสยีเวลาท ามาหากนิ มนีัด
ไปก่อนละ” เมือ่ต ารวจมาถงึ ต ารวจแจง้ว่ามนัคอืแก๊งตบทรพัย ์หากใครกลวักจ็ะจา่ยเงนิใหม้นัไป... 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า   ตัง้สตไิตรต่รองอยา่เชื่อสิง่ทีร่บัรู ้และใหแ้จง้ความทนัท ีที ่191 หรอื 911 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 4  การผจญภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17  ผจญภยั ได้เพ่ือน  เถื่อนธาร การสนุก สขุสม               เวลา  1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1  ลูกเสือสามารถเดินทางไกลด้วยการเดินเท้าเป็นระยะทาง 10 ก.ม.หรอืเดินทางไกล โดย

รถจกัรยาน เป็นระยะทาง 40 ก.ม. และบนัทกึรายงานการเดนิทางโดยยอ่ได้ 
 1.2  ลกูเสอืสามารถเขา้รว่มกจิกรรมการบนัเทงิและการอยูค่่ายพกัแรมได้ 
 
2.  เน้ือหา  

2.1  กจิกรรมการเดนิทางไกล 
2.2 กจิกรรมการบนัเทงิในกองลกูเสอื 

  2.3  การรายงานผลการเดนิทางตามวธิกีารเดนิทางของตนเอง 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง  
 3.2  จกัรยาน 
 3.3  เครือ่งหลงัทีบ่รรจอุุปกรณ์การพกัคา้งคนืและประกอบอาหาร 
 3.4  กลอ้งถ่ายรปู  
 3.5  แบบบนัทกึการรายงาน/สมดุบนัทกึการเดนิทางไกล 
 3.6  เอกสารค าสัง่ปฏบิตักิารเดนิทางไกลจากผูก้ ากบัลกูเสอื 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
  4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
       1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืจดัใหล้กูเสอืเดนิทางไกลดว้ยเทา้หรอืเดนิทางโดยจกัรยานในวนัหยดุเรยีน 
       2)  ขณะเดนิทางไกล ให้ลูกเสอืบนัทกึเวลาในการเดนิทาง จุดพกั จุดผ่านที่ประทบัใจด้วยการ

ถ่ายภาพ การสเกต็ภาพ การบนัทกึความรูส้กึและความคดิเหน็ ตลอดเสน้ทางไปและเดนิทาง
กลบั 

  3) จดักจิกรรมรว่มกบักองลูกเสอื เช่น การประกอบอาหาร การส ารวจ การรอ้งเพลง           
   การเล่นดนตร ีการแสดงมายากล ฯลฯ เพื่อใหเ้กดิความสนุกสนาน และผ่อนคลาย 
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  4) นายหมูแ่ละผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาถงึความรูส้กึ ความคดิเหน็ ความประทบัใจ ปัญหา
อุปสรรค และการแกไ้ขปัญหารว่มกนั บนัทกึไวเ้ป็นบทเรยีนในการเดนิทางและอยูค่่าย
พกัแรม 

  5) เมือ่กลบัมาถงึโรงเรยีน ใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทน รายงาน/เล่าประสบการณ์ ให้ 
                    ลกูเสอืหมูอ่ื่นๆ ไดร้บัทราบ พรอ้มทัง้จดัท าเป็นรายงาน 1 ฉบบั  
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
 
5.  การประเมินผล 
 ประเมนิจากสภาพจรงิของลูกเสอืตลอดการเดนิทางไกล และการกลบัมารายงานผลการเดนิ
ทางไกล 
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความพอเพยีง 
 2. ความรบัผดิชอบ 
 3. อุดมการณ์คุณธรรม  
 
การเปิด-ปิดประชุมกอง 
 - เปิดประชุมกองก่อนออกเดนิทางไกล 
 - ปิดประชุมกองเมือ่กลบัมาจากการเดนิทางไกล  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
 
เพลง 

เพลง  ยามค า่ 

  ฟ้ามดืมวัลมเยน็พดัโชยกระหน ่า  ฝนกต็กพร า พร า ฟ้ามดืค ่ามวัไป 
 ใจคดิถงึเมือ่ครัง้มาพกัแรมในป่าแสนจะสุขใจ ฟ้ามดืค ่าทไีรพอเบกิบานใจฝนกระหน ่าลงมา 
 เสอืเผ่าไทยรว่มใจมานอนกลางป่า   แมเ้หน็ดเหนื่อยกายาเราสุขอุราเกนิ
ใคร 
 ถงึหนกัเอาเบาสู ้ สามคัคมีอียูแ่สนจะสุขใจ  ฟ้ามดืค ่าทไีร  เล่นรอบกองไฟเรา
สนุกเฮฮา 
 

เพลงสขุใจอยู่ค่าย 

 สุขใจเมือ่ไดม้าอยูค่่าย   สุขกายเมือ่ไดม้าพกัแรม 
คนืน้ีพระจนัทรส์วยแจ่ม   พกัแรมๆ สุขใจ (ซ ้า) 
 สุขใจเมือ่ไดม้ารอ้งเล่น  รม่เยน็เมือ่ไดม้าพกัใจ 
สุขนี้ทีเ่ราฝันใฝ่    สุขใจเมือ่ไดม้าพกัแรม  (ซ ้า) 

 
       เพลงเดินทางไกล 

          ค ารอ้ง/ท านอง สุรชยั น าพา 
    เดนิทางไกล เดนิทางไกล   ไปสไิป ไปสไิป ดว้ยกนั  
   เหนื่อยอยา่งไร  ไมเ่คยหวัน่  รว่มใจกนั และสามคัค ี
  เดนิทางไกล  ในกลางดง    ใจคดิพะวง หลงเพลนิเขาดอย  
  เหนื่อยหยดุพกั  พอหายเหนื่อย  ไมเ่ฉยเมย  มุง่สู่ปลายทาง 
  คนหลงรกัป่า  รกัภผูาล าธาร   จติชื่อนบาน ธรรมชาตสิดใส  
  ทางแสนล าบาก ใช่ปัญหาใดใด  สดชื่นใจ เพลนิในเขาดอย  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

นักจกัรยาน 2 ล้อ 
         น.ส.จุฑามาส  ชุ่มเมอืงปัก  ผูแ้ต่ง 

 ลูกเสอืเดชาชยั ก าลงัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 และเรยีนหลกัสูตรลกูเสอืตร ีมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจ
ว่าในการเป็นลูกเสอืสามญัต้องให้มโีอกาสประดบัเครื่องหมายวชิาพเิศษลูกเสอืสามญั เดชาชยั พยายาม
เลอืกกจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัอิยู่แลว้ เพื่อง่ายต่อการต่อยอดใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ เขาตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะเป็น “นัก
จกัรยาน 2 ลอ้” เนื่องจากเขามจีกัรยาน 2 ลอ้ เป็นของตวัเอง ใชเ้ป็นพาหนะ ในการเดนิทาง ไป – กลบั 
ระหว่างบ้านและโรงเรยีนมาตัง้แต่เรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ความจรงิเดชาชยั ขีจ่กัรยานเป็นตัง้แต่
เรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 แต่แม่เพิง่อนุญาตให้ขีจ่กัรยานไปโรงเรยีนเมื่อเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 
เขาโชคดทีี่ได้เรยีนรูว้ธิซี่อมจกัรยานโดยเฉพาะการเปลี่ยนยาง ปะยางและปรบัอานจากลุงโชคเจา้ของ
รา้นซ่อมจกัรยานใกลบ้า้น ในการรว่มกจิกรรมลกูเสอืทีโ่รงเรยีนเขาไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งความปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนน ทุกครัง้ที่มกีิจกรรมเกี่ยวกับการขบัขี่จกัรยานเขาจะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม ่า เสมอ เช่น 
กจิกรรมปัน่เพื่อสุขภาพในชุมชน กจิกรรมเดนิทางและแรมคนืของลกูเสอืสามญัดว้ยจกัรยาน 2 ลอ้ และที่
ท าใหเ้ดชาชยัประทบัใจและภูมใิจมากทีสุ่ดทีก่ารขีจ่กัรยานของเขาได้มโีอกาสเขา้ร่วมเป็นครัง้ส าคญัใน
ชวีติ คอื “กจิกรรมปัน่เพื่อพ่อ” เมือ่เดอืนธนัวาคม 2558 
 เดชาชยั ไดท้ ารายงานเกี่ยวกบักจิกรรมจกัรยานของเขาใหผู้ก้ ากบักองลกูเสอืทราบ และสิง่ทีเ่ขา
มุ่งมัน่ตัง้ใจกเ็ป็นความจรงินัน่คอื เขาไดร้บัการประดบัเครื่องหมายวชิาพเิศษลูกเสอืสามญั “นักจกัรยาน 
2 ลอ้”  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการปฏบิตัภิารกจิใด ส าเรจ็ยอ่มก่อใหเ้กดิความภาคภูมใิจ 
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ใบความรู้ 
สนุกสขุใจ 

 การเดนิทางไกลไปอยูค่่ายพกัแรมรว่มกนัของกองลกูเสอื เป็นการไดป้ระสบการณ์ ดงัทีว่่า  
“ผจญภยั ไดเ้พื่อน เถื่อนธาร การสนุก สุขสม” 
 
 ผจญภยั :  หมายถงึ การท ากจิกรรมทีท่า้ทายความสามารถ  
 ไดเ้พื่อน :  หมายถงึ การไดพ้บปะผูค้น และการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างการท ากจิกรรม  
 เถื่อนธาร : หมายถงึ   ไดพ้บกบัความยากล าบากในการเดนิทาง การไดเ้รยีนรูธ้รรมชาต ิ 
               ป่าเขาล าเนาไพร ทีเ่ราไมคุ่น้เคย 
 การสนุก : หมายถงึ  มคีวามสนุกสนาน ไมต่ดิอยู่ในกรอบ ไดท้ าอาหารเอง ไดท้านอาหารที ่
      อาจไมส่นุกแต่กอ็รอ่ย รสชาตทิีม่ลิมืเลอืน ไดอ้าบน ้ากลางล าธาร ไดพ้กั 
      ในทีพ่กัทีไ่มส่ะดวก แต่สนุกสนาน 
 สุขสม  : หมายถงึ มคีวามสุข  ประทบัใจ  มริูล้มื  ตราตรงึในความทรงจ าตลอดไป 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 4  การผจญภยั 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18   แผนท่ีและเขม็ทิศ                                                   เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1  ลกูเสอืสามารถใชเ้ขม็ทศิการหาทศิได้ 
 1.2  ลกูเสอืสามารถอธบิายสญัลกัษณ์ต่างๆ ในแผนทีไ่ด ้ 
 1.3 ลกูเสอืสามารถบอกพกิดัในแผนทีไ่ด้ 
 
2.  เน้ือหา  

การใชเ้ขม็ทศิในการหาทศิและการหาพกิดัในแผนที่ 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง  
 3.2  เกม 
 3.3  เขม็ทศิแบบซลิวา  
 3.4 แผนที ่ 
 3.5 เขม็ทศิจ าลอง 
 3.6  ใบความรู ้ 
 3.7  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนการใชแ้ผนทีแ่ละเขม็ทศิทีเ่คยเรยีนมา  
   (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืเขา้เรยีนตามฐาน ดงันี้ 
      ฐานที ่1   รูจ้กัทศิ และการหาทศิจากแผนที่ 
     ฐานที ่2   เรยีนรูเ้สน้ความสูงสญัลกัษณ์ในแผนที่ 
     ฐานที ่3   หาต าแหน่งทีต่ ัง้โดยระบบพกิดักรดิ 
    (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
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 4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
   1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2)  เพลง หรอืเกม 
   3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
    (1) หมูล่กูเสอืเขา้เรยีนตามฐานกจิกรรม ดงันี้ 
     ฐานที ่1   เกมขา้มทุ่ง 
     ฐานที ่2   เกมหาเหรยีญบาท 
     ฐานที ่3   หน้าปัดนาฬกิา 
    (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุป การเรยีนรู ้เรือ่งทศิและการหาทศิดว้ยเขม็ทศิ 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และประเมนิความถูกตอ้งในการหาทศิ 
 
6.  คณุธรรม 
 ความรบัผดิชอบ 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
 

เพลง 
 
       เพลงเดินทางไกล 

          ค ารอ้ง/ท านอง สุรชยั น าพา 
    เดนิทางไกล เดนิทางไกล   ไปสไิป ไปสไิป ดว้ยกนั  
   เหนื่อยอยา่งไร  ไมเ่คยหวัน่  รว่มใจกนั และสามคัค ี
  เดนิทางไกล  ในกลางดง    ใจคดิพะวง หลงเพลนิเขาดอย  
  เหนื่อยหยดุพกั  พอหายเหนื่อย  ไมเ่ฉยเมย  มุง่สู่ปลายทาง 
  คนหลงรกัป่า  รกัภผูาล าธาร   จติชื่อนบาน ธรรมชาตสิดใส  
  ทางแสนล าบาก ใช่ปัญหาใดใด  สดชื่นใจ เพลนิในเขาดอย  
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เกม 
เกม  หาทิศ 

 วิธีเล่น 
ผู้เล่นเขา้แถวตอนลกึตามจ านวนหมู่  ขดีเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ  8 เมตร  น าเขม็ทศิ

วางไว ้ กระดาษแขง็ตเีสน้ตามทศิทัง้แปดทศิ  ฝาขวดน ้าอดัลมเขยีนตวัเลขเป็นมุมต่างๆ เช่น  45,  90  ,  
135  ,  180  ,  225  ,  270  ,  315  ,  และ 0 เมื่อได้ยนิสญัญาณเริม่  ให้นายหมู่หนัเขม็ทศิให้ตรงทศิ
เหนือแลว้หยบิฝาขวดน ้าอดัลมอนัหนึ่งวางลงบนกระดาษใหต้รงตามมุมองศาทีก่ าหนด แลว้วิง่ไปสมัผสั
มอืกบัคนที ่ 2  คนที ่ 2 หยบิฝาน ้าอดัลม 1 อนั  ดจู านวนองศา แลว้วางไวต้ามมุมทีก่ าหนด เสรจ็แลว้วิง่
ไปสมัผสัมอืคนที ่3  ท าต่อไปจนครบทัง้แปดทศิ  (ถา้ผูเ้ล่นไมค่รบ 8 คน  ใหเ้ล่นซ ้าคนแรกใหม)่ 

 
 การตดัสิน  หมูใ่ดถูกตอ้งมากทีสุ่ดชนะ 
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ใบความรู้ 
 

เร่ืองทิศ และการใช้เขม็ทิศ 
  

ทิศทัง้ 8 
 

           เหนือ 
 
       ตะวนัตกเฉียงเหนือ     ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
       ตะวนัตก                           ตะวนัออก
  
 
 
                     ตะวนัตกเฉียงใต ้     ตะวนัออกเฉียงใต ้

 
 
         ใต ้

 
 อุดร  (เหนือ)    NORTH 
 อสีาน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) NORTH   EAST 
 บรูพา (ตะวนัออก)  EAST   
 อาคเนย ์(ตะวนัออกเฉียงใต)้ SOUTH  EAST 
 ทกัษณิ (ใต)้    SOUTH  
 หรด ี(ตะวนัตกเฉียงใต)้        SOUTH  WEST 
 ประจมิ (ตะวนัตก)  WEST   
 พายพั (ตะวนัตกเฉียงเหนือ) NORTH   WEST 
 
เส้นความสงูในแผนท่ี 
 บรเิวณภูเขาจะมเีส้นสีน ้าตาลเป็นวงรอบภูเขาเป็นวงๆ แต่ละวงนัน้จะห่างไม่เท่ากัน บางวง
ใกล้ชิดกันบางวงห่างกันเป็นเส้นแสดงความสูงจากระดับน ้ าทะเลปานกลาง (วัดที่เกาะหลักจ.
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ประจวบครีขีนัธ)์ เราจะทราบว่าภูเขานี้สูงเท่าใด ลกัษณะชนัหรอืลาดไดจ้ากเสน้นี้ โดยระยะแต่ละวงนัน้
สงูต่างกนั 500 ฟุตถา้วงอยูช่ดิกนักจ็ะชนัวงห่างกนักจ็ะลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอ่านแผนท่ีในระบบพิกดักริด 
 วางแผนทีใ่นแนวราบ บนพืน้ทีไ่ดร้ะดบั ทศิเหนือของแผนทีช่ีไ้ปทางทศิเหนือ จดัใหแ้นวต่าง ๆ ใน
แผนทีข่นานกบัแนวทีเ่ป็นจรงิในภูมปิระเทศทุกแนว 
 โดยทัว่ไปแผนที่จะบอกทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ ระบบทีใ่ชใ้นการหาทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ ทีน่ิยมใชก้นัม ี2 
ระบบ คดืระบบพกิดัภมูศิาสตร ์และระบบพกิดัตารางหรอืพกิดักรดิ 
 
1.ระบบพิกดัภมิูศาสตร ์
 ใชค้่าละตจิดูหรอืเสน้รุง้ และลองตจิดูหรอืเสน้แวง เป็นตวัก าหนดทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ 

ละตจิูด เป็นเส้นที่ขดีรอบโลกตามแนวนอนขนานกนัโดยมเีส้นศูนยส์ูตร (อเิควเตอร)์ เป็นเส้น
ก าหนดเขตแบ่งโลกเป็นซกีโลกเหนือและซกีโลกใต้ เส้นละตจิูดที่อยู่เหนือและใต้เส้นศูนยส์ูตรเรยีกว่า
ละตจิดูเหนือและละตจิดูใต ้มจี านวนซกีโลกละ 90 เสน้มหีน่วยเป็นองศา  

ลองติจูด เป็นเส้นที่ลากจากจากขัว้โลกเหนือมายงัขัว้โลกใต้โดยเริม่จากเส้นที่ลากผ่านเมอืง
กรนีิชประเทศองักฤษเป็นเสน้ลองตจิดูที่ 0 องศาถา้วดัไปทางขวามอืจะเป็นซกีโลกตะวนัออกม ี180 เสน้
ถา้วดัไปทางซา้ยมอืจะเป็นซกีโลกตะวนัตกม ี180 เสน้ มน่ีวยเป็นองศาเช่นกนั 
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2.ระบบพิกดัตารางหรือพิกดักริด 
 อาศยัเสน้ตรง 2 ชุด เป็นตวัก าหนดทีต่ ัง้ของสิง่ต่าง ๆ เสน้คู่ขนานในแนวตัง้เรยีกว่า เสน้พกิดัตัง้     
เส้นคู่ขนานในแนวนอนเรยีกว่า เส้นพกิดัราบหรอืนอน เส้นคู่ขนานทัง้ 2 ชุดจะตดักนัเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จตุรสัเรยีกว่า พกิดักรดิระหว่างเสน้คู่ขนานแต่ละคู่ทัง้แนวตัง้ และแนวนอนยงัแบ่งย่อยออกเป็น 10 ช่อง
เท่า ๆ กนั   

ระบบนี้จะมใีนแผนทีท่ีล่ะเอยีดมากคอืมาตราส่วน1ต่อ 50,000 ขึน้ไป (1 ซ.ม.ต่อครึง่กม.)   
 

ตวัอย่างการหาพิกดัจดุ A ในระบบตาราง  
 (1)  ดตูารางสีเ่หลีย่มจตุรสัทีล่อ้มรอบจุด A 
 (2)  อ่านเสน้พกิดัในแนวนอน โดยอ่านตวัเลขทีก่ ากบัเสน้แนวนอนจากซา้ยไปขวาทีผ่่านจดุ A 
 (3)  อ่านเสน้พกิดัในแนวตัง้ โดยอ่านตวัเลขทีก่ ากบัเสน้แนวนอนจากล่างขึน้บนทีผ่่านจดุ A 
 (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 จะอยู่ทีเ่สน้ 93.7 ตดักบัเสน้ 60.4 จงึเขยีนและอ่านเป็น 937604 

เรยีงกนั  โดยไม่เขยีนและไม่อ่านว่าจุด ต าแหน่งจุด B กเ็ช่นเดยีวกนัอยู่ทีเ่สน้ 92 พอดกีค็อื 92.0 ตดั
กบัเสน้ที ่58.5 กอ่็าน 920585 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสร้างเสริมทักษะชีวิต  ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 97 
 

การใช้เขม็ทิศในท่ีกลางแจ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ส่วนประกอบเขม็ทิศแบบซิลวา 
 1. แผ่นฐานเป็นตวัวตัถุโปรง่ใสแนวขอบมมีาตราส่วนเป็นนิ้วหรอืเซนตเิมตร 
 2. แนวขดีมาตราส่วน 
 3. ลกูศรชีท้ศิทาง 
 4. เลนสข์ยาย 
 5. ตลบัเขม็ทศิเป็นวงกลมหมนุได ้บนกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิม ี360  องศา 
 6. ปลายเขม็ทศิเป็นแมเ่หลก็สแีดง ซึง่จะชีไ้ปทางทศิเหนือเสมอ 
 7. ชื่อต าแหน่งส าหรบัตัง้มมุและอ่านค่ามุม อยูต่รงปลายลกูศรชีท้ศิทาง 
 
การหาทิศ 

วางเขม็ทศิในแนวระนาบ ปลายเขม็ทศิขา้งหนึ่งจะชีไ้ปทางทศิเหนือค่อย ๆหมุนหน้าปัดของเขม็
ทศิใหต้ าแหน่งตวัเลขหรอือกัษรทีบ่อกทศิเหนือบนหน้าปัดตรงกบัปลายเหนือของเขม็ทศิเมือ่ปรบัเขม็ตรง
กบัทศิเหนือแลว้จะสามารถอ่านทศิต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งจากหน้าปัดเขม็ทศิ 

ลกูเสอืสามารถน าเขม็ทศิไปใชใ้นกจิกรรมต่างๆไดเ้ช่นการเดนิทางไกลการส ารวจป่าการผจญภยั
การส ารวจและการเยอืนสถานที่เป็นต้น เมื่อเริม่ออกเดนิทางลูกเสอืควรหาทศิที่จะมุ่งหน้าไปให้ทราบ
ก่อนว่าเป็นทศิใด เมือ่เกดิหลงทศิหรอืหลงทางจะสามารถหาทศิทางต่าง ๆ จากเขม็ทศิได้ 
 
กรณีบอกมมุอะซิมทุมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใด 
สมมติุว่ามมุอะซิมทุ 60 องศา 

1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หมนุกรอบหน้าปัดของตลบัเขม็ทศิใหเ้ลข 60 อยูต่รงขดีต าแหน่งตัง้มมุ 

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) หนัตวัเขม็ทศิทัง้ฐานไปจนกว่าเขม็แม่เหล็กสแีดงภายในตลบัเขม็ทศิชี้ตรงกบัอกัษร N บน
กรอบหน้าปัด ทบัสนิทกบัเครือ่งหมายหวัลกูศรทีพ่มิพไ์ว ้

4) เมื่อลูกศรชีท้ศิทางชีไ้ปทศิใด ใหเ้ดนิไปตามทศิทางนัน้ โดยเลง็หาจุดเด่นทีอ่ยู่ในแนวลูกศรชี้
ทศิทางเป็นหลกั แลว้เดนิตรงไปยงัสิง่นัน้ 
 
กรณีท่ีจะหาค่าของมมุอะซิมทุจากต าบลท่ีเรายืนอยู่ ไปยงัต าบลท่ีเราจะเดินทางไป 

1) วางเขม็ทศิในแนวระดบัใหเ้ขม็แมเ่หลก็หมนุไปมาไดอ้สิระ 
2) หนัลกูศรชีท้ศิทางไปยงัจดุหรอืต าแหน่งทีเ่ราจะเดนิทางไป           
3) หมุนกรอบหน้าปัดเขม็ทศิไปจนกว่าอกัษร Nบนกรอบหน้าปัดอยู่ตรงปลายเขม็แม่เหลก็สแีดง

ในตลบัเขม็ทศิ 
4) ตวัเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขดีต าแหน่งส าหรบัตัง้มุมและอ่านค่ามุม คอืค่าของมุมทีเ่รา

ตอ้งการทราบ 
 
การใช้เขม็ทิศหาพิกดัต าแหน่งในแผนท่ี 

ก่อนอื่นจะตอ้งรูว้่าตนเองอยู่ณทีใ่ดของแผนที ่โดยใชเ้ขม็ทศิช่วยในการวางแผนทีใ่หถู้กทศิทางหรอื
วางแผนทีใ่หข้นานกบัเสน้ทางหรอืถนนพืน้ที่จรงิการวางขนานกบัเส้นทางต้องระวงัไม่ใหก้ลบัทางทศิเหนือ 
– ใต ้โดยตรวจสอบสิง่อื่นบนแผนทีป่ระกอบอย่างน้อย 2 แห่ง 

วางเขม็ทศิบนแผนทีใ่หเ้ครื่องหมายศรชีท้ศิเหนือทางแนวทศิเหนือในแผนทีจ่ากนัน้กห็มุนกระดาษ
แผนที ่(อยา่ใหเ้ขม็ทศิเคลื่อน) ไปจนเขม็แดงศรชีท้ศิเหนือแลว้จงึกดเขม็ทศิตดิกบัแผนทีแ่ลว้หมุนแป้นบอก
องศาใหต้รงทศิ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

แสงอาทิตย ์
 

 นายแดงเป็นคนหาของป่าอยูใ่นหมูบ่า้นสมบรูณ์  ทุกวนัเขาจะออกหาของป่าโดยเดนิลกึเขา้ไปใน
ป่าเรือ่ย ๆ ตามทศิทางทีไ่มซ่ ้ากนั และน าของป่าทีไ่ดไ้ปขายในหมูบ่า้น 
 บ่ายวนัหนึ่งขณะที่นายแดงก าลงัหาของป่าอยู่นัน้ ไดเ้กดิลมพายุรุนแรง ทอ้งฟ้ามดืครึม้  ท าให้
นายแดงไม่สามารถหาทศิกลบับ้าน  เพราะมดืมากมองไม่เห็น  นายแดงจ าได้แต่หมู่บ้านอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของป่าเท่านัน้  นายแดงคดิอยู่ในใจว่าตอนบ่ายต้นไมใ้หญ่ดา้นทีถู่กแสงแดดตอ้งหนัเขา้หาทศิ
ตะวนัตกส่วนดา้นตรงขา้มนัน้จะเป็นทศิตะวนัออก  เมื่อคดิไดด้งันัน้เขาจงึรบีใชม้อืสมัผสัรอบ ๆ  ต้นไม้
เพื่อหาดา้นทีอุ่่น ๆ  เมื่อหาพบแลว้เขาจงึตัดสนิใจเดนิทางไปด้านตรงกนัขา้มกบัด้านทีอุ่่นของต้นไมไ้ป
เรือ่ย ๆ  ไมน่านเขากเ็ดนิถงึหมูบ่า้นอยา่งปลอดภยั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้ว่า  การรูจ้กัสงัเกตสิง่แวดลอ้ม  ยอ่มมปีระโยชน์ต่อตนเองและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 

หน่วยท่ี 5 การบริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 19   อปพร. น้อย                                         เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถสื่อสารเพื่อแจง้ข่าวการเกดิอุบตัเิหตุ อุบตัภิยัและเหตุฉุกเฉินได้ 
 
2.  เน้ือหา  
 2.1  แหล่งขอความช่วยเหลอื 
 2.2  วธิกีารสื่อสารเพื่อแจง้ข่าวการเกดิอุบตัเิหตุ อุบตัภิยัและเหตุฉุกเฉิน 
 2.3  หมายเลขโทรศพัทท์ีใ่ชต้ดิต่อขอความช่วยเหลอื 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึขา่วการเกดิอุบตัเิหตุทีพ่บเหน็ หรอืจากการเสนอขา่วของ 
    สื่อสารมวลชน 
  2)  ใหล้กูเสอืรว่มกนัอภปิรายถงึสถานการณ์เมือ่เกดิอุบตัเิหตุ อุบตัภิยั หรอืเหตุฉุกเฉิน  
    จะขอความช่วยเหลอืจากใครและขอความช่วยเหลอืดว้ยวธิกีารใด 
  3)  ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายถึงวิธีการขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ อปพร./อสม./                  

