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ค านิยม 
 
 

 
 

นบัว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ทีส่ าคญั อกีเรือ่งหนึ่งทีส่ านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ

นกัเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลติ

ต าราในลกัษณะ คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดน้ีขึน้  ซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาตามวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน และมกีารบูรณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน เขา้กบัวธิกีารลกูเสอื 

คร ู อาจารย ์ ผูก้ ากบัลกูเสอื และบุคลากรทางการลกูเสอื จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยก าลงักา้วสู ่ “ไทยแลนด ์4.0”  ดงันัน้  ความถูกตอ้งและชดัเจนในเรือ่งการจดั

กจิกรรมลกูเสอื จงึเป็นต าราและคู่มอืทางวชิาการ ส าหรบักจิกรรมลกูเสอืเพือ่จะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงด ี มคีวามรอบรู ้ สามารถชว่ยตนเองได ้ อนัจะเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารศกึษา

ของประเทศไทยมคีวามเจรญิเท่าเทยีมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน และอารยประเทศอื่น  ๆทัว่โลก ขอขอบคุณ

และใหก้ าลงัใจต่อผูท้รงวุฒทิางการลกูเสอื และผูม้สี่วนรว่มในการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้ง 

ทกัษะชวีติเล่มนี้ทุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละ ก าลงัความคดิ จนท าใหเ้สรจ็สิน้โดยสมบูรณ์ อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อกจิการลกูเสอือยา่งมาก ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
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                                            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 าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีติทุก
ภาคส่วน ทีเ่ลง็เหน็ประโยชน์ในการท าเอกสารชุดน้ีจนส าเรจ็เรยีบรอ้ย สามารถเผยแพรไ่ด ้ ซึง่น่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อเดก็และเยาวชนในทีสุ่ด 
 
 
 
      นายศจัธร  วฒันะมงคล 
                                        ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
                                                                       ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

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

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

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

การปรบัปรุงครัง้ที่สอง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
ปฏบิตักิาร “การขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการลกูเสอื” ซึง่จดัโดยส านกัการลูกเสอื 
ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธกิาร โดยยดึข้อบงัคบัคณะลูกเสอื
แห่งชาตวิ่าด้วยการปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสอื และเพิม่จ านวนแผนการจดักจิกรรมให้
ครบ 40 ชัว่โมง เพื่อครอบคลุมสาระที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน เป็นการเตรยีมการขยายผลในโรงเรยีน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ทัว่ประเทศ และได้แบ่งคู่มือออกเป็น   
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  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสือไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

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

ในแต่ละแผนการจดักจิกรรม 
องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ในที่นี้ ได้ระบุเพียง

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

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

เคร่ืองหมายลูกเสือชัน้พิเศษ 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2   
 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบงัคบัคณะลกูเสือ

แห่งชาติ 

แผนจดักิจกรรม 
เร่ือง 

จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2.หน้าท่ีพลเมือง 2. ประวตัลิกูเสอืไทย 1  

3.การพฒันาตนเอง 1  
4. การเยีย่มหน่วยงาน 2  
5. หน้าทีข่องลกูเสอืตามวถิ ี
ประชาธปิไตย 

2  

6. สิง่ดีๆ  ของฉนั 1 ทกัษะชวีติ 
7. คู่ครองในฝัน 2 ทกัษะชวีติ 
8. คดิอยา่งไรไมเ่ป็นทุกข ์ 1 ทกัษะชวีติ 

3. การเดินทางส ารวจ 9. การเตรยีมตวัก่อนส ารวจ 2  
10.กจิกรรมระหว่างการเดนิทาง 
ส ารวจ 

1  

11. การรวบรวมขอ้มลูและการ 
รายงาน 

2  

4. การแสดงออกทางศิลปะ 12. การแสดงออกทางศลิปะ 3  
5. สมรรถภาพทางกาย 13. ลกูเสอืไทยกายสมารท์ 2 ทกัษะชวีติ 

14. ภยัสงัคม 1 ทกัษะชวีติ 
15. เสีย่งไมเ่สีย่งรูไ้ดอ้ยา่งไร 2 ทกัษะชวีติ 
16. อยา่งนี้ตอ้งปฏเิสธ 2 ทกัษะชวีติ 
17. ความรนุแรง 2 ทกัษะชวีติ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ช่ือหน่วยกิจกรรมตาม
ข้อบงัคบัคณะลกูเสือ

แห่งชาติ 

แผนจดักิจกรรม 
เร่ือง 

จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

6. บริการ 18. การปฐมพยาบาล 2  
19. การรายงานการใหบ้รกิาร 1  
20. บญัชชีวีติ 2 ทกัษะชวีติ 
21. ปมูชวีติปราชญ์ชาวบา้น 2  
22. เสยีหายเพราะอะไร 1 ทกัษะชวีติ 
23. โครงการอนัเนื่องมาจาก 
พระราชด าร ิ

2  

7. ประเมินผล 24. การประเมนิผล 1  
8. พิธีการ 25. การประดบัเครือ่งหมายลกูเสอื 

ชัน้พเิศษ เครือ่งหมายวชิาพเิศษ  
สายยงยศ 

1  

รวม 8 หน่วยกิจกรรม รวม 25 แผนการจดักิจกรรม 40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  1     สาระส าคญัของการลกูเสือ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  1  เร่ือง  ปฐมนิเทศ      เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายเกีย่วกบักระบวนการเรยีนรูห้ลกัสตูรลกูเสอืชัน้พเิศษได ้
2. เน้ือหา 
 ชีแ้จงกระบวนการเรยีนรู ้หลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เพลงวนัน้ียนิด ี
 3.2 ใบความรู ้เรือ่ง หลกัสตูรเครื่องหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 

3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง “ ลกูเสอืผล เดชมณ ี” 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
4.2 เพลงวนัน้ียนิด ี
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1)ผูก้ ากบัลกูเสอืแนะน า ชีแ้จง ความส าคญัของหลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ
ใหก้บัลกูเสอื 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรู ้เรือ่งหลกัสตูรเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
 3) ลกูเสอืแต่ละหมูช่่วยกนัศกึษาจากใบความรู ้เรือ่ง หลกัสตูรเครือ่งหมายชัน้พเิศษ 
 4) ลกูเสอืแต่ละหมู่ส่งตวัแทนน าเสนอเกณฑก์ารไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุรายละเอยีดของการไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอื 
ชัน้พเิศษ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง “ ลกูเสอืผล เดชมณ ี” 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)   

5.  การประเมินผล 
 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 
 

เพลงวนัน้ียินดี 
 

  วนัน้ียนิด ี ทีเ่ราไดม้าพบกนั  (ซ ้า) 
 ยนิด ี ยนิด ี ยนิด ี มาเถดิมา  เรามารว่มสนุก 
 ปลดเปลือ้งความทุกข ์ ใหม้นัสิน้ไป 
 มาเถดิมา  เรามารว่มจติ   
 ช่วยกนัคดิท าใหก้ารลกูเสอืเจรญิ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง หลกัสตูรเคร่ืองหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

ลกัษณะเครื่องหมาย 
 เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ขนาดดา้นละ 1 ซม. ตามแบบพืน้สกีากภีายในมรีปูช่อชยัพฤกษ์สขีาว 
2 ช่อ โคง้เขา้หากนั ปลายช่อชยัพฤกษ์มตีราเครือ่งหมายหวัลกูศรสขีาว ระหว่างช่อชยัพฤกษ์ มหีน้า
เสอืสทีอง เครือ่งหมายน้ี ตดิทีก่ึง่กลางกระเป๋าเสือ้ขา้งขวา 
 
 

 
 
 
 
 

 

เคร่ืองหมายลูกเสือชัน้พิเศษ 
 
เกณฑก์ารได้รบัเคร่ืองหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 
 1. ไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืโลกมาก่อน 
 2. สอบวชิาพืน้ฐานระดบัลกูเสอืชัน้พเิศษได ้5 วชิา คอื วชิาการเดนิทางส ารวจ วชิาบรกิาร 
และวชิาอื่นอกี 3 วชิา ซึง่ลกูเสอืเป็นผูเ้ลอืก 
 3. ผ่านการฝึกอบรมวชิาความคดิรเิริม่ (Initiative Course) ซึง่ประกอบดว้ยการเดนิทางไกล 
ไปอยูค่่ายพกัแรมเป็นเวลา 1 คนื การไปอยูค่่ายพกัแรมตอ้งเดนิไปยงัทอ้งถิน่ทีล่กูเสอืไมคุ่น้เคย
จ านวนลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ทีจ่ะไปอยูค่่ายพกัแรม ควรแบ่งเป็นชุด ชุดละ 4 คน การเดนิทางไกลตอ้ง
มรีะยะทางอย่างน้อย 8 กโิลเมตร และในระหว่างการเดนิทางใหส้มมตุวิ่ามเีหตุฉุกเฉินเกดิขึน้อย่าง
น้อย 5 อยา่ง เช่น ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั หรอืมผีู้ตดิอยู่ในทีส่งู การใชเ้ขม็ทศิ การปฏบิตังิานในเวลา
กลางคนื การแปลรหสั และเหตุฉุกเฉินทางน ้า เป็นต้น เหตุฉุกเฉินเช่นว่านี้ใหเ้วน้ระยะห่างกนั
พอสมควร และลกูเสอืจ าเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งแผนทีแ่ละเขม็ทศิ จงึจะสามารถเดนิทางไปถงึ
จดุหมายปลายทางไดก้ารฝึกอบรมวชิาความคดิรเิริม่นี้ตอ้งมลีกัษณะเป็นการทดสอบอยา่งจรงิจงัใน
เรือ่งความตัง้ใจจรงิความคดิรเิริม่ และการพึง่ตนเอง (Self-reliance) 
 4. คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผูก้ ากบัลกูเสอืเหน็ว่าเป็นผูท้ีส่มควรไดร้บั
เครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
 5. ไดร้บัอนุมตัจิากเลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ(อา้งองิจากโครงสรา้งส านกังาน
ลกูเสอืแห่งชาต ิตาม พ.ร.บ. 2551) หรอืผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดัแลว้แต่กรณี 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เร่ือง    “ ลกูเสือผล เดชมณี ”  

 

เมือ่ พ.ศ. 2514   ต าบลน ้าเปรีย้วจงัหวดัฉะเชงิเทรา  เยน็วนัหน่ึงขณะทีล่กูเสอืผล  เดชมณี
พายเรอืกลบัจากโรงเรยีนไดเ้หน็เรอืหางยาวแล่นมาดว้ยความเรว็สงู และพุ่งเขา้ชนเรอืของเดก็หญงิ
ส าลซีึง่พายน าหน้าเรอืของลูกเสอืผล  เดชมณ ีจนท าใหเ้ดก็หญงิส าลจีมน ้าหายไปลกูเสอืผลเหน็
ดงันัน้จงึถอดเสือ้ผา้ กระโดดจากเรอืแลว้ด าน ้าหาจนพบ และน าตวัเดก็หญงิส าลขีึ้นมาปฐมพยาบาล
จนกระทัง่ฟ้ืนจากสลบส่วนเรอืหางยาวล านัน้ถูกชาวบา้นสกดัจบัและส่งใหเ้จา้หน้าทีต่ ารวจด าเนินคดี
ต่อไป 
 ความนี้ไดท้รงทราบถงึพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลปัจจบุนัจงึโปรดเกลา้ฯใหเ้บกิตวั
ลกูเสอืผล  เดชมณ ี เขา้เฝ้าในวนัที ่ 1  กรกฎาคม 2514 และพระราชทานเหรยีญลกูเสอืสรรเสรญิชัน้
ที ่ 3  ให ้
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  : การท าความดคีวามดนีัน้ยอ่มไดร้บัผลตอบแทน 

ท่ีมาของเร่ือง :  ธ ารง  วฒันวกิยก์รรม ์: 2538 : 76 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

เข้าใจในการ
ได้รบั

เครื่องหมายฯ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         
 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

 เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

     ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยไม่ตอ้งตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดไดบ้างสว่น 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยมกีารตกัเตอืน
เป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดบางสว่นแต่
ยงัไม่ชดัเจนและให้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไม่สามารถ 
อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดและไม ่
ใหค้วามรว่มมอืใน
การท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  2 หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  2    ประวติัการลูกเสือไทย    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายประวตักิารลกูเสอืไทยและวธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอืได้ 
2.  เน้ือหา 

2.1 ประวตักิารลกูเสอืไทย 
2.2 วธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอื 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เพลงวชริาวุธร าลกึ 

 3.2 ใบความรูเ้รือ่ง ประวตักิารลกูเสอืไทยและวธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอื 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งไก่กบัสนัุขจ้ิงจอก 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้  สวดมนต ์ สงบนิ่ง  ตรวจ  แยก)  
 4.2 เพลง วชริาวุธร าลกึ 
          4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูใ้หก้บัลกูเสอื เรือ่ง ประวตักิารลูกเสอืไทยและ
วธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัศกึษาจากใบความรู้ 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืบรรยายประวตักิารลกูเสอืไทย และวธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอื
โดยยอ่และลกูเสอืจดบนัทกึ 
 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืซกัถามขอ้สงสยัเกี่ยวกบัเนื้อหาทีฟั่งและจากการศกึษา 
ใบงานเรือ่ง ประวตักิารลกูเสอืไทยและวธิดี าเนินการของขบวนการลกูเสอื ทีไ่ดร้บั 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุเกีย่วกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฟังบรรยายและ
จากการศกึษาใบความรู ้
 4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งไก่กบัสนัุขจ้ิงจอก 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย  ตรวจเครือ่งแบบ  ชกัธงลง  เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 2 
 

เพลงวชิราวธุร าลึก 
 

วชริาวุธพระมงกุฎเกลา้ เจา้ประชา 

ก่อก าเนิดลกูเสอืมา  ขา้เลื่อมใส 

พวกเราลกูเสอื  เชือ้ชาตไิทย 

เทอดเกยีรตพิระองคไ์ว ้ ดว้ยภกัด ี

ลกูเสอืร าลกึนึกพระคุณ เทอดบชูา 

ปฏญิญาณ รกักษตัรยิ ์ชาต ิ ศาสน์ศร ี

มาเถดิลกูเสอื  สรา้งความด ี

เพื่อศกัดิศ์ร ีลกูเสอืไทย ดงัใจปอง 
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ใบความรู้ 
เร่ือง ประวติัการลกูเสือไทยและวิธีด าเนินการของขบวนการลกูเสือ 

 

 
 

 การลกูเสอื ไดอุ้บตัขิึน้เป็นแห่งแรกของโลก โดยลอรด์เบเดน โพเอลล ์(Lord Baden Powell) ที่
ประเทศองักฤษ เมือ่ปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) สบืเนื่องจากการรบกบัพวกบวัร ์(Boar) ในการรกัษาเมอืง
มาฟิคงิ (Mafeking) ทีอ่าฟรกิาใตใ้นปี พ.ศ. 2442 ซึง่บ ีพ ีไดต้ัง้กองทหารเดก็ใหช้่วยสอดแนมการรบ 
จนรบชนะขา้ศกึเมือ่กลบัไปประเทศองักฤษ ในปี พ.ศ. 2450 จงึไดท้ดลองน าเดก็ชาย 20 คน ไปอยู่
ค่ายพกัแรมทีเ่กาะบราวน์ซ ีBrowmsea Islands) ซึง่ไดผ้ลดตีามทีค่าดหมายไว ้ปี พ.ศ. 2451  
บ ีพ ีจงึไดต้ัง้กองลกูเสอืขึน้เป็นครัง้แรกของโลก ทีป่ระเทศองักฤษ 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั เมือ่พระชนมายุได ้13 พรรษา ไดเ้สดจ็ไปทรงศกึษา 
ณ ประเทศองักฤษ ทวปียโุรป ระหว่างทีท่รงศกึษาอยูน่ัน้ ไดท้รงทราบเรือ่งการสูร้บเพื่อรกัษา 
เมอืงมาฟิคงิ (Mafeking) ของ ลอรด์เบเดน โพเอลล ์(Lord Baden Powell) ซึง่ไดต้ัง้กองทหารเดก็
เป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในการรบกบัพวกบวัร ์(Boar) จนประสบผลส าเรจ็ และไดต้ัง้กองลกูเสอืขึน้
เป็นครัง้แรกของโลก ทีป่ระเทศองักฤษ เมือ่ พ.ศ. 2450 เมือ่พระองคเ์สดจ็นิวตัสิู่ประเทศไทย  
กไ็ดท้รงจดัตัง้กองเสอืป่า (Wild Tiger Corps) ขึน้ เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2454 มจีดุมุง่หมาย 
เพื่อฝึกหดัใหข้า้ราชการและพลเรอืนไดเ้รยีนรูว้ชิาทหาร เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อบา้นเมอืง  
รูจ้กัระเบยีบวนิยั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์ต่อจากนัน้อกี 2 เดอืน 
กไ็ดพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทยขึน้เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2454 ดว้ยทรงมพีระราชปรารภว่า  
เมือ่ฝึกผูใ้หญ่เป็นเสอืป่า เพื่อเตรยีมพรอ้มในการช่วยเหลอืชาตบิา้นเมอืงแลว้ เหน็ควรทีจ่ะมกีารฝึก
เดก็ชายปฐมวยัใหม้คีวามรูท้างเสอืป่าดว้ย เมือ่เตบิโตขึน้จะไดรู้จ้กัหน้าทีแ่ละประพฤตตินใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อชาตบิา้นเมอืงจากนัน้ ทรงตัง้กองลกูเสอืกองแรกขึน้ทีโ่รงเรยีนมหาดเลก็หลวง (โรงเรยีน
วชริาวุธ ในปัจจบุนั) และจดัตัง้กองลกูเสอืตามโรงเรยีน ต่าง ๆ ใหก้ าหนดขอ้บงัคบัลกัษณะปกครอง
ลกูเสอืขึน้ รวมทัง้พระราชทาน ค าขวญัใหล้กูเสอืว่า “เสยีชพี อยา่เสยีสตัย ์” ผูท้ีไ่ดร้บัยกยอ่งว่าเป็น
ลกูเสอืไทยคนแรก คอื นายชพัท ์บุนนาค ซึง่ต่อมา ไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็น “นายลขิติสารสนอง” 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั พระบดิาแห่งการลกูเสอืไทย ทรงสถาปนา  
ทุกวนัที ่1 กรกฎาคมของทุกปี ถอืเป็นวนัส าคญัของชาวลกูเสอืไทยทัว่ประเทศ เพราะตรงกบัวนั
คลา้ยวนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ 
 ลกูเสอืโลก ถอืก าเนิดขึน้โดยท่านลอรด์บาเดน เพาเวลล ์( บ.ีพ.ี ) เป็นผูก่้อตัง้กจิการลกูเสอื
ครัง้แรกทีป่ระเทศองักฤษ เมือ่ปี พ.ศ.2450 โดยมจีดุประสงคเ์พื่อเตรยีมคนไวเ้ป็นทหาร และฝึกใหค้น
บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสงัคมหลงัจากนัน้กจิการลูกเสอืกเ็ริม่แพรข่ยายเขา้ไปในประเทศยโุรปทีไ่ม่มี
พระราชบญัญตัเิกณฑท์หาร กระทัง่แพร่ขยายเขา้ไปในประเทศสหรฐัอเมรกิา และไดต้ัง้กองลกูเสอืขึน้
เป็นประเทศที ่2 เมือ่กจิการลกูเสอืแพรห่ลายขึน้ ในปี พ.ศ.2451 ท่านลอรด์ บาเดน เพาเวลล ์ 
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จงึไดแ้ต่งหนงัสอืฝึกอบรมลูกเสอืขึน้ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการเรยีนการสอน โดยหนงัสอืเล่มดงักล่าวมี
ชื่อว่า “Scouting For Boys” และค าว่า “Scout” ซึง่ใชเ้รยีกแทน “ลูกเสอื” มคีวามหมายตามตวัอกัษร คอื 

S : Sincerityหมายถงึ ความจรงิใจ มนี ้าใสใจจรงิต่อกนั 
C : Courtesyหมายถงึ ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผูม้มีารยาทด ี
O : Obedienceหมายถงึ การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยูใ่นโอวาท 
U : Unityหมายถงึ ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั รูร้กัสามคัค ี
T : Thriftyหมายถงึ ความมธัยสัถ ์ใชท้รพัยากรอย่างประหยดั 
 

 

 ส าหรบัในประเทศไทยเอง กจิการลกูเสอื เริม่ตน้ขึน้เมือ่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
รชักาลที ่6 ทรงมพีระบรมราชองคก์ารโปรดเกลา้ฯ ใหส้ถาปนากองเสอืป่าขึน้ก่อน เมือ่วนัที ่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมขา้ราชการพลเรอืน ใหเ้รยีนรูว้ชิาการดา้นทหาร เพื่อเป็นก าลงั
ส ารองในยามเกดิศกึสงคราม และเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วยปราบปราม
โจรผูร้า้ย เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงัทรงเหน็ว่า ลกูเสอืจะช่วยใหค้นไทยรูจ้กัรกัชาต ิมมีนุษยธรรม มี
ความเสยีสละ สามคัค ีและมคีวามกตญัญกูระทัง่อกี 2 เดอืนถดัมา เมือ่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงเหน็ว่ากจิการเสอืป่าเจรญิก้าวหน้ามัน่คงดแีลว้ พระองคจ์งึมพีระบรมราชโองการจดัตัง้กอง
ลกูเสอืขึน้ ในวนัที ่1 กรกฎาคม ซึง่ถอืเป็นประเทศที ่3 ของโลกทีจ่ดัตัง้กองลกูเสอืขึน้ ต่อจากประเทศ
องักฤษ และสหรฐัอเมรกิา โดยผูท้ีไ่ดช้ื่อว่าเป็นลกูเสอืไทยคนแรก คอื “นายชพัพ ์บุนนาค”จากนัน้
นานาชาตใินยุโรปจงึจดัตัง้กองลกูเสอืของตนขึน้บา้ง ท าใหล้กูเสอืกลายเป็นองคก์ารสากล และมี
ความสมัพนัธก์นัทัว่โลก โดยถอืว่าลกูเสอืทัว่โลกเป็นพีน้่องกนัหมด 
 

 

 ลกูเสอืกองแรกของไทยก่อตัง้ขึน้ทีโ่รงเรยีนมหาดเลก็หลวงเรยีก เรยีกว่า “ลกูเสอืกรงุเทพฯ ที ่1”
ก่อนทีจ่ะขยายตวัไปจดัตัง้ตามโรงเรยีน และสถานทีต่่าง ๆ โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 
พระราชทานคตพิจน์ เพื่อใหเ้ดก็ทีจ่ะเขา้ประจ าการในกองลกูเสอืไดป้ฏญิาณตนว่า “เสยีชพีอย่าเสยีสตัย”์
ในสมยันัน้กจิการลกูเสอืไทยเลื่องลอืไปยงันานาชาตวิ่า “พระเจา้แผ่นดนิสยามทรงใฝ่พระทยัในกจิการ
ลกูเสอืเป็นอยา่งยิง่” ถงึกบัท าใหก้องลกูเสอืที ่8 ของประเทศองักฤษ ไดม้หีนงัสอืขอพระราชทานนาม
ลกูเสอืกองนี้ว่า “กองลกูเสอืในพระบาทสมเดจ็พระเจา้แผ่นดนิสยาม” ซึง่พระองคท์รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ พระราชทานใหต้ามความประสงค ์และลกูเสอืกองนี้ไดต้ดิเครือ่งหมายชา้งเผอืกทีแ่ขนเสือ้ทัง้
สองขา้ง และยงัปรากฏอยูต่ราบเท่าทุกวนัน้ีหลงัจากทรงสถาปนากจิการลกูเสอืขึน้มาแลว้ ได้ทรงโปรด
เกลา้ฯ ใหต้ราขอ้บงัคบัลกัษณะการปกครองลกูเสอื และตัง้สภากรรมการจดัการลกูเสอืแห่งชาติขึน้โดย
พระองค ์ทรงด ารงต าแหน่งสภานายก ต่อมาทุกครัง้ทีพ่ระองคเ์สดจ็ไปยงัจงัหวดัใดก็ตามกจ็ะทรง
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โปรดเกลา้ฯ ใหก้ระท าพธิเีขา้ประจ ากองลกูเสอืประจ าจงัหวดันัน้ ๆ ใหด้ว้ยและหลงัจาก
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่7 
กไ็ดท้รงฟ้ืนฟูกจิการลกูเสอือกีครัง้ โดยในปี พ.ศ.2470 พระองคโ์ปรดเกลา้ฯ ใหม้กีารชุมนุมลกูเสอื
แห่งชาตขิึน้เป็นครัง้แรกในบรเิวณพระราชอุทยานสราญรมยแ์ละจดัใหอ้บรมลกูเสอืหลายรุน่ กระทัง่
รุ่นสุดทา้ยในปี พ.ศ.2475 ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงการปกครองขึน้ กจิการลกูเสอืจงึไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ 
โดยรฐับาลไดจ้ดัตัง้หน่วยยุวชนทหาร และรบัเดก็ทีเ่คยเป็นลกูเสอืมาแลว้ มาฝึกวชิาทหาร ส่วน
กจิการลกูเสอืกข็ยายใหก้วา้งขวางขึน้ โดยมกีารจดัตัง้กองลกูเสอืเหล่าเสนาและลกูเสอืเหล่าสมทุร
เสนาขึน้ เพื่อฝึกรว่มกบัยวุชนทหาร ท าใหก้จิการลกูเสอืซบเซาลงบา้งในยคุนี้ 
 
 
 
 
 

ในปี พ.ศ.2490 กจิการลกูเสอืกลบัมาฟ้ืนฟูอกีครัง้ หลงัจากทางราชการไดจ้ดัชุมนุมลูกเสอืแห่งชาต ิ
และส่งเจา้หน้าทีใ่นกองลกูเสอืไปรบัการฝึกอบรมวชิาลกูเสอืตามมาตรฐานสากล และตามแบบนานาประเทศ 
กระทัง่มมีพีระราชบญัญตัลิกูเสอืบงัคบัใช ้โดยคณะกรรมการลกูเสอืแห่งชาตเิป็นผูบ้รหิาร
วตัถุประสงคข์องขบวนการลกูเสอืไดร้บัการปรบัปรงุและเน้นใหเ้หน็ชดัเจนรดักุม ยิง่ขึน้ มคีวามว่า
“คณะลกูเสอืแห่งชาตมิวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาลกูเสอืทัง้ทางกาย สตปัิญญา จติใจ และศลีธรรม ให้
เป็นพลเมอืงด ีมคีวามรบัผดิชอบสรา้งสรรคส์งัคมใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้า เพื่อความสุขและความ
มัน่คงของประเทศชาต”ิ การก าหนดวนัสถาปนาลกูเสอืแห่งชาตเิพื่อเป็นการระลกึถงึพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ผูท้รงก่อตัง้กจิการลกูเสอืไทยใหพ้ฒันารุง่เรอืง มาจวบจนทุกวนันี้ ทางราชการ
จงึก าหนดใหทุ้กวนัที ่1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลกูเสอืแห่งชาต”ิ หรอื “วนั
ลกูเสอื”โดยในวนัน้ีบรรดาลูกเสอืไทยจะจดักจิกรรมทีเ่ป็นการระลกึถงึพระมหากรณุาธคิุณของ
พระองคท์่าน รวมทัง้น าพวงมาลาไปถวายบงัคมทีพ่ระบรมรปูฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจดัใหม้ี
การสวนสนามในโรงเรยีน หรอืสถานทีต่่าง ๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศยั หรอืสนามกฬีาแห่งชาต ิทีทุ่ก 
ๆ ปี จะมเีหล่าลกูเสอืจ านวนกว่าหมื่นคนมารว่มเดนิสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าว
ทบทวนค าปฏญิาณต่อองคพ์ระประมขุคณะลกูเสอืแห่งชาต ิเพื่อประกาศความเป็นลกูเสอือยา่งแทจ้รงิ 
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ลกูเสือส ารอง : อาย ุ8-11 ปี เทยีบชัน้เรยีน ป.1-ป.4 มคีตพิจน์คอื ท าดทีีสุ่ด (DO YOUR BEST)  
ลกูเสือสามญั : อาย ุ12-13 ปี เทยีบชัน้เรยีน ป.5-ป.6 มคีตพิจน์คอื จงเตรยีมพรอ้ม (BE PREPARED)  
ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่่ : อาย ุ15-17 ปี เทยีบชัน้เรยีน ม.1-ม.3 มคีตพิจน์คอื มองไกล (LOOK WIDE)  
ลกูเสือวิสามญั : อาย ุ17-23 ปี เทยีบชัน้เรยีน ม.4-ม.6 มคีตพิจน์คอื บรกิาร (SERVICE)  
ลกูเสือชาวบ้าน : อาย ุ15-18 ปี มคีตพิจน์คอื เสยีชพีอยา่เสยีสตัย์ 
 

 ส่วนผูห้ญงิใหเ้รยีกว่า “เนตรนาร”ี และแบ่งประเภทเหมอืนลกูเสอื 
 ปี พ.ศ. 2463ไดจ้ดัส่งผูแ้ทนคณะลกูเสอืไทย จ านวน 4 คน ไปรว่มงานชุมนุมลกูเสอืโลก 
ครัง้ที ่1 (1st World Scout Jamboree) ซึง่จดัเป็นครัง้แรกของโลก ณ อาคารโอลมิเปีย กรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ 
 ปี พ.ศ. 2465คณะลกูเสอืไทย ไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมชัชาลกูเสอืโลก ซึง่ขณะนัน้ 
มสีมาชกิรวมทัง้สิน้ 31 ประเทศ ประเทศทัง้ 31 ประเทศนี้ นบัเป็นสมาชกิรุ่นแรก หรอืสมาชกิ
ผูก่้อการจดัตัง้ (Foundation Members) สมชัชาลกูเสอืโลกขึน้มา 
 ปี พ.ศ. 2467ไดจ้ดัส่งผูแ้ทนคณะลกูเสอืไทย 10 คน ไปรว่มงานชุมนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่2 
ณ ประเทศเดนมารก์ 
 ปี พ.ศ. 2468พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็สวรรคต เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 
2468 
 ปีพ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911)พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลที ่6  
ทรงก่อตัง้กจิการลกูเสอืไทย เมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 
 ปี พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) ส่งผูแ้ทนคณะลกูเสอืไทยไปรว่มงานชุมนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่1 
ณ ประเทศองักฤษ 
 ปี พ.ศ. 2465 (ค.ศ. 1922)คณะลกูเสอืแห่งชาต ิเขา้เป็นสมาชกิสมชัชาลกูเสอืโลก 
 ปี พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) ส่งผูแ้ทนคณะลกูเสอืไทยไปรว่มงานชุมนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่2 
ณ ประเทศเดนมารก์ 
 ปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) จดังานชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่1 (1st National 
Jamboree) 
 ปี พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) เป็นสมาชกิของส านักงานลูกเสอืภาคตะวนัออกไกล  
ซึ่งเพิง่จดัตัง้ขึน้ ขณะนัน้มปีระเทศสมาชกิอยู ่10 ประเทศ 
 ปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) เฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปีการลกูเสอืไทย 
 ปี พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962) เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
ภาคตะวนัออกไกล ครัง้ที ่3 (3rd Far East Scout Conference) ณ ศาลาสนัตธิรรม 
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1. ยคุก่อตัง้ (พ.ศ. 2454 – 2468)รวม 14 ปีอยูใ่นรชักาลที ่6 
 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454ทรงจดัตัง้กองเสอืป่า(Wild Tiger Corps) เพื่อใหข้า้ราชการและ
พลเรอืนไดม้โีอกาสฝึกหดัวชิาทหารเพื่อเป็นคุณ ประโยชน์ต่อตนเองและบา้นเมอืงในอนัทีจ่ะท าให้
รูจ้กัระเบยีบวนิยั มกี าลงัใจ ก าลงักายเขม้แขง็ มคีวามจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัชาต ิศาสนา และ
พระมหากษตัรยิ ์
 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454ทรงสถาปนาลกูเสอืไทย โดยตราขอ้บงัคบัลกัษณะปกครองลกูเสอื 
และจดัตัง้กองลกูเสอืขึน้ตามโรงเรยีน และสถานทีอ่นัสมควร และพระราชทานค าขวญัให้กบัลกูเสอืไว้
ว่า “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์จากนัน้ไดต้ัง้สภากรรมการกลางจดัการลกูเสอืแห่งชาตขิึน้  
โดยพระองคท์รงด ารงต าแหน่งสภานายกและหลงัจากนัน้พระมหากษตัรยิอ์งคต่์อมาทรง  
เป็นสภานายกสภาลกูเสอืแห่งชาตติลอดมาจนถงึปี พ.ศ. 2490 ในยคุนี้มเีหตุการณ์ส าคญั ๆ เช่น  
พ.ศ. 2454 - ตัง้ลกูเสอืกองแรกที ่โรงเรยีนมหาดเลก็ ( คอื โรงเรยีนวชริาวุธปัจจุบนั ) เป็นกองลกูเสอื 
ในพระองค ์เรยีกว่า กองลกูเสอืกรงุเทพฯ ที ่1 
 ปี พ.ศ. 2458พระราชทานเหรยีญราชนิยมใหแ้ก่ลกูเสอืโท ฝ้าย บุญเลีย้ง  
(ต่อมาเป็นขนุวรศาสน์ดรณุกจิ) 
 ปี พ.ศ. 2459ตัง้โรงเรยีงผูก้ ากบัลกูเสอืในพระบรมราชปูถมัภข์ึน้ ณ สโมสรเสอืป่า 
จงัหวดัพระนคร หลกัสตูร 2 เดอืน เปิดได ้4 ปีกล็ม้เลกิ 
 ปี พ.ศ. 2463ส่งผูแ้ทนลกูเสอืไทย 4 คน ไปรว่มงานชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่1  
(World Scout Jamboree) ณ โคลมัเบยี กรงุลอนดอน ประเทศองักฤษ โดยม ีนายสวสัดิ ์สุมติร  
เป็นหวัหน้าคณะ 
 ปี พ.ศ. 2465คณะลกูเสอืไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชกิของสมชัชาลกูเสอืโลก เป็นกลุ่มแรก 
มปีระเทศต่างๆ รวม 31 ประเทศ และถอืเป็นสมาชกิผูก่้อตัง้ (Foundation Members) ขององคก์าร 
ลกูเสอืโลก 
 ปี พ.ศ. 2467ส่งผูแ้ทนคณะลกูเสอืไทย 10 คน ไปรว่มงานชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่2  
ณ ประเทศ เดนมารก์โดยพระยาภรตราชา เป็นหวัหน้าคณะ 
 ปี พ.ศ. 2468การลกูเสอืไทยสญูเสยีพระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทยรชักาลที ่6 
 
2. ยคุส่งเสริม (พ.ศ. 2468 – 2482)สมยัรชักาลที ่7 จนถงึสงครามโลกครัง้ที ่2 ยคุนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
 2.1 ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง รชัการท่ี 7 ยงัทรงเป็นสภานายกสภากรรมการ
กลางจดัการลูกเสือแห่งชาติอยู่ 
 ปี พ.ศ. 2470มกีารชุมนุมลูกเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่1 (1st National Scout Jamboree)  
ณ พระราชอุทยาน สราญรมย ์กรงุเทพฯ และก าหนดใหม้งีานชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ต่อไปในทุกๆ 3 ปี 
 ปี พ.ศ. 2472ส่งผูแ้ทนไปรว่มชุมนุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่3 ณ ประเทศองักฤษ 
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 ปี พ.ศ. 2473มกีารชุมนุมลูกเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่2 ณ พระรามราชนิเวศน์ จงัหวดัเพชรบุร ี
ซึง่มคีณะลกูเสอืต่างประเทศจากญี่ปุ่ นมารว่มงานดว้ย โดยจดัหลกัสตูร 2 เดอืน ด าเนินการได ้2 ปี  
กล็ม้เลกิ เพราะเปลีย่นการปกครอง 
 2.2 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง รชักาลท่ี 7 ก่อนสละราชสมบติัและรชักาล
ท่ี 8 จนถึงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2475 – 2482) 
 ปี พ.ศ. 2475หลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง ไดจ้ดัตัง้ “ลกูเสอืสมทุรเสนา” ขึน้อกีหนึ่งเหล่า โดย
จดัตัง้กองลกูเสอืเหล่าสมทุรเสนาในจงัหวดัแถบชายทะเลเพื่อใหเ้ดก็ในทอ้ง ถิน่มคีวามรู ้
ความสามารถในวทิยาการทางทะเล 
 ปี พ.ศ. 2476 ตัง้กรมพลศกึษาขึน้ในกระทรวงศกึษาธกิาร โดยมกีองลกูเสอือยูใ่นกรมพลศกึษา 
และส่งผูแ้ทนไปรว่มชุมนุมลูกเสอืโลกครัง้ที ่4 ประเทศฮงัการ ีโดยมนีายอภยั จุนทวมิล เป็น หวัหน้า 
   - ไดจ้ดัท าตราคณะลกูเสอืแห่งชาตขิึน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ทีค่ณะลกูเสอืต่างๆ
ทัว่โลก ต่างกม็ตีราคณะลกูเสอืของตนเองทัง้สิน้ โดยจดัท าตราเป็นรปู (Fleur de lis) กบั รปูหน้าเสอื
ประกอบกนั และมตีวัอกัษรค าขวญัอยูภ่ายใตว้่า “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์ และ ประกาศ ใชต้ราประจ า
คณะลกูเสอืแห่งชาต ิและกฎลกูเสอื 10 ขอ้ 
   - เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอื ซึง่เรยีกในทางราชการว่า การฝึกอบรม 
วชิาพลศกึษา (ว่าดว้ยลกูเสอื) ประจ าปี 2478 เป็นเวลา 1 เดอืน 
   - ประกาศตัง้ลกูเสอืสมทุรเสนา พ.ศ. 2479 ประกาศใชห้ลกัสตูรลกูเสอืเสนา 
และสมุทรเสนา 
   - พระราชบญัญตัธิง พ.ศ. 2479 ก าหนดลกัษณะธงประจ ากองคณะลกูเสอืแห่งชาต ิ 
และธงประจ ากองลกูเสอื 
 ปี พ.ศ. 2482 พระราชบญัญตัลิกูเสอืขึน้สิง่ส าคญัคอืใหค้ณะลกูเสอืแห่งชาตมิสีภาพเป็นนิติ
บุคคลได ้จดัตัง้สภากรรมการกลางจดัการลูกเสอืแห่งชาต ิจงัหวดัลกูเสอื อ าเภอลกูเสอื  
และ แบ่งลกูเสอืออกเป็น 2 เหล่า คอื ลกูเสอืเสนา และลกูเสอืสมทุรเสนา 
   - มพีระราชบญัญตัใิหท้รพัยส์นิกองเสอืป่าเป็นของคณะลกูเสอืแห่งชาติ 
   - รฐับาลไดจ้ดัตัง้ “ยวุชนทหาร” ขีน้มาซอ้นกบักจิการลกูเสอื การฝึกยวุชนทหาร
แตกต่างจากการฝึกลกูเสอื โดยเป็นการฝึกเยาวชนของชาตใินทางทหารอย่างแทจ้รงิ 
 
3. ยคุประคบัประคอง (พ.ศ. 2483 – 2489) ระยะน้ีลกูเสอืซบเซาลงมาก เนื่องจากอยูภ่าวะสงคราม 
 ปี พ.ศ. 2485 มกีารออกพระราชบญัญตัลิกูเสอื (ฉบบัปี พ.ศ. 2485) มสีาระส าคญัคอื 
ก าหนดใหพ้ระมหากษตัรยิ ์ทรงด ารงต าแหน่งบรมราชปูถมัภค์ณะลกูเสอืแห่งชาต ิ
 ปี พ.ศ. 2488 สงครามโลกครัง้ที ่2 สิน้สุด การลกูเสอืเริม่ฟ้ืนฟูทัว่โลก 
 ปี รชักาลท่ี 8 เสดจ็นิวตัสิู่พระนคร และถูกลอบปลงพระชนม ์
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 27 
 

4. ยคุก้าวหน้า (พ.ศ. 2489 – 2514)  เริม่ตน้ รชักาลที ่9 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื 
 4.1 ระยะเร่ิมก้าวหน้า (พ.ศ. 2489 – 2503) 
 ปี พ.ศ. 2496 เริม่ด าเนินการสรา้งค่ายลกูเสอืวชริาวุธ ต าบลบางพระ อ าเภอศรรีาชา 
จงัหวดัชลบุร ี
 ปี พ.ศ. 2497  มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาตคิรัง้ที ่3 ณ สนามกฬีาแห่งชาต ิ
 ปี พ.ศ. 2500 ส่งผูแ้ทนจากประเทศไทยไปรว่มชุมนุมลูกเสอืโลกครัง้ที ่9  
ณ ประเทศองักฤษ เพื่อเฉลมิฉลองอายคุรบ 100 ปี ของลอรด์ เบเดน โพเอลล ์
 ปี พ.ศ. 2501 
   - เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง ขัน้ความรูเ้บือ้งตน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย 
   - จดัตัง้กองลกูเสอืส ารองกองแรกขึน้ในประเทศไทย 5 สงิหาคม 2501  
 ปี พ.ศ. 2503 
   - เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง ขัน้วดูแบดจ ์ครัง้ที ่1  
ณ พระต าหนกัอ่าวศลิา จงัหวดัชลบุร ี
   - ส่งผูแ้ทนไปรว่มประชุมสมชัชาลกูเสอืโลกครัง้ที ่2 ณ ประเทศพมา่ 
 4.2 ระยะก้าวหน้า (2504 – 2514) 
 ปี พ.ศ. 2504 
   - มกีารชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่4 ณ สวนลุมพนิี พระนคร เพื่อเฉลมิฉลอง 
ทีค่ณะลกูเสอืไทยมอีายคุรบ 50 ปี 
   - เปิดการฝึกอบรมวชิาผูก้ ากบัลกูเสอืสามญั ขัน้วดูแบดจ ์รุน่ที ่1 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
   - วางศลิาฤกษ์ศาลาวชริาวุธ 
 ปีพ.ศ. 2505 พลเอกถนอม กติตขิจร รองนายกรฐัมนตร ีเปิดค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 

   - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 รชักาลที ่9 ทรงประกอบพธิเีปิดศาลาวชริาวุธปี พ.ศ. 2506 
   - เปิดการฝึกอบรมผูก้ ากบัลูกเสอืวสิามญั ขัน้วดูแบดจ ์รุ่นที ่1 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 

   - จดัตัง้กองลกูเสอืวสิามญั วนัที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2506 
   - ไดม้กีารฝึกอบรมลกูเสอืชาวบา้นขึน้ครัง้แรก ณ อ าเภอด่านชา้ง จงัหวดัเลย โดยกอง
ก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นผูร้เิริม่ด าเนินการ ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯทรงรบั
กจิการลกูเสอืชาวบา้นไวใ้นพระบรมราชานุเคราะห์ 
  - ส่งผูแ้ทนคณะลกูเสอืไทยเขา้ไปรว่มการประชุมลกูเสอืโลกครัง้ที ่13 ณ ประเทศญี่ปุ่ น 
 
5. ยคุประชาชน (พ.ศ. 2514 – ปัจจบุนั)  เนื่องจากปี 2514 เป็นปีทีม่กีารฝึกอบรมลกูเสอืชาวบา้นเป็นครัง้แรก 

 ปี พ.ศ. 2516 
   - รบักจิการลกูเสอืชาวบา้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะลกูเสอืแห่งชาติ 

   - กระทรวงศกึษาธกิารมคี าสัง่ใหน้ าวชิาลกูเสอืเขา้อยูห่ลกัสตูรโรงเรยีน 
   - มกีารจดัตัง้กองลกูเสอืวสิามญัขึน้ในโรงเรยีน 
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   - รชักาลที ่9 ทรงประกอบพธิเีปิดการชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่8 ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ 
 ปี พ.ศ. 2518 
   - ส่งผูแ้ทนไปรว่มการประชุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่14 ณ ประเทศเดนมารก์ 

   - ส่งผูแ้ทนเขา้รว่มประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก ครัง้ที ่14 ณ ประเทศเดนมารก์ 
   - นายแพทย ์บุญสม มารต์นิ ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการลกูเสอืโลกจากการประชุม
สมชัชาลกูเสอืโลก ครัง้ที ่28 ณ เมอืงดาการ ์ประเทศเซเนกลั 
 ปี พ.ศ. 2536 เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก ครัง้ที ่13 ณ กรงุเทพฯ  
( 33rd World Scout Conference) 
 ปี พ.ศ. 2544 จดังานชุมนุมลกูเสอืแห่งชาต ิครัง้ที ่16 / งานชุมนุมเตรยีมงานชุมนุมลกูเสอืโลก 
ครัง้ที ่20 (16th National Jamboree / Pre 20th Scout Jamboree, 2003) เพื่อเฉลมิฉลองครบรอบ 
90 ปี คณะลกูเสอืไทย 
 28 ธนัวาคม 2544 เป็นเจา้ภาพจดังานชุมนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่20 (20th 7 ,dik8, 2547 
World Scout Jamboree, 2003) ณ บรเิวณหาดยาว ฐานทพัเรอืสตัหบี อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี
ซึง่มเียาวชนลกูเสอืชาย – หญงิ กว่า 30,000 คน จาก 151 ประเทศทัว่โลกมารว่มงาน 
 5-9 ธนัวาคม 2546จดังานชุมนุมลกูเสอืมฮูบิบาห ์(12th Muhibbah Jamboree)  
ณ ค่ายลกูเสอืไทยเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัตรงั มลีกูเสอืไทย จ านวน 1,266 คน และลกูเสอื
ต่างประเทศในแถบชายแดนภาคใตไ้ดแ้ก่ มาเลเซยี 15 คน ศรลีงักา 4 คน และสหรฐัอเมรกิา 6 คน 
เขา้รว่มงานทัง้สิน้ 1,736 คน 
 20-24 กรกฏาคม 2547 จดังานชุมนุมผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืครัง้ที ่3 (INDABA)  
ณ ค่ายลกูเสอืวชริาวุธ อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีมผีูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืเขา้รว่มงานชุมนุมฯ 
จ านวน 3,500 คน 
 *หมายเหต่ใุนสมยัรชักาลที9่ ไดม้กีารจดัตัง้ค่ายลกูเสอืระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอ 
ทัว่ประเทศ เพื่อเป็นทีฝึ่กอบรมลกูเสอื และผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เร่ือง  ไก่กบัสุนัขจ้ิงจอก 

 
 สุนขัจิง้จอกตวัหนึ่งคอยเดนิวนเวยีนอยูใ่กล้ๆ  กบัเลา้ไก่  สรา้งความหวาดกลวัใหก้บัลกูไก่
มาก  ไก่ตวัหนึ่งจงึบนิขึน้ไปอยูบ่นรัว้และเฝ้าจบัตาดูสุนัขจิง้จอกดว้ยความหวาดกลวั  เมือ่ใดทีเ่จา้
สุนขัจิง้จอกขยบัตวัเขา้มาใกล ้ มนักจ็ะบนิหนีไปอย่างรวดเรว็  ท าใหไ้ก่ตวัอื่น ๆ เยาะเยย้ถากถางใน
การกระท าของมนั  และดหูมิน่ว่ามนัขีข้ลาด 
 เจา้ไก่ไดฟั้งดงันัน้กต็อบออกไปว่า  “เจา้จะเรยีกขา้ว่าอยา่งไรกไ็ดแ้ต่ส าหรบัขา้เองรูจ้กัพษิ
สงของสุนขัจิง้จอกด ีและขา้แน่ใจว่า ถา้มสีกัครัง้หนึ่งทีเ่จา้ไดเ้ผชญิหน้ากบัสุนัขจิง้จอกเช่นเดยีวกบัที่
ขา้เคยนัน้ พวกเจา้กอ็าจจะมสีภาพไมผ่ดิไปจากขา้อยา่งแน่นอน”  
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: การยอมรบัว่าตนเป็นคนขลาด  แต่รูจ้กัระวงัภยั  ดกีว่าเสแสรง้เป็นคนกลา้หาญ   
แลว้ตอ้งพบจดุจบในภายหลงั 
 
ท่ีมาของเรื่อง  :  แฮปป้ีคดิส.์ 100 นิทานอสีป.2548 : 10 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
ประวติัการ
ลกูเสือไทยฯ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผา่น ไม่
ผา่น 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

 เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คณุภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยไม่ตอ้งตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดไดบ้างสว่น 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยมกีารตกัเตอืน
เป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
บางสว่นแต่ยงัไม่
ชดัเจนและใหค้วาม
ร่วมมอืในการท า
กจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

ไม่สามารถ 
อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ 
ทีก่ าหนดและไม ่
ใหค้วามรว่มมอืในการ
ท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี  2 หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  3  เร่ือง การพฒันาตนเอง    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1. ลกูเสอืสามารถเป็นแบบอยา่งและแนะน าผูอ้ื่นใหม้คีวามรกัชาต ิยดึมัน่ในศาสนา และ

เทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิไ์ด ้
 2 . ลกูเสอืสามารถแปลความหมายและปฏบิตัตินตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการได้ 
2. เน้ือหา 

1. การปฏบิตัตินที่แสดงออกถงึ ความรกัชาต ิการยดึมัน่ในศาสนา การเทดิทูนสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์

2.ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 ใบความรูท้ี ่1 เรือ่ง สถาบนัหลกัทีค่วรเทดิทนู 
3.2 ใบงานที ่1 เรือ่ง สถาบนัหลกัทีค่วรเทดิทูน 

 3.3 ใบความรูท้ี ่2 เรือ่ง ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
 3.4 ใบงานที ่2 เรือ่ง ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
 3.5 ใบความรูท้ี ่3 เรือ่ง ระบบการปกครองทอ้งถิน่ของประเทศไทย 
 3.6 ใบงานที ่3 เรือ่ง ระบบการปกครองทอ้งถิน่ของประเทศไทย 
 3.7 ใบความรูท้ี ่4 เรือ่ง การช่วยเหลอืเพื่อนบา้น 
 3.8 ใบงานที ่4 เรือ่ง การช่วยเหลอืเพื่อนบา้น 
 3.9 ใบความรูท้ี ่5 เรือ่ง หน้าทีพ่ลเมอืง 
 3.10 ใบงานที ่5 หน้าทีพ่ลเมอืง 

3. เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง เทวดากบัอูฐผูโ้งเ่ขลา 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง อยา่เกยีจครา้น 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึเรือ่ง 3 สถาบนัหลกัทีค่วรเทดิทูนและ 
เรือ่งค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอื แจกใบความรู ้และใบงานใหก้บัลกูเสอื ตามทีก่ าหนดใหแ้ต่ละหมูแ่ละ
ใหร้ว่มกนัอภปิรายกลุ่ม  
 3) ลกูเสอืแต่ละหมูช่่วยกนัศกึษาใบความรูแ้ละใบงาน แลว้น าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่  
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุบทเรยีนใหเ้ป็นในทศิทางเดยีวกนั 
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4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นคตสิอนใจ เรือ่ง เทวดากบัอูฐผูโ้งเ่ขลา 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
 
เพลง 

เพลงอย่าเกียจคร้าน 
อยา่เกยีจครา้นการท างาน   นะพวกเรา 

    งานหนกังานเบา   เหนื่อยแลว้เราพกัผ่อนกห็าย 
    ไมท่ างาน      หลบหลกีงาน     ดว้ยเกยีจครา้น   
    เอาแต่สบาย  แก่จนตาย   ขอท านายว่าไมเ่จรญิ                                                                  
    แก่จนตาย   ขอท านายว่าไมเ่จรญิ 
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ใบความรู้ท่ี 1 

เร่ือง  3 สถาบนัหลกัทีค่วรเทดิทนู 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบนัชาติ 
ความรกัชาต ิชาต ิหมายถงึ แผ่นดนิทีม่ปีระชาชนยดึครอง มอีาณาเขตทีแ่น่นอน มกีาร

ปกครองเป็นสดัส่วน มผีูน้ าเป็นผูป้กครองประเทศและประชาชนทัง้หมด ดว้ยกฎหมายทีป่ระชาชนใน
ชาตนิัน้ก าหนดขึน้ เช่น ประเทศไทย มอีาณาเขต มเีนื้อทีป่ระมาณ 513,115 ตารางกโิลเมตร มี
ประชากรประมาณ 66.7 ลา้นคน (พ.ศ. 2555) มกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมุข มศีาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจ าชาต ิมวีฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณ ีเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาตขิองตนเอง สบืทอดกนัมาจากบรรพ
บุรษุเป็นเวลายาวนาน ผูท้ีม่คีวามรกัชาต ิจะช่วยกนัปกป้องรกัษาชาต ิไมใ่หศ้ตัรมูารกุรานหรอืท ารา้ย
ท าลาย เพื่อใหล้กูหลานไดอ้ยูอ่าศยัต่อไป และท านุบ ารงุบา้นเมอืงให้เจรญิรุง่เรอืง ใหอ้ยูร่ว่มกนัดว้ย
ความสงบสุขสบืไป ส่วนผูท้ีไ่มร่กัชาต ิกจ็ะผูท้ีค่ดิไมด่ต่ีอชาต ิเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นเขา้มาท ารา้ย ท าลาย 
แลว้ยดึครองประเทศชาต ิสรา้งความแตกแยกใหค้นในชาต ิน าความเสื่อมเสยีมาใหป้ระเทศชาติ
บา้นเมอืง 

 

สถาบนัศาสนา 
 จากการศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของศาสนาพบว่าศาสนาเกดิจากความตอ้งการดา้นจติใจ
ของมนุษย ์เพื่อสรา้งความรูส้กึมัน่คงและปลอดภยัทางดา้นจติใจ กล่าวคอื มนุษยส์มยัก่อนมคีวามรู้
ความสามารถจ ากดั ขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของปรากฏการณ์ธรรมชาต ิจงึคดิว่าเหตุการณ์
ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในชวีติและสิง่แวดลอ้มของตนนัน้ เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น ้าท่วม แผ่นดนิไหว โรคระบาด 
เป็นตน้ เกดิจากอ านาจลกึลบัและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์มนุษยจ์งึพากนักราบไหวบู้ชา เซ่นสรวง เพื่อหวงัจะให้
ดวงวญิญาณอ านาจลกึลบั หรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิน์ัน้พงึพอใจ จะไดช่้วยคุม้ครองปกป้องรกัษาพวกตน ซึง่
ความคดิเช่นนี้ไดท้ าใหเ้กดิระบบความเชื่อต่างๆ และสถาบนัศาสนาขึน้ในทีสุ่ดกลุ่มสงัคมในสถาบนั
ศาสนา  ทีส่ าคญัไดแ้ก่ คณะสงฆ ์และกลุ่มผูป้ฏบิตัธิรรม โดยมตี าแหน่งหรอืสถานภาพทางสงัคม
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ต่างๆ กนั ต่างมบีทบาทหน้าทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัตามสถานภาพทางสงัคมดงักล่าวเป็นแบบแผน
พฤตกิรรมในการประพฤตปิฏบิตัตินของสมาชกิ  โดยทัว่ไปแบบแผนพฤตกิรรมในการปฏบิตัขิอง
สมาชกิในสงัคม ยอ่มเป็นไปตามหลกัธรรมของศาสนาทีต่นนบัถอื และเป็นไปตามประเพณทีาง
ศาสนานัน้ ๆ  กจิกรรมของประเพณีทางศาสนามคีวามส าคญัในการสรา้งความรูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนั
เดยีวกนัของสมาชกิในสงัคมสรา้งความเป็นปึกแผ่นใหแ้ก่สงัคมสรา้งเสรมิและถ่ายทอดวฒันธรรมแก่
สงัคมควบคุมสมาชกิใหป้ฏบิตัติามบรรทดัฐานของสงัคมสนองความตอ้งการทางจติใจแก่สมาชกิเมือ่
สมาชกิเผชญิกบัปัญหาต่าง ๆ 
 
สถาบนัพระมหากษตัริย ์

ประเทศไทยมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุของประเทศตลอดมา พระมหากษตัรยิข์องไทย
ไดท้รงปกครองแผ่นดนิดว้ยทศพธิราชธรรม ไดท้รงบ าบดัทุกขบ์ ารงุสุขของประชาชน ไดท้รงท านุ
บ ารงุบา้นเมอืงใหม้คีวามเจรญิมัน่คงก้าวหน้าในดา้นต่างๆ บางพระองคไ์ดท้รงกอบกู้เอกราชของชาติ
ดว้ยความกลา้หาญและเสยีสละ อาท ิสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช สมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช บาง
พระองคไ์ดท้รงด าเนินวเิทโศบายทีช่าญฉลาดท าใหป้ระเทศไทยสามารถรกัษาเอกราชอธปิไตยไวไ้ด้
จนทุกวนัน้ี เช่นพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระปิยมหาราชชาตไิทยของเรามกีาร
ววิฒันาการมาตัง้แต่เริม่รวมชาตริวมแผ่นเดนิ ก่อร่างสรา้งเมอืงตัง้แต่ อดตี จนมาเป็นประเทศชาตทิุก
วนัน้ีกเ็พราะสถาบนัพระมหากษตัรยิส์ถาบนัพระมหากษตัรยิย์งัเป็นสถาบนัทีอ่ยูใ่นหวัใจของ
ประชาชน เป็นสถาบนัทีเ่คารพ สกัการะเหนือเกลา้เหนือกระหมอ่มของปวงชนชาวไทยทุกๆ คน ผูใ้ด
หรอืใครจะมาล่วงเกนิพระราชอ านาจไมไ่ด้ ในสมยัสุโขทยัสถาบนัพระมหากษตัรยิเ์ปรยีบเสมอืนพ่อ
ของประชาชน ทรงเป็นสมมุตเิทพหรอืเป็นเทวดาโดยสมมตุแิละทรงมพีระราชอ านาจในการปกครอง
ทรง เป็นองคอ์ธปัิตยส์งูสุดในการปกครองบา้นเมอืง ทรงปกครองบา้นเมอืงดว้ยหลกัธรรมะโดยมี
ทศพธิราชธรรม และธรรมะหลกัส าคญัต่างๆ ในการปกครองจนท าใหไ้พร่ฟ้าประชาราษฎรอ์ยูเ่ยน็เป็น
สุข ทรงครองราชยป้์องเมอืง ท านุบ ารงุบา้นเมอืง ศาสนา และสงัคมมาจนถงึทุกวนันี้ แมว้่าประเทศ
ไทยจะมรีปูการปกครองระบอบประชาธปิไตย พระราชอ านาจของสถาบนัพระมหากษตัรยิก์ม็ทิรง
เสื่อมถอย แต่สถาบนัพระมหากษตัรยิก์ลบัเป็นทีเ่คารพสกัการะจากประชาชนมากเช่นเดมิไม่มี
เปลีย่นแปลง 
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ใบความรู้ท่ี  2 
เร่ือง ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

 
 

1.มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
 ซึง่เป็นสถาบนัหลกัของชาตใินปัจจบุนั ทุกชาตจิะพฒันาไดห้ากเสาหลกัหรอืสถาบนัหลกัของ
ชาตเิขม้แขง็ดว้ยความรกัอย่างถูกวธิขีองคนในชาต ิสถาบนัหลกัของชาตมิคีวามเขม้แขง็อยา่งสมดุลดี
งาม ชาตบิา้นเมอืงสงบคนรกัในความเป็นไทยและชาตขิองเรา พรอ้มไปกบัยดึมัน่ในหลกัธรรมค าสอน
ของศาสนาขดัเกลาใจคนมคีุณธรรม และยดึมัน่ในการเคารพรกัพรอ้มทัง้เทดิทูนสถาบนั
พระมหากษตัรยิไ์วอ้ยูเ่หนือสิง่ใด             
2. ซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน  
 มอุีดมการณ์ในสิง่ทีด่งีามเพื่อส่วนรวม  เรือ่งนี้สรปุไดส้ัน้ๆว่า คนไทยตอ้งมคี่านิยมจติ
สาธารณะ ซื่อสตัยไ์มค่ดโกงไมเ่อาเปรยีบคนอื่น เสยีสละเพื่อส่วนรวมไมเ่หน็แก่ตวั อดทน และมี
อุดมการณ์ต่อส่วนรวม จติส านึกนี้ใครเหน็ใครกช็ม              
3. กตญัญ ูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย ์ 
 ขอ้นี้เป็นคุณลกัษณะเด่นของคนไทยทุกยคุสมยัอยูแ่ลว้ที่แสดงถงึการรูจ้กับุญคุณ ปฏบิตัติาม
ค าสัง่สอน  แสดงความรกั  ความเคารพ  ความเอาใจใส่  รกัษาชื่อเสยีง  และตอบแทนบุญคุณของพ่อ
แม ่ ผูป้กครอง  และครอูาจารย ์             
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม   
 ประเทศชาตจิะพฒันาไดบุ้คลากรของคนในชาตติอ้งมคีุณภาพ ไมว่่าจะเป็นทางวชิาการและ
ทางทกัษะความสามารถ คนในชาตมิปัีญญามคีวามรู ้คนในชาตอิกีส่วนกส็นบัสนุนในภูมปัิญญา
ความรูข้องคนไทยดว้ยกนั เพื่อสรา้งค่านิยมใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน เชดิชคูนมปัีญหาใหม้ากกว่าคนมทีรพัยส์นิ
เงนิตรา 
 5. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
 เรามวีฒันธรรมประเพณอีนัดงีามมากมายทดัเทยีมระดบัโลก เพราะบูรพกษตัรยิข์องไทยแต่
โบราณรกัษาสิง่เหล่านี้ไว ้เรื่องนี้สอดคลอ้งกบัสถาบนัหลกัของชาตทิัง้หมด ทัง้สถานทีท่ ัง้ทีส่รา้งเอง
และธรรมชาต ิสิง่ของทีป่ระดษิฐอ์ยา่งประณตีโดยคนในชาตเิรา บุคคลส าคญั รวมไปถงึหนงัสอืและ
องคค์วามรู ้ภูมปัิญญาชาตไิทยเรา มารกัษา ท านุบ ารงุ สรา้งสรรคข์ึน้มาแสดงถงึการเหน็
คุณค่า ความส าคญั ภาคภูมใิจ อนุรกัษ์ สบืทอดวฒันธรรม 
 6. มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น 
  เผื่อแผ่และแบ่งปัน มจีติใจโอบออ้มอาร ีช่วยเหลอืผูอ้ื่นเท่าทีช่่วยได ้ 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยท่ีถกูต้อง 
 การปฏบิตัตินตามหน้าทีแ่ละสทิธขิองตนเอง เคารพสทิธขิองผูอ้ื่นภายใตก้ารปกครองตาม
ระบอบประชาธปิไตย 
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8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
 ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ คนไทยตอ้งซมึซาบ จากการเขา้แถว เคารพในการมรีะเบยีบวนิัย 
จะสรา้งการเรยีนรูไ้ปถงึการเคารพบุคคลอื่น จากนัน้เราก็ 
จะหนกัแน่นในการเคารพกฎหมาย 
 9. มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ท า การด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล  
มภีูมคิุม้กนัในตวัทีด่รีูป้ฏบิตั ิตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9              
10. รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 รูจ้กัอดออมไวใ้ชเ้มือ่ยาม
จ าเป็น มไีวพ้อกนิพอใช ้ถา้เหลอืกแ็จกจา่ย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมือ่มคีวามพรอ้ม โดยมี
ภมูคิุม้กนัทีด่ ีเศรษฐกจิพอเพยีงไมไ่ดเ้ป็นการขดัแยง้กบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งทีฝ่่ายไม่
หวงัดจีงใจโจมต ีแต่เป็นการพยงุการเตบิโตเศรษฐกจิในแต่ละการพฒันาใหม้กีารเตบิโตทีเ่ป็นไปอยา่ง
ยัง่ยนื ไมใ่ช่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีห่วอืหวา แจกรถ ปลดหนี้ ใหบ้า้น แบบทีร่ฐับาลทีแ่ลว้
เพาะเชือ้เอาไว ้
11. มีความเข้มแขง็ทัง้ร่างกายและจิตใจ 
 ไมย่อมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรอืกเิลส มคีวามละอาย เกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 
ย า้ตรง "ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรอืกเิลส มคีวามละอาย เกรงกลวัต่อบาป" ตวัอย่างผ่านไป
หมาดๆ กรณผีูว้่าการรถไฟคนทีแ่ลว้ 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ 
 มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน เป็นการปฏบิตัตินและใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาต ิหากคนไทยยดึมัน่ตามค่านิยมชาตทิีเ่น้นทัง้เรือ่งการพฒันา
ตวัเองทัง้ในดา้นความสามารถ ทัง้คุณธรรม ศลีธรรม เพื่อรว่มมอืกนัท าใหช้าตบิา้นเมอืงและส่วนรวม
ดขีึน้ เหล่านี้ลว้นดทีัง้นัน้ สิง่เหล่านี้ลว้นยิง่ตอ้งเผยแพรใ่หข้ึน้ใจ ใหฝั้งใจ วนัใดคนไทยเขม้แขง็ ชาติ
เรากจ็ะเขม้แขง็ 
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ใบความรู้ท่ี  3 