หรอือาสาสมคัรกูภ้ยัในทอ้งถิน่ เพื่อการช่วยเหลอืทีถู่กตอ้งมปีระสทิธภิาพ และน าส่ง 
                     โรงพยาบาล พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทท์ีโ่ทรตดิต่อโดยตรงทีไ่มส่่งผลเสยีหายต่อผูป่้วย 
  4) ลูกเสอืฝึกปฏบิตักิารพูดสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานศูนยน์เรนทร หรอื
หน่วยงานในทอ้งถิน่ เช่น ต ารวจ ศูนยก์ูช้พีฉุกเฉิน เป็นตน้ 
  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
  5.1  สงัเกต ความตัง้ใจ ความสนใจในการรว่มกจิกรรม 
  5.2  สอบถามลกูเสอืเกีย่วกบัหมายเลขโทรศพัทข์องหน่วยงานทีบ่รกิารใหค้วามช่วยเหลอืเมือ่
เกดิเหตุฉุกเฉินในทอ้งถิน่  
6.  คณุธรรม 
 1. ความรบัผดิชอบ 
 2. อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 
 

เพลง 
ลกูเสือคืออะไร 

 
 ลกูเสอืนัน้คอือะไร   ลกูเสอืมดีอียา่งไร 
 มาพวกเราเรว็ไว   รบีเขา้ไปใหเ้หน็ดว้ยตา 
 กจิกรรมลกูเสอืช่วยเหลอืผูค้น  ความอดทนนัน้ตดิตามมา 
 ฝึกการสงัเกตจดจ า   รว่มท ารว่มพฒันา 
 เราแสนสุขอุรา   เมือ่ไดม้าเขา้เป็นลกูเสอื 

 
 
เกม 

ลมหายใจท่ีอดทน 
 

วิธีเล่น  1.  ใหผู้เ้ล่นนัง่ลอ้มวงเป็นวงกลม เหยยีดเทา้ไปขา้งหน้า 
  2.  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณ โดยการเคาะ หรอืเป่านกหวดี 1 ครัง้ 
  3.  เมือ่ผูเ้ล่นไดย้นิสญัญาณ ครัง้ที ่1 ใหส้ดูลมหายใจเขา้ปอด 
  4.  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณครัง้ที ่2 ใหทุ้กคนท าเสยีงหวดีคลา้ยเสยีง 
   นกหวดี ใครหยดุเสยีง ใหล้ม้ตวัลงนอน 
กติกา      - คนทีเ่หลอืเป็นคนสุดทา้ยเป็นผูช้นะ 
ข้อเสนอแนะ   - อาจแบ่งผูเ้ล่นออกเป็นสองพวก คอื พวกแรกแขง่ขนัพวกที ่2 เป็นผูค้วบคุมการหวดี

เสยีง สลบักบัปฏบิตั ิ
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ตวัไม่คาดคิดรปูแบบใหม่ 
 

 ผู้หญงิคนหนึ่งก าลงัจะกลบับ้าน ระหว่างทางเธอเหน็เดก็ตวัน้อยๆ ก าลงัยนืรอ้งไห้อยู่ขา้งทาง
ดว้ยความรูส้กึสงสารเดก็ เธอเดนิเขา้ไปหา และถามว่า “เกดิอะไรขึน้จะ๊”  
 เด็กน้อยตอบ “ผมหลงทาง พี่ช่วยพาผมไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมครบั ” แล้วเด็กน้อยก็ยื่น
กระดาษแผ่นเลก็ๆ แลว้บอกว่า ใหพ้าไปส่งตามทีอ่ยูใ่นนัน้ และดว้ยความใจดขีองเธอ เธอมไิดส้งสยัอะไร
เลย แมแ้ต่น้อย  เธอกพ็าเดก็ไปส่งตามทีอ่ยูน่ัน้ พอไปถงึบา้นของเดก็น้อยเธอกก็ดกริง่ ทนัใดนัน้เองกริง่
นัน้ชอ็ตตวัเธอจนหมดสต ิเพราะกริง่นัน้ถูกต่อดว้ยกระแสไฟฟ้าเอาไว้ 
 วนัต่อมา เธอตื่นขึน้มาพรอ้มกบัร่างอนัเปลอืยเปล่า เงนิ สรอ้ย เครื่องประดบัหายไป เธอไม่ได้
เหน็แมแ้ต่หน้าของผูร้า้ย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  อย่าไวใ้จทาง อยา่วางใจคน 
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ใบความรู้ 
การขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดอบุติัเหตุ 

 
เม่ือเกิดอบุติัเหต ุ
  ระงบัความตื่นเต้น  และตัง้สตใิหด้ ี พจิารณว่าควรส่งข่าวใหใ้ครทราบจงึจะไดรับัความช่วยเหลอื
ทีถู่กตอ้ง  และรวดเรว็ทีสุ่ดเหตุด่วนหรอืเหตุรา้ย เช่น การท ารา้ยร่างกายการปลน้ทรพัยก์ารเกดิอุบตัเิหตุ
แจง้เจา้หน้าทีท่ีอ่ยูใ่กลท้ีสุ่ด เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต ารวจ 
 
เหตอุบุติัภยั   
  ไฟไหม้ แก๊สพิษรัว่แจ้งเทศบาลสุขาภิบาลสถานีดับเพลิงสถานีต ารวจ  ถ้าเหตุฉุกเฉินมี
ผู้ได้รบับาดเจบ็ถ้ามคีวามจ าเป็นต้องส่งโรงพยาบาลแจ้งโรงพยาบาลหรอืสถานีอนามยั  หรอืขอความ
ช่วยเหลอืจากผูท้ีม่ยีานพาหนะ 
 
การส่งข้อความเม่ือเกิดอบุติัเหต ุ
1.การบอกเล่า  
 เป็นการส่งข่าว  ที่ใช้ตัวกลางเป็นคนโดยให้เดินทางจากจุดเกิดเหตุไปยงัจุดที่จะขอความ
ช่วยเหลอื  การส่งขา่ววธินีี้ขา่วตอ้งไม่ยาวมากเพราะอาจเกดิความผดิพลาดได ้
2. การเขียน 
   เป็นการส่งข่าวโดยเขยีนจดหมายหรอืไปรษณีบตัรไปยงัผูท้ีจ่ะขอความช่วยเหลอื  การส่งข่าววธิี
นี้ไมค่่อยผดิพลาดเพราะขา่วจะส่งถงึผูร้บัโดยตรงไดร้ายละเอยีดครบถว้นและเสยีค่าใชจ้า่ยน้อย 
3. การโทรศพัท ์
 เป็นการส่งข่าวโดยอาศยัทัง้การบอกเล่าและการเขยีนเพื่อให้ข้อความถูกต้อง  และครบถ้วน
สมบูรณ์   การส่งข่าววธินีี้  ไม่ผดิพลาด  เพราะเป็นการสนทนาโต้ตอบกนัระหว่างผู้ส่งข่าวกบัผูร้บัข่าว
โดยตรง  ซึง่สะดวก  รวดเรว็และเป็นทีน่ิยมมากทีสุ่ด  แต่ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยมากกว่าวธิอีื่นๆ 
4. การส่ง Messenger และการส่ง Line 
 ลูกเสอืควรมหีมายเลขโทรศพัท ์หรอื ID Line ของต ารวจ อปพร. ในทีชุ่มชนหรอืหน่วยงานวายุ
ภกัดิ ์หรอืศูนยน์เรนทร เช่น 191, 1669 และ 911 
 
ข้อความท่ีควรส่ง 
แจง้ว่า    ผูพ้ดู  คอืใคร  ก าลงัโทรศพัทจ์ากทีไ่หน 
แจง้ว่า    เกดิเหตุอะไร  เชน่ไฟไหม ้ รถชนกนั   มคีนบาดเจบ็  หรอืเกดิเหตุท ารา้ยรา่งกาย 
แจง้ว่า    ตอ้งการความช่วยเหลอือยา่งไร  ผูบ้าดเจบ็มอีาการอยา่งไร  ใหผู้ท้ ีช่่วยเหลอืเตรยีมอุปกรณ์ใดมาบา้ง 
แจง้ว่า    เกดิเหตุทีไ่หน  และผูท้ีจ่ะมาช่วย  ตอ้งเดนิทางไปจดุเกดิเหตุอยา่งไร 
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คณุสมบติัของผูส่้งข่าวท่ีดี 
1. ช่างสงัเกต  รูจ้กัสงัเกตสิง่แวดลอ้มหรอืเหตุการณ์ต่างๆทีพ่บเหน็ 
2. ความจ าด ี สามารถจ าเรื่องราวต่างๆได ้ทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งแม่นย า 
3. ยอ่ความไดด้แีละชดัเจน  สามารถเล่าเรือ่งราวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  กระชบั  ชดัเจน และครบถว้น 
 

หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอบุติัเหตุ 
ศนูยก์ู้ชีพ  “นเรนทร”  (Narenthorn  EMS  Center) 

 
ความเจบ็ป่วยเกดิขึน้ไดทุ้กทีทุ่กเวลาไม่ว่าจะเกดิอุบตัเิหตุหรอือาการป่วยเฉียบพลนัจากโรคภยั

หากรกัษาไม่ทนัการณ์โอกาสรอดชวีติอาจมไีม่มาก  หน่วยแพทยฉุ์กเฉินจงึพรอ้มปฏบิตัหิน้าที ่24 ชม. 
เพื่อน าผู้ป่วยเข้าสู่การรกัษาในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที  พวกเขาอุทิศตัวเพื่อคนไข้โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ทนัททีี่โทรแจง้  1669 พวกเขาจะไปถงึที่เป็นบรกิารฟรไีม่เกี่ยงว่าน ้าจะท่วม  ไฟจะไหม้  
หรอืตอ้งฝ่าเขา้ไปในเขตระเบดิ 
 
ป่วยฉุกเฉินแจ้ง  1669 

สิง่หนึ่งทีห่น่วยแพทยฉุ์กเฉินหรอืหน่วยกู้ชพีใหค้วามส าคญัอยา่งมากกค็อืการเขา้ถงึผูป่้วยใหเ้รว็
ที่สุดไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ไหน เหตุเกิดในเวลาใดดังนัน้นอกจากหน่วยกู้ชีพที่มีหน้าที่เข้าไปให้การ
ช่วยเหลอืผู้ป่วยแล้วจงึต้องมศีูนย์รบัแจ้งเหตุที่ให้บรกิารตลอด 24 ชัว่โมง และท าหน้าที่ประสานงาน
หน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการช่วยเหลอืผู้ป่วย  โดยเมื่อศูนยร์บัแจง้เหตุไดร้บัแจง้
จากผู้ป่วยหรอืบุคคลใกล้ชิดก็จะต้องสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชดัเจน เช่น ได้รบับาดเจ็บจาก
อุบตัิเหตุ  หรอืมอีาการป่วยจากโรคประจ าตวั  อาการของผู้ป่วยอายุ – เพศ  และจ านวนของผู้ป่วย  
สถานทีเ่กดิเหตุ  พรอ้มทัง้เบอรโ์ทร ทีส่ามารถตดิต่อได้ 

จากนัน้จงึแจง้ไปยงัเจา้หน้าทีข่องหน่วยแพทยฉุ์กเฉินซึง่ใกลจุ้ดเกดิเหตุทีสุ่ด  พรอ้มทัง้ประสานกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้ช่วยอ านวยความสะดวกหรอืเข้าไปช่วยเหลอืผู้ป่วยในเบื้องต้น  เช่น  แจง้ให้
ต ารวจจราจรช่วยเคลยีรเ์ส้นทาง  ใหอ้าสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรอืน  (อพปร.) ช่วยงดัรถยนต์เพื่อน าผู้ป่วย
ออกจากจดุเกดิเหตุ  ปัจจบุนัไดก้ าหนดใหม้กีารใชเ้ลขหมายโทรศพัทใ์นการบัแจง้เหตุผูป่้วยฉุกเฉินหมายเลข
เดยีวกนัทัว่ประเทศ  คอื  หมายเลข  1669  เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า โดยเมื่อผู้ป่วยหรอืผู้ใกล้ชดิโทรเรยีก 
1669  ระบบจะเชื่อมโยงไปยงัหน่วยแพทยฉุ์กเฉินที่ใกล้ที่สุด จากนัน้หน่วยกู้ชพีในพื้นที่รบัผดิชอบก็จะส่ง
เจา้หน้าที่เขา้ไปน าตวัผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเรว็  โดยระหว่างทางเจา้หน้าที่จะท าการช่วยเหลอืผู้ป่วยใน
เบื้องต้นตามความจ าเป็น เช่น ห้ามเลอืด  ให้น ้าเกลอื  ให้ออกซเิจน และภายในรถกู้ชพีจะต้องมอุีปกรณ์
ช่วยชวีติต่าง ๆ ครบครนั ไม่ว่าจะเป็น เพลท หรอื เตยีงล าเลยีงผู้ป่วย เครื่องมอืปฐมพยาบาล  เครื่องวดั
ความดนั  เครือ่งปัม๊หวัใจ  สายน ้าเกลอื  ฯลฯ 
 ทัง้นี้  เพื่อเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการเขา้ถงึผูป่้วยขณะนี้ทางส านักงานระบบบรกิารการแพทย์
ฉุกเฉินไดเ้ร่งด าเนินการจดัท าโปรแกรมซอฟตแ์วร ์เพื่อใชใ้นการบอกต าแหน่งของผูป่้วย  โดยเมื่อมกีาร
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โทรแจง้เหตุ  ระบบจะท าการเชื่อมโยงขอ้มลูว่าผูแ้จง้อยู ่ณ จดุใด พรอ้มทัง้ปรากฎภาพแผนทีบ่นหน้าจอ
คอมพวิเตอรเ์พื่อบอกต าแหน่งที่มกีารโทรแจง้  ซึง่จะช่วยใหห้น่วยแพทยฉุ์กเฉินสามารถเดนิทางไปยงั
พืน้ทีเ่กดิเหตุไดเ้รว็ยิง่ขึน้และเมื่อรถกู้ชพีเดนิทางออกจากโรงพยาบาลไปยงัจุดเกดิเหตุกจ็ะปรากฎภาพ
ขึ้นบนหน้าจอว่ารถเคลื่อนที่ไปถึงจุดใด  มอุีปสรรคใดหรอืไม่  เพื่อที่หน่วยรบัแจ้ งเหตุจะได้ท าการ
ประสานไปยงัเจา้หน้าทีต่่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อช่วยแก้ปัญหา โดยระบบดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ประมาณตน้
ปี 2551 และน ามาใชก้บัหน่วยบรกิารแพทยฉุ์กเฉิน ทัว่ประเทศ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 5 การบริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20   การเคล่ือนย้ายผู้ป่วย                  เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1  ลกูเสอืสามารถปฐมพยาบาลผูป่้วยทีม่เีลอืดออกภายนอก และอาการชอ็ค (Shock) ได ้
 1.2  ลกูเสอืสามารถบอกวธิชี่วยใหค้นหายใจไดถู้กตอ้ง 
 1.3  ลกูเสอืสามารถเคลื่อนยา้ยคนเจบ็ และน าส่งโรงพยาบาลได้ 
 
2. เน้ือหา 
 2.1  การปฐมพยาบาลผูป่้วยทีม่เีลอืดออกและมอีาการชอ็คหมดสต ิ
 2.2  วธิกีารช่วยใหค้นหายใจ 
 2.3  การเคลื่อนยา้ยคนเจบ็ และการน าส่งโรงพยาบาล 
 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  ฐานสาธติการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยา้ยผูป่้วย 
  3.4  วดิโีอการช่วยฟ้ืนคนืชพีของหน่วยกูช้พี ศูนย ์“นเรนทร” 
  3.5  เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
  
4.กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลูกเสอืน าการสนทนาและอภปิรายเกี่ยวกบัการช่วยฟ้ืนคนืชพีในกรณีผู้ป่วยชอ็ก
หมดสต ิว่ามคีวามเป็นไปไดห้รอืไม ่โดยยกกรณตีวัอยา่งประกอบ (จากขา่วหน้าหนงัสอืพมิพ)์ 
  2)  ผู้ก ากบัลูกเสอืให้ลูกเสอืศกึษาใบความรูแ้ละดูวดีโีอการช่วยฟ้ืนคนืชพีของหน่วยกู้ชพี   
ศูนย ์“นเรนทร” 
  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืฝึกปฏบิตัจิากฐานสาธติ 
    ฐานที ่1 การปฐมพยาบาลผูป่้วยทีม่เีลอืดออกภายนอก 
    ฐานที ่2 การปฐมพยาบาลผูป่้วยทีช่อ็ค หมดสต ิ 
    ฐานที ่3 วธิชี่วยใหค้นหายใจ 
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    ฐานที ่4 การเคลื่อนยา้ยคนเจบ็ทีถู่กวธิ ี
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเรยีกรวมกองลกูเสอื สรปุผลการฝึกปฏบิตั ิ และทบทวนความเขา้ใจของ
ลกูเสอื 
  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
  สงัเกต ตรวจสอบจากการฝึกปฏบิตัจิรงิของลกูเสอื 
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความรบัผดิชอบ 
 2. อุดมการณ์คุณธรรม  
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 20 

 

เพลง 
การปฐมพยาบาล 

            (ท านอง สรภญัญะ) 
           ค ารอ้ง บุญตา งามวฒันากุล 

 
  การปฐมพยาบาลคอืการช่วยชวีติคน ปวดหวัฮอดรถชน ยามคบัขนัอย่าตกใจ (ซ ้า) 
 ตัง้สตใิหด้ดี ี หาวธิชี่วยปลอบใจ  หากแมน้เขาเลอืดไหล  ตอ้งหา้มไวใ้หห้ยดุก่อน   (ซ ้า)  
 ตรวจดใูหร้อบคอบ อยา่ไปจอบเคลื่อนยา้ยเขา เบิง่แลว้อาการทุเลา เราตอ้งฟ้าวส่งแพทยต่์อ 
(ซ ้า) 

 
เยาวชนไทย 

 
 (สรอ้ย)  เยาวชนชาตไิทยต้องหยิง่ในความเป็นไทย ชวีติจติใจอยา่ใหใ้ครดหูมิน่ 
   เยาวชนไทย นัน้เป็นไทยทุกเมือ่ จะอยูเ่หนืออยูก่ลาง หรอืภาคใต้ 
   แมจ้ะถอืศาสนาใดๆ เกดิเป็นไทยตอ้งเป็นไทยอยู่ชัว่กลัป์ (สรอ้ย) 
   เดก็วนัน้ี คอืผูใ้หญ่ในวนัหน้า  ชาตศิาสนาพระมหากษตัรยิ ์ซื่อสตัยม์ัน่ 
   จงท าด ีจงท าดไีวช้ัว่ชวีนั สิง่ส าคญัเพื่อมุง่ใหช้าตไิทยเจรญิ (สรอ้ย) 
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ใบความรู้ 

วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยมีอาการชอ็ค 
 
ชอ็ค 
 หมายถงึ สภาวะทีร่่างกายอ่อนเพลยี หมดแรง จนท าใหร้ะบบการท างานของหวัใจและการ
ไหลเวยีนของโลหติผดิจากภาวะปกตผิูป่้วยแสดงอาการหน้าซดี ผวิหนงัซดี หายใจเรว็และตืน้ ชพีจรเตน้
เรว็และเบา เหงือ่ออกทัว่รา่งกาย ผวิหนงัเยน็ รมูา่นตาขยายกวา้ง ผูป่้วยบ่นว่าอ่อนเพลยี หวิน ้า 
วงิเวยีน หน้ามดื คลื่นเหยีน และหมดสตไิปในทีสุ่ด  
 
วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยมีอาการชอ็ค 
 จดัผูป่้วยใหน้อนหงาย โดยใหศ้รีษะอยูใ่นระดบัต ่ากว่าเทา้เลก็น้อย อาจหนุนเทา้ทัง้สองขึน้ คลุม
ตวัดว้ยผา้ใหอ้บอุ่น ทัง้นี้เพื่อใหโ้ลหติไหลเวยีนไปยงัศรีษะใหด้ขีึน้มขีอ้ยกเวน้ในกรณทีีต่อ้งยกศรีษะใหส้งู
กว่าล าตวั คอืผูท้ีบ่าดเจบ็ทีศ่รีษะและสมอง ผูท้ีเ่ป็นลมหน้าแดงจากความรอ้น เช่น กร าแดด หรอือยูใ่นที่
มคีวามรอ้นสงูนานๆ ผูท้ีบ่าดเจบ็ทีท่รวงอก ท าใหห้ายใจล าบาก 
 
การปฐมพยาบาล 
1. จดัใหน้อนหงายราบไมห่นุนหมอน ตะแคงหน้า เพื่อป้องกนัการสาลกัน ้าลายหรอือาเจยีน ยกปลายเทา้ให้ 
สงูประมาณ 1 ฟุต 
2. ห่มผา้ใหค้วามอบอุ่น 
3. แกไ้ขสาเหตุชอ็ก เช่น ถา้มเีลอืดออกใหห้า้มเลอืด 
4. รบีน าส่งสถานพยาบาล 

 
วิธีปฐมพยาบาลเม่ือมีบาดแผลและการห้ามเลือด 

 
 เป็นธรรมดาของชวีติคนเรา ทีต่อ้งมเีกดิ แก่ เจบ็ ตาย ซึง่ทัง้หลายเหล่านี้เป็นวงเวยีนชวีติทีต่อ้ง
เผชญิกนัทุกคน แต่การจะกล่าวเฉพาะการเจบ็ สิง่แรกทีทุ่กคนมกันึกถงึกค็อื บาดแผล และมเีลอืดออก 
จงึขอน าเสนอวธิกีารปฐมพยาบาลเมือ่มบีาดแผลเกดิขึน้ และวธิใีนการหา้มเลอืดก่อนส่งเขา้แผนกฉุกเฉิน 
ในโรงพยาบาล  
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ชนิดของบาดแผล 
ชนิดของบาดแผลท่ีพบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ชนิด ดงัต่อไปน้ี 
1) บาดแผลฟกช า้ ห้อเลือด 
 วธิกีารปฐมพยาบาล ใหป้ระคบดว้ยความเยน็ทนัทภีายใน 24 ชัว่โมงแรกและใหป้ระคบดว้ย
ความรอ้นภายใน 24 ชัว่โมงหลงั 
2) บาดแผลถลอก 
 วธิกีารปฐมพยาบาล เมือ่เกดิบาดแผลถลอกสิง่ทีจ่ะตามมากค็อื มเีลอืดออกซบิๆ ดงันัน้ใหร้บีท า
การลา้งแผลทนัท ีเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้และอกัเสบของแผล 
3) บาดแผลฉีกขาด 
 วธิกีารปฐมพยาบาล ลา้งบาดแผลและรอบบาดแผลดว้ยน ้าสะอาดและสบู่ท าความสะอาดสิง่
แปลกปลอมทีอ่ยูใ่นบาดแผลออกกดบาดแผล หา้มเลอืดดว้ยผา้สะอาด ประมาณ 3-5 นาท ีท าความ
สะอาดบาดแผลดว้ยน ้ายาฆ่าเชือ้และปิดแผลดว้ยพลาสเตอรห์รอืผา้ปิดแผลส่วนการดแูลแผลถลอก และ 
บาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ควรรบีท าการหา้มเลอืด และรบีน าส่งโรงพยาบาล 
4) บาดแผลถกูแทง 
 วธิกีารปฐมพยาบาล ใหท้ าการหา้มเลอืด และรบีน าส่งโรงพยาบาลถา้มวีตัถุปักคาอยู่หา้มดงึออก 
ใหใ้ชผ้า้สะอาด กดรอบแผลและใชผ้า้พนัไว ้ก่อนรบีน าตวัส่งโรงพยาบาลทนัที 
5) บาดแผลอวยัวะถกูตดัขาด 
 วธิกีารปฐมพยาบาล ใหท้ าการหา้มเลอืดทีบ่าดแผลและรบีน าส่งโรงพยาบาล ส่วนอวยัวะทีถู่กตดั
ขาดใหใ้ส่ถุงพลาสตกิทีส่ะอาด ปิดปากถุงใหแ้น่นไมใ่หน้ ้าเขา้แลว้แช่ในถงัน ้าแขง็ แลว้น าส่งโรงพยาบาล
พรอ้มผูป่้วย 
 
6) บาดแผลถกูยิง 
 วธิกีารปฐมพยาบาล ใหท้ าการหา้มเลอืด และรบีน าส่งโรงพยาบาลโดยทนัท ีเนื่องจากมกีารเสยี
เลอืดค่อนขา้งมาก 
 
7) บาดแผลถกูความร้อน 
 วธิกีารปฐมพยาบาล ใหร้บีถอดหรอืตดัเสือ้ผา้บรเิวณทีถู่กความรอ้นออก หรอืเครือ่งประดบัทีน่ า
ความรอ้นออก เปิดน ้าเยน็ใหไ้หลผ่านบรเิวณบาดแผล ใหท้ายาส าหรบัแผลไฟไหม ้แลว้ปิดดว้ยผา้ปิด
แผลสะอาด ถา้แผลกวา้งและลกึ หรอืถูกอวยัวะส าคญัใหร้บีน าส่งโรงพยาบาล 
 
การห้ามเลือด 
 การหา้มเลอืดโดยทัว่ไป จะใชว้ธิกีารอยู ่2 วธิคีอื การใชม้อืกด และการใชผ้า้กดเพื่อพนัแผล ซึง่
เป็นวธิกีารทีใ่ชก้นัอยู ่เพยีงแต่จะมเีทคนิควธิกีารทีค่่อนขา้งเฉพาะจดุ ซึง่ตอ้งท าความเขา้ใจโดย 
 



110 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสร้างเสริมทักษะชีวิต  ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

วิธีการลงมือปฏิบติั 
 1) การใชม้อืกด สามารถหา้มเลอืดไดโ้ดยการใชม้อืกด หรอืใชน้ิ้วกดบาดแผลโดยตรง นอกจากนี้
ยงัใชม้อืหรอืนิ้วบบีปากแผลเขา้หากนั ใชส้ าหรบักรณทีีบ่าดแผลมขีนาดใหญ่ส่วนวธิกีารใชน้ิ้วกดเสน้
เลอืดแดงใหญ่เหนือบาดแผล ใชใ้นบาดแผลบรเิวณแขนขาทีเ่ลอืดออกมาก โดยส่วนใหญ่เกดิจากการ
บาดเจบ็ต่อหลอดเลอืดแดง และหา้มกดตดิต่อกนันานเกิน 15 นาท ีเพราะจะท าใหเ้นื้อเยือ่ส่วนปลายขาด
เลอืดได ้
 2) การใชผ้า้กดและการใชผ้า้พนัแผล มดีว้ยกนั 3 วธิคีอืขยุม้ผา้สะอาดกดลงบนบาดแผลโดยตรง 
พนัหากไมม่กีระดกูหกั ควรยกบรเิวณทีม่เีลอืดออกใหส้งูกว่าระดบัหวัใจ และไมค่วรกดหรอืพนัแน่น
จนเกนิไป เพราะจะท าใหอ้วยัวะส่วยปลายทีก่ดหรอืพนัขาดเลอืดได ้(ยกเวน้กรณีทีห่า้มเลอืดโดยวธิกีด
เสน้เลอืดแดงใหญ่) หากน าผา้ปิดแผลชุ่มเลอืดแลว้ไมค่วรเอาออกและควรน าผา้อกีชิน้มาปิดทบับนผา้ชิน้
แรก 
 
 
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

เร่ือง นรินทรช่์วยเพ่ือน 
 

                                                                             นางสาวจฑุามาส  ชุ่มเมอืงปัก ผูแ้ต่ง 
 
ในชัว่โมงพลศกึษา นรนิทรแ์ละเพื่อน ๆ ชวนกนัเล่นฟุตบอล ขณะทีเ่ล่นอย่างสนุกสนานนัน้ เด

ชา เพื่อนทีเ่ล่นดว้ยกนัลม้ลงถูกกอ้นหนิทีม่คีนโยนเขา้มาในสนาม ท าใหเ้กดิแผลทีห่วัเขา่ มเีลอืดไหลออก
มาก     ทุกคนหยุดเล่นวิง่มารุมล้อม เดชา  นรนิทรร์อ้งบอกให้เพื่อน ๆ วิง่ไปเอากระเป๋าพยาบาลมา
ทนัท ี เขาเริม่เอาส าลชีุบแอลกอฮอลเ์ชด็แผล  ใชผ้า้พนัแผลซบัเลอืดและใชผ้า้พนัแผลพบัหนา ๆ กดทบั
แผลไวเ้พื่อใหเ้ลอืดหยุด  จากนัน้เพื่อนอกีคนหนึ่งวิง่ไปแจง้คุณครรูบีน าเดชาส่งโรงพยาบาลใกลโ้รงเรยีน
 ชัว่โมงหนึ่งผ่านไป เดชากลบัมาจากโรงพยาบาลเล่าว่า คุณหมอเยบ็แผลให้และแนะน าวธิีท า
ความสะอาด  เดชาขอบคุณคุณครแูละเพื่อน ๆ    ทีด่แูลปฐมพยาบาลตนเองเมือ่ประสบอุบตัเิหตุ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เมือ่ประสบเหตุฉุกเฉินควรตัง้สตแิละแกไ้ขปัญหาใหถู้กวธิ ี
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 5  การบริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21   การบริการและช่วยเหลือผูอ่ื้น        เวลา   2  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
  1.  เพื่อปลกูฝังใหเ้กดิจติส านึกแก่ลกูเสอืใหม้จีติอาสาบรกิาร 
  2.  เพื่อใหล้กูเสอืสามารถบรกิารช่วยเหลอืผูอ้ื่นได้ 
 

2.  เน้ือหา   
 2.1  การมจีติอาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
 2.2  การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรลกูเสอืจราจร และหลกัสตูรลกูเสอืบรรเทาสาธารณภยั   
  

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1 แผนภมูเิพลง  
  3.2 เกม 
  3.3 แบบบนัทกึการปฏบิตังิานจติอาสา  
  3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้  
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม “กฎลกูเสอืขอ้ใดทีม่คีวามหมาย คลา้ยกบัค าปฏญิาณ 
     ลกูเสอืขอ้ 2” 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนั ระดมสมองในประเดน็ต่อไปนี้ 
    -  ในฐานะทีเ่ป็นลกูเสอืสามญั  ลกูเสอืจะสามารถปฏบิตัติามค าปฏญิาณที่ว่า    
       “ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ทุกเมือ่” และกฎลกูเสอืขอ้ 3 “ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระท าตนให้ 
      เป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ืน่” ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
    - สมาชกิในหมูแ่ต่ละคนมคีวามสามารถในเรือ่งอะไรบา้ง 
    (3)  ผูก้ ากบัใหแ้ต่ละหมูร่ายงาน ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายเพิม่เตมิและสรุป 
    (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิ เรือ่งการพฒันาตนเองเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น ซึง่ลกูเสอืสามารถ 
     ทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่เตมิจงึจะช่วยผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เช่น การอบรมลกูเสอื 
     จราจร ลกูเสอืพยาบาลฟ้ืนคนืชพี ลกูเสอืบรรเทาสาธารณภยั ลกูเสอืกูภ้ยั ไปเป็น 
     อาสาสมคัรช่วยงานโรงพยาบาล และงานจติอาสาอื่นๆ  
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   4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
  
 4.2 กิจกรรมท่ี 2 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้  
    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนถงึอุดมการณ์ลกูเสอืในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืเชญิชวนใหล้กูเสอืมจีติอาสาบรกิารช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยการท า 
     โครงการบรกิารช่วยเหลอืผูอ้ื่นในโรงเรยีน ในกองลกูเสอื ในชุมชน หรอืแหล่งอื่นๆ  
     ในทอ้งถิน่ทีล่กูเสอืสามารถใหบ้รกิารได้ 
    (3) ลกูเสอืรวมกลุ่มกนัเพื่ออาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยวางแผนท างานใหม้คีุณค่าเกดิ 
     ประโยชน์อยา่งแทจ้รงิอย่างต่อเนื่อง  
    (4) เมือ่ลกูเสอืปฏบิตัแิลว้ ใหร้ายงานผลการปฏบิตังิาน  
   4)  ผูก้ ากบัเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
   5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  ประเมนิจากผลงาน การรายงาน และการปฏบิตัจิรงิ 
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความรบัผดิชอบ 
 2. อุดมการณ์คุณธรรม  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
 

เพลง 
เพลงกฎลูกเสือ 

                                  (ท านองแหล่) 
  กฎท่ีหน่ึง พงึจ าใหด้ลีกูเสอืตอ้งมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 
  กฎท่ีสอง นัน้รองลงไปตอ้งภกัดใีนผูม้พีระคุณ 
  กฎท่ีสาม นัน้บ าเพญ็บุญช่วยเหลอืเกือ้กูลผูอ้ื่นทัว่ไป 
                  นะเธออยา่ลมือยา่ลมืนะนะเธออยา่ลมือยา่ลมื 
  กฎท่ีส่ี นี้น่าคดิจงเป็นมติรของคนทัว่ไป 
  กฎท่ีห้า      ท่านว่าเอาไวม้ารยาทนัน้ไซรก้ราบไหวง้ามๆ 
  กฎท่ีหก      นรกไมต่ามเพราะน ้าใจงามกรณุาสตัวม์นั 
                  นะเธออยา่ลมือยา่ลมืนะนะเธออยา่ลมือยา่ลมื 
  กฎท่ีเจด็     จงเชื่อจงฟังในค าสัง่โดยดุษฎ ี
  กฎท่ีแปด     ยิม้ๆไวซ้ลีกูเสอืทีด่ไีม่ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
  กฎท่ีเก้า      ออมไวย้ามยากจะไมล่ าบากเงนิทองมากม ี
  กฎท่ีสิบ      ประพฤตคิวามดทีัง้กายวจมีโนพรอ้มกนั 

 
ลกูเสือบริการ 

 
 ลกูเสอืสบายดฤีา  ลกูเสอืจงชวนกนัมา 

      ลกูเสอืสบายอุรา  ลกูเสอืนัน้หนาพรอ้มบรกิาร 
 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

เสกมะม่วง 
 

 ชายหนุ่มคนหนึ่งไดเ้รยีนวชิาการเสกมะม่วงจากชายขอทาน สามารถเสกมะม่วงไดต้ลอดปี ไม่ว่า
ฤดไูหนเขาสามารถเสกไดท้ัง้นัน้ 
 ไม่สามารถจะหาได ้ชายหนุ่มผูน้ี้ทราบมพีระเจา้แผ่นดนิองคห์นึ่งต้องการเสวยมะม่วงแต่ ข่าวจงึรบี
อาสาไปเสกมะม่วง พระเจา้แผ่นดนิไดเ้สวยมะม่วงตามต้องการจงึชอบพระทยัมาก พระราชทานทรพัยส์นิ
เงนิทองใหบ้า้นพกัและใหต้ าแหน่งใหญ่โตแก่ชายหนุ่มผูน้ี้ 
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 2  เดอืนต่อมา พระเจา้แผ่นดนิต้องการเสวยมะม่วงกใ็หช้ายหนุ่มเสกอกี และตรสัถามชายหนุ่มผู้นี้
ดว้ยความสนพระทยัว่า ไปเรยีนวชิาเสกมะม่วงนี้มาจากใคร ครัน้ชายหนุ่มจะตอบไปตามตรงกก็ลวัพระเจ้า
แผ่นดนิจะรูว้่าไปเรยีนวชิามาจากคนต ่าตอ้ย จงึตอบไปว่า “เรยีนมาจากอาจารยม์ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่ง” พอตอบ
ไปเช่นนัน้     วชิาเสกมะมว่งทีเ่รยีนมากเ็สื่อมไปทนัท ี
 วนัต่อมา พระเจา้แผ่นดนิเรยีกมาใหเ้สกอกี ปรากฏว่าเสกไม่ได ้ เมื่อพรเจา้แผ่นดนิทราบสาเหตุว่า
เหตุทีเ่สกไม่ไดเ้พราะพูดโกหกดูถูกอาจารยผ์ู้มพีระคุณ จงึสัง่ใหท้หารรบิทรพัยส์มบตั ิไล่ออกจากต าแหน่ง 
และขบัไล่ออกไปจากพระราชวงัทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้ว่า การดถููกครอูาจารย ์ผูใ้หว้ชิาความรูแ้ก่ตนจะประสบกบัความหายนะในชวีติ 
 
 

สนัุขชัว่ 
 

 สุนขัตวัหนึ่งมนีิสยัชอบขโมยและกดัใครต่อใครทีม่นัพบเหน็อยูเ่สมอ เพราะฉะนัน้เจา้ของจงึเอา
กระดิง่แขวนไวท้ีค่อ เพื่อเตอืนใหค้นรูว้่ามนัเขา้ไปใกลผู้ใ้ด 
 แต่สุนัขตัวนัน้กลบัมคีวามนิยมชมชอบในกระดิ่งที่เจ้าของแขวนคอมนั มนัเดินไปตามถนน
หนทางดว้ยความภาคภูมใิจในเสยีงกระดิง่ทีค่อของมนั จนกระทัง่สุนัขแก่ตวัเมยีตวัหนึ่งพูดว่า “เจา้หนุ่ม
ซึง่หาความดอีะไรไม่ได ้ท าไมเจา้แสดงกริยิาท่าทเีช่นนัน้ กระดิง่นัน้ไมใ่ช่เครือ่งหมายแห่งคุณงามความดี
ของเจา้เลย แต่เป็นเครือ่งหมายของความเลวทรามของเจา้ต่างหาก” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนชัว่ยอ่มไมเ่คยมองเหน็ความผดิของตนเอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั  (ลกูเสือเอก)  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 6 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 22   น ้าด่ืมเพ่ือสขุภาพ         เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถท าน ้าดื่มสมุนไพรตามภูมปัิญญาทอ้งถิน่ได้ 
 
2.  เน้ือหา 
  2.1  สมนุไพรไทย 
 2.2  การท าน ้าดื่มจากสมนุไพรไทย 
 2.3  ประโยชน์ของน ้าสมนุไพรไทย 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้ 
 3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลง หรอืเกม 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
    (1)  ลกูเสอืรว่มกนัศกึษาการท าเครือ่งดื่มน ้าสมุนไพรไทยหมูล่ะ 1 ชนิด เช่น  
      น ้าใบเตย น ้าขงิ น ้ามะตูม น ้าลกูเดอืย น ้าตะไคร ้ฯลฯ พรอ้มศกึษาถงึคุณประโยชน์ 
      ของน ้าสมุนไพรชนิดนัน้ ๆ โดยท าเป็นแผ่นพบั โฆษณาสรรพคุณของน ้าสมนุไพร 
    (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหจ้ดัเตรยีม และแบ่งงานกนัในหมูลู่กเสอื เพื่อด าเนินการ 
       ในครัง้ต่อไป 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
  
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2) เพลง หรอืเกม 
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  3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
   (1)  ลกูเสอืรว่มกนัท าน ้าสมุนไพรไทยหมูล่ะ 1 ชนิด ตามทีไ่ดแ้บ่งงานกนัไวใ้นชัว่โมงที่
ผ่านมา    
   (2)  ตวัแทนของแต่ละหมูน่ าเสนอเป็นแผ่นพบั และบรรยายสรรพคุณและประโยชน์ 
     ของน ้าสมุนไพรของหมูห่รอืน าเสนอตามทีห่มูล่กูเสอืมคีวามถนดั 
   (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัชมิน ้าสมนุไพร และสรุปขอ้คดิทีไ่ด้ 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และประเมนิผลการปฏบิตั ิ
 
6.  คณุธรรม 
 ความพอเพยีง 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 

เพลง 
 

อนุรกัษ์ป่า 
(ท านองเพลงผูใ้หญ่ลี) 

 
 ป่าไมช้่วยท าใหฝ้นตก   ป่ารกฝนตกมากมาย 

 น ้าในคลองเจิง่นองหลากหลาย(ซ ้า)  แต่ไมอ่นัตรายเพราะป่าไมบ้งั 
 ป่าไมเ้ขา้ท าลายเสยีหมด   น ้าจะลดแมน้สลดใจจงั 
 ยามฝนตกมาบ่านองลน้ฝัง่(ซ ้า)  พดับา้นเรอืนพงัโปรดระวงัอนัตราย 
 ขอพวกเราโปรดช่วยกนัปลูกป่า  พฒันาร่มเยน็สดใส 
 บา้นเมอืงจะรุง่เรอืงศวิไิลย(ซ ้า)  ขอใหล้กูเสอืไทยช่วยกนัปลูกป่าเอย  
 

 

มาตามนัด 
 

  เอา้ฮาเฮฮา    ชกัชา้อยูใ่ย            เอา้ฮาฮาไฮ ้ จงรบีไปใหท้นัเวลา 
เอา้เรว็เขา้ซดิใูหด้ ี เขามใีหมม่า       เอา้ฮาเฮาฮา  พรอ้มใจกนัมาพบหน้าพรอ้มกนั 
เฮพรอ้มใจมาเรยีน   ฮาพากเพยีรบากบัน่    มาซ ิมาซ ิมาซเิรว็พลนัถงึวนัเวลาอบรม 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต้านภยัหนาว ด้วยภมิูปัญญาไทย 

            ตามหลกัทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย คนเรามธีาตุ 4 เป็นองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดนิ น ้า ลม และไฟ      
การเจบ็ป่วยในแต่ละช่วงฤดูกาลขึน้กบัการเสยีสมดุลของธาตุนัน้ๆ  การเจบ็ป่วยในฤดูหนาวมกัเกี่ยวขอ้ง
กบัธาตุน ้าในร่างกาย  ท าใหม้เีสมหะ  เจบ็คอ  แสบคอ  ดงันัน้ในช่วงฤดูหนาวทางแพทยแ์ผนไทยจงึใช้
ทฤษฎเีรือ่งของอาหารปรบัสมดุลของธาตุน ้าได ้     
  โดยเฉพาะผูท้ีม่โีรคประจ าตวั เช่น หอบหดื  มกัถูกกระตุน้ใหแ้สดงอาการของโรคมากกว่าในฤดู
อื่น ๆจงึควรปรบัสมดุลของธาตุน ้าโดยบรโิภคอาหารรสเปรีย้วและรสขม  มากกว่ารสอื่นๆ สรรพคุณของ
รสเปรีย้วจะช่วยในการขบัเสมหะ  ส่วนรสขมจะท าให้เจรญิอาหาร  นอกจากนี้อาหารที่มรีสเผด็รอ้นจะ
ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น  กระตุ้นระบบไหลเวยีนโลหติช่วยให้เสมหะถูกขบัออกง่ายขึ้น เช่น ขงิ ข่า พรกิ 
กระเพรา ตะไคร ้      หวัหอม เป็นตน้ 
            ในส่วนของปัญหาผวิแห้งในช่วงฤดูหนาวสามารถใช้น ้ามะพรา้วน ้ามนังา น ้ามนัมะกอกทาผวิ
เนื่องจากเป็นสารจากธรรมชาติอุดมด้วยวติามนิอี  มสีารต้านอนุมูลอิสระ กรณีผวิแห้งมากๆ แนะน า
น ้ามนัมะกอกบรสิุทธิจ์ะช่วยให้ผวิชุ่มชื่นได้นาน  น ้ามนัมะพร้าวยงัช่วยลดการอกัเสบของผวิหนังและ
ป้องกนัมะเรง็ผวิหนงัจากแสงแดด 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ภูมปัิญญาและสมุนไพรของไทยมคีุณค่าและประโยชน์อย่างมากหากรู้หลักและ
เขา้ใจ พรอ้มน ามาใชอ้ยา่งถูกวธิ ี กส็ามารถสรา้งภมูติา้นทานทุกฤดอูกีดว้ย 

 
น ้าส้มคัน้วนัละแก้ว...ห่างไกลจากโรคน่ิว 

น ้าสม้คัน้ นอกจากจะมวีติามนิซซีึง่ดต่ีอผวิพรรณแลว้ ยงัมผีลดต่ีอสุขภาพอกีดว้ย โดยนกัวจิยัได้
เปิดเผยว่าการดื่มน ้าสม้คัน้วนัละแก้ว สามารถช่วยป้องกนัการเกดิโรคนิ่วในไตไดป้ระสทิธภิาพดกีว่าน ้า
ผลไมท้ีม่รีสเปรีย้วอื่นๆ เช่น น ้ามะนาว  
 ความเชื่อที่ว่าการดื่มน ้าผลไม้รสเปรี้ยวจากผลไม้ชนิดใดก็ตาม จะสามารถป้องกนันิ่วในไตได้ 
เพราะมสีารซเิตรตจากธรรมชาตทิี่ช่วยเพิม่ปรมิาณซเิตรต และลดความเป็นกรดของปัสสาวะจงึลดการ
เกดินิ่วในไตได ้แต่งานวจิยักลบัพบว่า แมว้่าน ้าผลไมท้ีม่รีสเปรีย้วทัง้หลายจะมปีรมิาณซเิตรตทีใ่กลเ้คยีง
กนั แต่มนี ้าผลไมท้ีม่รีสเปรีย้วเพยีงบางชนิดเท่านัน้ ทีอ่าจช่วยลดความเสีย่งในการเกดินิ่วในไตได้ 
          โรคนิ่วในไตมกัเกดิจากจากที่ปัสสาวะมคีวามเขม้ขน้มากจนตกตะกอนเป็นนิ่ว มกัเกดิทีบ่รเิวณ
กรวยไต และเมื่อก้อนนิ่วหลุดลงมาทีท่่อไต กจ็ะท าใหเ้กดิอาการปวดทอ้งทนัท ีหลายคนทีเ่คยเป็นโรคนี้ 
ต้องหนัมากนิยาพวกโพแทสเซยีมซเิตรต เพื่อช่วยป้องกนัการเกดิใหม่ของก้อนนิ่ว แต่ผลขา้งเคยีงจาก
ยาก็อาจท าให้เกดิการระคายเคอืงในระบบทางเดนิอาหารได้ บางคนจงึหนัไปดื่มน ้าผลไมร้สเปรีย้วที่มี
สารซเิตรตจากธรรมชาตแิทน เพื่อป้องกนัไมใ่หก้อ้นน่ิวเกดิซ ้าอกี  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การดแูลเรือ่งอาหารการกนิ และพฤตกิรรมการใชช้วีติ อาจช่วยยบัยัง้การสะสมของ
ผลกึกอ้นน่ิวทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ได ้
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ใบความรู้ 
น ้าสมนุไพรกบัการแพทยแ์ผนไทย 

 
 อาหารและน ้าดื่มเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อชวีติมนุษยเ์พราะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเจรญิเตบิโต
แขง็แรงแลว้ในอาหารไทยยงัมสีมนุไพรทีเ่ป็นเครือ่งปรงุช่วยรกัษาโรคและอาการบางอยา่งได้ 
 ตามหลกัการการแพทยแ์ผนไทยร่างกายจะแขง็แรงต้องมภีาวะสมดุลของธาตุทัง้ 4 คอื ดนิ น ้า
ลม และไฟ ดว้ยเหตุผลทีป่ระเทศไทยอยู่ในเขตรอ้นมกีารแปรเปลีย่นของสภาวะอากาศหลายลกัษณะซึง่
ท าใหม้ผีลกระทบต่อความสมดุลของธาตุทัง้ 4 ในรา่งกายและส่งผลใหเ้กดิการเจบ็ป่วยได ้
 ภูมปัิญญาไทยได้อาศยัธรรมชาติที่มอียู่รอบตวัมาใช้ประโยชน์ในการปรบัสมดุลย์ของร่างกายได้
ตวัอย่างเช่น การดื่มน ้าผลไมห้รอืน ้าสมุนไพรสามารถกระท าได้โดยการดื่มตามเวลาที่ธาตุในร่างกายของ
คนเราเปลีย่นแปลงไป  โดยมกีารแบ่งเวลาดงันี้ 

เวลา 06.00–10.00 น.และ 18.00–22.00 น. ร่างกายมกัจะเจ็บป่วยด้วยธาตุน ้าน ้าสมุนไพรที่
บ ารงุรา่งกายและปรบัสมดุลของธาตุน ้าไดแ้ก่น ้าสมนุไพรทีม่รีสเปรีย้ว เช่น น ้าสม้ น ้ามะนาว ฯลฯ 
      เวลา 10.00–14.00 น. และ 22.00–02.00 น. ร่างกายมกัจะเจบ็ป่วยด้วยธาตุไฟ น ้าสมุนไพรที่
ช่วยบ ารงุรา่งกายและปรบัสมดุลของธาตุไฟไดแ้ก่น ้าสมุนไพรทีม่รีสขม เช่น น ้าบวับก น ้าลกูเดอืย ฯลฯ 
      เวลา 14.00–18.00 น. และ 02.00–06.00 น. ร่างกายมกัจะเจบ็ป่วยด้วยธาตุลม น ้าสมุนไพรที่
ช่วยบ ารงุรา่งกายและปรบัสมดุลของธาตุลม ไดแ้ก่น ้าสมนุไพรทีม่รีสเผด็รอ้น เช่น น ้าขงิ น ้าตะไคร ้ฯลฯ 

ในกรณีการเจบ็ป่วยดว้ยธาตุดนินัน้ไม่ได้ขึน้กบักาลเวลา แต่จะเกดิผลของการผดิปกตขิองธาตุ
อื่นๆ ดงันัน้การดื่มน ้าสมนุไพรหรอืน ้าผลไมเ้พื่อบ ารงุธาตุดนินัน้จงึสามารถกระท าในเวลาใดกไ็ด้ 
 
ตวัอย่างน ้าสมุนไพรบ ารงุธาตดิุน 
น ้ามะพร้าว 
ส่วนผสม มะพรา้วน ้าหอมทัง้เนื้อและน ้า 1 ผล (500 กรมั) น ้าเชื่อม2 ชอ้นโต๊ะ 
วิธีท า  เลอืกมะพรา้วอ่อนพอด ีปอกเปลอืกออก ใชเ้ลื่อยทีค่มเฉาะเปลอืกตวัหวัมะพรา้ว เทน ้าเกบ็ไว ้ 
  ผ่ามะพรา้วเป็น 2 ซกีตกัเฉพาะเนื้อมะพรา้วใส่เครือ่งปัน่เตมิน ้ามะพรา้วและน ้าตาล ชมิรส 
  ตามใจชอบ 
คณุค่าทางโภชนาการ พลงังาน 500 กโิลแคลอรแีคลเซีย่ม60 มก.ฟอสฟอรสั 865 มก. 
รสและสรรพคณุ   รสมนั ช่วยบ ารงุก าลงั ขบัปัสสาวะ ลดไข ้แกก้ระหายท าใหส้ดชื่น 

 
น ้าแห้ว 
ส่วนผสม เนื้อแหว้ตม้สุกประมาณ 6-8 หวั น ้าเชื่อม 2 ชอ้นโต๊ะเกลอืเสรมิไอโอดนี 1 กรมั 
วิธีท า  น าแหว้ต้มสุกทีเ่ตรยีมไวใ้ส่เครือ่งปัน่กบัน ้าจนละเอยีด เตมิน ้าเชื่อม เกลอืป่น คนใหเ้ขา้กนั  
คณุค่าทางโภชนาการ  พลงังาน 111.07 กโิลแคลอร ี วติามนิซ ี3.00 มลิลกิรมั 
รสและสรรพคณุ   รสหวานมนั แก้รอ้นใน กระหายใน บ ารงุธาตุบ ารงุเสน้เอน็ 
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ตวัอย่างน ้าสมุนไพรบ ารงุธาตนุ ้า    
น ้าส้ม 
ส่วนผสม   สม้เขยีวหวาน 3 ผล (คัน้น ้า 200 กรมั)    น ้ามะนาว 5 กรมั (1 ชอ้นโต๊ะ) 

 เกลอืไอโอดนี 1 กรมั (1/5 ชอ้นโต๊ะ)     น ้าเชื่อม 30 กรมั (2 ชอ้นโต๊ะ) 
วิธีท า  1. ลา้งผลสม้ใหส้ะอาด ฝานตามขวาง 2 ซกี 

 2. คัน้เอาแต่น ้า เตมิน ้ามะนาว น ้าเชื่อม เกลอื ชมิรสตามตอ้งการ 
คณุค่าทางโภชนาการ พลงังาน 197.37 กโิลแคลอร ีใยอาหาร 3.20 กรมั วติามนิ 865 มลิลกิรมั        
รสและสรรพคณุ   รสเปรีย้วของน ้าสม้ท าใหชุ้่มคอ แกไ้อ ขบัเสมหะ 

 
น ้าฝรัง่ 
ส่วนผสม เนื้อฝรัง่สด 1 ผล ( 300 กรมั) น ้าตาลทราย 200 กรมั เกลอืไอโอดนี 8 กรมั น ้า 6 ถว้ย 
วิธีท า     1. ลา้งฝรัง่ใหส้ะอาดเอาแต่เนื้อหัน่เป็นชิน้เลก็ ๆ 
      2. ปัน่ฝรัง่กบัน ้าจนละเอยีด ตัง้ไฟ ใส่น ้าตาลเกลอื พอเดอืดยกลงใส่น ้าแขง็บดก่อนเสริฟ์ 
คณุค่าทางโภชนาการ พลงังาน 115 กโิลแคลอร ีวติามนิซ ี60 มก. ใยอาหาร 2.9 มก. 
รสและสรรพคณุ      รสฝาด อมเปรีย้ว มฤีทธิฝ์าดสมาน ช่วยแกอ้าการทอ้งเดนิ    

 
 

ตวัอย่างน ้าสมุนไพรบ ารงุธาตลุม 
น ้าขิง 
ส่วนผสม ขงิสด 15 กรมั น ้า 240 มล. น ้าเชื่อม 1 ชอ้นโต๊ะ 
วิธีท า  ปอกเปลอืกขงิออกลา้งน ้าใหส้ะอาด ทุบพอแหลกตัง้น ้าใหเ้ดอืดเอาขงิทีทุ่บไวล้งตม้ 

ใหเ้ดอืดกรองเอากากออก เตมิน ้าตาล ชมิรสตามชอบ 
คณุค่าทางโภชนาการ พลงังาน 61.5 กโิลแคลอร ีแคลเซยีม 2.7 มก. ฟอสฟอรสั 3.3 มก. 
รสและสรรพคณุ    รสเผด็รอ้น บ ารงุธาตุ ช่วยขบัลม แกท้อ้งอดืทอ้งเฟ้อ แกอ้าการ คลื่นไส ้

อาเจยีนช่วยเจรญิอาหาร 
 
น ้าตะไคร้ 
ส่วนผสม ตะไคร ้1 ตน้  น ้าเชื่อม 1 ชอ้นโต๊ะ  น ้าเปล่า 240 มล. 
วิธีท า  น าตะไครม้าล้างให้สะอาด หัน่เป็นท่อนสัน้ ทุบให้แตกใส่หมอ้ต้มกบัน ้าให้เดอืดกระทัง่น ้า

ตะไครอ้อกมาปนกบัน ้าจนเป็นสเีขยีวสกัครู่จงึยกลงกรองเอาตะไคร้ออกเติมน ้าเชื่อมชิมรส
ตามชอบหรอือาจเอาเหงา้แก่ทีอ่ยูใ่ต้ดนิลา้งใหส้ะอาดฝานเป็นแว่นบางๆ คัว่ไฟอ่อนๆ  พอ
เหลอืง ชงเป็นชา  

คณุค่าทางโภชนาการ ดื่มวนัละ 3 ครัง้ ครัง้ละ1 ถว้ยชา จะช่วยขบัปัสสาวะ 
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รสและสรรพคณุ    รสเผด็รอ้น บ ารงุธาตุ ช่วยแกท้อ้งอดื ทอ้งเฟ้อ จกุเสยีดขบัปัสสาวะ ขบัเหงือ่ได้
ดชี่วยลดพษิของสารแปลกปลอมในร่างกาย 
 

 
ตวัอย่างน ้าสมุนไพรบ ารงุธาตไุฟ 

น ้าใบบวับก 

ส่วนผสม บวับกทัง้ตน้ 30 กรมั (1 ก ามอื)  น ้าเชื่อม 4 ชอ้นโต๊ะ  น ้าเปล่าตม้สุก 240 มล. 
วิธีท า     น าต้นบวับกล้างให้สะอาด หัน่เป็นท่อนสัน้ๆใส่ลงในเครื่องปัน่เติมน ้าพอท่วมใบบวับก  

ปัน่ให้ละเอียดกรองเอาแต่น ้ าเติมน ้ าอีกครัง้หนึ่ง  ที่เหลือคัน้น ้ าอีกครัง้ บีบน ้ าให้หมด  
เตมิน ้าเชื่อมชมิรสอาจลด หรอืเพิม่น ้าเชื่อมเลก็น้อยตามชอบ 

คณุค่าทางโภชนาการ พลงังาน 92 กโิลแคลอรี ่วติามนิเอ 345 ไมโครกรมั แคลเซยีม 392 มก. 
รสและสรรพคณุ   แกร้อ้นในกระหายน ้า ท าใหส้ดชื่นแกอ้กัเสบหรอืช ้าใน แกป้วดศรีษะ
ขา้งเดยีว 
 