เร่ือง  ระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศไทย 

 

 การปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืการปกครองทอ้งถิน่ เป็นรปูแบบการปกครองทีจ่ าเป็นและมี
ความส าคญัในทางการเมอืงการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอยา่งยิง่ชุมชนทีม่กีารปกครองระบบ
ประชาธปิไตย ซึง่กล่าวในทางทฤษฎแีละแนวความคดิทางปกครอง จะเหน็ไดว้่า รฐับาลซึง่เป็นกลไก
ในการบรหิารการปกครองของรฐันัน้ ยอ่มมภีาระหน้าทีอ่ยา่งมากมายในการบรหิารประเทศให้
ประชาชนไดร้บัความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชวีติ (Well Being) อกีทัง้ความมัน่คง
แห่งชาตทิัง้ในทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม (National Security) แต่ยอ่มเป็นไปไมไ่ดท้ีร่ฐับาลจะ
ดแูลและจดัท าบรกิารใหก้บัประชาชนไดท้ัว่ถงึทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกดิปัญหาเกีย่วกบั
ความล่าชา้ในการด าเนินงาน การทีอ่าจจะไมส่นองตอบต่อความตอ้งการของแต่ละชุมชนได ้และ
รวมทัง้ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบังบประมาณ (Budget) และตวับุคคลหรอืเจา้หน้าทีด่ าเนินงานใหท้ัว่ถงึได้ เมือ่
เป็นดงันี้ การลดภาระของรฐับาลโดยการใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มในการปกครองตนเองเพื่อ
การสนองตอบต่อความตอ้งการของชุมชน จะไดเ้กดิความสะดวก รวดเรว็ และตรงกบัความมุง่
ประสงคข์องชุมชนนัน้ ๆ จงึเป็นผลใหก้ารปกครองทอ้งถิน่มบีทบาทและความส าคญัเกดิขึน้ 
 รปูแบบการปกครองส่วนทอ้งถิน่ ส าหรบัการปกครองทอ้งถิน่ของไทยในปัจจุบนัม ี2 รปูแบบ 
ดว้ยกนัคอื 
 1. รปูแบบการปกครองทอ้งถิน่ทัว่ไป ไดแ้ก่ 
       1) องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื สภาองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูก้ ากบัดแูล 
       2) เทศบาล มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ีโดยมผีูว้่า
ราชการจงัหวดัเป็นผูก้ ากบัดูแล 
       3) องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื สภาองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบล และนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยมนีายอ าเภอเป็นผูก้ ากบัดูแล 
2. รปูแบบการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ ซึง่มฐีานะเป็นทบวงการเมอืง และนิตบิุคคล โดยใน
ประเทศไทยมอียู ่2 แห่งคอื 
       1) กรงุเทพมหานคร มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร สภา
กรงุเทพมหานคร และสภาเขต 
       2) เมอืงพทัยา มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื สภาเมอืงพทัยา นายกเมอืงพทัยา 
 การปกครองทอ้งถิน่ของไทยในปัจจุบนัมหีลายรปูแบบแตกต่างกนัออกไปตามความ
เหมาะสมกบัสภาพของแต่ละทอ้งถิน่ โดยในสภาวการณ์ทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืง ไดท้ าใหป้ระชาชนมคีวามตื่นตวั และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปกครองตนเองมาก
ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการรบัรูข้า่วสารและการมสี่วนรว่มทางการเมอืงในรปูแบบต่าง ๆ ประกอบกบัการ
พฒันาของประเทศไดท้ าใหท้อ้งถิน่มคีวามเจรญิขึน้เป็นล าดบั จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุ

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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รปูแบบการปกครองทอ้งถิน่ไทยทีม่อียูใ่นปัจจบุนัใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อใหห้น่วยการปกครองทอ้งถิน่สามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมี
ประสทิธภิาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่และเสรมิสรา้งการมสี่วนรว่ม
ของประชาชนในการปกครองตนเองใหม้ากทีสุ่ด อนัเป็นเป้าหมายส าคญัของการกระจายอ านาจการ
ปกครอง แต่ทัง้นี้ การทีจ่ะเปลีย่นแปลงรปูแบบโครงสรา้ง อ านาจหน้าทีข่องหน่วยการปกครอง
ทอ้งถิน่รปูแบบใดกต็าม จ าเป็นจะตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง ตลอดจนขดีความสามารถทางดา้นการบรหิารบุคคล การเงนิ และการคลงัของทอ้งถิน่
เหล่านัน้ประกอบกนัดว้ย 
 
 ทีม่า : สวิาพร สุขเอยีด สถาบนัพระปกเกลา้ (http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=การ
ปกครองส่วนทอ้งถิน่) 
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ใบความรู้ 4 

เร่ือง การช่วยเหลือเพ่ือนบ้าน 

 
               การอยูร่ว่มกนัในสงัคม จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมนี ้าใจไมตรทีีด่ต่ีอกนั จงึจะอยูก่นัไดอ้ย่าง
สนัตสิุขความมนี ้าใจเป็นเรือ่งทีทุ่กคนท าได ้โดยไมต่อ้งใชเ้งนิทองมากมายเพยีงแต่แสดงความเมตตา
กรุณาต่อเพื่อนมนุษย ์โดยการช่วยเหลอืเลก็ ๆ น้อย ๆ กเ็ป็นการแสดงน ้าใจได ้เช่นการพาเดก็หรอื
ผูสู้งอายุขา้มถนน หรอืการสละทีน่ัง่บนรถโดยสารใหห้ญงิมคีรรภ ์เป็นต้น กน็ับว่าเป็นการแสดงน ้าใจ
การแสดงความมนี ้าใจจงึไม่ใช่วดักนัด้วยเงนิ บางคนมเีงนิมากอาจแลง้น ้าใจกไ็ด ้บางคนเป็นเศรษฐี
แต่ตระหนี่ถีเ่หนี่ยว ไมย่อมสละเงนิโดยไมร่บัผลประโยชน์ตอบแทน 
               ความมนี ้าใจนัน้ ตรงกนัขา้มกบัความเหน็แก่ตวัมกัจะคดิแต่ประโยชน์ส่วนตวัมาก่อน และ
ความมนี ้าใจตรงกนัขา้มกบัความอจิฉารษิยา คนทีอ่จิฉารษิยาคนอื่นยอ่มปรารถนาทีจ่ะเหน็ความวบิตัิ
ของผูท้ีไ่ดด้กีว่า แต่คนมนี ้าใจนัน้เมื่อเหน็คนอื่นดกีว่า จะมมีุทติาจติ แสดงความยนิดดีว้ยอย่างจรงิใจ
ผูม้นี ้าใจนัน้เมื่อเหน็คนอื่นไดด้กีว่า จะมมีุทติาจติแสดงความยนิดดีว้ยความจรงิใจ ผูม้นี ้าใจจะนึกถงึ
ผูอ้ื่น และจะพยายามช่วยผูอ้ื่นทีด่อ้ยโอกาสกว่า ผูม้นี ้าใจจงึเป็นทีร่กัและตอ้งการของคนเราอาจฝึกฝน
ตนเองใหเ้ป็นคนมนี ้าใจได ้ดงันี้ 
 1.  จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา คดิถงึหวัอกของคนอื่น และแสดงต่อผูอ้ื่นเหมอืนทีเ่ราตอ้งการใหค้นอื่น

แสดงต่อเรา จงท าดต่ีอคนอื่นโดยไมห่วงัผลตอบแทน ไมว่่าความดนีัน้จะเป็นเพยีงสิง่เลก็น้อยหรอื
สิง่ยิง่ใหญ่กต็าม 

2.  จงเป็นผูใ้หม้ากกว่าผูร้บั 
3.  จงแสดงน ้าใจกบัคนรอบขา้ง เช่น เมือ่เวลาไปเทีย่วในทีไ่กลหรอืใกลก้ต็ามควรมคี่าของฝากมาถงึ

คนทีเ่รารูจ้กัและญาตมิติรของเรา อนัเป็นการแสดงความมนี ้าใจต่อกนั ไมจ่ าเป็นจะตอ้งใชเ้งนิ
มากมาย 

4.  จงเสยีสละก าลงัทรพัย ์สตปัิญญา ก าลงักาย และเวลาใหแ้ก่ผูเ้ดอืดรอ้นทีต่อ้งการพึง่พาอาศยัเรา
โดยเป็นการกระท าทีไ่มห่วงัผลตอบแทน 

5.  จงมนีิสยัเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลอืเกือ้กูลต่อเพือ่นบา้น เช่นไปร่วมงานพธิต่ีาง ๆ เช่น งานแต่งงาน งาน
ศพ หรอืงานอื่น ๆ 

6.  จงใหค้วามรกัแก่คนอื่น ๆ และใหค้วามรว่มมอืเมือ่เขาขอรอ้งหรอืรูว้่าเขาก าลงัล าบากตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

          การฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นคนมนี ้าใจ นอกจากจะท าใหเ้ราจติใจทีด่งีามเบกิบานแจม่ใส 
ผวิพรรณผ่องใสใบหน้าอิม่เอบิแลว้ ยงัท าใหม้ติรสหายมาก ใครกอ็ยากคบหาสมาคมดว้ย เพราะความ
มนี ้าใจแสดงถงึความมเีมตตา กรณุา ต่อเพื่อนมนุษย ์และความเมตตานี้เองจะเป็นก าแพงป้องกนัภยั
ใหเ้ราได ้ 

  
ทีม่า : ศริจินัทร ์สุขใจ พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครนิทร์ 
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ใบความรู้ท่ี 5  
เร่ือง หน้าท่ีพลเมือง 

ความหมายของประชาธิปไตย 
 ประชาธปิไตย หมายถงึ การปกครองทีป่ระชาชนมอี านาจสงูสุด ประชาชนทุกคนมสีทิธ ิ
หน้าที ่และความรบัผดิชอบต่อสงัคมประเทศชาตโิดยเท่าเทยีมกนั ทัง้ในดา้นการปกครองและการ
ด าเนินชวีติ 
 ประชาธปิไตย เป็นทัง้ระบอบการปกครองและวถิกีารด าเนินชวีติของประชาชน 

1. ในแงข่องการปกครอง ประชาธปิไตยเป็นการปกครองทีส่นองความตอ้งการพืน้ฐานของ

มนุษย ์ซึง่ตอ้งการมสีทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค ตลอดจนไดร้บัการยอมรบัในศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนุษย ์

2. ในแงข่องการด าเนินชวีติ ผูค้นในสงัคมประชาธปิไตย จะตอ้งปฏบิตัต่ิอกนัใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการของระบอบประชาธปิไตย กล่าวคอื ตอ้งยอมรบัว่ามนุษยท์ุกคนมคีวามเสมอภาคเท่าเทยีม

กนั ตอ้งเคารพในสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น ตลอดจนตอ้งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อ

ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิ

ลกัษณะส าคญัของประชาธิปไตย 
 ระบอบประชาธปิไตยมลีกัษณะส าคญัดงันี้ 

1. อ านาจการปกครองประเทศเป็นของประชาชนและประชาชนตอ้งมสี่วนรว่มในการ

ปกครอง ดงัตวัอยา่ง 

• การใชส้ทิธิอ์อกเสยีงเลอืกตัง้ 

• การชุมนุมทางการเมอืงอยา่งสงบโดยปราศจากอาวุธ 

• การแสดงความคดิเหน็วพิากษ์วจิารณ์การท างานของรฐับาลและขา้ราชการ 

2. การยดึหลกักฎหมายและนิตธิรรม ระบอบประชาธปิไตย ตอ้งมรีฐัธรรมนูญเป็นหลกั

กฎหมายสงูสุดในการปกครองประเทศ ประชาชนมหีน้าทีต่อ้งเคารพกฎหมายบา้นเมอืง และรฐับาลมี

หน้าทีต่อ้งบงัคบัใชก้ฎหมายต่อประชาชนอยา่งเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

3. ประชาชนมสีทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคกนัตามกฎหมาย ระบอบ

ประชาธปิไตยเน้นใหป้ระชาชนตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและเคารพสทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค

ของบุคคลอื่น เช่น การเปิดวทิยฟัุงเพลงเป็นสทิธแิละเสรภีาพทีเ่ราจะท าได ้แต่ตอ้งไมเ่ปิดเสยีงดงัจน

ก่อความเดอืดรอ้นร าคาญต่อผูอ้ื่น 

4. การยอมรบัการตดัสนิใจของฝ่ายเสยีงขา้งมาก  ระบอบประชาธปิไตยตดัสนิปัญหา

โดยยดึถอืเสยีงขา้งมากหรอืเสยีงส่วนใหญ่เป็นเกณฑ ์เช่น การออกกฎหมายของรฐัสภา หรอืการลง
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มตใินทีป่ระชุม เป็นตน้ เมือ่เสยีงส่วนใหญ่ตดัสนิใหเ้ป็นไปในทางใด ฝ่ายเสยีงขา้งน้อยกต็อ้งยอมรบั 

และปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนัน้ 

หลกัการส าคญัของประชาธิปไตย 
 ระบอบประชาธปิไตยมหีลกัการส าคญั ดงันี้ 

1. อ านาจอธปิไตย เป็นอ านาจสงูสุดในการปกครองประเทศ อ านาจอธปิไตยเป็นอ านาจ

ของประชาชน แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ อ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และอ านาจตุลากกการ 

 ประชาชนเจา้ของประเทศไมส่ามารถใชอ้ านาจอธปิไตยทัง้ 3 โดยตรงได ้เนื่องจาก
ประชากรของประเทศมจี านวนมาก จงึตอ้งมอบอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศใหแ้ก่ตวัแทน 
ดงันี้ 

• อ านาจนิตบิญัญตั ิผูใ้ชอ้ านาจแทนประชาชน คอื รฐัสภา 

• อ านาจบรหิาร ผูใ้ชอ้ านาจแทนประชาชน คอื คณะรฐัมนตร ี(รฐับาล) 

• อ านาจตุลาการ ผูใ้ชอ้ านาจแทนประชาชน คอื ศาล 

2. การใชอ้ านาจอธปิไตยจะตอ้งเป็นไปตามทีร่ฐัธรรมนูญก าหนด หมายถงึ การใช้

อ านาจนิตบิญัญตั ิอ านาจบรหิาร และอ านาจตุลาการ ตอ้งเป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นรฐัธรรมนูญ ไมใ่ช้

นอกเหนือจากน้ีโดยเดด็ขาด เพื่อใหเ้กดิความบรสิุทธิย์ุตธิรรมอย่างแทจ้รงิ 

3. สทิธเิสรภีาพของประชาชนจะไดร้บัการคุม้ครองตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ ทัง้นี้

รฐัธรรมนูญจะก าหนดสทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องประชาชนไวอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่งเช่น 

• สทิธ ิไดแ้ก่ สทิธใินการครอบครองทรพัยส์นิ สทิธใินการศกึษาเล่าเรยีน สทิธใิน

การออกเสยีงเลอืกตัง้ และสทิธใินการมอบมรดก ฯลฯ 

• เสรภีาพ ไดแ้ก่ เสรภีาพในการเดนิทาง การพดู การเขยีน การตัง้ถิน่ฐาน ฯลฯ 

• หน้าที ่ไดแ้ก่ หน้าทีใ่นการเสยีภาษอีากร การป้องกนัประเทศ ฯลฯ 

4. ประมุขของประเทศในระบอบประชาธปิไตย คอื พระมหากษตัรยิห์รอืประธานาธบิด ี

แต่การใชอ้ านาจหรอืการปฏบิตัใิดๆ จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตกฎหมายรฐัธรรมนูญ 

การใช้อ านาจอธิปไตยของปวงชนในระบอบประชาธิปไตย 
 การปกครองในระบอบประชาธปิไตย ประชาชนมสี่วนรว่มในการปกครองและใชอ้ านาจ
อธปิไตยในการปกครองประเทศได ้2 กรณ ีดงันี้ 

1. การใชอ้ านาจอธปิไตยโดยตรง หมายถงึ ประชาชนท าหน้าทีด่า้นนิตบิญัญตั ิบรหิาร 

หรอืตุลาการดว้ยตนเอง ไม่มผีูแ้ทน โดยประชุมรว่มกนั ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นลกัษณะการ

ปกครองของนครรฐัเลก็ๆ สมยัโบราณทีม่ปีระชากรไมม่ากนกั เช่น นครรฐักรกีโบราณ ในปัจจบุนัไม่

พบลกัษณะเช่นนี้อกีแลว้ 
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2. การใช้อ านาจอธิปไตยโดยทางอ้อมหรอืมผีู้แทน เป็นรูปแบบการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยในปัจจุบนั เนื่องจากแต่ละประเทศมจี านวนประชากรมาก ประชาชนทุกคนจงึไมอ่าจใช้

อ านาจอธิปไตยด้วยตนเองได้ จึงต้องมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตัง้หรือตามวิธีที่ก าหนดไว้ใน

รฐัธรรมนูญท าหน้าทีแ่ทน เช่น สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและคณะรฐัมนตร ีเป็นตน้ 

 
สรปุสาระส าคญั : การด าเนินชีวิตตามวิถีสงัคมประชาธิปไตย 

คุณลกัษณะส าคญัของการอยูร่ว่มกนัในสงัคมประชาธปิไตย 
 การอยู่รว่มกนัในสงัคมประชาธปิไตยอยา่งมคีวามสุข ผูค้นจะตอ้งยดึหนกัปฏบิตั ิ6 ประการ 
ดงันี้ 

1. ตอ้งเคารพกฎหมายของบา้นเมอืงโดยเครง่ครดั 

2. ตอ้งเคารพในสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลอื่น การใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนเองจะตอ้ง

ไมล่ะเมดิสทิธขิองผูอ้ื่น หรอืท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเดอืดรอ้น 

3. ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ทัง้ต่อตนเอง ครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน และสงัคม

ประเทศชาต ิ

4. ตอ้งมคีุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินชวีติประจ าวนัและการปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่น เช่น มี

ความซื่อสตัยส์ุจรติ ตรงต่อเวลา และมวีนิยัในตนเอง เป็นตน้ 

5. ตอ้งมนีิสยัเป็นนกัประชาธปิไตย เช่น มเีหตุผล รบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยกยอ่งให้

เกยีรตผิูอ้ื่นและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรว่มมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

6. ตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจ และเอาใจใส่ต่อปัญหาของส่วนรวม เพื่อเขา้มามสี่วนรว่ม

แกไ้ขปัญหาและพฒันาสงัคมใหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ 

 
แนวทางการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีสงัคมประชาธิปไตย 
 การประพฤตปิฏบิตัตินเป็น “พลเมอืงด”ี เป็นปัจจยัส าคญัผลกัดนัใหส้งัคมประชาธปิไตย
มคีวามเจรญิก้าวหน้า แนวทางการปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงด ีดงันี้ 

1. การมสี่วนรว่มในกระบวนการประชาธปิไตย พลเมอืงดคีวรรว่มมอืกนัท างานเพื่อ

แกไ้ขปัญหาหรอืพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้าตามกระบวนการ

ของระบอบประชาธปิไตย ซึง่ “รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550” ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุนั ได้

ใหส้ทิธแิก่ประชาชนรวมตวักนัหรอืรว่มมอืกนักระท า ดงันี้ 

• การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพื่อแสดงความคดิเหน็หรอืเรยีกรอ้งให้

รฐับาลหรอืหน่วยราชการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อประชาชน 
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• การจดัตัง้พรรคการเมอืง เพื่อด าเนินการทางการเมอืงใหเ้ป็นไปตาม

แนวนโยบายหรอือุดมการณ์ของกลุ่มตน 

• การจดัตัง้มลูนิธ ิสมาคม สหกรณ์ กลุ่มอาชพี ฯลฯ เพื่อร่วมมอืกนัปกป้องและ

รกัษาผลประโยชน์ของกลุ่มคณะตน 

 การมสี่วนรว่มในกจิกรรมทางสงัคม พลเมอืงดตีอ้งสนใจ เอาใจใส่ และมสี่วนรว่มรบัผดิชอบ
แกไ้ขปัญหาสงัคม หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมพฒันาสงัคมตามโอกาสสมควร ไดแ้ก่  การรว่มมอืป้องกนัสา
ธารณภยัต่างๆ ของทอ้งถิน่หรอืชุมชน เช่น ไฟไหม ้น ้าท่วม และขาดแคลนแหล่งน ้า เป็นตน้ 
การรว่มมอืป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสงัคมทีส่่งผลกระทบต่อสวสัดภิาพความปลอดภยัของสมาชกิใน
ชุมชน เช่น การแพร่ระบาดของยาเสพตดิใหโ้ทษ และอาชญากรรม เป็นต้น 
 การรว่มมอืสรา้งความสามคัคต่ีอหมูค่ณะ สรา้งความสมานฉนัท์ระหว่างประชาชนในทอ้งถิน่
หรอืชุมชน โดยไมแ่บ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนา หรอืฐานะทางเศรษฐกจิ 
การเขา้รว่มกจิกรรมดา้นอนุรกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
การดแูลรกัษาสาธารณสมบตัแิละคุณภาพของสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่หรอืชุมชน 
การรว่มมอืดแูล ศาสนสถาน วดัวาอาราม พระพุทธรปู และภาพจติรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถ 
ป้องกนัมใิหถู้กโจรกรรมหรอืท าใหเ้กดิความเสยีหายการรว่มมอืซ่อมแซม บ ารงุรกัษาถนน คุณภาพ
ของแหล่งน ้าตามธรรมชาตแิละบ่อน ้าบาดาลของหมูบ่า้น ขดุลอกคคูลอง ฯลฯ 
การรว่มมอืรกัษาคุณภาพของสิง่แวดลอ้มมใิหเ้กดิปัญหามลพษิ เช่น รณรงคไ์มใ่หท้ิง้ขยะ เศษอาหาร 
หรอืสิง่ปฏกิูลต่างๆ ลงในแม่น ้าล าคลองการรว่มมอืดแูลรกัษาแหล่งทรพัยากรธรรมชาตใิหอ้ยูใ่นสภาพ
สมบรูณ์ เช่น พืน้ทีป่่าไม ้หาดทราย ฯลฯ 
 
บทบาทและหน้าท่ีของพลเมืองดีต่อท้องถ่ิน ชุมชน หรือประเทศชาติ 
 บุคคลทีเ่ป็น “พลเมอืงด”ี ตอ้งมบีทบาทและหน้าทีต่่อทอ้งถิน่ ชุมชน หรอืประเทศชาต ิดงันี้ 
ประกอบอาชพีสุจรติ ใชส้ทิธิอ์อกเสยีงเลอืกตัง้ทุกครัง้  รกัษาความสามคัคใีนหมูค่ณะ 

ช่วยอนุรกัษ์วฒันธรรม ประเพณ ีและศลิปะอนัดงีามของชาต ิ  ช่วยเหลอืคนพกิาร เดก็ก าพรา้ และคน
ยากจนใหม้รีายได ้ ช่วยพฒันาความเจรญิกา้วหน้าของทอ้งถิน่ หรอืชุมชนในดา้นต่างๆ  ใหค้วาม
รว่มมอืกบัทางราชการหรอืองคก์รภาคเอกชน ในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชากร แกไ้ขปัญหา
ดา้นสิง่แวดลอ้มและความเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ 
 

สรปุสาระส าคญั : สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 
 ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ี 
 สิทธิ หมายถงึ อ านาจหรอืความสามารถของคนเราทีจ่ะท าสิง่ใดๆ ไดโ้ดยชอบธรรม หรอืท า
ในสิง่ทีถู่กตอ้งตามกฎเกณฑท์ีส่งัคมก าหนด และรวมถงึประโยชน์ทีค่นเราพงึไดต้ามกฎหมายใหก้าร
คุม้ครอง 
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 ตวัอยา่ง เช่น สทิธใินการเขา้รบัการศกึษา สทิธใินการเป็นเจา้ของบา้นและทีด่นิ สทิธใิน
ครอบครวัสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ และสทิธใินการรบับรกิารจากโรงพยาบาลของรฐั 
 เสรีภาพ หมายถงึ สภาวะทีบุ่คคลมอีสิระไมอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบง าของบุคคลอื่น สามารถที่
จะคดิ พดูหรอืกระท าในสิง่ทีต่นพอใจได ้ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย ทัง้นี้จะตอ้งไม่ละเมดิสทิธขิอง
คนอื่น หรอืท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเดอืดรอ้น 

 ตวัอยา่ง เช่น เสรภีาพในการพดู การเขยีน การพมิพโ์ฆษณา และเผยแพรห่นงัสอืหรอื
สิง่พมิพ ์ในทีส่าธารณะ โดยขอ้ความทีพ่มิพอ์อกไปนัน้จะตอ้งไมล่ะเมดิหรอืท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัความ
เดอืดรอ้น เสรภีาพในการเดนิทางท่องเทีย่ว เสรภีาพ ในการประกอบอาชพี และเสรภีาพในการตัง้ถิน่
ฐาน เป็นตน้ 

 หน้าท่ี หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลจะตอ้งปฏบิตั ิถา้ละเวน้ไม่ปฏบิตัจิะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
ตนเอง หรอืส่วนรวม หรอือาจมคีวามผดิตามกฎหมายได ้เช่น หน้าทีเ่ขา้รบัราชการทหารของ
ชายไทย หน้าทีเ่สยีภาษอีากรของบุคคลผูม้รีายได ้

สทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทยต่อครอบครวั 
 

1. สิทธิและเสรีภาพในครอบครวั 

• บุคคลมสีทิธแิละเสรภีาพทีจ่ดัการกบัครอบครวัของตน เช่น จะมบีุตรกีค่น จะตัง้ชื่อให้

ลกูอยา่งไร หรอืจะด าเนินชวีติส่วนตวัอยา่งไร ยอ่มเป็นสทิธขิองบุคคลนัน้ ใครจะมาล่วงละเมดิไมไ่ด ้

• เดก็ เยาวชน และบุคคลในครอบครวั มสีทิธิไ์ดร้บัการคุม้ครองโดยรฐั มใิหม้กีาร

ละเมดิ หรอืใชค้วามรุนแรง หรอืการปฏบิตัไิมเ่ป็นธรรมภายในครอบครวั เช่น การลงโทษทุบตอียา่ง

ทารณุโหดรา้ยจากผูใ้หญ่หรอืสามที ารา้ยรา่งกายภรรยา เป็นตน้ ซึง่กรณดีงักล่าวเจา้หน้าทีข่องรฐัจะ

เขา้แทรกแซงได ้

2. หน้าท่ีของบคุคลต่อครอบครวั 

• สมาชกิในครอบครวัมคีวามรกัสามคัคต่ีอกนั แสดงออกทางกายและวาจาดว้ยความ

อ่อนโยน มเีมตตา เป็นมติร และเอือ้อาทรต่อกนั คอยช่วยเหลอืเอาใจใส่ซึง่กนัและกนั 

• บดิา มารดา ตอ้งเลีย้งดบูุตรดว้ยความรกัและความเอาใจใส่ ใหก้ารอบรมสัง่สอนบุตร

ใหอ้ยูใ่นกรอบของศลีธรรมอนัดงีาม และสนบัสนุนใหเ้ขา้รบัการศกึษาอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

• บุตร มหีน้าทีเ่คารพเชื่อฟังและอยูใ่นโอวาทของบดิา มารดา และญาตผิูใ้หญ่ใน

ครอบครวั ตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีน และคอยช่วยเหลอืงานบา้น ตลอดจนประพฤตตินไม่ใหเ้สื่อมเสยี

ชื่อเสยีงของวงศต์ระกูล 

สทิธ ิเสรภีาพ และหน้าทีข่องชาวไทยต่อทอ้งถิน่ ชุมชนหรอืสงัคม 
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1. สิทธิ และเสรีภาพในทางสงัคม 

• บุคคลมสีทิธแิละเสรภีาพในเคหสถาน ในฐานะทีเ่ป็นเจา้ของบา้นยอ่มไดร้บัการ

เคารพในสทิธขิองตนผูใ้ดจะเขา้ไปอาศยั ครอบครอง หรอืบุกรกุไมไ่ด ้แมแ้ต่เจา้หน้าทีต่ ารวจจะเขา้ไป

ตรวจคน้ยอ่มตอ้งมหีมายคน้ทีอ่อกโดยศาล 

• บุคคลมสีทิธแิละเสรภีาพในการตดิต่อสื่อสารถงึกนัโดยวธิกีารทีช่อบดว้ยกฎหมาย 

• บุคคลมสีทิธแิละเสรภีาพในการเดนิทาง และเลอืกถิน่ฐานทีอ่ยูไ่ด้ 

• บุคคลมสีทิธแิละเสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

• บุคคลมสีทิธแิละเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา 

• บุคคลมสีทิธเิสมอภาคกนัในการเขา้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกว่า 12 ปี 

• บุคคลมสีทิธแิละเสรภีาพในการรวมตวัจดัตัง้เป็นสมาคม สหพนัธ ์สหกรณ์ กลุ่ม

เกษตรกร และอื่นๆ 

• บุคคลมสีทิธแิละเสรภีาพในการเลอืกประกอบอาชพีทีไ่มข่ดัต่อกฎหมาย 

2. หน้าท่ีของบคุคลต่อท้องถ่ิน ชุมชน หรือสงัคม 

• บุคคลมหีน้าทีใ่หค้วามมอืกบัรฐั ทอ้งถิน่ หรอืชุมชน ดแูลรกัษาสาธารณสมบตั ิ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภายในทอ้งถิน่ หรอืชุมชนของตนใหอ้ยูใ่นสภาพดเีสมอ 

• บุคคลมหีน้าทีเ่คารพกฎระเบยีบและปฏบิตัติามกฎหมายของทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ เทศ

บญัญตั ิขอ้บงัคบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) หรอืขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เป็นตน้ 

• บุคคลมหีน้าทีล่งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่ เช่น เทศบาล องคก์าร

บรหิารส่วนต าบล (อบต.) หรอืเลอืกตัง้ผูบ้รหิารของทอ้งถิน่ เช่น ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น

ตน้ 

• บุคคลมหีน้าทีร่ว่มมอืกบัรฐั เอกชน ทอ้งถิน่ หรอืชุมชน สบืสานภมูปัิญญาทอ้งถิน่

และอนุรกัษ์วฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามของทอ้งถิน่ใหค้งอยูส่บืไป 

• บุคคลมหีน้าทีใ่หค้วามรว่มมอืกบัรฐั ทอ้งถิน่ หรอืชุมชน พฒันาความเจรญิของ

ทอ้งถิน่หรอืชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น ซ่อมและสรา้งสะพาน ถนน บ่อน ้าบาดาล เสาไฟฟ้า ฯลฯ 

3. หน้าท่ีของบคุคลต่อประเทศชาติ 

• บุคคลมหีน้าทีป่ฏบิตัติามกฎหมายของบา้นเมอืง 

• บุคคลมหีน้าทีไ่ปใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ 

• บุคคลมหีน้าทีป้่องกนัประเทศ 
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• บุคคลผูม้รีายไดม้หีน้าทีต่อ้งเสยีภาษอีากรใหร้ฐั 

• บุคคลมหีน้าทีช่่วยเหลอืราชการตามสมควร 

• บุคคลมหีน้าทีเ่ชา้รบัการศกึษาอบรมในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

• บุคคลมหีน้าทีพ่ทิกัษ์ ปกป้องและสบืสานศลิปวฒันธรรมของชาตแิละภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่ 

• บุคคลมหีน้าทีอ่นุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ 
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ใบงานท่ี 1 
เร่ือง สถาบนัหลกัท่ีควรเทิดทนู 

ใหล้กูเสอือภปิรายกลุ่มโดยร่วมกนัใหค้ านิยามความหมายของสถาบนัหลกัของประเทศ 
สถาบนัชาติ  
นิยาม 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
สถาบนัศาสนา  
นิยาม 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
สรปุ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ค าตอบใบงานท่ี 1 
เร่ือง สถาบนัหลกัท่ีควรเทิดทนู 

ใหล้กูเสอือภปิรายกลุ่มโดยร่วมกนัใหค้ านิยามความหมายของสถาบนัหลกัของประเทศ 
ค าตอบ 

สถาบนัหลกัเป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีแ่สดงออกถงึการเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิ
ธ ารงไวซ้ึง่ความเป็นชาต ิศรทัธา ยดึมัน่ในศาสนา และเคารพเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เดก็ทีม่ ี
ความรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์จะเป็นเดก็ทีแ่สดงออกถงึการเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิมคีวามสามคัค ี
ปรองดอง ภมูใิจ เชดิชคูวามเป็นไทย ปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาทีต่นนับถอื และแสดงความ
จงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 
  สถาบนัชาติ  

นิยามแผ่นดนิทีม่ปีระชาชน มอีาณาเขตทีแ่น่นอน มกีารปกครองเป็นสดัส่วน มผีูน้ าเป็น
ผูป้กครองประเทศและประชาชนทัง้หมด ดว้ยกฎหมายทีป่ระชาชนในชาตนิัน้ก าหนดขึน้ เช่น 
ประเทศไทย  มกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมขุ มี
ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจ าชาต ิมวีฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณี เป็นเอกลกัษณ์
ประจ าชาตขิองตนเอง สบืทอดกนัมาจากบรรพบุรษุเป็นเวลายาวนาน ผูท้ีม่คีวามรกัชาต ิจะช่วยกนั
ปกป้องรกัษาชาต ิไมใ่หศ้ตัรมูารกุรานหรอืท ารา้ยท าลาย เพื่อใหล้กูหลานไดอ้ยูอ่าศยัต่อไปใหอ้ยู่
รว่มกนัดว้ยความสงบสุขสบืไป 

สถาบนัศาสนา  
นิยามค าสอนขององคพ์ระศาสดาแต่ละพระองค ์ ศาสนาทุกศาสนามไีวเ้พื่อสอนใหม้นุษยล์ะ

ชัว่ ประพฤตดิ ีผูท้ีร่กัศาสนา จะเป็นผูท้ีน่ าค าสอนของแต่ละศาสนาไปประพฤตปิฏบิตัใิน
ชวีติประจ าวนั ละความชัว่ กระท าแต่ความด ีและท าจติใจใหส้ะอาดปราศจากเครือ่งเศรา้หมอง คอื 
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ส่วนผูท้ีไ่มร่กัศาสนา จงึเป็นผูท้ีไ่มน่ าค าสอนของศาสนานัน้ไป
ประพฤตปิฏบิตั ิไมล่ะความชัว่ ไมป่ระพฤตดิ ีไมช่ าระจติใจใหส้ะอาดปราศจากกเิลส ปล่อยใหค้วาม
โลภ ความโกรธ ความหลงครอบง าจติใจ 

สถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
นิยามพระเจา้แผ่นดนิ ผูเ้ป็นพระประมุขของประเทศ มหีน้าทีป่กครองประชาชนพลเมอืงใน

ประเทศนัน้ใหอ้ยูด่มีสีุขตามกฎหมาย ตามครรลองคลองธรรมจารตีประเพณวีฒันธรรมของชาตนิัน้ๆ 
เช่น ประเทศไทยมพีระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงเป็นพระประมขุ ทรงปกครองแผ่นดนิโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทรงใหแ้นวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง เป็นแนวทางใน
การด าเนินชวีติของปวงชนชาวไทย น าความเจรญิรุง่เรอืงความผาสุกมาสู่พสกนิกรถว้นหน้า มคีวาม
เป็นอยูอ่ย่างร่มเยน็เป็นสุข มคีวามรูร้กัสามคัคกีลมเกลยีว  เราควรประพฤตตินเป็นคนดถีวายเป็น
พระราชกุศล และถวายความจงรกัภกัดแีด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 
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สรปุ 
                 สถาบนัทัง้ 3 นี้มบีุญคุณต่อเราอยา่งมาก เพราะชาต ิคอื แผ่นดนิทีเ่ราอยูอ่าศยั ศาสนา 
คอื ค าสอนขององคพ์ระศาสดาแต่ละพระองคท์ีส่อนใหเ้ราทุกคนเป็นคนด ีและพระมหากษตัรยิ ์คือ 
ผูป้กครองบา้นเมอืงโดยธรรม เพื่อความสงบสุขของพสกนิกรชาวไทย เราทุกคนจงึควรรกัชาต ิรกั
ศาสนา รกัพระมหากษตัรยิ ์ดว้ยใจอนับรสิุทธิ ์ยดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัธรรม เพื่อการอยู่รว่มกนั
อยา่งสนัตสิุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 51 
 

ใบงานท่ี 2 
เร่ือง ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

ใหล้กูเสอืช่วยกนันิยามความหมาย ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
1.ความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2. ซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน  
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3.กตญัญตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย ์
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
4.ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทัง้ทางตรง และทางอ้อม 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5.รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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6. มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์ 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 
7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า   
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
10.  รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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. 
11.  มีความเข้มแขง็ทัง้ร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต า่ หรือกิเลสมีความ
ละอายเกรง 
กลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
12.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
นิยาม 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แนวการตอบใบงานท่ี 2 
เร่ือง ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

ใหล้กูเสอืช่วยกนันิยามความหมาย ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
1.ความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

นิยาม การประพฤตปิฏบิตัตินทีแ่สดงถงึความส านึกและภาคภูมใิจความเป็นไทยปฏบิตัติาม
หลกัศาสนาทีต่นนบัถอื  และจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ์ 
2. ซ่ือสตัย ์เสียสละ อดทน  

นิยาม การประพฤตปิฏบิตัตินทีแ่สดงถงึการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง  ประพฤตติรงตามความ
เป็นจรงิต่อตนเองและผูอ้ื่น  ละความเหน็แก่ตวั รูจ้กัแบ่งปันช่วยเหลอืสงัคมและบุคคลทีค่วรให้  รูจ้กั
ควบคุมตวัเองเมือ่ประสบกบัความยากล าบากและสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหาย มอุีดมการณ์ในสิง่ทีด่ ี
งามเพื่อส่วนรวม 
3.กตญัญตู่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครบูาอาจารย ์

นิยาม การประพฤตทิีแ่สดงถงึการรูจ้กับุญคุณ ปฏบิตัติามค าสัง่สอน  แสดงความรกั  ความ
เคารพ  ความเอาใจใส่  รกัษาชื่อเสยีง  และตอบแทนบุญคุณของพ่อแม ่ ผูป้กครอง  และครอูาจารย ์
4.ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทัง้ทางตรง และทางอ้อม 

นิยาม การประพฤตปิฏบิตัตินทีแ่สดงถงึความตัง้ใจเพยีรพยายามในการศกึษาเล่าเรยีน 
แสวงหาความรูท้ ัง้ทางตรงและทางออ้ม 
5.รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย 

นิยาม  การปฏบิตัตินทีแ่สดงถงึการเหน็คุณค่า  ความส าคญั  ภาคภูมใจ  อนุรกัษ์  สบืทอด
วฒันธรรมและประเพณไีทยอนัดงีาม 
6. มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์ 

นิยาม  การประพฤตปิฏบิตัติน  โดยยดึมัน่ในค าสญัญา  มจีติใจโอบออ้มอาร ี ช่วยเหลอืผูอ้ื่น
เท่าทีช่่วยได ้ ทัง้ก าลงัทรพัย ์ ก าลงักาย  และก าลงัสตปัิญญา 
7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

นิยาม  การแสดงถงึการมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ปฏบิตัตินตามหน้าทีแ่ละสทิธขิองตนเอง 
เคารพสทิธผิูอ้ื่นภายใตก้ารปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 

นิยาม  การปฏบิตัตินตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายไทย มคีวาม
เคารพและนอบน้อมต่อผูใ้หญ่ 
9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า   

นิยาม  การประพฤตปิฏบิตัตินอยา่งมสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้ าอยา่งรอบคอบ ถูกตอ้ง เหมาะสมและ 
น้อมน า พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 มาเป็นหลกัปฏบิตัใินการด าเนิน
ชวีติ  
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10.  รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นิยาม  การด าเนินชวีติอยา่งพอประมาณ  มเีหตุผล  มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ี มคีวามรู ้         

มคีุณธรรม  และปรบัตวัเพื่ออยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข  ตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั 
11.  มีความเข้มแขง็ทัง้ร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต า่ หรือกิเลสมีความ
ละอายเกรง 
กลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 

นิยาม   การปฏบิตัตินใหม้รี่างกายสมบูรณ์แขง็แรงปราศจากโรคภยั  และมจีติใจที่
เขม้แขง็  มคีวามละอาย  เกรงกลวัต่อบาป  ไมก่ระท าความชัว่ใด ๆ ยดึมัน่ในการท าความดขีอง
ศาสนา 
12.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

นิยาม  การปฏบิตัตินและใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และ
ประเทศชาต ิ ยอมเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรกัษาประโยชน์ของส่วนรวม 
 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครผููส้อน) 
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ใบงานท่ี  3 
 เร่ือง  ระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศไทย 

1. ระบบการปกครองทอ้งถิน่ของประเทศไทยมลีกัษณะอยา่งไร 
ค าตอบ 
 ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
2. การปกครองทอ้งถิน่ของนกัเรยีนมลีกัษณะอย่างไร และมคีวามส าคญัต่อสภาพความเป็นอยูข่อง
ประชาชนอย่างไร 

ค าตอบ 
 ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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แนวการตอบ ใบงานท่ี  3 
 เร่ือง  ระบบการปกครองท้องถ่ินของประเทศไทย 

1. ระบบการปกครองทอ้งถิน่ของประเทศไทยมลีกัษณะอยา่งไร 
แนวค าตอบ 
 รปูแบบการปกครองทอ้งถิน่ทัว่ไป ไดแ้ก่ 
      1) องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื สภาองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดยมผีูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูก้ ากบัดแูล 
      2) เทศบาล มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ีโดยมผีูว้่าราชการ
จงัหวดัเป็นผูก้ ากบัดแูล 
      3) องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื สภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล และนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล โดยมนีายอ าเภอเป็นผูก้ ากบัดแูล 
 รปูแบบการปกครองทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ ซึง่มฐีานะเป็นทบวงการเมอืง และนิตบิุคคล โดย
ในประเทศไทยมอียู ่2 แห่งคอื 
      1) กรงุเทพมหานคร มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร สภา
กรงุเทพมหานคร และสภาเขต 
      2) เมอืงพทัยา มโีครงสรา้งการบรหิาร คอื สภาเมอืงพทัยา นายกเมอืงพทัยา 
 

2. การปกครองทอ้งถิน่ของนกัเรยีนมลีกัษณะอย่างไร และมคีวามส าคญัต่อสภาพความเป็นอยูข่อง
ประชาชนอย่างไร 

แนวค าตอบ            (พจิาณาจากค าตอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ใบงานท่ี 4 
 เร่ือง การช่วยเหลือเพ่ือนบา้น 

 ผูม้นี ้าใจในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นมลีกัษณะอยา่งไร 
     แนวค าตอบ 
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แนวการตอบ  ใบงานท่ี 4 
 เร่ือง การช่วยเหลือเพ่ือนบา้น 

1. ผูม้นี ้าใจในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นมลีกัษณะอยา่งไร 
     แนวค าตอบ 
1.  เอาใจเขามาใส่ใจเรา คดิถงึหวัอกของคนอื่น และแสดงต่อผูอ้ื่นเหมอืนทีเ่ราตอ้งการใหค้นอื่นแสดง

ต่อเรา จงท าดต่ีอคนอื่นโดยไม่หวงัผลตอบแทน ไม่ว่าความดนีัน้จะเป็นเพยีงสิง่เลก็น้อยหรอืสิง่
ยิง่ใหญ่            กต็าม 

2.  เป็นผูใ้หม้ากกว่าผูร้บั 
3.  แสดงน ้าใจกบัคนรอบขา้ง เช่น เมือ่เวลาไปเทีย่วในทีไ่กลหรอืใกลก้ต็ามควรมคี่าของฝากมาถงึคน

ที่เรารู้จกัและญาติมติรของเรา อันเป็นการแสดงความมีน ้ าใจต่อกัน ไม่จ าเป็นจะต้องใช้เงิน
มากมาย 

4.  เสยีสละก าลงัทรพัย ์สตปัิญญา ก าลงักาย และเวลาใหแ้ก่ผูเ้ดอืดรอ้นทีต่อ้งการพึง่พาอาศยัเราโดย
เป็นการกระท าทีไ่มห่วงัผลตอบแทน 

5.  มนีิสยัเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลอืเกือ้กูลต่อเพื่อนบา้น เช่นไปรว่มงานพธิต่ีาง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานศพ 
หรอืงานอื่น ๆ 

6.  ใหค้วามรกัแก่คนอื่น ๆ และใหค้วามร่วมมอืเมื่อเขาขอรอ้งหรอืรูว้่าเขาก าลงัล าบากตอ้งการความ
ช่วยเหลอื 
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แนวการตอบ ใบงานท่ี 5  
 เร่ือง หน้าท่ีพลเมือง 

 
1. จงอธบิายความหมายของประชาธปิไตย 
ค าตอบ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
  
2. จงอธบิายของสทิธ ิเสรภีาพและหน้าที่ 
แนวค าตอบ 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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แนวการตอบ ใบงานท่ี 5  
 เร่ือง หน้าท่ีพลเมือง 

 
1. จงอธบิายความหมายของประชาธปิไตย 
แนวค าตอบ 
 ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมอี านาจสูงสุด ประชาชนทุกคนมสีิทธิ 
หน้าที่ และความรบัผดิชอบต่อสงัคมประเทศชาติโดยเท่าเทยีมกนั ทัง้ในด้านการปกครองและการ
ด าเนินชวีติ 
 ประชาธปิไตย เป็นทัง้ระบอบการปกครองและวถิกีารด าเนินชวีติของประชาชน 

1. ในแง่ของการปกครอง ประชาธปิไตยเป็นการปกครองที่สนองความต้องการพื้นฐานของ

มนุษย์ ซึ่งต้องการมสีทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค ตลอดจนได้รบัการยอมรบัใน

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์

2. ในแงข่องการด าเนินชวีติ ผูค้นในสงัคมประชาธปิไตย จะตอ้งปฏบิตัต่ิอกนัใหส้อดคลอ้งกบั

หลกัการของระบอบประชาธปิไตย กล่าวคอื ต้องยอมรบัว่ามนุษยท์ุกคนมคีวามเสมอภาคเท่าเทยีม

กัน ต้องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ตลอดจนต้องมีหน้าที่และความรบัผิดชอบต่อ

ครอบครวั สงัคม และประเทศชาต ิ

 
2. จงอธบิายของสทิธ ิเสรภีาพและหน้าที่ 
แนวค าตอบ 
 สทิธ ิหมายถงึ อ านาจหรอืความสามารถของคนเราทีจ่ะท าสิง่ใดๆ ไดโ้ดยชอบธรรม หรอืท า
ในสิง่ทีถู่กตอ้งตามกฎเกณฑท์ีส่งัคมก าหนด และรวมถงึประโยชน์ทีค่นเราพงึไดต้ามกฎหมายใหก้าร
คุม้ครอง 
 ตวัอยา่งเช่น สทิธใินการเขา้รบัการศกึษา สทิธใินการเป็นเจา้ของบา้นและทีด่นิ สทิธใิน
ครอบครวัสทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง้ และสทิธใินการรบับรกิารจากโรงพยาบาลของรฐั 
 เสรภีาพ หมายถงึ สภาวะทีบุ่คคลมอีสิระไมอ่ยูภ่ายใตก้ารครอบง าของบุคคลอื่น สามารถทีจ่ะ
คดิ พดูหรอืกระท าในสิง่ทีต่นพอใจได ้ภายใตข้อบเขตของกฎหมาย ทัง้นี้จะตอ้งไมล่ะเมดิสทิธขิองคน
อื่น หรอืท าใหผู้อ้ื่นไดร้บัความเดอืดรอ้น 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เร่ือง เทวดากบัอฐูผูโ้งเ่ขลา 

 
 อูฐตวัหนึ่งเดนิทางไปพบเทวดา  มนัพดูขึน้ดว้ยน ้าเสยีงไมพ่อใจว่า  “เพราะเหตุใด  ขา้จงึมี
รปูร่างไมเ่หมอืนกบัสตัวต์วัอื่น ๆ เลย  ขา้ไมม่เีขา  ไม่มฟัีน  หรอือุง้เลบ็  และไมม่อีวยัวะอื่นใดทีจ่ะ
สามารถใชป้กป้องตวัเองจากศตัรไูดเ้ลย  ขา้ขอใหท้่านไดโ้ปรดมอบเครือ่งป้องกนัเหล่านัน้ใหก้บัขา้
บา้งเถอะ 
 เทวดาไดฟั้งดงันัน้  กร็ูส้กึโกรธในค าขออนัโงเ่ขลาของอูฐ  จงึบนัดาลใหอู้ฐมใีบหทูีเ่ลก็ลง
กว่าเดมิ  เพื่อเป็นการลงโทษต่อความไมรู่จ้กัพอของมนั 
 
 นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า : จงพอใจในสิง่ทีต่นมอียู่ 
 
ท่ีมาของเรื่อง :  แฮปป้ีคดิส.์100  นิทานอสีป.2548 : 17 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายค่านิยม
หลกัของคน
ไทย 12 
ประการ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผา่น ไม่
ผา่น 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         
 

 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น 
และใหค้วาม
ร่วมมอืในการท า
กจิกรรมโดยไม่
ตอ้งตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดได้
บางสว่น และให้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
บางสว่นแต่ยงัไม่ชดัเจน
และใหค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไม่สามารถ 
อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดและไม ่
ใหค้วามรว่มมอืใน
การท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี  2หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  4 เรื่อง การเย่ียมหน่วยงาน    เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 ลกูเสอืสามารถอธบิายเรือ่งของการเยีย่มหน่วยงานต่างๆได ้

  1.2 ลกูเสอืสามารถล าดบัขัน้ตอนกจิกรรมการเยีย่มหน่วยงานต่าง ๆ โดยการเรยีนรูแ้บบ
โครงงานได ้   

2.  เน้ือหา 
การเขยีนโครงการการเยีย่มหน่วยงานต่าง ๆ 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เพลงสายสมัพนัธ ์
3.2 เพลง ตรงต่อเวลา  
3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง นกอนิทรกีบัอกีา 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง แมวกบัหนู 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี1 

  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
 2)  เพลง สายสมัพนัธ ์
 3) เพลง ตรงต่อเวลา 
 4)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึประสบการณ์ในการไปตดิต่อหน่วยงาน
ต่างๆ 

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบใบงาน เรือ่ง การเยีย่มหน่วยงานใหล้กูเสอืแต่ละหมูต่ามล าดบั
ขัน้ตอนในการไปเยีย่มหน่วยงานในชุมชน เช่นส านกังานเทศบาล สถานีต ารวจ สถานีต ารวจ
ดบัเพลงิ โรงพยาบาล สถานีวทิยหุรอืโทรทศัน์ ฯลฯ 

(3) ลูกเสอืเขยีนโครงการการเยีย่มหน่วยงานอย่างน้อยหมู่ละ 1 หน่วยงาน แล้วมา
น าเสนอในชัว่โมงเรยีนต่อไป  

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง บา้นคอืวมิานของเรา 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)   
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4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี2 
 1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้  สวดมนต ์ตรวจ สงบนิ่ง แยก) 

2)  เพลง ตรงต่อเวลา 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าเสนอรายงานโครงการการไปเยีย่มหน่วยงานต่าง ๆ
ต่อกองลกูเสอืใหร้บัทราบ 

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืในกองลกูเสอืไดแ้ลกเปลีย่นประสบการในการไปเยีย่ม
หน่วยงานต่าง ๆ  

(3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุผลการน าเสนอการปเยีย่มหน่วยงานต่าง ๆ 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง  แมวกบัหนู 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)   

5.  การประเมินผล 
 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 
 
เพลง 

เพลง สายสมัพนัธ์ 
อยูแ่ห่งไหน   เหนือกลางใต้ 

อสิาน หรอืทีใ่ด  เราลว้นต่างภมูใิจ  รืน่เรงิส าราญ 
เราตอ้งรกักนัไว ้เราตอ้งรกักนัไว ้เราตอ้งรกักนัไว ้ 

 
เพลง 

เพลง ตรงต่อเวลา 
ตรงต่อเวลา  พวกเราตอ้งมาใหต้รงเวลา 

 ตรง  ตรง ตรงเวลาพวกเรา  ตอ้งมาใหต้รงเวลา 
 เราเกดิมาเป็นคนตอ้งหมัน่ฝึกตนใหต้รงเวลา 
 วนั คนื ไมค่อยท่า วนัเวลาไมเ่คยคอยใคร                                                    
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์(กิจกรรมครัง้ท่ี 1) 

เร่ืองนกอินทรีกบัอีกา 

 นกอนิทรตีวัหนึ่งคอยจอ้งตะปบลกูแกะอยูบ่นยอดผาสูง  เมือ่ไดโ้อกาสเหมาะ  มนักโ็ฉบเอา
ลกูแกะขึน้ไปดว้ยอุง้เลบ็อนัแขง็แกรง่  แลว้บนิกลบัสู่รงับนยอดผาสงู 
 อกีาซึง่อยูบ่รเิวณนัน้เหน็การกระท าของนกอนิทรมีาโดยตลอด  กค็ดิจะเอาอยา่งบา้ง   
จงึบนิถลาตรงไปตะปบลกูแกะทีก่นิหญ้าอยูเ่พื่อจบัตวัมนับนิขึน้  แต่อุง้เลบ็ของมนักลบัจกิแน่นเขา้ไป
ในเนื้อลกูแกะ  ไมว่่าจะพยายามสลดัออกอยา่งไรกไ็มห่ลุด  เมือ่คนเลีย้งแกะเหน็เขา้  กร็อ้งทกัว่า  
“โอโ้ห!  นี่มนันกอะไรกนั” 
 ลกูชายผูซ้ึง่เหน็เหตุการณ์โดยตลอดกล่าวขึน้ว่า  “พ่อ  ทีข่า้เหน็อยูเ่มือ่ครู่นี้  มนัแสดง
ท่าทางราวกบัเป็นนกอนิทร ี แต่ตอนน้ีขา้ว่ามนัคงเขา้ใจแลว้ล่ะ  ว่าตนเองเป็นเพยีงอกีาเท่านัน้” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: คนโงเ่ขลามกัคดิท าในสิง่ทีเ่กนิความสามารถของตนและคนฉลาดรูว้่าจะใช้
ความสามารถทีม่อียู่ของตนใหเ้กดิประโยชน์ ไดอ้ย่างไร 
 
ท่ีมาของเรื่อง :  แฮปป้ีคดิส.์100  นิทานอีสป.2548 : 27 
 
 
  

เร่ือง แมวกบัหนู 
 หนูฝงูหนึ่งท ารงัอยูใ่นบา้นหลงัหนึ่งซึง่ไดเ้ลีย้งแมวตวัใหญ่เอาไว ้ในทุกๆ วนัแมวจะคอยจบั 
หนูทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นอยูเ่สมอ ๆ จนในทีสุ่ด พวกหนูทัง้หลายจงึมารวมกลุ่มและปรกึษากนัว่า 
“พวกเราจะตอ้งถูกเจา้แมวจบักนิจนไมเ่หลอืสกัตวัแน่เลย หากเราไมล่องช่วยกนัคดิว่า พวกเราจะท า 
อยา่งไรกนัด”ี มหีนูตวัหนึ่งไดอ้อกความคดิเหน็ว่า “เอากระพรวนไปแขวนคอแมวกส็ิน้เรือ่ง เสยีงของ 
กระพรวนจะช่วยบอกใหพ้วกเรารู ้เวลาทีเ่จา้แมวนัน้มาอยูใ่กล้ๆ ” พวกหนูทุกตวัเมือ่ไดฟั้งดงันัน้ ก็ 
ต่างเหน็ดว้ย “แต่ว่าใครเล่า ! จะเป็นผูเ้อากระพรวนไปแขวนคอแมวล่ะ” หนูแก่ พดูว่า “ขา้มนัแก่เ 
กนิไป แลว้วิง่เรว็นกักไ็มไ่ด”้ หนูตวัเลก็ๆ กพ็ดูว่า “แต่พวกเรายงัเลก็เกนิไป” ลงทา้ยกไ็มม่หีนูตวัไหน 
ทีจ่ะกลา้อาสาท า ดงันัน้แมวจงึยงัจบัหนูอยูเ่รือ่ยไป  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า : บางสิง่บางอยา่ง พดูง่ายแต่ท ายาก 
 
ท่ีมาของเรื่อง  :  แฮปป้ีคดิส.์ 100 นิทานอสีป.2548 : 39 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธบิายล าดบั
ขัน้ตอน

กจิกรรมการ
เยีย่มหน่วยงาน

ต่าง ๆ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น และ
ใหค้วามร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยไมต่อ้ง
ตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดได้
บางส่วนและใหค้วาม
ร่วมมอืในการท า
กจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
บางส่วนแต่ยงัไมช่ดัเจน
และใหค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไมส่ามารถ 
อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดและ
ไมใ่หค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 2     หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5  หน้าท่ีของลูกเสือตามวิถีประชาธิปไตย  เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถอธบิายบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง ในฐานะพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยได ้

2.  เน้ือหา 
2.1 คุณลกัษณะของพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 
2.2การปฏบิตัตินเพื่อเป็นพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 เพลงเกยีรตศิกัดิล์กูเสอื 
 3.2 เพลง มารช์ลกูเสอื 

3.3 กระดาษปรูฟ๊ ปากกาเมจกิ  ฯลฯ 
3.4 ใบความรูเ้รื่อง “พระราชด ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัค าพ่อสอนพระบรมราโชวาท 

ของพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยจรยิธรรมของการเป็นพลเมอืงด”ี 
3.5เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง ราชสหีก์บัหมาป่า 
3.6 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งนกกา 

4.  กิจกรรม 
4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1)  พธิเีปิดประชุมกอง  (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ  แยก) 
2)  เพลง เกยีรตศิกัดิล์กูเสอื 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาถงึความหมายของค าว่า “พลเมอืงด”ี ลกูเสอืรว่มกนัแสดง
ความคดิเหน็โดยยงัไมต่อ้งสรปุ 
  (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูท้ี ่1 เรือ่ง พระราชด ารสัพระราชด ารสัของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัศกึษา วเิคราะหใ์นประเดน็ พรอ้มทัง้ช่วยกนัท าใบ
งานที ่1 เรือ่ง พระราชด ารสัพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
 (3) ผูก้ ากบัลูกเสอืแจกใบความรูท้ี ่2,3 แลว้มอบหมายใหแ้ต่ละหมู่ ศกึษาขอ้สรปุทีไ่ด ้
แลว้เขยีนบทละครสัน้ หมู่ละ 1 เรื่อง ทีเ่น้นพฤตกิรรมหรอืแสดงถงึคุณลกัษณะของพลเมอืงดตีามวถิี
ประชาธปิไตย โดยใหเ้วลาในการแสดงหมูล่ะประมาณ 3-4 นาท ี  

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง ราชสหีก์บัหมาป่า 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
  1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์ตรวจ สงบนิ่ง แยก) 

  2)  เพลง มารช์ลกูเสอื 
  3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ลกูเสอืแสดงละครสัน้ทลีะหมู ่หลงัจบการแสดงนายหมูอ่อกมาสรปุขอ้คดิใน 
ละครสัน้ “การกระท าทีเ่รยีกว่าพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย” 

    (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและหมูล่กูเสอือื่น ๆ แสดงความชื่นชมหรอืชมเชยใหก้ าลงัใจ 
   (3)  ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้และการน าไปใช้ใน

ชวีติประจ าวนั เพื่อใหไ้ดช้ื่อว่าเป็น “ลกูเสอืประชาธปิไตย”  
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งนกกา 
  5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)   

5.  การประเมินผล 
5.1 อธบิายบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง ในฐานะพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตย 

 5.2 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 
 

เพลง เกียรติศกัด์ิลกูเสือ 
  เกยีรตคิุณลกูเสอืไทย  แพรไ่ปทัว่สากล 
  ลกูเสอืไทยทุกคนตอ้งรกัษา มุง่ท าดยีนืยนัตามค ามัน่สญัญา 
  ดว้ยศรทัธาสามคัค ีมนี ้าใจ มาเถดิมา เรามาชา้อยูไ่ย 
  ลกูเสอืไทยมาเรว็ไว  กา้วเดนิไปทีห่มายขา้งหน้า 
  อยูก่นัคนละกองกเ็ป็นพีน้่องกนั มคีวามรู ้สูง้านไมห่วัน่ไหว 
  มวีนิยัใจเยน็เป็นมติรคนทัว่ไป อยูแ่ห่งใดสุขสนุกทุกเวลา 

 
เพลง มารช์ลูกเสือ 

 ลกูเสอื  ลกูเสอื  ไวศ้กัดิซ์ลิกูผูช้าย  ลกูเสอื  ลกูเสอื  ไวล้ายซลิกูเสอืไทย  รกัเกยีรต ิ รกัวนิยั  
แขง็แรงและอดทน  เราจะบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น  แมล้ าบากตรากตร า  กต็อ้งท าท าให้
ส าเรจ็  ท า  ท า  ท า  ขา้สญัญาว่าจะท า  เสยีชพีอยา่เสยีสตัย ์ รกัชาตใิหม้ัน่ไว ้ ดงันามอนัเกรยีงไกร  
พระมงกุฎทรงประทาน 
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ใบความรู้ท่ี  1 
เร่ือง พระราชด ารสัพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานคุณธรรม  4  ประการ  แก่ข้าราชการและ
ประชาชน  ในคราวสมโภชกรงุรตันโกสนิทร ์200 ปี ความว่า  
 “ประการแรก  คอื  การรกัษาความสจั  ความจรงิใจต่อตวัเอง  รูจ้กัสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเอง  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมอืง  ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัแิต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
 ประการทีส่อง คอื การรูจ้กัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤตปิฏบิตัอิยู่ในความสจั ความดนีัน้ 
 ประการทีส่าม คอื การอดทน  อดกลัน้  และอดออม  ไม่ประพฤตลิ่วงความสตัยส์ุจรติ  ไม่ว่า
จะดว้ยเหตุประการใด 
 ประการที่สี่  คอื การรูจ้กัละวางความชัว่  ความทุจรติ  และรูจ้กัเสยีสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมอืง” 
พระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
 “.....การฝึกฝนและปลกูฝังความรูจ้กัเหตุผล ความรูจ้กัผดิชอบชัว่ด ีเป็นสิง่จ าเป็นไม่น้อยกว่า
การใชว้ชิาการ เพราะการรูจ้กัพจิารณาใหเ้หน็เหตุเหน็ผล ใหรู้จ้กัจ าแนกสิง่ผดิชอบชัว่ดไีดโ้ดย
กระจ่าง ยอ่มท าใหม้องบุคคล มองสิง่ต่าง ๆ ไดล้กึลงไปจนเหน็ความจรงิ.....” 
(พระราชด ารสั  เมือ่วนัที ่ 26พฤศจกิายน 2516) 
 
ค าพ่อสอน 
 “....ความสามคัคพีรอ้มเพรยีงกนั เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัยิง่ในการปฏบิตั ิบรหิารงานใหญ่ ๆ เช่น 
งานของแผ่นดนิ และความสามคัคนีี้จะเกดิมขีึน้มัน่คงได ้กด็ว้ยบุคคลในหมูค่ณะมคีุณธรรมเป็นเครื่อง
ยดึเหนี่ยวผกูพนัจติใจของกนัและกนัไว ้คุณธรรมเครือ่งยดึเหนี่ยวจติใจนัน้ 
 ประการหนึ่ง  ได้แก่  การให้  คอืให้การสงเคราะห์ช่วยเหลอืกนั  ให้อภยัไม่ถือโทษกนัให้
ค าแนะน าตกัเตอืนทีด่ต่ีอกนั 
 ประการที่สอง  ได้แก่  การมีวาจาด ี คอืพูดแต่ค าสจัค าจรงิต่อกนั  พูดให้ก าลงัใจกนั  พูด
แนะน าประโยชน์กนั  และพดูใหร้กัใครป่รองดองกนั 
 ประการที่สาม  ได้แก่  การท าประโยชน์ให้แก่กนั  คอืประพฤตปิฏบิตัตินให้เกิดประโยชน์
เกือ้กูลทัง้แก่กนัและกนั และแก่หมูค่ณะโดยส่วนรวม 
 ประการที่สี่  ได้แก่  การวางตนได้สม ่าเสมอ  อย่างเหมาะสม  คอื  ไม่ท าตวัดเีด่นเกินกว่า
ผูอ้ื่นและไมด่อ้ยใหต้ ่าทรามไปจากหมูค่ณะ 
 “หมู่ใดมคีุณธรรมเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวกนัไวด้งักล่าว  หมู่คณะนัน้ย่อมจะมคีวามเจรญิมัน่คง
ขึน้ดว้ยสามคัคธีรรม....” 
(พระราชด ารสั  พระราชทานแก่สามคัคสีมาคมในพระบรมราชูปถมัภใ์นการเปิดประชุม  ประจ าปี   
พ.ศ.2525 ระหว่างวนัที ่10 – 11 เมษายน 2525) 
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พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 
 