น ้าลูกเดือย 
ส่วนผสม ลกูเดอืยดบิ 50 กรมั (5 ชอ้นโต๊ะ กรมั)  น ้าตาลทราย 10 กรมั (2 ชอ้นโต๊ะ) 
  น ้าเปล่า 250 กรมั (6 ชอ้นโต๊ะ) เกลอืเสรมิไอโอดนี 1 กรมั (1/5 ชอ้นโต๊ะ) 
วิธีท า  น าลกูเดอืยลา้งใหส้ะอาด ใส่หมอ้เตมิน ้าตัง้ไปเคีย่วจนลูกเดอืยสุกเป่ือย ใส่น ้าตาล  

เกลอืป่น ใส่ในเครือ่งปัน่ปัน่ใหล้ะเอยีด ชมิรสตามชอบ 
รสและสรรพคณุ  ชงเป็นยาเยน็ ขบัปัสสาวะ แกร้อ้นใน บ ารงุไต กระเพาะอาหารมา้ม รวมทัง้ 
    บ ารงุเลอืดลมในสตรหีลงัคลอด รกัษาอาการ คลื่นไส ้อาเจยีนทอ้งรว่ง 
  

ทีม่า :  ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/t6.htm 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั  (ลกูเสือเอก)  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 6 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23    เรียนรู้เพ่ือฝึกทกัษะการว่ายน ้า                เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.1  ลกูเสอืสามารถบอกความส าคญัของการว่ายน ้าเป็น ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 1.2  ลกูเสอืสามารถบอกแหล่งเรยีนรูเ้พื่อการฝึกว่ายน ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยัได้ 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 ความส าคญัของการว่ายน ้าได้ 
 2.2 สถานทีบ่รกิารการฝึกว่ายน ้าส าหรบัเดก็ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้ 
  3.3  สระว่ายน ้าทีม่มีาตรฐานและปลอดภยั 
  3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึความเสีย่งส าหรบัผูว้่ายน ้าไมเ่ป็น และความจ าเป็นของ 
   การฝึกว่ายน ้า 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืสอบถามผูท้ีว่่ายน ้าเป็น ว่ายน ้าไมเ่ป็น และผูท้ีก่ าลงัฝึกว่ายน ้า 
  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืศกึษาใบความรูเ้รือ่งการว่ายน ้า 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าภาพสระว่ายน ้ามาตรฐานใหล้กูเสอืพจิารณา และอธบิายถงึความ

ปลอดภยั ความสะอาด ความสะดวก และมคีรทูีม่คีวามสามารถในการฝึกสอน มรีะบบ
รกัษาความปลอดภยัทีด่ ีและอื่นๆ 

  5) ผูก้ ากบัลกูเสอืลกูเสอืเชญิชวนใหล้กูเสอืสมคัรเป็นสมาชกิของสถานฝึกว่ายน ้าทีม่ ี
   มาตรฐานเพื่อความปลอดภยัในชวีติของตนเอง เช่น สมาชกิว่ายน ้าของโรงเรยีน เป็นตน้ 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1 สอบถามความเขา้ใจและการเหน็ความส าคญัของการว่ายน ้า 
 5.2 สอบถามลกูเสอืถงึแหล่งเรยีนรูเ้พื่อการฝึกว่ายน ้าทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอดภยั 
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความรบัผดิชอบ 
 2. อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 23 
 

เพลง 
น ้าขึ้นให้รีบตกั 

                                                                   (ท านองลาวแพน
น้อย) 

  จดจ าค าโบราณว่า  น ้าขึน้ใหร้บีตกั  ตอ้งใสตุ่่มไว ้
เพราะเราจะไดใ้ชเ้มือ่น ้าลง  น ้าลงจะขุ่นขน้และแหง้ไปจนเราตกัไมไ่ด้ 
เช่นพวกเรานัน้ยงัมเีวลา (ซ ้า)  ตอ้งรบีศกึษาก่อนจะสายเกนิไป 

ฯลฯ 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ครอบครวัมีสขุ 

นางสาวจฑุามาส  ชุ่มเมอืงปัก ผูแ้ต่ง 
 

ณ สระว่ายน ้าทีท่นัสมยัแห่งหนึ่งมคีนมาใชบ้รกิารจ านวนมากทัง้เดก็และผูใ้หญ่ เพราะสระว่ายน ้า
แห่งนี้มคีวามเป็นมาตรฐานสากล  มรีะบบน ้าทีถู่กสุขลกัษณะ มผีูด้แูลความปลอดภยัและมคีรสูอนว่ายน ้า
ประจ าคอยให้บรกิารวธิกีารว่ายอย่างถูกต้อง  คุณพ่อคุณแม่น าทองทวิมาที่สระว่ายน ้าแห่งนี้ตามความ
ต้องการของลูกชายที่ต้องการว่ายน ้ าเป็น ทองทิวเรียนรู้มาว่าการว่ายน ้ าเป็นการออกก าลังกาย  
โดยเฉพาะการว่ายน ้าเพื่อสุขภาพจะช่วยเสรมิสร้างร่างกายให้แขง็แรง กระชบักล้ามเนื้อ ช่วยให้จติใจ
ผ่อนคลาย  เมื่อมาถงึสระว่ายน ้าครอูาทติย ์ครสูอนว่ายน ้าบอกว่า ถ้าจะใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดควรว่ายน ้า
สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ๆละประมาณครึ่งชัว่โมง โดยเฉพาะท่าฟรสีไตล์จะช่วยให้หวัใจสูบฉีดโลหิต  ท่า
กรรเชยีงช่วยเผาผลาญแคลอรี ่และถา้จะใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคต์อ้งว่ายน ้าท่าผเีสือ้ 
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ขณะทีค่รอูาทติยค์ุยกบัทองทวิ คุณพ่อคุณแม่ไดย้นิแลว้จงึตดัสนิใจว่ายน ้าพรอ้มกบัทองทวิด้วย 
มาถงึวนันี้ทัง้สาม พ่อ แม่ ลูก จงึออกก าลงักายด้วยการว่ายน ้าด้วยกนัเสมอ ร่างกายก็แขง็แรง จติใจก็
ผ่องใส ใคร ๆ มกัเรยีกครอบครวันี้ว่า “ครอบครวัมสีุข” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  จติใจทีผ่่องใสอยูใ่นรา่งการทีแ่ขง็แรง 

 

ใบความรู้ 
การว่ายน ้าท่าแบบต่างๆ 

 
1.   Feestyle ค าว่า ฟรสีไตล ์เป็นค าทีเ่รยีกตดิปาก เพราะถา้จะเรยีกใหถู้กตอ้ง ท่านี้มชีื่อว่า crawl 
stroke" (อ่านว่า ครอลสโตรค) 
          ที่เรยีกกนัว่า ฟรสีไตล์ก็เพราะคุณสามารถว่ายท่าอะไรก็ได้ที่คดิว่าเรว็ที่สุดเพื่อให้ถงึขอบสระ
ก่อนคนอื่น โดยท่าทีน่ิยมใชค้อื crawl stroke ท าไมท่านี้จงึมคีวามเรว็สูงทีสุ่ดน่ะหรอื เป็นเพราะท่านี้เป็น
ท่าทีร่่างกายมคีวามเพรยีวลู่น ้ามากกว่าท่าอื่น ๆ รวมทัง้ การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึง่ท่านก็
สามารถจะว่ายไดอ้ยา่งงา่ยดาย และในกระบวนการสอนว่ายน ้ากจ็ะสอนท่านี้เป็นท่าแรก 
          การใช้แขนท่าฟรีสไตล ์(Freestyle Arm Action) 
          1. การว่ายน ้าทุกท่ายกเวน้ท่ากบ จะตอ้งใชแ้ขนและมอืเป็นตวัขบั เคลื่อนถงึ 70 % หรอืมากกว่า 
ดงันัน้แขนจงึเปรยีบเสมอืนไมพ้าย ที่จะช่วยให้ร่างกายไปขา้งหน้าได ้และในท่าฟรีสไตล์นัน้ มลีกัษณะ
การใชแ้ขนทีม่คีวามต่อเนื่องกนัมากทีสุ่ด โดยการว่ายใหม้คีวามเรว็และถูกต้องนัน้ ท าไดด้งันี้1. เมื่อคุณ
ยดืแขนไปดา้นหน้าจนสุดแลว้ แขนของคุณตอ้งชดิกบัหู 
          2. ต่อจากนัน้ให้คุณกดมอืลง พรอ้มกบัโก่งแขนโดยการยกขอ้ศอกโดยแรงที่จะส่งตวัคุณนั ้นจะ
ออกมาจากไหล่ 
          3. ดนัแขนท่อนล่างใหผ้่านไปใตล้ าตวั นิ้วทุกนิ้วเรยีงชดิตดิกนั 
          4. ดนัน ้าจนกระทัง่แขนของคุณตงึพอด ีสามารถตรวจสอบได ้โดยมอืของคุณจะผ่านไปถงึต้นขา 
          5. ยกแขนขึน้ โดยงอขอ้ศอก แลว้วาดแขนมาดา้นหน้า วางมอืลงน ้า กดศอกแลว้ยดืแขนออกไป 
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ข้อควรจ า 
          1. คุณตอ้งดนัน ้าไปดา้นหลงัอย่างรวดเรว็ 
          2. เมือ่คุณจะวางแขนลงน ้าเพื่อว่ายต่อไป พยายามอยา่ใหแ้ขนฟาดน ้า ใหล้ากศอกและมอืแทงลง
น ้าไปดา้นหน้าอยา่งนิ่มนวล 
          3. เมื่อมอืคุณลงน ้าแล้ว อย่าให้มือชี้ลงไปที่พื้นสระ จงบงัคบัมอืและแขนให้ชี้ไปยงัเป้าหมาย     
คอืด้านหน้าของคุณ โดยการยดืแขนออกไปขณะที่มอืลงน ้า ไม่ใช่จิ้มมอืลงไปในน ้า   
 
2. Backstroke  ท่ากรรเชียง 
         หากคุณว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ การว่ายท่ากรรเชียงก็ไม่ยากส าหรับคุณ เพราะท่ากรรเชียงก็
เหมอืนกบัท่าฟรสีไตลก์ลบัดา้นกนันัน่เอง 
         ดงันัน้คุณสามารถว่ายกรรเชยีงโดยดดัแปลงหลกัการของฟรสีไตลไ์ด ้ถ้าคุณคดิจะว่ายเล่นค าพดูที่
บอกว่าหน้าอยูเ่หนือน ้าตลอดกเ็ป็นค าพดูทีถู่ก แต่ในการแขง่ขนัแลว้คุณคดิเช่นนัน้หรอืเปล่าเอ่ย  ? ไมเ่ลย 
เพราะในการว่ายระดบัสูงจะมคีลื่นทีเ่กดิจากการวางแขนของคุณไปดา้นหลงัอย่างเรว็และต้องวางให้ชดิกบั
หูของคุณดว้ย ดงันัน้จะปฏเิสธไม่ไดเ้ลยว่าน ้าจะเขา้มาทีห่น้าของคุณการแก้ไขท าอย่างไร คุณสามารถหาดู
ไดจ้ากหวัขอ้ดา้นล่างนี้ 
 

การใช้แขนท่ากรรเชียง (Backstroke Arm Action) 

 

 

 

 

 

         การว่ายท่ากรรเชยีง คุณตอ้งนอนหงายแลว้ว่ายในลกัษณะเคลื่อนทีไ่ปดา้นหลงั แต่การท างาน
ของแขนและมอืจะคลา้ยกบัท่าฟรสีไตลม์าก เรามาดกูนัว่า เราตอ้งท าอย่างไรบา้ง 
         1. เมือ่คุณยดืแขนออกไปแลว้ แขนคุณตอ้งชดิห ูไมใ่ช่เอาหไูปชดิแขนนะครบั ใหพ้าแขนมาชดิหู  
         2. ใหคุ้ณกดแขนลงไปในน ้า ทีส่ าคญัปล่อยไหล่ตามสบาย ถา้คุณเกรง็ไหล่ใหอ้ยูก่บัทีเ่อาไว ้คุณ
จะกดแขนลงน ้าไมไ่ด ้
         3. งอขอ้ศอกและตัง้มอื พรอ้มทัง้ดนัน ้าผ่านไปทางตน้ขาของคุณอยา่งรวดเรว็ 
         4. จงัหวะสุดทา้ยของการดนัน ้า ใหคุ้ณกดมอืลงอยา่งแรง จนแขนของคุณตงึ 
         5. เมือ่คุณยกแขนขึน้มาจากน ้า คุณตอ้งไมง่อขอ้ศอก และวางแขนไปดา้นหลงัโดยไมฟ่าดน ้า โดย
การวางแขนนัน้ใหคุ้ณหนัฝ่ามอืเอานิ้วกอ้ยลงก่อน 
         6. เริม่ท าขอ้ 1. กบัแขนอกีขา้ง 
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 ข้อควรจ า 
         1. ในการวางแขนลงน ้าเพื่อจะดงึน ้าต่อไป คุณตอ้งใหน้ิ้วกอ้ยลงน ้าก่อนเสมอ 
         2. คุณไม่ต้องกงัวลเรื่องทีน่ ้าจะเขา้หน้าคุณ เพราะว่าถ้าคุณว่ายถูกต้อง น ้ากเ็ขา้หน้าคุณอยู่แล้ว 
ใหแ้กไ้ขโดยก าหนดจงัหวะหายใจ เช่น ยกแขนขวาขึน้หายใจเขา้ ยกแขนซา้ยหายใจออก เป็นตน้ 
         3. ใหคุ้ณเกบ็คางเพยีงเลก็น้อย ไมใ่ช่ก้มจนหพูน้น ้า และไมเ่งยจนกระทัง่หน้าจมลงไปในน ้า 
         4. ยดืตวัเอาไว ้อยา่งอตวัเป็นกุง้เดด็ขาด 
 

3. Butterfly ท่าผเีส้ือ 
         ท่าผเีสือ้ เป็นท่าทีคุ่ณต้องใชแ้รงในการว่ายมากทีสุ่ด และในการสอนว่ายน ้ากจ็ะสอนท่านี้เป็นท่า
สุดทา้ย ท่านี้มคีวามเรว็เป็นอนัดบัสองรองจากฟรสีไตล ์แต่ถ้าคุณว่ายเก่งคุณสามารถว่ายจีต้ดิคนที่ว่าย
ท่าฟรสีไตลไ์ดเ้ลยทเีดยีว ในการว่ายท่าผเีสือ้นี้คุณจะตอ้งฝึกฝนเป็นเวลานานกว่าท่าอื่น รวมทัง้คุณตอ้งมี
ร่างกายทีแ่ขง็แรงดว้ย บางคนคดิว่าการว่ายผเีสือ้ต้องเป็นคนทีห่วัไหล่แขง็แรงเท่านัน้ แต่ความเป็นจรงิ
แลว้แค่นัน้ยงัไมพ่อ       คุณตอ้งมกีลา้มเนื้อทัง้หวัไหล่ หน้าอก ล าตวั หลงั และขาทีแ่ขง็แรงมาก ถา้คุณ
ว่ายท่านี้ไดด้ ีคุณจะว่ายไดอ้ยา่งสวยงามไมน้่อยเลย ส าหรบัผูช้ายทีว่่ายน ้าท่านี้ คุณจะมรีปูรา่งทีส่วยงาม
เป็นเหมอืนสามเหลี่ยมหวักลบัเลยเชยีว แต่ถ้าคุณเป็นผู้หญงิ คุณกอ็าจจะมชี่วงไหล่ทีก่ว้างและใหญ่ได้ 
ในการว่ายท่านี้มลีกัษณะเป็นการถ่ายน ้าหนักของร่างกายไปมาจากหน้าไปหลงัและหลงัไปหน้าไปเรื่อย 
ๆ ดงันัน้ท่านี้ตอ้งอาศยัเอวและสะโพกมาช่วย 
          การใช้แขนท่าผเีส้ือ (Butterfly Arm Action) 
          การใชแ้ขนของท่าผเีสือ้นัน้ เป็นดงัรปู โดยมขีัน้ตอนในการว่ายดงันี้ 

 

 

 

 

 

         1. เมือ่แขนคุณอยูข่า้งหน้า ใหก้ดมอืลงพรอ้มกบักวาดออกไปดา้นขา้งเลก็น้อย 
         2. งอขอ้ศอกพรอ้มทัง้ดนัมอืผ่านใตล้ าตวั 
         3. ดนัน ้าจนแขนผ่านบรเิวณตน้ขา 
         4. ยกแขนขึน้ใหศ้อกและมอืพน้จากน ้า 
         5. วางแขนกลบัไปดา้นหน้าโดยใหแ้ขนมคีวามกวา้งเท่าช่วงไหล่ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
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         ข้อควรจ า 
         1. ในขณะทีคุ่ณดนัน ้าผ่านใต้ล าตวันัน้ คุณต้องพยายามรกัษาระดบัของขอ้ศอกใหสู้งเสมอ ไม่ให้
ขอ้ศอกตกลงไปต ่ามาก 
         2. ในขณะยกแขนขึน้จากน ้าต้องให้ศอกพ้นน ้าด้วย เพราะมนัเป็นทัง้หลกัการว่ายที่ถูกต้องและ
เป็นกตกิาสากลในการว่ายท่าผเีสือ้  
         3. คุณควรพยายามดนัน ้าใหม้อืทัง้สองขา้งผ่านใต้ล าตวั เพื่อใหเ้กดิแรงส่ง ถงึแมจ้ะเหนื่อยหน่อย
แต่คุณจะว่ายไดเ้รว็กว่าการทีคุ่ณจะดนัน ้าเพยีงแค่ขา้งล าตวัเท่านัน้  
         4. ในการดนัมอืผ่านใต้ล าตวัคุณต้องดนัน ้าไปขา้งหลงัอย่างรวดเรว็ มฉิะนัน้ไหล่และแขนของคุณ
จะยกขึน้ไมพ่น้น ้า 

4. BREASTSTROKE 
 " คนส่วนใหญ่คิดว่าท่ากบจะสบายที่สุด แต่คุณรู้ไหมว่าท่ากบเป็นท่าที่ต้องใช้เทคนิคและ
พรสวรรค์สูงที่สุด "  ขอ้ความด้านบนเป็นจรงิ เพราะท่ากบเป็นท่าธรรมชาตขิองมนุษยค์อืใช้มอืพุ้ยน ้า
และใชเ้ทา้ถบีไปเรือ่ย ๆ แต่ในการแขง่ขนัแลว้ท่ากบใชเ้ทคนิคสงูเพราะการว่ายไมเ่หมอืนกบัการว่ายเล่น
ธรรมดา และต้องใชพ้รสวรรคส์งูเพราะเป็นท่าทีน่ักกฬีา ต้องมกีลา้มเนื้อทีเ่รยีวยาว ขอ้หวัเข่ายดืหยุ่นได้
สงู ดงันัน้จงึไมง่า่ยเลยทีจ่ะหาคนทีเ่หมาะสมกบัการว่ายแบบนี้จรงิ ๆ  
          การใช้แขนท่ากบ (Breaststroke Arm Action) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การใชแ้ขนในท่ากบ มคีวามส าคญัในการขบัเคลื่อนร่างกายไปขา้งหน้าน้อยกว่าการใช้ขา เพราะ
ท่ากบใชพ้ลงัขา 70 %เพื่อการขบัเคลื่อนร่างกาย แต่การใชแ้ขนกไ็ม่ใช่ว่าไม่ส าคญัเพราะอกี 30 % กม็ผีล
ต่อการว่ายเช่นกนั เรามาดกูนัว่าการใชแ้ขนของท่ากบนัน้ท าอย่างไรบา้ง  
          1. ใหก้ดมอืพรอ้ม ๆ กบัการกวาดมอืไปดา้นขา้งโดยการกดมอืและแขนลงนัน้ใหก้ดลงประมาณ  45  
องศา 
          2. เมื่อกวาดมอืออกมาเลยช่วงไหล่เลก็น้อยให้โก่งแขนโดยงอขอ้ศอกและยกขอ้ศอกใหสู้งเอาไว้
พรอ้มกบัลอ็คขอ้ศอกใหอ้ยูก่บัทีค่อืไมล่ากศอกออกไปดา้นหลงั  
          3. ตวดัมอืทัง้สองขา้งใหม้าดา้นหน้าในลกัษณะกระพุ่มมอื (การตวดัใหม้าทัง้แขนท่อนล่างไม่ใช่แค่
ขอ้มอืตวดั) พรอ้มทัง้ใหห้นีบศอกทัง้สองขา้งมาชดิตวัอย่างรวดเรว็พรอ้มทัง้ยดืแขนออกไปดา้นหน้าอย่าง
เรว็ดว้ย 
          4. กม้หวั ส่งแรงจากไหล่ตามแขนไปดว้ย 
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           ข้อควรจ า 
         1. คุณตอ้งยกศอกใหส้งูเสมอในขณะทีด่นัน ้า 
         2. คุณตอ้งไมล่ากแขนออกไปดา้นขา้งมากนกั และไมล่ากแขนจนมอืเลยไปดา้นหลงั 
         3. อยา่ใหม้อืไปอยูใ่ตห้น้าอกหรอืใตล้ าตวั เมือ่ศอกชดิตวัแลว้มอืตอ้งอยูด่า้นหน้าของหน้าอก 
         4. คุณตอ้งหนีบขอ้ศอกมาใหร้วดเรว็ทีสุ่ด เพื่อเป็นการแหวกขึน้มาหายใจอย่างรวดเรว็ มใิช่ค่อย 
ๆ เงยขึน้มาแลว้ล าตวัไปตา้นน ้า ท าใหเ้คลื่อนทีไ่ดช้า้ลง 
 

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/476412 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั  (ลกูเสือเอก)  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 6   การพ่ึงตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24   การออกก าลงักาย                           เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.1  ลกูเสอืสามารถบอกประโยชน์ของการออกก าลงักายได้ 
 1.2  ลกูเสอืสามารถออกก าลงักายได้ 
 
2.  เน้ือหา 
 ประโยชน์ของการออกก าลงักายในชวีติประจ าวนั 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.3  แบบบนัทกึความกา้วหน้าการออกก าลงักาย 
  3.2  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.กิจกรรม 
  4.1   พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  มอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมูท่ าการสบืเสาะวถิชีวีติของคนในชุมชน ทีอ่ยูใ่น 
       วยัเดยีวกนั 2 คน คนหนึ่งมสีุขภาพด ีอกีคนสุขภาพไมด่ ี โดยสมัภาษณ์ว่าทัง้สองคน 
    มวีถิชีวีติการออกก าลงักายอยา่งไร จงึมสีุขภาพต่างกนั  
  2)  ลกูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนออกมารายงาน  

  3)  ผูก้ ากบัลูกเสอืน าอภปิรายประเดน็ “การออกก าลงักายมปีระโยชน์ต่อสุขภาพของลกูเสอื 
            อย่างไร” และสรุป 

  4)  ลกูเสอืรว่มพดูคุยแลกเปลีย่น และเลอืกวธิกีารออกก าลงักายทีเ่หมาะสม สามารถท า 
    ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและปลอดภยั 
  5)  ลกูเสอืบนัทกึความกา้วหน้าของการออกก าลงักายเป็นระยะ หรอืสะสมไวอ้ย่างต่อเนื่อง 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตความรบัผดิชอบและสมรรถนะในการออกก าลงักายท างาน 
 5.2  ตดิตามผลการพฒันาตนเองเพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ 
 5.3 สงัเกตการรว่มกนัอภปิรายประโยชน์ของการออกก าลงักาย  
 
6.  คณุธรรม 
 1. ความรบัผดิชอบ 
 2. อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 24 
 เพลง 

กายบริหาร 

     ชมูอืขึน้แลว้หมนุๆ  ชมูอืขึน้โบกไปมา (ซ ้า)  
     ควงแขนขึน้และลง    พบัแขนมอืแตะไหล่  
    กางแขนขึน้และลง   ชขูึน้ตรงหมุนไปรอบตวั  
 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ข่ีจกัรยาน... ได้มากกว่าท่ีคิด 

ผูท้ีเ่ร ิม่สนใจจกัรยานอาจไม่รูว้่า ผลดทีีไ่ดจ้ากการขีจ่กัรยานนัน้มมีากมายกว่ าที่คดิ ไม่เพยีงแต่
สนุกและไดอ้อกก าลงั แต่ยงัพวัพนัไปถงึวธิกีารด ารงชวีติ แทรกซมึเขา้ไปยงัวธิคีดิในทุกเรื่องโดยไม่รูต้วั  
 เราจะไดอ้ะไรบา้ง จากการขีจ่กัรยาน  

1. เริม่ตัง้แต่จะเลอืกซือ้จกัรยาน ควรหาความรูแ้ละวธิใีชแ้ละบ ารุงรกัษาจกัรยานใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด ขนาดจกัรยานต้องพอดกีบัช่วงขาและล าตวัจะช่วยใหค้นขีเ่คลื่อนไหวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ผลทีไ่ด้
กค็อืจะมลีกัษณะท่าทางและรปูร่างเป็นปกต ิมบีุคลกิภาพดไีมป่วดเมือ่ยหรอืบาดเจบ็เมือ่ขีไ่ปไกล ๆ หรอืขี่
เป็นเวลานาน 

2. การขีจ่กัรยานอย่างสม ่าเสมอ ถูกหลกัเกณฑแ์ละกนิอาหารถูกหลกัโภชนาการ ท าใหไ้ดสุ้ขภาพ
ที่ดขี ึ้น เพราะเป็นการออกก าลงักายแบบแอโรบกิ ช่วยให้ร่างกายแขง็แรง ระบบหวัใจและหลอดเลอืด
ท างานไดด้ขีึน้  

3. ช่วยลดน ้าหนักในคนอ้วนได้ เพราะช่วยเผาผลาญไขมนัได้อย่างด ี(ใช้พลงังาน 600-700 
แคลอร ี ต่อการขี ่1 ชัว่โมง เทยีบเท่ากบัพลงังานจากขา้วมนัไก่ 1 จาน)  
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4. ช่วยใหข้อ้เขา่และขอ้เทา้แขง็แรง โดยเฉพาะในคนอว้นทีต่อ้งรบัน ้าหนกัตวัมาก ๆ  
5. ช่วยลดความหงุดหงดิอึดอัดที่เกิดจากชีวิตประจ าวนัอันเคร่งเครยีดเพราะเมื่อออกก าลงั

ร่างกายจะหลัง่สารแห่งความสุขหรอืเอนโดรฟีน (endorphine) ซึง่เป็นตวัขจดัความหงุดหงดิ เลอืดทีสู่บ
ฉีดดยีงัช่วยใหส้มองปลอดโปรง่มคีวามสุขมากขึน้ 
 6. การขีเ่ป็นกลุ่มช่วยใหเ้ขา้ใจการท างานเป็นทมีหากขาดสิง่นี้กจ็ะเกดิได้ทัง้อุบตัเิหตุและสงัคม
ไมย่อมรบั รวมไปถงึไดฝึ้กฝนการตดัสนิใจและกลา้ตดัสนิใจมากขึน้จากการท างานรว่มกบัคนอื่น และฝึก
ความใจเยน็รูว้่าจงัหวะไหนควรเรง่หรอืผ่อนฝีเทา้ 
 7. การขี่จกัรยานร่วมกันทัง้ครอบครวัช่วยให้สมาชิกในครอบครวัรกักันมากขึ้นเพราะสนใจ  
สิง่เดยีวกนัและไดแ้ลกเปลีย่นความคดิ ไดใ้กลช้ดิกนัมากกว่าแต่ก่อน 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จกัรยานอาจจะมรีาคาแพง แต่เป็นการลงทุนทีคุ่ม้ค่า เพราะไดใ้ชม้นัจนคุม้ เวน้แต่จะ

ซื้อมนัโดยที่ไม่หาขอ้มูล ได้จกัรยานผดิขนาดไม่สนใจศกึษาวธิใีช้ และไม่บ ารุงรกัษา  
ซึง่ท าใหม้มีมุมองต่อจกัรยานแตกต่างออกไป 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 6 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 25    รู้เท่าทนัส่ือโฆษณา                 เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถวเิคราะหป์ระโยชน์และผลกระทบของการโฆษณาได ้
 
2.  เน้ือหา 
 2.1 ประโยชน์ของสื่อโฆษณา 
 2.2 ผลกระทบของการไมรู่เ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 
 2.3 ประโยชน์ของการรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมเิพลง   
 3.2  เกม 