“…. บา้นเมอืงไทยของเราด ารงมัน่คงมาชา้นาน เพราะคนไทยมคีวามพรอ้มเพรยีงกนั
เขม้แขง็  ถงึจะมคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้บา้งตามกาลตามสมยั  กเ็ป็นไปตามความปรารถนาของ
พวกเราเอาทีจ่ะท าใหป้ระเทศชาตเิจรญิก้าวหน้า  การท านุบ ารงุบา้นเมอืงนัน้  เป็นงานส่วนรวมของ
คนทัง้ชาต ิ จงึเป็นธรรมดาอยูเ่องทีจ่ะตอ้งมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้บา้ง  จะใหทุ้กคนทุกฝ่ายมคีวาม
คดิเหน็สอดคลอ้งกนัตลอดทุก ๆ เรือ่งไปยอ่มเป็นการผดิวสิยั  เพราะฉะนัน้แต่ละฝ่ายแต่ละคนจงึควร
ค านึงถงึจดุประสงคร์ว่มกนั  คอื  ความเจรญิไพบลูยข์องชาตเิป็นขอ้ใหญ่  ทุกฝ่ายชอบทีจ่ะท าใจให้
เทีย่งตรงเป็นกลาง  ท าความคดิความเหน็ใหก้ระจ่างแจ่มใส  ท าความเขา้ใจอนัดใีนกนัและกนัให้
เกดิขึน้  แลว้น าความคดิความเหน็ของกนัและกนันัน้  มาพจิารณาเทยีบเคยีงกนัโดยหลกัวชิาเหตุผล  
ความชอบธรรม  และความเมตตาสามคัค ี ใหเ้หน็แจง้จรงิ  ทุกฝ่ายจะสามารถปรบัเปลีย่นความคดิ 
และวธิปีฏบิตัใิหส้อดคลอ้งเขา้รปูเขา้รอยกนัไดทุ้กเรือ่ง.....”  
(พระบรมราโชวาท  พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึน้ปีใหม ่ พุทธศกัราช  2535 เมือ่
วนัที ่31 ธนัวาคม 2534) 
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ใบความรู้ท่ี 2 

เร่ือง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 

ความหมายของ  พลเมืองดี  ในวิถีประชาธิปไตย 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า 
 พลเมอืง  หมายถงึ  ชาวเมอืง  ชาวประเทศ  ประชาชน  และวถิ ี หมายถงึ  สาย  แนว  ทาง  
ถนน 
 ประชาธิปไตย เป็นค าที่ประกอบด้วยประชา + อธปิไตย เมื่อ “อธปิไตย” แปลว่า “เป็นใหญ่” 
ประชาธปิไตยจงึหมายถงึการที่ประชาชนผู้เป็นใหญ่มอี านาจการตดัสนิใจในสงัคมชุมชนที่ตนอาศยั
ผกูพนัอยู ่
 “พลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตย” จงึหมายถงึ  พลเมอืงทีม่คีุณลกัษณะทีด่ ี คอื  เป็นผูท้ีย่ดึมัน่  
ในหลกัศลีธรรมและคุณธรรม มหีลกัประชาธปิไตยในการด ารงชวีติ คอื มสี่วนรว่มในกจิการสาธารณะ
ของชุมชน มคีวามรบัผดิชอบในชุมชน ปฏบิตัตินตามกฎหมาย ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  โดย
มกีารช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั อนัจะก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิ ใหเ้ป็นสงัคมและประเทศที่
มวีถิชีวีติแบบประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ 
แนวทางการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 1) ด้านสงัคม ได้แก่ 
  (1)  การแสดงความคดิอยา่งมเีหตุผล 
  (2)  การรบัฟังขอ้คดิเหน็ของผูอ้ื่น  และยอมรบัเมื่อผูอ้ื่นมเีหตุผลทีด่กีว่า 
  (3)  การตดัสนิใจโดยใชเ้หตุผลมากกว่าอารมณ์ 
  (4)  ความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ ่เสยีสละพรอ้มช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
  (5)  การเคารพกฎหมายและกตกิาต่าง ๆ 
  (6)  การมจีติสาธารณะ คอื การรกัษาสาธารณสมบตัแิละการอาสาท างาน 
            เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 2) ด้านเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
  (1)  การประหยดัและอดออมในครอบครวั 
  (2)  การซื่อสตัยส์ุจรติต่ออาชพีทีท่ า 
  (3)  การพฒันางานอาชพีใหก้า้วหน้า 
  (4)  การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

(5)  การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

  (6)  การเป็นผูผ้ลติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูบ้รโิภคทีม่คีวามพอเพยีง 
 (7)  อุตสาหะหมัน่เพยีรท างานดว้ยความรบัผดิชอบและอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ
และสตปัิญญา 
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 3)  ด้านการเมือง ไดแ้ก่ 
  (1)  การเขา้มสี่วนรว่มรบัผดิชอบชุมชนสงัคม 
  (2)  การยอมรบัในความแตกต่างหลากหลายทีม่อียูใ่นชุมชนสงัคม 
  (3)  การมคีวามอดทนต่อความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้และมุง่แสวงหาการแกไ้ขความ

ขดัแยง้โดยสนัตวิธิ ี
(4) ความรบัผดิชอบและซื่อสตัยต่์อหน้าทีโ่ดยไมเ่หน็แก่ประโยชน์ส่วนตน 
(5)  การกลา้เสนอความคดิเหน็ต่อส่วนรวม  กลา้เสนอตนเองเขา้รว่มกจิกรรมการเมอืง 
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ใบความรู้ท่ี 3 
เร่ือง จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 

 
 จริยธรรม  หมายถงึ ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิจรยิธรรม ทีส่่งเสรมิความเป็นพลเมอืงด ี 

เป็นไปตามหลกัคารวธรรม สามคัคธีรรมและปัญญาธรรม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
1) ความสามคัค ี หมายถงึ การยดึมัน่ในการอยูร่ว่มกนัโดยเคารพกตกิาทีต่กลงกนั 
2) ความกลา้ทางจรยิธรรม หมายถงึ  ความกลา้หาญทีจ่ะกระท าในสิง่ทีเ่หน็ว่าถูกตอ้ง เป็นธรรม 
3) ความรบัผดิชอบ  หมายถงึ  การยอมรบัผลของการกระท าทีต่นเองเป็นผูก่้อขึน้ไมว่่าผล

ของการกระท านัน้เป็นผลทีด่หีรอืไมด่กีต็าม 
4) การเสยีสละ  หมายถงึ  การยอมเสยีผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผูอ้ื่น  หรอืสงัคมโดยรวม 
5) การตรงต่อเวลา  หมายถงึ  การรกัษาเวลาทีต่กลงกนัไว้ 

การส่งเสริมให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี 
 เมือ่บุคคลปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตยแลว้  ควรสนับสนุนส่งเสรมิใหบุ้คคลอื่น
ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตยดว้ย  โดยมแีนวทางการปฏบิตัดิงันี้ 
 1.  ปฏบิตัตินใหเ้ป็นพลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตย  โดยยดึมัน่และใชห้ลกัคุณธรรม  จรยิธรรมของ
ศาสนาและหลกัการของประชาธปิไตย  ในวถิกีารด ารงชวีติประจ าวนัเพื่อนเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่คนรอบขา้ง 
 2.  เผยแพร่  อบรม  หรอืสัง่สอนโน้มน้าวบุคคลในครอบครวั  เพื่อนบ้านคนในสงัคมให้ใช้
หลกัประชาธปิไตยเป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติประจ าวนั 
 3.  สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัตินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยการบอก
กล่าวหรอืช่วยประชาสมัพนัธ ์ โดยวธิต่ีาง ๆ เช่น เขยีนบทความเผยแพรผ่่านสื่อมวลชน  เป็นตน้ 
 4.  ชกัชวนหรอืสนับสนุนคนดมีคีวามสามารถในการมสี่วนร่วมกิจกรรมทางการเมอืงหรอื
กจิกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน 
 5.  เป็นหเูป็นตาใหร้ฐัหรอืหน่วยงานของรฐัในการสนับสนุนคนด ีและป้องกนัดแูลมใิหค้นไมด่ี
ท าผดิกฎหมายบา้นเมอืง 
 การสนับสนุนใหผู้อ้ื่นปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดใีนวถิปีระชาธปิไตย  ควรเป็นจติส านึกทีบุ่คคล
พงึปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิความเป็นประชาธปิไตยอยา่งแทจ้รงิ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เร่ือง ราชสีหก์บัหมาป่า 

 
หมาป่าตวัหนึ่งออกล่าลกูแกะมาได ้ และก าลงัพยายามทีจ่ะน าซากลกูแกะผูน่้าสงสารนัน้

กลบัไปทีร่งั  แต่โชครา้ยทีม่นัไปพบกบัราชสหีอ์ดโซเขา้ตวัหนึ่ง  ราชสหีต์รงเขา้มาแยง่ลกูแกะนัน้
ทนัท ี ซึง่สรา้งความขุ่นเคอืงใหก้บัหมาป่ามากมนัตะโกนบอกราชสหีว์่า “ท่านไมน่ึกละอายใจบา้งหรอื
อยา่งไรทีท่ าตวัเป็นเหมอืนโจรรา้ย เขา้แยง่อาหารของขา้แบบนี้”ราชสหีไ์ดฟั้งดงันัน้กห็วัเราะรา่ แลว้
ตอบกลบัไปว่า“ตวัขา้น่ะร ึ ทีเ่จา้ประณามว่าเป็นไอโ้จรรา้ย  ฮ่ะ...ฮ่ะ...แลว้สิง่ทีเ่จา้กระท ามานัน้เล่า
เรยีกว่าความสุจรติหรอกร ึ ขา้ไมเ่ชื่อหรอกว่า  คนเลีย้งแกะจะคดิว่าเจา้เป็นผูบ้รสิุทธิ ์ ทัง้ ๆ ทีเ่จา้
ขโมยเอาลกูแกะของเขามาเช่นนี้!” 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: คนทีทุ่จรติ  ยากจะหาความยตุธิรรมจากผูอ้ื่นได้ 

ท่ีมาของเร่ือง: http://naiseks.blogspot.com/2015/05/blog-post_20.html 

 

เร่ือง นกกากบันกยงู 

รูก้นัทัว่ไปว่า  นกกาเป็นนกที่ขีข้โมย โดยเฉพาะอาหารแล้ว  นกกาขโมยได้เก่งนัก  กาจงึ
เป็นนกทีห่น้าดา้นทีสุ่ด  นอกจากนี้แลว้กายงัเป็นนกที่ขีร้ษิยาตารอ้น  เหน็นกตวัอื่นสวยกว่าตน  กา
เกดิความไมพ่อใจโดยเฉพาะนกยงูดว้ยแลว้  กาไมช่อบหน้าเอาเลย 

วนัหนึ่ง  กาลงส ารวจตรวจดูขนของตวัเองแลว้  รูส้กึไม่พอใจในความด าสนิทมดิหมมีองไม่
เหน็ความสวยงามส่วนไหน ๆเลย จงึไปเทีย่วหาขนนกยงูมาแซมขนของตน  เสรจ็แลว้กเ็ทีย่วโฆษณา
ว่าตวัเองเป็นนกทีส่วยงามกว่านกใด ๆ ในโลก  จนเป็นทีเ่กลยีดชงัของนกทัว่ไป  เพราะนกทัง้หลาย
เหน็แลว้กร็ูว้่ามใิช่ขนของกาจรงิ ๆ เป็นขนของนกยงู  จงึต่างพากนัมารุมจกิขนทีแ่ซมออกหมด  แต่
เพราะความหมัน่ไส้มากจงึช่วยกนัจกิขนด าของกาออกด้วย  กาจงึเหลอืแต่ตวัล่อนจ้อนน่าอบัอาย 
ขายหน้าจรงิ ๆ  

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: จงพอใจในสิง่ทีต่นมอียู ่ ไมฉ่กฉวยของผูอ้ื่น 
 

ท่ีมาของเร่ือง:  www.เกรด็ความรู.้net/นกกากบันกยงู/ 

 

 

http://www.เกร็ดความรู้.net/นกกากับนกยูง/
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 

เรือ่ง...................................................................................... 
กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 

 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย 
หน้าท่ีของ

ลูกเสือตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป ผ่าน
เกณฑ ์

รายการประเมิน คณุภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลูกเสอื 
 

อธบิายเน้ือหาไดต้าม
ประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถ้วน 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยไมต่อ้งตกัเตอืน 

อธบิายเน้ือหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดได้
บางสว่นและใหค้วาม
รว่มมอืในการท า
กจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

อธบิายเน้ือหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
บางส่วนแต่ยงัไม่
ชดัเจนและใหค้วาม
รว่มมอืในการท า
กจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

ไมส่ามารถ 
อธบิายเน้ือหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดและ
ไมใ่หค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 2     หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  6  ส่ิงดี ๆ ของฉัน      เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถวเิคราะหต์นเอง น าคุณสมบตัทิีด่แีละความสามารถพเิศษของตนไปใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์กบัตนเองและหมู่คณะได ้
2.  เน้ือหา 

การรูจ้กัตนเองเพื่อการพฒันาใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1เกมเพื่อนฉนั ....คนเก่ง 
3.2 กระดาษวาดภาพสญัลกัษณ์ของลกูเสอืเครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบต าแหน่งลกูเสอื 

 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เกมเพื่อนฉัน...คนเก่ง 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเรื่องหน้าที่ความรบัผิดชอบในกองลูกเสือ การประดับ
เครือ่งหมายประกอบเครือ่งแบบของนายหมู ่รองนายหมู ่พลาธกิารและการเลอืกหน้าทีข่องสมาชกิใน
หมูล่กูเสอืแต่ละหมู่ 
 2)ผู้ก ากับลูกเสือแจกกระดาษวาดภาพให้ลูกเสือแต่ละคนและให้ลูกเสือภายในหมู่
วเิคราะหศ์กัยภาพตนเองและท าแผ่นปลวิวาดภาพสญัลกัษณ์บอกความถนัดและความสามารถพเิศษ
ของตนทีเ่หมาะสม 
 3)ลูกเสือประชาสมัพนัธ์แนะน าตนเอง ต่อสมาชิกคนอื่น ขอเข้ารบัการคดัเลือกเพื่อ
ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายในหมู่ 
 4)เพื่อนในหมู่ลูกเสอืร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ และสรุปเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมในการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ าแหน่งต่างๆในหมูล่กูเสอืโดยท าเป็นแผนภูมคิณะกรรมการผูน้ าหมูล่กูเสอืตดิบอรด์ไว้ 
 5)ผู้ก ากบัลูกเสอืและลูกเสอืในกองร่วมกนัประกาศคุณสมบตัแิละความสามารถในการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องลกูเสอืแต่ละหมู ่เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความภาคภูมใิจในหน้าทีท่ีจ่ะปฏบิตัใินหมู่และกอง
ลกูเสอื 
 6)ลกูเสอืสรปุและน าเอาความสามารถพเิศษไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่ตนเองและหมูค่ณะ 

4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
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4.5พธิปิีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธง เลกิ)ผูก้ ากบัลูกเสอืนัดหมายลูกเสอื
แต่งเครื่องแบบใหถู้กต้องตามบทบาทหน้าทีข่องตนเองในหมู่ลูกเสอืเพื่อเป็นแบบอย่างส าหรบัลกูเสอื
รุน่น้อง 
5.  การประเมินผล  

5.1 อธบิายคุณสมบตัทิีด่แีละความสามารถพเิศษของเพื่อน ๆ ไดร้อ้ยละ 90 ของกลุ่มเพื่อน 
5.2 อธบิายจดุเด่นของตนในมุมมองของเพื่อน 

6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูใ้นตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
เกม 
      เพ่ือนฉัน .....  คนเก่ง 

วิธีเล่น 
1.  ลกูเสอืนัง่รอบวง  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรอ้งเพลงพรอ้มปรบมอืใหจ้งัหวะ 
2.  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าฉลาดทีเ่ขยีนไวใ้นกระดาษมามว้นเป็นกอ้นกลมหรอืใส่ในกล่องกไ็ดส้่ง

ใหล้กูเสอืในวง 
3.  ลกูเสอืเมือ่รบักล่องฉลากมาแลว้ใหส้่งต่อไปใหเ้พื่อนลกูเสอืคนต่อไป 
4.  ผู้ก ากับลูกเสือหยุดร้องเพลงกล่องฉลากอยู่ที่ลูกเสือคนใด  ลูกเสือคนนัน้จะต้องบอก

ความสามารถของเพื่อนคนใดคนหนึ่งในหมู่หรือในกองว่ามคีวามสามารถอะไรบ้างที่ผู้อื่นขอความ
ช่วยเหลอืได ้ เช่น  ตอกตะปเูก่ง รอ้งเพลง เล่านิทาน เล่นกตีา้ร ์ ตฉีิ่ง  รูร้กัตน้ไม ้ รอ้ยลกูปัด  สเกตภาพ 
พดูเลยีนเสยีงฯลฯ 
 
เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
    คนข้ีเหนียวกบัทองค า 

ชายคนหนึ่งเป็นคนขีเ้หนียว เขามกัจะเอาสมบตัฝัิงดนิ ไวร้อบๆ บา้นไม่ยอมน ามาใช้จ่ายให้
เกดิประโยชน์ต่อมาเขากลวัว่าจะไม่ปลอดภยัถ้าฝังเงนิทอง ไวห้ลายเเห่งเขาจงึขายสมบตัทิัง้หมดเเล้
วซือ้ทองค าเเท่งหนึ่ง มาฝังไวท้ีห่ลงับา้นเเลว้หมัน่ไปดูทุกวันคนใชผู้ห้นึ่งสงสยัจงึเเอบตามไปดูทีห่ลงั
บ้าน เเล้วก็ขุดเอาทองเเท่งไปเสยีชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าในวนัต่อมาก็เสียใจ ร้องห่ม
ร้ อ ง ไ ห้ ไ ป บ อ ก เ พื่ อ น บ้ า น ค น ห นึ่ ง เ พื่ อ น บ้ า น จึ ง เ เ น ะ น า แ บ บ ป ร ะ ช ด ป ร ะ ชั น ว่ า  
"ท่านกเ็อากอ้นอฐิใส่ในหลุมเเลว้คดิว่าเป็นทองค าส ิเพราะถงึอย่างไรท่านกไ็มเ่อาออกมาใชอ้ยูเ่เลว้” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ของมคี่า ถา้ไม่น ามาท าใหเ้กดิประโยชน์กย็อ่มเป็นของไรค้่า 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 2   หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 7  คู่ครองในฝัน     เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอือธบิายความเป็นสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรไีด ้

2.  เน้ือหา 
คุณสมบตัสิ าคญัทีค่วรพจิารณาในการเลอืกคู่ครอง 

3.ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 กระดาษแผ่นเลก็ กระดาษปรูฟ๊ ปากกาหวัสกัหลาด ปากกา 
 3.2 เกมปิดตาเดนิทาง 

 3.3 เพลง พวกเดยีวกนั 
 3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 3.5 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  

1) พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชวนสนทนาเกีย่วกบัละครโทรทศัน์หลงัขา่วภาคค ่า ถงึพฤตกิรรม
ต่างๆของตวัละครและรว่มกนัวจิารณ์พฤตกิรรมของตวัละครทีต่นเองพบเหน็ 
  (2) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง แต่ละคนเขยีนคุณสมบตัขิองตนเองทีแ่สดงความเป็น
สุภาพบุรษุหรอืสุภาพสตรทีีเ่พศตรงขา้มจะตดัสนิใจเลอืกมาเป็นคู่ครองในอนาคตคนละ 3 ขอ้ 
ลงกระดาษแผ่นเลก็ แผ่นละ 1 คุณสมบตั ิ

 (3) เขยีนคุณสมบตัขิองเพศตรงขา้มทีต่นเองจะตดัสนิใจเลอืกเป็นคู่ครองใน 
 อนาคตคนละ 3ขอ้ลงกระดาษแผ่นเลก็แผ่นละ 1 คุณสมบตั ิ
 (4) น าไปจดัแยกประเภทคุณสมบตัสิุภาพบุรษุและสุภาพสตร ีโดยไมใ่ชเ้สยีง 

(5) นายหมูเ่ลอืกมาเพศละ 4 คณุสมบตัทิีม่ผีูเ้ขยีนมากทีสุ่ดและรองลงมา 
 ตามล าดบั  

 (6) รว่มกนัวเิคราะหค์วามหมาย และพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึแต่ละคุณสมบตัทิี่
ส าคญัของสุภาพบุรษุและสุภาพสตรทีีเ่พศตรงขา้มตอ้งการเป็นคู่ครอง 

 (7) สรปุผลกจิกรรมรายงานในกองลกูเสอืคาบต่อไป  
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
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4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย รวบรวม และสรุปคุณสมบตัิ
ของทัง้สองเพศเขยีนลงกระดาษปรูฟ๊ 
 (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายใหเ้ลอืกคุณสมบตัทิีส่ าคญัทีสุ่ดเหลอืเพศละ 3 ขอ้ ให้
กองลกูเสอืโหวตว่าจะตดัคุณสมบตัขิอ้ใดออกไป 
 (3)  ถามขอ้คดิทีไ่ดจ้ากกจิกรรมและการน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั (ในคุณสมบตัิ
ทีด่ที ัง้หมด เมือ่พจิารณาอย่างถ่องแท ้จะพบว่ามคีุณสมบตัทิีส่ าคญัมากน้อยต่างกนั) 

4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 

5.  การประเมินผล 
สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมูล่กูเสอื 

และกองลกูเสอื 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึคุณค่าของการเป็นสุภาพบุรษุและ
สุภาพสตร ี
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 
 
เพลง 
     พวกเดียวกนั 

  มาเถดิเรามามารว่มรอ้งเพลงกนั     พวกเราทัง้นัน้ลุกขึน้พลนัทนัที 
แลว้เรากห็นัหน้ามาหากนั  (ซ ้า)            ส่งยิม้ใหก้นัแลว้ปรบมอื 5 ท(ี 1 2 3 4 5 ) 
เสรจ็พลนักห็นักลบัมา                        สนุกหนกัหนา แลว้ส่ายเอว 5 ท ี ( 1 2 3 4 5 ) 

 
เกม 
     ปิดตาเดินทาง 

วิธีเล่น  
 1.ลกูเสอืเขา้แถวตอนนายหมูอ่ยูห่วัแถว รองนายหมูอ่ยู่ถดัจากนายหมู ่น าเชอืกผกู

เอวนายหมูแ่ละลกูหมูทุ่กคนไมใ่หห้ลุดจากกนั 
 2.น าผา้ปิดตานายหมู ่และรองนายหมู ่ 
 3.เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่น ใหล้กูเสอืพากนัเดนิโดยมนีายหมูน่ าหน้า และใหล้กูหมู่

จบัเอวต่อๆ กนัไปและหา้มลูกหมูบ่อกเสน้ทางนายหมูโ่ดยการพูด แต่ใหใ้ชส้ญัญาณอยา่งอื่นแทน  
 4.หากหมูใ่ดผดิกตกิาใหอ้อกจากการแข่งขนัหรอืมาเริม่เดนิใหม ่หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อน

เป็นหมูช่นะ ใหห้มูอ่ื่นกล่าวค าชมเชย (เยล)ให ้ 
 

เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เดก็โลภ 

เดก็ชายคนหน่ึงอยากกนิลกูเกาลดัมาก จงึลว้งมอืลงไปในโถ เเลว้กอบเอาลกูเกาลดัจนเตม็ก า
มอืเเละไมส่ามารถเอามอืออกจาก ปากโถเเคบๆ ไดเ้ดก็ชายจงึรอ้งไหอ้ยูอ่ย่างนัน้เพราะไม่ยอมปล่อย
ลูกเกาลดั ออกจากมอืเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจงึว่า"ท าไมไม่ปล่อยลูกเกาลดัในมอื
เสยีก่อน ถ้าล้วงหยบิเกาลดั ทลีะลูกเดยีว ก็สามารถหยบิกนิได้จนอิม่เหมอืนกนั มอืก็ไม่ตดิ ปากโถ
ดว้ย" 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ไดท้ลีะน้อย กส็ามารถเกบ็ใหเ้ป็นมากได ้
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ตัก๊เเตนผูหิ้วโหย 

ตัก๊เเตนตวัหนึ่งไม่ได้กนิอาหารมาหลายวนัเเล้วมนัเดนิโซเซเพราะไรเ้เรงกระโดดมาจนถึง
ลานดนิ ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ท่ามกลางลมฤดูหนาวพวกมดก าลงัขนเมล็ดข้าวโพดออกจากรงัมาตากให้
เเหง้ตัก๊เเตนจงึเดนิไปขอกนิเมลด็ขา้วโพดสกั 2-3 เมด็เพื่อประทงัชวีติ เเต่มดกลบัถามว่า ท าไมตอน 
ฤดูร้อน ไม่หาเสบียงอาหารกักตุนไว้ตัก๊เเตนก็ตอบว่าตนร้องเพลงเที่ยวเล่นไปตลอดฤดูร้อน"ถ้า
เช่นนัน้ เจา้กค็วรจะเต้นร าไปตลอดฤดูหนาว" มดตอบ เเลว้กข็นเมลด็ขา้วโพดกลบัเขา้รงัไปให้พวก
ของตนกนิ 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ควรขยนัท ามาหากนิ เพื่อใหม้พีอเพยีงในยามยาก 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 2  หน้าท่ีพลเมือง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 8  คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข ์    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงค ์
ลกูเสอืสามารถคดิเชงิบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนัได ้

2.  เน้ือหา 
การคดิเชงิบวกเป็นการวเิคราะหห์าสิง่ดีๆ ทีม่อียูใ่นสถานการณ์ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั การ

ฝึกคดิเชงิบวกจะช่วยใหม้องโลกในแงด่ ีมคีวามหวงั และหาทางออกจากปัญหาไดง้่ายขึน้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เพลงหากว่าเราก าลงัสบาย 
3.2 กระดาษปรูฟ๊ ปากกาหวัสกัหลาด 
3.3 กรณศีกึษาเรื่อง นางฟ้ากบัซาตาน 
3.4 ใบความรู ้เรือ่ง ความคดิ 2 ประเภท 

3.5เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง ตดัเท่าไหรถ่งึจะพอ 

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

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืขออาสาสมคัรลกูเสอือ่านกรณศีกึษา เรือ่ง “นางฟ้ากบัซาตาน” 
2) ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามในกองลกูเสอื ใหล้กูเสอืรว่มกนัแสดงความเหน็ และสรปุดงันี้ 

-  คดิว่าพมิจะรูส้กึอยา่งไร 
-  ความรูส้กึเช่นนี้มาจากความคดิอย่างไร 

3) ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัคดิว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ พมิควรจะคดิอย่างไร จงึจะไมเ่ป็น
ทุกข ์แต่ละหมู ่ระดมสมองใหไ้ดม้ากทีสุ่ดในเวลา 5 นาท ีแลว้เขยีนลงกระดาษปรูฟ๊ 

4) นายหมู่น าความคดิทุกขอ้มาโหวต ว่าความคดิขอ้ใดจะท าใหเ้กดิอารมณ์ทางบวก
มากกว่ากนั โดยใหส้มาชกิเลอืกไดค้นละ 2 ขอ้ แลว้รวมคะแนนเรยีงล าดบัคะแนนมากสุดและ
รองลงมา 

5)ส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอืทลีะหมู ่จนครบ 
6) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย สรปุ และเพิม่เตมิเรือ่ง ความคดิ 2 ประเภท ตามใบความรู ้ 
7) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามขอ้คดิทีไ่ดแ้ละการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
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5. การประเมินผล 
 สงัเกตพฤตกิรรมการคดิวเิคราะหก์ารใชเ้หตุผล  ความคดิความรูส้กึในการปรบัเปลีย่นมุมมอง 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 
เพลง 

หากว่าเราก าลงัสบาย 
หากว่าเราก าลงัสบายจงตบมอืพลนั(ซ ้า) 

หากว่าเราก าลงัมสีุขหมดเรื่องทุกขใ์ดๆ ทุกสิง่ 
มวัประวงิอะไรกนัเล่า จงตบมอืพลนั 

(ผงกหวัพลนั – กระทบืเทา้ – จงส่งเสยีงดงั – จงออกท่าทาง) 
 
 
 

กรณีศึกษา  
นางฟ้ากบัซาตาน 

พมิเป็นคนผวิคล ้า เกศเป็นคนผวิขาวและสวย มกัมคี าลอ้เลยีนเสมอว่า ใครอยากขาวใหไ้ปอยู่
ใกลพ้มิแลว้จะขาวทนัตาเหน็ พมิน้อยใจและแอบไปรอ้งใหอ้ยูเ่สมอ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง ความคิด  2 ประเภท 

 ลกัษณะความคดิของคนเราม ี2 ประเภท คอื 
คดิทางลบ  เป็นประเภททีค่ดิแลว้น าความทุกขม์าสู่ตนเอง ไดแ้ก่ 
 1) การตัง้ความหวงัไวสู้งเกนิไป ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น 
 2) การคาดการณ์รา้ย  คดิถงึแต่สิง่ไมด่ทีีอ่าจจะเกดิหรอืไมเ่กดิขึน้กไ็ด้ 
 3) การต าหนิตนเอง หรอืมองตนเองว่าไรค้วามสามารถ เปรยีบเทยีบตนเองกบัผูอ้ื่น มองว่า
ตนเองมปีมดอ้ย หวัน่ไหวตามค าพดูคนอื่น 
 4) การไมอ่ยูก่บัปัจจบุนั  วติกกงัวลกบัอนาคตทีย่งัมาไม่ถงึ หรอืหมกหมุ่นอยูก่บัอดตีทีผ่่าน
ไปแลว้ และอยากแกไ้ขอดตีซึง่เป็นไปไมไ่ด้ 
คดิทางบวก  เป็นประเภททีค่ดิแลว้น าความสุขมาสู่ตนเอง ไดแ้ก่ 
 1) ตัง้ความหวงั และคาดการณ์ต่าง ๆ อยา่งสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ ทัง้ของตนเอง
และผูอ้ื่น ไมค่าดหวงัจนเกนิความสามารถทีจ่ะท าใหส้ าเรจ็ได้ 
 2) ยอมรบัจดุด ีและจดุทีต่อ้งแกไ้ขของตนเอง อยา่งทีเ่ป็น ไมต่ าหนิหรอืเปรยีบเทยีบกบัคน
อื่น เน้นการพฒันาคุณค่าภายในทีส่ามารถสรา้งใหม้มีากขึน้ไดเ้รือ่ย ๆ เช่น ความสามารถทาง
สตปัิญญา ความมนี ้าใจช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความสามารถในการสื่อสารและมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น ฯลฯ 
มากกว่าการแกไ้ขรปูลกัษณ์ภายนอก ซึง่เป็นธรรมชาตทิีม่มีาของแต่ละบุคคล 
 3) มสีตอิยูก่บัปัจจุบนั  รูว้่าตนเองท าอะไร เพื่ออะไร คนอื่นไม่รู ้ไมเ่ขา้ใจ ไมเ่ป็นไร ใหอ้ภยั
เพราะเขาไมรู่ ้แต่เราตอ้งรูจ้กัตนเอง ท าความเขา้ใจตนเอง มแีผนส าหรบัอนาคต และท าปัจจบุนัใหด้ี
ทีสุ่ด เพื่อเป็นรากฐานทีด่สี าหรบัอนาคต และไมต่อ้งกงัวลกบัการอยากแกไ้ขอดตีซึ่งเป็นไปไมไ่ด ้
 4) มองปัญหาว่ามทีางแกไ้ขเสมอ มองหาว่า “อะไรผดิ” ทีต่อ้งแก ้แทนการมองหาว่า “ใครผดิ” 
เพื่อกล่าวโทษ 
 5) มองสิง่ทีเ่หลอือยูม่ากกว่าสิง่ทีข่าดหายไป หรอืหาสิง่ตอบแทนจากการสญูเสยี เช่น มอง
ความผดิพลาดเป็นครสูอนไมใ่หผ้ดิซ ้า มองการเยา้แหย่จากเพื่อนเป็นการสรา้งสมัพนัธภาพทีส่นิท
สนมต่อกนัมากขึน้ 
 6) มอีารมณ์ขนัเช่น มองการลอ้ของเพื่อนเป็นเรือ่งเล่นกนัสนุก ๆ ไมใ่ส่ใจเอามาเป็นอารมณ์ 
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เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ตดัเท่าไหร่ถึงจะพอ 

นายชุ่มชื่นอาศยัอยู่ในหมู่บ้านเลก็ๆแห่งหนึ่งใกล้เชงิเขา ทุกวนัเขาจะเก็บกิง่ไมแ้หง้จากเชงิ
เขาเพื่อน าไปขายใหช้าวบ้านใช้ท าฟืนส าหรบัหุงต้ม  ฟืนของนายชุ่มชื่นขายดบิขายดมีากเพราะเนื้อ
ไม้แห้งสนิทจุดง่ ายติดง่าย เมื่อได้เงินกลับบ้านเขาก็แบ่งให้ภรรยาไว้ใช้สอยประจ าวัน    
 วนัหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกบัสามวี่า“เดนิเกบ็กิง่ไมแ้หง้ไปขายเมื่อไหร่จะร ่ารวยสกัทฉีนัว่า
นะ แทนทีจ่ะเกบ็กิง่ไม ้เปลีย่นเป็นไปตดัตน้ไมน่้าจะดกีว่า” 

รุ่งเชา้นายชุ่มชื่นจงึออกตดัตน้ไมท้ีข่ ึน้รอบๆเชงิเขาขณะทีน่ายชุ่มชื่นก าลงัตดัตน้ไมต้น้หนึ่งก็
มแีม่นกกางเขนตวัหนึ่งบนิมาขอรอ้งไม่ใหต้ดัต้นไมต้้นนัน้..แต่นายชุ่มชื่นไม่สนใจ คงตดัต้นไมต่้อไป 
จนไดไ้มก้องใหญ่ เมือ่น าไปขายกไ็ดเ้งนิมากขึน้กว่าเดมิ 

ดว้ยความโลภคราวนี้นายชุ่มชื่นจงึเกณฑญ์าตพิีน้่องมาช่วยกนัตดัตน้ไม ้ แต่มสี ัตวป่์าฝงูหนึ่ง
มาขอร้องให้เลกิเพราะจะท าลายที่อยู่อาศยัและแหล่งอาหารของสตัว์เหล่านัน้ นายชุ่มชื่นไม่สนใจ
ยงัคงตดัตน้ไมต่้อไป 
 ..โค่น โค่น โค่น  ตดั  ตดั  ตดัไมใ้หญ่ ไมเ้ลก็ เรามาตดักนั!!! 

และแลว้กถ็งึวนัทีธ่รรมชาตลิงโทษเมื่อป่าไมเ้หลอืแต่ตอไม่มตี้นไมค้อยโอบอุ้มซบัน ้าฝน เมื่อ
พายุใหญ่มา ลม และฝนโหมกระหน ่า น ้าป่าจงึไหลบ่าพดัพาเอาท่อนซุงทีก่องไวม้าทบัถมหมู่บ้านจน
พงัพนิาศทัง้หมู่บ้านจมอยู่ใต้น ้า ตวันายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศยัอยู่บนหลงัคาบ้าน จงึเพิง่จะ
ส านึกไดถ้งึความผดิพลาดของตนเอง 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การเบยีดเบยีนและท าลายธรรมชาต ิโดยไมค่ดิถงึผลกระทบต่อส่วนรวม จะถูก
ธรรมชาตลิงโทษ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9   เร่ือง การเตรียมตวัก่อนส ารวจ              เวลา   2  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถวางแผนการเดนิทางส ารวจได ้
 1.2 ลกูเสอืสามารถเตรยีมความพรอ้มเพื่อใชใ้นการเดนิทางส ารวจได้ 
2.  เน้ือหา 
 1. การปฐมพยาบาล  
 2. ความปลอดภยั  
 3. แผนทีแ่ละเขม็ทศิ  
 4. เสน้ทาง  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เพลงเดนิทางไกล 
3.2 เกม น าทาง 
3.2 ใบความรูเ้รือ่ง การเตรยีมตวัก่อนส ารวจ (การปฐมพยาบาล ความปลอดภยั แผนทีแ่ละ 

เขม็ทศิ เสน้ทาง ) 
          3.3 แผนที ่แสดงเสน้ทางการเดนิทางส ารวจ  

3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง คนตดัไมก้บัสุนขัจิง้จอก 
4.  กิจกรรม 

4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลง เดนิทางไกล 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัอภปิรายกลุ่มเกี่ยวกบัการเตรยีมตวัก่อน
ส ารวจในเรือ่งของการปฐมพยาบาล  ความปลอดภยั  แผนทีแ่ละเขม็ทศิเสน้ทางในการเดนิทางส ารวจ 

 (2) ลูกเสอืแต่ละหมู่รบัใบความรู ้เรื่อง การเตรยีมตวัก่อนส ารวจ (การปฐมพยาบาล 
ความปลอดภยั แผนทีแ่ละเขม็ทศิ เสน้ทาง )แต่ละหมูช่่วยการศกึษาใบความรู ้

 3) ลกูเสอืแต่ละหมูน่ าเสนอเกีย่วกบัการเตรยีมตวัก่อนส ารวจในเรือ่งของการปฐม
พยาบาล ความปลอดภยั  แผนทีแ่ละเขม็ทศิเสน้ทางในการเดนิทางส ารวจ ในทีป่ระชุมใหญ่ 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิจนครบทุกหมู ่ 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง คนตดัไมก้บัสุนัขจิง้จอก 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 



92 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เล่นเกมน าทาง 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  (1) ผู้ก ากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อน
ส ารวจในเรื่องของ วชิาชาวค่ายรวมทัง้เรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทกัษะทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นการเดนิทาง
ส ารวจ 
 (2) ผูก้ ากบัลูกเสอืใหลู้กเสอืแต่ละหมู่น าเสนอผลการอภปิรายเกี่ยวกบัการเตรยีมตวั
ก่อนส ารวจในเรื่องของวชิาชาวค่าย รวมทัง้เรื่องอาหารและอุปกรณ์ ทกัษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
เดนิทางส ารวจ ในทีป่ระชุมใหญ่ 
  (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิจนครบทุกหมู ่ 
               4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง สุนขัจิง้จอกกบัลา 
               5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 

5.  การประเมินผล 
 5.1 อธบิายการวางแผนการเดนิทางส ารวจและการเตรยีมความพรอ้มเพื่อใชใ้นการเดนิทาง
ส ารวจ 

5.2 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 
 
เพลง 

เดินทางไกล 
 เดนิทางไกล  เดนิทางไกล  เดนิอยา่งไรไปใหถ้งึปลายทาง  เราลกูเสอืชาตเิชือ้วชริา  (ซ ้า)   
ต่างมุง่หน้าพากนัเดนิไปสุดทะเลขอบฟ้ากวา้งไกล จงเดนิไปพชิติมนั แมฝ้นจะตกแดดจะออกเพยีงไร  
ลกูเสอืไทยไมเ่คยไหวหวัน่  วนัทัง้วนัยงัเดนิทางไกล  คนืทัง้คนืยงัเดนิทางไกล 
 
 
เกม 

เกมน าทาง 
 ใหล้กูเสอืคนหนึ่งปิดตาไวแ้ลว้น าของทีเ่ตรยีมไวไ้ปซ่อนยงัจดุๆหนึ่งต่อจากนัน้ใหค้นทีปิ่ดตา
นัน้เปิดตาและออกคน้หาว่าของนัน้ซ่อนอยูท่ีไ่หนลกูเสอืคนอื่นจะบอกทศิทางของสิง่ของนัน้ไดโ้ดยพดู
ว่าเพยีงว่าซา้ยขวาหน้าหลงัของสิง่ของนัน้ใหก้บัผูค้น้หา 
การตดัสินผูค้น้หาจะตอ้งเดนิไปตามทศิทางทีล่กูเสอืบอกจนกว่าจะคน้พบสิง่ของนัน้แลว้กเ็ปลีย่นคน
อื่นเขา้มาหาของบา้ง 
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ใบความรู้ 
เร่ือง การเตรียมตวัก่อนส ารวจ 

 ในการเดนิทางส ารวจนัน้ ควรเตรยีมตวัก่อนการส ารวจให้เป็นอย่างดสีิง่ที่ควรค านึงถึงเป็น
อนัดบัแรกคอืเรื่องของความปลอดภยั  คณะเดนิทางส ารวจจะต้องจดัเตรยีมเวชภณัฑย์าทีจ่ าเป็นต่าง 
ๆ เพื่อไว้ใช้ในการปฐมพยาบาลหากมผีู้ร่วมเดินส ารวจป่วย เกิดอุบตัิเหตุ หรอืพบผู้คนทัว่ไปที่
ต้องการความช่วยเหลอื  คณะผู้เดินทางส ารวจทุกคนต้องมคีวามรู้สามารถท าการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้  และให้ศกึษาเสน้ทางที่จะเดนิส ารวจนัน้เป็นอย่างด ีพรอ้มทัง้มคีวามรู ้ความช านาญใน
การใชแ้ผนทีแ่ละเขม็ทศิ ไดพ้อสมควรนอกจากนัน้คณะเดนิทางส ารวจจะตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งของวชิา
ชาวค่าย รวมทัง้จดัเตรยีมเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร ให้พรอ้มคณะผู้เดินทาง
ส ารวจทุกคนต้องมทีกัษะทีจ่ าเป็นต้องใชใ้นการเดนิทางส ารวจ เช่นการสงัเกต การจ า การสะกดรอย 
เงือ่น เป็นตน้ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
คนตดัไม้กบัสุนัขจ้ิงจอก 

 
คนตดัไมพ้าสุนขัจิง้จอกเขา้ไปซ่อนทีข่า้งกระท่อม เมือ่ถูกขอความช่วยเหลอืพวกล่าสตัวจ์งูหมาล่าเนื้อ
มาถงึกถ็ามคนตดัไมว้่าเหน็สุนขัจิง้จอกหรอืไม ่"ไมเ่หน็เลยเพื่อนเอ๋ย"คนตดัไมป้ฏเิสธ แต่กช็ีน้ิ้วไป
ทางขา้งกระท่อมพวกล่าสตัวไ์ม่เขา้ใจสญัญาณบอกใบน้ัน้จงึพากนักลบัไปสุนขัจิง้จอกรออยูอ่กีสกัครูก่็
ออกมาจากทีซ่่อนแลว้วิง่ผ่านหน้าคนตดัไมไ้ป คนตดัไมจ้งึรอ้งขึน้ว่า"ขา้ช่วยชวีติเจา้ไว ้เจา้ไม่
ขอบคุณเขา้เลยหรอืลิน้ของเจา้ไมต่รงเหมอืนน้ิวของเจา้เลยนะจะใหข้อบใจไดอ้ยา่งไร"สุนขัจิง้จอก
กล่าวแลว้กว็ิง่เขา้ป่าไป 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: คนไมซ่ื่อ ยอ่มไมม่ผีูใ้ดนบัถอื 

ท่ีมาของเร่ือง:  http://www.nithan.in.th/คนตดัไมก้บัสุนขัจิง้จอก 

 

สนัุขจ้ิงจอกกบัลา 
 
วนัหนึ่ง สุนัขจิง้จอกเดนิไปพบสงิโตที่กลางป่า มนัรูว้่าสงิโต จะต้องจบัมนักนิเป็นอาหารแน่ๆ สุนัข
จิง้จอกจงึรบีกล่าวกบั สงิโตว่า  "ขา้รูจ้กัลาตวัอ้วนตวัหนึ่ง ขา้จะไปหลอกมนัมาให้ท่าน"หลงัจากนัน้
สุนขัจิง้จอกกร็บีไปหลอกพาลามาทีก่ลางป่าลายอมตามมาเพราะไดเ้คยตกลงท าสญัญาเป็นเพื่อนตาย 
ต่อกนัมานานแลว้เมือ่ลาเดนิเขา้ไปตดิกบัทีส่งิโตวางไว ้สงิโตกห็นัไปตะปบสุนขัจิง้จอกก่อน 
เพราะคดิว่าลานัน้เกบ็ไวก้นิทหีลงัสุนขัจิง้จอกกไ็ด้ 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: คนไมซ่ื่อกบัมติรสหายยอ่มไม่มใีครอยากคบหา 

ท่ีมาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนขัจิง้จอกกบัลา 
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แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ของลูกเสอื 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการ
เตรียมตวั
ก่อนส ารวจ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยไม่ตอ้งตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดไดบ้างสว่น
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยมกีารตกัเตอืน
เป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดบางสว่นแต่
ยงัไม่ชดัเจนและให้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไม่สามารถ 
อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดและไมใ่ห้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรม 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 97 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 3  การเดินทางส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 10  กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ                เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถปฏบิตักิจิกรรมระหว่างการเดนิทางส ารวจได้ 
2.  เน้ือหา 
 การปฏบิตักิจิกรรมระหว่างการเดนิทางส ารวจ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เกมแต่งตวั 
3.2 ใบความรู ้เรือ่งกจิกรรมระหว่างเดนิทางส ารวจ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง สนัุขจ้ิงจอกกบัฝงูเหลือบ 

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

 4.2 เกมแต่งตวัลกูเสอื 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึประสบการณ์ในการเดนิทางไปยงั
สถานทีต่่าง ๆ ของลกูเสอืเช่น การไปท่องเทีย่ว ทศันศกึษา การปฏบิตักิจิกรรมหว่างเดนิทาง เป็นตน้ 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบใบความรู ้เรือ่ง ชีแ้จงเกีย่วกบัการปฏบิตักิจิกรรมระหว่าง
เดนิทางส ารวจ  

 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งหมูล่กูเสอืใหอ้อกเดนิทางส ารวจ พรอ้มแจกใบงานใหล้กูเสอืได้
ปฏบิตั ิ

 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าเสนอผลงานต่อทีป่ระชุมใหญ่ 
 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุถงึผลทีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งสนัุขจ้ิงจอกกบัฝงูเหลือบ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 

5.  การประเมินผล 
 5.1 สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรมระหว่างการเดนิทางส ารวจ 

5.2 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
 

เกมแต่งตวัลูกเสือ 
ใหแ้ต่ละหมูย่นืเขา้แถวตอนใหม้จี านวนเท่า ๆ กนั คนแรกของแต่ละหมูอ่ยูใ่กลเ้สน้เริม่ตรง

ขา้มสนามอกีดา้นหน่ึง มอุีปกรณ์แต่งกาย(หมวก, อนิทนู,ผา้ผกูคนลกูเสอื ฯลฯ)วาง อยู ่ตรงหน้าของ
แต่ละหมู ่เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่นจากผูก้ ากบั ใหค้นแรกของแต่ละแถววิง่ไปน าอุปกรณ์แต่งกายมา
แต่งใหก้บัตวัแทนลกูเสอืในหมูข่องตน เมือ่เสรจ็แลว้ใหว้ิง่ไปแตะมอืกบัคนที ่2 เมือ่แตะมอืแลว้ให้
ลกูเสอืคนที ่2 วิง่ไปน าอุปกรณ์แต่งกายมาแต่งใหก้บัตวัแทนลกูเสอืในหมูข่องตน เมื่อเสรจ็แลว้ใหว้ิง่
ไปแตะมอื สลบักนัไปจนครบทุกคน แถวไหนเสรจ็ก่อนแถวนัน้ชนะ 
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ใบความรู้ 
กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

ค าแนะน าเก่ียวกบัการวางแผนการเดินทางส ารวจ (กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ) 

1. ความตอ้งการในการฝึกอบรมของคณะ 
- มภีารกจิอะไรบา้งทีต่อ้งท าระหว่างการเดนิทางส ารวจระหว่างทางคณะเดนิทาง

ส ารวจจะตอ้งปฏบิตักิจิกรรมใหส้ าเรจ็บรรลุวตัถุประสงคแ์ละปลอดภยั 
-จะตอ้งมกีารฝึกอบรมทกัษะพเิศษ อะไรบา้งสเกต็ภาพภมูปิระเทศ ส ารวจอาชพีของ

ประชาชน สะกดรอย คาดคะเน เป็นตน้ 
- จะหาการฝึกอบรมทกัษะนัน้ไดท้ีไ่หน 

2. การเงนิ 
- ตอ้งใชเ้งนิเท่าไร 
- มเีงนิทุนหมุนบา้งไหม จะไดจ้ากทีไ่หน 
- สมาชกิแต่ละคนจะช่วยกนัออกไดเ้ท่าไร 
- จะหาเงนิพเิศษเพิม่ขึน้ไดอ้ยา่งไร 

3. เอกสารทีอ่าจจ าเป็นตอ้งใช ้
- มเีอกสารอะไรทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้เช่น 
- บตัรขบัขีร่ถยนตร์ะหว่างประเทศ 
- หนงัสอืเดนิทางเป็นตน้ 
- จะไดเ้อกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4. การแบ่งงานกนัท า 
4.1 หวัหน้า(อาจจะเป็นนายหมู)่เป็นผูค้วบคุมดแูลการเดนิทางตดัสนิใจในกรณี

จ าเป็น 
4.2 รองหวัหน้า(อาจจะเป็นรองนายหมู)่ มหีน้าทีช่่วยเหลอืหวัหน้า 
4.3 ผูด้แูลอุปกรณ์ควรรูจ้กัวธิใีช ้การบ ารงุดแูลรกัษาและแหล่งทีม่าของอุปกรณ์ 
4.4 ผูด้แูลการเจบ็ป่วย – พยาบาล ตอ้งทราบว่าสมาชกิทุกคนมสีุขภาพอยา่งไร

และดแูลเกีย่วกบัอนามยัของสมาชกิระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผูด้แูลเรือ่งอาหารดแูลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งทีจ่ะซือ้อาหาร 
4.6 ผูด้แูลเกีย่วกบัทศิทางการเดนิทางเป็นผูว้างแผนก าหนดเสน้ทางและบนัทกึ

เสน้ทางการเดนิทาง 
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ใบงาน 
เร่ือง กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจ 

ใหแ้ต่ละหมูเ่สนอรายงานเกี่ยวกบัโครงการ “ การเดนิทางส ารวจ “ ของหมูอ่ย่างสัน้ ๆ เพื่อจะ
ไดม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนั และมคีวามภาคภูมใิจทีห่มูต่นไดท้ างานส ารวจโครงการ  
ประกอบดว้ย 

1.ความตอ้งการในการฝึกอบรมของคณะ 
- มภีารกจิอะไรบา้งทีต่อ้งท าระหว่างการเดนิทางส ารวจ 
- จะตอ้งมกีารฝึกอบรมทกัษะพเิศษ อะไรบา้ง 
- จะหาการฝึกอบรมทกัษะนัน้ไดท้ีไ่หน 

2.การเงนิ 
- ตอ้งใชเ้งนิเท่าไร 
- มเีงนิทุนหมุนบา้งไหม จะไดจ้ากทีไ่หน 
- สมาชกิแต่ละคนจะช่วยกนัออกไดเ้ท่าไร 
- จะหาเงนิพเิศษเพิม่ขึน้ไดอ้ยา่งไร 

3.เอกสารทีอ่าจจ าเป็นตอ้งใช ้
- มเีอกสารอะไรทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้เช่น 
- บตัรขบัขีร่ถยนตร์ะหว่างประเทศ 
- หนงัสอืเดนิทางเป็นตน้ 
- จะไดเ้อกสารเหล่านี้จากทีไ่หน 

4.การแบ่งงานกนัท า 
4.1 หวัหน้า(อาจจะเป็นนายหมู)่ เป็นผูค้วบคุมดแูลการเดนิทางตดัสนิใจในกรณี

จ าเป็น 
4.2 รองหวัหน้า (อาจจะเป็นรองนายหมู)่ มหีน้าทีช่่วยเหลอืหวัหน้า 
4.3 ผูด้แูลอุปกรณ์ควรรูจ้กัวธิใีช ้การบ ารงุดแูลรกัษาและแหล่งทีม่าของอุปกรณ์ 
4.4 ผูด้แูลการเจบ็ป่วย – พยาบาล ตอ้งทราบว่าสมาชกิทุกคนมสีุขภาพอยา่งไร

และดแูลเกีย่วกบัอนามยัของสมาชกิระหว่างเดนิทาง 
4.5 ผูด้แูลเรือ่งอาหารดแูลเรื่องการบรรจอุาหารและแหล่งทีจ่ะซือ้อาหาร 
4.6 ผูด้แูลเกีย่วกบัทศิทางการเดนิทางเป็นผูว้างแผนก าหนดเสน้ทางและบนัทกึ

เสน้ทางการเดนิทาง 
- สถานทีเ่ลอืกจะไป  จดุมุง่หมายของการการเดนิทางส ารวจ 
- การแบ่งความรบัผดิชอบ 
- การเตรยีม  
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– การเดนิทางส ารวจ และการฝึกอบรม 
- ค่าใชจ้า่ย 
- เอกสารอา้งองิ 
- สงัเขปสจูบิตัรการเดนิทางส ารวจ 
- การตดิตามผล 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เร่ือง สนัุขจ้ิงจอกกบัฝงูเหลือบ 

 
เมน่ตวัหนึ่งเดนิผ่านมาเหน็สุนขัจิง้จอกบาดเจบ็ตดิอยูใ่นซอกหนิ รมิล าธารมเีหลอืบฝงูใหญ่ 

ตอมดดูเลอืดของมนั เม่นเวทนาจงึเอ่ยว่า "ขา้จะไล่พวกเหลอืบเหล่านัน้ใหด้ไีหม” สุนขัจิง้จอกส่าย
หน้าแลว้ว่า"ขอบใจเพื่อนเอ๋ยถา้ท่านไล่เหลอืบฝงูนี้ไปฝงูใหมท่ีห่วิโซก็จะมาตอมดดูเลอืดขา้อกี แต่ฝงู
นี้มนัอิม่แลว้มนักอ็ยูเ่ฉยๆขา้จงึไมเ่จบ็ปวดมากนกั" 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า : เมือ่สิน้คนทีไ่ดผ้ลประโยชน์จากเรา กอ็าจมคีนใหม่ๆ  ทีห่วงัผล ประโยชน์จาก
เราเขา้มาในชวีติอกีจนได้ 
 

ท่ีมาของเร่ือง :  www.nithan.in.th/สุนขัจิง้จอกกบัฝงูเหลอืบ 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายกิจกรรม
ระหว่างเดินทาง

ส ารวจ 
 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

 
ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยไม่ตอ้งตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดไดบ้างสว่น
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยมกีารตกัเตอืน
เป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดบางสว่นแต่
ยงัไม่ชดัเจนและให้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไม่สามารถ 
อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดและไมใ่ห้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 3 การเดินทางส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11   การรวบรวมข้อมลูและการรายงาน             เวลา    2  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
       ลกูเสอืสามารถรวบรวมขอ้มลูระหว่างการเดนิทางส ารวจและเขยีนรายงานการเดนิทางส ารวจได้ 
2.  เน้ือหา 

การรวบรวมขอ้มลูระหว่างการเดนิทางส ารวจและการรายงานการเดนิทางส ารวจ  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เพลงสามคัครีว่มใจ 
3.2  เกม การแขง่เรอืบก 
3.4 ใบความรูเ้รือ่ง การรวบรวมขอ้มลูและการรายงาน 
3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เร่ือง กวางป่ากบัพวงองุน่ 
3.6 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง สุนขัจิง้จอกในดงหนาม 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงลง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง สามคัครีว่มใจ 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนาถงึการเดนิทางส ารวจ โดยใหล้กูเสอืได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ทีผ่่านมา 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแนะน าใหล้กูเสอืรูจ้กัวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีพ่บเหน็ใน
ระหว่างการเดนิทางส ารวจ 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งหมูลู่กเสอืเพื่อวางแผนก าหนดรปูแบบสมดุบนัทกึไวส้ าหรบั
เกบ็ขอ้มลูในการเดนิทางส ารวจ   

(4)ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืน าเสนอรปูแบบสมดุบนัทกึ โดยผูก้ ากบัลกูเสอืให ้
ค าแนะน าเพิม่เตมิจนครบทุกหมูห่มูล่กูเสอืปรบัปรงุสมุดบนัทกึของตนเองตามความเหมาะสม 

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

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 

2) เกม การแขง่เรอืบก 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
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 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัทบทวนถงึเรือ่งการออกแบบสมดุบนัทกึ
ขอ้มลูในการประชุมกองครัง้ทีผ่่านมา 
 (2)ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและน าไปสู่การเขยีนรายงาน
การเดนิทางส ารวจ 

 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืวางแผนก าหนดรปูแบบวธิกีารเขยีน
รายงาน หลงัการเดนิทางส ารวจ   

 (4)ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืน าเสนอรปูแบบวธิกีารเขยีนรายงาน  โดยผูก้ ากบั
ลกูเสอืใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิจนครบทุกหมู ่ หมูล่กูเสอืปรบัปรงุแบบแสดงรายงานการเดนิทางส ารวจ
ตามความเหมาะสม 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง สุนขัจิง้จอกในดงหนาม 

5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
 
 

5.  การประเมินผล 
 5.1 ตรวจสอบขอ้มลูระหว่างการเดนิทางส ารวจและเขยีนรายงานการเดนิทางส ารวจ 

5.2 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 
 
เพลง 

สามคัคีร่วมใจ 

สามคัครีว่มใจ เรว็ไวช่วยกนัท าการงานดว้ยความส าราญเรงิใจ 
มาช่วยกนัซเิรว็ไวจะไดเ้สรจ็ทนัใดใครๆกพ็ากนัยกยอ่ง 

 
 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

                1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนเป็นหมู่ๆ แต่ละหมูเ่ขา้แถวห่างกนั  1 ช่วงแขน 
2. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูห่รอืแถวนัง่เอามอืจบัเอวคนขา้งหน้า 
3. ใหแ้ต่ละแถวเคลื่อนทีไ่ปถงึเสน้ทีก่ าหนดดว้ยการกระโดดพรอ้มๆกนัโดยไมใ่ห้ 

  มอืหลุดจากเอวหรอืขาดแถวใดถงึเสน้ทีก่ าหนดก่อนเป็นผูช้นะ 
อุปกรณ์ :   ปนูขาวโรยเสน้หรอืใชไ้มพ้ลองวางในเสน้ทีก่ าหนด 
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ใบความรู้ 
    เร่ือง การรวบรวมข้อมลูและการรายงาน 
 
 ในการเดนิทางส ารวจนัน้ คณะเดนิทางส ารวจควรมสีมดุบนัทกึในการเดนิทางส ารวจ เพื่อเกบ็
ไว้เป็นหลกัฐานในการสอบวชิาการเดนิทางส ารวจต่อไป และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
เดนิทางส ารวจมาศกึษาหาความรู ้และจดัท ารายงาน 
 การท าแบบรายงานการส ารวจ 
 ลกูเสอืควรจะมกีารบนัทกึสิง่ต่าง ๆ ลงในสมดุบนัทกึเหมอืน ๆ กนั ดว้ยการกระท าดงันี้คอื 
 1. แบบฟอร์มรายงานจะต้องบอกให้ทราบถงึ วนั เดอืน ปี ที่ก าลงักระท ากิจกรรมเดนิทาง
ส ารวจ 
 2. เวลา แสดงรายละเอยีดว่า เวลาเท่าไหรข่องวนันัน้ ๆ ใชบ้อกเวลาแบบ 24 ชัว่โมง 
 3. รายงานอยา่งละเอยีดโดยเฉพาะอย่างยิง่รายการทีส่ าคญัๆ 
 4. บอกระยะทางเป็นกโิลเมตร บอกต าแหน่งทีต่ ัง้ของสถานทีต่่าง ๆ หรอืจะบอกระยะห่างจาก
จดุหนึ่งไปยงัอกีจดุหนึ่งกไ็ด ้
 5. ตอ้งมแีผนทีส่งัเขป ท าอยา่งประณตีและสะอาดเรยีบรอ้ย ซึง่ลกูเสอืจะตอ้งเขยีนสญัลกัษณ์
แทนสิง่ต่าง ๆ ใหถู้กตอ้ง เช่น ถนน ทางรถไฟ แมน่ ้า สะพาน เป็นตน้ 
 

แบบแสดงรายงาการเดินทางส ารวจ 
 

วนั  เดือน  ปี เวลา รายการ ระยะทาง 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

     กวางป่ากบัพวงองุ่น 

กวางป่าวิง่ไปในเพงิองุ่นเพื่อซ่อนตวัจากการตามล่าของนายพราน“ขอใหข้า้ซ่อนตวัดว้ยเถดิ
นะองุ่น"กวางป่ากล่าวอย่างนอบน้อม องุ่นกอ็นุญาตเมื่อพรานตามมาถงึบรเิวณนัน้แต่ไม่พบกวางป่า 
ก็จงึ วิง่ไปอกีทางหนึ่งกวางป่าเห็นว่าปลอดภยัแล้วจงึกดัพวงองุ่นอย่างเอรด็อร่อย"เจ้ากินข้าท าไม
เพื่อนเอ๋ย "ตวัองุน่ถามอย่างน้อยใจ กวางป่าจงึว่า" ถ้าขา้ไม่กนิเจา้ กม็คีนอื่นมากนิเจา้อยู่ดนีัน่แหละ"
ขณะทีก่ดักนิพวงองุ่นเอง พรานอกีคนหนึ่งผ่านมาเหน็ว่ามบีางสิง่เคลื่อนไหวอยู่ใต้เพงิองุ่นจงึเล็งธนูยงิ
ใส่กวางป่าทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนไมรู่บุ้ญคุณคนมกัประสบความหายนะ 

ท่ีมาของเร่ือง :  www.nithan.in.th/กวางป่ากบัพวงองุน่ 

 
     สนัุขจ้ิงจอกในดงหนาม 
 

สุนัขจิง้จอกตวัหนึ่งชอบไปขโมยลูกไก่และแม่ไก่ ของชาวบา้นมากนิเป็นประจ าวนัหนึ่งพวก
ชาวบ้านให้พรานดกัซุ่มรอเล่นงานสุนัขจิ้งจอก แต่สุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าก่อนจงึรบีวิ่งหนี ออกจาก
หมู่บา้นโดยเรว็พรานยงัคงไล่ล่าตามมาตดิๆ สุนัขจิง้จอกจงึกระโดด เขา้ไปซ่อนตวัในดงหนามทีช่าย
ป่าหนามอนัแหลมคมทิม่ต าสุนัขจิง้จอกจนเจบ็ปวดไปทัง้ตวั มนัตดัพอ้ดงหนามว่า "ท าไมต้องท ารา้ย
เราด้วย ในเมื่อเราไม่เคยท ารา้ยเจา้"ดงหนามจงึตอบว่า ลูกไก่และแม่ไก่ก็ไม่เคยท ารา้ยสุนัขจิง้จอก
เช่นกนัและการทีก่ระโดดเขา้มากท็ าใหก้ิง่กา้นของดงหนามหกัรานไปไม่น้อย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าก่อนจะต าหนิว่าใคร ควรยอ้นดตูนเสยีก่อนว่าเคยท าผดิ เช่นนัน้มาก่อนหรอืไม่ 

ท่ีมาของเรื่อง :  www.nithan.in.th/สุนขัจิง้จอกในดงหนาม 
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แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุม่ของลกูเสอื 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการเกบ็
รวบรวมข้อมูล
การเดินทาง
ส ารวจ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

 
ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยไม่ตอ้งตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดไดบ้างสว่น
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยมกีารตกัเตอืน
เป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดบางสว่นแต่
ยงัไม่ชดัเจนและให้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไม่สามารถ 
อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดและไมใ่ห้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 4    การแสดงออกทางศิลปะ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12  การแสดงออกทางศิลปะ    เวลา  3  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1.1 ลกูเสอืมกีารพฒันาในเรื่องการรูจ้กัคุณค่าของศลิปะได ้

1.2 ลกูเสอืมสี่วนรว่มในงานศลิปะประเภทต่างๆได ้
2. เน้ือหา  

การแสดงออกทางดา้นศลิปะ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เพลงมารอ้งเพลงกนั 
3.2 เพลงช่างโชคด ี
3.3.เพลงฟ้าราตร ี
3.4 อุปกรณ์ประกอบการแสดงออกทางดา้นศลิปะ 
3.5 ใบความรู ้เรือ่ง การแสดงออกทางศลิปะ 
3.6 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งคุณค่าของ "ลมหายใจ" 
3.7เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง กบกบัสงิโต 
3.8 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง ความมรีะเบยีบวนิัย  

4. กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เกมกระรอก กระแต 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนารว่มกนัเกีย่วกบังานศลิปะ และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการท างานดา้นศลิปะ 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบังานศลิปะตามขอบข่ายทีก่ารลกูเสอืก าหนด  

(3) ผูก้ ากบัลกูเสอื และลกูเสอืรว่มกนั แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัโอกาสทีล่กูเสอืจะ
ไดแ้สดงออกทางดา้นศลิปะทีเ่หมาะสมหรอื การเขา้รว่มกจิกรรมศลิปะดา้นต่างๆ  
 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปถงึองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาเรือ่ง
ศลิปะ 

4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง คุณค่าของ “ลมหายใจ” 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
2)  เกมกระซบิข่าว 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสนทนา และทบทวนเกีย่วกบัเรือ่งศลิปะใน
สปัดาหท์ีผ่่านมา 

(2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายลกูเสอืรว่มกนัวเิคราะห ์ความสนใจทางดา้นศลิปะ 
ของตนเอง และหมูล่กูเสอื แลว้เลอืกแสดงออกดา้นศลิปะทีต่นเอง และหมูล่กูเสอืสนใจหรอืถนดั  

 (3)  ลกูเสอืน าเสนอแนวทางการแสดงออกของตนเอง และของหมู ่ใหก้องลกูเสอื
ไดร้บัทราบ และใหข้อ้เสนอแนะ  

 (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืวางแผนฝึกซอ้ม เพื่อจดัการแสดงใน
ชัว่โมงสปัดาหต่์อไปโอกาสทีเ่หมาะสม 

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

4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 3 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เกมจบัคู่ตามสัง่ 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าเสนองานการแสดงออกดา้นศลิปะทีไ่ดน้ัดหมายไวใ้น
สปัดาหท์ีผ่่านมา ใหก้องลกูเสอืไดร้บัชม 

(2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัแสดงความชื่นชมถงึการแสดงออกดา้นศลิปะ
ของลกูเสอืแต่ละคนและของหมู่ลกูเสอืแต่ละหมู ่ 

  (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืวางแผนฝึกซอ้ม และพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อ
จดัการแสดงต่อไปโอกาสทีเ่หมาะสม 

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

 
ข้อเสนอแนะ 
 โอกาสการจดัการแสดงทางดา้นศลิปะทีเ่หมาะสมไดแ้ก่ วนัส าคญัต่างๆ เช่นวนัเดก็ วนัส าคญั
ทางดา้นศาสนา ชาต ิพระมหากษตัรยิ ์วนัส าคญัทางลกูเสอื และการอยูค่่ายพกัแรม 
5.  การประเมินผล 
 5.1 อธบิายถงึการพฒันาในเรือ่งการรูจ้กัคุณค่าของศลิปะ  

5.2 สงัเกตการมสี่วนรว่มในงานศลิปะประเภทต่างๆ 
5.3 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 

 เพลง 
ช่างโชคดี 

    ช่างโชคดวีนัน้ีมาพบเธอ (ซ ้า) ฉนัดใีจจรงินะเออมาพบเธอฉนัสุขใจ 
  เธอนัน้อยูส่บายดหีรอืไร (ซ ้า)  มารอ้งร าเพลนิฤทยัใหห้วัใจสุขส าราญ 
  ตบมอืไปกนัใหพ้รอ้มเพรยีง (ซ ้า) ยกมอืไว ้ส่ายหวัเอยีง ใหพ้รอ้มเพรยีงตามกนั 
  แลว้หมนุกลบัปรบัตวัเสยีใหท้นั (ซ ้า) มอืเทา้เอวซอยเทา้พลนั ใหพ้รอ้มกนัเถดิเอย 
 
เกม 

กระรอกแย่งรงั 
 วิธีเล่น 

1.  แบ่งลูกเสอืออกเป็นหมู่ หมู่ละ 3 คน แต่ละหมู่ให ้2 คนจบัมอืกนั (รงั) อกีคนหนึ่งเขา้ไปยนื
ระหว่างกลาง (ใหเ้ป็นกระรอก) 

2. จดัใหแ้ต่ละหมู่ห่างกนัประมาณ 2 –3 เมตร วางใหเ้ป็นรูปวงกลม ใหก้ระรอกตวัทีไ่ม่มรีงัมา
ยนืตรงกลาง 

3. ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่เล่นโดยการเป่านกหวดี เมือ่ไดย้นิสญัญาณใหก้ระรอกในแต่ละ
รงัวิง่เปลีย่นรงักนั ตวัทีไ่มม่รีงัตอ้งคอยวิง่แย่งรงัตวัอื่น ถา้แยง่ไดใ้หเ้ขา้ไปอยู่แทน ตวัทีเ่ขา้รงัไม่ไดก้็คอย
แยง่รงัของตวัอื่นต่อไป 
 

กระซิบข่าว 
  วิธีเล่น 

1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวเป็น 2 แถว หรอืมากกว่านัน้ แต่ละคนห่างกนั 2 หลา 
2. การเริม่เล่น ใหค้นแรก(คนทา้ยสุด)กระซบิคนทีอ่ยูข่า้งหน้า แล้วต่อไปเรือ่ยๆ  
 จนถงึคนหวัแถว 
3. เมือ่แถวใดท าเสรจ็ก่อน และรายงานขา่วไดถู้กตอ้งทีสุ่ดเป็น “ผูช้นะ” 

การกระซบิหา้มตะโกนดงัๆ 
 

จบัคู่ตามสัง่ 
 วิธีเล่น 
 1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวเป็นวงกลม 
 2. สัง่ใหล้กูเสอืเดนิเป็นวงกลม ตบมอืพรอ้มเทา้ เมือ่ไดย้นิค าสัง่ใหจ้บั “3” ใหทุ้กคนวิง่เขา้
หากนัจบัเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คน คนใดจบัไมไ่ดห้รอืจบัชา้ใหค้ดัออกมานอกวง การสัง่จะสัง่เท่าไรกไ็ด ้
เช่น 4, 5, 2 ฯลฯ เมือ่เหน็ว่าลกูเสอืสนุกสนานพอสมควรกย็ตุกิารเล่นได้ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง การแสดงออกทางศิลปะ 

 
เพื่อใหม้กีารพฒันาในเรือ่งการรูจ้กัคุณค่าของศลิปะ โดยมสี่วนรว่มอยา่งจรงิจงัในงานศลิปะ

ประเภทต่างๆ ทีล่กูเสอืสนใจเป็นพเิศษ 
ค าว่า “ศลิปะ” (The Arts) มคีวามหมายกวา้งมาก และอาจคลุมถงึกจิกรรมทางวฒันธรรม 

(Cultural activity) แทบทุกอยา่ง 
ศลิปะอาจแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคอื 
1. ศลิปทางการแสดง เช่น ดนตร ีละคร การฟ้อนร า วพิธิทศันา หุ่นกระบอก การแสดงกล 

การพดูในทีส่าธารณะ การโตว้าท ีฯลฯ 
2. ทศันศลิป(Visual Arts) เช่น การวาดภาพลายเสน้ (Drawing) การวาดภาพระบายส ี

(Painting) การปัน้และการท าแบบจ าลอง (Sculpture &Modelling) การออกแบบแฟชัน่ (Fashion 
Design)ฯลฯ 

3. การช่าง (Crafts) เช่น การพมิพภ์าพดว้ยวธิสีกรนี (Screen Printing) เครือ่งปัน้ดนิเผา 
การลงยา การท าเครือ่งเขนิ การท าเครือ่งถม การแกะสลกัไม ้การช่างหนงั การทอ การช่างโลหะ การ
จกัสาน การเขา้เล่มหนงัสอื ฯลฯ 

4. ศลิปะทางอกัษรศาสตร ์(Literary Arts) เช่น นวนิยาย บทรอ้ยกรอง การหนงัสอืพมิพ ์
ชวีประวตั ิความเรยีง ฯลฯ 

5. ศลิปะการวจิารณ์ (Criticism)เช่น ดนตร ีละคร ภาพยนตร ์โทรทศัน์ นิทรรศการศลิปะ 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ 

มาตรฐานเคร่ืองหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 
แสดงความกา้วหน้าในการปฏบิตังิานทางศลิปะ โดยกระท าเรือ่งหนึ่งเรือ่งใดต่อไปนี้ใหเ้ป็น

ผลส าเรจ็ 
1. เสนอผลงาน 3 ชิน้ ซึง่แสดงความกา้วหน้า (เช่น ภาพวาดระบายส ีการปั้น งานเขยีน 

การถ่ายภาพ ฯลฯ) 
2. แสดงหรอืมสี่วนในการแสดงทางศลิปะ ภายในของลูกเสอื หรอืชัน้เรยีน 3 ครัง้ (เช่น 

ดนตร ีละคร การพดูในทีป่ระชุม ฯลฯ) 
3. ไปดกูารแสดงหรอืนิทรรศการอยา่งน้อย 3 ครัง้ หรอือ่านหนงัสอืในทางศลิปะอย่าง

น้อย 3 เล่ม ตามค าแนะน าของกรรมการสอบ และต่อมากรรมการสอบผูไ้ดท้ าการสมัภาษณ์เหน็ว่ามี
ความรูใ้นทางศลิปะกวา้งขวางยิง่ขึน้พอสมควร 

หมายเหต ุ ลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ทีม่คีวามสามารถในทางศลิปะอยูเ่ดมิ ควรพยายามผ่านการทดสอบ
ตามขอ้ 1 หรอืขอ้ 2 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

    คณุค่าของ “ลมหายใจ” 

 ทุกวนัน้ีเรามชีวีติอยูไ่ดก้เ็พราะอาศยัลมหายใจแต่ลมหายใจยงัมคีุณค่าอื่นทีเ่รามกัมองขา้มก็
คอืลมหายใจนัน้เป็นเพื่อนเตอืนใจเราได้ 
 เวลาโกรธใครสกัคน ลองหายใจเขา้ลกึ ๆแลว้ผ่อนออกมาชา้ ๆ สกั 5 เทีย่วความอดัอัน้เกบ็
กดอยากระบายโทสะจะลดลงไปมากสตทิีเ่กอืบจะหลุดไปกลบัคนืมาอย่างรวดเรว็ ลมหายใจจงึเป็นยา
สลายความโกรธชัน้ด ีหรอืจะใชส้ลายความกลวักไ็ด ้สลายความเครยีดกย็ิง่ดเีขา้ไปใหญ่ 
 รา่งกายกบัจติใจนัน้มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ เวลาเกดิโทสะหวัใจจะเต้นเรว็ ลมหายใจ
ถีก่ระชัน้เรยีกว่าใจมผีลต่อกาย ขณะเดยีวกนักายกม็ผีลต่อใจดว้ยลองหายใจเรว็ ๆ สัน้ ๆ สกัพกั จะ
รูส้กึเครยีดคนทีห่ายใจตื้นและถีจ่ะเป็นคนหงดุหงดิงา่ย ตรงกนัขา้มการหายใจเขา้ลกึ ๆ และหายใจ
ออกยาว ๆ ใจจะเบาคลาย 
 ถา้เรารูต้วัจบัความรูส้กึของตวัเองทนัรบีเอาลมหายใจมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการก าหนด
ลมหายใจเขา้ออกลกึ ๆความรูส้กึโปรง่โล่งจะเขา้มาแทนทีค่วามเร่ารอ้นวุ่นวายใจ 
 นอกจากนี้ยงัพบอกีว่าในลมหายใจนัน้มทีรพัยล์ ้าค่าทีใ่ชเ้ท่าไรกไ็มม่วีนัหมด คอืความสุขสงบ
การหายใจเขา้ออกชา้ ๆเป็นบนัไดเบือ้งตน้สู่ความสงบถ้าจะใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้กเ็อาใจไปจดจ่ออยูท่ีล่ม
หายใจดว้ยยิง่จติใจแนบชดิสนิทกบัลมหายใจมากเท่าไร กย็ิง่ดมีากเท่านัน้หรอืจะนบัดว้ยกไ็ด ้เช่น 
หายใจเขา้นบั 1 หายใจออกนบั 1จากนัน้หายใจเขา้นบั 2 หายใจออกนบั 2 เรยีงไปจนถงึ 5 หรอื
ต่อไปถงึ 10 กไ็ด ้
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: คนเรามกัแสวงหาความสุขนอกตวั หารูไ้มว่่าในลมหายใจนัน้มทีัง้สตทิัง้ความ
ผ่อนคลายและความสุขสงบขอ้ส าคญัคอืเราตอ้งใส่ใจกบัลมหายใจของเราใหม้ากกว่านี้ แทนทีจ่ะ
ละเลยจนลมืตวับ่อย ๆ ว่าเราก าลงัหายใจอยู.่  

ท่ีมาของเร่ือง:  www.guitarthai.com/webboard/question.asp?QID=389191 
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กบกบัสิงโต 

  กบตวัหนึ่งกระโดดเล่นน ้าฝน และหาเหยื่ออยู่ทีเ่ชงิเขาแห่งหนึ่งดว้ยความสุขใจ ในขณะนัน้ก็
มสีงิโตตวัหนึ่งเดนิมาพบเขา้พรอ้มกบัไล่กบใหไ้ปอยู่ทีอ่ื่น มฉิะนัน้ จะฆ่าเสยีใหต้าย ฝ่ายกบนัน้ตกใจ
มากไดอ้อ้นวอนขอใหส้งิโตอนุญาตใหต้นอยูใ่นถิน่นี้ต่อไปเถดิ เพราะทีน่ี้ตนไดอ้ยู่ตัง้แต่เกดิแลว้ และก็
มอีาหารอุดมสมบูรณ์ด้วย แต่สงิโตไม่ยอม เมื่อกบเหน็ว่าจะพูดอย่างไรสงิโตก็ไม่ยอมฟังทัง้นัน้ จงึ
บอกกบัสงิโตว่า “เอาละ เมือ่ท่านไม่ยอมใหอ้ยู่กไ็ม่เป็นไร แต่ก่อนจะจากไปขอชมความงามรอบภูเขา
นี้สกัหนึง่รอบเถดิ” สงิโตกอ็นุญาต แลว้กบกพ็ดูต่อไปว่า  
  “เอาอยา่งนี้ดไีหม เรามาวิง่แขง่ขนักนัในวนัพรุ่งนี้ใหร้อบภเูขานี้ หากใครชนะผูน้ัน้กจ็ะไดอ้ยู่ที ่
ภเูขาน้ีต่อไป หากใครแพผู้น้ัน้ตอ้งจากภเูขาน้ีไป” 
  สงิโตไดย้นิกบพดูดงันัน้กห็วัเราะ พรอ้มกบัพดูว่า “ไดซ้ ิอยา่มาทา้แขง่ใหเ้สยีเวลาเลย อยา่งไร
เสยีท่านกต็อ้งแพแ้น่ๆ” 
  ฝ่ายกบเมื่อได้ตกลงนัดหมายเวลาและสถานที่กบัสงิโตเรยีบรอ้ยแล้ว ก็กลบัไปเรยีกประชุม
กบทัง้หลาย วางแผนทีจ่ะเอาชนะสงิโตใหไ้ด ้
  วนัรุง่ขึน้กบกบัสงิโตกไ็ปยงัทีน่ดัหมาย สงิโตพดูขึน้ก่อนว่า “กบโวย้ เริม่แขง่ขนัแลว้หรอืยงั” 
แลว้สงิโตกไ็ดย้นิเสยีงกบตอบว่า “เริม่แข่งขนัไดเ้ลย เดีย๋วนี้แหละ” 
  เมือ่สงิโตวิง่ไปไดส้กัครูก่เ็หนื่อย กค็ดิว่าจะหยดุนอนหลบัซกัพกัหนึ่งกว็ิง่ไปทนักบ ถมเถไป 
ว่าแลว้สงิโตกน็อนหลบัไปพกัใหญ่ๆ พอตื่นขึน้มากร็บีวิง่ไปอยา่งรวดเรว็ทนัท ีพอวิง่ไปไดส้กัครูห่นึ่ง
สงิโตตะโกนว่า “กบโวย้ ขา้ชนะแลว้” 
  พอสิน้เสยีงของสงิโต กไ็ดย้นิเสยีงกบรอ้งตะโกนอยู่ขา้งหน้าว่า “ขา้อยูท่ีน่ี ่ท่านยงัตามขา้ไม่
ทนัหรอก” 
  สงิโตพอไดย้นิดงันัน้กต็กใจวิง่อยา่งสุดแรงเกดิเพื่อเอาชนะกบใหไ้ด ้พอสงิโตวิง่ไปไดส้กัครู่
ใหญ่ๆ กค็ดิว่าตนตอ้งวิง่เลยกบมามาแลว้ จงึตะโกนออกไปว่า “กบโวย้ ฉนัชนะแลว้” 
  แต่แลว้กไ็ดย้นิเสยีงกบตอบทางหน้าสงิโตอกีว่า “ท่านจะชนะขา้ไดอ้ย่างไร เมือ่ท่านยงัวิง่อยู่
ขา้งหลงัขา้” 
  สงิโตพอไดย้นิดงันัน้กต็กใจสุดขดี รบีกระโดดออกวิง่ไปอยา่งรวดเรว็อกีครัง้ วิง่ไปไดส้กัพกั
หนึ่งกต็ะโกนออกไปใหมว่่า “กบโวย้ ขา้ชนะเจา้แน่ๆ คราวนี้” 
  แลว้สงิโตกไ็ดย้นิเสยีงกบตอบอยูข่า้งหน้าว่า “ท่านยงัวิง่อยูข่า้งหลงัขา้ ท่านจะชนะไดอ้ยา่งไร” 
  สงิโตหมดแรงวิง่ต่อไปแลว้ คดิว่าเราแพก้บแลว้ ถา้ขนือยูต่่อไปเราตอ้งไดร้บัความอบัอายจาก
บรรดาสรรพสตัวท์ัง้หลายแน่ๆ ว่าวิง่แขง่ขนัแพก้บแลว้สงิโตกไ็ปแอบเสยีทีใ่นป่าตรงเชงิภเูขานัน่เอง 
และแลว้สงิโตกไ็ดย้นิเสยีงกบพดูขึน้ว่า 
  “ท่านแพข้า้แลว้ แต่ขา้จะไม่ไล่ท่านจากภเูขานี้หรอก ขอใหท้่านท าใจใหส้บาย และจงอยูต่่อทีน่ี ่
ต่อไปเถดิ” 
  สงิโตพอไดย้นิเสยีงกบพดูดงันัน้ยิง่ใหรู้ส้กึอบัอายมาก จงึรบีวิง่หนีออกจากภเูขาแห่งนัน้ไป 
และไมก่ลบัมาทีภ่เูขานัน้อกีเลย 
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เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: เมื่อเป็นใหญ่เป็นโตแลว้อย่าเทีย่ววางอ านาจ และอย่าเทีย่วไปทา้ทายแข่งขนักบั
ผูท้ีม่กี าลงัน้อยกว่าถ้าชนะกไ็ม่เป็นสิง่ที่น่าภาคภูมใิจ แต่เมื่อแพจ้ะไดร้บัความอบัอายการแข่งขนันัน้
อย่านึกว่าตนมีอะไรหลายอย่างเหนือกว่าคู่ต่อสู้มากจะชนะเสมอไปอาจจะพ่ายแพ้ด้วยความ
รูเ้ท่าไมถ่งึการณ์กเ็ป็นได ้

 

ท่ีมาของเร่ือง :  www.nithantube.com/นิทานอสีป-เรือ่ง-กบและสงิโต/ 

 

ความมีระเบยีบวินัย 
 คณุแม่ของชยัยทุธเล่าว่า การจดัดอกไมเ้ขา้แจกนันัน้ จะท าใหด้อกไมท้ีอ่ยูใ่นแจกนัดสูวยงาม  
เหมาะสมทีจ่ะน ามาบชูาพระ  เป็นของขวญัก านลัอนัมคีุณค่า   ตรงขา้มกบัดอกไมป้ระเภทเดยีวกนั 
แต่เหลอืทิง้จากการจดัเขา้แจกนักห็าค่ามไิด ้  และจะถูกกวาดลงถงัขยะไปในทีสุ่ด คุณแมจ่งึถามชยั 
ยทุธว่า “ลกูคดิจะเลอืกท าตนแบบไหน เป็นแบบดอกไมใ้นแจกนั หรอืนอกแจกนั” ชยัยทุธตอบว่า  
“ผมอยากเป็นดอกไมใ้นแจกนัครบั เพราะผมอยากเป็นคนทีม่คีุณค่า”คุณแมจ่งึชื่นชมชยัยุทธทีรู่จ้กัคดิ 
อยา่งมเีหตุผล 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: เราควรท าตวัใหม้คีุณค่าเหมอืนดอกไมใ้นแจกนั เพราะจะไดร้บัการยกยอ่ง 
    ว่าเป็นคนด ี
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แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
แนวทางการ
แสดงออก
ทางศิลปะ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

 
ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น และ
ใหค้วามร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยไมต่อ้ง
ตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดได้
บางส่วนและใหค้วาม
ร่วมมอืในการท า
กจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
บางส่วนแต่ยงัไมช่ดัเจน
และใหค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไมส่ามารถ 
อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดและ
ไมใ่หค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 13   ลกูเสือไทยกายสมารท์                 เวลา  2  ชัว่โมง 
 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรือ่งความอว้น โดยใชด้ชันีมวล

กายเป็นตวัชีว้ดั และมแีนวทางในการดแูลตนเองได ้
 

2.  เน้ือหา 
ความตระหนกัถงึสถานการณ์สุขภาพของตนเองในเรือ่งความอว้น และการปฏบิตัตินใหม้ี

ดชันีมวลกายตามเกณฑส์ุขภาพ จะช่วยใหม้สีุขภาพดแีขง็แรง  
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เกมแข่งขนัยนืกระโดดไกล 
3.2 เกมแข่งขนัมา้โรมนั 
3.3 ใบความรูเ้รือ่ง อยา่งไรเรยีกว่าอว้น, เรือ่ง พลงังานทีไ่ดจ้ากอาหาร และพลงังานทีใ่ชใ้น

กจิกรรมต่าง ๆ 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง นายพลกบัเดก็ 
3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง ความหมายของ HB และ 2B บนดนิสอ 
 

4.  กิจกรรม 
4.1กิจกรรมครัง้ท่ี1  

 1)  พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลง หรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม “ลกูเสอืคดิว่าตนเองอว้นหรอืไม ่เพราะ
อะไร” สุ่มใหล้กูเสอืตอบ 2 – 3 คนแลว้น าเขา้สู่กจิกรรม 
  (2) ลกูเสอืชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสงู ค านวณหาค่าดชันีมวลกาย โดยศกึษาจากใบความรู ้
เรือ่งอยา่งไรเรยีกว่าอว้น  

   (3) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง สมาชกิแต่ละคนผลดักนัพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเดน็  
-  ค่าดชันีมวลกายทีไ่ดข้องตนเองตรงกบัทีค่ดิไวต้อนแรกหรอืไม ่เพราะอะไร  
-  ทบทวนการปฏบิตัตินแลว้มปัีจจยัอะไรทีท่ าใหค้่าดชันีมวลกายออกมาเช่นนี้  
(ต ่ากว่าเกณฑ ์อยูใ่นเกณฑ ์สงูกว่าเกณฑ)์ 
-  ตัง้ใจจะปรบัพฤตกิรรม หรอื ปฏบิตัติน อยา่งไรบา้ง 
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  (4)  รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิเรือ่งการรบัประทานอาหาร และการออกก าลงั
กาย เพื่อควบคุมดชันีมวลกายใหอ้ยูใ่นค่าปกต ิและนดัแนะการตดิตามผลการปฏบิตัติน ใน
อกี 3 เดอืน 
 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
 
4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 ( 3 เดอืน หลงักจิกรรมครัง้ที ่1) 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสงู ค านวณหาค่าดชันีมวลกาย เทยีบ
กบัเกณฑ ์และค่าเดมิในครัง้ก่อน 
  (2)  หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ใหส้มาชกิแต่ละคนผลดักนัพดูคุยแลกเปลีย่นในประเดน็ 
   -  ค่าดชันีมวลกายเป็นไปตามทีค่าดไวห้รอืไม ่ 
   -  ทบทวนการปฏบิตัตินแลว้มปัีจจยัอะไรทีท่ าใหค้่าดชันีมวลกายออกมาเช่นนี้  
(เป็นหรอืไมเ่ป็นตามทีค่าดไว)้ 
   -  การปรบัพฤตกิรรม หรอื ปฏบิตัติน ใน 3 เดอืนทีผ่่านมามผีลต่อสุขภาพ 
   อยา่งไรบา้ง 
  (3)  รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย และสรุปในประเดน็ “ไดข้อ้คดิอะไรจาก
กจิกรรม และจะน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัอยา่งไร” 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
2.1 สงัเกตพฤตกิรรมของลกูเสอืในการใฝ่รู ้ใส่ใจปฏบิตัติามค าสัง่ผูก้ ากบัลกูเสอื  รบัฟังความ

คดิเหน็  เสนอความคดิเหน็  การเป็นผูน้ าผูต้ามทีด่ ี
5.2 แบบประเมนิสุขภาพตวัเองโดยใชด้ชันีมวลกายเป็นตวัชีว้ดั และปรบัปรุงตนเองเพื่อการ

พฒันาสุขภาพใหไ้ดม้าตรฐานสภาวะโภชนาการ 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และความตระหนกัถงึสถานการสุขภาพของตนเอง
ในเรือ่งความอว้นและมแีนวทางในการดแูลตนเอง 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี13 
 
เกม   

เกมแข่งขนัยืนกระโดดไกล 

ผูก้ ากบัลูกเสอืใหลู้กเสอืแต่ละหมู่แข่งขนัยนืกระโดดไกล โดยใหลู้กเสอืแต่ละหมู่ยนือยู่ที่เส้น
เริม่ต้น เมื่อได้สญัญาณจากผู้ก ากบัลูกเสอืให้ลูกเสอืทุกคนในหมู่กระโดดไปขา้งหน้าให้ได้ระยะไกล
ที่สุด และเมื่อเท้าถงึพื้นให้ยนือยู่กบัที่ ผู้ก ากบัลูกเสอืมอบหมายให้ลูกเสอืหนึ่งนายวดัระยะกระโดด
ของลกูเสอืแต่หมู ่แลว้รวมระยะกระโดดของหมู ่ว่าไดร้ะยะเท่าใด หมูใ่ดไดร้ะยะมากทีสุ่ด เป็นหมูช่นะ  

 
เกมแข่งขนัม้าโรมนั 

ผูก้ ากบัลูกเสอืใหห้มู่ลูกเสอืเลอืกสมาชกิทีต่วัใหญ่แขง็แรง 3 คน ยนืเรยีงกนัคนกลางเป็นมา้ 
อกีสองคนยนืดา้นขา้งเป็นรถ คนกลางใชม้อืสองขา้งโอบเอวของคนดา้นขา้งทัง้สองไว ้สองคนดา้นขา้ง
ประสานมือตนเองไว้ข้างหลัง และเลือกสมาชิกตัวเล็กสุดเป็นคนบังคับ โดยขึ้นไปยืนบนมือที่
ประสานกนัไวข้องคนทีย่นืทัง้สองขา้ง  ใชม้อืเกาะบ่าคนกลางไวใ้หแ้น่น 

เมื่อได้ยนิสญัญาณให้ทัง้ 3 คน ออกวิง่พรอ้มกนัจากจุดเริม่ต้น ไปให้ถงึเส้นชยั หมู่ใดไปถงึ
ก่อนเป็นผูช้นะ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง อย่างไรเรียกว่าอ้วน 

 

 ความอ้วน คอืภาวะทีร่่างกายมนี ้าหนกัเกนิปกต ิ และมกีารสะสมไขมนัมากเกนิความ
ตอ้งการของร่างกาย 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วน 
วธิทีีน่ิยมใช ้ คอืการค านวณหาค่าดชันีมวลกาย โดยมสีูตรดงันี้ 

 ดชันีมวลกาย= น ้าหนกัตวัเป็นกโิลกรมั หารดว้ย (ส่วนสูงเป็นเมตร ยกก าลงัสอง) 
การแปลผล 

< 20   นน. น้อยกว่าปกต ิ
20 – 24.9  นน. ปกต ิ
25 – 29.9  นน. มากกว่าปกต ิ
30 – 39.9  โรคอว้น 
> 40   โรคอว้นขัน้รนุแรง 

ตวัอยา่ง  นายหม ูหนกั 60 กโิลกรมั สงู  1 เมตร  50  เซนตเิมตร 
  ดชันีมวลกาย   =      60        =    26.66 กโิลกรมัต่อตารางเมตร 

         (1.5)2 
แสดงว่านายหมเูริม่มนี ้าหนักมากกว่าปกตแิลว้  
ค่าทีน้่อยกว่า 20 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ถอืว่าผอมไป ควรต้องปรบัปรุงภาวะโภชนาการให้

สมดุลย ์และเพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกาย เพราะลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่อยู่ในวยัที่ร่างกาย
ก าลงัเตบิโตและสงูขึน้อย่างรวดเรว็ การกนิอาหารทีส่มดุลยค์รบ 5 หมู่ และเพยีงพอต่อความตอ้งการ
จงึเป็นเรือ่งทีส่ าคญัต่อสุขภาพในระยะยาว 

ความอ้วนเป็นปัญหาต่อสุขภาพอย่างไร 
-  เดก็อ้วนมโีอกาสเป็นโรคเช่นเดยีวกบัผูใ้หญ่อ้วน  เพราะความอ้วนมผีลต่อการท างานของ

ฮอร์โมนหลายชนิด เช่นอินซูลนิ  ซึ่งท าให้เกิดโรคเบาหวาน  และยงัท าให้เสี่ยงต่อโรคอื่นๆ  เช่น 
โรคหวัใจ  ความดนัโลหติสงู  ไขมนัในเลอืดสงู  กรดยรูกิในเลอืดสงู  เป็นตน้ 

- เดก็อว้นจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเรว็ขึน้ แต่หยดุเตบิโตเรว็เช่นกนั ในระยะแรกจงึดวู่าโตเรว็กว่า
เดก็อื่น แต่ระยะทา้ยกลบัตวัเตีย้กว่าเดก็ทีไ่มอ่ว้น นอกจากนี้การรบัน ้าหนกัทีม่ากเกนิไป มผีลท าให้
โครงสรา้งของกระดกูและขอ้ผดิปกตโิดยเฉพาะกระดกูขาซึง่ท าหน้าทีร่บัน ้าหนกั เช่น  ปวดขอ้สะโพก  
ปวดเขา่ ขาโก่ง ฯลฯ 

-  ปัญหาทางระบบหายใจ  เนื่องจากผนงัล าตวัหนาท าใหป้อดขยายตวัไดน้้อย และช่องทาง
เดนิหายใจแคบลงจากความอว้น ท าใหม้อีาการหายใจตดิขดัในช่วงนอนหลบั กรนเสยีงดงั 
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-  ผวิหนงัของเดก็อว้นบรเิวณรอยพบั เช่น ซอกคอ  หลงัคอ  รกัแร ้ ใตร้าวนมและขอ้พบัจะมี
สคีล ้า  ซึง่ลกัษณะทีผ่วิหนงันี้จะดขีึน้เมือ่มกีารลดน ้าหนักลง 

-  ปัญหาจติใจ  เดก็อว้นมกัขาดความมัน่ใจ  ในรปูร่างและบุคลกิภาพของตนเอง ถูกเพื่อนลอ้  
อายจนไมก่ลา้ไปไหน  และอาจเกดิปัญหาการเขา้กลุ่มกบัเพื่อนตามมา  

เร่ิมอ้วนแล้วจะท าอย่างไร 
 1.  กนิอาหารให้ครบ 5 หมู่  และครบ 3 มือ้ โดยมสีูตรว่า ผกัครึง่หนึ่งและอย่างอื่นครึง่หนึ่ง 
ไม่ควรอดอาหาร เพราะเมื่อเกดิความหวิจะท าให้กนิมากขึน้ ลดอาหารประเภท  แป้ง  น ้าตาล และ
ไขมนั ที่ส าคญัคอืกนิอาหารเป็นเวลา  ไม่กนิจุบจบิ  งดเครื่องดื่มที่มนี ้าตาลผสมอยู่ ควรดื่มน ้าสะอาด
แทน ปรมิาณอาหารทีก่นิต่อวนัเมื่อค านวณพลงังานที่ไดค้วรอยู่ระหว่าง 1,200 – 1,500 แคลอรี ่ไม่ควร
เกนิกว่านี้  โดยสามารถค านวณปรมิาณพลงังานทีไ่ดจ้ากอาหาร จากตารางพลงังานจากอาหาร 
 2. ออกก าลงักายใหส้ม ่าเสมอ เช่น เดนิ วิง่  ขี่จกัรยาน  กระโดดเชอืก  ว่ายน ้า เป็นต้น เพื่อ
เผาผลาญพลงังานและดงึไขมนัทีส่ะสมอยู่ในร่างกายออกโดยสามารถค านวณพลงังานทีใ่ชไ้ปได ้จาก
ตารางพลงังานทีใ่ชใ้นการออกก าลงักายซึง่ทางการแพทย ์ค าว่า แคลอร ีมกัใชใ้นความหมายถงึ "กโิล
แคลอร"ี 

ผูอ้อกก าลงักายควรมหีลกัปฏบิตัเิพื่อความพอเหมาะพอด ีคอื 
-  ความหนักของการออกก าลงักาย ผู้ออกก าลงักายมคีวามจ าเป็นจะต้องทราบว่าควรออก

ก าลงักายเท่าใด จงึจะไม่เป็นอนัตราย ต่อร่างกายและไดผ้ลดทีีสุ่ดโดยปกตเิราจะใชอ้ตัราการเตน้ของ
หวัใจเป็นตวัวดัความหนักของงานถา้เป็นการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพอตัราการเต้นของหวัใจของผู้
ออกก าลงักายควรอยู่ในอตัรา 70–80 % ของอตัราการเต้นของหวัใจสูงสุด โดยอตัราการเต้นของ
หวัใจสูงสุดมสีูตรในการค านวณดงัต่อไปนี้ชพีจรสูงสุด = (220 – อายุปี) X (0.7 - 0.8) ตวัอย่าง “ต่าย 
อาย ุ30 ปี อตัราการเตน้ของหวัใจสงูสุดในการออกก าลงักาย คอื133 – 152 ครัง้ / นาท”ี 

-  ความนานของการออกก าลงักาย ในการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพแต่ละครัง้ โดยทัว่ๆ ไป
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 –30 นาที โดยให้อัตราการเต้นของหัวใจคงที่ (ตามการค านวณ) ไป
ตลอดเวลานัน้ 

-  ความบ่อยของการออกก าลงักาย ความเหมาะสมในการออกก าลงักายในหนึ่งสปัดาห์นัน้
ควรออกก าลงักายไม่น้อยกว่า 3 วนั และไมเ่กนิ 6 วนัและควรมวีนัพกัผ่อนสปัดาหล์ะไมน้่อยกว่า 1 วนั 
 3. สรา้งแรงจงูใจ เช่น ชื่นชมและใหก้ าลงัใจตนเองทุกวนั ทีป่ฏบิตัตินไดต้ามเทีต่ ัง้ใจไว ้หา
เพื่อนออกก าลงักายรว่มกนั แขวนชุดสวยๆ หล่อๆ ทีเ่คยใส่ไดเ้พื่อกระตุน้ให้เกดิความพยายามมากขึน้ 
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พลงังานท่ีได้จากอาหาร และพลงังานท่ีใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
พลงังานท่ีได้จากอาหาร 

อาหาร แคลอรี่ อาหาร แคลอรี่ 

สม้ 1 ผล 40 ขา้วตม้มดั 1 คู่  320 
ตม้ย ากุง้  50 ถัว่ด าตม้น ้าตาล 1 ถว้ย 340 
ผดัผกับุง้จนี ครึง่ถว้ย  75 ขา้วสวย 1 จาน 350 
แกงจดืผกักาดขาว 1 ถว้ย 110 แกงกระหรีไ่ก่ 1 ถว้ย 365 
สม้ต า 1 จาน  120 ก๊วยจับ๊1 ชาม  400 
ไขล่กูเขย 1 ฟอง  160 ผดัซอีิว้ไส่ไข ่ 440 
นมจดื 1 กล่อง 160 ขา้วขาหม ู 450 
กลว้ยไขเ่ชื่อม 2 ลกู 180 ขา้วหมแูดง  500 
ขา้วสวย 1 ถว้ย  230 ขา้วมนัไก่ 600 
ขา้วตม้ทรงเครือ่ง 1 ถว้ย 230 หอยทอดใส่ไข ่ 650 
ลอดช่องน ้ากระท1ิ ถว้ย  290 ผดัไทย 1 จาน 800 
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พลงังานท่ีใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

กิจกรรมในเวลา 1 ชัว่โมง แคลอรี่ท่ีใช้ กิจกรรมในเวลา 1 ชัว่โมง แคลอรี่ท่ี
ใช้ 

นอนหลบั 75 วอลเล่ยบ์อล, เล่นเพื่อสนุก 350 

ลงนอน (ไมห่ลบั) 85 
ขีจ่กัรยานดว้ยความเรว็ 14.4 
กม./ชม. 

415 

นัง่ดโูทรทศัน์ 107 เทนนิส, เล่นเพื่อสนุก 450 
นัง่ท างานใชส้มอง 110 เลื่อยไม ้ 515 
เยบ็ผา้ 115 ว่ายน ้าดว้ยความเรว็ 2.00 กม./ชม. 600 
รดีผา้ 150 วอลเล่ยบ์อล, แขง่ขนั 600 
เดนิบนทางราบดว้ยความเรว็  
3.2 กม./ชม. 

180 เทนนิส, แขง่ขนั 600 

เดนิลงบนัได 214 
เดนิขึน้บนัไดด้ว้ยความเรว็ 
3.2 กม./ชม. 

640 

ซกัผา้ดว้ยมอื 240 วิง่บนทางราบดว้ยความเรว็ 8.8 กม./ชม. 660 
ขีจ่กัรยานดว้ยความเรว็ 8.8  
กม./ชม. 

240 
ขีจ่กัรยานดว้ยความเรว็ 20.0  
กม./ชม. 

660 

ท าสวน 250 
กรรเชยีงเรอืดว้ยความเรว็ 5.6  
กม./ชม. 

660 

เดนิบนทางราบดว้ยความเรว็  
4.8 กม./ชม. 

260 
ว่ายน ้าดว้ยความเรว็ 2.56  
กม./ชม. 

700 

เดนิบนทางราบดว้ยความเรว็  
5.6 กม./ชม. 

300 
วิง่บนทางราบดว้ยความเรว็  
12.8 กม./ชม. 

825 

ว่ายน ้าดว้ยความเรว็  
1.12 กม./ชม. 

300 
ว่ายน ้าดว้ยความเรว็ 3.00 กม./
ชม. 

850 

กรรเชยีงเรอืดว้ยความเรว็ 4.0 
กม./ชม. 

300 
กรรเชยีงเรอืดว้ยความเรว็  
17.6 กม./ชม. 

970 

เดนิบนทางราบดว้ยความเรว็  
6.4 กม./ชม. 

350 
วิง่บนทางราบดว้ยความเรว็  
18.2 กม./ชม. 

1,390 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เร่ือง นายพลกบัเดก็ 
ครัง้หนึ่งมนีายพลทหารมา้ตอ้งการทีจ่ะขา้มแม่น ้าเขาไมแ่น่ใจว่าแมน่ ้านัน้ลกึขนาดไหนและไม่

แน่ใจว่าม้าของเขาจะข้ามจะสามารถข้ามแม่น ้านี้ไปได้เขาจงึมองไปรอบๆเพื่อขอความช่วยเหลือ
 มเีดก็ชายตวัเลก็ๆคนหนึ่งอยู่ในละแวกนัน้ นายพลจงึพูดกบัเดก็ชายว่า “ เจา้คดิว่ามา้ของขา้
จะสามารถพาข้าขา้มแม่น ้าไปฝัง่โน้นได้ไหม?” เดก็ชายมองมา้ของนายพลและก็คดิอยู่ครู่หนึ่งแล้ว
พยกัหน้าบอกอยา่งเชื่อมัน่ว่า “ได”้ 

นายพลจงึกระตุ้นมา้ให้ขา้มแม่น ้าไปเมื่อไปถงึกลางแม่น ้าจงึพบว่าแม่น ้านัน้ลกึมากและทัง้ตวั
เขาและมา้ก าลงัจะจมน ้าเขาโกรธเดก็มากจงึตะโกนบอกว่าเดก็จะตอ้งถูกลงโทษ   

เดก็ชายตกใจจงึตอบกลบัมาดว้ยความไรเ้ดยีงสาว่า “กผ็มเคยเหน็เป็ดขา้มแม่น ้าอยูทุ่กวนั ใน
เมือ่มา้มขีายาวกว่าเป็ดตัง้เยอะ ผมจงึคดิว่าตอ้งขา้มแมน่ ้าไดแ้น่ ๆ” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ควรขอค าแนะน าจากผูท้ีรู่จ้รงิในเรื่องนัน้ๆ 
 

ความหมายของ HB และ 2B บนดินสอ 

 ดนิสอด า ทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปนัน้ ไสด้นิสอท าดว้ยถ่านกราไฟต ์ผสมกบัดนิชนิดหนึ่งความแขง็หรอื
อ่อนของไสน้ัน้ ขึน้อยูก่บัความมากน้อยของดนิทีใ่ชผ้สมดนิสออ่อนมากขนาด 6B จะมดีนิผสมอยู่เป็น
ส่วนน้อย แต่ถ้าดนิสอขนาด 6H จะมดีนิผสมอยู่มากทีสุ่ดตวั B และ H มาจากค าว่า Black และ Hard 
ซึง่บ่งบอกถงึความแขง็แรงของไสแ้ละความเขม้ของไส ้  

 ดนิสอทีใ่ชใ้นการวาดเขยีนมกัจะใชด้นิสอทีม่จี านวน B ก ากบัซึง่อาจเริม่ตัง้แต่ HB, 2B ไป
จนถงึ 6B ดนิสอทีม่คีวามเขม้น้อย ๆ อาจใชใ้นการร่างภาพและใชด้นิสอทีม่จี านวน B มากในการแร
เงาแต่โดยปกตผิูว้าดจะไดร้บัการแนะน าใหใ้ชด้นิสอทีม่จี านวน B มากทีสุ่ดคอืด าทีสุ่ดเพยีงแท่งเดยีว 
ใชท้ัง้ร่างภาพและแรเงาเหตุผลคอืไมต่อ้งสิน้เปลอืงและวุน่วายอยูก่บัการกะความเขม้ของดนิสอแต่จะ
 สอนใหฝึ้กควบคุมน ้าหนกัมอืและกะระยะน ้าหนกัเขม้ใหส้มัพนัธก์บัน ้าหนกัมอืโดยใชด้นิสอด า
แท่งเดยีว           

        ทีม่า : 108 ซองค าถาม 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การเลอืกใชส้ิง่ทีเ่หมาะสมกบังาน จะท าใหง้านมคีุณภาพและสิน้เปลอืงน้อย 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14   ภยัสงัคม                 เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืมแีนวทางในการแก้ปัญหาเมือ่เผชญิภยัสงัคมในรปูแบบต่าง ๆได ้  

 

2.  เน้ือหา 
 ภยัสงัคมเกดิขึน้ไดห้ลากหลายรปูแบบ และไมท่นัตัง้ตวั การไดฝึ้กคดิหาทางออกในเวลาปกติ
จะช่วยใหล้กูเสอืไดน้ าประสบการณ์การแก้ปัญหาไปใชไ้ด ้ เมือ่ตอ้งเผชญิเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1 เกม 
3.2 บตัรค า 
3.3 เรือ่งเล่าทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกบตัรค าใหล้กูเสอืหมูล่ะ 1 ใบ ใหส้มาชกิรว่มกนัอภปิรายแสดง

ความคดิเหน็เพื่อหาค าตอบว่า “หากลกูเสอืตกอยูใ่นสถานการณ์เช่นนัน้ จะแกปั้ญหาอยา่งไร” และ
น าเสนอในกองลกูเสอืในรปูแบบบทบาทสมมตุ ิ

- ถูกจีเ้อาโทรศพัทม์อืถอื 
-  ถูกถ ้ามองเวลาอาบน ้า 
-  ถูกขม่ขูร่ดีไถเงนิ 
-  ถูกลวนลามทางเพศ 

 2) รวมกอง น าเสนอผลการอภปิรายทลีะหมู ่ในรปูแบบบทบาทสมมตุ ิผูก้ ากบัลกูเสอืน า
อภปิรายใหห้มูอ่ื่น ๆ รว่มแสดงความคดิเหน็  

 3) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายสรปุแนวทางแกปั้ญหาเมือ่เผชญิภยัสงัคมในรปูแบบต่างๆ
(1. อยา่เกบ็เรือ่งเป็นความลบั ตอ้งแจง้ใหค้ร ูผูป้กครอง หรอืผูใ้หญ่ทีไ่วใ้จทราบเพือ่ช่วยแกปั้ญหา 2.
ไมท่ าใหเ้กดิอนัตรายต่อตนเอง 3. ป้องกนัไวด้กีว่าตามแกไ้ข)  

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ)   
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5.  การประเมินผล  
สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมูแ่ละใน

กองลกูเสอื 
 

6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอืความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์การตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 
เกม 

    แข่งก้ิงกือ 

1.  จดัลกูเสอืนัง่เป็นรปูแถวตอนหมู่ 
2.  ลกูเสอืทีน่ัง่อยูข่า้งหลงัใชข้าทัง้สองขา้งเกี่ยวเอวคนขา้งหน้า (ตลอดทัง้แถว) 
3.  เมือ่ผูก้ ากบัลกูเสอืใหส้ญัญาณเริม่ใหท้ัง้หมดเคลื่อนไปขา้งหน้า  โดยใชม้อืยกตวัไปพรอ้ม 

ทัง้ใหจ้งัหวะดงั ๆ  
กติกา หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อนหมูน่ัน้ชนะ  (แถวไมข่าดจากกนั) 
ข้อจ ากดั   ไมค่วรเล่นบรเิวณพืน้ดนิลว้น ๆ มหีนิ กรวด ทราย และควรถอดรองเทา้ 

 
 
 
 
 
 
 

บตัรค า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถกูจ้ีเอาโทรศพัทม์ือถือ 
 

ถกูถ า้มองเวลาอาบน ้า 

 

ถกูลวนลามทางเพศ 
 

 

ถกูข่มขู่รีดไถเงิน 
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เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 
 

คณุจะเป็น นกอินทรีหรือ ลกูไก่ 

แม่นกอนิทรตีวัหนึ่งมลีูกน้อย 2 ตวั อาศยัอยู่ในรงับนหน้าผาแห่งหนึ่ง มนัเฝ้าฟูมฟักลูกทัง้
สองอย่างดอียู่มาวนัหนึ่งมพีายุแรงมาก ได้พดัเอาลูกนกอินทรตีวัน้องตกลงไปยงัพื้นดนิเบื้องล่าง 
เดชะบุญทีต่รงนัน้มกีองฟางรองรบัอยู ่ 

ในบรเิวณนัแ้ม่ไก่กับลูกฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ แม่ไก่ได้ฟูมฟักลูกนกอินทรีหมอืนกับลูก ๆของ
ตวัเองจนเติบใหญ่สอนให้เดินแบบไก่ หากินแบบไก่และก็ร้องแบบไก่จนนกอินทรผีู้น้องเข้าใจว่า
ตนเองนัน้คอืไก่จรงิๆ 

ส่วนแม่นกอนิทรกีห็ดัใหลู้กนกผูพ้ีบ่นิอยู่บนฟ้าน้องทีอ่ยู่ดา้นล่างเหน็พีบ่นิอยู่จงึวิง่ไปบอกแม่
ไก่ว่า “แม่ๆดูนกบนนัน้บนิสคิรบั ช่างสง่างามจรงิ ๆ ผมอยากบนิได้แบบนัน้จงั” แม่ไก่ได้ตอบนก
อนิทรผีูน้้องว่า “ลูกเอ๋ยเป็นไปไม่ไดห้ลอกขา้งบนนัน้คอืพญานก เป็นนกอนิทรผีูส้ง่างามแต่เราเป็นไก่
เราท าแบบเขาไมไ่ดห้รอกลกู” ลกูนกอนิทรผีูน้้องกร็บัค าและอยูก่บัแมไ่ก่สบืต่อไป 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า : วนันี้เราอาจเป็นลูกนกอินทรทีี่อาศัยอยู่กับฝูงไก่ก็ได้เมื่อเราท าอะไรบางสิ่ง
บางอย่างที่ยิง่ใหญ่อาจมเีสยีงทกัจากบุคคลรอบขา้งว่า“เป็นไปไม่ได้ท าไม่ได้”แต่ถ้าเราไม่ตดัสนิใจ
ลงมอืท าและแสดงศกัยภาพอยา่งเตม็ทีแ่ลว้จะรูอ้ยา่งไรว่าเราไมใ่ช่พญานกอนิทร ี
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15   เส่ียง ไม่เส่ียงรู้ได้อย่างไร     เวลา  2  ชัว่โมง 
 

 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถประเมนิความเสีย่งทางเพศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
2.  เน้ือหา 
 สถานการณ์ต่างๆในชวีติประจ าวนัอาจน าไปสู่อนัตรายทีไ่มค่าดคดิ โดยเฉพาะภยัทางเพศ  
ความสามารถในการประเมนิสถานการณ์เสีย่งจะน าไปสู่การรูเ้ท่าทนัและระมดัระวงัตนเองมากขึน้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 กระดาษปรูฟ๊ ปากกาหวัสกัหลาด 
3.3 เรือ่งเล่าทีม่ปีระโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง วางกระดาษปรูฟ๊ ปากกาหวัสกัหลาด ไวก้ลางวงแจกหนิ
กอ้นเลก็ๆ ใหค้นละ 10 กอ้น 
  (2) ใหล้กูเสอืระดมสมองคดิสถานการณ์ทีเ่สีย่งต่อภยัทางเพศใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ในเวลา 
5 นาท ีเขยีนลงกระดาษปรู๊ฟ เรยีงล าดบับรรทดัละ 1 ขอ้ 
  (3) นายหมู่อ่านสถานการณ์ทลีะขอ้ ให้สมาชกิอภปิรายว่าท าไมจงึเสี่ยง จนครบทุก
ขอ้ 
  (4) ลูกเสอืแต่ละคนใหค้ะแนนความเสีย่ง โดยวางก้อนหนิของตนลงบนกระดาษตรง
หวัขอ้ทีเ่ลอืก ใหน้ ้าหนกัความเสีย่งตามจ านวนกอ้นหนิ แต่ละคนวางไดแ้ค่ 10 กอ้น 
  (5) นายหมู่นับจ านวนก้อนหนิ จดัล าดบัสถานการณ์ทีม่กี้อนหนิมากสุดลงมาน้อยสุด 
จ านวน 5 ขอ้ น าผลทีไ่ดร้ายงานในกองลกูเสอืทลีะหมู่ 
  (6) ผู้ก ากบัลูกเสอืรวบรวมสถานการณ์ที่ทุกหมู่รายงาน น าอภปิราย และเพิม่เตมิ 
ดงันี้ 
   -  รูไ้ดอ้ยา่งไรว่าสถานการณ์ใดเป็นสถานการณ์เสีย่งทางเพศ (จากสถติ ิและ
จากการไดย้นิหรอืรบัรูม้าว่า มกัจะเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นภยัทางเพศในสถานการณ์เหล่านี้บ่อย 
ๆ) 
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   - ผูก้ ากบัลูกเสอือธบิายว่าสิง่ทีเ่ราก าลงัท าอยู่นี้เรยีกว่า“เกณฑป์ระเมนิความ
เสี่ยงทางเพศ” ซึ่งก็คอื สถานการณ์ที่มกัเกดิอนัตรายหรอืความเสี่ยงในเรื่องเพศ ซึ่งแต่ละ
สถานการณ์ยงัมคีวามเสีย่งมากน้อยต่างกนั เราจะมาดกูนัในครัง้ต่อไป 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) เขยีนสถานการณ์เสีย่งทางเพศทีร่วบรวมจากการรายงานในครัง้ก่อน และเกณฑ์

ประเมนิความเสีย่งทีม่ผีูท้ าไว ้5 ขอ้ ลงกระดาษปรูฟ๊ ชุดละ 1 แผ่น  
 (2)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย และเพิม่เตมิ ดงันี้ 

-  ใหก้องลกูเสอืรว่มกนัเปรยีบเทยีบสถานการณ์เสีย่งทีเ่ขยีนบนกระดาษ
ปรูฟ๊ กบัเกณฑป์ระเมนิความเสีย่งในเรือ่งเพศทีเ่คยมผีูเ้ชีย่วชาญท าไว ้5 ขอ้ ว่าเหมอืนหรอื
ต่างกนัอยา่งไร (1.การอยูด่ว้ยกนัล าพงัสองต่อสองในทีล่บัตา 2. มกีารสมัผสั ถูกเนื้อตอ้งตวั 3. 
หญงิแต่งกายล่อแหลม  4. ดูสิง่ย ัว่ย ุเช่น หนงัสอื/วดิโีอโป๊ ฯลฯ 5.มกีารใชสุ้ราหรอืยาเสพตดิ) และ
ลกูเสอืตอ้งการปรบัลดหรอืเพิม่เตมิเกณฑข์อ้ใดบา้ง 

-  ผูก้ ากบัลกูเสอืด าเนินการปรบัลด/เพิม่เตมิ ตามผลการอภปิราย และ
สรปุว่านี่คอืเกณฑป์ระเมนิความเสีย่งตามขอ้สรุปของกองลกูเสอื 

 (3)  ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายขัน้ตอนในการประเมนิความเสีย่ง 3ขัน้ตอนคอื 
-  วเิคราะหข์อ้มลูสถานการณ์ทีเ่ป็นอยูว่่าเป็นอยา่งไร 
-  เทยีบกบัเกณฑป์ระเมนิความเสีย่ง  
-  ถ้าเทยีบแล้วเขา้เกณฑว์่าเสีย่งใหเ้อาตนเองออกจากสถานการณ์ โดยการ

ปฏเิสธ / ปลกีตวัหรอืเดนิหนีออกจากเหตุการณ์ หรอื ขอความช่วยเหลอืถ้าออกจากสถานการณ์
ไม่ได้(ยกตวัอย่างเช่น การมเีพศสมัพนัธ์ไม่คาดคดิ มกัเกดิในสถานการณ์ทีช่ายหญิงอยู่ด้วยกัน
ล าพงัในทีล่บัตา โดยอาจมกีารดืม่สุรา การสมัผสัถูกเนื้อตอ้งตวั เป็นปัจจยัเสรมิยัว่ยอุารมณ์เพศ ซึง่
มกัเป็นเพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั ไม่ได้มกีารป้องกนั ท าให้เกดิปัญหาตามมา เช่นตดิเชื้อเอดส์ 
ตัง้ครรภ์ ฯลฯ ดงันัน้เมือ่วเิคราะห์ได้ว่า การอยู่ด้วยกนัล าพงัในทีล่บัตา เขา้เกณฑป์ระเมนิความ
เสีย่ง จงึควรหลกีเลีย่งน าตวัออกจากเหตุการณ์ตัง้แต่แรก เพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิตามมา) 

 (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัทบทวนขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่ง  
 (5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ด ้และการน าไปใชใ้น

ชวีติประจ าวนั  
4)ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
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5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมู ่และใน
กองลกูเสอื 
6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึสถานการณเสีย่งทางเพศทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ การตดัสนิใจและแกไ้ขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี15 
 

เพลง 
     ลกูเสือคืออะไร 

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

 
เกม   

ชนไก่ 
ลกูเสอืทุกคนเขา้แถวเป็นวงกลม แต่ละคนประสานมอืของตวัเองแลว้นัง่ยองๆลงไป สอดแขน

ไว้ใต้ขอ้พบัเข่า หนีบแขนทัง้สองขา้งไว้  เมื่อได้รบัสญัญาณจากผูก้ ากบัลูกเสอืใหลู้กเสอืแต่ละคนใช้
บรเิวณไหล่กระแทกกบัลูกเสอืคนอื่นใหล้ม้ลง  หากลูกเสอืคนใดถูกกระแทกลม้ลงใหอ้อกจากการเล่น
เกม จนเหลอืลกูเสอืคนสุดทา้ยถอืเป็นผูช้นะ 
 

เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 
หนูนากบัหนูเมือง 

 
ครัง้หนึ่งหนูนาชวนหนูเมอืงมาเยี่ยมที่บ้าน  มนัเตรยีมของกินมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นเนยแขง็  

ขา้วโอ๊ต  ผลไม ้ และอื่น ๆ หลงัจากทีก่นิอาหารกนัเสรจ็แลว้  หนูเมอืงกบ็อกว่า  “เพื่อนรกั ขา้อยากจะ
ถามสกัหน่อยว่า ท าไมถงึยอมทนใชช้วีติล าบาก อด ๆ อยาก ๆ อยู่อย่างนี้  ทัง้ทีเ่จา้สามารถไปหากนิใน
เมอืงกบัขา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย”  หนูนาจงึตดัสนิใจยา้ยตามไปทนัท ี

เมื่อไปถงึ  หนูเมอืงพาเพื่อนไปทีห่อ้งเก็บอาหาร  ทัง้สองยิม้ร่าและมุ่งหมายจะกนิใหเ้อรด็อร่อย  
แต่ทนัใดนัน้เอง  ประตูกเ็ปิดออกและมชีายสองคนเดนิเขา้มาพรอ้มกบัหมาตวัโต  พวกมนัเหน็ดงันัน้ จงึ
รบีวิง่หนีไปซ่อนตวัดว้ยความกลวั  หนูนาเอ่ยขึน้ว่า  “นี่น่ะรเึพื่อนเอ๋ย สภาพชวีติสุขสบายทีว่่า แต่ถ้าเรา
ต้องอยู่ดว้ยความหวาดกลวัอย่างนี้ล่ะก ็ขา้ขอกลบัไปใชช้วีติอยู่ทีก่ระท่อมโกโรโกโสที่บ้านนอกดกีว่าอยู่
ในเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยอนัตรายและความวุ่นวายเช่นน้ี” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าการมีชีวิตที่สงบสุขแต่ยากจน  ยงัดีกว่าที่จะมีชีวิตที่ร ่ ารวยแต่เต็มไปด้วยความ
หวาดกลวั  และเผชญิปัญหาต่าง ๆ โดยไมม่คีวามสุข 
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เนกอินทรีกบัอีกา 
 

นกอนิทรตีวัหนึ่งคอยจอ้งตะปบลูกแกะอยู่บนยอดผาสูง  เมื่อไดโ้อกาสเหมาะ  มนักโ็ฉบเอา
ลกูแกะขึน้ไปดว้ยอุง้เลบ็อนัแขง็แกรง่  แลว้บนิกลบัสู่รงับนยอดผาสงู 

อกีาซึง่อยู่บรเิวณนัน้เหน็การกระท าของนกอนิทรมีาโดยตลอด  กค็ดิจะเอาอย่างบา้ง  จงึบนิ
ถลาตรงไปตะปบลกูแกะทีก่นิหญา้อยูเ่พื่อจบัตวัมนับนิขึน้  แต่อุง้เลบ็ของมนักลบัจกิแน่นเขา้ไปในเนื้อ
ลกูแกะ  ไมว่่าจะพยายามสลดัออกอยา่งไรกไ็มห่ลุด  เมือ่คนเลีย้งแกะเหน็เขา้  กร็อ้งทกัว่า  “โอโ้ห!  นี่
มนันกอะไรกนั”ลูกชายผูซ้ึง่เหน็เหตุการณ์โดยตลอดกล่าวขึน้ว่า “พ่อ  ทีข่า้เหน็อยู่เมื่อครู่นี้  มนัแสดง
ท่าทางราวกบัเป็นนกอนิทร ี แต่ตอนน้ีขา้ว่ามนัคงเขา้ใจแลว้ล่ะ  ว่าตนเองเป็นเพยีงอกีาเท่านัน้” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคนโงเ่ขลามกัคดิท าในสิง่ทีเ่กนิความสามารถของตน คนฉลาดรูว้่าจะใช้
ความสามารถทีม่อียูข่องตนใหเ้กดิประโยชน์ ไดอ้ยา่งไร 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 16   อย่างน้ีต้องปฏิเสธ                  เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถปฏเิสธการชวนของเพือ่น ทีช่วนไปท ากจิกรรมเสีย่งต่าง ๆ โดยเพือ่นไมโ่กรธได ้

2.  เน้ือหา 
 ทกัษะปฏเิสธ เป็นการสื่อสารทีจ่ าเป็น ส าหรบัใชป้ฏเิสธเพื่อนทีช่วนไปท ากจิกรรมที ่เสีย่ง
ต่างๆโดยเพื่อนไมโ่กรธ เพราะการปฏเิสธไมส่ าเรจ็มกัเกดิจากกลวัเพื่อนจะโกรธ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 กระดาษแผ่นเลก็ กระดาษปรูฟ๊ ปากกา ปากกาสกัหลาด 
3.3 ใบความรู ้เรือ่ง ทกัษะการปฏเิสธ 
3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี  1 

1)พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)เพลง หรอืเกม 
3)กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ระดมสมองว่า เคยถูกชวนไปท าอะไรบา้ง ในชวีติประจ าวนั   

ใหเ้ขยีนลงกระดาษแผ่นเลก็ แผ่นละ 1 กจิกรรม เขยีนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ในเวลา 3 นาท ี
 (2) น ากจิกรรมทีเ่ขยีนไวม้าจดัแยกประเภทเป็น 3 ประเภท คอื ท าได ้ไมค่วรท า และ

ไมแ่น่ใจ ตามความเหน็ของหมูล่กูเสอื 
 (3) เลอืกกจิกรรมทีไ่มค่วรท า หมูล่ะ 1 อยา่ง ใหแ้ต่ละหมูเ่ล่นบทบาทสมมตุ ิปฏเิสธ

การชวนโดยเพื่อนไมโ่กรธ น าเสนอในกองลกูเสอื 
 (4) ลกูเสอืแต่ละหมู่เล่นบทบาทสมมตุ ิเมือ่แต่ละหมูเ่ล่นจบ ผูก้ ากบัลกูเสอืใหก้อง

ลกูเสอืโหวตว่า ลกูเสอืหมูน่ี้จะ “ปฏเิสธไดส้ าเรจ็หรอืไม่” จนครบทุกหมู่ 
 (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูเ้รือ่ง “ทกัษะการปฏเิสธ” ใหแ้ต่ละหมูไ่ปศกึษา 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีม่ปีระโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

  
 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2  

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
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3)กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืรว่มกนัทบทวนใบความรูเ้รื่อง “ทกัษะการปฏเิสธ” โดยผู้

ก ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ และอธบิายขอ้สงสยั 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหแ้ต่ละหมูเ่ล่นบทบาทสมมต ิปฏเิสธการชวนใน

สถานการณ์เดมิ แต่ใชข้ ัน้ตอนการปฏเิสธตามใบความรู ้แลว้น าเสนอในกองลกูเสอื 
 (3) ลกูเสอืแต่ละหมูเ่ล่นบทบาทสมมต ิหลงัการน าเสนอของแต่ละหมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอื

ใหก้องลกูเสอืรว่มกนัประเมนิว่า “ครบขัน้ตอนทกัษะการปฏเิสธหรอืไม่” ถา้ไมค่รบ ขาดขัน้ตอนใด  
 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปขัน้ตอน “ทกัษะการปฏเิสธ” และเพิม่เตมิ

เรือ่งการหาทางออกเมือ่ถูกเซา้ซี้ 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีม่ปีระโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

5.  การประเมินผล  
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก การแสดงความคดิเหน็ และประเมนิ
ความถูกตอ้งของขัน้ตอนการท าทกัษะปฏเิสธ 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีได้จากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรคก์ารตดัสนิใจ การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 

 
เพลง 

บริการ 
   บรกิาร  บรกิาร  งานทีพ่วกเราท า เป็นประจ าเราท าไปไมเ่คยคดิรวนเร 
 ปัดกวาดเราท าทุกอยา่ง สะอาดทุกทางทีผ่่านหน้าทีทุ่กๆ สถาน เรานัน้บรกิารทัว่ไป 
 
เกม 
      ทิศอะไร  

วิธีเล่น 
1)  ใหแ้ต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนยนืห่างกนัประมาณ 1 ศอก ทุกคนเตรยีมหนัไปตามทศิทีผู่ส้ ัง่  
2)  เมือ่ไดย้นิผูส้ ัง่เรยีกชื่อทศิใดทุกคนตอ้งหนัไปทางทศินัน้ๆ เช่น “ทศิเหนือ” ทุกคนตอ้งหนัไป

ทางทศิเหนือ ใครหนัผดิตอ้งออกจากการเล่น ผูส้ ัง่จะเรยีกชื่อทศิซ ้ากนักไ็ด ้หรอืเปลีย่นชื่อทศิใดกไ็ด ้ 
3)  หลงัจากการเลกิเล่นแลว้ หมูใ่ดมคีนเหลอืมากกว่าหมูอ่ื่นเป็นหมู่ชนะ ใหห้มูอ่ื่นกล่าวค า     

ชมเชย (เยล) ให ้ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึประโยชน์ของเกม 
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ใบความรู้ 
เร่ือง ทกัษะการปฏิเสธ 

 