3.3  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1)  มอบหมายใหแ้ต่ละหมู่ศกึษาโฆษณาสนิคา้ทางโทรทศัน์  หมู่ละ 1 ชนิดทีไ่ม่ซ ้ากนั และ

น ามาแสดงบทบาทสมมตเิลยีนแบบการโฆษณาสนิคา้นัน้  หมูล่ะไมเ่กนิ 5 นาท ี
    -  โฆษณาน ้าอดัลม 
    -  โฆษณาบะหมีส่ าเรจ็รปู 
    -  โฆษณาขนมขบเคีย้ว 
    -  โฆษณาลกูอม 
  2) เมื่อจบการแสดงบทบาทสมมุตแิลว้ใหลู้กเสอือภปิรายตามขอ้ค าถามต่อไปนี้ โดยผูก้ ากบั

ลกูเสอืสามารถเพิม่เตมิสอดแทรกระหว่างการอภปิราย 
    -  ใครเป็นผูส้รา้งสื่อโฆษณา 
    -  สรา้งเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร 
    -  ใชเ้ทคนิคอะไรดงึดดูใจผูช้ม 
    -  โฆษณานัน้แฝงแนวคดิหรอืค่านิยมอะไรบ้าง 
    -  มผีลอยา่งไรกบัผูช้ม 
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    -  สนิคา้ชิน้นัน้มปีระโยชน์และโทษอะไรบา้ง 
    -  ถา้จะซือ้มารบัประทานจะคุม้กบัราคาหรอืไม่ 
    -  สรปุว่าลกูเสอืจะตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้  เพราะเหตุใด 
  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแสดงความคดิเหน็ 
    - หากลกูเสอืไมรู่เ้ท่าทนัสื่อโฆษณาจะเกดิผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
    - หากรูเ้ท่าทนัจะเกดิประโยชน์ต่อเราอย่างไรบา้ง 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์    
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกต และประเมนิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์องลกูเสอืในการแสดงบทบาทสมมต ิ 
 5.2  สงัเกตและตรวจสอบความรูค้วามเขา้ใจของลกูเสอืถงึประโยชน์และผลกระทบของการ
โฆษณา 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และตระหนกัรูถ้งึการโฆษณาทีเ่กนิจรงิ 

 
7.  คณุธรรม 
 อุดมการณ์คุณธรรม  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 25 
 

เพลง 
กายบริหาร 

  ชมูอืขึน้แลว้หมนุๆ  ชมูอืขึน้โบกไปมา (ซ ้า)  
   ควงแขนขึน้และลง    พบัแขนมอืแตะไหล่  
   กางแขนขึน้และลง   ชขูึน้ตรงหมุนไปรอบตวั  
 
เกม  

ว่ิงเป้ียววงกลม 
 
วิธีเล่น 
 เขยีนวงกลมให้ใหญ่และลากเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลยออกนอกวง แบ่งผู้เล่นออกเป็น  2 พวก
เท่าๆ กนั ใหย้นืรอบวงกลมพวกละครึง่วง หนัหน้าออกนอกวงกลม เริม่เล่นโดยใหผู้เ้ล่นคนแรกซึ่งอยู่ที่
เสน้ของแต่ละหมู่ออกวิง่ไปรอบๆ วงกลม ใหห้นัดา้นซา้ยใหว้งกลม มอืถอืผา้ เมื่อครบรอบใหส้่งผา้ใหค้น
ที ่2 ซึง่จะตอ้งท าเช่นเดยีวกนั  คอื วิง่รอบวงแลว้ส่งใหค้นที ่3 ในขณะทีว่ ิง่ทุกคนตอ้งอยูป่ระจ าทีข่องตน 
การตดัสิน   ฝ่ายใดวิง่ครบทุกคนก่อนเป็นผูช้นะ    
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 6 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 26   รู้ทนัป้องกนัได้                  เวลา   1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1  ลกูเสอืสามารถบอกพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการล่วงละเมดิทางเพศได ้  
 1.2  ลกูเสอืสามารถบอกแนวทางในการป้องกนัและหาทางออกเมือ่ถูกล่วงละเมนิทางเพศได ้
 
2.  เน้ือหา 
 2.1  พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการล่วงละเมดิทางเพศ 
 2.2  แนวทางการป้องกนัการถูกล่วงละเมดิทางเพศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.3  บตัรค า 
  3.4 ใบความรู ้
  3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเรื่องขา่วทีเ่กีย่วกบัการล่วงละเมดิทางเพศ และใหศ้กึษาใบ 
    ความรู ้ เรือ่ง ความหมายและประเภทของการล่วงละเมดิทางเพศ 
  2) แจกบตัรค าใหห้มูล่กูเสอื หมู่ละ 1 ชุด (ม ี4 ใบ) ใหร้่วมกนัวเิคราะหข์อ้ความในบตัรค า 
    ทลีะใบว่าเป็นการล่วงละเมดิทางเพศหรอืไม ่เพราะอะไร และส่งตวัแทนน าเสนอในกอง 
    ลกูเสอื 
  3) สุ่มใหต้วัแทนหมูล่กูเสอืน าเสนอผลการวเิคราะหบ์ตัรค าทลีะใบทีไ่ม่ซ ้ากนั  
    ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายใหล้กูเสอืหมูอ่ื่นเพิม่เตมิและสรปุจนครบขอ้ความในบตัรค าทุกใบ 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรปุ และช่วยเพิม่เตมิ ในประเดน็ต่อไปนี้ทลีะประเดน็ 
    1)  ผลกระทบต่อผูถู้กกระท า  มอีะไรบา้ง 
    2)  เมือ่ตอ้งเผชญิเหตุการณ์ ผูถู้กกระท าควรหาทางออกอยา่งไร 
    3)  แนวทางป้องกนัการถูกล่วงละเมดิทางเพศ มอีะไรบา้ง 
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  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมูแ่ละในกองลกูเสอื 
เกีย่วกบัการรูเ้ท่าทนัการกระท าทีเ่ป็นการล่วงละเมดิทางเพศ  และการหาแนวทางในการป้องกนัเมือ่
เผชญิเหตุการณ์ 
 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และตระหนกัรูถ้งึภยัทางเพศใกลต้วั 
 
7.  คณุธรรม 
 อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 26 
 
เพลง 

ตวัฉัน 
         ท านอง: จบัมอืลกูเสอื 

 
    รา่งกาย มอืไมข้องฉนั 
    เป็นสิง่ส าคญั พ่อแมใ่หม้า 
    แกม้ปาก จมกู ห ูตา (ซ ้า) 
    ไหล่หวั แขนขา ลว้นเป็นของฉนั 
    ฉนัรกั ทัง้หวง และห่วง 
    อยา่มา ลุล่วง ละเมดิต่อกนั 
    ทุกส่วน ลว้นส าคญั 
    เราเป็นเพื่อนกนั รกักนัตอ้งจรงิใจ (ซ ้า) 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยท่ี 6 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 27    ความปลอดภยั                  เวลา   1   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  
 1.1  ลกูเสอืสามารถบอกวธิใีช ้การดแูลรกัษา และการระวงัอนัตรายจากตะเกยีง และเตา
สมยัใหมไ่ด ้
 1.2  ลกูเสอืสามารถใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าในชวีติประจ าวนัไดถู้กตอ้งตามหลกัความปลอดภยั 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1  วธิใีชแ้ละวธิบี ารงุรกัษา เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และเตาแก๊ส 
 2.2  การใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนทีป่ลอดภยั เช่น พดัลม เตารดี เตาไฟฟ้า ตูเ้ยน็ วทิย ุ

โทรทศัน์ เครือ่งดกัจบัยงุไฟฟ้า เครือ่งท าน ้าอุ่น ฯลฯ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมเิพลง 
  3.2  เกม 
  3.3  ใบความรู ้
  3.4  อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใชไ้ฟฟ้า  
  3.5  ไฟฉาย ตะเกยีงตัง้โต๊ะ  
  3.6  เตาฟู่ เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ 
  3.7  เครือ่งดกัจบัยงุไฟฟ้า 
  3.8  ฐานการเรยีนรู ้
 3.9  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  4.2  เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึสถานการณ์ทีเ่กดิจากการใชอุ้ปกรณ์เครือ่งใชท้ีไ่มถู่กต้อง  
    เช่น เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ กาน ้าไฟฟ้า เตาแก๊ส 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืซกัถามลกูเสอื “เล่าเหตุการณ์ตวัอยา่งความเสยีหายทีเ่กดิจากการใช้

อุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในครวัเรอืนใหล้กูเสอืในกองฟัง”  
  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหเ้รยีนรูจ้ากฐานสาธติดงันี้ 
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    ฐานที ่1  วธิใีชแ้ละบ ารงุรกัษาตะเกยีงเจา้พาย ุและตะเกยีงน ้ามนัก๊าด 
    ฐานที ่2  วธิใีช ้และบ ารงุรกัษา เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เตาไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ 
    ฐานที ่3  เครือ่งหมาย มาตรฐาน การรบัรองผลติภณัฑ ์
    ฐานที ่4  สาเหตุปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิปัญหาอยา่งฉบัพลนั 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปความรูท้ีไ่ดร้บั  
  4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
  4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1  สงัเกตความสนใจใฝ่รูใ้นการเรยีนรูต้ามฐาน 
  5.2  สอบถามทศันคตหิรอืความคดิเหน็ต่อการใชเ้ครือ่งใชใ้นครวัเรอืน 
 
6.  คณุธรรม 
 อุดมการณ์คุณธรรม  
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 27 

 
เพลง 

กาต้มน ้า 
 

ฉนัเป็นกาตม้น ้าน้อยอว้นม่อตอ้ 
นี่คอืหขูองฉนั  นัน่คอืพวยกางอ 
ยามเมือ่น ้าก าลงัเดอืด ฉนัรอ้งฮ่อ 
ยกฉนัลง  แลว้กช็งฉนันอ 

 
กองไฟใสสว่าง 

 

กองไฟใสสว่างอยา่อยูห่่างเชญิมาใกล้ๆ  
เชญิมาใกลแ้สงสดใสๆ 
รอ้งร ากนัไปใหสุ้ขส าราญ 
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เกม 
ว่ิงเป้ียววงกลม 

 
วิธีเล่น 
 เขยีนวงกลมให้ใหญ่และลากเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลยออกนอกวง แบ่งผู้เล่นออกเป็น  2 พวก
เท่าๆ กนั ใหย้นืรอบวงกลมพวกละครึง่วง หนัหน้าออกนอกวงกลม เริม่เล่นโดยใหผู้เ้ล่นคนแรกซึ่งอยู่ที่
เสน้ของแต่ละหมู่ออกวิง่ไปรอบๆ วงกลม ใหห้นัดา้นซา้ยใหว้งกลม มอืถอืผา้ เมื่อครบรอบใหส้่งผา้ใหค้น
ที ่2 ซึง่จะตอ้งท าเช่นเดยีวกนั  คอื วิง่รอบวงแลว้ส่งใหค้นที ่3 ในขณะทีว่ ิง่ทุกคนตอ้งอยูป่ระจ าทีข่องตน 
การตดัสิน  ฝ่ายใดวิง่ครบทุกคนก่อนเป็นผูช้นะ 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

การฝึกตนให้เป็นสขุ 
 

 1. ฝึกมองตนเองใหเ้ลก็เขา้ไว ้หมายความว่าอยา่ใหค้วามส าคญักบัตนเองว่าเป็นใหญ่กว่าใคร จง
เป็นคนธรรมดา ด าเนินชวีติอยา่งธรรมดา 
 2. ฝึกตนเองใหเ้ป็นคนนิ่งๆ หมายความว่า ถ้าเหน็สิง่ใดดหีรอืไม่ด ีกอ็ย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิง่นัน้จะ
ถูกหรอืผดิในความรูส้กึนึกคดิของเรา เพราะการพูดวพิากษ์วจิารณ์เรื่องทีไ่ม่ดขีองผูอ้ื่นจะท าใหจ้ติใจขุ่นมวั 
ใจตกต ่า 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การรูจ้กัตนเองเขา้ใจตนเองว่ามสีถานะใด และการเขา้ใจผูอ้ื่นเป็นการฝึกใจเบือ้งต้น

ใหส้งบ ไมร่อ้นรน 
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หลอดไฟชนิดต่างๆ 

ใบงาน 
การดแูลอปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 
การดูแลอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาค) 
          แน่นอนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบัทุก
บ้าน การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จงึควรใช้อย่าง ทะนุ
ถนอมและหมัน่ดูแลรกัษาใหใ้ชง้านไดด้ ีเพื่อยดือายุการใช้
งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณให้นานขึน้ วนันี้เราจงึมขีอ้มูลด ี
ๆ ในการดูแลรกัษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค มาฝากกัน ลองท าตามค าแนะน าเหล่านี้ดู 
เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะได้ใช้ได้อีกนาน ๆ นะคะ ทะนุ
ถนอม 
 
ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
 -  ควรปิดไฟทุกครัง้เมือ่ไม่มคีนอยูใ่นหอ้ง 
 -  เลอืกใชห้ลอดไฟทีม่กี าลงัวตัตเ์หมาะสมกบัการใชง้าน 
 -  ส าหรบับรเิวณทีต่อ้งการความสว่างมาก 

ภายในอาคารควรเลอืกใชห้ลอดฟลอูอเรส
เซนต ์ส่วนภายนอกอาคารควรเลอืกใชห้ลอด
ไอโซเดยีม และหลอดไอปรอท 

          -  ควรใชฝ้าครอบดวงโคมแบบใสหากไม่มปัีญหา
เรือ่งแสงจา้ และหมัน่ท าความสะอาดอยูเ่สมอ 

          -  พจิารณาใช้โคมไฟตัง้โต๊ะส าหรบังานทีต่้องการ
แสงสว่างจุดเดียว ทีวี วิทยุ ปิดเครื่องทุกครัง้
เมือ่ไมไ่ดด้ ู

 -  ควรถอดปลัก๊เมือ่ไมใ่ชเ้ป็นเวลานาน 
          -  ควรเลือกใช้โคมไฟแบบสะท้อนแสงแทน 

แบบเดมิทีใ่ชพ้ลาสตกิปิด  
          -   ควรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอด

คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แทนหลอดไส้ ซึ่งมี
ค าแนะน าในการใชด้งันี้ 

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 

http://home.kapook.com/appliances
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          -  หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบผอม ขนาด 18 วตัต์ และ 36 วตัต์ มคีวามสว่างเท่ากบั หลอด 20 
วตัต์ และ 40 วตัต์แต่ประหยดัไฟกว่า และสามารถใช้แทนกนัได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัลลาสต์
และสตารท์เตอร ์

           - หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ม ี2 ชนิด คอื ชนิดมบีลัลาสต์ภายใน สามารถใช้แทนหลอด
กลมแบบเกลยีวได้ ส่วนหลอดที่มบีลัลาสต์ภายนอก จะมขีาเสยีบเพื่อต่อกบัตวับลัลาสต์ทีอ่ยู่
ภายนอก 

 
พดัลม 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
            -  เปิดความเรว็ลมพอควร 
            -  เปิดเฉพาะเวลาใชง้าน 
            -  ควรเปิดหน้าต่างใชล้มธรรมชาตแิทนถ้าท าได้ 
 
 
เตารีด 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
          เตารดีเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าประเภทใหค้วามรอ้น ซึง่ในการ
รดีแต่ละครัง้จะกนิไฟมาก ดงันัน้จงึควรรูจ้ดัวธิใีชอ้ยา่งประหยดั
และปลอดภยั ดงันี้ 
          -  ก่อนอื่นควรตรวจสอบดวู่าเตารดีอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะ
ใช ้  
             งานหรอืไม ่เช่น สาย ตวัเครือ่ง เป็นตน้ 
          -  ตัง้ปุ่ มปรบัความรอ้นใหเ้หมาะสมกบัชนิดของผา้ 
          -  อยา่พรมน ้าจนเปียกแฉะ 
          -  ดงึเตา้เสยีบออกก่อนจะรดีเสรจ็ประมาณ 2-3 นาท ีแลว้  
             รดีต่อไปจนเสรจ็ 
          -  ควรพรมน ้าพอสมควร 
          -  ถอดปลัก๊ออกเมือ่ไมไ่ดใ้ช้ 
         -  ควรรดีผา้คราวละมากๆ ตดิต่อกนัจนเสรจ็ 
 -  ควรเริม่รดีผา้บาง ๆ ก่อน ขณะเตารดียงัไม่รอ้น 
          -  ควรดงึปลัก๊ออกก่อนรดีเสรจ็เพราะยงัรอ้นอกีนาน 
          -  ควรซกัและตากผา้โดยไมต่อ้งบดิ จะท าใหร้ดีงา่ยขึน้ 
  
 

พัดลม 

เตารีด 
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เครื่องเป่าผม 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
          -  เชด็ผมก่อนใชเ้ครือ่ง เพื่อประหยดัเวลาและพลงังาน 
          -  ควรขยีแ้ละสางผมไปดว้ยขณะเป่า 
  
 
 
 
เครื่องดดูฝุ่ น   

 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั           
 - ควรเอาฝุ่ นในถุงทิง้ทุกครัง้ทีใ่ชแ้ลว้จะไดม้แีรงดูดด ี 
             ไมเ่ปลอืงไฟ 

 
 
  

 
ตู้เยน็ ตู้แช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องเป่าผม 

เครื่องดูดฝุ่น 

ตู้เย็น ตู้แช่ 
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 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
            - ตัง้อุณหภมูใิหพ้อเหมาะ 
            - ไมน่ าของรอ้นใส่ตูเ้ยน็ 
            - ปิดประตูตูเ้ยน็ทนัท ีหลงัน าของเขา้และออก 
            - ปิดประตูตูเ้ยน็ใหส้นิท 
            - หากยางขอบประตูร ัว่ใหร้บีแกไ้ข 
            - เลอืกตูเ้ยน็หรอืตูแ้ช่ชนิดมปีระสทิธภิาพสงู 
            - ควรใชตู้เ้ยน็ขนาดเหมาะกบัครอบครวั 
            - ควรตัง้ตูเ้ยน็ใหห้า่งจากแหล่งความรอ้น ใหห้ลงัตู้ 
              ห่างจากฝาเกนิ 15 เซน็ตเิมตร เพื่อระบายความรอ้นไดส้ะดวก ไมเ่ปลอืงไฟฟ้า 
            - ควรหมัน่ท าความสะอาดแผงระบายความรอ้น 
            - ควรเกบ็เฉพาะอาหารเท่าทีจ่ าเป็น 
 
การเลือกซ้ือตู้เยน็และตู้แช่ มีค าแนะน าให้ท่านพิจารณาก่อนซ้ือ ดงัน้ี 
            - เลอืกขนาดใหพ้อเหมาะกบัความตอ้งการของครอบครวั 
            - ตูเ้ยน็แบบประตูเดยีวกนิไฟน้อยกว่าแบบ 2 ประตู 
            - ควรวางตูเ้ยน็ใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
            - ตัง้สวติชค์วบคุมอุณหภมูใิหเ้หมาะกบัจ านวนของทีใ่ส่ 
            - อยา่เปิดตูเ้ยน็ทิง้ไวน้าน ๆ และอยา่น าของรอ้นมาแช่ 
            - หมัน่ละลายน ้าแขง็เมือ่เหน็ว่าน ้าแขง็เกาะหนามาก 
 
 
หม้อหงุข้าวไฟฟ้า 
 วิธีการใช้หม้อหงุข้าวไฟฟ้าให้ประหยดัและปลอดภยั 
           -  ควรหุงขา้วใหพ้อดกีบัจ านวนผูร้บัประทาน 
 -  ควรถอดเตา้เสยีบออกเมือ่ขา้วสุกแลว้ 
 -  อยา่ท าใหก้น้หมอ้ตวัในเกดิรอยบุบ จะท าใหข้า้วสุกชา้ 
 -  หมัน่ตรวจบรเิวณแท่นความรอ้นในหมอ้ อยา่ใหเ้มด็ขา้ว

เกาะตดิ จะท าใหข้่าวสุกชา้และเปลอืงไฟ 
 -  ใชข้นาดหมอ้หุงขา้วทีเ่หมาะสมกบัจ านวนสมาชกิในครอบครวั 
           -  ควรดงึปลัก๊ออกเมือ่ขา้วสุกพอแลว้ ปัจจุบนัหมอ้หุงขา้วไฟฟ้ามใีชก้นัมาก หมอ้ตม้น ้า 

 
 
 

หม้อหุงข้างไฟฟ้า 
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เครื่องซักผ้า 

หม้อต้มกาแฟ            
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
 - ใส่น ้าใหม้ปีรมิาณพอควร 
          - ควรปิดฝาใหส้นิทขณะตม้ 
          - ควรปิดสวติชท์นัทเีมือ่น ้าเดอืด 
  
 
 
เครื่องสบูน ้า 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
            - ควรตดิตัง้อุปกรณ์อตัโนมตัคิวบคุมระดบัน ้าในถงัและ
หมัน่ 
              ปรบัตัง้ใหถู้กตอ้งเสมอ 
            - ตดิตัง้ท่อน ้าใหม้ขีนาดเหมาะสมกบัขนาดปัม้ 
            - ควรตรวจแกไ้ขจุดรัว่ในระบบน ้า 
            - ควรใชน้ ้าอยา่งประหยดั 
            - ควรตดิตัง้ถงัเกบ็น ้าในต าแหน่งทีไ่มส่งูเกนิไป 
 
 
 ข้อแนะน าพิเศษในการใช้ 
          เครือ่งสบูน ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีอ่ านวยความสะดวกอยา่งยิง่ซึง่ใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าในการสบูน ้าไป
ยงัถงัเกบ็หรอืเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ ซึง่มวีธิกีารใชอ้ยา่งประหยดัดงันี้ 
            - ควรตดิตัง้อุปกรณ์อตัโนมตัคิวบคุมระดบัน ้าในถงัเกบ็ และดแูลรกัษาใหท้ างานไดอ้ยูเ่สมอ 
            - ตรวจสอบรอยรัว่ตามขอ้ต่อต่าง ๆ หากพบควรรบีซ่อมแซมแกไ้ขโดยเรว็ 
            - หากตวัถงัเกบ็น ้าไม่มอุีปกรณ์อตัโนมตัคิวบคุมระดบัน ้า ควรดแูลอยา่ใหน้ ้าลน้ถงั 
            - เครือ่งสบูน ้าแบบใชส้ายพานตอ้งตรวจสอบไมใ่หห้ยอ่นหรอืตงึเกนิไป 
 
 

เครื่องซกัผ้า 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
            - ควรใส่ผา้แต่พอเหมาะ ไมน้่อยเกนิไป และไมม่ากจนเกนิก าลงั
เครือ่ง 
            - ควรใชน้ ้าเยน็ซกัผา้ ส่วนน ้ารอ้นใหใ้ชเ้ฉพาะกรณรีอยเป้ือน
ไขมนัมาก 

หม้อต้มกาแฟ 

เครื่องสูบน  า 
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วิธีใช้เคร่ืองซกัผา้ให้ประหยดัไฟฟ้าควรปฏิบติัดงัน้ี 
            - ควรใส่ผา้ทีจ่ะซกัตามค าแนะน าของแต่ละเครือ่ง 
            - หากมผีา้ตอ้งซกั 1-2 ชิน้ ควรซกัดว้ยมอื 
            - หากมแีสงแดดไมค่วรใชเ้ครือ่งอบแหง้ ควรจะน าเสือ้ผา้ทีซ่กัเสรจ็มาตากแดด 
 
มอเตอรไ์ฟฟ้า  
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
 - ควรตรวจสอบแกไ้ข และอดัจารบตีามวาระ 
 - ปรบัปรงุสายพานมอเตอร ์เช่น ปรบัความตงึสายพาน 

เปลีย่นสายพานใหม่ 
 - พจิารณาเปลีย่นระบบควบคุมความเรว็ของมอเตอรเ์ป็น

ระบบอเีลก็ทรอนิกส ์
 

เตาอบ เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและปลอดภยั 
          เครือ่งใชไ้ฟฟ้าประเภทนี้ ใชค้วามรอ้นมาท าใหอ้าหารสุก หากใหค้วามรอ้นสูญเสยีไปโดยการใช้
ไมถู่กวธิ ีท าใหอ้าหารสุกชา้ลง กนิกระแสไฟเพิม่ขึน้จงึมขีอ้แนะน าการใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้าประเภทน้ีอย่าง
ประหยดัคอื 
            - ควรเตรยีมเครือ่งปรงุในการประกอบอาหารใหพ้รอ้มก่อนใชเ้ตา 
            - ควรใชภ้าชนะก้นแบนและเป็นโลหะจะท าใหร้บัความรอ้น จากเตาไดด้ี 
            - ในการหุ่งตม้อาหารควรใส่น ้าใหพ้อดกีบัจ านวนอาหาร 
            - ในระหว่างอบอาหารอย่าเปิดตูอ้บบ่อย ๆ 
            - ถอดเตา้เสยีบทนัทเีมือ่ปรงุอาหารเสรจ็เรยีบรอ้ย 
            - ควรหรีไ่ฟและปิดฝาหมอ้ในกรณทีีต่อ้งเคีย่ว 
            - ควรเตรยีมเครือ่งปรงุใหพ้รอ้มก่อนใชเ้ตา 
            - ควรใชเ้ตาชนิดมองไมเ่หน็ขดลวดซึง่ไมเ่สยีความรอ้น สญูเปล่ามาก และปลอดภยักว่า 
            - ควรใชพ้าหนะก้นแบนขนาดพืน้ทีก่น้เหมาะกบัพืน้ทีห่น้าเตา 
           - ควรปิดฝาภาชนะใหส้นิทขณะตัง้เตา 
 
 
 
 
 
 

มอเตอร์ไฟฟ้า 

หม้ออบ มอเตอร์ไฟฟ้า ไมโครเวฟ 
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เคร่ืองท าน ้าอุ่น 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและ
ปลอดภยั  
            -  ปรบัปุ่ มความรอ้นใหเ้หมาะสมกบัรา่งกาย 
            -  ปิดวาลว์ทนัทเีมือ่ไมใ่ชง้าน 
            -  หากมรีอยรัว่ควรรบีท าการแกไ้ขทนัท ี
            -  ต่อสายลงดนิในจดุทีจ่ดัไวใ้หข้องเครือ่งท าน ้าอุ่น 
            -  ปิดสวชิตไ์ฟฟ้าของเครือ่งท าน ้าอุ่นเมือ่ไมใ่ช้ 
            -  ปฏบิตัติามค าแนะน าทีแ่นบมากบัเครือ่ง 
            -  ใชเ้ครือ่งขนาดพอสมควร 
            -  ปรบัปรงุความรอ้นไมใ่หร้อ้นเกนิความจ าเป็น 
            -  ปิดก๊อกทุกครัง้เมือ่ไมใ่ชง้าน 
            -  ในฤดรูอ้นไมจ่ าเป็นตอ้งใชน้ ้ารอ้น หรอืน ้าอุ่น 
            -  ควรใชน้ ้าอุ่นทีไ่ดค้วามรอ้นจากแสงอาทติย ์ 
 
เครื่องปรบัอากาศ 
 วิธีการใช้เคร่ืองท าน ้าอุ่นให้ประหยดัและ
ปลอดภยั 
            -  ปิดเครือ่งทุกครัง้เมือ่ไมอ่ยู่ 
            -  ปิดประตูหน้าต่างและผา้มา่นกนัความรอ้นจาก 
               ภายนอก 
            -  ตัง้อุณหภมูไิมค่วรต ่ากว่า 26 องศาเซลเซยีส 
            -  ควรใชเ้ครือ่งขนาดเหมาะสมกบัขนาดหอ้ง 
            -  ควรเลอืกเครือ่งปรบัอากาศทีม่ปีระสทิธภิาพสงู 
            -  ควรตดิตัง้เครือ่งระดบัสงูพอเหมาะ และให้ 
               อากาศรอ้นระบายออกดา้นหลงัเครือ่งไดส้ะดวก 
            -  ควรบุผนงัหอ้ง และหลงัคาดว้ยฉนวนกนัความรอ้น 
            -  ควรบ ารงุรกัษาเครือ่งใหม้สีภาพดตีลอดเวลา 
            -  ควรหมัน่ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และแผงระบายความรอ้น 
            -  ในฤดหูนาวขณะทีอ่ากาศไมร่อ้นมากเกนิไป ไมค่วรเปิดเครือ่งปรบัอากาศ 
            -  ปิดประตู หน้าต่างใหม้ดิชดิไมใ่หค้วามเยน็รัว่ไหล 
            -  พจิารณาตดิตัง้บงัแสงหรอืกนัแดด เพื่อลดภาระการท างานของเครือ่ง 
 
 

เครื่องท าน  าอุ่น 

เครื่องปรับอากาศ 
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           การใช้เคร่ืองปรบัอากาศให้มีความเยน็ท่ีสบายต่อร่างกาย จะประหยดัค่าไฟฟ้าอย่างได้ผล  
ซ่ึงควรปฏิบติัดงัน้ี 
            -  ควรเลอืกใชข้นาดทีเ่หมาะสมกบัขนาดของหอ้ง 
            -  ควรใชผ้า้ม่านกัน้ประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกนัความรอ้นจากภายนอก 
            -  ตัง้ปุ่ มปรบัอุณหภมูใิหเ้หมาะสมต่อร่างกาย  (ประมาณ 26 องศาเซลเซยีส) 
            -  หมัน่ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ  
            -  ปฏบิตัติามค าแนะน าทีแ่นบมากบัเครือ่งปรบัอากาศ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก)  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 6 การพ่ึงตนเอง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 28    การอยู่ค่ายพกัแรม                   เวลา  1  ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 1.1  บอกสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้ค่ายพกัแรมได ้
 1.2  สามารถสรา้งทีพ่กัแรมชัว่คราวได้ 
 1.3  สามารถปรงุอาหารแบบชาวป่า 2 อยา่ง ส าหรบั 2 คนได้ 
 
2.  เน้ือหา 
 2.1  การเลอืกทีต่ ัง้ค่ายพกัแรม 
 2.2  การสรา้งทีพ่กัแรมชัว่คราว 
 2.3  การปรงุอาหารแบบชาวป่า 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
 3.1  แผนภูมเิพลง เกม 
  3.2  เกม 
  3.3  ใบความรู ้ 
  3.4  กระดาษฟลปิชารท์ ปากกาเครือ่งเขยีน ไมบ้รรทดั 
 3.5  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2  เพลงหรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืศกึษาใบความรูแ้ละน าสนทนาถงึการอยูค่่ายพกัแรม แลว้ 
    รว่มกนัอภปิรายถงึสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้ค่ายพกัแรม 

  2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืเรยีนจากระบบฐาน ดงันี้   
    ฐานที ่1 ทีพ่กัแรมแบบชัว่คราว 
    ฐานที ่2 การป้ิง ยา่ง เผา 
    ฐานที ่3 หุงขา้วดว้ยกระบอกไมไ้ผ่  
    ฐานที ่4 การท ารายการอาหารส าหรบัการอยูค่่ายพกัแรม 
  3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มสรปุความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากฐาน 
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  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมาย การไปอยูค่่ายพกัแรม โดยพจิารณาเลอืกทีต่ ัง้ค่ายพกัแรม และ 
พกัคา้งคนืชัว่คราว พรอ้มทัง้ปรงุอาหารแบบชาวป่า 2 อยา่ง ส าหรบั 2 คน โดยท าในวนัหยดุทีเ่หมาะสม 
 4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 
5.   การประเมินผล 
 5.1  สงัเกต ความสนใจและการเขา้รว่มกจิกรรม 
 5.2  ทดสอบ การสรา้งทีพ่กัแรมชัว่คราวและการปรงุอาหารชาวป่า เมือ่ไปอยูค่่ายพกัแรม 
 
6.  คณุธรรม 
 1.  ความพอเพยีง 
 2.  ความรบัผดิชอบ 
 3.  อุดมการณ์คุณธรรม  
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 28 
 เพลง 

ร่ืนเริงท่องไพร 
 

 รืน่เรงิ ทศันาจร   พกัผ่อนวนัหยดุเรยีน 
ลกูเสอืต่างพากเพยีร  ชวีติวยัเรยีน เรยีนไป 
พวกหมูเ่ราเพลนิ มุง่หน้า   เผชญิเดนิไกล 
ตัง้ค่ายแดนไพร   ตัง้ใจเรงิร่าฮาเฮ 

 
 
เกม 

ลอดอโุมงค ์
 

 แบ่งลูกเสอืออกเป็นหมู่  ยนืเขา้แถวตอนเรยีงหนึ่งทีเ่สน้เริม่การเล่น  ใหลู้กเสอืคนแรกของแต่ละ
หมู่ไปแตะเสน้กลบัตวั  ซึง่อยู่ห่างจากเสน้เริม่ประมาณ  20  เมตร  แลว้วิง่กลบัมาทีเ่สน้เริม่  เมื่อถงึหมู่
ของตวัเองใหคุ้กเขา่ลงแลว้คลานไปในระหว่างขาของหมูต่นเอง  เมือ่พน้แลว้รบียนืและยกมอืขึน้  ลกูเสอื
คนต่อไปกอ็อกวิง่ไปทีเ่สน้กลบัตวัทนัท ี แลว้ท าเหมอืนคนที่  1  จนครบคนในหมู ่ การตดัสนิ   
 
การตดัสิน หมูใ่ดท าครบทุกคนก่อนเป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้ 
การท าท่ีพกัส าหรบัพกัแรม 

 
1.  การท าท่ีพกัแรมชัว่คราว 
 การเดนิทางไกลและไปอยูค่่ายพกัแรม จ าเป็นจะตอ้งมเีตน็ท(์กระโจม) ส าหรบักางนอน โดยปกติ
จะใชเ้ตน็ทเ์ดีย่วซึง่ประกอบดว้ยผา้ 2 ผนื มกีระดุมตดิเพื่อต่อเป็นผนืเดยีวกนัได ้เตน็ทน์ี้นอนได ้2 คน 
เป็นทีรู่จ้กักนัว่าเป็นเตน็ทบ์ุคคล 2 คน หรอืกระโจม 5 ชาย ซึง่มสี่วนประกอบส าคญั คอื 
 1. ผา้กระโจม 2 ผนื (กวา้งยาวผนืละ 1.44 x 1.22 เมตร) 
 2. เสากระโจม 2 ตน้ ตน้ละ 3 ท่อน (ต่อเขา้ดว้ยกนั) 
 3. เชอืกรัง้ 2 เสน้ (ร ัง้หวั รัง้ทา้ย) 
 4. สมอบก 10 ตวั (ใชต้อกกบัพืน้เพื่อผกูเชอืกดงึผา้เตน็ท)์  
 
วิธีการกางเตน็ท ์
 การกางเตน็ทถ์อืความรวดเรว็ ควรกางใหเ้สรจ็ภายในเวลาไมเ่กนิ 10 นาท ีควรเลอืกสถานทีก่าง
กระโจมในทีต่อนและแหง้ หนัดา้นขา้งขวางทศิทางลม ตอกหมุด (สมอบก) ทุกตวัใหแ้น่น ขุดร่องระบาย
น ้ารอบกระโจม ใหป้ลายรอ่งน ้าไหลลงสู่ทีต่ ่า และปรบัพืน้ทีใ่หเ้รยีบใหแ้น่น  การกางเตน็ทป์ฏบิตัดิงันี้ 
 1. ตัง้เสาหลกัทัง้สองตน้ 
 2. ตดิกระดุมผา้กระโจม 2 ผนืเขา้ดว้ยกนั 
 3. ผกูเชอืกรัง้หวัทา้ยเตน็ทเ์ขา้กบัสมอบก ดงึใหต้งึ 
 
การท าเตน็ทเ์พ่ือกนัน ้า 
 การท าเตน็ทใ์หส้ามารถกนัน ้าได ้มวีธิที าทีง่่ายทีสุ่ด คอื วางผา้เตน็ทไ์วบ้นโต๊ะ แลว้ใชพ้าราฟิน
หรอืขีผ้ ึง้ถูส่วนผวินอกใหท้ัว่ จากนัน้ใชเ้ตารดีทีอุ่ณหภูมปิานกลางรดีทบับนผวิทีท่าไว ้เพื่อใหข้ีผ้ ึง้ละลาย
ไหลซมึทบัเสน้ดา้ยทุกเสน้ทีป่ระกอบขึน้เป็นผา้ 
 
2.  การดดัแปลงวตัถทุ าเป็นท่ีพกัชัว่คราวหรือท่ีพกัฉุกเฉิน 
 บางครัง้ถงึแมจ้ะไดเ้ตรยีมการป้องกนัไวล้่วงหน้าแลว้ แต่สถานการณ์ทีไ่ม่คาดคดิอาจเกดิขึน้ได้ 
และท าให้จ าเป็นต้องสรา้งที่พกัฉุกเฉินขึน้อย่างรบีเร่ง เช่น เกดิหลงทาง หรอืมสีมาชกิประสบอุบตัเิหตุ 
หรอืมสีภาพอากาศเลวรา้ยเกดิขึน้ หรอืเสน้ทางทีก่ลับถูกตดัขาดเนื่องดว้ยน ้าท่วมกะทนัหนั เป็นต้น ใน
การพกัแรมในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ในสถานการณ์ดงักล่าวนัน้ ลูกเสอืสามารถดดัแปลงธรรมชาติ ภูมิ
ประเทศ หรอืวสัดุทีอ่ยูใ่นทอ้งถิน่จดัสรา้งเป็นทีพ่กัชัว่คราวได ้โดย 
 1. น าผ้าห่มหรอืผ้าขาวมา้ใช้ตดัแปลงเป็นหลงัคาที่พกั หรอืท าเป็นลกัษณะคล้ายเต็นท์ โดยใช้
พลองหรอืกิง่ไมเ้ป็นส่วนประกอบ 
 2. น าซงัขา้ว ใบไม ้ใบหญา้ มาใชท้ าเป็นหลงัคาเพงิพกักนัแดดและกนัลม โดยใชไ้มพ้ลอง กิง่ไม ้
เชอืก เป็นส่วนประกอบท าเป็นรปูเพงิพกั 
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 3. บรเิวณทีอ่ยู่ระหว่างต้นไมล้อ้มรอบ เช่น ตน้ไผ่ทีม่ทีศิทางเขา้ออกเฉพาะ สามารถปัดกวาด 
ตบแต่งดดัแปลงเป็นทีพ่กัได้ 
 4. บรเิวณเพงิพกัหรอืถ ้าทีอ่ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ดดัแปลงเป็นทีพ่กักนัแดด กนัลม กนัฝน และ
ใชเ้ป็นทีพ่กัแรมได ้
 
3. การจดัค่ายพกัแรม 
 ก่อนทีจ่ะไปตัง้ค่ายพกัแรมนัน้ ควรจะไดม้กีารศกึษาลกัษณะพืน้ที่ภูมปิระเทศให้ดเีสยีก่อน โดย
พจิารณาความเหมาะสมจากสิง่ต่อไปนี้ 
 1. อยู่บนที่สูง หรอืเชิงเขา เวลาฝนตกมทีางระบายน ้าออกอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่มนี ้าขงัใน
บรเิวณค่าย หรอืมฉิะนัน้ควรตัง้ค่ายบรเิวณทีเ่นื้อดนิเป็นดนิปนทราย เพื่อใหน้ ้าดดูซมึไดโ้ดยรวดเรว็ 
 2. ไมค่วรอยูใ่กลส้ถานทีท่ีม่คีนพลุกพล่าน เช่น สถานทีต่ากอากาศ 
 3. ไมค่วรอยูใ่กลถ้นนหรอืทางรถไฟ เพราะอาจเกดิอุบตัเิหตุกบัลกูเสอืได้ 
 4. ไมค่วรอยูใ่กลต้น้ไมใ้หญ่ เพราะเมือ่เกดิลมพายอุาจหกัโค่นลงมาท าใหเ้กดิอนัตรายได้ 
 5. สถานที่ตัง้ค่าย ควรมนี ้าดื่มน ้าใช้เพยีงพอ แต่ไม่ควรอยู่ใกล้แม่น ้า ล าคลอง หนองหรอืบงึ 
เพราะอาจเกดิอุบตัเิหตุกบัลกูเสอืได ้
 6. สถานทีต่ ัง้ค่าย ไม่ควรอยู่ไกลจากตลาดมากนัก ทัง้นี้เพื่อสะดวกแก่การไปซือ้กบัขา้ว และไม่
ควรอยู่ไกลจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลมากนัก เพื่อว่าเมื่อเกดิการเจบ็ป่วยหรอืเกดิอุบตัเิหตุ
รา้ยแรง จะไดช้่วยเหลอืไดท้นัท่วงท ี
 7. ควรอยูใ่นสถานทีท่ีป่ลอดภยัจากผูก่้อการรา้ย 
 
4. การอยู่ค่ายพกัแรม 
 การพกัแรม กระท าภายหลงัจากการเดนิทางมาแลว้ เพื่อใหลู้กเสอืไดพ้กัผ่อนหลบันอน โดยการ
กางเต็นท์ หรอืกางกระโจม หรอืสร้างที่ก าบงัชัว่คราวขึ้น การอยู่ค่ายพกัแรมนี้ ลูกเสอืจะต้องเตรยีม
เสบียง อุปกรณ์หุงหาอาหาร อุปกรณ์ส าหรบัสร้างที่พกัแรม อุปกรณ์ที่จ าเป็นอื่นๆ ตลอดจนของใช้
ส่วนตวัไปด้วย อกีทัง้ต้องสร้างเครื่องใช้ขึ้นในขณะอยู่ค่ายพกัแรม การอยู่ค่ายพกัแรมจะให้ประโยชน์
หลายประการ เช่น 
 1. ไดอ้อกก าลงักาย 
 2. ท าใหเ้กดิความเพลดิเพลนิ 
 3. ปลกูฝังความสามคัคใีนหมูค่ณะ 
 4. ไดเ้หน็ขนบธรรมเนียมประเพณขีองทอ้งถิน่ 
 5. ไดศ้กึษาธรรมชาต ิ
 6. เป็นการทดสอบความอดทน 
 7. เป็นการฝึกระเบยีบวนิยั 
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อาหารท่ีควรน าไปอยู่ค่ายพกัแรม 
 เนื่องจากลูกเสอืต้องมกีารเดนิทางไกลเพื่อไปอยู่ค่ายพกัแรม สถานทีต่ ัง้ค่ายส่วนใหญ่อยู่ตาม
ชนบท ซึง่มกัหาเครื่องประกอบอาหารยาก หากลูกเสอืจะน าตดิตวัไปดว้ยกเ็ป็นภาระทียุ่ง่ยาก ฉะนัน้
ลูกเสอืควรเลอืกอาหารทีป่ระกอบไม่ยุ่งยากนัก เช่น ใช้เผา นึ่ง ป้ิง ย่าง อาหารที่น าตดิตวัไปด้วยควร
เป็นอาหารแหง้ เป็นต้นว่า ไข่เคม็ เนื้อแหง้ ปลาแหง้ กุ้งแหง้ น ้าพรกิเผา กุนเชยีง ถัว่ลสิง หมหูรอืไก่รวน
แห้ง หรอือาหารกระป๋อง ขนมปังกรอบ นมข้นหวาน นอกจากนี้อาจต้องเตรยีมอาหารที่ใช้เป็นเครื่อง
ประกอบอาหาร เช่น หอม กระเทยีม พรกิชีฟ้้า มะนาว พรกิไทย เกลอื น ้าตาล ไปดว้ย 
 
 
5. การเตรียมตวัเดินทางไปอยู่ค่ายพกัแรม 
 เมื่อทราบว่าจะมกีารเดนิทางไกลในวนัรุ่งขึน้เพื่อไปอยู่ค่ายพกัแรม ลูกเสอืจะต้องเตรยีมของใช้ให้
เรยีบร้อยในตอนเยน็ หรอืก่อนก าหนดการเดนิทางให้เรยีบร้อย ของใช้ที่ต้องเตรยีมไปอยู่ค่ายพกัแรมที่
ส าคญัมดีงันี้ 
 1. เครือ่งแบบลกูเสอืและเครือ่งประกอบเครือ่งแบบ 
 2. สมดุบนัทกึการเดนิทาง และดนิสอ 
 3. กระตกิน ้า 
 4. ยาประจ าตวั 
 5. ไฟฉาย 
 6. เตน็ทป์ระจ าตวั ผา้ห่มนอน ผา้ปทูีน่อน 
 7. ไมพ้ลองลกูเสอื 
 8. ของใชป้ระจ าตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่ หว ีกระจกเลก็ๆ ชุดล าลอง ผา้ขาวมา้ ถุงเทา้ 
 9. ของใชอ้ื่นๆ เช่น จาน ชอ้น สอ้ม ถ้วย แก้วน ้า เขม็เยบ็ผา้ ดา้ยเยบ็ผา้ เขม็กลดัซ่อนปลาย เชอืก
ผกูเงือ่น เชอืกส าหรบัผกูมดัของเลก็ๆ และหากเป็นฤดฝูนควรเตรยีมเสือ้กนัฝนไปดว้ย 
 10. กลอ้งถ่ายรปู  (ถา้ม)ี 
 อย่างไรก็ตามก่อนบรรจุของใช้ลงหบีห่อ ควรตรวจดูเครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ จะต้องน าไปว่า
เรยีบรอ้ย ไมใ่หเ้ป็นอุปสรรคต่อการเดนิทาง 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

เสียงห่ึงๆ ของผึง้ 
 

 ท าไมเวลาผึง้บนิจงึมเีสยีงหึง่ๆ อยูด่ว้ย เป็นเสยีงรอ้งของผึง้ใช่หรอืไม่ …..?....เสยีงหึง่ๆ ของผึง้ที่
เราได้ยนิ ไม่ใช่เสยีงร้องของมนั แต่เป็นเสยีงที่เกิดจากการสัน่สะเทอืนขณะกระพอืปีก ซึ่งมอีตัราเร็ว
มากกว่า 200 ครัง้ต่อวินาที ผึ้งไม่มหีู แต่พวกมนัรบัรู้เสียงได้ด้วยการใช้หนวดหรอืขาของมนัสัมผัส
แรงสัน่สะเทอืนผึง้จะกระพอืปีกส่งเสยีงหึง่ๆ ตอนไหนบา้ง ? 
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- เวลาหนาวจดั เพื่อปรบัอุณหภูมภิายในรวงผึ้ง โดยผึ้งจะเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ในรงั เว้น
ช่องว่างไว้ให้ผึ้งจ านวนหนึ่งผลดักนัเข้าไปกระพอืปีกอย่างรวดเรว็เพื่อให้เกิดความรอ้น สรา้ง
ความอบอุ่นใหแ้ก่ตวัอ่อนของมนั 

- ส่วนในฤดูร้อน ผึ้งจะกระจายตวักนัอยู่ และจะกระพอืปีกพดัน ้าที่หามาให้ระเหยเหมอืนพดัลม
ปรบัอากาศ ท าใหอ้ากาศในรงัเยน็ลง (การปรบัอุณหภมูใินรงัไมพ่บในแมลงทัว่ไป) 

- ผึง้ทุกตวัจะกระพอืปีกส่งเสยีงหึง่ๆ หากมนัถูกแหยข่ณะอยูใ่นรงัหรอืถูกจบั 
- เป็นเทคนิคเฉพาะของผึง้ที่จะน าเอาละอองเกสรจากดอกไมท้ี่มโีพรงเกสรเลก็มาก ไม่สามารถใช้
วธิโีฉบเอามาง่ายๆ ได้ มนัจะโหนตวัจากดอกไม ้โดยใช้ขาทัง้หกเกาะโพรงเกสรไว้ แล้วท าการ
กระพอืปีกจนเกดิการสัน่สะเทอืนท าใหล้ะอองเกสรตกลงมายงัทีเ่กบ็ละอองเกสรบนตวัมนั 

- ช่วยในการกระจายกลิน่หอมของดอกไมท้ีเ่หล่าผึง้งานพบ เพื่อน าผึง้ตวัอื่นๆ พบแหล่งอาหารนี้ 
- ขณะผึง้น าน ้าหวานกลบัสู่รงั มนัจะกระพอืปีกอย่างเรว็เพื่อให้เกดิความรอ้นที่จะช่วยแปรสภาพ
น ้าหวานเป็นน ้าผึง้ และเมือ่ถงึรงัผึง้มนัจะเกาะทีป่ากรงั กระพอืปีกระบายอากาศเพื่อใหไ้ดน้ ้าผึง้ที่
ด ี

ทีม่า 108 ซองค าถาม 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ธรรมชาตสิรา้งสมดุลใหส้ิง่มชีวีติทุกชวีติ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั (ลกูเสือเอก) ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

หน่วยท่ี 7   พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 29  พิธีประดบัเคร่ืองหมายลูกเสือเอก                เวลา   1   ชัว่โมง 
        และเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลกูเสือสามญั 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เพื่อสรา้งความภาคภูมใิจในความส าเรจ็ 
 
2.  เน้ือหา  
 การประดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษและสายยงยศ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  เครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
  3.2  สายยงยศ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืพรอ้มกนัในหอ้งประชุม 
 4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นประธานจุดธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั และถวายสกัการะแด่พระรปู 
  รชักาลที ่6 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืถวายราชสดุด ี
 4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืกล่าวถงึการไดร้บัอนุมตัใิหม้สีทิธปิระดบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษลกูเสอืสามญั  
  และสายยงยศ (ในกรณลีกูเสอืผ่านการทดสอบตามขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต)ิ พรอ้มทัง้ 
  ใหโ้อวาทแก่ลกูเสอื 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื มอบเครือ่งหมายลูกเสอืเอก เครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
  ลกูเสอืสามญัแก่ลกูเสอืทุกคน  
 4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืและผูบ้งัคบับญัชารว่มกนัประดบัสายยงยศใหก้บัลกูเสอืทุกคนทีม่สีทิธติาม 
  ขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
 4.6  ผูก้ ากบัลกูเสอืแสดงความชื่นชมยนิดกีบัลกูเสอืทุกคน และเชญิชวนลกูเสอืสมคัรเขา้เป็น 
  ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ในโอกาสต่อไป 
 4.7  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัทบทวนค าปฏญิาณ 
 
5.  การประเมินผล 
  สงัเกตความรูส้กึ ปีต ิยนิดขีองลกูเสอืสามญัทุกนาย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลูกเสือสามญั  (ลกูเสือเอก)  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยท่ี 8 ประเมินผล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 30    การประเมินผล        เวลา   2   ชัว่โมง 
 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1  เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรม 
1.2  เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันา 
1.3  เตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบักองลกูเสอื 

 
2.  เน้ือหา   

2.1  เกณฑก์ารตดัสนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551  

2.2  การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1   Flow Chart การประเมนิเพื่อตดัสนิผลการเลื่อนชัน้ของลกูเสอืและจบการศกึษา 
 3.2  แบบประเมนิทกัษะชวีติของลกูเสอืรายบุคคลหรอืรายหมูล่กูเสอื 
 3.3  แบบประเมนิตนเองของลกูเสอืประจ าปีการศกึษา  
 3.4   ใบความรู ้
 
4.  กิจกรรม 

4.1  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายหลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามทีห่ลกัสตูรแกนกลาง 
  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551  ก าหนดเพื่อตดัสนิการจบการศกึษา 
4.2  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่านกจิกรรม 
  ลกูเสอื 
4.3  ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเองในส่วนที ่
  ไมม่ัน่ใจ 
4.4  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5  ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1  สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 

5.2  สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 30 
 

1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551  

 
ผงักระบวนการประเมินผลลกูเสือ (Flow Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม  
ลูกเสือทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ผลการประเมิน 

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

ไม่ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน 

 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียน 
ของลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ  า 

รับเครื่องหมายชั นลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจ าปีการศึกษา......................................... 
ชื่อ-สกุล........................................................ชัน้..............ประเภท

ลกูเสอื……………………………………….…… 
 

ท่ี รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผา่น 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การ
พฒันา 

1 1. เขา้รว่มกจิกรรมลกูเสอื 
    1.1 รว่มกจิกรรมการฝึกอบรม 
    1.2 รว่มกจิกรรมวนัส าคญั อยา่ง
น้อย ๕ ครัง้/ปี  เช่น 
         - วนัคา้ยวนัสถาปนาคณะ
ลกูเสอืแห่งชาต ิ
         - วนัคลา้ยวนัสวรรคต 
         - วนัชาต ิ
         - วนัแมแ่ห่งชาต ิ
         - วนัต่อตา้นยาเสพตดิโลก 
         - กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
อื่นๆ 
         - กจิกรรมวฒันธรรม/ ประเพณี 
    1.3 เดนิทางไกล/ อยูค่่ายพกัแรม 

 
40 ชัว่โมง/ปี 

 
 

   

2 2. มผีลงานชิน้งานจากการเรยีนรู/้ 
    กจิกรรมลกูเสอื 
    2.1 ผลงานการบรกิาร 
    2.2 ชิน้งาน/ งานทีค่ดิสรา้งสรรค ์
    2.3 อื่นๆ เช่น รายงานฯ 

 
 

1 ครัง้/ปี 
1 ครัง้/ปี 
1 ครัง้/ปี 

   

3 3. มคีวามพรอ้มเขา้รบัการทดสอบ
เพื่อรบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษตาม
ประเภทของลกูเสอื 
    3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 

    

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 ี

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้นะ) 
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เร่ืองท่ีฉันจะต้องปรบัปรงุ 
1)  
............................................................................................................................................................ 
2)  
............................................................................................................................................................ 
3)  
.................................................................................................................................................. ..........  
4)  
............................................................................................................................................................ 

 
ใบความรู้ 

ผลการผ่านเกณฑ ์
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 
2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็น
กจิกรรมทีมุ่่งปลูกฝังระเบยีบวนิัยและกฎเกณฑเ์พื่อการอยู่ร่วมกนั  รูจ้กัการเสยีสละ  บ าเพญ็ประโยชน์
แก่สงัคมและด าเนินวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภูมคิุม้กนัปัญหาสงัคมตาม
ช่วงวยัของลกูเสอื 
 การจดักจิกรรมลูกเสอืยงัต้องเป็นไปตามขอ้บงัคบัของส านักงานลูกเสอืแห่งชาตแิละสอดคลอ้ง
กบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีดว้ย 
 
2. การประเมินผลการตดัสินการผา่นกิจกรรมลูกเสือ 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนทีลู่กเสอืทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื  40 ชัว่โมงต่อปี
การศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมปีระเดน็/สิง่ที่
ตอ้งประเมนิดงันี้ 
 2.1 เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2.2 การเรยีนรูผ้่านกิจกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 2.3 ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤตกิรรม / คุณลกัษณะของผู้เรยีน ที่ปรากฎจากการเรยีนรูห้รอืการ
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 ชิ้นงาน คุณลกัษณะ
ของผู้เรยีนตามเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนดด้วยวธิกีารที่หลากหลาย เน้นการมสี่วนร่วมในการปฏิบตัิ
กจิกรรม 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือท่ี

เสรมิสร้างทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสริม 

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

ลูกเสือ 
 

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 
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  (1.3)  ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน 
คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดเป็นผูผ้่านการประเมนิรายกจิกรรมและน าผลการประเมนิไป
บนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  (1.4) ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กจิกรรมและผลงาน  ชิน้งาน คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ผูก้ ากบัลูกเสอืต้องด าเนินการซ่อม
เสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้ในปีการศกึษานัน้ ๆ ยกเวน้มเีหตุสุดวสิยัใหอ้ยู่
ในดุลพนิิจของสถานศกึษา 
 2)  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตดัสินใจ 
  การประเมนิกจิกรรมลูกเสอืเพื่อตดัสนิควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดบัทางลูกเสอืและ
จบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละ
กจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้ระดบัลูกเสอืและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดบัการศึกษา โดยการด าเนินการดงักล่าวมแีนวทาง
ปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1) ก าหนดใหม้ผีู้รบัผดิชอบในการรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอืของ
ลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2) ผูร้บัผดิชอบสรุปและตดัสนิใจผลการร่วมกจิกรรมลูกเสอืของลูกเสอืเป็นรายบุคคล ราย
หมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 
4. เกณฑก์ารตดัสิน 
 1)  ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว ้2 ระดบั คอื
ผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2)  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏบิตัิกิจกรรมและมผีลงาน 
ชิน้งาน คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมเีวลาเขา้ร่วมกจิกรรมไม่ครบตามเกณฑ ์ไม่ผ่านการปฏบิตักิจิกรรม
หรอืมผีลงาน ชิน้งาน คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 3)  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี / รายภาค 
  ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัตามหลกัสูตรลูกเสอืแต่
ละประเภทก าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
  ไม่ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัทีห่ลกัสูตรลูกเสอื
แต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4) เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลูกเสอืเพื่อจบหลกัสตูรลูกเสอืแต่ละประเภทเป็นราย
ชัน้ปี 
  ผา่น หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
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  ไม่ผา่น หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
  (หมายเหตุ  การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมการ
ประเมนิรวบยอดกจิกรรมลกูเสอืทีม่พีฤตกิรรมต่อเนื่องหรอืเมือ่สิน้สุดกจิกรรมรายปี) 
 
เอกสารอ้างอิง 

 กระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.
กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551. 
 