 การปฏเิสธเป็นสทิธสิ่วนบุคคลทีทุ่กคนควรเคารพและยอมรบัการปฏเิสธจะส าเรจ็ไดน้ัน้  
ผูป้ฏเิสธตอ้งมคีวามตัง้ใจชดัเจนทีจ่ะปฏเิสธ 

ขัน้ตอนการปฏิเสธ 
1)  อา้งความรูส้กึประกอบเหตุผล เพราะความรูส้กึโตแ้ยง้ไดย้ากกว่าการใชเ้หตุผล 
2)  ปฏเิสธชดัเจน 
3)  ถามความเหน็เป็นการรกัษาน ้าใจผูช้วน ขัน้ตอนนี้จะช่วยใหเ้พือ่นมคีวามรูส้กึทีด่ ีและไมโ่กรธ 
4)  ขอบคุณเมือ่เขายอมรบั 
ถ้าผูช้วนต๊ือไม่เลิก  
โดยการ เซา้ซี,้ สบประมาท, ยกเหตุผลหว่านลอ้ม, ปลอบหรอืรบัรองว่าไม่มปัีญหา หรอื

แมก้ระทัง่ข่มขู ่ฯลฯ ไมค่วรหวัน่ไหว  ควรหาทางออกดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อไปนี้ 
1)  ปฏเิสธซ ้า แลว้รบีขอตวัออกจากเหตุการณ์ไป 
2)  ผดัผ่อน แลว้รบีขอตวัออกจากเหตุการณ์ไป 
3)  ต่อรองหาทางเลอืกอื่นทีย่อมรบัไดท้ัง้สองฝ่าย 
จดุอ่อนท่ีท าให้มกัปฏิเสธไม่ส าเรจ็ 
1)  ปากบอกปฏเิสธ  แต่ใจไมป่ฏเิสธแทจ้รงิ เลยใจอ่อนปฏเิสธไมส่ าเรจ็ 
2)  ใชเ้หตุผลเป็นขอ้อา้ง  ผูช้วนเลยเอาเหตุผลอื่นมาหกัลา้งท าใหป้ฏเิสธไมส่ าเรจ็ 
3)  ไมอ่อกจากสถานการณ์  อยูใ่หเ้ขาตื๊อไปเรือ่ย 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) 
ต่อรองหาทางเลอืกอื่นทีย่อมรบัไดท้ัง้สอง
ฝ่าย 

เรามาหาอะไรท าอย่างอื่นกนัดกีว่า ไปกนิ
ไอศครมีกนัดไีหมเพื่อน 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
พรานใหม่ผู้กล้าหาญ 

พรานใหมค่นหนึ่งมกัจะเขา้ไปถามพวกคนตดัไมว้่าเหน็หมปู่า บา้งไหม บรเิวณใดมกีวางมี
เนื้อบา้งเเต่พวกคนตดัไมก้ย็งัไมเ่คยเหน็พรานใหมผู่น้ี้ล่าสตัวใ์ดไดส้กัตวั 

วนัหน่ึงพรานใหมเ่ขา้ป่ามาเเต่เชา้พลางถามคนตดัไมว้่า"พีช่าย เหน็รอยเทา้สงิโตทีไ่หนบา้ง 
ช่วยบอกดว้ยเถดิ"คนตดัไมก้บ็อกว่าเหน็อยูไ่มไ่กลนกั ตนยนิดจีะพาไปล่าถงึ หน้าปากถ ้าสงิโตเลย
ทเีดยีวเมือ่ไดย้นิเช่นนัน้พรานใหมก่ถ็งึกบัส่ายหน้าปฏเิสธเป็นพลัวนั ว่าตนเพยีงอยากเหน็รอยเทา้
สงิโตเท่านัน้ มไิดอ้ยากล่าสงิโต 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า พวกทีข่ ีข้ลาด มกัเเสดงว่ากลา้หาญเมือ่ภยัยงัไม่มาถงึ 
 
 

ม้ากบัหมาป่า 

หมาป่าเดนิมาพบมา้ทีก่ลางทางจงึเอ่ยขึน้ว่า"พีม่า้เอ๋ย ขา้เพิง่ผ่านไร่ขา้วโอ๊ตมาเมื่อครู่นี้ เหน็
ขา้วโอ๊ตออกรวงงาม น่ากนิเป็นยิง่นัก เเต่ขา้ไม่ไดก้นิมนัสกัค าเพราะคดิจะเก็บไวใ้หท้่านกนิ ท่านมา
กบัขา้ส ิขา้จะพาไป"มา้ไดฟั้งดงันัน้กห็วัเราะเบาๆ เเลว้ว่า"ขา้ขอบใจนะ ทีเ่จา้บอกเรื่องไร่ขา้วโอ๊ตเเต่
ขา้ไมไ่ดข้อบใจ ทีเ่จา้ไมก่นิขา้วโอ๊ต เพราะขา้รูด้วี่าขา้วโอ๊ต ไมใ่ช่อาหาร ของหมาป่าอยา่งเจา้" 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า หากใหด้ว้ยความไมจ่รงิใจ ไม่ท าใหผู้ร้บัเกดิความซาบซึง้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 5  สมรรถภาพทางกาย 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17   ความรนุแรง     เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึอทิธพิลของสื่อ  ค่านิยม และพฤตกิรรมต่าง ๆ ทีน่ าไปสู่ความ

รนุแรงได ้
2. เน้ือหา 
 เดก็ทีม่นีิสยัชอบใชห้รอืนิยมความรุนแรง  เป็นเพราะไดร้บัประสบการณ์ในเรือ่งความรุนแรง 
บ่มเพาะและปลกูฝังเป็นเวลายาวนาน จนชนิชาเหน็ความรุนแรงเป็นเรือ่งปกต ิไมรู่ส้กึว่าเป็นสิง่ผดิ 
ไมย่งัยัง้ชัง่ใจ และกระท าความรนุแรงโดยเลยีนแบบพฤตกิรรมจากสื่อต่าง ๆ รวมทัง้ค่านิยมและ
พฤตกิรรมทีม่ใีนกลุ่มเพื่อน  ลว้นมอีทิธพิลชกัน าไปสู่ความรนุแรงได ้ ความตระหนักในเรือ่งนี้จะช่วย
ใหห้ลกีเลีย่งการรบัสื่อต่าง ๆ รวมทัง้ค่านิยมและพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เกม 
3.2 บตัรค า สถานการณ์ความรนุแรง  4  ชุด 
3.3 ใบความรู ้
3.4 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาดว้ยค าถาม “ในชวีติประจ าวนัลกูเสอืเคยพบพฤตกิรรม

อะไรบา้งทีค่ดิว่าเป็นความรุนแรง” ใหล้กูเสอืเล่าประสบการณ์ 1 – 2 คน แลว้น าเขา้สู่
กจิกรรม 

 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืนัง่ตามหมูข่องตนเอง แจกชุดบตัรค าใหห้มูล่ะ 1 ชุด 
 (3) นายหมูอ่่านบตัรค าทลีะใบพรอ้มอภปิรายและหาขอ้สรปุเพื่อรายงานในกลุ่มใหญ่ 

ในประเดน็ต่อไปนี้ และส่งตวัแทนรายงาน 
-  สถานการณ์ในบตัรค ามแีนวโน้มจะเกดิอะไรตามมาไดบ้า้ง 
-  เรยีงล าดบัความรุนแรงของสถานการณ์ในบตัรค าตามความเหน็ของหมู่ 

จากรนุแรงมากทีสุ่ดไปหารุนแรงน้อยทีสุ่ด   
 (4) ตวัแทนหมูร่ายงานทลีะหมูจ่นครบ 
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 (5)  ผูก้ ากบัลกูเสอืช่วยเพิม่เตมิ “ความรุนแรงมไีดห้ลายระดบั ตัง้แต่น้อยทีสุ่ดคอื
ความรุนแรงในจนิตนาการเช่น เกม การต์ูน →ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ →ความรุนแรง
ทางค าพูด เช่น ดุ ด่าว่า →ความรุนแรงทางกายซึง่รุนแรงทีสุ่ด เช่น การท ารา้ยรา่งกาย” 

 (6) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายในกอง และสรปุ ในประเดน็ “สรปุความหมายของ
ความรุนแรงตามความเขา้ใจของลกูเสอื” และ “ไดข้อ้คดิอะไรบา้งจากกจิกรรมน้ี” 

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูเ้รื่อง “ความรนุแรง” ใหร้ว่มกนั

อภปิรายประเดน็ต่อไปนี้ และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
หมูท่ี ่1  เหตุใดบางคนจงึมนีิสยัชอบใชค้วามรนุแรง มปัีจจยัอะไรทีท่ าใหเ้ป็นเช่นนัน้ 
หมูท่ี ่2  จากค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื คดิว่าลกูเสอืควรมที่าทต่ีอการใชค้วามรุนแรง

อยา่งไร 
หมูท่ี ่3 และ 4  ท่านคดิว่าในโรงเรยีนมปัีญหาความรุนแรงอะไรบา้ง ในฐานะลกูเสอื

สามญัรุน่ใหญ่ จะลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีนอยา่งไร 
 (2) ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานทลีะประเดน็ ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย เพิม่เตมิ และ

สรปุ 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืขอใหก้องลกูเสอืรว่มกนัหาแนวทางปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขปัญหาความ

รนุแรงในโรงเรยีนใหเ้ป็นรปูธรรมในโอกาสต่อไป 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล  
สงัเกตการมสี่วนรว่มการท ากจิกรรม การแสดงออก การแสดงความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรค์

เพื่อลดปัญหาความรนุแรงในโรงเรยีน 
 

6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึสาเหตุของปัญหาความรุนแรงใน

โรงเรยีน รวมทัง้ตระหนกัว่าตนเองควรมสี่วนรว่มในการป้องกนัและแกไ้ข 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
 
เกม 

กระซิบข่าว 
1. แบ่งลกูเสอืออกเป็น 4 แถวเท่าๆ กนั 
2. ใหแ้ต่ละแถวนัง่เป็นแถวตอน คนหน้าห่างจากจุดทีก่ าหนดไวป้ระมาณ 1 เมตร 
3.เมือ่ไดย้นิสญัญาณ คนแรกรบีวิง่ไปอ่านขอ้ความในกระดานที่ผูก้ ากบัลกูเสอืเขยีนเตรยีมไว้

จนจ าได ้แลว้วิง่กลบัมากระซบิคนทีส่อง คนทีส่องกระซบิต่อๆ ไปจนถงึคนสุดทา้ยรบีวิง่มาเขยีน
หรอืบอกกบัผูก้ ากบัลกูเสอื 

4. แถวใดส่งขา่วไดเ้รว็และถูกตอ้งทีสุ่ดเป็นผูช้นะ 
 
 

แข่งเรือ 
1. หมูล่กูเสอืยนืเขา้แถวตอน ห่างกนัประมาณ 1 เมตร 
2. คนแรกเอามอืเทา้สะเอว คนต่อ ๆ ไป เอามอืจบัทีเ่อวของคนขา้งหน้า แลว้นัง่ยอง ๆ 
3. การเคลื่อนทีใ่หก้า้วไปทลีะเทา้หรอืจะกระโดดไปพรอ้ม ๆ กนักไ็ด ้แต่มอืตอ้งไมห่ลุดจากกนั 
4. เมือ่ไดย้นิสญัญาณใหแ้ต่ละแถวเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้ายงัจดุหมาย 
5. แถวใดถงึจดุหมายก่อนเป็นผูช้นะ 
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บตัรค า 
บตัรค า...หมู่ท่ี 1 

 

นกเล่าเร่ืองส่วนตวัของต่ายให้จุม๋ฟัง 
โดยบอกให้เกบ็เป็นความลบั จุม๋น าเร่ืองของต่ายไป 

เล่าต่อจนรู้กนัทัง้ห้อง 
 

มดปากแหว่งและเพดานโหว่แต่ก าเนิด  
แม้จะผา่ตดัแก้ไขแล้ว แต่กย็งัพดูไม่ชดั  

ถกูเพ่ือนล้อเลียนอยู่เสมอ ๆ 
 

วิชยัอยู่กบัลงุขี้เหล้า เวลาลงุเมาเหล้ามกัจะโมโหร้าย  
ทบุตีและท าโทษวิชยัอย่างรนุแรง เป็นประจ า 

 

เอกชอบเล่นเกมท่ีมีความรนุแรงมากๆ 
และติดเกมออนไลน์อย่างมาก มกัหนีเรียน 

ไปเล่นเกมบอ่ย ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

บตัรค า...หมู่ท่ี 2 

 
 

หน่ึงกบัสองเป็นฝาแฝดกนั ชอบดหูนังและ 
เล่นเกมบูล้๊างผลาญทัง้คู่ เขามีปืนเดก็เล่น 

คนละกระบอกเอาไว้เล่นไล่ยิงกนั 
 

 
มะลิมีพ่อแม่ท่ีทะเลาะตบตี 

ท าร้ายร่างกายกนัให้เหน็เป็นประจ า 
 

 
หนุ่มพนันกบัเพ่ือนในกลุ่มว่าจะหลอก 

ให้น้อยรกัแล้วหกัอกให้ด ู
 

 

ข่าวดงั!!...พ่อแม่ชาวเกาหลีคู่หน่ึงถกูต ารวจจบัข้อหา
ละเลยลกูอาย ุ3 เดือนจนขาดอาหารเสียชีวิต เพราะทัง้คู่
ติดเกมจนไม่สนใจลกู ป้อนนมให้แค่วนัละครัง้เดียว 
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บตัรค า...หมู่ท่ี 3 

 

 
โตขึน้วฒิุอยากเป็นหวัหน้าแกง๊อนัธพาล  

เพราะเคยเหน็พ่อถกูซ้อม จะได้ปกป้องพ่อได้ 
 
 

ก้องไม่อยากมาโรงเรียน 
เพราะถกูเดก็โตกว่าข่มขู่รีดไถเงิน 

 
 

นารีถกูแซวอยู่เสมอเวลาเดินผา่น 
วินมอเตอรไ์ซคป์ากซอยเข้าบา้น 

เธอได้แต่ก้มหน้าก้มตารีบเดินให้เรว็ท่ีสดุ 
 

 
อ้วนแอบขโมยมือถือเพื่อนไปขาย 

เพ่ือเอาเงินไปเล่นเกม 
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บตัรค า...หมู่ท่ี 4 

 
 

เสรีเลี้ยงปลากดั เขาชอบดเูวลามนัต่อสู้กนั  
ถ้าตวัไหนแพ้ เขากจ็ะปล่อยให้มนัตาย ไม่เลี้ยงมนัอีกต่อไป 

 
วาดอิจฉาน ้าท่ีมีกระโปรงสวย ๆ ใส่  

จึงแอบเอากรรไกรไปตดัขาดเป็นร้ิว ๆ โดยน ้าไม่รู้ 
 
 

มนัสชอบไปเข้ากลุ่มกบัเดก็ท่ีโตกว่า เขาหดัด่ืมเหล้า สบู
บหุร่ี ออกเท่ียวกลางคืน และพดูจาหยาบคาย ตามคนใน

กลุ่ม  
เพราะมนัท าให้เขาด ู“แมน” ขึน้ 

 

 
ส้มจบัได้ว่าผูช้ายท่ียืนข้างหลงั 

แอบถ่ายรปูใต้กระโปรงเธอ ขณะขึน้บนัไดเล่ือน 
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ใบความรู้ 
เร่ือง ความรนุแรง 

 

 ความรนุแรง หมายถงึ การท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ  ค าว่าชวีตินี้หมาย
รวมถงึทัง้รา่งกาย จติใจ และศกัยภาพหรอืความสามารถทีม่อียู่ 

 ระดบัของความรนุแรง  มไีดห้ลายระดบั ตัง้แต่น้อยทีสุ่ดคอืความรุนแรงในจนิตนาการเช่น  
เกม การต์ูน ภาพยนต์→ความรุนแรงทางใจ เช่น การนอกใจ การท ารา้ยจติใจดว้ยค าพดูหรอืการกระท า 
→ความรุนแรงทางค าพดู เช่น การดุ ด่าว่า การลอ้ปมดอ้ยใหอ้บัอาย →ความรุนแรงทางกาย ซึง่รนุแรง
ทีสุ่ด เช่น การท ารา้ยร่างกาย การทอดทิง้เดก็ทีช่่วยเหลอืตนเองไมไ่ด้ 

 ความขดัแย้งกบัความรนุแรง 
 ความขดัแยง้เป็นเรือ่งธรรมชาตขิองคนทีอ่ยู่รว่มกนัในสงัคม ซึง่มคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัได ้
การแลกเปลีย่นและยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง จงึเป็นรากฐานส าคญัของการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ
อยา่งต่อเนื่อง จดัเป็นการแกไ้ขความขดัแยง้แบบสรา้งสรรค์ 
 ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ และไม่ใช่ความขดัแย้ง แต่มกีารใช้ความรุนแรงมาแก้ไข
ความขดัแยง้ ดว้ยอารมณ์และความคดิความเชื่อทีไ่มถู่กตอ้ง ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทีม่ากขึน้กว่าเดมิ 

 พึงระลึกเสมอว่าความขดัแย้งสามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องใช้ความรนุแรง 

 ความรนุแรงในโรงเรียน 
 เดก็ย่อมมกีารแกล้งและหยอกล้อกนัเป็นเรื่องธรรมดา แต่ต้องมขีอบเขตระหว่างความสนุก
และความทุกขข์องผูอ้ื่น และเรยีนรูท้ีจ่ะควบคุมตนเองใหม้พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกบัเพื่อน  
 การส ารวจปัญหาความรุนแรงในโรงเรยีน โดยการสุ่มทัว่ประเทศ กบัเดก็ประถมศกึษาปีที่ 4 
ถงึมธัยมศกึษาปีที ่3 จ านวน 3,047 คน ในปี 2549 พบว่า เดก็ 40% ถูกรงัแกถงึเดอืนละ 2-3 ครัง้ 
การรงัแกกนัเกดิมากทีสุ่ดในชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 และลดลงตามระดบัชัน้ทีส่งูขึน้ พฤตกิรรมทีพ่บ
ไดแ้ก่ การลอ้เลยีน ท ารา้ยจติใจดว้ยวาจา เหยยีดหยามเชือ้ชาต ิ ผวิพรรณ และการคุกคามทางเพศ 
บางแห่งยงัพบวยัรุน่อนัธพาลหรอืคนเมา รดีไถเงนิหรอืใชว้าจาทีไ่มเ่หมาะสมกบัเดก็อกีดว้ย 
 การส ารวจนี้สะทอ้นว่า ความรุนแรงในโรงเรยีนเป็นเรือ่งเรง่ด่วนทีต่อ้งแกไ้ข เพราะเดก็ทีถู่ก
กระท าความรนุแรงตัง้แต่ช่วงตน้ของชวีติ จะเตบิโตดว้ยความไม่มัน่คง เป็นผูใ้หญ่ทีไ่มส่มบูรณ์และสิง่
ส าคญัทีสุ่ดคอื อาจท าใหเ้ดก็คนนัน้กลายเป็นผูก้ระท าความรุนแรงเสยีเอง  

 ท าไมเดก็บางคนจึงนิยมใช้ความรนุแรง 
 เดก็ทีไ่ดร้บัประสบการณ์ความรุนแรง บ่มเพาะและปลูกฝังเป็นเวลายาวนานจนชนิชา จนเหน็
ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่รู้สกึว่าเป็นสิง่ผดิ ไม่ยบัยัง้ชัง่ใจ ไม่ควบคุมตวัเอง ปล่อยให้อารมณ์
รุนแรงชักน าให้กระท าความรุนแรง โดยเลียนแบบพฤติกรรมตามประสบการณ์ที่มี ตัวอย่าง
ประสบการณ์ความรนุแรงในเดก็ ไดแ้ก่ 
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• เดก็ในครอบครวัแตกแยกทีพ่่อแมท่ะเลาะท ารา้ยร่างกายกนัใหเ้ดก็เหน็เป็นประจ า 
• เดก็ทีถู่กทอดทิง้ ไดร้บัการเลีย้งดไูมเ่หมาะสม ขาดแคลน  ถูกท ารา้ยรา่งกาย ท าโทษรนุแรง  

เป็นประจ า จะรูส้กึว่าตนเองไมเ่ป็นทีต่อ้งการขาดความรกั รกัคนอื่นไมเ่ป็น ไมผ่กูพนักบัใคร 
• เดก็ทีไ่ดเ้หน็ รบัรู ้ เรือ่งราวการใชค้วามรุนแรงจากตวัอยา่งในสงัคม เกม การต์ูนและสื่อต่างๆ  

อยูเ่ป็นประจ า เช่น ภาพยนตร ์ ละครโทรทศัน์ ขา่วหนงัสอืพมิพ ์ ขา่วโทรทศัน์ เกมกด เกมวดิโีอ  
เกมออนไลน์  หนงัสอืการต์ูนญีปุ่่ น 

• เด็กที่มพีื้นฐานอารมณ์ไม่มัน่คง อ่อนไหวง่าย อาจถูกชกัจูง และเลยีนแบบกลุ่มเพื่อนที่มี
พฤตกิรรมรนุแรง เพื่อตอ้งการการยอมรบัในกลุ่มเพื่อน 

• เดก็ที่มพีื้นฐานอารมณ์รุนแรง ได้รบัการเลี้ยงดูแบบปล่อย ตามใจ ท าอะไรตามอารมณ์และ  
สิง่เรา้ทีเ่ขา้มา โดยไมเ่คยฝึกการควบคุมตนเอง ไมย่บัยัง้ชัง่ใจ อาจก่อความรนุแรงโดยไมย่ัง้คดิได้ 

• การดื่มสุราและแสพสารเสพตดิ ท าใหข้าดความยบัยัง้ชัง่ใจ และน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงได้ 
• เด็กที่ถูกเพื่อนแกล้ง รงัแก ล้อเลยีน เกิดความรู้สกึโกรธ อบัอายและเก็บกดเป็นเวลานาน 

อาจระเบดิอารมณ์โกรธแค้นออกมา เป็นการกระท าความรุนแรงต่อคนอื่นไดห้รอืใชค้วามรุนแรงเพื่อ
ปกป้องตนเอง 

• การแอบถ่ายคลปิเรือ่งส่วนตวัของผูอ้ื่น แล้วไปเปิดเผย ประจาน หรอืใชข้่มขูเ่พื่อทรพัยส์นิ 
• การนินทา การใส่รา้ย ท าใหผู้อ้ื่นเสื่อมเสยีชื่อเสยีง 

ส่ือกบัความรนุแรง 
 ครวัเรอืนไทยมโีทรทศัน์ รอ้ยละ 96 โทรทศัน์จงึเป็นสื่อทีม่อีทิธพิลสงูมากในการชีน้ าความคดิ 
ความเชื่อ และค่านิยมของสงัคม ขา่วสารทางโทรทศัน์เป็น "ขา่วรา้ย" ถงึ รอ้ยละ71 ในขณะทีเ่รือ่งดีๆ  
ทีช่วนใหม้คีวามหวงั มเีพยีงรอ้ยละ 12 ท านอง “ขา่วรา้ยฟรขีา่วดตีอ้งจา้ง” 
 - เดก็ไทยทีอ่ายตุ ่ากว่า 5 ปี ชมภาพความรุนแรง เช่น ตกีนั ฆา่กนัทัง้จากข่าวและละครหรอื
โฆษณาวนัละ 501 ครัง้ 
 - เดก็ส่วนใหญ่ใชเ้วลาเรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนปีละ 900 - 1, 000 ชัว่โมง แต่ใชเ้วลาดู
โทรทศัน์ ปีละ 1,000 - 1,200 ชัว่โมง 
 สื่อจงึเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละส่งเสรมิความรุนแรงในเดก็และเยาวชนทีส่ าคญัทีสุ่ด เพราะเดก็และ
เยาวชนยงัขาดประสบการณ์ และวิจารณญาณในการเลือกรบัสื่อ รวมทัง้ความสามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาสาระที่สื่อน าเสนออย่างมเีหตุผล นอกจากนี้ยงัไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัความเป็นมาและเบือ้งหลงัของสื่อ จงึยอมรบัสิง่ทีส่ ื่อเสนอโดยไม่มขีอ้สงสยั และคดิเองว่าสิง่ที่
สื่อเสนอนัน้ถูกต้องเหมาะสมสือ่จึงมีผลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้ทีไ่ม่รู้เท่าทนั ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสขุภาพ ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ  
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 การแก้ปัญหาความรนุแรงในโรงเรียน  
ครอบครวั เป็นจดุเริม่ต้นของการแกปั้ญหาต่าง ๆ เพราะอยูใ่กลช้ดิกบัเดก็มากทีสุ่ด  

• พ่อแมจ่ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้และเขา้ใจความตอ้งการของลกูในแต่ละช่วงวยั เพื่อรบัรูถ้งึอารมณ์ 
และความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัลกู 

• ให้เวลาท ากิจกรรม ใช้เวลาว่างอยู่กับลูก เช่น ท าอาหารหรือเล่นกีฬา เพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศของครอบครวัมสีุขแสดงออกถงึความรกัความอบอุ่น ใหก้ารอบรมและสรา้งวนิัยใหก้บัลูก
อย่างเหมาะสมเพื่อลกูจะไม่ตอ้งพึง่พาสิง่เรา้ภายนอก  เช่น  เพื่อน  เกม  หรอืสื่ออื่นๆอนัจะซมึซบัให้
เกดิความรนุแรงตามมา 

• การกระท าทีเ่ป็นความรุนแรงมกัมจีดุเริม่ตน้มาตัง้แต่วยัเดก็เลก็ การปลกูฝังใหม้จีติใจ  
อ่อนโยน มเีมตตาต่อสตัว ์เป็นวธิหีนึ่งทีช่่วยลดปัญหาความรุนแรงลงได้ 

• วางตวัเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัลูกไมม่ัว่สุมสิง่เสพตดิหรอืหมกมุน่อบายมขุ  
• แกไ้ขความขดัแยง้ในครอบครวัอยา่งสนัต ิไมท่ะเลาะด่าทอหรอืตบตกีนั เพราะเมือ่ลกูรบัรู้

เป็นประจ าจนเหน็เป็นเรือ่งธรรมดากจ็ะลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมรนุแรงดงักล่าว 
• ไมล่งโทษหรอืใชว้ธิทีีรุ่นแรงแบบไรเ้หตุผล ควรใชว้ธิกีารพดูคุย แลกเปลีย่นตัง้กตกิารว่มกนั

กบัลกูแทน 
• ไมต่ามใจลกูมากเกนิไป จะท าใหเ้ดก็เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ขีน้้อยใจ ท าใหปั้ญหาเลก็ ๆ 

กลายเป็นเรือ่งใหญ่โต 
• ใหค้ าปรกึษา หรอืเปิดโอกาสใหล้กูไดร้ะบายความทุกขท์ีอ่ยูใ่นใจ ใหก้ าลงัใจกบัลกูเมือ่ลกู 

ท าผดิ เมือ่เกดิปัญหาลกูจะไดก้ลา้บอก เพื่อช่วยกนัหาทางออก 
• สอนลกูเสมอว่า ไมค่วรเอาปมดอ้ยของเพื่อนมาลอ้เลยีน เพราะจะท าใหเ้พื่อนเสยีใจ  

ตรงกนัขา้มควรเหน็ใจและเป็นก าลงัใจใหก้บัเพื่อน 
โรงเรียน  มบีทบาทส าคญัในการแกปั้ญหา โดยเฉพาะ “คร”ู ผูเ้ป็นพ่อแมค่นทีส่อง ทีส่ าคญั 

กค็อืครอบครวัตอ้งมสี่วนรว่มกบัโรงเรยีน 
• ตอ้งใหค้วามรกั ความเขา้ใจต่อเดก็ๆ ทุกคน  อยา่งเท่าเทยีมกนัไมเ่ลอืกปฏบิตัิ 
• มคีวามรูค้วามเขา้ใจต่อเดก็ในแต่ละช่วงวยัทีแ่ตกต่างกนั  
• รูจ้กัเดก็เป็นรายบุคคล ใหค้วามช่วยเหลอืในเรือ่งทีจ่ าเป็นประสานความรว่มมอืกบัผูป้กครอง

ในการป้องกนัและแก้ปัญหาความรุนแรงทีเ่กดิกบัเดก็ 
• เปิดใจกวา้ง รบัฟังความคดิของเดก็ ใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหา 
• ไมใ่ชค้วามรนุแรงต่อเดก็ทัง้ในประเดน็ “วธิกีาร” และ “สาเหตุ” ของ การลงโทษ  
• สอดส่องดแูลเดก็ภายในโรงเรยีนตามจดุต่างๆ และเดนิตรวจตราตามรอบโรงเรยีน เพื่อ

ป้องกนัและลดปัญหาแดก็รงัแกกนั 
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นักเรียนเป็นผูม้บีทบาทสงูสุดในการแก้ปัญหา เพราะทัง้ครอบครวัและโรงเรยีนตอ้งยดึ
นกัเรยีนเป็นศูนยก์ลาง ในการน ามาตรการทุกอยา่งมาใชต้อ้งเกดิประโยชน์สงูสุดแก่นกัเรยีน 

• ตระหนกัถงึผลเสยีของการแกลง้และหยอกลอ้กนัจนเกนิขอบเขตและมวีธิกีารสื่อสารเพื่อ
แกไ้ขปัญหา 

• รูจ้กัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ท าในสิง่ทีแ่มต้วัเราเองกไ็ม่ชอบ เช่นไมล่อ้จดุอ่อนและปมดอ้ย
ของเพื่อน ไมแ่กลง้เพื่อน หรอืเล่นจนเกนิขอบเขตของความสนุกสนาน 

• รูจ้กัเลอืกรบัสื่อทีเ่หมาะสม ไมก่ระตุ้นความรนุแรง 
• รูเ้ท่าทนัและหลกีเลีย่งค่านิยมและพฤตกิรรมทีน่ าไปสู่ความรนุแรง 

หากทุกฝ่ายรว่มมอืกนั สรา้งความเขา้ใจกบัอารมณ์ความตอ้งการและการเปลีย่นแปลงของ
เดก็ ความรนุแรงทีอ่าจจะเกดิขึน้กจ็ะค่อยๆ ลดลงและหายไปในทีสุ่ด... 
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เร่ืองเล่าท่ีเป็นประโยชน์ 

ไก่ฟ้ากบัสนัุขจ้ิงจอกเจ้าเล่ห ์

สุนขัจิง้จอกเจา้เล่หต์วัหนึ่งเดนิผ่านมาเหน็ไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิง่ไม ้สงูขา้งทางมนัอยากจะกนิ
ไก่ฟ้าเป็นยิง่นกัจงึคดิหาอุบายเเลว้เอ่ยขึน้ว่า"ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเป็นสตัวท์ีง่ดงามนัก ปีกของท่านมี
สสีนั สดใสหลายสปีากกง็ดงามไมเ่หมอืนใคร อยากรูจ้งัว่าถา้ท่าน หลบัตาเเลว้ยงัจะงามอยูห่รอืไม"่
ไก่ฟ้าไดฟั้งค ายกยอกห็ลงเคลบิเคลิม้ รบีหลบัตาอวดทนัทสีุนัขจิง้จอกกร็บีฉวยโอกาสนัน้กระโดดงบั
ตวัไก่ฟ้าไวไ้ดเ้มือ่ไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่กย็งัมสีต ิจงึเอ่ยขึน้ว่า"จิง้จอกเอ๋ย ก่อนตายขา้อยากฟังเสยีงอนั
ไพเราะของท่าน อกีครัง้ไดไ้หม"สุนขัจิง้จอกไดฟั้งค าป้อยอกห็ลงกล รบีอา้ปากเห่าค าราม ไก่ฟ้าจงึรบี
บนิหนีจากไปทนัท ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าค ายกยอปอปัน้ท าใหค้นหลงเคลบิเคลิม้จนไม่ระวงัตนไดเ้สมอ 
 

ลกูชาวนากบัมรดก 

เมื่อผูเ้ป็นพ่อตายเเลว้ ลูกชาวนาทัง้สองกช็วนกนัไปขุดหา สมบตัใินสวนองุ่นเพราะพ่อได้สัง่
เสยีไวก่้อนตายว่า ทรพัยส์มบตั ิของพ่ออยูใ่นสวนองุน่ “น้องไปขดุตรงนัน้นะ พีจ่ะขดุตรงน้ี" 

ลกูชาวนาช่วยกนัขดุดนิตามทีต่่างๆไปจนทัว่สวนกย็งัไมพ่บ สมบตัทิีค่ดิว่าพ่อจะฝังไวเ้เต่สวน
องุ่นทีถู่กขุดถูกพรวนดนิจนทัว่นัน้กก็ลบัยิง่เจรญิงอกงาม ดจีนลูกชาวนาสองพี่น้องสามารถขายองุ่น
จนไดเ้งนิทองมากมายทัง้สองจงึเพิง่ตระหนกัไดว้่าทรพัยส์มบตัทิีพ่่อทิง้ไวใ้หเ้ป็นมรดก นัน้ทีเ่เทค้อืสิง่ใด 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย์ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18  การปฐมพยาบาล        เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืสามารถบอกความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏบิตัตินเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉินได ้ 
2.  เน้ือหา 
 2.1 ความหมายของค าว่าปฐมพยาบาล 

2.2 หลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาล 
2.3 ขอ้ควรระมดัระวงัในการปฐมพยาบาล 

 2.4 วธิกีารช่วยเหลอืผูท้ีเ่กดิอาการช๊อค 
 2.5 วธิกีารในการปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไป 
 2.6 วธิกีารปฏบิตัตินเมือ่เกดิภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เกม แขง่มา้ 
3.2 เกม หา้มเดนิสามกา้ว 
3.3 ใบงาน  เรือ่ง หลกัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
3.4 ใบงาน เรือ่ง การปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไปและอาการช๊อค 
3.5 ใบงาน เรือ่ง การปฏบิตัตินเมือ่เกดิภยัธรรมชาต ิ
3.6 ใบความรู ้  เรือ่ง การปฐมพยาบาลและการปฏบิตัตินเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน   
3.7 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง แมวกบัสุนขัจิง้จอก 
3.8 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง สงิโตกบัหนูเจา้ปัญญา 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เกม แขง่มา้ 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนา และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฐม

พยาบาลช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอื ออกเป็น  3 กลุ่ม  โดยการรวมหมูล่กูเสอื พรอ้มแจกใบ

งานใหก้ลุ่มลกูเสอืศกึษาคน้ควา้ ดงันี้ 
  กลุ่มที ่1เรือ่งความหมายของค าว่าปฐมพยาบาล 
  กลุ่มที ่2เรือ่ง หลกัทัว่ไปของการปฐมพยาบาล 

กลุ่มที ่3เรือ่ง ขอ้ควรระมดัระวงัในการปฐมพยาบาล 
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 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอื ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานทีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ ใน
ทีป่ระประชุมใหญ่ โดยผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิในส่วนทีไ่มส่มบูรณ์ 

 (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปถงึองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากการศกึษาคน้ควา้มา 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง แมวกบัสุนขัจิง้จอก 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี2 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เกม หา้มเดนิสามกา้ว 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืชีแ้จงขัน้ตอนการปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละฐาน  พรอ้มทัง้แบ่งลกูเสอื 

ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยการรวมหมูล่กูเสอื   
 (2) จดัฐานการเรยีน  3  ฐาน   ดงันี้    

   ฐานที ่ 1   เรือ่ง วธิกีารช่วยเหลอืผูท้ีเ่กดิอาการช๊อค 
ฐานที ่ 2   เรือ่ง วธิกีารในการปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไป 
ฐานที ่ 3   เรือ่งวธิกีารปฏบิตัตินเมือ่เกดิภยัธรรมชาตต่ิาง ๆ 

  (3) จดัลกูเสอืเขา้ประจ าฐาน โดยมรีองผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นผูส้าธติและใหล้กูเสอืฝึก
ปฏบิตั ิ

  (4) ใหล้กูเสอืเวยีนฐานกจิกรรม  จนครบทัง้  3  ฐาน 
  (5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากการฝึกปฏบิตั ิ

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง สงิโตกบัหนูเจา้ปัญญา 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 อธบิายความหมายของการปฐมพยาบาลและการปฏบิตัตินเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 

5.2 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี18 
 
เกม 

แข่งม้า 
 

 วิธีเล่น 
 1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวตอนหมู่ 
 2. ให้ลูกเสอื 2 คน เป็นมา้ โดยให้คน 1 ยนืตรงเป็นหวัมา้ คนที่ 2 ก้มหลงัลงเอาศรีษะ
ดนัหลงัคนยนื มอืทัง้สองขา้งของคนทัง้สองจบักนัแน่น ใหค้นที ่3 หลงัมา้ 
 3. เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่ ใหม้า้วิง่พาคนขีไ่ปส่งทีเ่สน้ชยั แลว้วิง่กลบัไปรบัคนในหมู ่ไป
ส่งใหม ่หมูใ่ดหมดก่อนรบีนัง่ลง หมูใ่ดเสรจ็ก่อนชนะ 
 ม้าและหวัม้าจะเปลี่ยนคนขี่ไปแล้วแทนกันก็ได้ เมื่อเห็นว่าม้าเหนื่อย หรอืจะเปลี่ยน    
ทุกเทีย่ววิง่กไ็ด ้

 
 

ห้ามเดินสามก้าว 
 วิธีเล่น 
 ให้ลูกเสอืทุกคนยนืทัว่ ๆ สนาม ห้ามเคลื่อนไหวจนกว่าจะไดย้นิค าสัง่ เลอืกผู้เล่นคนหนึ่ง
มาผูกตา    ใหเ้คลื่อนไหวไปตามสนามพยายามจบัผูเ้ล่น  ถ้าผูเ้ล่นคนใดใกลจ้ะถูกจบั หรอืเหน็ว่าจะ
ถูกจบัแน่นอน มสีทิธหินีได ้3 ก้าว เมื่อก้าวได ้3 ก้าวแลว้ ไม่มสีทิธกิ้าวต่อไป ในก้าวทีห่นึ่งใหเ้อามอื
ซ้ายแตะสะโพกตนเองเมื่อก้าวที่สองให้เอามือขวาแตะ ก้าวที่สามเอามือกอดอกยืนนิ่ง และรอ
ความหวงัว่าจะถูกจบัเมือ่ไหร ่ ถา้คนใดถูกจบัใหค้นนัน้ผกูตาและเป็นคนไล่จบัคนอื่นต่อไป 
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ใบความรู้ 
เร่ือง การปฐมพยาบาล 

   
 การปฐมพยาบาล คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผูท่ี้ได้รบับาดเจบ็ใน
ขัน้แรก ก่อนส่งโรงพยาบาล หรือก่อนจะถึงมือแพทย ์ทุกคนควรมีความรู้ในการปฐมพยาบาล 
เพ่ือท่ีจะใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์ท่ีสดุเพ่ือช่วยเหลือตวัเองและผู้อ่ืน        
       การปฐมพยาบาลนัน้ ตอ้งท าดว้ยความรวดเรว็และถูกตอ้ง ขัน้แรกตอ้งระงบัความตื่นเตน้ตกใจ 
ตัง้สตใิหด้ ีไมว่่าคนทีคุ่ณตอ้งช่วยเหลอืจะเป็นคนในครอบครวั เพื่อน คนรกั หรอืแมแ้ต่คนแปลกหน้า 
       พยายามอย่าใหค้นมุง เพื่อใหค้นเจบ็ไดร้บัอากาศบรสิุทธิ ์ปลอดโปรง่ มแีสงสว่างเพยีงพอ และ
สะดวกในการปฐมพยาบาล โทรเรยีกรถพยาบาลก่อน แลว้รบีตรวจดคูนเจบ็และปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ 
       กรณทีีค่นเจบ็ยงัมสีต ิควรแนะน าตวัเอง สอบถามชื่อนามสกุลของคนเจบ็ และสอบถามอาการ 
       กรณทีีค่นเจบ็หมดสต ิใหต้รวจดวู่ายงัหายใจหรอืไม่ 

        

       อาการชอ็ค 
       อาการเริม่แรกจะเหมอืนกบัเป็นลม คอื มอีาการหน้ามดื ตาลาย วงิเวยีน มอืเทา้อ่อนแรง 
อ่อนเพลยี ใจหววิๆ หรอืกลา้มเนื้อเกรง็ เป็นตะครวิ ตวัซดีหรอืเขยีวจนถงึเขยีวคล ้า เหงือ่ออก 
กระสบักระส่าย กระหายน ้า คลื่นไส ้อาเจยีน ชพีจรเตน้เรว็แต่เบา ความดนัเลอืดตก หายใจหอบ 
อาการขัน้รนุแรง คอื ตามตวัเป็นรอยจ า้สดี า ม่านตาขยาย หากชอ็คอยูน่านสมองจะขาดเลอืดมาก
ท าใหห้มดสตไิด ้
        ผูป่้วยอาจมอีาการไมค่รบทุกอยา่งดงัทีก่ล่าวมา แลว้แต่ความรุนแรงของอาการ อยา่งไรก็
ตาม แมว้่าผูป่้วยจะไมแ่สดงอาการอะไรใหเ้หน็ แต่หากผูป่้วยไดร้บับาดเจบ็และเสยีเลอืดมาก ควร
สงัเกตอาการและดแูลอย่างใกลช้ดิ 

 
         สาเหตุ 

        อาการชอ็คเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ สาเหตุส าคญัส่วนใหญ่เกดิจากการเสยีเลอืดมาก ถูกไฟ
ไหม ้น ้ารอ้นลวก อยูใ่นทีท่ีอ่ากาศรอ้นจดันานเกนิไป อาเจยีนหรอืทอ้งเสยีอย่างรุนแรง ไฟฟ้าชอ็ต
โรคหวัใจก าเรบิ ไดร้บัยาเกนิขนาดหรอืแพย้า การสมัผสัสารพษิ และการตดิเชือ้อย่างรุนแรง เป็นต้น 
 
         การปฐมพยาบาล 
        เมือ่ผูป่้วยชอ็ค ใหร้บีน าส่งโรงพยาบาลโดยเรว็ทีสุ่ด ระหว่างนัน้ใหป้ฐมพยาบาลเพื่อใหก้าร
ไหลเวยีนเลอืดดขีึน้ ดงันี้ 
       -ใหผู้ป่้วยนอนราบ ไม่ตอ้งใชห้มอนหนุนศรีษะ เพื่อใหเ้ลอืดไปเลีย้งสมองไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
และท าใหห้วัใจท างานน้อยลงดว้ย ควรยกเทา้ใหส้งูขึน้ แต่ไมค่วรใหน้อนศรีษะต ่า เพราะจะท าให้
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อวยัวะในช่องทอ้งดนักะบงัลมเขา้มาเบยีดทีอ่ก ท าใหห้ายใจไมส่ะดวก 
       -คลายเสือ้ผา้ผูป่้วยใหห้ลวม 
       -หา้มเลอืดกรณทีีม่เีลอืดออก 
       -หากผูป่้วยอาเจยีน ใหน้อนตะแคงขา้ง 
       -ห่มผา้ใหค้วามอบอุ่นกบัรา่งกายผูป่้วย 
       -หากผูป่้วยกระหายน ้ามาก ใหห้ยดน ้าทีร่มิฝีปากในปรมิาณเลก็น้อย และหยดุใหน้ ้าหาก
ผูป่้วยอาเจยีน ยกเวน้ผูป่้วยทีไ่ดร้บับาดเจบ็ทีท่อ้ง ควรงดใหน้ ้า        
       ข้อควรระวงั 
       - หากผูป่้วยมอีาการบาดเจบ็ทีก่ระดกูสนัหลงั หา้มเคลื่อนยา้ยผูป่้วย ควรโทรเรยีก
รถพยาบาล ระหว่างนัน้ใหผู้ป่้วยนอนราบ ยกขาสงู 
       - หากผูป่้วยไดร้บับาดเจบ็ทีศ่รีษะ อย่ายกขาผูป่้วยขึน้ และอยา่ใหอ้วยัวะใดอยู่สงูเกนิศรีษะ 
       - หากผูป่้วยไดร้บับาดเจบ็ทีใ่บหน้า ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงขา้ง เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้ลอืดไหลเขา้
ปากและจมกู เพราะจะท าใหห้ายใจล าบากหรอืหายใจไม่ออก 
       - หากผูป่้วยถูกสตัวม์พีษิกดัต่อย ใหแ้ผลนัน้อยูต่ ่ากว่าระดบัของหวัใจ 

 
การปฐมพยาบาลบาดแผลทัว่ไป 
บาดแผลจากอุบตัเิหตุมตีัง้แต่บาดแผลเลก็ๆ น้อยๆ ไปจนถงึบาดแผลขนาดใหญ่ทีอ่าจลกึลงไปถงึ
กลา้มเนื้อ เสน้เอน็ หรอืเสน้เลอืด ซึง่อาจท าใหเ้สยีเลอืดมากจนหมดสตแิละเสยีชวีติได ้วธิกีารปฐม
พยาบาลบาดแผลชนิดต่างๆ 
       ประเภทของบาดแผล แบ่งได้เป็นบาดแผลเปิดและบาดแผลปิด 
       1.บาดแผลเปิด คอืบาดแผลทีผ่วิหนงัฉีกขาดจนเหน็เน้ือขา้งใน เช่น 
       - แผลถลอกทีเ่กดิจากการขดีขว่น จะเหน็รอยขดีข่วนตามผวิหนงัเป็นแนวยาว อาจมเีลอืดซมึ
ออกมาเลก็น้อย 
       - แผลทีเ่กดิจากการเจาะ การแทง การกระแทก บาดแผลชนิดนี้จะไมใ่หญ่มาก อาจเหน็รอย
เพยีงนิดเดยีว แต่บางกรณอีาจจะช ้าในเพราะถูกกระแทกอยา่งรุนแรง ท าใหเ้นื้อเยือ่ภายในบอบช ้า
มากกเ็ป็นได ้
       - แผลถูกของมคีมบาด เช่น มดี เศษแกว้ บาดแผลอาจไมใ่หญ่ แต่บางครัง้อาจมเีลอืดออกมาก 
       - แผลฉีกขาดเนื่องจากวตัถุมคีม บาดแผลชนิดน้ีจะรา้ยแรงกว่าการถูกของมคีมธรรมดามาก 
แผลอาจลกึลงไปถงึเนื้อเยือ่ เสน้เอน็ ท าใหเ้สยีเลอืดมาก 
       - แผลฉีกขาดของอวยัวะ เช่น แขนขาขาดจากอุบตัเิหตุทางรถยนต ์ถูกสตัวด์รุา้ยกดั หรอืถูกยงิ 
บาดแผลเหล่านี้จะเสยีเลอืดมากและอาจท าใหเ้สยีชวีติได้ 
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       2.บาดแผลปิด คอืบาดแผล
ทีไ่ม่มรีอยแผลใหเ้หน็บนผวิหนงั
ภายนอก อาจเหน็เพยีงแค่รอย
เขยีวช ้า แต่บางกรณเีนื้อเยื่อ
ภายในอาจถูกกระแทกอยา่งแรง 
ท าใหเ้ลอืดตกใน บางครัง้อวยัวะ
ภายในไดร้บัความเสยีหายมาก 
เช่น มา้มแตก ตบัแตก หรอืเลอืด
คัง่ในสมอง ระยะแรกอาจไม่แสดง
อาการใดๆ แต่เมือ่เวลาผ่านไป 
คนเจบ็อาจอาเจยีน เลอืดออกปาก
หรอืจมกู หนาวสัน่ ตวัซดี 
เจบ็ปวดรนุแรง หมดสต ิและอาจเสยีชวีติเนื่องจากเสยีเลอืดมาก 
       การห้ามเลือด 
       บาดแผลนัน้ลกึแค่ไหน ใหส้งัเกตว่าแผลนัน้มเีลอืดออกมากน้อยเพยีงใด หากเลอืดออกไมห่ยดุ
หลงัจากไดห้า้มเลอืดอยา่งถูกวธิแีลว้ ใหถ้อืว่าเป็นแผลใหญ่ แมจ้ะเหน็ว่าแผลมขีนาดเลก็กต็าม หาก
ปากแผลกวา้งมากจะหายชา้ ควรเยบ็แผลเพื่อป้องกนัการอกัเสบจากการตดิเชือ้ หากเป็นบาดแผลที่
ลกึถงึเสน้เอน็ กระดกู เสน้เลอืด ควรปฐมพยาบาลแลว้รบีน าส่งแพทย์ 
       การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ส าหรบับาดแผลทีม่เีลอืดออกกค็อืการหา้มเลอืด โดยหลกีเลีย่งการ
สมัผสักบัเลอืดของคนเจบ็โดยตรง แต่หากหลกีเลีย่งไม่ไดใ้หร้บีลา้งมอืดว้ยสบู่ รวมทัง้บรเิวณทีเ่ป้ือน
เลอืดใหเ้รว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้ไมค่วรถอดหรอืเปลีย่นเสือ้ผา้ของคนเจบ็ แมว้่าจะเป้ือนเลอืดจนชุ่ม
แลว้ เพราะอาจยิง่ท าใหเ้ลอืดออกมาก 
       หากสามารถท าได ้ควรท าความสะอาดแผลก่อนเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ โดยลา้งแผลดว้ยน ้า
สะอาด แลว้ใชผ้า้ก๊อซหรอืผา้สะอาดกดไวต้รงบาดแผล ยกเวน้เมือ่เกดิบาดแผลทีด่วงตา เพราะอาจมี
สิง่แปลกปลอมท าใหด้วงตาไดร้บับาดเจบ็มากขึน้ แลว้ใชผ้า้สะอาดพนัปิดแผลไว ้อยา่ใหแ้น่นจนชา 
หากไม่มผีา้พนัแผล สามารถดดัแปลงสิง่ของใกลต้วัมาใชไ้ด ้เช่น ผา้เชด็หน้า ชายเสือ้ ชายกระโปรง 
หรอืเนคไท 
       แผลทีแ่ขนหรอืขาใหย้กสงู จะช่วยใหเ้ลอืดไหลชา้ลง ปกตเิลอืดจะหยดุไหลภายในเวลาประมาณ 
15 นาท ีหากเลอืดไหลไมห่ยดุ ใหก้ดเสน้เลอืดแดงใหญ่ทีไ่ปเลีย้งแขนขา โดยกดบรเิวณเหนือ
บาดแผล ถา้เลอืดออกทีแ่ขนใหก้ดแขนดา้นใน ช่วงระหว่างขอ้ศอกและหวัไหล่ ถา้เลอืดออกทีข่า ให้
กดทีห่น้าขาบรเิวณขาหนีบ 
       การหา้มเลอืดโดยการกดเสน้เลอืดแดงใหญ่ควรท ากต่็อเมือ่ใชว้ธิกีารหา้มเลอืดโดยการกด
บาดแผลหรอืใชผ้า้พนัแผลแลว้ไมไ่ดผ้ล เพราะจะท าใหอ้วยัวะทีต่ ่ากว่าจดุกดขาดเลอืดไปเลีย้ง หาก
กดนานๆ กลา้มเนื้ออาจตายได ้จงึไมค่วรกดเสน้เลอืดแดงใหญ่เกนิกว่าครัง้ละ 15 นาท ี
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       ส าหรบับาดแผลทีศ่รีษะ ไมค่วรใชน้ ้าลา้งแผล เพราะจะท าใหปิ้ดขวางทางออกของแรงดนั
ภายใน และสมองอาจตดิเชือ้โรคทีอ่ยูใ่นน ้าได ้หากมเีลอืดไหลออกจากปาก จมกู หรอืห ูอยา่พยายาม
หา้มเลอืด เพราะจะปิดกัน้ทางออกของแรงดนัในสมองเช่นกนั 
        
       การท าความสะอาดบาดแผลเลก็น้อย 
       วธิกีารปฐมพยาบาลบาดแผลเลก็น้อย ท าไดโ้ดยลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ก่อนทีจ่ะท าแผล ใชน้ ้า
สะอาดลา้งแผล ใชส้บู่อ่อนๆ ลา้งผวิหนงัทีอ่ยูร่อบๆ บาดแผล แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาดอกีครัง้ หลกีเลีย่ง
การกระทบบาดแผลโดยตรง ใชผ้า้ก๊อซหรอืผา้สะอาดซบัแผลใหแ้หง้ แลว้ใส่ยาส าหรบัแผลสด เช่น 
โพวโิดนไอโอดนี ซึง่จะช่วยลดการตดิเชือ้ได ้จากนัน้ปิดแผลดว้ยผา้พนัแผล 
        
       การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช า้ไม่มีเลือดออก 
       บาดแผลฟกช ้าจะไม่มเีลอืดออกมาภายนอก แต่เกดิอาการบวม ผวิเปลีย่นส ีและมรีอยช ้า ซึง่เกดิ
จากเสน้เลอืดบรเิวณนัน้แตกแต่ผวิหนงัไมฉ่ีกขาด จงึท าใหเ้ลอืดซมึอยูใ่ตผ้วิหนงั ระยะแรกจะมสีแีดง 
แลว้เปลีย่นเป็นสมีว่งคล ้าในเวลาต่อมา 
       คนส่วนใหญ่มกัไมใ่ส่ใจกบัแผลฟกช ้า แต่ความจรงิแลว้แผลฟกช ้ากม็วีธิกีารดูแลทีถู่กตอ้ง
เช่นกนั ก่อนอื่นใหต้รวจดวู่าไมม่บีาดแผล หรอือาการอื่นๆ หรอืกระดกูหกัรว่มดว้ย ใหค้นเจบ็นัง่ในท่า
ทีส่บาย แลว้ประคบแผลดว้ยถุงน ้าแขง็หรอืถุงน ้าเยน็เพื่อลดอาการบวม หากเป็นแผลทีแ่ขนใหใ้ชผ้า้
สามเหลีย่มคลอ้งแขนใหอ้ยู่กบัที ่หากเป็นแผลทีข่าใหน้อนหนุนขาใหส้งู หากเป็นทีล่ าตวัใหน้อน
ตะแคงหนุนหมอนทีศ่รีษะและไหล่ 
 
การปฏิบติัตนเม่ือเกิดภยัธรรมชาติต่าง ๆ 
ภยัจากธรรมชาต ิเช่น เฮอรร์เิคน ทอรน์าโด แผ่นดนิไหว คลื่นยกัษ์สนึาม ิน ้าท่วม ไฟป่า พายหุมิะ 
หรอืโรคระบาด เป็นสิง่ทีม่นุษยเ์ราตอ้งเผชญิอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้รวมทัง้ภยัคุกครามจาก
ผูก่้อการรา้ย เช่น ระเบดิพลชีพี ตกึถล่ม อาวุธเคม ีอาวธุเชือ้โรค หรอือาวุธนิวเคลยีร อาจเกดิขึน้ได้
ทุกขณะ โดยไมเ่ลอืกวนัเวลา สถานที ่ซึง่เมือ่เกดิขึน้ในแต่ละครัง้ยงัผลเสยีหายต่อชวีติทรพัยส์นิเป็น
จ านวนมากมายมหาศาลไม่อาจประเมนิค่าได้ 

อยา่งไรกด็ ีมสีิง่หนึ่งทีพ่วกเราท าไดเ้พื่อผ่อนหนกัใหเ้ป็นเบา นัน่คอืการเตรยีมรบัมอืกบัภยัพบิตัไิว้
ล่วงหน้า ก่อนเหตุการณ์จะเกดิขึน้ โดยทัว่ไปแลว้การเตรยีมการรบัมอืภยัธรรมชาตแิละภยัจาก
ผูก่้อการรา้ยจะไมแ่ตกต่างกนันกั เริม่จาก 

1. วางแผนส่ิงท่ีควรปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุการณ์ในแต่ละประเภท 
• ศกึษาลกัษณะ ขอ้ควรปฏบิตั ิและขอ้หลกีเลีย่ง ของภยัพบิตัแิต่ละประเภท ยกตวัอยา่งเช่น เมือ่

เกดิไฟป่า ควรสวมหน้ากากกนัควนัไฟและอพยพไปในทศิเหนือลม หรอื เมือ่เกดิทอรน์าโด ควร
อยูห่่างจากหน้าต่างหรอืหนีหลบลงไปหอ้งใตด้นิ เป็นต้น 
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• ใหค้วามรูแ้ก่ เพื่อน ญาตพิีน้่อง ครอบครวั 

• เตรยีมพรอ้มประเมนิสถานการณ์ เพื่อตดัสนิใจทีจ่ะอพยพหรอือยูห่ลบภยัในทีพ่กั 

• ในบางสถานการณ์ การอยูห่ลบภยัในทีพ่กัจะปลอดภยักว่า เช่น เมือ่เกดิภายหุมิะหรอือากาศ
ภายนอกเป็นพษิ ใหพ้จิารณาเลอืกหอ้งภายในตวัอาคารทีม่ ัน่คงแขง็แรง ปิดมดิชดิ มเีสบยีง
เพยีงพอ 

• ในกรณทีีต่อ้งอพยพ ใหก้ าหนดจดุนดัพบไวห้ลายแห่ง ทัง้ในระยะใกลท้ีส่ามารถเดนิไปได ้จนถงึ
ระยะไกลขา้มรฐั โดยก าหนดไวใ้นทุกทศิทาง คอื เหนือ ใต ้ตะวนัออก และตะวนัตก อนึ่ง 
ส าหรบัคนทีม่รีถยนต ์ควรเตมิน ้ามนัใหเ้หลอือยา่งน้อยครึง่ถงัอยูเ่สมอ 

• วางแผนทีจ่ะตดิต่อสื่อสารถงึ เพื่อน ญาตพิีน้่อง หรอืครอบครวั เผื่อไวห้ลายๆ รปูแบบ หาก
โทรศพัทบ์า้นหรอืโทรศพัทม์อืถอืใชก้ารไมไ่ด ้กอ็าจใชอ้เีมลแทน อนึ่งการตดิต่อขา้มเมอืงหรอืรฐั
อาจท าไดส้ะดวกกว่าการตดิต่อในเมอืงทีพ่กัอยู ่เนื่องจากเมอืงในต่างรฐัอาจไมไ่ดร้บัผลกระทบ
จากเหตุการณ์ 

• ควรวางแผนเผื่อไว ้กรณเีกดิเหตุการณ์ขณะทีอ่ยูท่ีส่ถานศกึษาหรอืทีท่ างาน 

• มัน่ซกัซอ้มและปรบัปรงุแผนทีว่างไวอ้ยูเ่สมอ 

 
2. เตรียมรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในกรณีฉุกเฉิน 
• เอกสารส าคญัประจ าตวั เช่น หนงัสอืเดนิทาง ใบขบัขี ่บตัรประกนัสุขภาพ และอื่นๆ ควรเกบ็ไว้

ในถุงพลาสตกิหรอืแฟ้มทีก่นัน ้าได้ 

• อุปกรณ์กรองอากาศ เช่น หน้ากากกนัแก๊สพษิ เชือ้โรค 

• น ้าสะอาดส าหรบัใชด้ื่ม อยา่งน้อย 3 วนั 

• อาหารแหง้ ส าเรจ็รปู เครือ่งกระป๋อง ใหเ้พยีงพอ อยา่งน้อย 3 วนั 

• เครือ่งนุ่งห่ม เสือ้กนัฝน เสือ้กนัหนาว ถุงมอื ถุงนอน 

• ไฟฉายพรอ้มถ่านไฟฉายส ารอง 

• วทิยทุีใ่ชถ่้านไฟฉาย 

• เงนิสด หรอืเชค็เดนิทาง 

• First Aid Kit - ผา้พนัแผล ยาฆา่เชือ้โรค ยารกัษาโรคทัว่ไป ยาประจ าตวั 

• ไมข้ดีไฟแบบกนัน ้า 

• เขม็ทศิ 

• นกหวดี ส าหรบัเป่าเรยีกความช่วยเหลอื 

• รองเทา้ทีค่งทนและสวมใส่สบาย 

• กระดาษช าระ 
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• ถุงขยะพลาสตกิ ส าหรบัใส่สิง่ปฏกิูล 

3. ติดตามข่าวสาร การเตือนภยั หรือการประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตพื้นท่ีท่ีพกัอาศยัอยู่และ
ละแวกใกล้เคียง 
• ควรรบัฟังข่าวสาร ประกาศเตอืน จากทางสื่อวทิย ุโทรทศัน์ อนิเตอรเ์น็ท เป็นประจ าทุกวนั 

• พรอ้มทีจ่ะปรบัใชแ้ผนทีเ่ตรยีมไว ้เขา้กบัสถานะการณ์ที่เกดิขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม 

• เมือ่เกดิเหตุการณ์ขึน้ ควรปฏบิตัติามค าแนะน าของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่หรอืเจา้หน้าทีร่ฐัอยา่ง
เครง่ครดั 

• และทีส่ าคญัทีสุ่ด มสีต ิอดทน และตรกึตรองก่อน 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เร่ือง ลูกแมวกบัสนัุขจ้ิงจอก 

 วนัหนึ่งแมวไดพ้บกบัสุนัขจิง้จอก ทัง้สองเป็นเพื่อนกนั และแลกเปลีย่นความเหน็ในการ
ด ารงชวีติอย่างสนัต ิ แมวบอกสุนัขจิง้จอกว่า "ฉันเบือ่หน่ายเหลอืทีต่้องคอยวิง่หนีศตัร"ู  สุนัขจิง้จอก
ถามว่า "ท าไมล่ะ" แมวบอกว่า "ถ้าฉันไม่หนีพวกมนักฆ็่าฉันตายนะซ"ี  สุนัขจิง้จอกกบ็อกว่า "ฉันไม่
รูส้กึกงัวลกบัพวกมนัแมแ้ต่น้อย ฉนัมอุีบายมากมายทีจ่ะใชก้บัศตัรทูีม่าท ารา้ยฉัน"  ขณะทีม่นัเดนิเขา้
ไปในป่าลกึ มนีกหลายตวัอยู่บนต้นไม ้ส่งเสยีงรอ้งอย่างมคีวามสุข  สุนัขจิง้จอกรอ้งบอกแมวว่า "ฉัน
จะแสดงอุบายของฉันใหแ้ก่ท่านสกัสองสามอย่าง" แต่ก่อนทีสุ่นัขจิง้จอกจะเริม่แสดง เสอืตวัหนึ่งเดนิ
ผ่านมา แมวรบีวิง่หนีขึน้ไปบนต้นไม ้สุนัขจิง้จอกไม่รูจ้ะใชอุ้บายอะไรในการหลบหนี ในทีสุ่ดมนักถ็ูก
เสอืจบักนิเป็นอาหาร ก่อนทีม่นัจะใชอุ้บายทีม่อียูอ่ยา่งมากมาย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: รูเ้พยีงอยา่งเดยีวแต่ขอใหรู้แ้น่ 

ท่ีมาของเรื่อง :  www.kwamruk.com/ลกูแมวกบัสุนขัจิง้จอก/ 

 

 เร่ือง  สิงโตกบัหนูเจ้าปัญญา 

 ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมสีตัว์หลายชนิดอาศัยอยู่รวมกัน สตัว์ทัง้หลายต่างอยู่กันอย่างมี
ความสุข วนัหนึ่งสงิโตไดเ้ขา้มาอยู่ มนัมนีิสยัดุรา้ยมาก ชอบจบัสตัวอ์ื่นกนิเป็นอาหาร มนัชอบจบัววั 
กวาง มา้ลาย กนิเป็นอาหารเมื่อเวลามนัหวิ สตัว์ทัง้หลายต่างหวาดกลวัมาก เจา้หมซีึ่งเป็นตวัแทน
ของบรรดาสตัวไ์ดร้อ้งตะโกนขอรอ้งใหส้งิโตไปอยูท่ีอ่ ื่น  สงิโตโมโหมาก มนัรอ้งบอกว่า 
 "ถา้สตัวต์วัใดสามารถเล่านิทานทีไ่มรู่จ้บได ้ขา้จะยอมไปอยูท่ีอ่ ืน่ แต่ถา้ไมม่ใีครเล่าได ้ขา้
กจ็ะจบัพวกเขา้กนิไปเรือ่ย ๆ ฮ่ะฮ่ะ…….."   
 สตัวท์ัง้หลายต่างจนปัญญา  และพากนัหวาดกลวัว่าจะถูกจบักนิไมว่นัใดกว็นัหน่ึง 
 ยงัมหีนูตวัหนึ่งได้รบัอาสาขึน้ว่า  "เอาละ ขา้มวีธิแีลว้ ขา้จะไปเล่านิทานไม่รูจ้บให้สงิโต
ฟัง"  ว่าแลว้มนักไ็ปหาสงิโต สงิโตคดิว่าหนูคงเล่าไมไ่ด ้แต่หนูไดเ้ริม่เรือ่งว่า 
 "กาลครัง้หนึง่มตีากบัยายออกไปทอดแหหาปลาในแม่น ้ า ขณะทีท่อดแหออกไป แหไป
ตดิหนิทีใ่ต้น ้ า แหขาดเป็นรใูหญ่ ตาจงึด าน ้ าลงไปดู ตาเหน็ปลาตวัหนึง่ว่ายน ้ าลอดรแูหไป….." สงิโต
จงึขดัขึน้ว่า "เท่าน้ีเองหรอื……….จบแลว้หรอื……"  
 หนูตอบว่า "ยงั" แล้วก็เล่าต่อ"ตาก็เหน็ปลาตวัทีส่องลอดรูแหไปอกี" สงิโตถามว่า "จบ
หรอืยงั" หนูตอบว่า "ยงั" แลว้กเ็ล่า  "ตากเ็หน็ปลาตวัทีส่ามว่ายน ้ าลอดรแูหไปอกี"  สงิโตกถ็ามอกีว่า 
"จบหรอืยงั" หนูกต็อบว่า "ยงั" แลว้กเ็ล่าต่อไปว่าเหน็ตวัทีส่ ี ่หา้ หก……….  พอสงิโตถามหนูก็ตอบ
เรือ่ยจนไปถงึรอ้ยทีร่อ้ย…พนั   สงิโตจงึบอกว่า 
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 "เอาละ เอาละ ขา้ยอมแพน้ิทานของเจา้แลว้ เพราะถา้ใหเ้ล่าต่อเจา้คงมปีลาตวัทีห่มืน่ ตวั
ทีแ่สน นิทานของเจา้ไม่รูจ้บจรงิ ๆ และขา้กต็กลงว่าจะไปอยู่ทีอ่ืน่"  แลว้สงิโตกจ็ากไป  สตัวท์ัง้หลาย
ต่างดใีจและชื่นชมในความฉลาดของหนูเจา้ปัญหาเป็นอยา่งมาก 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: จงแกปั้ญหาดว้ยปัญญา และอยา่ตตีนไปก่อนไข ้

ท่ีมาของเร่ือง:  www.nithan.in.th.com 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
หลกัการ                

ปฐมพยาบาล 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑ์การประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น 
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยไม่ตอ้งตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดไดบ้างสว่น
และใหค้วามรว่มมอื
ในการท ากจิกรรม
โดยมกีารตกัเตอืน
เป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดบางสว่นแต่
ยงัไม่ชดัเจนและให้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไม่สามารถ 
อธบิายเนื้อหาได้
ตามประเดน็ที่
ก าหนดและไมใ่ห้
ความร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 19  การรายงานการให้บริการ                    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถปฏบิตัตินเพื่อใหก้ารบรกิารชุมชน และการพฒันาชุมชนได ้  
2.  เน้ือหา 
 2.1 ความหมายของค าว่า  การบรกิารชุมชน และการพฒันาชุมชน 
 2.2 ประโยชน์ทีล่กูเสอืไดร้บัจากการใหบ้รกิาร 
 2.3 กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดใ้นการใหบ้รกิารชุมชน 
 2.4 กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดเ้กีย่วกบัการพฒันาชุมชน 
 2.5 กฎลกูเสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เกม กระต่าย กระแต 
 3.2 ใบความรูเ้รือ่ง ลกูเสอืกบัการใหบ้รกิาร 
 3.3 ใบงาน  
  กลุ่มที ่1 เรือ่งความหมายของค าว่า การบรกิารชุมชน การพฒันาชุมชนและ
ประโยชน์ทีล่กูเสอืไดร้บัจากการใหบ้รกิาร 

 กลุ่มที ่2 เรือ่ง กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดใ้นการใหบ้รกิารชุมชน 
กลุ่มที ่3 เรือ่ง กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดเ้กีย่วกบัการพฒันาชุมชน 

 3.3เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง กระต่ายกบักบ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่งตรวจ แยก) 
4.2 เกมกระต่าย กระแต 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืสนทนา และแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการบรกิารใหค้วาม

ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอื ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดยการรวมหมูล่กูเสอื พรอ้มแจกใบ

ความรู ้และใบงานใหก้ลุ่มลกูเสอืศกึษาคน้ควา้ ดงันี้ 
กลุ่มที ่1 เรือ่งความหมายของค าว่า การบรกิารชุมชน การพฒันาชุมชนและ

ประโยชน์ทีล่กูเสอืไดร้บัจากการใหบ้รกิาร 
 กลุ่มที ่2 เรือ่ง กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดใ้นการใหบ้รกิารชุมชน 

กลุ่มที ่3 เรือ่ง กจิกรรมทีล่กูเสอืสามารถปฏบิตัไิดเ้กีย่วกบัการพฒันาชุมชน 
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 3) ผูก้ ากบัลกูเสอื ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานที่ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ในที่
ประชุมใหญ่ โดยผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิในส่วนทีไ่มส่มบูรณ์ 

 4) ผู้ก ากบัลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกนัสรุปถงึองคค์วามรูท้ี่ได้รบัจากการศกึษาค้นคว้ามา
ซึง่ตรงกบัค าปฏญิาณของลกูเสอืขอ้  2  “ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่” 

 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบงานใหห้มูล่กูเสอืไปจดัท าโครงการ/กจิกรรมการใหบ้รกิารแก่
ชุมชน และด าเนินการปฏบิตักิจิกรรม ก าหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 10 ชัว่โมง ภายในเวลา 2 เดอืน และ
เขยีนรายงานการใหบ้รกิาร เพื่อน าเสนอต่อไป  

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง กระต่ายกบักบ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 ตรวจผลงานการปฏบิตัตินเพื่อใหก้ารบรกิารชุมชน และการพฒันาชุมชน 

5.2 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 19 
 
เกม 

กระต่าย กระแต 
 

  วิธีเล่น 
1. แบ่งลูกเสอืออกเป็น 2 ฝ่าย จ านวนเท่าๆ กนั ฝ่ายหนึ่งเป็นกระต่าย อีกฝ่ายหนึ่งเป็น

กระแต ทัง้สองแถวยนืห่างกนัประมาณ 2 เมตร 
2. ใหท้ัง้สองฝ่ายหนัหน้าเขา้หากนั และทางดา้นหลงัของแต่ละฝ่ายจะมเีสน้อกีเสน้หนึ่งห่าง

ออกไปประมาณ 6-10 เมตร เป็นเสน้ทีป่ลอดภยั 
3. ผูก้ ากบัลูกเสอืจะเป็นคนขานชื่อ สมมตวิ่า ขานว่า “กระต่าย” แถวทีเ่ป็นกระต่ายจะรบีวิง่

ไปแตะแถวกระแต ถา้ฝ่ายหนีไปถงึเสน้ปลอดภยัก่อน ฝ่ายกระแตจะแตะไมไ่ด้ 
4. ทัง้สองแถวกลบัมาเข้าแถวที่เดิม ผู้ก ากับลูกเสือจะเริม่ขานอีก สมมติว่า ถ้าขานเป็น 

“กระแต” ฝ่ายกระแตตอ้งรบีวิง่ไปแตะฝ่ายกระต่ายเช่นเดยีวกนั 
5. ฝ่ายใดเหลอืสมาชกิมากกว่าเป็นฝ่าย “ชนะ” 
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ใบความรู้ 
เร่ือง ลกูเสือกบัการบริการ 

 
ความหมายของการบริการ 
        -  ค าว่า “บรกิาร” หมายถงึ การช่วยเหลอืหรอืการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อตนเองต่อผูอ้ื่นและต่อ
ชุมชนลกูเสอืจะตอ้งมคีวามเลื่อมใสศรทัธาในค าว่า  “บรกิาร” และลงมอืปฏบิตัเิรือ่งนี้อยา่งจรงิจงัดว้ย
ความเขา้ใจและโดยมทีกัษะหรอืความสามารถในการใหบ้รกิารนัน้ดว้ยความช ่าชอง  ว่องไว  คอืไวใ้จ
ไดห้รอืเชื่อได ้
        -  ความเหน็ของ บ.ีพ.ี  เกีย่วกบั  “บรกิาร”  
           บ.ีพ.ี  เหน็ว่าการศกึษาทีเ่ดก็ไดร้บัจากทางบา้น  ทางโรงเรยีน  ทางวดั  และอื่น ๆ  ยงัมี
ช่องโหว่อยู ่  4  ประการ  ซึง่การลกูเสอืมุง่หมายทีจ่ะอุดช่องโหว่เหล่านัน้โดยเน้นการฝึกอบรมลกูเสอื
ในเรือ่งต่อไปนี้  คอื 
           1)  ลกัษณะนิสยั และสตปัิญญา 
           2)  สุขภาพและทกัษะ 
           3)  การฝีมอืและทกัษะ 
           4)  หน้าทีพ่ลเมอืงและการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
           การลกูเสอืมุง่หมายทีจ่ะฝึกอบรมลกูเสอืทัง้ในทางรา่งกาย  สตปัิญญา  ศลีธรรม  จติใจและ
สงัคม เพื่อใหเ้ป็นพลเมอืงด ีรูจ้กัหน้าทีร่บัผดิชอบและบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจน       
ประเทศชาต ิ
           ตามคตขิองลกูเสอืพลเมอืงด ีคอืบุคคลทีม่เีกยีรตเิชื่อถอืได้ มรีะเบยีบวนิยั  สามารถบงัคบั
ใจตนเอง สามารถพึง่ตนเอง  ทัง้เตม็ใจและสามารถทีจ่ะช่วยเหลอืชุมชนและบ าเพญ็ประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
        -  ความมุง่หมายโดยเฉพาะของกจิการลกูเสอื 
           1) เพื่อให้ลูกเสอืได้เข้าร่วมในขบวนการลูกเสอืซึ่งมผีู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แจง  แนะน า  และท า
หน้าทีเ่ป็นที่ปรกึษา จะโดยใหลู้กเสอืในกองปกครองกนัเอง  ประกอบกจิกรรมต่าง ๆและเรยีนรูโ้ดย
การกระท า 
           2) เพื่อใหล้กูเสอืไดม้โีอกาสฝึกปฏบิตักิารตามทีต่นถนดั 
           3) เพื่อให้ลูกเสอืได้ฝึกหดัรบัผดิชอบต่อตนเองและเพิม่การฝึกให้กว้างขวางยิง่ขึ้น  โดย
อาศยัระบบหมู ่
           4) เพื่อใหล้กูเสอืมโีอกาสแสดงสมรรถภาพของตนเองดว้ยความพงึพอใจและความภาคภูมใิจ 
โดยการใชร้ะบบเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
           5)เพื่อใหล้กูเสอืรูจ้กัอดทน นิยมชวีติกลางแจง้และการบรกิารอยา่งมชีวีติจติใจ โดยเฉพาะ 
การบรกิารชุมชน 
           6)  เพื่อส่งเสรมิการแสวงหาอาชพีทีเ่หมาะสม 
        -  การบรกิารหรอืการบ าเพญ็ประโยชน์ของลูกเสอืในเรื่องการบรกิารน้ีมจีดุมุง่หมายเพื่อให้ 
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ลกูเสอืทุกคนไดเ้ขา้ใจความหมาย  รูว้ธิกีารในการบรกิาร  รูห้ลกัในการจดักจิกรรมดา้นบรกิาร  และมี
ความเขา้ใจ  สามารถปฏบิตัดิว้ยตนเองได ้  การลกูเสอืตอ้งการผูเ้สยีสละ  ผูม้จีติใจเป็นลกูเสอือยา่ง
แทจ้รงิ (Scouting  Spirit) ไมเ่ป็นคนเหน็แก่ตวั ไมท่ าอะไรโดยหวงัผลส่วนตนเป็นทีต่ ัง้อยูต่ลอดเวลา
ในเวลาเดยีวกนัการเสยีสละประโยชน์และความสุขส่วนตวั  เพือ่บรกิารตามความหมายของการ
ลกูเสอืนี้กต็อ้งใหค้ านึงถงึสภาวะแวดลอ้ม   และสถานภาพของตนเองอยูเ่สมอ ๆ   เพื่อจะไดต้ระหนกั
ถงึขดีความสามารถของตนเอง   จะไดไ้มก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ตนเองและครอบครวั 
ประเภทหรือขัน้ตอนในการบริการ 
        1) บรกิารแก่ตนเองก่อน เป็นการเตรยีมตวัเองใหพ้รอ้มเสยีก่อน เพราะถา้หากเรายงัไมพ่รอ้ม 
เรากไ็มอ่าจจะไปใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่นได ้  หรอืไดก้ไ็มด่เีท่าทีค่วร  การบรกิารแก่ตนเองก่อนนัน้เป็นการ
ฝึกในเรือ่งการบรกิารไปดว้ย เพราะค าว่าการบรกิารแก่ตนเองนัน้หมายถงึตวัเรา ครอบครวัของเรา 
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อนรว่มงาน  ญาตสินิทมติรสหาย  กล่าวโดยสรปุไดว้่าก่อนทีเ่รา
จะออกไปใหบ้รกิารแก่ผูอ้ื่นนัน้ จ าเป็นตอ้งสรา้งความพรอ้มใหแ้ก่ตวัเองเสยีก่อน  เพราะตราบใดทีเ่รา
ยงัตอ้งขอความอุปการะ  ตอ้งอยู่ภายใตก้ารโอบอุ้มค ้าชูของผูอ้ื่น  ตอ้งขอใหผู้อ้ื่นช่วยเหลอืเรา  แสดงว่า
เรายงัไมพ่รอ้ม ฉะนัน้ลกูเสอืวสิามญัตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้มในทุกๆ ดา้น ไมว่่าการเงนิ สุขภาพ  
เวลาว่าง  สตปัิญญา  ฯลฯ 
        2)  บรกิารแก่หมูค่ณะและขบวนการลกูเสอื  เมือ่เราฝึกบรกิารตนเองแลว้  ต่อไปกข็ยายการ
ใหบ้รกิารแก่หมูค่ณะของเราก่อน  เป็นการหาประสบการณ์หรอืความช านาญ  ดว้ยการบรกิารเป็น
รายบุคคล บรกิารแก่กองลกูเสอืของเราในการงานต่างๆ อนัเป็นส่วนรวมและรวมไปถงึการใหบ้รกิาร
แก่กองลกูเสอือื่น ซึง่ถอืเป็นขบวนการของเรา ลกูเสอืวสิามญัทุกคนควรไดร้บัการส่งเสรมิใหช้่วยเหลอื
การด าเนินกจิการของกองลกูเสอืสามญั หรอืกองลกูเสอืส ารอง ในทุกวถิทีาง ทัง้นี้ เพื่อจะไดม้ี
ประสบการณ์ภาคปฏบิตัใินการฝึกอบรมลกูเสอื ซึง่จะช่วยใหเ้ขาเหมาะสมทีจ่ะเป็นผูก้ ากบัลกูเสอืและ
เป็นหวัหน้าครอบครวัในอนาคต  ลกูเสอืควรไดร้บัมอบหมายความรบัผดิชอบในงานทีม่กี าหนด
แน่นอนในการช่วยเหลอืผูก้ ากบัลกูเสอื ประเทศชาตติอ้งการอาสาสมคัรเป็นจ านวนมาก เพือ่ช่วยเหลอืใน
เรือ่งการศกึษา  มเีรือ่งอื่นๆอกีมากมายนอกเหนือไปจากการอ่าน การเขยีน และการคดิเลข  ซึง่เป็น
สิง่จ าเป็นทีเ่ดก็สมยันี้จะตอ้งเรยีนรูเ้พื่อจะไดป้ระสบความส าเรจ็ในชวีติ การทีเ่วลาเรยีนมรีะยะสัน้และ
ครกูม็จี านวนจ ากดั ยอ่มท าใหเ้ดก็ไมม่โีอกาสไดเ้รยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆเหล่านี้ดงันัน้ ความช่วยเหลอืของชาย
หนุ่มรุน่พีท่ีเ่ป็นอาสาสมคัรจงึเป็นสิง่ทีป่ระเทศชาตติอ้งการอย่างยิง่ 
        ลกูเสอืสามญัผูซ้ึง่ใหค้วามช่วยเหลอืในการฝึกอบรมหรอืในการด าเนินงานของกองลูกเสอื
สามญั หรอืกองลกูเสอืส ารอง และโดยเฉพาะในการอยูค่่ายพกัแรม นับไดว้่าเป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่คีุณค่า
อยา่งยิง่ ในเวลาเดยีวกนังานนี้ยอ่มน าความพอใจมาใหล้กูเสอืเอง เพราะการฝึกอบรมเดก็นัน้จะได้
เหน็เขาสนุกสนาน มลีกัษณะนิสยัทีด่ขี ึน้ ยอ่มท าใหล้กูเสอืวสิามญัรูส้กึว่าไดท้ าอะไรบางอย่างทีคุ่ม้ค่า
การฝึกอบรมแก่รุ่นน้องนัน้ลูกเสอืสามญัรุ่นใหญ่จะตอ้งท าตนใหเ้ป็นตวัอย่างทีด่เีพื่อใหรุ้น่น้องท าตาม
ดว้ยการปฏบิตัตินใหเ้ป็นคนสนุกสนาน ร่าเรงิ เป็นมติรกบัคนทุกคน ซื่อสตัยส์ุจรติ มกีริยิาสุภาพ และ
ใชว้าจาสุภาพไมห่ยาบโลน 
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        3)  บรกิารแก่ชุมชนเมือ่ฝึกบรกิารแก่ตนเอง  แก่ขบวนการลกูเสอืแลว้กส็มควรทีจ่ะไปบรกิาร
แก่ชุมชนตามสตปัิญญา ประสบการณ์ และความสามารถ แนวคดิในการบรกิารแก่ชุมชน 
คอื การช าระหนี้แก่ชุมชนดว้ยการรว่มมอืกนัเสยีสละ ร่วมกนัเพื่อด าเนินการจดักจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์เช่น การพฒันาอาคารสถานที ่บา้นเมอืงในชุมชนนัน้ การสรา้งสาธารณสถานการ
จดังานรื่นเรงิ งานสงัคมเพื่อประโยชน์ของสงัคมนัน้ๆ ซึง่จะท าใหล้กูเสอืไดป้ระสบการณ์จากชวีติจรงิ
หลงัจากทีเ่ขาพน้วยัจากการเป็นลกูเสอื ต่อไปเขาจะสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมทีเ่ขาอาศยัอยูไ่ด้
สามารถประกอบอาชพีไดโ้ดยปกตสิุข  เพราะเขารูจ้กัเสยีสละเพื่อบรกิารแก่ชุมชนทีก่องลกูเสอืตัง้อยู่
เสยีก่อน แลว้จงึค่อยๆ ขยายวงกวา้งออกไปตามความสามารถการบรกิารแก่ชุมชนท าไดด้ว้ยการ
ใหบ้รกิารในเรือ่งต่างๆ เช่น ท าความสะอาด ความช่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุ การควบคุมการจราจร
การดบัเพลงิ  เป็นตน้  ทีส่ าคญัอกีประการหน่ึงคอืการพฒันาชุมชน 
หลกัของการให้บริการ 
        1)  เป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็น  เหน็ความจ าเป็นทีต่อ้งใหบ้รกิารคอืตอ้งดวู่าจ าเป็นแก่ไหนส าหรบั
เรือ่งนัน้ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการบรหิาร 
        2)  ใหบ้รกิารดว้ยความสมคัรใจ  เตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร 
        3)  ใหบ้รกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ คอื มทีกัษะในการบรกิาร เช่น การปฐมพยาบาล  เทคนิค
ในการช่วยชวีติ  ฯลฯ 
        4)  ใหบ้รกิารแก่ผูท้ีต่อ้งการรบับรกิาร  เช่น  คนทีก่ าลงัจมน ้าหวงัจะไดค้นช่วย  การพฒันา
ชุมชน  ใหบ้รกิารแก่ผูท้ีถู่กทอดทิง้  เช่น  คนชรา  คนป่วยและผูไ้มส่ามารถช่วยตนเองได ้
        5)  บรกิารดว้ยความองอาจ ตัง้ใจท างานใหเ้สรจ็ดว้ยความมัน่ใจ ดว้ยความรบัผดิชอบ  โดย
ใชค้วามรูท้ีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์อยา่งแทจ้รงิ อุทศิเวลาใหแ้ก่งานอยา่งจรงิจงัในขณะนัน้รูจ้กัแบ่งเวลา แบ่ง
ลกัษณะงาน มคีวามมมุานะในการท างานใหเ้ป็นผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้หจ้งได ้  ยอ่มจะ
ไดร้บัความส าเรจ็เรยีบรอ้ยในการท างาน  จะท าใหเ้รารูส้กึภมูใิจ 
        งานบริการ  ทีล่กูเสอืแต่ละคนหรอืกองลกูเสอืจะท าไดน้ัน้มหีลายประการ  เช่น 
        -  โครงการใชผ้กัตบชวาท าปุ๋ ยหมกั  โครงการนี้เป็นโครงการทีย่งินกสองตวัในเวลา
เดยีวกนั  คอื  เป็นการก าจดัผกัตบชวา  และเป็นการท าปุ๋ ยหมกั  เพื่อใชป้ระโยชน์ในการปลกูพชืผกั
ต่างๆ ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ โครงการนี้เสยีค่าใชจ้่ายน้อย สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาล และอยูใ่นวสิยั
ทีก่องลกูเสอืวสิามญัจะท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
        -  โครงการใหบ้รกิารแก่ชุมชน  เช่น  โครงการใหค้วามปลอดภยัในการจราจรหางานใหค้น
พกิารท า  จดัท าสนามเดก็เล่นส าหรบัเดก็เยาวชน  พกิาร  โครงการบรกิารแก่ผูป้ระสบอุบตัเิหตุดว้ย
การพยายามศกึษาหาความรูใ้นเรือ่งการปฐมพยาบาล เพื่อจะไดช้่วยเหลอืผูป้ระสบอุบตัเิหตุอยา่งมี
สมรรถภาพ  การดบัเพลงิดว้ยการเขา้รบัการอบรมวชิาบรรเทาสาธารณภยั  ฯลฯ 
        -  โครงการพฒันาชุมชน  โดยท าการส ารวจความตอ้งการของทอ้งถิน่แลว้วางแผนและลงมอื
ปฏบิตัติามโครงการนัน้ 
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        -  โครงการใหบ้รกิารแก่กจิกรรมลกูเสอื  เช่น  ปฏบิตัติามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายท าหน้าที่
กรรมการของกองท าหน้าทีพ่ีเ่ลีย้งช่วยดแูลลกูเสอื และช่วยเหลอืในการฝึกอบรมลูกเสอืประเภท
อื่นๆ ในวชิาทีต่นถนัด เช่น การผกูเงือ่นเชอืก การปฐมพยาบาล แผนทีเ่ขม็ทศิระเบยีบแถว เป็นตน้ 
การปฏิบติัตนตามคติพจน์ของลกูเสือวิสามญั 
        คตพิจน์  “บรกิาร”   นัน้เป็นเสมอืน   “หวัใจ”   ของการลกูเสอืวสิามญัว่าจะตอ้งยดึมัน่การ
เสยีสละดว้ยการบรกิาร  แต่การบรกิารน้ีมไิดห้มายถงึเป็นผูร้บัใชห้รอืคนงานอย่างที่บางท่าน
เขา้ใจ  การบรกิารในความหมายของการลกูเสอืวสิามญันี้  เรามุง่ทีจ่ะอบรมบ่มนิสยัและจติใจใหไ้ด้
รูจ้กัเสยีสละ  ไดรู้จ้กัวธิหีาความรูแ้ละประสบการณ์   อนัจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต   และใน
ทีสุ่ดกจ็ะท าใหส้ามารถประกอบอาชพีโดยปกตสิุขในสงัคม  การบรกิารหมายถงึใหป้ระกอบ
คุณประโยชน์แก่มนุษยชาต ิ  ดว้ยการถอืว่าเป็นเกยีรตปิระวตัสิงูสุดแห่งชวีติของเรา  ในการทีรู่จ้กั
เสยีสละความสุขส่วนตวัเพื่อบ าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ื่น  ทัง้นี้  เพื่อจดุมุง่หมายใหส้งัคมสามารถด ารง
อยูไ่ดโ้ดยปกต ิ เป็นการสอนใหล้กูเสอืวสิามญัตัง้ตนอยู่ในศลีธรรมไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูท้ีย่ากจนหรอื
ดอ้ยกว่า  นอกจากนัน้การบรกิารแก่ผูอ้ื่นเปรยีบเสมอืนเป็นการช าระหน้ีทีไ่ดเ้กดิมาแลว้  อาศยัอยูใ่น
โลกนี้กด็ว้ยความมุง่หวงัจะใหทุ้กคนเขา้ใจการใชช้วีติอยู่รว่มกนัในสงัคม มองเหน็ความจ าเป็นของ
สงัคมว่าไม่มใีครสามารถด ารงชวีติอยู่ไดโ้ดยล าพงั  ทุกคนจ าเป็นตอ้งพึง่พาอาศยักนัไมว่่าดา้นอาหาร
การกนิ  ดา้นเครือ่งนุ่งห่ม  ทีอ่ยูอ่าศยั  ยารกัษาโรค  หรอือื่น ๆ  กต็าม  เราต่างคนต่างมคีวามถนดั
ในการงานอาชพีของแต่ละคน  แลว้จงึน าผลงานของตนไปแลกเปลีย่นกนั  ทัง้นี้  เพื่อความอยูร่อด
ของท่านและของสงัคม  ฉะนัน้  ท่านจงึเปรยีบเทยีบการบรกิารหรอืการเสยีสละนัน้เสมอืนเป็นการ
ช าระหนี้  ทีเ่ราไดเ้กดิมาและอาศยัอยูใ่นสงัคมนัน้ ๆ  เพราะเราตอ้งพึง่ผูอ้ื่นอยูต่ลอดเวลานับแต่เราเกดิ 
        ลกูเสือเก่ียวข้องกบัชุมชนอย่างไร 
        -  กองลกูเสอืตัง้อยูใ่นชุมชน  บุตรหลานของสมาชกิในชุมชนเป็นลกูเสอืในกองนัน้ 
        -  กองลกูเสอืเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  เกีย่วขอ้งกบัชุมชนอยา่งใกลช้ดิ 
        - ถา้กองลกูเสอืท าประโยชน์ใหแ้ก่ชุมชนชุมชนนัน้จะยอมรบันบัถอืกองลกูเสอืนัน้  และจะเขา้
ช่วยเหลอืกจิการของกองลกูเสอืนัน้ 
        -  กองลกูเสอืมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัหน่วยงานทีม่อียูใ่นชุมชนนัน้ ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่
มใิช่เป็นหน่วยงานของรฐั  โดยเฉพาะอย่างยิง่จะตอ้งมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัองคก์ารเยาวชนอื่นดว้ย 
        ความหมายของค าว่าชุมชน 
        ชุมชน  หมายถงึ  กลุ่มของประชาชนซึง่อาศยัอยู่รวมกนั  ภายในอาณาเขตอนัจ ากดัมี
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี มคีวามเป็นอยูค่ลา้ยคลงึกนั  และมคีวามสนใจรว่มกนัในการด ารงชวีติเรา
จงึเขา้ใจไดว้่าหมูบ่า้น  ต าบล  อ าเภอหรอืจงัหวดัเป็นชุมชน  ขอบเขตของหมูบ่า้นหรอืต าบลดงักล่าว
อาจถอืไดว้่าเป็นขอบเขตของชุมชนนัน้ ๆ 
        นกัวชิาการบางท่านอาจกล่าวว่า ชุมชน  คอืบุคคลทีม่จี านวนตัง้แต่  2  คนขึน้ไป  ซึง่รวมอยู่
ดว้ยกนัในอาณาบรเิวณแห่งหนึ่ง บุคคลดงักล่าวมทีัง้หญงิและชาย มหีลายวยัและหลายอาชพี



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 171 
 

ประกอบดว้ยบุคคลทีม่ฐีานะแตกต่างกนั เช่น ร ่ารวย ปานกลางและยากจน บุคคลในชุมชนอาจ
แตกต่างกนัในเรือ่งของความรู ้ ความประพฤต ิ ความขยนัหมัน่เพยีรและการประกอบอาชพี 
        ปัญหาของชุมชน 
        1. ปัญหาทางสงัคม  การเปลีย่นแปลงสงัคมทางดา้นวตัถุ  แนวความคดิและสภาวะแวดลอ้ม
เปลีย่นไปตามกาลเวลา  ซึง่ประชาชนส่วนใหญ่ปรบัตวัตามไมท่นั 
        2. ปัญหาการบรหิารงานของทางราชการในรปูการบรหิารงานโดยกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ
ในส่วนกลางเพื่อกระจายบรกิารของรฐัไปสู่ชนบท  ยงัขาดแคลนเจา้หน้าทีซ่ึง่จะไปร่วมปฏบิตังิานและ
เป็นสื่อประสานกบัประชาชน  จงึท าใหบ้รกิารของรฐัไม่ถงึมอืประชาชนไดอ้ย่างสะดวก  และ
ทัว่ถงึ  และโดยบนัทกึตามเจตนารมณ์ 
        3. ปัญหาดา้นประชาชน  เราตอ้งยอมรบัว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีก่ าลงัพฒันา  หรอืยงั
ดอ้ยพฒันาจงึมปัีญหาทีพ่อจะก าหนดได ้ 4  ประการ  คอื 
         3.1 ปัญหาความยากจน ซึง่มอียูท่ ัว่ไปทัง้ในเมอืงและชนบท หรอือาจคดิเป็น 72.5% 
ของประชากรทัง้ประเทศ 
         3.2 ปัญหาความไมรู่ ้ขาดความรูท้างการเกษตรแผนใหมเ่ช่น การใชปุ้๋ ยบ ารงุดนิการ
ปลกูพชืหมุนเวยีน  การใชพ้ชืพนัธุท์ีม่คีุณภาพ  ความไม่รูห้นงัสอื  ตลอดจนความหลงใหลเชื่อถอืใน
สิง่ทีง่มงายไรเ้หตุผล  ฯลฯ 
         3.3  ปัญหาโรคภยัไขเ้จบ็เมื่อประชากรมโีรคภยัไขเ้จบ็ เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทุก
ดา้น 
         3.4  ปัญหาความสงบเรยีบรอ้ยประชากรทัง้ในเมอืงและชนบทยงัขาดความอุ่นใจใน
ดา้นความปลอดภยัทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ จงึเป็นอุปสรรคในการพฒันาหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
ลกูเสอืวสิามญัทีม่ต่ีอชุมชน  ท าไดโ้ดยการช่วยเหลอืชุมชน  บรกิารชุมชนและพฒันาชุมชน 
 
ลกูเสือมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชน 
        -  ตามวตัถุประสงคห์รอือุดมการณ์ของลกูเสอื  ลกูเสอืจะช่วยสรา้งสรรคส์งัคมชุมชนทีต่นอยู่
ใหด้ขี ึน้  และมคีวามสงบสุข 
        -  ลกูเสอือาจช่วยเหลอืสงัคมหรอืชุมชนเกีย่วกบัเรือ่งเดก็หรอืคนพกิาร 
        -  ลกูเสอือาจเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัชุมชนโดยการ 
           -  ใหบ้รกิารชุมชน  เช่น  ช่วยในการรกัษาความสะอาด   ช่วยควบคุมการจราจร ช่วย
บรรเทา-  สาธารณภยั  ฯลฯ 
           -  ช่วยในการพฒันาชุมชน  เช่น  โครงการบ ารงุพนัธุป์ลา  ฯลฯ 
        การบริการชุมชน คอื การทีล่กูเสอืเขา้ไปช่วยเหลอืชุมชนในโอกาสต่างๆ เป็นครัง้คราวเช่น
การบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยการท าความสะอาดถนนหนทาง วดัวาอาราม โรงพยาบาล ตลาดสด  
คคูลอง แมน่ ้า ฯลฯ โดยชุมชนมไิดข้อรอ้งและเขา้มารว่มมอืในการบรกิารแต่เป็นการปฏบิตัขิองลกูเสอื
ดว้ยความศรทัธา อาสาสมคัรตามอุดมคต ิและเพื่อการโฆษณาเผยแพรก่จิการลกูเสอืเขา้สู่ประชาชน 
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        การพฒันาชุมชน 

        ค าว่า  พฒันาชุมชนนัน้  เป็นค าสองค าผสมกนัอยู ่ คอื  “พฒันา”   และ   “ชุมชน” 
        ค าว่า “พฒันา” มผีูใ้หค้วามหมายไวว้่า“คอืการเปลีย่นแปลงใหด้ขีึน้”หมายถงึ  สิง่ใดคนใดหรอื
กจิกรรมใด ทีม่กีารเปลีย่นแปลง  และเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้  เช่น  เดก็เปลีย่นจากคลานเป็น
ยนืไดห้รอืเดนิได ้ บา้นสกปรกเปลีย่นเป็นบา้นสะอาด ทางเดนิเทา้เปลีย่นเป็นถนน ดงันี้เป็นตน้ 

        ค าว่า “ชุมชน”กห็มายถงึ “กลุ่มของประชาชนซึง่อาศยัอยูร่วมกนั”   
        รวมทัง้สองค าเขา้ดว้ยกนัเป็น “พฒันาชุมชน”  กห็มายถงึการเปลีย่นแปลงชุมชนหรอืหมูบ่า้น
ต าบลใหด้ขีึน้  นัน่คอื  การเปลีย่นแปลงคน  สิง่แวดลอ้มตวัคนเช่นบา้นถนนเสือ้ผา้ปัจจยั4การท ามา
หากนิความเป็นอยู่ 
        จดุมุ่งหมายของงานพฒันา 

        1. มุง่ทีจ่ะแปรเปลีย่นทศันคตขิองประชาชนจากสภาวะ  หรอืสถานการณ์เก่าแก่ลา้สมยัให้
ทนัสมยั  มคีวามคดิก้าวหน้า 

        2. มุง่ทีจ่ะใหป้ระชาชนมคีวามส านึกในการทีต่นเป็นสมาชกิของชุมชน 

        3. มุง่ทีจ่ะใหป้ระชาชนมคีวามรบัผดิชอบ 

        4. มุง่ทีจ่ะใหป้ระชาชนรูจ้กัช่วยตนเองไดต้ลอดไป 

        หลกัเกณฑก์ารพฒันาชุมชน 

        1. ปลกูฝังความเชื่อมัน่ในการช่วยเหลอืตนเองและการท างานรว่มกนั 

        2. ยดึการมสี่วนรว่มของประชาชน 

        3. ใชท้รพัยากรในทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด 

        4. รฐับาลใหค้วามสนบัสนุนทางดา้นวชิาการและวสัดุ        
 
 ลกูเสือกบัการพฒันาชุมชน 

        ในปัจจบุนัส านกังานลกูเสอืโลก และสมาคมลกูเสอืของประเทศต่างๆ ไดใ้หค้วามสนใจ
สนบัสนุนส่งเสรมิในเรือ่งนี้เป็นพเิศษ เพราะไดค้ านึงถงึความส าคญัของกจิการลกูเสอืโดยเฉพาะตวั
ลกูเสอื ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จะช่วยเหลอืต่อชุมชนซึง่ตนอาศยัอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดยีิง่  และในการ
ประชุมสมชัชาลกูเสอืโลก ครัง้ที ่28 ระหว่างวนัที ่10-14  สงิหาคม  2524  ณ  เมอืงดาการ ์ ประเทศ
เซเนกลั อาฟรกิา กไ็ดเ้น้นเรือ่งนี้ไวเ้ป็นอย่างมาก ส าหรบัประเทศไทยกไ็ดด้ าเนินการในเรือ่งนี้อยูแ่ลว้
โดยไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการลกูเสอืพฒันาชุมชนขึน้ และแต่งตัง้  นายชลอ   ธรรมศริ ิ  ผูต้รวจ
ราชการประจ าส านกันายกรฐัมนตร ี (ขณะนัน้)  เป็นผูต้รวจการลกูเสอืฝ่ายพฒันาชุมชน  พรอ้มทัง้ได้
จดัท าหลกัสตูรลกูเสอืพฒันาชุมชน  เพื่อท าการอบรมใหล้กูเสอืไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะด าเนินการเขา้ช่วยเหลอื
ในการพฒันาชุมชนต่อไป 

        การอนุรกัษ์ 

        การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม  เป็นบทบาทของลกูเสอืวสิามญัทุกคนอกีประการหน่ึง 
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        สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเรามคีุณประโยชน์ต่อการด ารงชวีติในสงัคมเป็นอย่างด ี ถา้มนุษยไ์ม่
รูจ้กัปรบัปรงุอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเราใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ี หรอืไมรู่จ้กัใชท้รพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มใหถู้กวธิแีลว้จะก่อใหเ้กดิการเสยีหายตามมาภายหลงัหลายประการ ไดแ้ก่ สิง่แวดลอ้ม
เป็นพษิ  ซึง่เป็นการบ่อนท าลายชวีติมนุษยส์ตัว ์ พชื  เป็นตน้ 

      การอนุรกัษ์ดิน 

        1. ไมค่วรปลกูพชืชนิดเดยีวซ ้าๆซาก ๆ ในทีเ่ดมิยอ่มจะท าใหด้นิเสื่อมคุณภาพไดผ้ลผลติ
น้อย 

        2.  ใส่ปุ๋ ย  หรอืปลกูพชืสลบัและหมนุเวยีน 

        3.  ปลกูพชืคลุมดนิหรอืหญ้า  เพื่อป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายใหน้้อยลง 

        4.  ลดการท าลายหญ้าทีป่กคลุม 

        5.  ระงบัการระบายน ้าออกและลดการใชน้ ้าทีด่ดูซมึจากดนิ  ฯลฯ 

        การอนุรกัษ์น ้า 

        1.  ใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนใหเ้ขา้ใจถงึประโยชน์ในการป้องกนัรกัษาแหล่งน ้าใหส้ะอาด  
 และโทษทีเ่กดิจากแหล่งน ้า 

        2.  สนบัสนุนใหม้กีารคน้ควา้วจิยั หาสิง่ใหมท่ีเ่หมาะสมในการคน้ควา้หาสารเคมทีีจ่ะมาแทน
สารพษิอนัตรายต่าง ๆ  เช่น  ด.ีด.ีท.ี   หรอืยาฆ่าแมลง 
        3.  ไมท่ิง้ขยะและปฏกิูลลงในแม่น ้าล าคลอง 

        4.  จดัระบบการก าจดัน ้าโสโครกจากครวัเรอืนและโรงงานอุตสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ 
จงึปล่อยลงสู่แม่น ้า 

        5. รฐับาลจะตอ้งก าหนดนโยบายและวางแผนในการป้องกนั และแกไ้ขปัญหาน ้าเน่าให้
แน่นอนและมปีระสทิธภิาพ 

        การอนุรกัษ์สตัวป่์า 

        พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2503  ไดใ้หค้ านิยามศพัทใ์นพระราชบญัญตัิ
ไวด้งันี้ 
        สตัวป่์าไมห่มายรวมถงึแมลงและไขข่องแมลง 

        สตัวส์งวน  หมายความถงึสตัวท์ีห่ายาก 

        สตัวป่์าคุม้ครอง  หมายความถงึสตัวป่์าคุม้ครองประเภท  1  และสตัวป่์าคุม้ครองประเภท  2 

        สตัวป่์าคุม้ครองประเภทที ่1  หมายความถงึสตัวป่์าซึง่โดยปกตไิมใ่ชเ้นื้อเป็นอาหาร  หรอืไม่
ล่าเพื่อการกฬีา  หรอืสตัวป่์าทีท่ าลายศตัรพูชื  หรอืก าจดัสิง่ปฏกิูล  หรอืสตัวป่์าทีค่วรสงวนไวป้ระดบั
ความงามตามธรรมชาต ิ หรอืสงวนไวม้ใิหล้ดจ านวนลง  ทัง้นี้ตามทีร่ะบุในกฎกระทรวง 
        สตัวป่์าคุม้ครองประเภทที ่  2  หมายความถงึสตัวซ์ึง่ตามปกตคินใชเ้นื้อเป็นอาหาร  หรอืล่า
เพื่อการกฬีาตามทีร่ะบุไวใ้นกฎกระทรวง 
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        ล่า หมายถงึยงิ ดกั จบัหรอืฆา่สตัว ์หรอืท าอนัตรายดว้ยประการใดแก่สตัว ์  และหมายความ
ตลอดถงึการไล่  การตอ้น  การเรยีกและการล่อ  เพื่อการกระท าดงักล่าวแลว้ดว้ย 

        เนื้อ หมายความถงึ เนื้อของสตัวไ์มว่่าจะไดป้ิ้ง  ยา่ง  รมหรอืตากแหง้  หรอืท าอยา่งอื่น  เพื่อ
ไมใ่หเ้น่าเป่ือย  และไมว่่าจะอยูใ่นรา่งของสตัว์นัน้  หรอืช าแหละแลว้ 

        พระราชบญัญตันิี้ไดก้ าหนดขอ้ความทีล่กูเสอืควรทราบมดีงันี้ 
        1. นอกจากพนกังานเจา้หน้าที ่หรอืเจา้พนกังานอื่นใดซึง่ตอ้งเขา้ไปปฏบิตักิารตามหน้าที่
หา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ไปในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที ่
        2.  ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า  หา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ไปครอบครองยดึถอืทีด่นิ  หรอืตดัโค่น  แผว้
ถาง  เผา  ท าลายตน้ไม ้ หรอืพฤษชาตอิื่น  หรอืขดุแร ่ ดนิ  หนิ  สตัว ์ หรอืเปลีย่นแปลงทางน ้าหรอื
ท าใหแ้ม่น ้าในล าน ้า  ล าหว้ย  หนอง  บงึ  ท่วมทน้หรอืเหอืดแหง้  หรอืเป็นพษิต่อสตัวป่์า 

        3.  หา้มมใิหผู้ใ้ดล่าสตัว ์ไมว่่าจะเป็นสตัวป่์าสงวน  หรอืสตัวป่์าคุม้ครอง  หรอืมใีชห้รอืเกบ็
หรอืท าอนัตรายแก่ไขใ่นรงัของสตัวป่์า  ซึง่หา้มมใิหล้่าสตัวน์ัน้ในบรเิวณวดั  หรอืในบรเิวณสถานทีซ่ึง่
จดัไวเ้พื่อประชาชนใหเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

        4.  ผูใ้ดซ่อนเรน้  ช่วยจ าหน่าย  ช่วยพาเอาไปเสยี  ซือ้  รบัจ าน าหรอืรบัไว ้ ประการใด  ซือ้
สตัวป่์าหรอืเนื้อของสตัวป่์า  อนัไดม้าโดยกระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้  ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไมเ่กนิ  1  เดอืน        

ความจ าเป็นในการอนุรกัษ์ธรรมชาติ 

        ความส าคญัของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเรา  มคีุณประโยชน์ต่อการด ารงชวีติใน
สงัคมอยา่งยิง่ ถา้มนุษยไ์มรู่จ้กัใชท้รพัยากรและสิง่แวดลอ้มใหถู้กวธิแีลว้  จะก่อใหเ้กดิการเสยีหาย
ตามมาหลายประการ  ไดแ้ก่  สิง่แวดลอ้มเป็นพษิ  ซึง่เป็นการบ่อนท าลายชวีติของมนุษย ์ พชื  และ
สตัวอ์ื่น ๆ  ไดแ้ก่  การขาดแคลนทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น  ดนิ   น ้า  ป่าไม ้ แรธ่าตุ  สตัวป่์า  และ
แหล่งเสรมิสรา้ง  นนัทนาการ 
การอนุรกัษ์สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร ์

        โบราณสถาน หมายความว่า  อสงัหารมิทรพัย ์  ซึง่โดยอายหุรอืโดยลกัษณะแห่งการก่อสรา้ง
หรอืโดยหลกัฐาน เกีย่วกบัประวตัขิองอสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็นประโยชน์ในทางศลิปะประวตัศิาสตร์
หรอืโบราณคด ี

        โบราณวตัถุ  หมายความว่า  สงัหารมิทรพัยเ์ป็นของโบราณ  ไมว่่าจะเป็นสิง่ประดษิฐห์รอืเป็น
สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ  หรอืเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษยห์รอืซากสตัวซ์ึง่
โดยอาย ุ  หรอืโดยลกัษณะการประดษิฐ ์  หรอืโดยหลกัฐานเกี่ยวกบัประวตัขิองสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็น
ประโยชน์ในทางศลิปะ  ประวตัศิาสตรห์รอืโบราณคด ี

        ศลิปวตัถุ  หมายความว่า  สิง่ทีท่ าดว้ยฝีมอื  และเป็นสิง่ทีน่ิยมกนัว่ามคีุณค่าในทางศลิปะ
พระราชบญัญตันิี้  มสีาระส าคญัดงันี้ 
        1.  หา้มมใิหผู้ใ้ดท าการคา้โบราณวตัถุ หรอืศลิปวตัถุ หรอืแสดงโบราณวตัถุ หรอืศลิปวตัถุให้
บุคคลชม  โดยเรยีกเกบ็ค่าชมเป็นปกตธิุระ  เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากอธบิด ี
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        2.  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหท้ าการคา้โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ แสดงโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ
ใหบุ้คคลชม ตอ้งแสดงใบอนุญาตนัน้ไว ้ณ ทีเ่หน็ไดง้า่ยในสถานการคา้ หรอืสถานการแสดงของตน
และตอ้งมบีญัชแีสดงรายการโบราณวตัถุ และศลิปวตัถุทีอ่ยูใ่นครอบครองของตนตามแบบทีอ่ธบิดี
ก าหนดใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ และรกัษาบญัชนีัน้ไวใ้นสถานการคา้ หรอืสถานแสดง
โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุนัน้ 

        3.  หา้มมใิหผู้ใ้ดส่งหรอืน าโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ  ไมว่่าโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุนัน้จะ
เป็นโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนแลว้หรอืไม ่  ออกนอกราชอาณาจกัร  เวน้แต่จะไดร้บั
ใบอนุญาตจากอธบิด ี

        4.  โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีซ่่อน หรอืฝัง  หรอืทอดทิง้อยู ่ณ ทีใ่ด โดยพฤตกิารณ์ซึง่ไม่มี
ผูใ้ดสามารถอา้งเป็นเจา้ของ ไมว่่าทีซ่่อน หรอืฝัง หรอืทอดทิง้ไว ้จะอยูใ่นกรรมสทิธิห์รอืครอบครอง
ของบุคคลใดหรอืไม ่ใหต้กเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิ ผูเ้กบ็ไดต้อ้งส่งมอบแก่พนกังานเจา้หน้าที ่  หรอื
พนกังานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจ  ตามประมวลวธิพีจิารณาความอาญา  แลว้มสีทิธไิดร้บัรางวลัหนึ่ง
ในสามแห่งค่าของทรพัยส์นินัน้ 

        5.  ผูใ้ดเกบ็ไดโ้บราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีซ่่อน  หรอืฝังไว ้ หรอืทอดทิง้อยู ่ ณ  ทีใ่ด ๆ  โดย
พฤตกิารณ์ซึง่ไมม่ผีูใ้ดสามารถอา้งว่าเป็นเจา้ของได้    และเบยีดบงัเอาโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุนัน้
เป็นของตน  หรอืของผูอ้ื่น  ตอ้งโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปี  หรอืปรบัไมเ่กนิสีพ่นับาท  หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

        6.  ผูใ้ดท าใหเ้สยีหาย  ท าลาย  หรอืท าใหเ้สื่อมค่า  หรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์  ซึง่โบราณวตัถุ
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหนึ่งปีหรอืปรบัไมเ่กนิสองพนับาท  หรอืทัง้ปรบัทัง้จ า 

การอนุรกัษ์ศิลปะและวฒันธรรมไทย 

        ศลิปวฒันธรรมไทยเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึความเป็นไทย  เป็นหน้าทีข่องคนไทยทุกคนตอ้ง
ช่วยกนัอนุรกัษ์ เพราะเป็นสิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความภาคภูมใิจในฐานะทีเ่ป็นชาตเิก่าแก่ มศีลิปะ 
วฒันธรรมของเราซึง่แตกต่างจากชาตอิื่น ๆ  อนัไดแ้ก่ 

        -  ดนตรไีทย  เพลงไทย  การละคร  การฟ้อนร าไทย 

        -  งานศลิปกรรมไทย  เช่น  ภาพปลายไทย  งานปั้น  การหาเครือ่งเขนิ เครือ่งถมลงยา  การ
แกะสลกัไม ้ การจกัสาน  การทอ  การช่างโลหะ  เครือ่งปัน้ดนิเผา 

        -  ศลิปะทางอกัษรศาสตร ์
        -  สถาปัตยกรรมไทย 

        -  งานประเพณไีทยของภาคต่าง ๆ 

        ในฐานะทีเ่ราเป็นชนรุ่นหลงั  มหีน้าทีต่อ้งรกัษามรดกทางวฒันธรรมไทยทีบ่รรพชน
ไดส้รา้งไว ้ ใหค้งอยูต่ลอดไป 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เร่ือง กระต่ายป่ากบักบ 

 
  กระต่ายป่าฝงูหนึ่งไม่อยากมชีวีติอยู่ พวกมนัคดิว่าตวัเองเป็นสตัวท์ี่อ่อนแอและขีข้ลาดซึง่
ไม่รูจ้ะท าอะไรนอกเหนือจากการวิง่หนีเท่านัน้ พวกมนัจงึตกลงใจจะไปกระโดดน ้าในที่มดืๆ ใหต้าย
ไปเสยี 
  เมื่อกระต่ายฝูงนัน้เดนิเข้าไปใกล้ฝัง่แม่น ้า ฝูงกบต่างพากนัตกใจพากนักระโดดลงไปใน
โคลน เมือ่เป็นเช่นนี้ กระต่ายกห็ยดุชะงกั และมคีวามกลา้หาญพอทีจ่ะพดูว่า “พวกเราจงกลบักนัเถอะ 
เราไมต่อ้งการตายกนัแลว้ เพราะยงัมสีตัวช์นิดอืน่ทีอ่่อนแอกว่าพวกเราอกี” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: จงอยา่อ่อนแอ ยงัมคีนทีอ่่อนแอกว่าเรา 

ท่ีมาของเร่ือง:  www.chulabook.com 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบายการ
ปฏิบติั

ให้บริการแก่
ชมุชน 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น และ
ใหค้วามร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยไมต่อ้ง
ตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดได้
บางส่วนและใหค้วาม
ร่วมมอืในการท า
กจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
บางส่วนแต่ยงัไมช่ดัเจน
และใหค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไมส่ามารถ 
อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดและ
ไมใ่หค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20  บญัชีชีวิต             เวลา  2  ชัว่โมง 
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืสามารถทบทวนการด าเนินชวีติทีผ่่านมา เพื่อพฒันาตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคมได ้
2. เน้ือหา  
 การทีค่นเราไดม้โีอกาสวเิคราะหแ์ละทบทวนการด าเนินชวีติของตนเองในบรรยากาสที่
เหมาะสม จนท าใหไ้ดเ้หน็สิง่ทีค่วรปรบัปรงุและพฒันาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชวีติอยูใ่นสงัคม
อยา่งมคีวามสุข 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ใบงาน 
 3.3 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1  

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรอืเกม 
3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ผู้ก ากบัลูกเสอืสนทนาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ในชุมชนวยัรุ่นมกัชอบแยกตวัและมี

ความสมัพนัธก์บัคนในชุมชนน้อยลง 
 (2) หมู่ลูกเสอืนัง่ล้อมวง ผู้ก ากบัลูกเสอืให้แต่ละคนหลบัตา นึกทบทวนการด าเนิน

ชวีติของตนเองใน  1 เดอืนทีผ่่านมา 2 เรือ่ง ต่อไปนี้ แลว้เขยีนลงในตารางที ่1 ในใบงาน 
  -สิง่ดีๆ  ทีชุ่มชนหรอืสงัคมท าใหฉ้นัแมเ้พยีงเลก็น้อย 

  - สิง่แย่ๆ  ทีฉ่นัท ากบัชุมชนและสงัคมโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
 (3) ลกูเสอืแต่ละคนวเิคราะหส์ิง่ทีต่นเองเขยีนลงในตาราง แลว้ประเมนิตนเองว่า ควร
จะปรบัปรงุตวัอยา่งไร เพื่อตอบแทนชุมชนสทีอ่ยูอ่าศยั เขยีนลงตารางที ่2 ในใบงาน 
 (4) ลูกเสอืแต่ละคนผลดักนัเล่าผลการทบทวนทัง้ 2 เรื่อง คอืการประเมนิตนเองและ
คดิว่าจะปรบัปรงุตนเองอยา่งไร แลกเปลีย่นกบัสมาชกิในหมู ่
 (5) รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายประเดน็ต่อไปนี้ 
 - ไดค้น้พบอะไรบา้งทีน่ าไปสู่การปรบัปรงุ / เปลีย่นแปลงตนเองเพื่อชุมชน และใหห้มู่
ลกูเสอืเลอืกเรือ่งทีเ่หมาะสมทีสุ่ดเตรยีมจดักจิกรรมในสปัดาหต่์อไป 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
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 4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
             1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
             2) เพลง หรอื เกม 
             3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนกบัลกูเสอืว่าแต่ละหมูเ่ลอืกเรือ่งใดเพื่อจดักจิกรรมในครัง้นี้ 
 (2) ให้ลูกเสือน ากิจกรรม 1 กิจกรรมของเพื่อนในหมู่มาวางแผนร่วมกันเพื่อจะท า
ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ลูกเสอืบางคนอาจเหน็ว่าตนเองมสีิง่แย่ๆ  ต่อชุมชน คอืชอบทิ้งขยะ ลูกเสอืก็
ช่วยกนัคดิกจิกรรรมทีจ่ะช่วยท าความสะอาดชุมชน หรอื กจิกรรมทีจ่ะช่วยใหชุ้มชนสะอาดอย่างยัง่ยนื 
เป็นตน้ 
 (3)  ลกูเสอืแต่ละหมูน่ าเสนอผลงานของหมู ่
 (4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุ 
              4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์  
              5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 
5. การประเมินผล 
 5.1 อธบิายถงึการด าเนินชวีติทีผ่่านมา เพื่อพฒันาตนเองใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
 5.2 สงัเกตการมสี่วนรว่มท ากจิกรรม การแสดงออก และการแลกเปลีย่นในหมูเ่พื่อน 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ความตระหนกัรูใ้นตนเองความรบัผดิชอบต่อ 
ตนเองและสงัคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
เพลง 
     เพลงปรบมือ 5 ครัง้ 
 
  ปรบมอื 5 ครัง้    ( 1 2 3 4 5 )     ปรบใหด้งัยิง่กว่านี้  ( 1 2 3 4 5 ) 
กระโดดขา้งหน้า 5 ท ี( 1 2 3 4 5 )    แลว้กลบัเขา้ทีเ่หมอืนเดมิ ( 1 2 3 4 5 ) 
 กระโดดไปทางซา้ย  ( 1 2 3 4 5 )     แลว้ยา้ยมาทางขวา ( 1 2 3 4 5 ) 
ส่ายสะโพกไปมา ( 1 2 3 4 5 )         หวัเราะ ฮ่าฮ่า ใหด้งั ๆ ( 1 2 3 4 5 ) 
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ใบงาน 
ตารางท่ี 1 

 

ส่ิงดี ๆ ท่ีชุมชนหรือสงัคม ท าให้ฉัน 
แม้เพียงเลก็น้อย 

ส่ิงแย่ ๆ ท่ีฉันท ากบัชุมชนหรือสงัคม 
แม้โดยไม่ตัง้ใจ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

 
ตารางท่ี 2 

 

ส่ิงท่ีฉันคิดจะปรบัปรงุตนเองเพ่ือชุมชนหรือสงัคม 

1. 

2. 

3. 

4. 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

คนหาปลากบัพราน 

วนัหนึ่งคนหาปลาเดนิสวนกบันายพรานเเละเหน็ว่านายพราน มเีนื้อสตัวม์ากมายจงึถามว่า 
"ท่านพรานป่า ขา้ขอเอาปลาเเลกกบัเนื้อสตัวบ์า้งไดห้รอืไม"่นายพรานเหน็คนหาปลามปีลาหลายตวัก็
นึกอยากจะลองกนิ เนื้อปลา 

วนัต่อๆ มาคนหาปลากบัพรานกน็ดัพบเพื่อเเลกเปลีย่นอาหารกนั ทุกวนัจนกระทัง่วนัหนึ่งคน
หาปลากเ็อ่ยขึน้ว่า"ท่านยงัอยากจะเเลกเนื้อกบัปลาอยู่หรอืไม"่นายพรานกต็อบว่าตนเริม่เบื่อปลาเเละ
อยากกนิเน้ือดงัเดมิเเลว้ทัง้สองจงึตกลงเลกิเเลกเปลีย่นอาหารกนัอกีต่อไป 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนเรามกัอยากลิม้ลองของใหม ่เเต่ไมน่านกต็อ้งเหน็ค่าของ ของเก่า 

 
 

สนัุขชัว่ 

สุนัขตวัหนึ่งมนีิสยัชอบขโมยและกดัใครต่อใครทีม่นัพบเหน็อยู่เสมอ  เพราะฉะนัน้เจา้ของจงึ
เอากระดิง่แขวนไวท้ีค่อ เพื่อเตอืนใหค้นรูว้่ามนัเขา้ไปใกลผู้ใ้ด 

แต่สุนัขตวันัน้กลบัมคีวามนิยมชมชอบในกระดิง่ที่เจ้าของแขวนคอมนั มนัเดนิไปตามถนน
หนทางด้วยความภาคภูมใิจในเสยีงกระดิง่ที่คอของมนั จนกระทัง่สุนัขแก่ตวัเมยีตวัหนึ่งพูดว่า “เจา้
หนุ่มซึ่งหาความดอีะไรไม่ได้ ท าไมเจา้แสดงกริยิาท่าทเีช่นนัน้ กระดิง่นัน้ไม่ใช้เครื่องหมายแห่งคุณ
งามความดขีองเจา้เลย แต่เป็นเครือ่งหมายของความเลวทรามของเจา้ต่างหาก” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  คนชัว่ยอ่มไมเ่คยมองเหน็ความผดิของตนเอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21  ปมูชีวิตปราชญช์าวบ้าน           เวลา  2  ชัว่โมง 
 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายเกีย่วกบัปมูชวีติของปราชญช์าวบา้นทีค่ดิคน้ บุกเบกิ ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ เป็นตวัอยา่งทีด่ ีและท าประโยชน์แก่ส่วนรวมได ้
2. เน้ือหา 
 การเรยีนรูจ้ากปมูชวีติของปราชญ์ชาวบา้น 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 เพลงเรามาสนุกกนั 
,  3.2 เกม พรมวเิศษ 
 3.3 ใบความรู ้เรือ่ง ปราชญ์ชาวบา้น 
 3.4 ใบงานเรือ่งปมูชวีติของปราชญช์าวบา้น 
 3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งการเปลีย่นชื่อประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" 
 3.6 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งส านวนไทย ตดัหางปล่อยวดั 
4.  กิจกรรม 

4.1  กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง เรามาสนุกกนั 

 3) กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  3.1 ผูก้ ากบัลูกเสอืมอบใบความรู ้เรื่อง ปราชญ์ชาวบา้น ใหห้มู่ลูกเสอืศกึษา คน้ควา้ 
ว่ามวีถิชีวีติอย่างไร คดิค้น บุกเบกิในเรื่องอะไร ต้องผ่านความยากล าบากอะไรมาบ้าง ภูมิ
ปัญญานัน้เป็นประโยชน์อย่างไร 
  3.2 ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายหมู่ลูกเสือให้ท ากิจกรรมใบงาน เรื่อง ปูมชีวิตของ
ปราชญช์าวบา้น 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งการเปลีย่นชื่อประเทศจาก 
"สยาม" เป็น "ไทย" 
 5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
  4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เกม พรมวเิศษ 
3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 (1) ลกูเสอืรายงานทลีะหมู่จนครบ  
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 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอื น าอภปิรายสรุป ขอ้คดิทีไ่ดแ้ละสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากปมูชวีติของ
ปราชญช์าวบา้นทลีะคนจนครบทุกคน 

4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง ส านวนไทย ตดัหางปล่อยวดั 
5)  พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล 
 5.1 อธบิายเกี่ยวกบัปมูชวีติของปราชญช์าวบา้นทีค่ดิคน้ บุกเบกิ ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เป็น
ตวัอยา่งทีด่ ีและท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 

5.2 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
6. เคร่ืองมือการประเมินผล  
 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
 

เพลง  
เรามาสนุกกนั 

ชะชะช่า…………. ประกอบท่าทาง 
มาเถดิเรามามารว่มรอ้งเพลงกนัพวกเราทัง้นัน้ลุกขึน้พลนัทนัที 

แลว้เรามาหนัหน้ามาหากนัยกมอืไหวก้นัแลว้ตบมอืสามท ี(เอา้ 1..2..3) 
เสรจ็พลนัแลว้กห็นักลบัมาสนุกหนกัหนาแลว้ส่ายเอว 5 ท ี(เอา้ 1..2…3..4..5) 

 
เกม 
     พรมวิเศษ 
 

วิธีเล่น 
1.  ลกูเสอืแต่ละหมูม่จี านวนเท่ากนั ขึน้ไปยนืบนผา้ยางของแต่ละหมูท่ีเ่ตรยีมไว ้ขนาด 2 x 2

เมตร ทีจ่ดุเริม่ต้น 
2.  เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่น ใหแ้ต่ละหมูเ่คลื่อนยา้ยตวัเองและผา้ยางทีย่นืเหยยีบไวไ้ปยงั

จดุทีก่ าหนด โดยไมใ่หต้วัออกจากผนืผา้ 
3.  หมูใ่ดถงึเสน้ชยัก่อนเป็นฝ่ายชนะ 
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ใบความรู้ 
เร่ือง ปราชญช์าวบ้าน 

 บุคคลคลผูเ้ป็นเจา้ของภมูปัิญญาชาวบา้นและน าภูมปัิญญามาใชป้ระโยชน์ในการด ารงชวีติ
จนประสบผลส าเรจ็สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดตีกบัปัจจบุนัไดอ้ยา่งเหมาะสมความ
เหมอืนกนัระหว่างผูท้รงภูมปัิญญาไทยกบัปราชญช์าวบา้นคอื บทบาทและภารกจิในการน าภูมปัิญญา
ไปใชแ้กปั้ญหา และการถ่ายทอดเพื่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงจากอดตีถงึปัจจบุนั ส่วนความแตกต่างกนั
นัน้ขึน้อยูก่บัระดบัภูมปัิญญาทีจ่ะน าไปแก้ปัญหาและถ่ายทอดกล่าวคอื ผูท้รงภูมปัิญญาไทยยอ่มมี
ความสามารถหรอืภารกจิในการน าภมูปัิญญาระดบัชาตไิปแกปั้ญหา หรอืถ่ายทอด หรอืผลติผลงาน
ใหม่ๆ  ทีม่คีุณค่าต่อประเทศชาตโิดยส่วนรวม  
 ส่วนปราชญช์าวบา้นมคีวามสามารถหรอืภารกจิในการน าภูมปัิญญาชาวบา้นหรอืภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ไปแกปั้ญหาหรอืถ่ายทอดในทอ้งถิน่สามารถน ามาใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ ทีห่ลายคนยกยอ่งกนัว่า
เป็น ปราชญ์ชาวบา้น มสีาขาองคค์วามรูท้ีห่ลากหลาย ตามความถนดัและการปฏบิตัขิองแต่ละคน ซึง่
มอีงคค์วามรูท้ีม่กีารหล่อหลอม ซมึซบั บ่มเพาะ คน้ควา้ ทดลองโดยใชว้ถิชีวีติของตนเองเป็น
หอ้งทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผดิ คดิสรรกลัน่กรองสิง่ทีม่คีุณค่าแก่ชวีติ แก่ผนืแผ่นดนิ 
แลว้ถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นไดส้บืสานต่อ ทัง้ทีเ่ป็นมรดกและทัง้ทีเ่ป็นสมบตัทิางปัญญา  
 ดงันัน้ประสบการณ์ความคดิและวถิกีารด ารงชวีติของท่านๆ เหล่านี้ ลว้นเป็นขุนทรพัยท์าง
ปัญญาทีส่ าคญัยิง่ของแผ่นดนิ ซึง่มกีลุ่มงานภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ไดแ้นะน าปราชญท์ีน่่าสนใจและเรยีนรู้
วถิชีวีติ การปฏบิตังิานไวห้ลายท่าน รวมปราชญ์ชาวบา้นครบูาสุทธนินัท ์ปรชัญพฤทธิ ์ผูเ้รยีกตนเอง
ว่า ” คนนอกระบบ ” เป็นครภูมูปัิญญาไทย รุน่ 1 ดา้นเกษตรกรรม ( การปรบัใชเ้ทคโนโลยทีี่
เหมาะสม ) เจา้กรมราษฎรส่งเสรมิ บา้นปากช่อง ต าบลสนามชยั อ าเภอสตกึ จงัหวดับุรรีมัย ์เป็น
หนึ่งในจอมยุทธป์ราชญ์ชาวบา้นพหุภาคอีสีานใต ้นายแสง รกัษาภกัด ีที ่บา้นใหมน่ ้าเงนิ หมู ่12 
ต าบลงมิ อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เป็นตน้แบบการด าเนินชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง โดยใชบ้รเิวณ
บา้นทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง เลีย้งกบ ปลกูพชืผกัสวนครวั ท าปุ๋ ยหมกั เพื่อบรโิภคในครอบครวั เหลอืก็
น าออกจ าหน่ายเป็นรายไดข้องครอบครวั ท าใหค้รอบครวัอยูไ่ดแ้บบพอเพยีง ครอบครวัอบอุ่นและมี
ความสุขตามสมควร  
 โดยอาชพีเสรมิดา้นการเลีย้งกบ ท าใหฐ้านของเขาพน้ขดีความยากจนได ้นายจนัทรท์ ีประ
ทุมภา เกษตรกรบา้นโนนรงั ต าบลตลาดไทร อ าเภอชุมพวง จงัหวดันครราชสมีา เป็นอกีหนึ่ง
เกษตรกรทีไ่ดด้ าเนินชวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานเป็นแนวทางการด าเนิน ชวีติแก่ชาวไทยทุกหมูเ่หล่า โดยการด าเนินทาง
สายกลางในการด ารงชวีติทีเ่หมาะสม กบัสถานการณ์เศรษฐกจิโลกในปัจจบุนั ไดร้บัการแต่งตัง้ให้
เป็นปราชญช์าวบา้นประจ าจงัหวดันครราชสมีา และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัรางวลัชนะเลศิดา้นเกษตร ทฤษฎี
ใหมจ่ากการประกวดผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงครัง้ที่ 1 จดัโดยส านักงาน
คณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราช ด าร ิ(ส านกังาน กปร.)  