 
2.  การประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตและคณุลกัษณะทางลกูเสือ 
 2.1  ความสามารถทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
   1)  ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
   2)  ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 
   3)  ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
   4)  เหน็คุณค่าตนเอง 
   5)  รบัผดิชอบต่อสงัคม 
   6)  ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
   7)  ความสามารถในการตดัสนิใจ 
   8)  ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
   9)  ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10)  ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2  พฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืแต่ละชัน้ปี 
  1)  ลกูเสอืส ารอง 
   (1)  มทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
   (2)  พึง่ตนเอง ดแูลตนเองได ้
   (3)  รูจ้กัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
   (4)  ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล 
   (5)  ปฏเิสธสิง่เสพตดิทุกชนิด 
   (6)  พดูจาสื่อสารเชงิบวก ไมก่า้วรา้วรุนแรง 
   (7)  แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได้ 
   (8)  ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวกิฤต ิ
  2)  ลกูเสอืสามญั 
   (1)  มทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้ 
   (2)  รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยจติอาสา 
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   (3)  พึง่ตนเองและช่วยเหลอืครอบครวั 
   (4)  ไมด่ื่มน ้าอดัลม 
   (5)  ไมร่บัประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6)  ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (7)  รูจ้กัพดูเชงิบวก ไมพ่ดูกา้วรา้วรุนแรง 
   (8)  มคีวามซื่อสตัย ์ไม่โกหก 
   (9)  รูจ้กัแกปั้ญหาดว้ยสนัตวิธิ ี
   (10)  มนี ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
  3)  ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
   (1)  มทีกัษะในการท ากจิกรรมตามความสนใจ 
   (2)  มจีติอาสาท าประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้บัครอบครวั สถานศกึษา ชุมชน 
สงัคม 
   (3)  ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (4) รว่มกจิกรรมส่งเสรมิอนุรกัษ์ประเพณ ีศลิปวฒันธรรมไทย 
   (5)  มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์การยบัยัง้ไมเ่ป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6)  มทีกัษะการใชป้ระโยชน์จาก Internet 
   (7)  มผีลงาน/ โครงการการประหยดัพลงังาน/ ทรพัยากร 
   (8)  มกีารออมหรอืท าบญัชรีายรบั รายจา่ยของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
   (9)  มทีกัษะการหลกีเลีย่ง ลอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ 
   (10)  ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
  4)  ลกูเสอืวสิามญั 
   (1)  มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 
   (2)  มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3)  รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 
   (4)  ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกตขิองตนเอง 
   (5)  ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6)  มคี่านิยมดา้นสุขภาพอยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (7)  มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (8)  มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
   (9)  ไมม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วและก่อเหตุรนุแรง 

 
อ้างอิงจาก  
 คู่มอืการเทยีบระดบั (Benchmarking) กจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 2558 
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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 ิ ั 

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ป ญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

 ิ  ิ ั ทักษะ ิ ั 

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 ์เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไม่ยดึตดิ

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

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

 - ความเข้าใจ/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 คนทีเ่หน็คุณค่าตนเองจะมแีรงจงูใจทีจ่ะท าดกีบัผูอ้ื่นและ
สงัคมส่วนรวมมากขึน้ 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 ิเดก็กลุ่มเสี่ยง และเดก็ที่มปัีญหา ทกัษะ
ชวีติจะเป็นกลยุทธส์ าคญัในการส่งเสรมิภูมคิุ้มกนัทางสงัคม 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 ถูกที่ 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 ซกัเสือ้ผา้ 
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 องคป์ระกอบแกนหลกัคอืความคดิวเิคราะหแ์ละ

ความคดิวจิารณ์ 
ปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กองคป์ระกอบทกัษะชวีติ ดา้นทกัษะทัง้ 3 คู่ 

คอืการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแกไ้ขปัญหา การจดัการอารมณ์และความเครยีด  
 การรบัฟังความคดิเหน็ของคนอื่น ท าใหเ้กดิความเขา้ใจคนอื่นมากขึน้ ขณะเดยีวกนัก็เกดิการ

ไตรต่รองท าความเขา้ใจและตรวจสอบตนเอง จดัเป็นองคป์ระกอบทกัษะชวีติดา้นเจตคตคิอื การเขา้ใจตนเอง 
และเขา้ใจ/เหน็ใจผูอ้ื่น 

การไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม การท างานส าเรจ็ไดร้บัค าชม ท าใหเ้กดิความภูมใิจและเหน็คุณค่า
ตนเอง น าไปสู่ความรบัผดิชอบมากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

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

 ตามค านิยามของลูกเสอืโลก หมายถึง กระบวนการเรยีนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส าหรบัเยาวชน เพื่อสรา้งเยาวชนทีม่จีติใจเสยีสละ รบัผดิชอบ และอุทศิตนแก่สงัคม ดว้ยวธิกีารลกูเสอื 

 ตามแนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 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. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรบั เคารพในเกียรติและศักดิศ์รีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
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 ีและมคีวามเจรญิก้าวหน้า ทัง้นี้เพื่อความสงบสุข และความ
มัน่คงของประเทศชาต ิตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

 1. ใหม้นีิสยัช่างสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 

 2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 

หลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

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

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

 องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชวีติกลางแจ้ง นอกห้องเรยีน ใกล้ชดิธรรมชาติ  
เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง เกม และการบริการผูอ้ื่น ซึง่ถอืเป็นหวัใจของกจิกรรมลูกเสอืทุก
ประเภท โดยกจิกรรมทีใ่ช ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คอื การแสดงออก การรายงานและการส ารวจ การ
วเิคราะหแ์ละการประเมนิ เกมและการแขง่ขนั การบ าเพญ็ประโยชน์  การออกแบบกจิกรรมเพื่อใหล้กูเสอื
ใชก้ระบวนการกลุ่มในการแลกเปลีย่นประสบการณ์ แลกเปลีย่นความคดิความเชื่อ  สรา้งองคค์วามรูแ้ละ
สรปุความคดิรวบยอด  รวมทัง้เปิดโอกาสใหล้กูเสอืไดป้ระยกุตใ์ชส้ิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูอ้กีดว้ย   

 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

 1.กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาต ิ(ไม่รวมกจิกรรมทดสอบเพื่อรบัเครื่องหมาย
หรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 

 2. กิจกรรมตามข้อบงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาติที่ช่วยเสรมิสร้างทกัษะชวีติด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภูมคิุ้มกนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเดก็แต่ละวยั 

 ส าหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ และ
เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 

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

 แผนการจดักจิกรรมประกอบดว้ย  จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เนื้อหา สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจดั
กจิกรรม (เพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์) 

ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 1. เริม่จากการศกึษาเอกสาร งานวจิยั หลกัสูตรลูกเสอืไทยและต่างประเทศ รวมทัง้สมัภาษณ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 

 2. สมัมนาคร ูผูป้กครอง นักพฒันาเยาวชน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นกจิกรรมเดก็และเยาวชน เพื่อ
รว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 
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 3. จดัท าคู่มอืการจดักิจกรรมลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวติ 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือส ารอง 
ลูกเสอืสามญั ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่และลกูเสอืวสิามญั รวมทัง้สิน้ 11 เล่ม โดยผ่านการประเมนิ ปรบัปรุง
และพฒันา จนเป็นทีย่อมรบัและน าไปใชใ้นสถานศกึษาจ านวนมาก 

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

 5. จดัท า คู่มอืฝึกอบรมวทิยากรลูกเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อขยายผลในการสรา้งวทิยากร
และฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  
 การจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิตนัน้  ยงัคงหลกัการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพิม่เขา้ไปดว้ยเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคท์ี่รอบด้าน 
และครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทกจิกรรม  เป็นกระบวนการเรยีนการสอนทีใ่หผู้เ้รยีนได ้มโีอกาสเรยีนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง ผ่านการท ากจิกรรมรว่มกนั  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ของเพื่อนใน
กลุ่ม ท าใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดม้ากขึน้โดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกจิกรรมจะต้องกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสนใจ และร่วมมือในการท ากิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ   ผลทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้รยีนมดีงันี้ 
 1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออกและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 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 เป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสใหลู้กเสอืไดใ้ชค้วามสามารถในการแสดงออก 
แสดงความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่มกัจะเป็นการจ าลองประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพื่อ
การเรยีนรูไ้ดง้่ายและสะดวกขึน้  หรอืเป็นสิง่ทีใ่ช้แทนประสบการณ์จรงิ เพราะศาสตรต่์างๆ ในโลก มมีาก
เกนิกว่าที่จะเรยีนรูไ้ด้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชวีติ และบางกรณีก็อยู่ในอดตี หรอืซบัซ้อนเรน้ลบั
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 



176 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสร้างเสริมทักษะชีวิต  ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 1.5 เพลง ดนตร ีการเคลื่อนไหวตามจงัหวะดนตร ีหมายถงึ กจิกรรมที่เน้นการใช้ดนตรเีป็นสื่อใน
การเรยีนรูท้ ัง้ในแงเ่นื้อหาและความบนัเทงิ ผ่อนคลาย และเขา้ถงึวฒันธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศลิปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรปู การปัน้ดนิเหนียว งานหตัถกรรม การรอ้ยดอกไม ้ 
 1.7 การโตว้าท ี                        
                      ฯลฯ 
 2. กจิกรรมการการส ารวจและการรายงาน  เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหลู้กเสอืไดเ้รยีนรูจ้ากความเป็นจรงิ 
/เหตุการณ์จรงิ ในชวีติประจ าวนั ผ่านประสบการณ์ตรงดว้ยตนเอง ซึง่เป็นรากฐานส าคญัของการศกึษา เช่น 
การท าแผนที ่การส ารวจ หมายถงึ การเรยีนรูผ้่านสถานการณ์จรงิดว้ยการลงพื้นทีส่ ารวจ และจ าลองสิง่ที่
ไดเ้รยีนรูสู้่แผนที ่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 การซ่อมของเล่นใหน้้อง การดูแลท าความสะอาดสถานที ่การปลูกและดูแลต้นไม ้
การเกบ็ผกัจากแปลงไปประกอบอาหารเลีย้งน้อง ฯลฯ  
หลกัการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลอืกประเภทของกจิกรรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั มกัเลอืกใช ้กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ การรายงาน และ
การแขง่ขนัตอบปัญหาในเรือ่งเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั มกัเลอืกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ที่
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  ตัง้ประเดน็ใหเ้กดิการโตแ้ยง้กนัดว้ยเหตุผลในเรือ่งความคดิความเชื่อ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจตคตทิีต่้องการ เพื่อใหส้มาชกิแต่ละคนไดม้โีอกาสตรวจสอบความคดิความเชื่อของตนเอง 
ที่แตกต่างจากคนอื่น ท าให้เกิดการปรบัเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ตัง้ประเดน็ใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นขัน้ตอนการท าทกัษะ    
นัน้ ๆ  เช่นการวเิคราะห์ความครบถ้วนในการท าตามขัน้ตอนของทกัษะ การวเิคราะห์จุดอ่อน ที่มกัจะท 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  ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกบัเจตคตทิี่เกดิ 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 าสัง่ใน

นามโรงเรยีน  เมือ่ท าการสอนแลว้ใหจ้ดัสอบภาคทฤษฎ ีและ ภาคปฏบิตั ิ จากนัน้ใหท้ าเรือ่งขออนุมตัผิล
การสอบ และขอประดบัเครื่องหมายวชิาพเิศษ 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 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสร้างเสริมทักษะชีวิต  ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 179 
 

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

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

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

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

(ลงชื่อ)……………………………………. 
 (…………………………………) 
……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญสร้างเสริมทักษะชีวิต  ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 183 
 

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

                           1.2  ผูก้ ากบัเรยีกแถว "กอง" พรอ้มกบัใชส้ญัญาณมอืเรยีกแถวรปูครึง่วงกลม (มอืแบ
ทัง้สองขา้งเหยยีดตรงลงขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอืเขา้หาล าตวั แกว่งประสานกนัดา้นหน้าชา้ ๆ เป็นรปูครึง่
วงกลม)                                                              
   1.3 ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืด้านซ้ายมอื
ของ   ผูก้ ากบั ฯ โดยนายหมูห่มูแ่รกยนืเป็นแนวเดยีวกบัผูก้ ากบั ฯ  หมูท่ี่ 2 และหมูต่่อ ๆ ไปอยูท่างดา้น
ซา้ยมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยยนือยู่เป็นเส้นตรงแนวเดยีวกบัผูก้ ากบั ฯ และ
นายหมูห่มูแ่รก โดยถอืว่าผูก้ ากบั ฯ เป็นจดุศูนยก์ลาง ทุกคนอยูใ่นท่าจดัแถว โดยการยกขอ้ศอกซ้ายขึน้ 
มอืทาบสะโพก นิ้วทัง้หา้เรยีงชดิตดิกนัชีล้งล่าง  และสะบดัหน้าทางขวา ยกเวน้รองนายหมู่หมูสุ่ดทา้ยไม่
ตอ้งยกขอ้ศอกซา้ย) 
   1.4 ผู้ก ากบัสัง่ "น่ิง" ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยู่ในท่าตรง 
ระยะเคยีงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคยีงระหว่างหมู ่1 ช่วงแขน 
 1.5 ผู้ก ากบัสัง่ " ามระเบี บ,  กั" (ลูกเสอืทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางข้าง
ประมาณ 30 เซนตเิมตร หรอืประมาณเกอืบครึง่ก้าวปกตอิย่างแขง็แรงและองอาจ มอืขวาทีถ่อืไมพ้ลอง
ใหเ้ลื่อน ขึน้มาเสมอเอว แลว้ดนัไมพ้ลองไปขา้งหน้า เฉียงไปขา้งขวาประมาณ 45 องศา มอืซา้ยไพล่หลงั 
โดยมอืแบตามธรรมชาตนิิ้วเรยีงชดิตดิกนั) 
 1.6 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง,  รง" และผู้ก ากบัก้าวถอยหลงัมายนืทางซ้ายหรอืขวามอื 
และหนัหน้าเขา้หาเสาธง ลกูเสอืทุกคนดงึไมพ้ลองเขาหาล าตวั มอืขวาอยูร่ะดบัเอว แลว้เลื่อนมอืลงมาอยู่
ในท่าตรง พรอ้มกบัยกเทา้มาชดิเทา้ขวา 
 1.7 ผู้ก ากบัสัง่ "หมู่บริการชกัธงข้ึน" หมู่บรกิารฝากไมพ้ลองไว้กบัคนขา้งเคยีง 
แลว้   วิง่ออกไปพรอ้มกนั (ลูกเสอืออกวิง่ดว้ยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พรอ้มกนันัน้ยกมอื
ขึน้เสมอราวนมก ามอืและหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือกและศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่แกว่งแขนที่งอตามจงัหวะ
กา้วไดพ้อสมควร 
 1.8 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทัง้สองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืคนทางขวามอืก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าวและชดิ
เทา้ แก้เชอืกธง แลว้ก้าวถอยหลงั 2 ก้าวกลบัมายนืที่เดมิ และชดิเทา้ยนืตรง แยกเชอืกส่งใหลู้กเสอืคน
ทางซา้ยมอื (ธงชาตอิยูท่างขวามอืของคนชกัธงชาตเิสมอ อยา่ใหส้่วนหน่ึงส่วนใดของธงชาตแิตะพื้นเป็น
อนัขาด) คนทางซ้ายมอืเป็นคนชกัธงชาต ิคนทางขวามอืเป็นคนปล่อยเชอืก ลูกเสอืทัง้สองคนยนืตรง 
ในขณะทีช่กัธงชาตเิชอืกทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลา จนกว่าธงชาตจิะขึน้สู่ยอดเสา 
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 1.9 ผู้ก ากับสัง่ "กอง , วันท า-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 ิ"ประเทศไท รวมเลือดเน้ือชา ิ
เช้ือไท " ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืและลกูเสอืทุกคนรอ้งเพลงพรอ้มกนั "เป็นประชารฐั ผไทของไท ท ก ่วน….." 
จนจบเพลง  พอเริม่รอ้งเพลงชาตใิหลู้กเสอืคนทางซ้ายมอืดงึเชอืกให้ธงชาตขิึน้สู่ยอดเสาอย่างช้า ๆ ให้
เชอืกตงึ ส่วนคนทางขวามอืค่อย ๆ ผ่อนเชอืกใหธ้งชาตขิึน้และเชอืกตงึเช่นเดยีวกนั ผูช้กัธงชาตจิะต้อง
กะระยะว่าพอเพลงชาตจิบ ให้ธงชาตถิงึปลายเสาพอด ีเมื่อเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วลูกเสอืคนทางขวามอืรบั
เชอืกจากลูกเสอืทางซ้ายมอืมารวมกนั แล้วก้าวออกไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเท้ายนืตรงผูกเชอืกธง 
กา้วถอยหลงั 2 กา้ว และชดิเทา้กลบั มายนืตรงทีเ่ดมิ ลกูเสอืทัง้สองยนืตรงวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลงพรอ้ม
กนั (ผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืทุกคนลดมอืลง) ลูกเสอืทัง้สองกลบัหลงัหนั วิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่ของตน 
และรบีน าไมพ้ลองทีฝ่ากมาท าท่าวนัทยาวุธอย่าง    แขง็แรงและองอาจเช่นเดยีวกบัลูกเสอืในกอง (การ
กา้วเขา้ไปผกูและแกเ้ชอืกธง เริม่ต้นดว้ยเทา้ซา้ย) 
 1.11 ผูก้ ากบัสัง่ "เรี บ-อาว ธ" ลกูเสอืทุกคนลดแขนซา้ยลงมาอยูใ่นท่าตรงโดยเรว็ 
  2. สวดมนต ์

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

ทัง้สอง แลว้พงิท่อนบนไวก้บัแขนซ้ายด้านในซึง่งอตรงศอกเสร็จแลว้ใช้มอืขวาจบัทีห่มวกด้านหน้าแล้ว
ถอดหมวก พรอ้มกบัยกมอืซา้ยขึน้มาประกบกบัมอืขวาในท่าพนมมอื ใหด้า้นในของหมวกหนัไปทางซ้าย 
หน้าหมวกหนัเขา้หาตวั ให้หมวกอยู่ระหว่างฝ่ามอืทัง้สองและหนีบหมวกไว้ ผู้บงัคบับญัชาทุกคนถอด
หมวกดว้ย 
 2.2 ลูกเสือหมู่บรกิารคนหนึ่งที่ได้รบัมอบหมาย น าสวดมนต์ย่อ ผู้บงัคบับญัชา
ลูกเสอืและลูกเสอืทุกคนสวดมนต์ตามพรอ้มกนั (สวดน า) "อรห ํ มมา  ม  ทโธ ภควา" (สวดตาม) 
"อรห ํ มมา  ม  ทโธ ภควา" สวดน าและสวดตามจนจบ 
  3. สงบน่ิง 
 3.1 ผู้ก ากบัสัง่ " งบน่ิง" (ลูกเสอืลดมอืขวาที่ถอืหมวกไปอยู่กึ่งกลางล าตวั แขน
เหยยีดตรง พรอ้มกบัวางฝ่ามอืซา้ยทบัลงบนหลงัมอืขวา กม้หน้าเลก็น้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 นาท ี
 3.2 ผู้ก ากบัสัง่ " วมหมวก" ลูกเสอืเงยหน้าขึน้ สวมหมวก แล้วใช้มอืขวาจบัไม้
พลอง มาอยูใ่นท่าตรง 
 3.3 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง,  ามระเบี บ,  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 "รองผูก้าํกบั รว    เชือก   " รองผูก้ ากบัทุกคนวิง่ออกไป
หาผูก้ ากบั วนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์และลดมอืลงเมือ่รองผูก้ ากบัลด
มอืลง (รองผูก้ ากบัวิง่ไปท าความเคารพผูก้ ากบัก่อนตรวจนัน้ จะต้องพจิารณาจงัหวะใหด้ ีอย่าท าความ
เคารพพรอ้มกนั) รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
 4.1.2 รองผู้ก ากบัหยุดยนืตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว     
นายหมู่ส ัง่ "หมู่….. รง, วนัท า-ว ธ"  ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วนัทยาวุธ พร้อมกบักล่าวรายงาน "หมู่….. ร้อมที ่ะรบัการ รว แล้วครบั" (รองผู้ก ากบัรบัการ
เคารพดว้ยวนัทยหตัถเ์มือ่นายหมู่รายงาน และลดมอืลงเมื่อรายงานจบ) นายหมูเ่รยีบอาวุธ กา้วถอยหลงั 
1 กา้วและชดิเทา้มายนืตรงทีเ่ดมิ นายหมูว่นัทยาวุธและสัง่ลกูเสอืในหมูต่่อไป "เรี บ-อาว ธ" 
  4.1.3 รองผูก้ ากบักา้วออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว และชดิเทา้ ตรวจนายหมูเ่ป็นคน
แรก 
  4.1.4 รองผูก้ ากบัสัง่นายหมู่ "เดิน ามข้า เ ้า" ตรวจลูกเสอืคนแรกและคน
ต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้ก ากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา  1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แขง็แรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางขา้งขวา ใหย้กไมพ้ลองขึน้ประมาณ 1 คบื กา้วเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 
กา้ว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอย่างแขง็แรง แลว้ตัง้ไมพ้ลองลงกบัพืน้ ยนืในแนวเดยีวกบัรองผูก้ ากบั กา้ว 1 
ก้าวตรวจลูกเสอื 1 คน เมื่อตรวจลูกเสอืถงึคนสุดทา้ยแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสอืและรองผู้ก ากบัลูกเสอืเดนิ
ยอ้นกลบัทีเ่ดมิเหมอืนตอนแรก นายหมูย่นืตรงสัง่ "วนัทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบค ณครบั" (ยนือยูก่บั
ที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้ก ากบัรบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์และลดมอืลง นายหมู่ส ัง่ต่อไป "เรี บ-
อาว ธ,  ามระเบี บ,  กั" 
 4.2 นายหมู่ตรวจ 
  ในการประชุมกองลูกเสอื บางครัง้รองผูก้ ากบัไม่มาจ าเป็นตอ้งใหน้ายหมู่ตรวจ
แทน แนวปฏบิตั ิคอื ผู้ก ากบัสัง่ "นา หมู่ รว " นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 
ก้าว รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัหมู่มายนืแทนที่นายหมู่ และท าหน้าที่นายหมู่ และท าการตรวจแบบรองผู้
ก ากบั ในขอ้ 4.1.4 โดยท าเหมอืนกบัรองผูก้ ากบัทุกประการ 
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 4.3 การรายงานการตรวจ 
  4.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ลูกเสอืของคุณรองผูก้ ากบั ภายหลงัการตรวจเรยีบรอ้ยแล้ว 
รองผูก้ ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบักล่าวรายงานต่อผูก้ ากบัว่า "ข้า เ ้าได้รบัมอบหมา 
 ากผูก้าํกบัให้ไป รว    เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ กัเ ือนแล้ว, ครบั" เสรจ็แลว้วิง่กลบัมา
ดา้นหลงัเสาธง      รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป (รองผูก้ ากบัเมือ่ตรวจเสรจ็แลว้ใหร้ายงานผล
การตรวจไดเ้ลย ไม่ต้องรอให้เสรจ็ทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 
  4.3.2 นายหมู่ลกูเสือรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสรจ็แล้ว ให้ยนืตรงหน้าหมู่ของตนเอง 
โดยหนัหน้าไปหาผูก้ ากบั และรอใหน้ายหมูล่กูเสอืทุกหมูต่รวจเสร็จเรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมือ่นายหมูล่กูเสอื
ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยทุกหมู่แลว้ นายหมู่ลูกเสอืทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้
ก ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผูก้ ากบัประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมู่ลูกเสอืหมู่
อื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยู่ในท่าตามระเบยีบพกั ผูก้ ากบัยนืกึง่กลางของแถว 
 ผู้ก ากบัสัง่ "นา หมู่รา งาน" นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมู่ลูกเสือยนืตรง, วนัทยาวุธและเรยีบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผู้ก ากบั 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวรายงาน "ข้า เ ้าได้รบัมอบหมา  ากผู้กาํกบัให้ไป รว    เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะนําให้ปรบัปร งแก้ไขแล้ว, ครบั" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรยีบอาวุธ ถอย
กลบัเขา้ที ่แลว้ท าวนัทยาวุธ แลว้เรยีบอาวุธ, ตามระเบยีบพกั  นายหมู่คนอื่น ๆ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกนั 
จนกระทัง่การรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้ก ากับสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-วิง่" นายหมู่ทุกคนท า
วนัทยาวุธและเรยีบอาวุธพรอ้มกนั กลบัหลงัหนัมายนืในหมู่ของตนเองในต าแหน่งเดมิ รองนายหมู่วิง่
ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
  5. แยก 
  ผูก้ ากบัสัง่ "กอง- รง, กอง-แ ก" ลกูเสอืทุกคนขวาหนัแลว้แยกไปปฏบิตักิจิกรรม
อื่นต่อไป 
 