http://biodiversity.forest.go.th/TK/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=24
http://biodiversity.forest.go.th/TK/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=24
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 นายสงวน มงคลศรพีนัเลศิ ปราชญช์าวบา้น ในฐานะประธานศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
บา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่เล่าถงึการท าการเกษตรผสมผสานจาก 1 
เรือ่งใน 22 เรือ่งทีค่ดิคน้และพฒันาเน้นการพึง่พาตนเอง การปลกูพชืตกีลบั เป็นชื่อเรยีกการปลุก
กลว้ยแบบเอารากขึน้บนแต่เอาปลายลงดนิ ผูเ้ขยีนขออภยัหากไมไ่ดเ้อ่ยชื่อท่านทีม่ชีื่อเสยีงทีน่่ายก
ยอ่งว่าเป็นปราชญไ์ดค้รบทุกท่านไวใ้นทีน่ี้ดว้ย แก่นแทข้องความเป็นปราชญ ์หลกัคดิ และวธิกีาร ที่
ปราชญช์าวบา้นเสนอ ไมว่่าจะเป็นบุคคล หรอื ระดบัชุมชนเบือ้งตน้สุด เริม่จาก การรูจ้กัตวัเองใหไ้ด ้
นัน่คอื ตอ้งรูว้่า ปัญหาทีเ่ราเผชญิอยูเ่กดิจากอะไร ใครท าใหเ้กดิปัญหา เราสรา้งปัญหาเอง หรอื คน
อื่นสรา้งปัญหา เช่น เพราะนโยบายของรฐับาล หรอื เพราะใคร วเิคราะหต์นเอง ชุมชน  
 ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั รากฐาน ประวตัศิาสตรค์วามเป็นมา มทีรพัยากรอะไรบา้ง มทีุน
ปัญญา ทุนทางสงัคม ทุนวฒันธรรม และ ทุนทรพัยอ์ยู่หรอืไม ่ถา้มจี านวนเท่าไหร ่ชวีติ หรอื ชุมชน 
ตอ้งการอะไร อะไรคอืสิง่ทีจ่ าเป็น อะไรคอืสิง่ทีต่อ้งการ การวเิคราะหต์วัเอง ท าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจตวัเอง 
ทราบถงึความจ าเป็น และความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ ท าใหช้วีติหรอืชุมชน สามารถจดัความสมัพนัธ ์หรอื 
ก าหนดท่าทต่ีอสิง่ทีม่าจากภายนอก ทีเ่ขา้มา เป็นผูเ้ลอืก คดัสรร อะไรควรรบั หรอืควรปฏเิสธ รบั
แลว้ควรปรบัใหเ้ขา้กบัชวีติหรอืชุมชน ไดอ้ยา่งไร เป็นการรูเ้ท่าทนัสิง่ภายนอก เปรยีบเสมอืนชุมชนที่
มภีูมติา้นทานโรครา้ยทีเ่ขา้มา ใชปั้ญญาท างานแทนเงนิตรา เน้นการสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้พฒันา
คนใหเ้กดิปัญญา มคีวามคดิทีจ่ะแก้ปัญหาดว้ยตวัเอง การระดมทุน ระดมทรพัยากรมาทหีลงั มคีวาม
เชื่อมัน่ว่าถ้ามนุษยเ์กดิปัญญา จะสามารถแกปั้ญหาได ้การท างานรว่มกนั จงึตอ้งตระหนกัเสมอว่า 
เป็นกระบวนการในการสรา้งคนขึน้มา สรา้งการมสี่วนร่วมแทนอ านาจสัง่การ ใชว้ธิกีารท างานโดย
ชกัชวนคนเขา้รว่มจากกลุ่มเลก็ๆ ก่อน ท าใหเ้กดิผลงานเหน็ชดัเจน มตีวัอยา่งรปูธรรมพสิูจน์ได ้จน
เกดิการยอมรบัว่า สามารถท าไดจ้รงิ จงึขยายผลไปสู่วงกวา้ง ชกัชวน สรา้งแนวรว่มใหค้นเขา้รว่ม 
กระบวนการมากขึน้เรือ่ยๆ มหีลกัในการระดมความคดิรว่มกนั ไมใ่ช่ต่างคนต่างคดิ ต่างคนต่างท า 
แต่จะใหร้ว่มคดิกนัดงัๆ ในทีป่ระชุม น าแนวคดิของแต่ละคน มาปรบัปรงุพฒันารว่มกนั เมือ่เกดิความ
ชดัเจนทางความคดิ กห็าแนวทางในการปฏบิตั ิถามถงึวธิกีารการท า? มใีครตอ้งรบัผดิชอบ? ตอ้งใช้
ทรพัยากรอะไรบา้ง? ใชง้บประมาณเท่าไหร?่ ตอนน้ีมอียูเ่ท่าไหร่? ตอ้งกูม้าเท่าไหร่? จะคุม้ค่า
หรอืไม?่ ตัง้ค าถาม หาค าตอบ ทุกประเดน็ ใหช้ดัเจน เมือ่คดิแลว้ ตอ้งลงมอืท าดว้ยตวัเอง  
 แต่ถา้เพยีงแต่คดิ เพื่อเสนอใหค้นอื่นท า จะไมไ่ดผ้ล ยดึถอืคตคิดิแลว้ตอ้งลงมอืท า ชุมชน
ตอ้งมบีทบาทหลกั ไมใ่ช่หน่วยงานราชการ งานพฒันาชุมชนทีผ่่านมา เป็นงานของหน่วยงานราชการ
เป็นหลกั ชุมชนเป็นเพยีงผูเ้ขา้รว่ม ถูกขอรอ้งใหช้่วยท าเพื่อใหเ้กดิผลงาน ทีห่น่วยงานราชการจะได้
น าไปรายงานตามล าดบัชัน้ จนถงึระดบักระทรวง เป้าหมายของราชการ จงึไมไ่ดอ้ยู่ทีจ่ะเกดิผลต่อ
การพฒันาชาวบา้นแต่อยา่งใด แต่อยูท่ีจ่ะมอีะไรไปรายงานเป็นผลงานของหน่วยงานราชการเอง จงึ
ตอ้งเปลีย่นกลบักนัเป็น ต่อไปนี้ ชุมชนตอ้งมบีทบาทหลกั หน่วยงานราชการเป็นเพยีงผู้เขา้รว่ม 
ส่งเสรมิสนับสนุน ชาวบา้นจะตอ้งเป็นพระเอก ขา้ราชการตอ้งลดบทบาทตวัเองลง เมือ่หน่วยงาน
ราชการถอนตวั ชุมชนกส็ามารถด าเนินการดว้ยตวัเองไปได ้ไมใ่ช่เหมอืนการพฒันาทีผ่่านมา เมือ่
หน่วยงานราชการถอนตวั หมดงบประมาณ ไม่มาส่งเสรมิ โครงการนัน้กล็ม้หายตายจากไปพร้อมกบั



188 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

หน่วยงานราชการนัน้ ท าตวัเป็นแบบอยา่ง คนยอมรบันับถอื วถิชีวีติของปราชญช์าวบา้น เป็นวถิทีี่
เรยีบง่าย ไมฟุ้่งเฟ้อ ใชช้วีติแบบสมถะ มคีวามซื่อสตัย ์เป็นคนมคีุณธรรม ยดึหลกัพุททธรรม ไม่มี
ปัญหาทางดา้นการเงนิ ทุกคนใหก้ารยอมรบันับถอื ใชช้วีติอยา่งคนทีพ่ออยูพ่อกนิ ไมท่ะยานอยากไป
ตามกเิลสฝ่ายต ่า ใชช้วีติแบบมสีต ิปฏเิสธสงัคมบรโิภคนิยมวตัถุ แต่เน้นมติทิางจติใจ เป็น
กลัยาณมติร อยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิ 
 หลกัคดิและวถิชีวีติของปราชญ ์เป็นสิง่ทีค่นในยคุสมยันี้ ควรไดเ้รยีนรู ้และน าไปเป็น
แบบอยา่งในการด ารงชวีติ ภมูปัิญญา วธิกีารในการท างาน สามารถน าไปใชป้ฏบิตัใินระดบับุคคลและ
ชุมชนไดเ้ป็นอยา่งด ีการแก้ปัญหา ไมว่่าเป็นปัญหาความยากจน หรอืปัญหาอะไรกต็าม ทีเ่ราก าลงั
เผชญิอยู ่ตอ้งใชปั้ญญา มคีวามรูค้วามเขา้ใจกบัสิง่นัน้ และมวีธิกีาร ความสามารถในการบรหิาร
จดัการ ขอ้เสนอทีผ่่านการเรยีนรูต้ลอดชวีติของปราชญ์ชาวบา้น เป็นขุมทรพัยท์างปัญญา ทีต่อ้ง
น ามาใชใ้นการพฒันาสงัคมไทย จงึจะสามารถฝ่าวกิฤตการณ์ทุกอยา่ง ทีเ่ราก าลงัเผชญิอยูไ่ด้  
 
ท่ีมา: http://biodiversity.forest.go.th/TK/index.php?option=com_zoo&view=category&Itemid=25 

     : http://www.kasetorganic.com/ 
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ใบงาน 
 

เร่ืองปมูชีวิตของปราชญช์าวบ้าน 
 

 เมือ่หมูล่กูเสอืของท่านไดศ้กึษาใบความรูเ้รือ่งปราชญช์าวบา้นแลว้ ขอให้หมูล่กูเสอืของท่าน
ไปด าเนินคน้ควา้ปมูชวีติของปราชญช์าวบา้นในทอ้งถิน่ของตนเองโดยรว่มกนัวางแผน แบ่งงาน และ
ก าหนดหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบหมูล่ะ 1 คน แลว้มาน าเสนอในกองลกูเสอืครัง้ต่อไป ตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

1. เรือ่งทีป่ราชญช์าวบา้นคดิคน้บุกเบกิ ในเรือ่งอะไร 
2. ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีท่ าแลว้ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ส่วนรวมอยา่งไร 
3. การเป็นตวัอยา่งทีด่แีก่คนทัว่ไป มวีถิชีวีติอยา่งไร ตอ้งผ่านความยากล าบากอะไรมาบา้ง 

 4. ลกูเสอืสามารถน าความรูเ้รือ่งปมูชวีติของปราชญช์าวบา้นไปปรบัประยกุตใ์ชก้บัการ
ด าเนินชวีติในอนาคตไดอ้ย่างไรบา้ง 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เร่ือง การเปล่ียนช่ือประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" 

 ปี พ.ศ. 2482จอมพล ป. พบิลูสงครามเป็นนายกรฐัมนตร ีมนีโยบายสรา้งชาตโิดยอาศยัเชือ้
ชาตไิทยเป็นหลกั คดิเปลีย่นนามประเทศจาก "สยาม" เป็น "ไทย" โดยยดึหลกัว่าประเทศส่วนใหญ่มกั
ตัง้ชื่อประเทศตามเชือ้ชาตขิองตนโดยเริม่ประกาศใชเ้ป็นรฐันิยมก่อน แลว้จงึประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ
แกไ้ขเพิม่เตมินามประเทศในภายหลงั โดยใหเ้หตุผลความไมส่ะดวกในการใชค้ าว่า "สยาม" ดงันี้ 
 (1) คนไทยมสีญัชาตแิละบงัคบัไมต่รงกนักล่าวคอืคนไทยทุกคนในเวลานี้มสีญัชาตไิทยแต่อยูใ่น
บงัคบัสยาม 
 (2) ชื่อภาษา ชื่อคน กบัชื่อประเทศไมต่รงกนั กล่าวคอืเป็นประเทศสยาม แต่คนพืน้เมอืงพดู
ภาษาไทยเป็นอาณาจกัรสยาม แต่พลเมอืงเป็นคนไทย 
 (3) การทีเ่อาค าว่า "สยาม" กลบัมาใชเ้ป็นนามประเทศนัน้ เป็นการฝืนใจคนไทยโดยทัว่ไป
ดงันัน้ค าว่าสยามจงึมแีต่ในภาษาหนงัสอื แต่ใชพ้ดูกนัว่า "เมอืงไทย" เป็นส่วนมาก  
 การเปลีย่นชื่อประเทศสยามเป็นประเทศไทยแลว้ จะมผีลดงันี้ 
 (1) ไดช้ื่อประเทศทีต่รงตามชื่อเชือ้ชาตขิองพลเมอืง 
 (2) ชนชาตไิทยจะมสีญัชาตแิละอยูใ่นบงัคบัอนัเดยีวกนั 
 (3) ชื่อประเทศ ชื่อภาษาพืน้เมอืง ชื่อรฐับาลกบัชื่อประชาชน จะเป็น "ไทย" เหมอืนกนัหมด 
 (4) ท าใหพ้ลเมอืงรกัประเทศเพิม่มากขึน้และมจีติใจเขม้แขง็ รูส้กึระลกึถงึความเป็นไทยมากขึน้ 
 (5) ก่อใหเ้กดิความสามคัคแีละเกีย่วพนัอยา่งสนิทสนม ระหว่างชาวไทยทีอ่ยูใ่นประเทศ
ไทย และชาวไทยทีก่ระจดักระจายในประเทศอื่น ๆ มากยิง่ขึน้จงึเป็นอนัว่า "ประเทศสยาม"กก็ลายเป็น
เพยีงต านานนบัจากนัน้ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  การเปลีย่นแปลงอย่างมเีหตุผลสมควร ควรไดร้บัการยอมรบั 
 

ท่ีมาของเร่ือง:  www.sarakadee.com 
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    ส านวนไทย ตดัหางปล่อยวดั 

 “ตดัหางปล่อยวดั”เป็นส านวนหมายถงึ ตดัขาดไมเ่กีย่วขอ้งไมเ่อาเป็นธุระอกีต่อไปเช่นเดก็คน
นี้ถูกพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัดเพราะประพฤติตัวเกกมะเหรกเกเรไม่เชื่อฟังค าสัง่สอนของผู้ใหญ่  
 ส านวนนี้มทีีม่าจากการตดัหางไก่แลว้น าไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรอืแก้เคราะหใ์นสมยั
โบราณมหีลกัฐานในกฎมนเทยีรบาลว่า เมื่อเกดิสิง่ที่เป็นอปัมงคลเช่นมวีวิาทตบตกีนัถงึเลอืดตกใน
พระราชวงัต้องท าพธิีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมอืง เพื่อน าเสนียดจญัไรไปให้พ้น  
 ในสมยัรชักาลที๔่ มปีระกาศกล่าวถงึการน าไก่ไปปล่อยทีว่ดัเพื่อสะเดาะเคราะหส์นันิษฐานว่า
ไก่ทีจ่ะน าไปปล่อยทีว่ดัจะตดัหางเพื่อเป็นเครือ่งหมายว่าเป็นไก่ทีป่ล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะหด์ว้ย 

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: การเชื่อสิง่ใด หากไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายไมท่ าใหใ้ครเดอืนรอ้น แต่จะท าให้ 
  ผูเ้ชื่อสบายใจกส็ามารถท าให ้
 

ท่ีมาของเร่ือง :  www.สุภาษติ.net/ตดัหางปล่อยวดั/ 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธบิายปมู
ชวีติของ
ปราชญ์
ชาวบา้น 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

 
ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ 
ทีก่ าหนดครบถว้น และ
ใหค้วามร่วมมอืในการ
ท ากจิกรรมโดยไมต่อ้ง
ตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดได้
บางส่วนและใหค้วาม
ร่วมมอืในการท า
กจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
บางส่วนแต่ยงัไมช่ดัเจน
และใหค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไมส่ามารถ 
อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดและ
ไมใ่หค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 22  เสียหายเพราะอะไร                 เวลา  1 ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถปฏบิตัตินใหม้คีวามรกัและหวงแหนสาธารณสมบตัขิองชุมชน ชาตไิด ้

2.  เน้ือหา 
การส ารวจสอดแนม ความเสยีหายของสาธารณสมบตัวิ่าเกดิจากสาเหตุใดเพื่อหาทางป้องกนั 

แกไ้ข การแสดงออกถงึความรกัและหวงแหนสาธารณสมบตัขิองชุมชน ชาต ิลกูเสอืสามารถท าไดโ้ดย
การรว่มมอืกนัรบัผดิชอบ ดแูล และส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 เรือ่งเล่าทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
 4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธง สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้ ากบัลูกเสอืสนทนาเรือ่งสาธารณสมบตัใินชุมชนของลกูเสอืมอีะไรบา้ง ปัจจบุนัมี
สภาพอย่างไร 

2) ลกูเสอืน าเสนอชื่อสถานที ่สภาพของสาธารณสมบตัใินชุมชนของตนเอง 
3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัเลอืกสาธารณสมบตัใินแต่ละชุมชน หมูล่ะ 1 แห่งเช่น 

วดั หอกระจายขา่ว ทีอ่่านหนงัสอืพมิพห์มูบ่า้น หอ้งสมุด สถานทีท่่องเทีย่ว ประปา อนามยั 
สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อวางแผนในการปฏบิตังิานในการช่วยกนัดแูลรกัษา 

4) ผูก้ ากบัลูกเสอืและลกูเสอืร่วมกนัสรา้งแบบส ารวจขอ้มลูสาธารณะสมบตัติามทีห่มูล่กูเสอื
เลอืกหวัขอ้   

  - ชื่อสถานที ่ทีต่ ัง้  
   - สภาพทีเ่ป็นอยูปั่จจบุนั 
   - ผูด้แูล หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
   - ขอ้เสนอแนะในการดแูล/ ปรบัปรงุ/การส่งเสรมิเพื่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ 

5) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหล้กูเสอืแต่ละหมูจ่ดัท าแผนการจดักจิกรรมปฏบิตังิาน
ภายในระยะเวลา 1 เดอืนเพื่อท ากจิกรรมตามรายการต่อไปนี้ 

   - รายการการดแูล รกัษา ปรบัปรงุ ส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์ 
   - การประสานงานกบัผูด้แูล ผูร้บัผดิชอบสถานที่ 
   - ก าหนดวนัเวลาปฏบิตักิจิกรรม  
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   - ประชาสมัพนัธก์ารปฏบิตักิจิกรรม 
   - ลงมอืปฏบิตังิานตามแผน 
   - สรปุผลรายงาน 
 4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธง เลกิ) 

 หมายเหตุ–ผูก้ ากบัลกูเสอืนัดหมายลูกเสอืออกส ารวจขอ้มลูตามแบบส ารวจและรายงานในชัว่โมงต่อไป 
 
5. การประเมินผล 

สงัเกตจากการปฏบิตังิานตามโครงการดแูลสาธารณสมบตัขิองโรงเรยีน/ชุมชนอย่างน้อย 1 
โครงการ 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรคแ์ละเกดิความตระหนกัถงึความส าคญัในการรกัและ
หวงแหนสาธารณสมบตัขิองชุมชนและของชาต ิความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 
 
เพลง 

อยธุยาเมืองเก่า 

   อยธุยาเมอืงเก่าของเราแต่ก่อนจติใจอาวรณ์มาเล่าสู่กนัฟัง 
  อยธุยาแต่ก่อนน้ียงัเป็นดงัเมอืงทองของพีน้่องเผ่าพงศไ์ทย 
  เดีย๋วนี้ซเิป็นเมอืงเก่าชาวไทยแสนเศรา้ถูกขา้ศกึรกุราน 
  ชาวไทยทุกคนหวัใจรา้วรานขา้ศกึเผาผลาญแหลกราญวอดวาย 
  เราชนชัน้หลงัมองแลว้เศรา้ใจอนุสรณ์เตอืนใหช้าวไทยจงมัน่ 
  สมคัรสานรว่มใจสามคัคคีงจะไม่มใีครกลา้ราวชีาตไิทย 

 
 

ใต้ร่มธงไทย 

   ใตร้ม่ธงไทยรม่เยน็เหมอืนดัง่อยูใ่นร่มโพธิร์่มไทรทีม่กีิง่ใบแน่นหนา 
  ชาตไิทยใหญ่หลวงแตกกระจดักระจายถูกแบ่งแยกยา้ยไปอยูห่ลายสาขา 
  เชญิพวกพอ้งพีน้่องมาพรอ้มกนัเชญิอยูใ่ตร้่มธงไทย 
  เลอืดเนื้อเผ่าไทยน้ีควรจะมสีมานฉนัท์ 

เหมอืนน้องพีเ่ลอืดเนื้อเรามสีายเดยีวเกี่ยวพนั 
  ใตร้ม่ธงไทยรม่เหมอืนดงัโพธิไ์ทรใตร้ม่ธงไทยเยน็เหมอืนใตแ้สงจนัทร ์
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

ลกูสาวกบัพ่อ 

 พ่อคนหนึ่งไปเยีย่มลกูสาวคนโตทีเ่เต่งงานกบัชาวสวน  "ลกูสบายดหีรอืไม ่ตอ้งการอะไรหรอื
เปล่า"พ่อถามอย่างห่วงใย ลกูสาวคนโตจงึตอบว่า "สบายดจีะ้พ่อ ลกูไมเ่คยตอ้งการอะไรอกีนอกจาก
อยาก ใหฝ้นตกมามากๆ พชืผลในสวนจะไดง้อกงามด"ี 

เมือ่ไปเยีย่มลกูสาวคนเลก็ พ่อกถ็ามเช่นเดยีวกนักบัทีถ่ามลกูสาวคนโตลกูสาวคนเลก็ซึง่เป็น
เมยีช่างปั้นหมอ้กต็อบว่า "ลกูสบายดจีะ้พ่อ เเต่ตอ้งการอยา่งเดยีวคอือยากใหฝ้นไม่ตกเลย ถ้ามเีเดด
จา้ หมอ้ดนิทีต่ากไวก้จ็ะเเหง้เรว็จะ้พ่อ" 

 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคนเรามกัตอ้งการเเต่สิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์เเก่ตน 
 

ไหวพริบ 

  วนัหนึ่งเบนจามนิไปเล่นเรอืใบกบัเพื่อน ซึง่เพื่อนของเบนรูด้วี่าเบนมคีวามช านาญในการถอื
ใบเรอืได้ดกีว่าตน แต่เพื่อนจะอวดเบนว่าตวัก็เก่ง จงึได้ถือใบเรอืเสยีเอง พอแล่นเรอืเล่นกนัไปได้
สกัครู่ใหญ่ เบนกม็องเหน็เมฆด าทะมนึอยู่ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ เบนรูท้นัทวี่านัน่หมายถงึอะไร 
เบนรอ้งบอกเพื่อนซึง่แล่นเรอืใบไมถู่กว่า 
  “พายกุ าลงัมา ดเูมฆนัน่ซ ิ! เราตอ้งกลบัแลว้” 
  เพื่อนของเบนมองดกูอ้นเมฆแลว้พยายามกลบัเรอื แต่กท็ าไมส่ าเรจ็ ลมพดัจดั ใบกนิลมอู ้เรอื
แล่นปราดไปบนพืน้น ้า แล่นห่างออกไปจากฝัง่ทุกท ี
  “ใหก้นัถอืใบแทนแกเถอะเพือ่น” เบนเอ่ย 
  “ไมเ่อา กนับงัคบัเรอืล านี้ได”้ เพื่อนของเบนตอบ 
  เมฆด าทะมนึมากเข้า ลมแรงเข้า เรอืยิง่แล่นเรว็ หนัหวัออกมาสู่มหาสมุทรที่ก าลงัเป็นบ้า 
ตอนนี้เบนกร็ูว้่าควรจะท าอย่างไร ไม่มปีระโยชน์แลว้ทีจ่ะมวัพูดกบัเพื่อนที่โง่เขลา เพราะถ้าชา้ไปนัน่
หมายถึงการจมน ้าตาย เบนเดนิไปหาเพื่อนอย่างเงยีบๆ แล้วใช้ก าปั้นที่แขง็แกร่งชกพรวดเขา้ให้ 
ยงัผลให้เพื่อนของเขาล้มฮวบลงบนพื้นเรอื และกว่าจะลุกขึ้นได้เบนก็เอาเชอืกผูกเท้าเขาไว้ แล้ว
ต่อจากนัน้เบนกค็อยระวงัเรอืไม่ใหล้่ม ต้องคอยหนัดูใบเรอืและหนัหวัเรอืใหถู้กตอ้งตามลมดว้ยความ
ช านาญ ในที่สุดก็มองเห็นฝัง่และขึ้นฝัง่ได้ตามความปรารถนา พอถึงฝัง่เบนก็แก้เชอืกเพื่อน ฝ่าย
เพื่อนเมื่อเป็นอสิระและเพิง่ส านึกผดิ ก็ตรงเขา้ขอบใจเบนเป็นการใหญ่ที่ได้ช่วยชวีติเขาให้รอดพ้น
จากอนัตรายมาไดอ้ยา่งหวุดหวดิ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าการไม่รูจ้กัประมาณตนเอง อาจน าความเสยีหายมาสู่ตนและผูอ้ื่นได้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยท่ี 6  บริการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23   โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืเกดิความส านึกในพระมหากรณุาธคิุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 ที่

มต่ีอพสกนิกรชาวไทย ในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารไิด ้
2.  เน้ือหา 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิทีท่รงมพีระวริยิะอุตสาหะ ตลอดการครองราชย์ 
กว่า 60 ปี เพื่อปวงชนชาวไทย 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เพลงตอ้งเชญิแลว้หนา 
3.2 เพลง ภมูแิผ่นดนิ นวมนิทรม์หาราชา 
3.3 ใบความรู ้เรือ่ง “โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร”ิ 
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่ง ความหมายของค าว่า สปิรติ 

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

2) เพลง ตอ้งเชญิแลว้หนา 
3)กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
 3.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาในหวัขอ้ 

-  โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิคอือะไร 
-  ทราบไหมว่า จ านวนโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิในปัจจบุนัม ี

ประมาณกีโ่ครงการ  
 3.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูเ้รือ่ง “โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร”ิ 
 3.3  ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบงานเรือ่ง “โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร”ิ 
4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งความหมายของค าว่า สปิรติ 
5) พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)   

4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี2 
1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

 2) เพลงภมูแิผ่นดนิ นวมนิทรม์หาราชา 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 3.1 ลกูเสอืแต่ละหมูร่ายงาน ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัซกัถาม เพื่อ
ความเขา้ใจ จนครบทุกหมู่ 
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 3.2 ผู้ก ากบัลูกเสอืน าอภปิราย และสรุป ในประเดน็ “ ขอ้คดิที่ได้จากกจิกรรม และ 
การน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั”   

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

5.  การประเมินผล 
 แบบประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 23 

 
เพลง  

 ต้องเชิญแล้วหนา  (บวัตมูบวับาน) 
 เชญิเชญิมาฟังบรรยายแสนสบายไดค้วามรูม้หีลายต ารามาชใูหด้ใูหท้ ากจิกรรมจะมวัระก าอยู่
ไย 

*  ตอ้งเชญิแลว้หนาเวลาน้อยอยา่ใหร้อคอยระหอ้ยคอยหาแสนเสยีดายหากหมดเวลาเพราะ
มวัชกัชา้ไมไ่ดต้ าราไปครอง 
 หมู…่..มาหรอืยงัหากแมน้ไดฟั้งเสยีงเพลงนี้จงเรง่เถดินะคนดมีคีนเขาคอยอยูม่ากมายมาหมู่
สุดทา้ยน่าอายจงั 
  
 

เพลง   
ภมิูแผ่นดิน นวมินทรม์หาราชา 

  บุญของแผ่นดนิไทย  พ่อหลวงบนัดาลให ้ ทีใ่นยุง้ฉางมขีา้ว  
น ้ารนิดนิดใีครเล่า  ทุกขใ์ดเหนิไปบรรเทา   ดว้ยพระบาท  
เกอืบศตวรรษ   ธ น าไทยทัง้ชาต ิ  พน้ภยั 
  แผ่นดนิถิน่เมอืงทอง  ผ่านพน้โพยภยัเนืองนอง พระทรงคุม้ครองไทยไว ้ 
ธ เป็นพลงัแผ่นดนิ  สมานพลงัชวีนิ   ของชนชาวไทย  
อุ่นใจไพรฟ้่า   พระบุญญาเกรกิไกร   ภมูพิลมหาราชา 
  อา้องคส์ุรยิศ์ร ี  มธีรรมส่อง  ปกครองอยา่งทรงพระเมตตา  
ดุจบดิรเหล่าประชา  ทุกขร์อ้นใดใดกรายมา  โอฟ้้าเป็นดัง่ฝนดบัไฟ 
  ภมูใิจไทย รว่มรอ้ยหวัใจรว่มใฝ่รว่มหวงั ภูมพิลงั แผ่นดนิถิน่น้ียิง่ใหญ่  
ภมูปิระวตั ิ ประชาชาตภิูมไิผท  ภาคภมูปิระชาชยั  ภมูพิลงัแผ่นดนิ 
เทดิไท ้นบน้อมเทดิทนู ธ เหนือเกลา้ สราญนานเนา หทยัสุขล ้าสมจนิต ์ 
เพรศิแพรว้พพิฒัน์  เภทภยัพ่ายแพส้ิน้  นวมนิทรม์หาราชา  ภมูพิล 
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ใบความรู้ 
เร่ือง โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
  ดว้ยความทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงห่วงใยในทุกขส์ุขของพสกนิกรชาวไทย ท าให้
พวกเราชาวไทยไดเ้หน็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่9 พระองคไ์ดเ้สดจ็ฯ ไปเยีย่มเยยีน
ราษฎรในพืน้ทีต่่างๆ อยูเ่สมอ โดยเฉพาะในพืน้ทีย่ากจน ห่างไกล และทุรกนัดาร ซึง่พระองคจ์ะทรง
ใชเ้วลาประทบัอยูต่ามเขตภูมภิาคมากกว่าในกรงุเทพฯ ทัง้นี้ เพราะพระองคท์รงมพีระราชประสงคท์ี่
จะหาขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิจากผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ที ่เกีย่วกบัปัญหาต่างๆ ในแต่ละภมูภิาค นอกจากนี้ พระองคย์งั
ทรงสงัเกตการณ์ และส ารวจสภาพทางภูมศิาสตรไ์ปพรอ้มๆ กนั เพื่อจะไดร้วบรวมขอ้มลูทัง้หมดไว้
ส าหรบัการพระราชทานแนวทางเพื่อการด าเนินงานโครงการตามพระราชด ารต่ิอไป  
             พระมหากรณุาธคิุณทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช ไดพ้ระราชทานแก่
ปวงราษฎรไทยทัง้หลายในระยะตน้แห่งการเสดจ็ขึน้เถลงิถวลัยราชสมบตันิัน้ เป็นพระราชด ารดิา้น
การแพทยแ์ละงานสงัคมสงเคราะหเ์ป็นส่วนใหญ่ เพราะในช่วงเวลาดงักล่าว กจิการดา้นการแพทย์
ของไทยยงัไมเ่จรญิกา้วหน้าเท่าทีค่วร อกีทัง้การบรกิารสาธารณสุขในชนบท กย็งัมไิดแ้พรห่ลาย ๐
พระราชกรณยีกจิในระยะช่วงแรก ช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๕ จะเป็นการช่วยเหลอืเฉพาะ
หน้า ยงัไมไ่ดเ้ป็นโครงการเตม็รปูแบบอยา่งในปัจจบุนั 
             พระราชด ารเิริม่แรกทีเ่ป็นโครงการช่วยเหลอืประชาชนเริม่ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระ
กรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมประมงน าพนัธุป์ลาหมอเทศจากปีนัง ซึง่ไดร้บัจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
ประมงขององคก์ารอาหาร และการเกษตร แห่งสหประชาชาต ิเขา้ไปเลีย้งในสระน ้าของพระทีน่ัง่
อมัพรสถาน และเมือ่วนัที ่๗ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพนัธุ์
ปลาหมอเทศนี้แก่ก านนัผูใ้หญ่บา้นทัว่ประเทศ เพื่อจะไดน้ าไปเลีย้งเผยแพร่ขยายพนัธุแ์ก่ราษฎรใน
หมูบ่า้นของตน เพื่อจะไดม้อีาหารโปรตนีเพิม่ขึน้ 
             โครงการพระราชด ารทิีน่บัไดว้่าเป็นโครงการพฒันาชนบทโครงการแรก เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 
๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานรถบลูโดเซอร ์ให้
หน่วยต ารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปสรา้งถนนเขา้ ไปยงับา้นหว้ยมงคล ต าบลหนิเหลก็ไฟ 
อ าเภอหวัหนิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เพื่อใหร้าษฎรสามารถสญัจรไปมา และน าผลผลติออกมา
จ าหน่ายยงัชุมชนภายนอกไดส้ะดวกขึน้  
             การด าเนินงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิใหเ้ป็นไปตามแนวพระราชด าร ิและ
บรรลุวตัถุประสงค ์มหีลกัการส าคญั ดงันี้ 
1.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 โครงการของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มุง่ช่วยเหลอื แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ทีร่าษฎร
ก าลงัประสบอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่เป็นการแกไ้ขอยา่งรบีด่วน เช่น กรณเีขตพืน้ทีอ่ าเภอ ละหานทราย 
จงัหวดับุรรีมัย ์ซึง่ เป็นเขตตดิต่อกบัประเทศกมัพูชาและเป็นพืน้ทีย่ากจนในเขตอทิธพิลของ 
ผูก่้อการรา้ยคอมมวินิสต ์ทีข่บวนการพฒันาของ รฐัยงัเขา้ไปไมถ่งึ ในช่วงระยะเวลานัน้ ภายหลงัจาก
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มโีครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิเขา้ไปด าเนินการแลว้ ปัญหาความมัน่คงทีเ่คยมอียูก่ล็ดน้อย
ถอยลง และหมดสิน้ไปในทีสุ่ด แมก้ระทัง่ปัจจุบนั โครงการทีแ่ก้ปัญหาเฉพาะหน้า และจะมผีลระยะ 
ยาวต่อไปคอื การแกไ้ขปัญหาจราจร และการป้อง กนัน ้าท่วมในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นตน้ 
2. การพฒันาต้องเป็นไปตามขัน้ตอน 
 พระองคท์รงเน้นการพฒันาทีส่รา้งความเข้มแขง็ใหชุ้มชน ในลกัษณะของการพึง่ตนเอง โดย
ทรงมพีระราชประสงคท์ีจ่ะช่วยเหลอืราษฎรตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัสถานภาพ เมือ่ราษฎร
สามารถพึง่ตนเองได ้กจ็ะสามารถออกมาสู่สงัคมภายนอกอยา่งไมล่ าบาก 
3.การพ่ึงตนเอง 
 เมือ่แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไดแ้ลว้ กจ็ะเป็นการพฒันาเพื่อให้ประชาชนอยูใ่นสงัคมไดต้าม
สภาพ ในลกัษณะของการพึง่ตนเอง ตวัอยา่งโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารทิีเ่น้นหลกั "การ
พึง่ตนเอง" เพื่อพฒันาแกไ้ข ปัญหาความยากจนของราษฎร เช่น โครงการธนาคารขา้ว โครงการ
ธนาคารโค-กระบอื และโครงการพฒันาทีด่นิตาม พระราชประสงค ์"หุบกระพง" อ าเภอชะอ า จงัหวดั
เพชรบุร ีซึง่ด าเนินการเพื่อใหป้ระชา ชนมทีีอ่ยูอ่าศยัท ากนิ และรวมตวักนัในรปูของกลุ่มสหกรณ์ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาของชุมชน และการท ามาหากนิรว่มกนั เป็นตน้ นอกจากนัน้ โครงการพฒันาอนั
เนื่องมาจากพระราช ด าร ิในระยะหลงักล็ว้นแต่เพื่อใหป้ระชาชนสามารถช่วยตัวเองได ้เพราะเป็น
โครงการ ที ่สนบัสนุนใหป้ระชาชนสามารถประกอบอาชพีใหไ้ดผ้ล และมปีระสทิธภิาพ เช่น การ 
พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร การใหก้ารอบรมความรูส้าขาต่าง ๆ ทัง้ดา้นการเกษตร และศลิปาชพี
พเิศษ เป็นตน้ 
4.การส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมยัใหม่ท่ีเหมาะสม 
 ดว้ยพระราชประสงคท์ีต่อ้งการใหร้าษฎรไดร้บัในสิง่ทีข่าดแคลน และตอ้งมตีวัอยา่งของ
ความส าเรจ็ จงึทรงพระราชทานพระราชด ารใิหจ้ดัตัง้ ศูนยศ์กึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิในทุกภูมภิาคของประเทศ เพื่อใชเ้ป็นสถานทีศ่กึษา ทดลอง วจิยั และแสวงหาความรู้
สมยัใหมท่ีร่าษฎรรบัได ้และน าไปด าเนินการเองได ้โดยตอ้งเป็นวธิกีารทีป่ระหยดั เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
 
5.การอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ 
 จากการพฒันาประเทศในช่วงทีผ่่านมา ส่งผลใหท้รพัยากรธรรมชาตเิสื่อมโทรมลงโดยมไิดม้ี
การฟ้ืนฟูขึน้มา พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจงึทรงสนพระราชหฤทยัในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นอย่างยิง่ เพราะมผีลโดยตรงต่อการพฒันาการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร 
ของราษฎรในพืน้ทีต่่างๆ 
6.การส่งเสริมและปรบัปรงุคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 จากการทีโ่ครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศไดเ้ปลีย่นไป สู่การผลติทีม่ภีาคอุตสาหกรรม 
และบรกิารเป็นหลกั ท าใหส้งัคมไทยเริม่ เปลีย่นจากสงัคมชนบท สู่ความเป็นสงัคมเมอืงมากขึน้ 
ปัญหาทีเ่กดิตามมาคอืปัญหาทางดา้นความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอ้ม พระบาทสมเดจ็พระ
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เจา้อยูห่วั ทรงมพีระราชด ารทิีจ่ะแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของการ ก าจดัน ้าเสยี ใน 
กรงุเทพมหานคร และในเมอืงหลกั ในต่างจงัหวดัดว้ยวธิกีารต่าง ๆโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิจะมชีื่อเรยีกทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงันี้ 
 โครงการตามพระราชประสงคค์อืโครงการทีท่รงศกึษา ทดลอง ปฏบิตัเิป็นการส่วน
พระองค ์จนเมือ่ทรงแน่พระราชหฤทยัว่าโครงการนัน้ จะเป็นผลดแีละเกดิประโยชน์กบัประชาชน จงึ
จะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหร้ฐับาลเขา้มารบังานต่อไป 
 โครงการหลวงพืน้ทีด่ าเนินการของโครงการหลวงส่วนใหญ่ จะอยูใ่นเขตภาคเหนือ 
เนื่องจากเป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวไทยภเูขา ซึง่พระองคท์รงพระกรณุาทีจ่ะพฒันาความเป็นอยูข่องชาว
ไทยภเูขาใหอ้ยูด่ ีกนิด ีเลกิการปลกูฝ่ิน และการท าไรเ่ลื่อนลอย อกีทัง้ยงัทรงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาและ
บ ารงุรกัษาตน้น ้าล าธารบรเิวณป่าเขา เพื่อบรรเทาอุทกภยัในเขตทีลุ่่มดา้นล่าง ซึง่การพฒันาต่างๆ 
กว่าจะเกดิผล ลว้นแต่กนิเวลานานนับสบิปี ซึง่ชาวไทยภเูขาเหล่านี้ ไดม้คีวามจงรกัภกัดใีนพระองค์
ท่าน พรอ้มทัง้เรยีกขานพระองคท์่านว่า "พ่อหลวง” และเรยีกสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ
ว่า "แมห่ลวง” รวมถงึเรยีกโครงการของทัง้สองพระองคว์่า "โครงการหลวง” 
 โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์โครงการในพระบรมราชานุเคราะห ์คอืโครงการที่
พระองคท์รงพระราชทานขอ้แนะน า หรอืแนวพระราชด ารใิหไ้ปด าเนินการ ซึง่โครงการประเภทนี้ จะ
ด าเนินการโดยหน่วยงานเอกชน เช่น โครงการพฒันาหมูบ่า้นสหกรณ์เนินดนิแดง อ าเภอทบัสะแก 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ซึง่สโมสรโรตารแีห่งประเทศไทย เป็นผูจ้ดั และด าเนินงานตามแนว
พระราชด าร ิโครงการพจนานุกรม โครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน เป็นตน้ 
 โครงการตามพระราชด าริจะเป็นโครงการทีพ่ระองคท์รงวางแผนพฒันา และทรงเสนอแนะ
ใหร้ฐับาลรว่มด าเนินการตามแนวพระราชด าร ิปัจจบุนั โครงการตามพระราชด ารนิี้ เรยีกว่า 
"โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร”ิ มลีกัษณะเป็นโครงการพฒันาในดา้นต่างๆ ทัง้เพื่อการศกึษา 
คน้ควา้ทดลองและงานวจิยั โดยโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารนิี้ มทีัง้ทีเ่ป็นโครงการระยะสัน้ 
และโครงการระยะยาว 
 ในการด าเนินการโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารนิี้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั จะ
ทรงศกึษาขอ้มลูต่างๆ อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน ทัง้การศกึษาขอ้มลูจากเอกสารและการศกึษาขอ้มลูจาก
การลงพืน้ทีจ่รงิก่อนจะลงมอืปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ทัง้นี้พระองคม์พีระราชด ารสัเกีย่วกบัการด าเนินการ
อยูเ่สมอว่า แนวพระราชด ารขิองพระองค ์เป็นเพยีงขอ้เสนอแนะ ซึง่หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ ควร
จะตอ้งน าพจิารณา วเิคราะห ์และกลัน่กรองตามหลกัวชิาการ หากมคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ
และเกดิประโยชน์คุม้ค่า จงึจะลงมอืปฏบิตัต่ิอไป แต่หากไมเ่กดิประโยชน์ ไมเ่หมาะสมทีจ่ะด าเนินการ 
กส็ามารถลม้เลกิได ้
 หน่วยงานทีม่หีน้าทีป่ระสานงานและประสานแผนต่างๆ เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานทีร่บัโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารไิปปฏบิตั ิคอืส านกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิหรอื ส านกังาน กปร. ซึง่นอกจากการประสานงานในแต่ละขัน้ตอนแลว้ 
ส านกังาน กปร. ยงัจะไดต้ดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ ทัง้นี้ ทีผ่่านมา 
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จะเสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการต่างๆ เหล่านัน้เมื่อมโีอกาส เพื่อ
ทอดพระเนตรความก้าวหน้า และตดิตามผลงานต่างๆ ดว้ยพระองคเ์อง 
             โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารทิีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกังานคณะกรรมการ
พเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ – ๒๕๔๖ มี
จ านวน ๓,๒๙๘ โครงการ แยกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได ้๘ ประเภท คอื 
 1. การเกษตรแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร จะทรงเน้นในเรือ่งของการคน้ควา้ ทดลอง และวจิยัหาพนัธุพ์ชื
ใหม่ๆ  ทัง้พชืเศรษฐกจิ พชืสมนุไพร รวมถงึการศกึษาเกี่ยวกบัแมลงศตัรพูชื และพนัธุส์ตัวต่์างๆ ที่
เหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่นัน้ๆ ซึง่แต่ละโครงการจะเน้นใหส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ มรีาคาถูก ใช้
เทคโนโลยงี่าย ไมส่ลบัซบัซอ้น เกษตรกรสามารถด าเนินการเองได ้นอกจากนี้ ยงัทรงพยายามไม่ให้
เกษตรกรยดึตดิกบัพชืผลทางการเกษตรเพยีงอย่างเดยีว เพราะอาจเกดิปัญหาอนัเน่ืองมาจากความ
แปรปรวนของสภาพดนิฟ้าอากาศ หรอืความแปรปรวนทางการตลาด แต่เกษตรกรควรจะมรีายได้
จากดา้นอื่นนอกเหนือไปจากการเกษตรเพิม่ขึน้ดว้ย เพื่อจะไดพ้ึง่ตนเองไดใ้นระดบัหนึ่ง 
 2.ส่ิงแวดล้อมปัญหาสิง่แวดลอ้ม ถอืเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะตอ้งไดร้บัการด าเนินการแก้ไขควบคู่
ไปกบัการพฒันาความเจรญิกา้วหน้า เพราะยิง่มคีวามเจรญิกา้วหน้า ยอ่มหมายถงึปัญหาสิง่แวดลอ้ม
ยิง่ก่อตวัและทวคีวามรุนแรงมากขึน้เป็นเงาตามกนัไป ซึง่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิจะเป็น
วธิกีารทีจ่ะท านุบ ารุง และปรบัปรงุสภาพทรพัยากร และสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ในดา้นต่างๆ เช่น การ
อนุรกัษ์ และพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิดนิ น ้า และป่าไม้ 
 3.การสาธารณสขุโครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัพระราชทาน ใหก้บัประชาชนใน
ระยะแรก ๆ ลว้นแต่เป็นโครงการ ดา้นสาธารณสุข เพราะพระ องคท์รงเหน็ว่า หากประชาชนมี
รา่งกายทีส่มบูรณ์ แขง็แรง จะน าไปสู่สุขภาพจติทีด่ ีและส่งผลใหก้ารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดไีป
ดว้ย พระองคจ์งึทรงใหค้วามส าคญักบังานดา้นสาธารณสุขเป็นอย่างมาก 
 4.การส่งเสริมอาชีพโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิเมือ่ไดด้ าเนินการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องโครงการแลว้ จะเกดิการส่งเสรมิอาชพีแก่ราษฎรใน พืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยเฉพาะศูนย์
ศกึษาการพฒันาทัง้หลายนัน้ จดัตัง้ขึน้มาเพื่อใหม้กีารศกึษา คน้ควา้ ทดลอง วจิยั เพื่อแสวงหา
แนวทาง และวธิกีารพฒันาดา้นต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม และการประกอบอาชพีของ
ราษฎรในภมูภิาคนัน้ๆ เพื่อใหร้าษฎรน าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างจรงิจงั ส่วนโครงการประเภทการส่งเสรมิ
อาชพีโดยตรงนัน้กม็จี านวนไมน้่อย ทัง้นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลอื ใหป้ระชาชนสามารถพึง่ตนเองได ้จงึ
ไดม้โีครงการเกี่ยวกบัประเภทการส่งเสรมิอาชพีโดยตรง 
 5.การพฒันาแหล่งน ้าการพฒันาแหล่งน ้าเพื่อการเพาะปลกูหรอืการชลประทาน นับว่า เป็น
งานทีม่คีวามส าคญั และมปีระโยชน์อย่างยิง่ส าหรบัประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเกษตรกร
จะสามารถท าการเพาะปลกูไดอ้ยา่งสมบรูณ์ตลอดปี เนื่องจากพืน้ทีเ่พาะ 
ปลกูในปัจจบุนัส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีน่อกเขตชลประทาน ซึง่ต้องอาศยัเพยีงน ้าฝน และน ้าจากแหล่งน ้า
ธรรมชาตเิป็นหลกั ท าใหพ้ชืไดร้บัน ้าไมส่ม ่าเสมอ และไมเ่พยีงพอ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรง
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ใหค้วาม สนพระราชหฤทยั เกีย่วกบัการพฒันาแหล่งน ้า มากกว่าโครงการพฒันาอนัเนื่องมาจาก 
พระราชด ารปิระเภทอื่น  
 6.การคมนาคมส่ือสารโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิดา้นคมนาคมสื่อสาร ส่วนใหญ่ 
จะเป็นโครงการเกี่ยวกบัปรบัปรงุถนนหนทาง การก่อสรา้งถนนเพื่อการ สญัจรไปมาไดส้ะดวกและ
ทัว่ถงึ การคมนาคมเป็นปัจจยัพืน้ฐานที ่ส าคญัของการน าความเจรญิไปสู่ชนบท การสื่อสาร ตดิต่อที่
ดยีงัผล ส าคญัท าใหเ้ศรษฐกจิของราษฎรในพืน้ทีด่ขี ึน้ ราษฎรกม็คีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
 7.สวสัดิการสงัคมโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิดา้นสวสัดกิารสงัคม จะเป็น
โครงการเพื่อช่วยเหลอืราษฎรใหม้ทีีอ่ยูอ่าศยั ทีท่ ากนิ และได ้รบัสิง่อ านวยความสะดวกขัน้พืน้ฐานที่
จ าเป็น ในการด ารงชวีติ ซึง่จะท าใหร้าษฎรมชีวีติความเป็นอยูด่ขี ึน้ สามารถด ารงชวีติอยูด่ว้ยความ
ผาสุก 
 8. อ่ืนๆโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารปิระเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ โครงการ อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด ารทิีน่อกเหนือจากโครงการทัง้ ๗ ประเภท ที ่ระบุมาแลว้ขา้งตน้ เช่น โครงการศูนยศ์กึษา
การพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารทิัง้หลาย โครงการก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัน ้าทะเลกดัเซาะอนั
เนื่องมาจากพระราชด าร ิจงัหวดัเพชรบุร ีนอกจากนัน้ยงั รวมถงึโครงการดา้นการศกึษา การวจิยั 
การจดัและพฒันาทีด่นิ เป็นตน้ 
ทีม่า: http://region6.prd.go.th/main.php?filename=royal_project 

 
ปัจจุบนัโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิแบ่งออกเป็น 8 ประเภท  โดยกระจายอยู่ทุก

ภูมภิาคทัว่ประเทศ โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารทิีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของส านักงาน กปร. 
ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2525-2551 มจี านวน 4,404 โครงการ /กจิกรรม แยกตามประเภท และรายภาค
ไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

 
ประเภทโครงการ จ านวนโครงการ / กิจกรรม 

  1.  การพฒันาแหล่งน ้า 1,579  โครงการ / กจิกรรม 
  2.  การเกษตร 536  โครงการ / กจิกรรม 
  3.  สิง่แวดลอ้ม 1,039  โครงการ / กจิกรรม 
  4.  ส่งเสรมิอาชพี 343  โครงการ / กจิกรรม 
  5.  สาธารณสุข 49  โครงการ / กจิกรรม 
  6.  คมนาคม 115  โครงการ / กจิกรรม 
  7.  สวสัดกิารสงัคม 166  โครงการ / กจิกรรม 
  8.  โครงการส าคญั และอื่นๆ 577  โครงการ / กจิกรรม 
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ภาค จ านวนโครงการ / กิจกรรม 
  กลาง 1,024 โครงการ / กจิกรรม 
  ตะวนัออกเฉียงเหนือ 929  โครงการ / กจิกรรม 
  เหนือ 1,221  โครงการ / กจิกรรม 
  ใต ้ 807  โครงการ / กจิกรรม 
  ไมร่ะบุภาค 343  โครงการ / กจิกรรม 
  งบบรหิาร 80  โครงการ / กจิกรรม 
  รวม 4,404 โครงการ / กิจกรรม 

 
ตวัอย่างโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

1.โครงการหลวง 2.โครงการเศษรฐกจิชุชนบนพืน้ทีส่งู 
3.โครงการเกี่ยวกบั การปลกูขา้ว 4.โครงการศลิปาชพีพเิศษ 
5.โครงการสรา้งบา้นเลก็ในป่าใหญ่ 6.โครงการ ส่งเสรมิการปลกูหมอ่นเลีย้งไหม 
7.โครงการพชืสมุนไพร 8.โครงการปลกู พชื/ผลไม ้
9.โครงการส่งเสรมิการเลีย้งสตัว ์  
10.โครงการส่งเสรมิการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั 
11.โครงการตามพระราชด ารหิมูบ่า้นสหกรณ์   
12. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
13.โครงการการพฒันาและรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝกอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
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ใบงาน 
เร่ือง โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 
 ใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่วางแผน แบ่งงาน และมอบหมายสมาชกิช่วยกนัด าเนินการ รว่มกนัสบืคน้
ขอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิทีม่คีวามส าคญัต่อประชาชนหมูม่าก 
และหมูล่กูเสอืมคีวามสนใจ หมูล่ะ 1 โครงการ โดยตกลงกบัหมูอ่ื่นไมใ่หห้วัขอ้ซ ้ากนัส่งตวัแทน
น าเสนอในกองลกูเสอืครัง้ต่อไป ใหเ้วลารายงานหมูล่ะไมเ่กนิ 8 นาท ี โดยจะมกีารตดัสนิว่าหมูใ่ด
น าเสนอขอ้มลูทีเ่ขา้ใจไดด้ ีและใชส้ื่อไดน่้าสนใจทีสุ่ด 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 
    เร่ือง ความหมายของค าว่า สปิริต 
 Derek Anthony Redmond เป็นนักวิง่เจา้ของสถติใินการวิง่ 400 เมตรของสหราชอาณาจกัร 
และได้เหรยีญทองจากการแข่งขนั 4x400 เมตรจากการแข่งขนั World Championships, European 
Championships และ Commonwealth Games จากสหราชอาณาจกัรตอนนี้เขาแขวนรองเท้าแล้ว 
 แต่เหตุการณ์ที่ท าให้ผู้คนทัง้โลกจดจ าเขาคือ Olympics Games ที่ Barcelona ในปี 1992 
เขาคือหนึ่งในตัวเต็งในการแข่งขนัครัง้นี้หลงัจากรอคอยมา 4 ปี เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น 
เอน็รอ้ยหวายของเขาเกดิมปัีญหา เขาทรุดตวัลงและรอ้งไหห้ลงัจากนัน้ไม่กี่วนิาทเีขาตดัสนิใจลุกขึน้ 
และวิ่งต่อเมื่อระยะทางเหลือประมาณ 100 เมตร คุณพ่อของเค้าก็มาช่วยประคองเข้าเส้นชัย 
 สีปี่แห่งการรอคอย ความฝันของเคา้จบลงดว้ยน ้าตาและความเสยีใจแต่ spirit ทีย่ ิง่ใหญ่ของ
เคา้ไดร้บัการปรบมอื หรอื Standing Ovation ของผูช้มทัง้สนามและคนทัง้โลกกไ็ดเ้ขา้ใจความหมาย
ของค าว่า spirit มากขึน้โลกไดจ้ดจ าเขาไปอกีนานแสนนานในฐานะ "ผูช้นะ" ตวัจรงิ 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า:  ชยัชนะ อาจน ามาทัง้ความสุขและความทุกข ์

 

เร่ือง เต่ากบันกอินทรี 

นานมาแลว้ยงัมเีต่าตวัหนึ่งชอบแหงนหน้ามองดนูกนานาชนิดทีก่ าลงับนิไปมาบนทอ้งฟ้าดว้ย
ความอจิฉา  มนันึกอยากจะบนิไดเ้ช่นนัน้บา้ง  ขณะทีม่นัก าลงัเดนิครุน่คดิหาวธิทีีจ่ะบนิไดอ้ยู่นัน้  มนั
กเ็หน็นกอนิทรตีวัหนึ่งบนิมาเกาะทีก่อ้นหนิไมห่่างจากมนันกั  เต่ารบีคลานเขา้ไปหาทนัท ี “ท่านนก
อนิทรที่านจะช่วยใหข้า้บนิไดอ้ยา่งท่านไดห้รอืไม่”  เต่าถาม  “ท่านจะบนิไดอ้ยา่งไร  ในเมือ่ท่านไมม่ี
ปีก”  นกอนิทรบีอก  “แต่ถา้ท่านช่วยขา้  ขา้ตอ้งบนิไดอ้ยา่งแน่นอน  เพยีงแต่ท่านพาขา้ขึน้ไปบน
ทอ้งฟ้าเท่านัน้  แลว้ขา้กจ็ะบนิของขา้เอง”  เต่าพดู  ในตอนแรกนกอนิทรปีฏเิสธ  แต่เต่ากเ็ฝ้าออ้น
วอนจนนกอนิทรใีจอ่อน  มนัจงึใชอุ้ง้เลบ็ทัง้สองยกตวัเต่าบนิขึน้ไปบนทอ้งฟ้า  “พอขา้ปล่อยท่าน  
ท่านกบ็นิเลยนะ”  นกอนิทรบีอกแลว้กป็ล่อยตวัเต่าลงมา  แต่แทนทีจ่ะบนิ  ร่างของเต่ากลบัรว่งหล่น
ลงมาจากทอ้งฟ้าลงมากระแทกกบักอ้นหนิเตม็แรง  ขาดใจตายทนัท ี

 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า: จะท าอะไรควรรูจ้กัประมาณตน 

ท่ีมาของเร่ือง :  www.muengthai.com/เต่ากบันกอนิทร/ี 
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แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของลกูเสือ 
เร่ือง...................................................................................... 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้……………… 
 

ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
 

รายการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

รวม 

 

ความสามคัคี 
การแสดง

ความคิดเหน็ 
ความมี

ระเบียบวินัย 

ความตัง้ใจ
ในการ
ท างาน 

อธิบาย
โครงการอนั
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

ผลการ
ประเมิน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่
ผ่าน
เกณฑ์ 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

 
 

ลงชื่อ.................................................ผูป้ระเมนิ 

(........................................................) 

เกณฑก์ารประเมินคณุภาพคะแนน 

ประเมนิการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มของลกูเสอืผ่านเกณฑก์ารประเมนิ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป  
ผ่านเกณฑ ์

รายการประเมิน คุณภาพ 
4 3 2 1 

การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลุ่มของลกูเสอื 
 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
ครบถว้นและใหค้วาม
ร่วมมอืในการท า
กจิกรรมโดยไมต่อ้ง
ตกัเตอืน 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดได้
บางส่วนและใหค้วาม
ร่วมมอืในการท า
กจิกรรมโดยมกีาร
ตกัเตอืนเป็นบางครัง้ 

อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนด
บางส่วนแต่ยงัไมช่ดัเจน
และใหค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรมโดยมี
การตกัเตอืนเป็น
บางครัง้ 

ไมส่ามารถ 
อธบิายเนื้อหาไดต้าม
ประเดน็ทีก่ าหนดและ
ไมใ่หค้วามร่วมมอืใน
การท ากจิกรรม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ) ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 7  ประเมินผล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24  การประเมินผล     เวลา  1  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถรบัการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันาได ้
1.3 เพื่อใหล้กูเสอืสามารถเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัการประเมนิได ้

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

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

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

4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่าน
กจิกรรมลกูเสอื 

4.3 ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเองใน
ส่วนทีไ่ม่มัน่ใจ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 

5.  การประเมินผล 
การประเมนิตนเองของลกูเสอื ในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัการประเมนิผลกจิกรรม

ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
6.  เคร่ืองมือการประเมินผล 
 6.1 แบบประเมนิตนเองของลกูเสอื 
 6.2 แบบประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติของลกูเสอืส าหรบัผูก้ ากบัลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 24 
 

 1. การประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 

Flow Chartกระบวนการประเมินผลลกูเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกูเสอืเรยีนรูจ้ากกจิกรรม 
ลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ตดัสนิผลการเรยีนรูผ้่านเกณฑ ์

ผลการประเมนิ 

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

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

 

ผูก้ ากบัประเมนิผลเรยีนของ
ลกูเสอืทีร่ว่มกจิกรรม 

- ซ่อมเสรมิ 
- พฒันาซ ้า 

รบัเครือ่งหมายชัน้ลกูเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือ 

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

ท่ี รายการท่ีรบัการประเมิน 
เกณฑท่ี์

สถานศึกษา
ก าหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเหน็ 
ครบ/
ผา่น 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน 

การพฒันา 

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

ไมน้่อยกว่า 
24ชัว่โมง/ ปี 

 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 
8ครัง้/ ปี 
4ครัง้/ ปี 
1 ครัง้/ ปี 

   

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

 
ไมน้่อยกว่า 
6รายการ/ ปี 
2รายการ/ ปี 
2รายการ/ ปี 

   

3 3. มคีวามพรอ้มเขา้รบัการทดสอบเพื่อ
เลื่อนชัน้และรบัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ
ลกูเสอืวสิามญั 
3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5............................................. 