 (2) เกม-เพลง 
  เกมหรอืการเล่นของลูกเสอืเป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัทีสุ่ดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสอื      
ทุกประเภท ทัง้ในทางจติใจและในการบรหิารร่างกาย เกมช่วยพฒันาเดก็ในเรื่องนิสยัใจคอ อารมณ์ด ี
น ้าใจ   นกักฬีา การรกัหมูค่ณะ ความอดทน ระเบยีบวนิยั และความไมเ่หน็แก่ตวั  ทุกครัง้ทีม่กีารประชุม
กองจะต้องมกีารจดัการใหเ้ดก็เล่นเกมเพื่อบรหิารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเดก็ในทางจติใจไปในตวั เกม
ทีใ่ชจ้ะต้องเลอืกเกมทีเ่หมาะสมต่อวยัของเดก็ดว้ย หรอืการรอ้งเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลายอารมณ์  
ก่อใหเ้กดิความร่าเรงิบนัเทงิใจ และการรอ้งเพลงเป็นเพลงหมู่หรอืรอ้งพรอ้ม ๆ กนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ความสามคัค ี
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 (3) การสอนตามเน้ือหา 
  ผูก้ ากบัลูกเสอืจะก าหนดเนื้อหาตามหลกัสูตร ซึง่เขยีนเป็นแผนการสอนหรอืโครงการ
สอน ในแต่ละคาบจะก าหนดเนื้อหาส าหรบัเขยีนไวใ้นการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แลว้มี
การเปลี่ยนฐาน โดยก าหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือและความ
เหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืปฏบิตัจิรงิ แล้วแต่
เนื้อหาทีก่ าหนด หรอือาจจะใหน้ายหมูส่อนภายในหมู่ตนเองกไ็ด ้
 การรายงานเพ่ือเข้าฝึกตามฐาน 
 การฝึกลกูเสอืตามฐานต่าง ๆ นัน้ ใหจ้ดัฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรอืรปูเหลีย่มมศีูนยก์ลาง 
ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดนิทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมเีสน้ทางเขา้สู่ฐานไม่ต้อง
ตรงอ้อมสิง่ปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรอืบ่อน ้า ก็จงค านึงถึงเวลาเดนิทางให้เท่ากบัฐานอื่น ๆ  มฉิะนัน้แล้ว 
ลกูเสอืจะเสยีเวลา   เดนิทางมาก ไมไ่ดร้บัความรูใ้นฐานนัน้เตม็ที่ 
 การเคลื่อนที่เขา้ฐานนิยมเคลื่อนโดยเวยีนขวา คอื ไปตามเขม็นาฬิกา  ฉะนัน้ ผู้อยู่ประจ า
ฐาน (วทิยากร) จะตอ้งหนัหน้าเขา้สู่จุดศูนยก์ลางของวงใหญ่ เมือ่ลกูเสอืฝึกครบเวลามสีญัญาณปล่อยตวั
แลว้ จะ   เขา้แถวหน้ากระดาน ท าขวาหนั แลว้เคลื่อนทีต่ามนายหมูไ่ดเ้ลย 
 การเขา้ฐานครัง้ละหลายหมู่ แต่ละหมู่นัน้นายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทลีะหมู่ 
มบิงัควรทีจ่ะใหห้มู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมู่จะสัง่การไดเ้ฉพาะลกูหมู่ตนเองเท่านัน้ 
หากมกีารเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสยีเวลามาก ก็เปลี่ยนการเขา้ฐานแบบวทิยากรเคลื่อนที่ไปหา
ลกูเสอื ซึง่แบบนี้จะสามารถมผีูแ้ทนสัง่เคารพคนเดยีวไดเ้สมอืนครเูขา้หอ้งสอน 
  1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวธุ 
  เมื่อนายหมู่น าลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจ าฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยนื
ตรงหน้าผูป้ระจ าฐาน  นายหมู่นัง่ "หมู่….. รง, วนัท า-ว ธ"  เฉพาะนายหมู่เรยีบอาวุธ  ก้าวเขา้ไปหา
ผูป้ระจ าฐาน 1 ก้าว ท าวนัทยาวุธ แลว้รายงานว่า "หมู่….. ร้อมที ่ะรบัการฝึกแล้วครบั"   รายงาน
เสรจ็ท าเรยีบอาวุธ แล้วถอยหลงั 1 ก้าวเขา้มาในแถว ท าวนัทยาวุธไว้ใหเ้หมอืนลูกหมู่ แล้วสัง่ "เรี บ-
อาว ธ" และสัง่ " ามระเบี บ- กั" (ช่วงนี้วทิยากรประจ าฐานควรสัง่ " กัแถว" ก่อนกไ็ด)้ 
 จากนัน้ผูป้ระจ าฐานจะเริม่สอนหรอืฝึก ทางทีด่ผีูป้ระจ าฐานควรจะสัง่ " รง" และสัง่   " กั
แถว" ก่อนจงึเริม่สอนกจ็ะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนัน้ลูกเสอืย่อมอยู่ในท่าพกัตามระเบยีบ
ไมไ่ด ้
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐานเมือ่นายหมูส่ ัง่ "วนัท า-ว ธ" กร็บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์และกค็า้ง
อยูอ่ยา่งนัน้จนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมือ่นายหมู่รายงานจบเรยีบอาวุธ ผูก้ ากบัจะลด
มอืลงพรอ้มกนัตอนน้ี (มใิช่คอยลดมอืลงพรอ้มลกูเสอืในแถว) 
  2. การรายงานกรณีมีอาวธุเฉพาะนายหมู่ 
  การเขา้เรยีนตามฐานบางกรณนีัน้ เพื่อความสะดวกผูก้ ากบัหรอืผูส้อนวชิาอาจสัง่ให ้  
ลูกเสอืรวมอาวุธไว ้ใหน้ าตดิตวัไปเฉพาะนายหมู่กไ็ด ้หรอืการเขา้ค่ายพกัแรมกรณีที่น าอาวุธไปเฉพาะ
นายหมู ่เพราะไมส่ามารถน าพลอง ไมพ้ลอง จ านวนหลายรอ้ยอนัไปได ้
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 กรณีนี้นายหมู่ส ัง่ "หมู่….. รง" ส าหรบัตวันายหมู่นัน้เมื่อตรงแล้วให้ท าวนัทยาวุธ-เรยีบ
อาวุธ ก้าวเขา้ไปหาผู้ประจ าฐาน 1 ก้าว แล้วท าวนัทยาวุธอกี รายงาน เมื่อรายงานจบเรยีบอาวุธ แล้ว
ถอยหลงัเขา้ทีใ่นแถวอยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แลว้สัง่ " ามระเบี บ- กั"  ทัง้นี้ ไม่ต้องท าวนัทยาวุธ
อกีครัง้ เพราะขณะนัน้อยูใ่น ท่าตรงเหมอืนลกูหมูแ่ลว้ 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน ใหร้บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบัลูกเสอืในแถวเคารพดว้ยท่า
ตรง และวนัทยหตัถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จงึเอามอืลงพรอ้มกบันายหมู่เรยีบอาวุธตอน
รายงานจบ 
 3. การรายงานกรณีไม่มีอาวธุทัง้หมด 
   นายหมู่จะสัง่ "หมู่….. รง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแลว้กท็ าวนัทยหตัถ์ ลด
มอืลง ก้าวเขา้ไปรายงาน ขณะรายงานก็ท าวนัทยหตัถ์ รายงานว่า "หมู่….. ร้อมที ่ะรบัการฝึกแล้ว
ครบั" รายงานแล้วลดมอืลงถอยหลงัเขา้ไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แล้วสัง่ " ามระเบี บ-
 กั" (ถอยเขา้ไปในแถวแลว้ไมต่อ้งท าวนัทยหตัถอ์กี) 
   ส าหรบัผูป้ระจ าฐานใหร้บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์ตอนทีล่กูเสอืเคารพดว้ยท่าตรง   
ท าวนัทยหตัถค์า้งไวจ้นกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมอืลง จงึลดมอืลงพรอ้มกบันายหมู่ 
  4. การเข้าฐานกรณีผูป้ระจ าฐานเคล่ือนท่ีเอง 
  การสอนแบบนี้เหมาะส าหรบัมลีูกเสอืจ านวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ
หลายหมู ่หากจะใหล้กูเสอืเคลื่อนทีจ่ะเสยีเวลามาก จงึควรจดัใหล้กูเสอือยูเ่ป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
 กรณนีี้ไมต่อ้งมกีารรายงาน ใหท้ าเหมอืนครเูดนิเขา้หอ้งสอน เมือ่ผูป้ระจ าฐานเขา้ไป ลกูเสอื
ก็ท าความเคารพ โดยผู้ก ากบัจะแต่งตัง้หวัหน้านายหมู่ชัว่คราวไว้เป็นผู้ส ัง่เคารพ โดยสัง่ว่า "ลูกเ ือ-
 รง, วนัท า-ว ธ, เรี บ-อาว ธ,  ามระเบี บ- กั" 
 แต่ถ้าในสนามมอีาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) กส็ ัง่ว่า "ลูกเ ือ- รง" เฉย ๆ แต่นายหมู่
ทุกคนทีม่อีาวุธอยูแ่ลว้ เมือ่ตรงแลว้กท็ าวนัทยาวุธ เรยีบอาวุธเองโดยไมม่ใีครสัง่ 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน เมือ่เขา้ไปเขาสัง่เคารพกร็บัการเคารพตามธรรมดา (วนัทยหตัถ ์ลดมอื
ลงเลย เพราะไมม่กีารรายงาน) จะเหมอืนกบัครเูขา้สอนในหอ้งเรยีน 
  5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 
  นายหมู่เป็นผู้ส ัง่ โดยออกค าสัง่ว่า "หมู่….. รง, วนัท า-ว ธ (นายหมู่คนเดียว
กล่าวว่า    "ขอบค ณ-ครบั") เรี บ-อาว ธ, ขวา-หนั,  ามข้า เ ้า" 
 แต่หากมอีาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพยีงสัง่ "หมู่….. รง (ตนเองท าวนัทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 
"ขอบค ณครบั, เรี บอาว ธ") ขวาหนั,  ามข้า เ ้า" 
 (4) ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
  ผูก้ ากบัควรจะหาเรื่องสัน้หรอืนิทานมาเล่าใหลู้กเสอืฟัง เพื่อแทรกคตธิรรมต่าง ๆ โดย
ที่   ลูกเสอืได้รบัไปปฏบิตัโิดยไม่รูต้วั  ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความนับถอื ความสนิทสนม ความเป็นกนัเอง 
เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความกลา้ ความสามคัค ีเกดิความรกัชาต ิเสยีสละ กตญัญู 
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 (5) พิธีปิดประชุมกอง 
  1. นัดหมาย 

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

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

1.3 ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเขา้แถวรูปครึง่วงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืด้านซ้ายของ      
ผูก้ ากบัลูกเสอื โดยนายหมู่หมู่แรกยนือยู่เป็นแนวเดยีวกบัผูก้ ากบัลูกเสอื  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดยีวกบัผู้ก ากบั
ลูกเสอืและนายหมู่หมู่แรก โดยถอืว่าผูก้ ากบัลูกเสอืเป็นจุดศูนยก์ลาง ทุกคนอยู่ในท่าจดัแถว โดยการยก
ขอ้ศอกซา้ยขึน้มาทาบสะโพก นิ้วทัง้หา้เรยีงชดิตดิกนัชีล้งล่าง และสะบดัหน้าทางขวา ยกเวน้นายหมูข่อง
หมูแ่รกไมต่อ้งสะบดัหน้า และรองนายหมูห่มูสุ่ดทา้ยไมต่อ้งยกขอ้ศอกซา้ย) 

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

1.5 ผู้ก ากับสัง่ "กอง,  ามระเบี บ,  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 าหรบัการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะ
ลกูเสอื จะตอ้งเดนิผ่านชุมชน ตลาด ถา้หากแต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ยอาจจะถูกต าหนิแก่ผูท้ีพ่บเหน็ได้ 
 2.1 รองผูก้  ากบัตรวจ 
  2.1.1 ผู้ก ากับสัง่ "รองผู้กํากบั รว เครือ่งแบบ" รองผู้ก ากับทุกคนวิ่ง
ออกไปหาผูก้ ากบั วนัทยหตัถ์ และลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง เมื่อรองผู้
ก ากบัลดมอืลง รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
  2.1.2 รองผู้ก ากบัหยุดยนืตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ  3 ก้าว    
นายหมู่ส ัง่ "หมู่….. รง, วนัท า-ว ธ" ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวว่า "หมู่….. ร้อมที ่ะรบัการ รว แล้วครบั" (รองผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ย
วนัทยหตัถ ์เมือ่     นายหมูร่ายงานและลดมอืลงเมือ่นายหมู่รายงานจบ) นายหมูเ่รยีบอาวุธ กา้วถอยหลงั 
1 กา้ว และชดิเทา้กลบัมายนืในท่าตรง ท าวนัทยาวุธ และสัง่ลกูเสอืในหมูต่่อไป "เรี บ-อาว ธ" 
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  2.1.3 รองผู้ก ากบัก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชดิเท้า ตรวจนายหมู่เป็น     
คนแรก โดยมขอ้เสนอแนะในการตรวจ ดงันี้ 
 การตรวจเครือ่งแบบ นายหมูเ่ป็นคนแรกจะตอ้งถูกตรวจดา้นหน้า ซึง่จะตรวจในเรือ่งต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  ทรงอ่อนสเีลอืดหม ูมตีราหน้าหมวกรปูตราคณะลกูเสอืแห่งชาต ิท าดว้ยโลหะสทีอง เวลา  
สวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมขีนาดเหมาะสมกบัศีรษะ และสวมปิดไรผม
ทัง้หมด 
 2) เส้ือ 
  เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้สกีาก ีคอมปีก ผ่าอกตลอด มดีุมติดตลอด มสีาบที่หน้าอก เหนือ
กระดุมเมด็ที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มกีระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทัง้สองข้าง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง  1.5 
เซนตเิมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสือ้       2  แถบ  ตดิอยูร่มิกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซา้ย  กระเป๋ามปีกรปู
มนกลางแหลม  เจาะรูรงัดุมส าหรบักลัดดุมที่ติดอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลาย
อินทรธนูมอีักษร "ล.ญ." ป้ายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต ่ากว่าไหล่ข้างขวา  1 
เซนตเิมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม กอง ตดิอยู่กลางป้ายชื่อโรงเรยีน  (ตวัขาวพืน้แดง) ส่วนเครื่องหมาย
หมู่ท าด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจตุัรสั ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มรีูปสามเหลี่ยม     2 รูป สตีามสปีระจ าหมู่
ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ขลบิสเีลอืดหม ูตดิทีไ่หล่เสือ้ขา้งซา้ยใต้ตะเขบ็ 1 เซนตเิมตร กระดุมเสือ้กลดัหมด 
ผา้ผูกคอเป็นรปูสามเหลีย่มมว้นพบัตามแนวทะแยงใหเ้รยีบ มว้นเหลอืชายประมาณหนึ่ง ฝ่ามอื ใหร้อย
พบัอยู่ดา้นใน รวบชายผา้ผูกคอไวด้า้นหน้า แลว้สวมปลอกตราคณะลูกเสอืแห่งชาต ิใหป้ลอก  ห่างจาก
คางระยะ 1 ก ามอืของตนเอง สายนกหวดีสเีหลอืงสวมทบัผา้ผกูคอ เกบ็นกหวดีไวก้ระเป๋าซา้ย 
 3) กางเกง 
  สกีางเกงเช่นเดยีวกับเสื้อ ขาสัน้แบบไทย รมิขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหวัเข่า  5 
เซนตเิมตร มกีระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าทีผ่่ามซีปิซ่อนไวข้า้งในและรดูซปิเรยีบรอ้ย เวลาสวมเอา
ขอบกางเกงทบัชายเสื้อ มหีูกางเกงด้วย เขม็ขดัสนี ้าตาลแก่ หวัเขม็ขดัท าด้วยโลหะสทีอง ต้องขดัให้
สะอาดเป็นเงาเสมอ มลีายดุนรูปเฟลอรเ์ดอลสี์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ตรงส่วนล่างของ
กรอบมคีตพิจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสตัย"์ เวลาคาดเขม็ขดัทบัขอบกางเกง ไม่ปล่อยใหห้วัเขม็ขดัห้อย
ยาน 
 4) ถงุเท้า 
  ถุงเทา้ยาวสกีาก ีมสีายรดัถุงกนัยน่ เวลาสวมใหพ้บัขอบอยูใ่ตเ้ขา่ประมาณ 5 เซนตเิมตร 
หรอื 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ขอบพบักวา้งประมาณ 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ลายของถุงเทา้ตรง 
 5) รองเท้า 
  รองเทา้สนี ้าตาล ท าดว้ยหนังหรอืผ้าใบกไ็ด ้แต่ไม่มลีวดลาย หุม้สน้ มเีชอืกผูกแขง็แรง 
และผกูดว้ยเงือ่นพริอด รองเทา้หนงัสะอาดและขดัเป็นเงางาม 
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 2.1.4 เมื่อรองผู้ก ากบัตรวจด้านหน้าเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว สัง่ "กลบัหลงัหนั" 
เพื่อตรวจดา้นหลงัอกีครัง้หนึ่ง  นายหมูก่ลบัหลงัหนั รองผูก้ ากบัตรวจความเรยีบรอ้ยดา้นหลงั เช่น เชอืก
ผกูรดั หมวกทรงอ่อน ผา้ผกูคออยูต่รงกลางเสือ้ เสือ้อกนอกกางเกง หรอืไม ่
 2.1.5 เมื่อรองผูก้ ากบัตรวจนายหมู่ดา้นหลงัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้    รองผูก้ ากบั
สัง่ "กลบัหลงัหนั" รองผูก้ ากบัสัง่ต่อไป "เดิน ามข้า เ ้า" ตรวจลกูเสอืดา้นหน้า ตรวจลกูเสอืคนแรก
และ      คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจรองผู้ก ากบัก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา  1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไป
อยา่งอยา่งแขง็แรง ก่อนนายหมูก่า้วไปทางขา้งขวา ใหย้กไมพ้ลองขึน้ประมาณ 1 คบื กา้วเทา้ขวาไปทาง
ขา้งขวา 1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไปชดิอย่างแขง็แรง แล้วตัง้ไมพ้ลองลงกบัพืน้ ยนืในแนวเดยีวกบัรองผู้
ก ากบั ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสอื 1 คน    การตรวจเหมอืนกบัการตรวจนายหมู่ด้านหน้าทุกประการ ถ้า
เป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพรา่งกาย หรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน จะไมเ่ดนิอ้อม
หลงั 
 เมื่อตรวจด้านหน้าเสรจ็ทุกคน แล้วจงึเดนิตรวจด้านหลงัต่อไป การเดนิตรวจด้านหลงัให้
ปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการเดนิตรวจด้านหน้า  การตรวจปฏบิตัิเช่นเดยีวกบัการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ
ดา้นหลงัเสรจ็    ทุกคนแลว้ รองผูก้ ากบัและนายหมู่กลบัมายนืทีเ่ดมิอกีครัง้หนึ่ง นายหมู่ยนืตรงสัง่ "วนั
ท า-ว ธ" และกล่าวว่า          "ขอบค ณครบั" (ยนือยู่กบัที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้ก ากบัรบัการ
เคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมูส่ ัง่ต่อไป "เรี บ-อาว ธ,  ามระเบี บ- กั" 
  2.2 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสอื ในบางครัง้รองผู้ก ากบัไม่มาจ าเป็นให้นายหมู่ตรวจ
แทน แนวปฏบิตั ิคอื ผู้ก ากบัสัง่ "นา หมู่ รว " นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปขา้งหน้าหมู่ของตนเอง 3 
ก้าว รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัมายนืแทนทีน่ายหมู่ และท าหน้าทีน่ายหมู่ และท าการตรวจแบบรองผูก้ ากบั
ทุกประการ 
  2.3 การรายงานการตรวจ 
   2.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
    เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้ก ากบั ภายหลงัการตรวจเรยีบรอ้ยแล้ว รอง     
ผูก้ ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ ์พรอ้มกบักล่าวรายงานว่า "ข้า เ ้าได้มอบหมา  ากผู้กาํกบัให้ไป
 รว …..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ กัเ ือนเรี บร้อ , ครบั" เสรจ็แล้ววิง่กลบัมาด้านหลงัเสาธง 
รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป 
   2.3.2 นายหมู่รายงาน 
    นายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสรจ็แล้ว ให้ยนืตรงหน้าหมู่ของตนเอง หนั
หน้าไปหาผูก้ ากบั และรอใหน้ายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย
แล้ว นายหมู่ทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงขา้มผู้ก ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผู้ก ากบั
ประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั ผู้ก ากบัยนืกึ่งกลางของ
แถว 
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 ผูก้ ากบัสัง่ "นา หมู่รา งาน"  นายหมูห่มู่บรกิารรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่ยนื
ตรง วนัทยาวุธ และเรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผู้ก ากับ วนัทยาวุธ พร้อมกบักล่าว
รายงาน "ข้า เ ้าได้รบัมอบหมา  ากผู้กาํกบัให้ไป รว เครือ่งแ ่งกา หมู่…..ปรากฏว่า…..และ
ได้แนะนําให้ปรบัปร งแก้ไขให้ถกู ้องแล้ว, ครบั"  นายหมูค่นอื่น ๆ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกนั จนกระทัง่
การรายงานผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย    ผูก้ ากบัสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-วิง่" นายหมูทุ่กคนวนัทยาวุธและเรยีบ
อาวุธพรอ้มกนั กลบัหลงัหนั วิง่กลบัมายนืในหมู่ของตนในต าแหน่งเดมิ รองนายหมู่วิง่อ้อมกลบัหลงัมา
ยนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
 
  3. ชกัธงลง 
  3.1 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, ตรง" ผูก้ ากบัก้าวถอยหลงัมายนืทางขวามอืหรอืซา้ยมอื หนั
หน้าเขา้หาเสาธง 
  3.2 ผู้ก ากับสัง่ "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บรกิารฝากไม้พลองกบั
ลูกเสือ   คนถัดไป วิ่งออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว 
วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืทางขวามอืก้าวออกไปขา้งหน้า 2 ก้าวและชดิเท้า แก้เลอืกธง 
แลว้กา้วถอยหลงั 2 กา้ว และ   
  3.3 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, วนัท า-ว ธ" ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืวนัทยหตัถ ์ลกูเสอืทุกคน
วนัทยาวุธ ลูกเสอืผูช้กธงชาตลิงทางขวามอื ค่อย ๆ ดงึเชอืกลงชา้ ๆ คนทางซา้ยมอืค่อย ๆ ปล่อยเชอืก 
เชอืก ทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลาขณะชกัธงชาตลิง เมื่อชกัธงชาตลิงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ลูกเสอืทางขวามอื
รบัเชอืกจาก ลูกเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั ก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเทา้ ผูกเชอืกธง แลว้ก้าวถอย
หลงั 2 ก้าว และชดิเท้ากลบัมายนืตรงที่เดมิ ลูกเสอืทัง้สองยนืตรงท าวนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั 
(ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืทุกคนลดมอืลง) กลบัหลงัหนัวิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่ของตน แลว้รบีน าไมพ้ลองที่
ฝากไวม้าท าวนัทยาวุธอยา่งแขง็แรงและองอาจเช่นเดยีวกบัลกูเสอืในกอง 
  3.4 ผูก้ ากบัสัง่ "เรี บ-อาว ธ" ลกูเสอืทุกคนลดแขนซา้ยลงมาอยูใ่นทีเ่ดมิโดยเรว็ 
  4. เลิก 
  4.1 ลกูเสอืทุกคนเมือ่เรยีบอาวุธแลว้กย็งัยนือยูใ่นท่าตรง 
  4.2 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, เลิก" ลูกเสอืทัง้หมดท าวนัทยาวุธ และเรยีบอาวุธ ขวาหนั 
พรอ้มกนั เดนิออกนอกแถว 
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การประชุมนายหมู่ลกูเสือสามญั 

ท่ีประชุม 
 การจดัทีป่ระชุมนายหมู ่
 1 .หอ้งประชุม ในหอ้งประชุมจดัใหม้โีต๊ะหมูบู่ชา มพีระพุทธรปู ธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรชักาลปัจจุบนั กบัมพีระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยูห่วัองคพ์ระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย และรปูของลอรด์ เบเดน เพาเวลล ์
 2 .โต๊ะประชุม ควรจดัให้มเีก้าอี้ประชุมตามจ านวนของนายหมู่ และจดัที่นัง่เป็นพเิศษส าหรบัผู้
ก ากบัหรอืรองผูก้ ากบัทีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยในฐานะที่ปรกึษา โดยจดัใหน้ัง่อยูท่างซา้ยของประธาน 
 3 .การจดัทีน่ัง่ จะตอ้งก าหนดไวใ้หท้ราบ โดยมกีารเขยีนป้ายหรอืเครือ่งหมายแสดงไว ้ณ ทีน่ัน้ 
ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ หมูส่งิโต หมูเ่สอื หมูน่กหวัขวาน ฯลฯ และผูก้ ากบัลกูเสอื 

4 . ผูเ้ขา้ประชุม 
      - นายหมูทุ่กหมู ่ถา้นา ยหมูไ่มอ่ยูใ่หร้องนายหมูเ่ขา้ประชุมแทน 
      - ผูก้ ากบัลกูเสอื ถา้ผูก้ ากบัไมอ่ยูใ่หร้องผูก้ ากบัเขา้ประชุมแทน  
      - ผูท้รงคุณวุฒทิีก่องลกูเสอืเชญิมาเพื่อแนะน าการเป็นครัง้คราว  
      - การเลอืกประธานและเลขานุการ  
 5 .การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้า ก่อนแล้วจงึเชญินายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้องประชุม
จนถงึประธานและที่ปรกึษาเขา้เป็นคนสุดท้ายผู้ที่เขา้ประชุมก่อนที่จะเขา้นัง่จะต้องไปไหว้พระพุทธรูป 

)ยกเวน้ผูท้ีน่บัถอืศาสนาอื่น มใิช่ศาสนาพุทธ ใหแ้สดงความเคารพต่อธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์ได้
เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาต ิและพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พรยู่หวัตามล าดบั
เสยีก่อน โดยวธิวีนัทยหตัถ ์แลว้จงึไปนัง่ยงัทีข่องตน )ยกเวน้ประธานจะตอ้งจดุธปูเทยีนและกราบที่หน้า
พระ(  
 6 .การเปิดประชุม เป็นหน้าทีข่องประธานทีจ่ะกล่าวเปิด โดยลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุมยื่น
มอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลกูเสอืแลว้กล่าวว่า “บดันี้
สมาชกิของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชกิทัง้หลายได้ใช้
สทิธแิละเสรภีาพของท่านโดยเสรใีนการประชุมและขอใหถ้อืว่าการประชุมนี้เป็นความลบัไมเ่ปิดเผย” เมือ่
ประธานกล่าวจบแล้วลดมอืลงมาแสดงรหสั สมาชกิที่เข้าประชุมยนืพร้อมกนั พร้อมกบัยกมอืขวาขึ้น
แสดงรหสัลูกเสอืแบบใหค้ าปฏญิาณของลกูเสอืแลว้กล่าวพรอ้มกนัว่า “ขา้พเจา้จะถอืว่าการประชุมนี้เป็น
ความลบั เวน้ไวแ้ต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากที่ประชุม” เสรจ็แลว้ประธานนัง่ลง สมาชิกนัง่ลงพรอ้มกนั 
จากนัน้จงึใหด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 
 7 .การพูดในที่ประชุม ก่อนพูดต้องยกมอืขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จงึจะพูดได้ (และ
จะตอ้งพดูกบัประธานทุกครัง้) เมือ่เวลาพดูใหน้ัง่ ไมต่อ้งยนื 
 8 .การนดัหมายเรยีกประชุม เป็นหน้าทีข่องเ ลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป 
 9 .การจดัระเบยีบวาระการประชุมนายหมู ่เป็นหน้าทีข่องเลขานุการโดยประสานงานกบัประธาน  
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 10 .เรื่องที่จะจดัเขา้วาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบใน
กองลูกเสอืของตน ,จดัท าก าหนดการฝึกอบรม ,การอยู่ค่ายพกัแร ม  ,การเงนิ ,การลงโทษ ,การใหร้างวลั

 ,และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นตน้  
 11 .รายงานการประชุมของนายหมู่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องถอืเป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผยเวน้
แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม 
 12 .การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าทีข่องเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดแล ะจดัท ารายงานการ
ประชุมบนัทกึ ลงในสมดุและส าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ 
 13 .ผู้ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้ก ากบัแต่งตัง้จากนายหมู่ที่นายหมู่
ส่วนมากเหน็ชอบดว้ย 
 14 .เลขานุการของทีป่ระชุม ประธานทีป่ระชุมเป็นผูแ้ต่งตัง้จากนายหมู่โดยใหน้ัง่อ ยูท่างซา้ยของ
ประธาน )เลขาฯ จะเป็นผูเ้ผชญินายหมู่เขา้ที่ประชุมนายหมู่ทลีะคนจนถงึประธานแลว้จงึเชญิผูก้ ากบัฯ 
เป็นคนสุดทา้ย) เลขาฯมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็ไดแ้ต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและมตขิองทีป่ระชุมฯ 
 15 .ผูก้ ากบัลูกเสอื ทีป่ระชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุม แต่มสีิทธยิบัยัง้การกระท าใด ๆ ทีผู่้
ก ากบัฯ เหน็ว่าถา้จะปล่อยใหท้ าไปตามขอ้ตกลงของทีป่ระชุมแลว้ อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายขึน้ได้ 
 16 .การปิดประชุม ประธานจะลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุม ยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามุม
ประมาณ 45 กล่าวว่าองศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลูกเสอื แลว้ “ขา้พเจา้ขอปิดการประชุม” เมื่อ
ประธานกล่าวจบใหน้ายหมูทุ่กคนลุกขึน้ยนืท าวนัทยหตัถแ์ก่ประธาน )ประธานท าวนัทยหตัถต์อบ(  
 17 .การออกจากหอ้งประชุม ตามล าดบัดงันี้ คอื ทีป่รกึษา ,ประธาน และนายหมู ่(โดยปฏบิตัพิธิี
การเช่นเดยีวกบัการเขา้หอ้งประชุม  (นคนสุดทา้ยเลขานุการเป็  
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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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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. 
 ารเกษตรแห่งประเทศไทยโรงพมิพ ์ชุมนุมสหกรณ์ก ,   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.inspect.2moe.go.th/20%3SS.ATC/index.html 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html
http://www.lovesquare.com/
http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm
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http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830 

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

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

http:///105.0.155.122~scout/modules/news/article.php?storyid=7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7
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คณะผู้จดัท าคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสรา้งทกัษะชีวิต 
คณะท่ีปรึกษา 
1. นายศจัธร  วฒันะมงคล ผูอ้ านวยการส 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 านกังานลกูเสอืแห่งชาติ 
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โครงการลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
ด าเนินการโดย 

 
 
 

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

 
 

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

 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 

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

 

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

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

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