    

ผา่นและพร้อม     
 

สรปุ  ฉนัมัน่ใจว่าผ่าน  ฉนัมคีวามพรอ้มใหป้ระเมนิ   ฉนัยงัไมพ่รอ้ม 



212 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

สรปุผลการประเมินตนเอง 
1. ด้านทกัษะลูกเสือ  

 

☺   
 

มัน่ใจมากว่าจะ
ผ่านการประเมนิ 

พรอ้มแลว้ ไมแ่น่ใจ ตอ้งขอความ
ช่วยเหลอืจาก 
ผูก้ ากบัลกูเสอื 

งนุงง 
ไมเ่ขา้ใจ 

 
 

  มัน่ใจมาก พรอ้มรบัการประเมนิเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
  พรอ้มรบัการประเมนิ 
 ไมแ่น่ใจ 
  ยงัตอ้งพฒันา/ ซ่อมเสรมิบางเรือ่ง 
 ตอ้งการความช่วยเหลอืจากผูก้ ากบัลกูเสอื 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผูป้ระเมนิ 
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แบบประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตของลกูเสือส าหรบัผูก้  ากบัลูกเสือ 
 

ค าช้ีแจงใหผู้ต้อบท าแบบประเมนิทุกขอ้โดยแต่ละขอ้ใหท้ าเครือ่งหมาย/ ลงในช่องทีต่รงกบัความ 
    เป็นจรงิ 
 
2.1พฤติกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

4.  ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพและไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อ 
ตามฤดกูาล 

  

5.  ลกูเสอืรูจ้กัรกัษาสุขภาพและปฏเิสธสิง่เสพตดิ   

6.  ลกูเสอืรูจ้กัแกปั้ญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลอื/ แจง้เหตุเมือ่ประสบเหตุ
วกิฤต 

  

7. ลกูเสอืมสี่วนสงูและน ้าหนกัตามเกณฑม์าตรฐาน   

8. ลกูเสอืมทีกัษะในการสื่อสารไดถู้กกาลเทศะและไมก่้าวรา้วรุนแรง   
 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 

☺   
ฉนัมทีกัษะชวีติ 

 
ฉนัจะมทีกัษะชวีติ 

ถา้แกไ้ขปรบัปรงุพฤตกิรรม 
ฉนัตอ้งพฒันาตนเองอกีมาก 
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2.2พฤติกรรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้   

2. ลกูเสอืรว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์   

3. ลกูเสอืช่วยตนเองและครอบครวัได ้   
4. ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพ ไมด่ื่มน ้าอดัลมขนมกรบุกรอบ 
ไมร่บัประทานขนมหวานเป็นประจ า 

  

5. ลกูเสอืรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และไมต่ดิเกม   

6. ลกูเสอืประพฤตตินเหมาะสมกบัเพศและวยัมทีกัษะการสรา้ง 
สมัพนัธภาพและการสื่อสารไมก่า้วรา้วรุนแรง 

  

7. ลกูเสอืแสดงออกถงึความซื่อสตัย ์รูจ้กัแกปั้ญหา หรอืใหค้วาม 
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

  

8. ลกูเสอืมนี ้าหนกัและส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

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

รายการประเมิน 1 2 
1. ลกูเสอืพฒันาตนเองใหม้ทีกัษะในการท ากจิกรรมลกูเสอื 
   ตามความสนใจและไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 

  

2. ลกูเสอืท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครวั  
   สถานศกึษา ชุมชน และสงัคม 

  

3. ลกูเสอืใชเ้วลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ท ากจิกรรม อนุรกัษ์ส่งเสรมิจารตีประเพณี
ศลิปวฒันธรรมไทย 

  

4. ลกูเสอืรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาและรูจ้กัใชป้ระโยชน์จาก  Internet   

5. ลกูเสอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืปรบัปรงุและพฒันาตนเองได้ 
เหมาะสมกบัเพศวยัไมก่้าวรา้วรนุแรง 

  

6. ลกูเสอืท ากจิกรรมหรอืโครงการประหยดัพลงังาน/ทรพัยากร   

7. ลกูเสอืมกีารออม หรอืท าบญัชรีายรบั รายจา่ยอยา่งต่อเนื่อง   
8. ลกูเสอืไมเ่คยประสบอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

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

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

3. ลกูเสอืรูจ้กัวธิป้ีองกนัความเสีย่งทางเพศ   
4. ลกูเสอืใชเ้วลากบัสื่อไอทไีดอ้ยา่งเหมาะสม   
5. ลกูเสอืตระหนกัถงึพษิภยัและหลกีเลีย่งจากสิง่ยาเสพตดิ   

6. ลกูเสอืมคี่านิยมสุขภาพ ดา้นอาหาร และความงามทีเ่หมาะสม   

7. ลกูเสอืท างานหารายไดร้ะหว่างเรยีน   

8. ลกูเสอืไมม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วและไมก่่อเหตุรนุแรง   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

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

การประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ* 
 

1. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน ก าหนดใหก้จิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จกัการเสียสละ  บ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมและ
ด าเนินวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภูมคิุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยั
ของลกูเสอื 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีดว้ย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลกูเสือ 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนที่ลูกเสอืทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื  40 ชัว่โมง
ต่อปีการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมปีระเดน็/สิง่
ทีต่อ้งประเมนิดงันี้ 
 1. เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2. การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิน้งาน / พฤตกิรรม / คุณลกัษณะของผู้เรยีน ทีป่รากฏจากการเรยีนรูห้รอืการ
เปลีย่นแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวมของกจิกรรมลกูเสอืกไ็ด้ 
เอกสารอา้งองิกระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพมิพช์มุนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายกจิกรรมมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสอืให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศกึษา
ก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดดว้ยวธิกีารที่หลากหลาย เน้นการมสี่วนร่วม
ในการปฏบิตักิจิกรรม 

 

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอื 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 
ผ่าน 

จดักจิกรรมลกูเสอื 
ตามคู่มอืการจดักจิการลกูเสอืที่

เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 

ประเมนิผลการเรยีนรู ้

สรปุผลการประเมนิ/ 
ตดัสนิผลการเรยีนรู ้

ผลการประเมนิ 

รายงาน / สารสนเทศ 

ซ่อมเสรมิ 

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

จดัพธิปีระดบัเครือ่งหมายลูกเสอื 
ตามประเภทลกูเสอื 
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  1.3 ลูกเสอืทีม่เีวลาการเขา้ร่วมกจิกรรม มกีารปฏบิตักิจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / 
คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดเป็นผูผ้่านการประเมนิรายกจิกรรมและน าผลการประเมนิ
ไปบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4 ลูกเสอืที่มผีลการประเมนิไม่ผ่านในเกณฑเ์วลาการเขา้ร่วมกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ผูก้ ากบัลูกเสอืต้องด าเนินการ
ซ่อมเสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานัน้ ๆ ยกเว้นมเีหตุ
สุดวสิยัใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสถานศกึษา 
 2.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อการตดัสนิใจ 
  การประเมนิกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสนิควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดบัทาง
ลูกเสอืและจบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อสรปุผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้
ระดบัลูกเสอืและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดบัการศึกษา โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1 ก าหนดให้มีผู้รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ลกูเสอืของลกูเสอืทุกคนตลอดระดบัการศกึษา 
  2.2 ผู้ร ับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็น
รายบุคคล รายหมู ่ตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
เกณฑก์ารตดัสิน 
 1.  ก าหนดเกณฑก์ารประเมนิตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว ้2 ระดบั 
คอืผ่าน และ ไมผ่่าน 
 2.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิรายกจิกรรม 
      ผ่าน หมายถงึ ลกูเสอืมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏบิตักิจิกรรมและมผีลงาน 
/ ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
      ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสอืมเีวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบตัิ
กจิกรรมหรอืมผีลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนด 
 3.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายปี / รายภาค 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมผีลการประเมนิระดบั “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคญัตามหลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนด  รวมถงึหลกัสตูรลกูเสอืทกัษะชวีติ 
       ไม่ผ่าน หมายถงึ ลูกเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไม่ผ่าน” ในกจิกรรมส าคญัที่หลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลูกเสอืเพื่อจบหลกัสูตรลูกเสอืแต่ละประเภทเป็น 
รายชัน้ปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดับการศึกษานัน้ 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
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2. การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติและคุณลกัษณะทางลกูเสอื 
 2.1 ความสามารถทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2 พฤตกิรรมทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ลกูเสอืส ารอง 
   (1) มทีกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
   (2) พึง่ตนเอง ดแูลตนเองได ้
   (3) รูจ้กัรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
   (4) ไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อตามฤดกูาล 
   (5) ปฏเิสธสิง่เสพตดิทุกชนิด 
   (6) พดูจาสื่อสารเชงิบวก ไม่กา้วรา้วรุนแรง 
   (7) แกปั้ญหาเฉพาะหน้าได ้
   (8) ใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวกิฤต ิ
  2) ลกูเสอืสามญั 
   (1) มทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้ 
   (2) รว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ดว้ยจติอาสา 
   (3) พึง่ตนเองและช่วยเหลอืครอบครวั 
   (4) ไมด่ื่มน ้าอดัลม 
   (5) ไมร่บัประทานขนมหวานและขนมกรบุกรอบ 
   (6) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (7) รูจ้กัพดูเชงิบวก ไมพ่ดูก้าวรา้วรุนแรง 
   (8) มคีวามซื่อสตัย ์ไมโ่กหก 
   (9) รูจ้กัแก้ปัญหาดว้ยสนัตวิธิ ี
   (10) มนี ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน 
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  3) ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ 
   (1) มทีกัษะในการท ากจิกรรมตามความสนใจ 

  (2) มจีติอาสาท าประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้บัครอบครวั 
สถานศกึษา ชุมชน สงัคม 

   (3) ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
   (4) รว่มกจิกรรมส่งเสรมิอนุรกัษ์ประเพณ ีศลิปวฒันธรรมไทย 
   (5) มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์การยบัยัง้ไมเ่ป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   (6) มทีกัษะการใชป้ระโยชน์จาก Internet 
   (7) มผีลงาน/ โครงการการประหยดัพลงังาน/ ทรพัยากร 
   (8) มกีารออมหรอืท าบญัชรีายรบั รายจ่ายของตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

  (9) มทีกัษะการหลกีเลีย่ง ลอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ 
   (10) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิทุกประเภท 
  4) ลกูเสอืวสิามญั 
   (1) มผีลงาน/ โครงการเฉพาะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเอง/ สงัคม 

  (2) มจีติอาสาและบรกิาร 
   (3) รูว้ธิป้ีองกนั/ และหลกีเลีย่งความเสีย่งทางเพศ 

  (4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อยา่งเหมาะสม ไมเ่กดิความเสยีหายต่อวถิชีวีติปกติ
ของตนเอง 

   (5) ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เสพตดิ 
   (6) มคี่านิยมดา้นสุขภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีตามมา 

  (7) มคี่านิยมดา้นการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม ไมเ่กดิผลเสยีหาย
ตามมา 

   (8) มคี่านิยมดา้นความงามทีเ่หมาะสมไมเ่กดิผลเสยีหายตามมา 
  (9) ไมม่พีฤตกิรรมก้าวรา้วและก่อเหตุรนุแรง 
 

อ้างอิงจาก ผลลพัธก์ารจดักจิกรรมลกูเสอื คู่มอื  Bench Marking 
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บนัทึกหลงัการสอน 
1. ดา้นความรู ้

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

2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์

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

 

      ลงชื่อ....................................................... ผูส้อน 
                (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิากา. 

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

 

ลงชื่อ................................................................... 
    (...........................................) 
                 หวัหน้าฝ่ายงานวชิาการ 
 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
......................................................................................................................................................  

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

ลงชื่อ................................................................... 
                (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

ลงชื่อ................................................................... 
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่(เครือ่งหมายลูกเสือชัน้พิเศษ)  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

หน่วยท่ี 8  พิธีการ     
แผนการจดักิจกรรมท่ี 25   การประดบัเครื่องหมายลกูเสือชัน้พิเศษ    
                                เคร่ืองหมายวิชาพิเศษสายยงยศ             เวลา  1  ชัว่โมง  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถเขา้รบัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษได้  
2.  เน้ือหา 

เครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
เครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืพรอ้มกนัในหอ้งประชุม 
4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นประธานจดุธปูเทยีนบูชาพระรตันตรยั และถวายสกัการะแด่พระรปู

รชักาลที ่6ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัถวายราชสดุด ี
4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืกล่าวถงึการไดร้บัอนุมตัใิหม้สีทิธิป์ระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ  

เครือ่งหมายวชิาพเิศษ  สายยงยศ  พรอ้มทัง้ใหโ้อวาทกบัลกูเสอื 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ  เครือ่งหมายวชิาพเิศษใหก้บัลกูเสอื  

ทุกคนและแสดงความชื่นชมยนิดกีบัลกูเสอืทุกคน 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัทบทวนค าปฏญิาณ 

5.  การประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมจากการเขา้รว่มกจิกรรม 

6. บนัทกึหลงัการจดักจิกรรม 
  แบบบนัทกึการจดักจิกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 25 
พิธีประดบัเคร่ืองหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 

  พธิปีระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษควรมอบในโอกาสทีล่กูเสอืสามญัรุ่นใหญ่
สามารถทีป่ฏบิตัจินเขา้เกณฑไ์ดร้บัเครือ่งหมายชัน้พเิศษ ซึง่เป็นความภาคภูมใิจของผูท้ีไ่ดร้บั
เครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษเพื่อทีจ่ะไดเ้ลื่อนชัน้ไปเรยีนหลกัสตูรลกูเสอืหลวง ใหป้ฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี้ 
 
พิธีทางศาสนา 
  1.เมือ่ประธานเดนิทางมาถงึบรเิวณพธิ ีใหพ้ธิกีรสัง่ "ลกูเสอื ตรง" 
  2.พธิกีรเชญิประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั 
 
พิธีถวายราชสดดีุ 
  1.ประธานเดนิไปยงัหน้าพระบรมรปู ท าความเคารพ(วนัทยหตัถ)์  รบัพวงมาลยัหรอื
ช่อดอกไมจ้ากเจา้หน้าที ่ถวายไวบ้นพานทีห่น้าพระบรมรปู แลว้จดุเทยีน จดุธปู ตามล าดบั
(เทยีนอยูด่า้นขวาของประธาน) 
             2. เสรจ็แลว้ลงนัง่คุกเขา่ ประนมมอื ถวายบงัคม ๓ ครัง้ แลว้ลุกขึน้ยนื ท าความ
เคารพ(วนัทยหตัถ)์  อกีครัง้หนึ่ง                 
  3. ประธานถอย 1 กา้ว นัง่เตรยีมถวายราชสดุด ีกา้วเทา้ซา้ยไปขา้งหน้าครึง่กา้ว
คุกเขา่ลง ตัง้เขา่ซา้ยนัง่ลงบนสน้เทา้ขวา มอืขวาแบคว ่าวางลงบนเข่าขวา แขนซา้ยวางพาดบน
เขา่ซา้ยเอยีงไปทางขวาเลก็น้อย ใหก้ม้หน้าเลก็น้อย เมื่อพธิกีรรอ้งเพลงราชสดุดใีหร้อ้งรบัจน
เพลงจบ (ถา้ถอืหมวกอยูด่ว้ยใหป้ฏบิตัติามคู่มอืระเบยีบแถวของส านกังานคณะ
กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต)ิ 
  4. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและแขกรบัเชญิอื่น ๆ ปฏบิตัดิงันี้ 

 4.1 เมือ่ประธานเดนิไปจดุธปูเทยีนบชูาพระบรมรปู ทุกคนยนือยู่ในท่าตรง            
4.2 เมือ่ประธานลงนัง่คุกเข่าถวายบงัคม ใหทุ้กคนนัง่ลงในท่าเตรยีมถวายราช

สดุด ี          
4.3 เมือ่ประธานถอยมานัง่ในท่าเตรยีมถวายราชสดุด ีพธิกีรจะน าถวายราชสดุด ี

ใหทุ้กคนรอ้งตามพรอ้มกนั 
5.เมือ่จบเพลงถวายราชสดุดแีลว้พธิกีรจะสัง่ใหทุ้กคน “ลุก” ทุกคนลุกขึน้ยนื  
6.พธิกีรเชญิประธาน ไปยงัแท่นรบักล่าวรายงาน 
7.หวัหน้างานกจิกรรมลกูเสอืกล่าวรายงานและกล่าวเชญิประธานประกอบพธิี

ประดบัเครือ่งหมายชัน้พเิศษ 
8.พธิกีรเชญิประธานในพธิปีระกอบพธิปีระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 

แนวปฏิบติัของลูกเสือผูเ้ข้ารบัการประดบัเคร่ืองหมายลกูเสือชัน้พิเศษ 
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  1.ใหล้กูเสอืทีเ่ขา้เกณฑไ์ดร้บัเครือ่งหมายชัน้พเิศษ จดัแถวตอนหมูย่นือยูห่น้ากอง
ลกูเสอื หนัหน้าเขา้หาผูท้รงคุณวุฒทิีจ่ะท าพธิปีระดบัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
  2.ลกูเสอืผูร้บัเครือ่งหมายชัน้พเิศษเดนิตรงมาหาผูท้รงคุณวุฒ ิท าความเคารพดว้ย
การท าวนัทยหตัถ ์คอ้มตวักา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้าเพื่อใหผู้ท้รงคุณวุฒปิระดบัเครือ่งหมาย
ลกูเสอืชัน้พเิศษ ทีก่ึง่กลางกระเป๋าเสือ้ขา้งขวา 
  3.ลกูเสอืผูร้บัเครือ่งหมายลูกเสอืชัน้พเิศษ ท าความเคารพดว้ยการท าวนัทยหตัถ ์ยืน่
มอืซา้ยออกไปสมัผสักบัมอืซา้ยของประธาน เมือ่เสรจ็แลว้ใหท้ าขวาหนั กลบัมายนืทีเ่ดมิ 
  4.เมือ่มอบเสรจ็ทุกคนแลว้ประธานกล่าวใหโ้อวาทและแสดงความยนิดต่ีอผูท้ีไ่ดร้บั
เครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ และใหก้ล่าวทบทวนค าปฎญิาณ ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืทีม่ารว่มใน
พธิเีขา้มาจบัมอืแสดงความยนิด ี
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บนัทึกหลงัการจดักิจกรรม 
1. ดา้นความรู ้

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

2. ดา้นการปฏบิตังิาน 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  

3. ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
4. ปัญหา / อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

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

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

 

      ลงชื่อ....................................................... ผูส้อน 
                  (.............................................) 
 
บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของหวัหน้ากลุ่มงานวชิากา. 

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

 

ลงชื่อ................................................................... 
    (...........................................) 
                 หวัหน้าฝ่ายงานวชิาการ 
 

บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของรองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
......................................................................................................................................................  

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

ลงชื่อ................................................................... 
                (...........................................) 
             รองผูอ้ านวยการฝ่ายวชิาการ 
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บนัทกึความเหน็ขอ้เสนอแนะการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู ้ของผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
ลงชื่อ ...................................................................  
    (...............................................) 
           ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................... 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต 
  

ความหมายและองคป์ระกอบทกัษะชีวิต  
ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ าเป็นต่อการปรบัตวัในการเผชญิปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถด าเนินชวีติท่ามกลางสภาพสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้ในปัจจุบนั และเตรยีมพรอ้ม
ส าหรบัการเผชญิปัญหาในอนาคต 
 องค์ประกอบทกัษะชีวิต ม ี12 องค์ประกอบ จดัเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤตกิรรมการเรยีนรู้  
3 ดา้น ดงันี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ป ญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที ่1 องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ 

 
1. ด้านพทุธิพิสยั จดัไวต้รงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองคป์ระกอบรว่มและเป็นพืน้ฐาน

ของทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 - ความคิดวิเคราะหวิ์จารณ์ เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ประเมนิ 

ขอ้มลู ขา่วสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 
 - ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไม่

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

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

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

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

 - ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นความรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและมี
ส่วนรบัผดิชอบในความเจรญิหรอืเสื่อมของสงัคมนัน้ คนทีเ่หน็คุณค่าตนเองจะมแีรงจงูใจทีจ่ะท าดกีบั
ผูอ้ื่นและสงัคมส่วนรวมมากขึน้ จงึจดัเขา้คู่กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

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

ค าพดูและภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรูส้กึนึกคดิของตนเอง และสามารถรบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิ 
ความตอ้งการ ของอกีฝ่ายหนึ่ง มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

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

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

ชวีติประจ าวนั ดว้ยทกัษะชวีติ 12  องคป์ระกอบ ใหก้บัเดก็ทุกคน  
 ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกีย่วกบัการป้องกนัปัญหาเฉพาะเรือ่งส าหรบัเดก็กลุ่มเสีย่ง โดยมคีรทูีป่รกึษาและระบบดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีนรองรบั 
 
ทกัษะชีวิตกบัการพฒันาเยาวชน  

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

 การจดัการกบัอารมณ์โกรธ ความขดัแยง้ และ ความรุนแรง 
 ตระหนกัรูแ้ละหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่าง ๆ รวมถงึการป้องกนัอุบตัเิหตุ   
 การช่วยเหลอืผูอ้ื่น และรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 
 การสื่อสารเชงิบวกและสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี 

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

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)

• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระท ากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

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

 
 
 
การมสี่วนรว่มทางสตปัิญญาท าใหเ้กดิทกัษะชวีติ 2 องคป์ระกอบแกนหลกัคอืความคดิวเิคราะห์

และความคดิวจิารณ์ 
ปฏสิมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อท ากจิกรรมรว่มกนั ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กองคป์ระกอบทกัษะชวีติ ดา้นทกัษะทัง้ 

3 คู่ คอืการสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร การตดัสนิใจและการแก้ไขปัญหา การจดัการอารมณ์และ
ความเครยีด  

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

การได้รบัการยอมรบัจากกลุ่ม การท างานส าเรจ็ได้รบัค าชม ท าให้เกดิความภูมใิจและเห็น
คุณค่าตนเอง น าไปสู่ความรบัผดิชอบมากขึน้ ทัง้ต่อตนเองและสงัคม 

กระบวนการและการมสี่วนร่วม ช่วยให้กจิกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และน าไปสู่จุดประสงค์ 
ทีต่ ัง้ไว ้รวมทัง้การประยุกต์ใชเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้เขา้สู่ชวีติ
จรงิ ว่าไดเ้กดิการเรยีนรูอ้ะไรและน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอยา่งไร 
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ความหมายของกระบวนการลกูเสือ (Scout movement) 

 ตามค านิยามของลูกเสอืโลก หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส าหรบัเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มจีติใจเสียสละ รบัผดิชอบ และอุทศิตนแก่สงัคม ด้วยวธิกีาร
ลกูเสอื 

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

หลกัการลกูเสือ (Scout principle) 

 หลกัการลกูเสอืโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลกั 3 ประการ คอื 

 1.หน้าทีต่่อพระเจา้/ศาสนา ไดแ้ก่ การแสวงหาและด าเนินชวีติอยา่งมคีุณค่าและความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จติวญิญาณ 

 หลกัการลกูเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 
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 1. มศีาสนาเป็นหลกัยดึทางใจ 

 2. จงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิแ์ละประเทศชาต ิ

 3. เข้าร่วมพฒันาสงัคม ยอมรบั เคารพในเกียรติและศกัดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษยทุ์กคน 
รวมทัง้ธรรมชาต ิและสรรพสิง่ทัง้หลายในโลก 

 4. รบัผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

 5. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

วิธีการลกูเสือ (Scout method) 

 วธิกีารลกูเสอืโลก ม ี8 องคป์ระกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 

 กลุ่มที ่1 ผูใ้หญ่มหีน้าทีช่่วยเหลอืและส่งเสรมิเยาวชนใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นกลุ่ม  

 กลุ่มที ่2 มกีจิกรรมทีบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการพฒันาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 กลุ่มที ่3 เป็นลกัษณะกจิกรรมทีใ่ช ้ม ี6 องคป์ระกอบ 

 1. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎของลกูเสอื 

 2. ใชร้ะบบสญัลกัษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

 3. ระบบหมู ่(กลุ่มเรยีนรูร้ว่มกนั) 

 4. เรยีนรูใ้กลช้ดิธรรมชาต ิ

 5. เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั ิ/ เกม 

 6. เรยีนรูจ้ากการบรกิารผูอ้ื่น 

 วธิกีารลกูเสอืไทย ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ม ี7 องคป์ระกอบ คอื 

 1. ความกา้วหน้าในการเขา้รว่มกจิกรรม 

 2. การสนบัสนุนโดยผูใ้หญ่ 

 3. ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและกฎ 

 4. การใชส้ญัลกัษณ์รว่มกนั 

 5. ระบบหมู่ 

 6. การศกึษาธรรมชาต ิ

 7. เรยีนรูจ้ากการกระท า 

วิธีการลกูเสือสร้างทกัษะชีวิตได้อย่างไร  
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 วธิกีารลูกเสอื มอีงคป์ระกอบครบทัง้ 5 ประการ ของกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีน
เป็นศูนยก์ลาง การสรา้งทกัษะชวีติทัง้ 12 องคป์ระกอบ เกดิขึน้ดว้ยกจิกรรมดงัตารางต่อไปนี้   

                                       

                 

            
             

                                   
                                
                                         
            

              
                    

                                             
                                          
                                                
                                             

                
              

                                             
                                                
                                          
                 

               
                                                        

                                           

            
             

 
วตัถปุระสงคค์ณะลกูเสือแห่งชาติ (พระราชบญัญตัลิกูเสอื พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

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

 1. ใหม้นีิสยัช่างสงัเกต จดจ า เชื่อฟัง และพึง่ตนเอง 

 2. ใหซ้ื่อสตัยส์ุจรติ มรีะเบยีบวนิยัและเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 3. ใหรู้จ้กับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ใหรู้จ้กัท าการฝีมอื และฝึกฝนใหท้ ากจิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ใหรู้จ้กัรกัษาและส่งเสรมิจารตีประเพณ ีวฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศชาติ 

หลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 

 หลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติไดใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง 
หลกัสูตรและวชิาชพีพเิศษลกูเสอืส ารอง สามญั สามญัรุ่นใหญ่ และวสิามญั เป็นหลกั และเพิม่เนื้อหา
ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลูกเสอื โดยจดัหน่วยกจิกรรมตามที่ระบุ
ในหลกัสูตรของลูกเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกจิกรรม และจ านวนหน่วยกจิกรรมของลูกเสอื
แต่ละประเภทจงึแตกต่างกนั 
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 แผนการจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีติในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งทกัษะชวีติเขา้กบัวธิกีารลูกเสอื คอืการใชร้ะบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยใหเ้ดก็เป็น
ศูนยก์ลาง และมผีู้ใหญ่ท าหน้าที่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิให้เกดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่
สอน และฝึกอบรมใหส้ามารถพึง่ตนเองได ้มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณและ
กฎของลูกเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสอืและ
เครือ่งหมายวชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

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

 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

 1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 

 2. กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาตทิีช่่วยเสรมิสรา้งทกัษะชวีติดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.กจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ เพื่อสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเดก็แต่ละวยั 

 ส าหรบักิจกรรมลูกเสือตามข้อบงัคับ เพื่อการขอรบัเครื่องหมายลูกเสือชัน้พิเศษ และ
เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 

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

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

ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
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 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทัง้
สมัภาษณ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 

 2. สมันาครู ผู้ปกครอง นักพฒันาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
เพื่อรว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 

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

 4. จดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลูกเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่และ
ลูกเสอืวสิามญั ขัน้ความรู้เบื้องต้น และขัน้ความรู้ชัน้สูง รวม 8 ประเภท โดยได้รบัการอนุมตัิจาก 
คณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิในการประชุม ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่22 กนัยายน 2557 ใหใ้ช้
เป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ  

 5. จดัท า คู่มอืฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วทิยากรและฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  
 การจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีตินัน้  ยงัคงหลกัการ และวธิกีารของลูกเสอืไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพิม่เขา้ไปด้วยเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ที่รอบ
ดา้น และครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทกจิกรรม  เป็นกระบวนการเรยีนการสอนที่ให้ผู้เรยีนได้ มโีอกาส
เรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการท ากจิกรรมร่วมกนั  ผู้เรยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ของเพื่อนในกลุ่ม ท าให้สามารถเรยีนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกิดความสนใจ และร่วมมอืในการท ากิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างเต็มที่ จงึจะ เกดิการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   ผลทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้รยีนมดีงันี้ 
 1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออกและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 2. เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกจิกรรม 
 3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการก าหนดขอบข่าย เนื้อหา และวตัถุประสงค ์
 4. ผูเ้รยีนไดฝึ้กฝน พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ัง้ทางดา้นความรู ้เจตคต ิและทกัษะ  รวมทัง้ความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการดว้ย 
ประเภทของกิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 เมือ่จดัประเภทตามทกัษะ/ความสามารถ ในการปฏบิตักิจิกรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่มกัจะเป็นการจ าลองประสบการณ์
ต่าง ๆ มาเพื่อการเรยีนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรอืเป็นสิง่ที่ใช้แทนประสบการณ์จรงิ เพราะศาสตร์
ต่างๆ ในโลก มมีากเกนิกว่าทีจ่ะเรยีนรูไ้ดห้มดสิน้จากประสบการณ์ตรงในชวีติ และบางกรณกีอ็ยูใ่นอดตี 
หรอืซบัซอ้นเรน้ลบัหรอืเป็นอนัตราย ไมส่ะดวกต่อการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 1.1 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มใหใ้กลเ้คยีงกบัสภาพความเป็นจรงิมากที่สุด 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน แก้ปัญหาและตดัสนิใจจากสภาพการณ์ทีก่ าลงัเผชญิอยู่นัน้แลว้น าประสบการณ์
แห่งความส าเรจ็ไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
 1.2 การสาธติ กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรอืกระท าใหดู้เป็นตวัอย่าง ใหค้วามส าคญักบักระบวนการทัง้หมดทีผู่้เรยีนจะต้องเฝ้าสงัเกตอยู่
โดยตลอด  
 1.3 เล่านิทาน   
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 1.4 ละคร  หุ่นจ าลอง 
 1.5 เพลง ดนตร ีการเคลื่อนไหวตามจงัหวะดนตร ีหมายถงึ กจิกรรมทีเ่น้นการใช้ดนตรเีป็นสื่อ
ในการเรยีนรูท้ ัง้ในแงเ่นื้อหาและความบนัเทงิ ผ่อนคลาย และเขา้ถงึวฒันธรรมต่าง ๆ 
 1.6 ศลิปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรปู การปัน้ดนิเหนียว งานหตัถกรรม การรอ้ยดอกไม ้ 
 1.7 การโตว้าท ี                        
                      ฯลฯ 
 2. กจิกรรมการการส ารวจและการรายงาน  เป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหลู้กเสอืได้เรยีนรูจ้ากความเป็น
จรงิ /เหตุการณ์จรงิ ในชวีติประจ าวนั ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคญัของ
การศึกษา เช่น การท าแผนที่ การส ารวจ หมายถึง การเรยีนรู้ผ่านสถานการณ์จรงิด้วยการลงพื้นที่
ส ารวจ และจ าลองสิง่ที่ได้เรยีนรูสู้่แผนที่ ภาพ หรอืสญัลกัษณ์ เพื่อแสดงความคดิรวบยอดของสิง่ที่ได้
เรยีนรูน้ัน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
การสมัภาษณ์ การเป็นผูส้ ื่อข่าว การท าสารคด ีการศกึษานอกสถานที ่ชุมชนศกึษา การผลติสื่อ การท า
ปมูชวีติบุคคลตวัอย่าง การจดันิทรรศการ การสอดแนม การส ารวจ การท าแผนที ่การเขยีนเรยีงความ
การเล่าเรือ่ง ฯลฯ 
 3. กจิกรรมการวเิคราะหแ์ละการประเมนิ เป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และรว่มกนัวเิคราะห/์ประเมนิ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้ 
 ตวัอยา่งกจิกรรม เช่น 
 การเปรยีบเทยีบคุณค่า การประเมนิความเสีย่ง การท าแผนทีค่วามคดิ ฯลฯ 
 4. การเล่นเกมและการแข่งขนั   
  4.1 เกม เป็น กจิกรรมที่มกีฎกตกิา และล าดบัขัน้ตอน ที่เอื้อให้ลูกเสอืเกดิการเรยีนรู้
ผ่านการเล่นเกม ใหข้อ้คดิทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น เกมกระซบิ  เป็นตน้ 
  4.2 การแข่งขนั เป็นกิจกรรมที่มกีติกาในการแข่งขนั และมกีารตดัสนิหาผู้ชนะ เช่น 
การตอบปัญหาในเรือ่งต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจใฝ่รูม้ากขึน้ ฯลฯ   
 5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ 
ไดแ้ก่  การจดักจิกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นใหน้้อง การดูแลท าความสะอาดสถานที ่การปลูกและ
ดแูลตน้ไม ้การเกบ็ผกัจากแปลงไปประกอบอาหารเลีย้งน้อง ฯลฯ  
หลกัการออกแบบกิจกรรม 
 1. การเลอืกประเภทของกจิกรรม ตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น  
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั มกัเลอืกใช ้กจิกรรมการวเิคราะห์และการประเมนิ การรายงาน 
และการแขง่ขนัตอบปัญหาในเรือ่งเนื้อหาทีต่อ้งการใหเ้รยีนรู ้เป็นตน้ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั มกัเลอืกกจิกรรมที่สรา้งความรูส้กึทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี่
ตอ้งการ เช่น กจิกรรมการแสดงออก เกม กจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ เป็นตน้ 
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 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ถ้าเป็นทกัษะทางสตปัิญญานิยมใชก้จิกรรมการวเิคราะห ์และ
ประเมนิส่วนทกัษะทางกายภาพ เลอืกไดเ้กอืบทุกประเภท 
 2. การตัง้ประเด็นอภปิราย เพื่อให้ลูกเสอืได้ร่วมอภปิรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ในเรื่องที่
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีต่อ้งการ เช่น 
 ผลการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั  ตัง้ประเดน็ให ้วเิคราะห ์/สงัเคราะห ์/ประเมนิ เนื้อหาทีต่้องการ
ใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้เกดิความคดิรวบยอดที่ชดัเจน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จรงิ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ตัง้ประเดน็ใหเ้กดิการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผลในเรื่องความคดิความ
เชื่อ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจตคตทิีต่้องการ เพื่อใหส้มาชกิแต่ละคนไดม้โีอกาสตรวจสอบความคดิความเชื่อของ
ตนเอง ทีแ่ตกต่างจากคนอื่น ท าใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นความคดิความเชื่อจากการโต้แยง้กนัดว้ยเหตุผล
ในกระบวนการกลุ่ม 
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ตัง้ประเดน็ให้เกดิความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขัน้ตอนการท า
ทกัษะ    นัน้ ๆ  เช่นการวเิคราะหค์วามครบถ้วนในการท าตามขัน้ตอนของทกัษะ การวเิคราะหจ์ุดอ่อน 
ทีม่กัจะท าทกัษะนัน้ ๆ ไมส่ าเรจ็ เป็นตน้  
 3. การสรุปความคดิรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมกีารสรุปความคิดรวบยอดที่
เกดิขึน้ใหช้ดัเจน และเปิดโอกาสใหไ้ดล้องประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 
 ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสยั  ความคดิรวบยอดคอืเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึน้ 
ประยกุตใ์ชโ้ดยผลติซ ้าความคดิรวบยอดในรปูแบบทีต่่างจากเดมิ เช่น การท ารายงาน ท าสรปุยอ่ ฯลฯ 
 ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสยั  ความคดิรวบยอดไมม่เีนื้อหา แต่เป็นความรูส้กึและความคดิความ
เชื่อทีเ่กดิขึน้ภายในตวัผูเ้รยีน  ประยกุตโ์ดยการแสดงออกทีส่อดคลอ้งกบัเจตคตทิีเ่กดิ เช่น การกระท าที่
แสดงออกถงึความซื่อสตัย ์การกระท าทีแ่สดงออกถงึความเป็นสุภาพบุรษุ สุภาพสตร ีเป็นตน้                                                                           
 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั ความคดิรวบยอดที่เกดิคอื ความเขา้ใจขัน้ตอนและท าทกัษะ
นัน้ ๆ ได ้ประยกุตโ์ดยการฝึกฝนทกัษะนัน้จนช านาญ  
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ภาคผนวก ค 
 

แนวปฏิบติัการสอบวิชาพิเศษ 

  
 

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

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

ลกูเสอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพื่ออนุมตั ิ
8. โรงเรยีนออกหนงัสอืรบัรองใหก้บัลกูเสอืตามรายวชิาทีส่อบได้ 
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หนังสือขออนุมติัผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ 
 

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

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

 บดันี้ คณะกรรมการไดด้ าเนินการสอบวชิาพเิศษ ลกูเสอื – เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ ดงัรายละเอยีดทีส่่งมาพรอ้มนี้ 
 จงึเรยีนมาเพื่อขอไดโ้ปรดพจิารณาอนุมตัดิว้ย  จะเป็นพระคุณยิง่ 
 
 
       ขอแสดงความนับถอื 
 
 
      ( ……………………………………. ) 
     ผูอ้ านวยการโรงเรยีน………………………………. 
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โรงเรยีน……………………………………. 
รายชื่อลกูเสอื – เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่ทีส่อบวชิาพเิศษ 
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……………………………….    ……………………………………     ……………………………….. 
(……………………………..)      (…………………………………….) (……………………………..)           

กรรมการ                              ประธานกรรมการ                         กรรมการ
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ค าสัง่โรงเรยีน……………………………….. 

ที…่………………./…………………. 
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื – เนตรนารสีามญัรุ่นใหญ่ 

********************************************** 
 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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หนังสือรบัรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
 

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

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

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

 (1) พิธีเปิดประชุมกอง 
  1. การชกัธงขึ้น 
   1.1 ผูก้ ากบัยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 กา้ว  รองผูก้ ากบั
ลกูเสอืยนืหลงัเสาธง ห่างประมาณ 1 กา้ว 

                           1.2  ผูก้ ากบัเรยีกแถว "กอง" พรอ้มกบัใชส้ญัญาณมอืเรยีกแถวรปูครึง่วงกลม 
(มอืแบทัง้สองขา้งเหยยีดตรงลงขา้งล่าง คว ่าฝ่ามอืเขา้หาล าตวั แกว่งประสานกนัดา้นหน้าชา้ ๆ เป็น
รปูครึง่วงกลม)                                                              
   1.3 ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเขา้แถวรปูครึง่วงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืดา้นซา้ยมอื
ของ   ผู้ก ากบั ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยนืเป็นแนวเดยีวกบัผู้ก ากบั ฯ  หมู่ที่  2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายยนือยู่เป็นเส้นตรงแนวเดยีวกบัผู้
ก ากบั ฯ และนายหมู่หมู่แรก โดยถอืว่าผูก้ ากบั ฯ เป็นจุดศูนยก์ลาง ทุกคนอยู่ในท่าจดัแถว โดยการ
ยกขอ้ศอกซ้ายขึน้ มอืทาบสะโพก นิ้วทัง้ห้าเรยีงชดิตดิกนัชี้ลงล่าง  และสะบดัหน้าทางขวา ยกเว้น
รองนายหมูห่มูสุ่ดทา้ยไมต่อ้งยกขอ้ศอกซา้ย) 
   1.4 ผู้ก ากบัสัง่ "น่ิง" ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยู่ในท่า
ตรง ระยะเคยีงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคยีงระหว่างหมู ่1 ช่วงแขน 
 1.5 ผูก้ ากบัสัง่ "ตามระเบียบ, พกั" (ลกูเสอืทุกคนแยกเทา้ซา้ยออกไปทางขา้ง
ประมาณ 30 เซนตเิมตร หรอืประมาณเกอืบครึง่ก้าวปกตอิยา่งแขง็แรงและองอาจ มอืขวาทีถ่อืไมง้่าม
ใหเ้ลื่อน ขึน้มาเสมอเอว แลว้ดนัไมง้่ามไปขา้งหน้า เฉียงไปขา้งขวาประมาณ 45 องศา มอืซา้ยไพล่
หลงั โดยมอืแบตามธรรมชาตนิิ้วเรยีงชดิตดิกนั) 
 1.6 ผู้ก ากับสัง่ "กอง, ตรง" และผู้ก ากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือ
ขวามอื และหนัหน้าเขา้หาเสาธง ลูกเสอืทุกคนดงึไมง้่ามเขาหาล าตวั มอืขวาอยู่ระดบัเอว แลว้เลื่อน
มอืลงมาอยูใ่นท่าตรง พรอ้มกบัยกเทา้มาชดิเทา้ขวา 
 1.7 ผูก้ ากบัสัง่ "หมู่บริการชกัธงข้ึน" หมู่บรกิารฝากไมง้่ามไวก้บัคนขา้งเคยีง 
แลว้   วิง่ออกไปพรอ้มกนั (ลูกเสอืออกวิง่ดว้ยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พรอ้มกนันัน้ยก
มอืขึน้เสมอราวนมก ามอืและหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือกและศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่แกว่งแขนที่งอตาม
จงัหวะกา้วไดพ้อสมควร 
 1.8 ลูกเสอืผู้ชกัธงชาตทิัง้สองวิง่ออกไปพรอ้มกนั และหยุดยนืตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืคนทางขวามอืก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าวและ
ชดิเท้า แก้เชอืกธง แล้วก้าวถอยหลงั 2 ก้าวกลบัมายืนที่เดิม และชดิเท้ายนืตรง แยกเชอืกส่งให้
ลูกเสอืคนทางซ้ายมอื (ธงชาตอิยู่ทางขวามอืของคนชกัธงชาตเิสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธง
ชาตแิตะพืน้เป็นอนัขาด) คนทางซา้ยมอืเป็นคนชกัธงชาต ิคนทางขวามอืเป็นคนปล่อยเชอืก ลูกเสอื
ทัง้สองคนยนืตรง ในขณะทีช่กัธงชาตเิชอืกทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลา จนกว่าธงชาตจิะขึน้สู่ยอดเสา 
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 1.9 ผู้ก ากับสัง่ "กอง, วนัทยา-วุธ"  ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือทุกคน
วนัทยหตัถ์  ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ (ลูกเสอืท าจงัหวะเดยีว โดยยกแขนซา้ยขึน้มาเสมอไหล่ ศอกงอ
ไปขา้งหน้าใหต้ัง้ฉากกบัล าตวั ฝ่ามอืแบคว ่า รวบนิ้วหวัแม่มอืกดทบันิ้วกอ้ยไว ้คงเหลอืนิ้วชี ้นิ้วกลาง 
และน้ิวนาง เหยยีดตรงและชดิกนั ใหข้อ้แรกของนิ้วชีแ้ตะไมง้า่มในรอ่งไหล่ขวา 
 1.10 ลูกเสอืหมู่บรกิารคนหนึ่งน าร้องเพลงชาต ิ"ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือ
ชาติเช้ือไทย" ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืและลูกเสอืทุกคนรอ้งเพลงพรอ้มกนั "เป็นประชารฐั ผไทของไทยทุก
ส่วน….." จนจบเพลง  พอเริม่รอ้งเพลงชาตใิห้ลูกเสอืคนทางซ้ายมอืดงึเชอืกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
อย่างชา้ ๆ ใหเ้ชอืกตงึ ส่วนคนทางขวามอืค่อย ๆ ผ่อนเชอืกใหธ้งชาตขิึน้และเชอืกตงึเช่นเดยีวกนั ผู้
ชกัธงชาตจิะตอ้งกะระยะว่าพอเพลงชาตจิบ ใหธ้งชาตถิึงปลายเสาพอด ีเมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ลกูเสอื
คนทางขวามอืรบัเชอืกจากลูกเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั แลว้ก้าวออกไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเท้า
ยนืตรงผูกเชือกธง ก้าวถอยหลงั 2 ก้าว และชิดเท้ากลบั มายนืตรงที่เดิม ลูกเสือทัง้สองยนืตรง
วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั (ผู้บงัคับบญัชาลูกเสอืทุกคนลดมอืลง) ลูกเสอืทัง้สองกลบัหลงัหนั 
วิง่กลบัมาเขา้แถวในหมูข่องตน และรบีน าไมง้า่มทีฝ่ากมาท าท่าวนัทยาวุธอยา่ง    แขง็แรงและองอาจ
เช่นเดยีวกบัลกูเสอืในกอง (การกา้วเขา้ไปผกูและแกเ้ชอืกธง เริม่ตน้ดว้ยเทา้ซา้ย) 
 1.11 ผู้ก ากับสัง่ "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเรว็ 
  2. สวดมนต ์

2.1 ผูก้ ากบัสัง่ “ถอดหมวก” 
2.2 ผูก้ ากบัสัง่ "หมูบ่รกิารน าสวดมนต"์ ลกูเสอืน าไมง้า่มมาไวร้ะหว่างปลายเทา้

ทัง้สอง แล้วพงิท่อนบนไว้กบัแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสรจ็แล้วใช้มอืขวาจบัที่หมวกด้านหน้า
แลว้ถอดหมวก พรอ้มกบัยกมอืซา้ยขึน้มาประกบกบัมอืขวาในท่าพนมมอื ใหด้า้นในของหมวกหนัไป
ทางซา้ย หน้าหมวกหนัเขา้หาตวั ใหห้มวกอยู่ระหว่างฝ่ามอืทัง้สองและหนีบหมวกไว ้ผูบ้งัคบับญัชา
ทุกคนถอดหมวกดว้ย 
 2.2 ลูกเสอืหมู่บรกิารคนหนึ่งทีไ่ดร้บัมอบหมาย น าสวดมนต์ย่อ ผูบ้งัคบับญัชา
ลกูเสอืและลกูเสอืทุกคนสวดมนตต์ามพรอ้มกนั (สวดน า) "อรห  สมมา สมพทุโธ ภควา" (สวดตาม) 
"อรห  สมมา สมพทุโธ ภควา" สวดน าและสวดตามจนจบ 
  3. สงบน่ิง 
 3.1 ผู้ก ากับสัง่ "สงบน่ิง" (ลูกเสือลดมอืขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางล าตวั 
แขนเหยยีดตรง พรอ้มกบัวางฝ่ามอืซ้ายทบัลงบนหลงัมอืขวา ก้มหน้าเลก็น้อย) สงบนิ่งประมาณ 1 
นาท ี
 3.2 ผูก้ ากบัสัง่ "สวมหมวก" ลูกเสอืเงยหน้าขึน้ สวมหมวก แลว้ใชม้อืขวาจบั
ไมง้า่ม มาอยูใ่นท่าตรง 
 3.3 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, ตามระเบียบ, พกั" ผูก้ ากบักา้วเดนิไปยนืตรงทีห่น้าเสา
ธงเช่นเดมิ 
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  4. ตรวจ 
 การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้ก ากับตรวจและนายหมู่ตรวจ  โดยมี
ขอ้เสนอแนะ   ในการตรวจ ดงันี้ 
 ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของรา่งกาย อุปกรณ์ทีผู่ก้ ากบัสัง่ใหเ้อามาในการเรยีนการสอน 
 ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่ง

กาย เพราะลูกเสอืจะตอ้งเดนิผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตวัไม่เรยีบรอ้ย
อาจจะถูกต าหนิแก่คนพบเหน็ได ้

 4.1 รองผูก้  ากบั 
  4.1.1 ผู้ก ากบัสัง่ "รองผู้ก ากบัตรวจ   เชือก   " รองผู้ก ากบัทุกคนวิ่ง
ออกไปหาผูก้ ากบั วนัทยหตัถ์และลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์และลดมอืลงเมือ่รอง
ผูก้ ากบัลดมอืลง (รองผูก้ ากบัวิง่ไปท าความเคารพผู้ก ากบัก่อนตรวจนัน้ จะต้องพจิารณาจงัหวะให้ด ี
อยา่ท าความเคารพพรอ้มกนั) รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
 4.1.2 รองผูก้ ากบัหยดุยนืตรงขา้มนายหมู ่ห่างจากนายหมูป่ระมาณ 3 กา้ว     
นายหมู่ส ัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วุธ"  ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 
ก้าว วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวรายงาน "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการตรวจแล้วครบั" (รองผูก้ ากบัรบั
การเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมอืลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าว
ถอยหลงั 1 ก้าวและชิดเท้ามายนืตรงที่เดิม นายหมู่วนัทยาวุธและสัง่ลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-
อาวธุ" 
  4.1.3 รองผูก้ ากบักา้วออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว และชดิเทา้ ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก 
  4.1.4 รองผูก้ ากบัสัง่นายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสอืคนแรกและ
คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ ากบัก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอย่าง
แขง็แรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางขา้งขวา ใหย้กไมง้่ามขึน้ประมาณ 1 คบื ก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 
1 ก้าว แล้วชกัเท้าซ้ายไปชดิอย่างแขง็แรง แล้วตัง้ไมง้่ามลงกบัพื้น ยนืในแนวเดยีวกบัรองผู้ก ากบั 
ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสอื 1 คน เมื่อตรวจลูกเสอืถงึคนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสอืและรองผู้ก ากบั
ลูกเสอืเดนิยอ้นกลบัที่เดมิเหมอืนตอนแรก นายหมู่ยนืตรงสัง่ "วนัทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณ
ครบั" (ยนือยูก่บัทีไ่มต่อ้งก้าวออกไป) รองผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์และลดมอืลง นายหมู่
ส ัง่ต่อไป "เรียบ-อาวธุ, ตามระเบียบ, พกั" 
 4.2 นายหมู่ตรวจ 
  ในการประชุมกองลูกเสอื บางครัง้รองผู้ก ากบัไม่มาจ าเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏบิตั ิคอื ผู้ก ากบัสัง่ "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัหมู่มายนืแทนทีน่ายหมู่ และท าหน้าทีน่ายหมู่ และท าการตรวจ
แบบรองผูก้ ากบั ในขอ้ 4.1.4 โดยท าเหมอืนกบัรองผูก้ ากบัทุกประการ 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 251 
 

 4.3 การรายงานการตรวจ 
  4.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ลูกเสอืของคุณรองผู้ก ากบั ภายหลงัการตรวจเรยีบรอ้ย
แล้ว รองผู้ก ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ์ พร้อมกบักล่าวรายงานต่อผู้ก ากบัว่า "ข้าพเจ้าได้รบั
มอบหมายจากผูก้  ากบัให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตกัเตือนแล้ว, ครบั" เสรจ็
แลว้วิง่กลบัมาดา้นหลงัเสาธง      รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป (รองผูก้ ากบัเมือ่ตรวจเสรจ็
แลว้ใหร้ายงานผลการตรวจไดเ้ลย ไม่ต้องรอให้เสรจ็ทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 
  4.3.2 นายหมู่ลกูเสือรายงาน 
   เมือ่นายหมูล่กูเสอืคนใดตรวจเสรจ็แลว้ ใหย้นืตรงหน้าหมู่ของตนเอง 
โดยหนัหน้าไปหาผู้ก ากบั และรอให้นายหมู่ลูกเสอืทุกหมู่ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมื่อนายหมู่
ลูกเสอืตรวจเสรจ็เรยีบร้อยทุกหมู่แลว้ นายหมู่ลูกเสอืทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
ตรงขา้มผูก้ ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผูก้ ากบัประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารยนืหวัแถว นาย
หมูล่กูเสอืหมูอ่ื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยูใ่นท่าตามระเบยีบพกั ผูก้ ากบัยนืกึง่กลางของแถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ "นายหมู่รายงาน" นายหมูล่กูเสอืหมูบ่รกิารรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก 
นายหมู่ลูกเสอืยนืตรง, วนัทยาวุธและเรยีบอาวุธ ก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผู้ก ากบั 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายจากผู้ก ากบัให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรบัปรงุแก้ไขแล้ว, ครบั" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรยีบอาวุธ 
ถอยกลบัเข้าที่ แล้วท าวนัทยาวุธ แล้วเรยีบอาวุธ , ตามระเบียบพกั  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบตัิ
เช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงานผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย  ผูก้ ากบัสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-วิง่" นายหมู่
ทุกคนท าวนัทยาวุธและเรยีบอาวุธพรอ้มกนั กลบัหลงัหนัมายนืในหมู่ของตนเองในต าแหน่งเดมิ รอง
นายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
 
  5. แยก 
  ผู้ก ากับสัง่ "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหนัแล้วแยกไปปฏิบตัิ
กจิกรรมอื่นต่อไป 
 
 (2) เกม-เพลง 
  เกมหรอืการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่ส าคญัที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรม
ลูกเสอื      ทุกประเภท ทัง้ในทางจติใจและในการบรหิารร่างกาย เกมช่วยพฒันาเดก็ในเรื่องนิสยัใจ
คอ อารมณ์ด ีน ้าใจ   นักกฬีา การรกัหมู่คณะ ความอดทน ระเบยีบวนิัย และความไม่เหน็แก่ตวั  ทุก
ครัง้ที่มกีารประชุมกองจะต้องมกีารจดัการให้เดก็เล่นเกมเพื่อบรหิารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็ก
ในทางจติใจไปในตวั เกมที่ใช้จะต้องเลอืกเกมที่เหมาะสมต่อวยัของเดก็ด้วย หรอืการรอ้งเพลงเพื่อ
เป็นการปลุกใจ คลายอารมณ์ ก่อใหเ้กดิความร่าเรงิบนัเทงิใจ และการรอ้งเพลงเป็นเพลงหมู่หรอืรอ้ง
พรอ้ม ๆ กนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามคัค ี
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 (3) การสอนตามเน้ือหา 
  ผู้ก ากับลูกเสือจะก าหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือ
โครงการสอน ในแต่ละคาบจะก าหนดเนื้อหาส าหรบัเขยีนไวใ้นการประชุมกอง การสอนอาจจะสอน
เป็นฐาน แลว้มกีารเปลีย่นฐาน โดยก าหนดเวลาให ้อาจจะม ี1 ฐานหรอืมากกว่ากไ็ด ้ขึน้อยูก่บัลกูเสอื
และความเหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืปฏบิตัิ
จรงิ แลว้แต่เนื้อหาทีก่ าหนด หรอือาจจะใหน้ายหมูส่อนภายในหมูต่นเองกไ็ด้ 
 การรายงานเพ่ือเข้าฝึกตามฐาน 
 การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นัน้ ให้จดัฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมี
ศูนยก์ลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดนิทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมเีสน้ทางเขา้
สู่ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิง่ปลูกสรา้ง พุ่มไม ้หรอืบ่อน ้า ก็จงค านึงถงึเวลาเดนิทางให้เท่ากบัฐานอื่น ๆ  
มฉิะนัน้แลว้ ลกูเสอืจะเสยีเวลา   เดนิทางมาก ไมไ่ดร้บัความรูใ้นฐานนัน้เตม็ที่ 
 การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนัน้ ผู้อยู่
ประจ าฐาน (วทิยากร) จะตอ้งหนัหน้าเขา้สู่จดุศูนยก์ลางของวงใหญ่ เมือ่ลกูเสอืฝึกครบเวลามสีญัญาณ
ปล่อยตวัแลว้ จะ   เขา้แถวหน้ากระดาน ท าขวาหนั แลว้เคลื่อนทีต่ามนายหมูไ่ดเ้ลย 
 การเขา้ฐานครัง้ละหลายหมู่ แต่ละหมู่นัน้นายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทลีะ
หมู ่มบิงัควรทีจ่ะใหห้มูใ่ดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมู่จะสัง่การไดเ้ฉพาะลกูหมูต่นเอง
เท่านัน้ หากมกีารเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนทีไ่ปหาลกูเสอื ซึง่แบบนี้จะสามารถมผีูแ้ทนสัง่เคารพคนเดยีวไดเ้สมอืนครเูขา้หอ้งสอน 
  1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวธุ 
  เมื่อนายหมู่น าลูกหมู่ไปถงึ ผูป้ระจ าฐานใหเ้ขา้แถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยนื
ตรงหน้าผูป้ระจ าฐาน  นายหมู่นัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วธุ"  เฉพาะนายหมูเ่รยีบอาวุธ  กา้วเขา้ไป
หาผู้ประจ าฐาน 1 ก้าว ท าวนัทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการฝึกแล้วครบั"   
รายงานเสรจ็ท าเรยีบอาวุธ แลว้ถอยหลงั 1 กา้วเขา้มาในแถว ท าวนัทยาวุธไวใ้หเ้หมอืนลกูหมู ่แลว้สัง่ 
"เรียบ-อาวธุ" และสัง่ "ตามระเบียบ-พกั" (ช่วงนี้วทิยากรประจ าฐานควรสัง่ "พกัแถว" ก่อนกไ็ด)้ 
 จากนัน้ผู้ประจ าฐานจะเริม่สอนหรอืฝึก ทางที่ดผีู้ประจ าฐานควรจะสัง่ "ตรง" และสัง่   
"พกัแถว" ก่อนจงึเริม่สอนกจ็ะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนัน้ลูกเสอืย่อมอยู่ ในท่าพกัตาม
ระเบยีบไมไ่ด ้
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐานเมื่อนายหมู่ส ัง่ "วนัทยา-วธุ" กร็บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ์ และก็
ค้างอยู่อย่างนัน้จนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรยีบอาวุธ ผู้
ก ากบัจะลดมอืลงพรอ้มกนัตอนน้ี (มใิช่คอยลดมอืลงพรอ้มลกูเสอืในแถว) 
  2. การรายงานกรณีมีอาวธุเฉพาะนายหมู่ 
  การเขา้เรยีนตามฐานบางกรณีนัน้ เพื่อความสะดวกผู้ก ากบัหรอืผู้สอนวชิาอาจ
สัง่ให ้  ลูกเสอืรวมอาวุธไว ้ใหน้ าตดิตวัไปเฉพาะนายหมู่กไ็ด ้หรอืการเขา้ค่ายพกัแรมกรณีทีน่ าอาวุธ
ไปเฉพาะนายหมู ่เพราะไมส่ามารถน าพลอง ไมง้า่ม จ านวนหลายรอ้ยอนัไปได ้
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 กรณนีี้นายหมูส่ ัง่ "หมู่…..ตรง" ส าหรบัตวันายหมู่นัน้เมือ่ตรงแลว้ใหท้ าวนัทยาวุธ-เรยีบ
อาวุธ กา้วเขา้ไปหาผูป้ระจ าฐาน 1 กา้ว แลว้ท าวนัทยาวุธอกี รายงาน เมือ่รายงานจบเรยีบอาวุธ แลว้
ถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสัง่ "ตามระเบียบ-พกั"  ทัง้นี้  ไม่ต้องท า
วนัทยาวุธอกีครัง้ เพราะขณะนัน้อยูใ่น ท่าตรงเหมอืนลกูหมูแ่ลว้ 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน ใหร้บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์พรอ้มกบัลูกเสอืในแถวเคารพดว้ย
ท่าตรง และวนัทยหตัถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จงึเอามอืลงพรอ้มกบันายหมู่เรยีบอาวุธ
ตอนรายงานจบ 
 3. การรายงานกรณีไม่มีอาวธุทัง้หมด 
   นายหมู่จะสัง่ "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแลว้กท็ าวนัทยหตัถ์ 
ลดมอืลง ก้าวเขา้ไปรายงาน ขณะรายงานกท็ าวนัทยหตัถ ์รายงานว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการฝึก
แล้วครบั" รายงานแล้วลดมอืลงถอยหลงัเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แล้วสัง่ "ตาม
ระเบียบ-พกั" (ถอยเขา้ไปในแถวแลว้ไมต่อ้งท าวนัทยหตัถอ์กี) 
   ส าหรบัผูป้ระจ าฐานใหร้บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์ตอนทีล่กูเสอืเคารพดว้ยท่าตรง   
ท าวนัทยหตัถค์า้งไวจ้นกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมอืลง จงึลดมอืลงพรอ้มกบันายหมู่ 
  4. การเข้าฐานกรณีผูป้ระจ าฐานเคล่ือนท่ีเอง 
  การสอนแบบนี้เหมาะส าหรบัมลีูกเสอืจ านวนมาก เมื่อแบ่งฐานแลว้จะไดฐ้านละ
หลายหมู ่หากจะใหล้กูเสอืเคลื่อนทีจ่ะเสยีเวลามาก จงึควรจดัใหล้กูเสอือยูเ่ป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ 
 กรณีนี้ไม่ต้องมกีารรายงาน ให้ท าเหมอืนครูเดนิเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจ าฐานเข้าไป 
ลูกเสอืก็ท าความเคารพ โดยผู้ก ากบัจะแต่งตัง้หวัหน้านายหมู่ชัว่คราวไว้เป็นผู้ส ัง่เคารพ โดยสัง่ว่า 
"ลกูเสือ-ตรง, วนัทยา-วธุ, เรียบ-อาวธุ, ตามระเบียบ-พกั" 
 แต่ถ้าในสนามมอีาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) กส็ ัง่ว่า "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นาย
หมูทุ่กคนทีม่อีาวุธอยูแ่ลว้ เมือ่ตรงแลว้กท็ าวนัทยาวุธ เรยีบอาวุธเองโดยไมม่ใีครสัง่ 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน เมือ่เขา้ไปเขาสัง่เคารพกร็บัการเคารพตามธรรมดา (วนัทยหตัถ ์ลด
มอืลงเลย เพราะไมม่กีารรายงาน) จะเหมอืนกบัครเูขา้สอนในหอ้งเรยีน 
  5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 
  นายหมู่เป็นผูส้ ัง่ โดยออกค าสัง่ว่า "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วธุ (นายหมู่คนเดยีว
กล่าวว่า    "ขอบคณุ-ครบั") เรียบ-อาวธุ, ขวา-หนั, ตามข้าพเจ้า" 
 แต่หากมอีาวุธเฉพาะนายหมู ่กเ็พยีงสัง่ "หมู่…..ตรง (ตนเองท าวนัทยาวุธ แลว้กล่าวว่า 
"ขอบคณุครบั, เรียบอาวธุ") ขวาหนั, ตามข้าพเจ้า" 
 

 (4) ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
  ผู้ก ากบัควรจะหาเรื่องสัน้หรอืนิทานมาเล่าให้ลูกเสอืฟัง เพื่อแทรกคตธิรรมต่าง ๆ 
โดยที่   ลูกเสอืได้รบัไปปฏบิตัโิดยไม่รูต้วั  ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความนับถอื ความสนิทสนม ความเป็น
กนัเอง เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความกลา้ ความสามคัค ีเกดิความรกัชาต ิเสยีสละ กตญัญู 
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 (5) พิธีปิดประชุมกอง 
  1. นัดหมาย 

1.1 ผู้ก ากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ  3 ก้าว รองผู้ก ากับ
ลกูเสอืทุกคนยนืหลงัเสาธง ห่างประมาณ 1 กา้ว 

1.2 ผู้ก ากับเรยีกแถว สัง่ "กอง" พร้อมกับใช้สญัญาณมอืเรียกแถวรูปครึ่ง
วงกลม   (มอืแบทัง้สองข้าง เหยยีดตรงลงข้างล่าง คว ่าฝ่ามอืเข้าหาล าตวั แกว่งแขนประสานกัน
ดา้นหน้าชา้ ๆ เป็นรปู  ครึง่วงกลม) 

1.3 ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืด้านซ้าย
ของผูก้ ากบัลูกเสอื โดยนายหมู่หมู่แรกยนือยู่เป็นแนวเดยีวกบัผูก้ ากบัลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ 
ไปอยูท่างดา้นซา้ยมอืของหมูแ่รกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดทา้ยอยูเ่ป็นเสน้ตรงแนวเดยีวกบัผู้
ก ากบัลูกเสอืและนายหมู่หมู่แรก โดยถอืว่าผู้ก ากบัลูกเสอืเป็นจุดศูนยก์ลาง ทุกคนอยู่ในท่าจดัแถว 
โดยการยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทัง้ห้าเรยีงชดิติดกนัชี้ลงล่าง และสะบดัหน้าทางขวา 
ยกเวน้นายหมูข่องหมูแ่รกไมต่อ้งสะบดัหน้า และรองนายหมูห่มูสุ่ดทา้ยไมต่อ้งยกขอ้ศอกซา้ย) 

1.4 ผู้ก ากบัสัง่ "น่ิง" (ลูกเสอืทุกคนลดแขนลงพรอ้มกบัสะบดัหน้ามาอยู่ในท่า
ตรง ระยะเคยีงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคยีงระหว่างหมู ่1 ช่วงแขน) 

1.5 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, ตามระเบียบ, พกั" (ลูกเสอืทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซา้ยประมาณ 30 เซนตเิมตร หรอืประมาณเกอืบครึง่ก้าวปกตอิย่างแขง็แรงและองอาจ มอืขวาที่
ถอืไมง้่ามใหเ้ลื่อนขึน้มาเสมอเอว แลว้ดนัไมง้่ามไปขา้งหน้า เฉียงไปขา้งหน้าประมาณ  45 องศา มอื
ซา้ยไพล่หลงั โดยตวัมอืแบตามธรรมชาต ินิ้วเรยีงชดิตดิกนั 

1.6 ผูก้ ากบันดัหมาย เรือ่งทีน่ดัหมาย คอื เรือ่งทีจ่ะตอ้งใหล้กูเสอืเตรยีมอุปกรณ์    
ในการฝึกอบรมครัง้ต่อไป เช่น ครัง้ต่อไปจะฝึกอบรมเรือ่งเงือ่นลกูเสอื เตรยีมเชอืก 
  2. ตรวจ 
  ส าหรบัการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะ
ลกูเสอื จะตอ้งเดนิผ่านชุมชน ตลาด ถา้หากแต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ยอาจจะถูกต าหนิแก่ผูท้ีพ่บเหน็ได้ 
 2.1 รองผูก้  ากบัตรวจ 
  2.1.1 ผู้ก ากบัสัง่ "รองผู้ก ากบัตรวจเครือ่งแบบ" รองผู้ก ากบัทุกคนวิง่
ออกไปหาผู้ก ากบั วนัทยหตัถ์ และลดมอืลง ผู้ก ากบัรบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์และลดมอืลง เมื่อ
รองผูก้ ากบัลดมอืลง รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
  2.1.2 รองผูก้ ากบัหยดุยนืตรงขา้มนายหมู ่ห่างจากนายหมูป่ระมาณ 3 กา้ว    
นายหมูส่ ัง่ "หมู…่..ตรง, วนัทยา-วธุ" ลกูเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมูเ่รยีบอาวุธ กา้วออกไป 1 กา้ว 
วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการตรวจแล้วครบั" (รองผูก้ ากบัรบัการเคารพ
ดว้ยวนัทยหตัถ ์เมือ่     นายหมู่รายงานและลดมอืลงเมือ่นายหมู่รายงานจบ) นายหมูเ่รยีบอาวุธ กา้ว
ถอยหลงั 1 ก้าว และชดิเท้ากลบัมายนืในท่าตรง ท าวนัทยาวุธ และสัง่ลูกเสอืในหมู่ต่อไป "เรียบ-
อาวธุ" 
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  2.1.3 รองผูก้ ากบักา้วออกไปขา้งหน้า 1 กา้ว และชดิเทา้ ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก โดยมขอ้เสนอแนะในการตรวจ ดงันี้ 
 การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  ทรงอ่อนสเีลอืดหมู มตีราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาต ิท าด้วยโลหะสทีอง 
เวลา  สวมหมวกใหต้ราหน้าหมวกอยูเ่หนือคิว้ซา้ย หมวกตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัศรีษะ และสวมปิด
ไรผมทัง้หมด 
 2) เส้ือ 
  เป็นเสือ้เชิต้แขนสัน้สกีาก ีคอมปีก ผ่าอกตลอด มดีุมตดิตลอด มสีาบทีห่น้าอก เหนือ
กระดุมเมด็ทีห่นึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเลก็น้อย มกีระเป๋าสองกระเป๋าตดิทีอ่กเสือ้ทัง้สองขา้ง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจีบ จบีอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง  1.5 
เซนตเิมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสือ้       2  แถบ  ตดิอยู่รมิกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย  กระเป๋ามี
ปกรูปมนกลางแหลม  เจาะรูรงัดุมส าหรบักลดัดุมที่ติดอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มอีินทรธนูสเีลือดหมู 
ปลายอนิทรธนูมอีกัษร "ล.ญ." ป้ายชื่อโรงเรยีนเป็นผา้โคง้ไปตามตะเขบ็ไหล่ ตดิต ่ากว่าไหล่ขา้งขวา 
1 เซนติเมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม กอง ติดอยู่กลางป้ายชื่อโรงเรียน  (ตัวขาวพื้นแดง) ส่วน
เครื่องหมายหมู่ท าดว้ยผา้สีเ่หลีย่มจตุัรสั ยาวดา้นละ 3.5 เซนตเิมตร มรีปูสามเหลีย่ม     2 รปู สตีาม
สปีระจ าหมูล่กูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ ขลบิสเีลอืดหม ูตดิทีไ่หล่เสือ้ขา้งซา้ยใตต้ะเขบ็ 1 เซนตเิมตร กระดุม
เสื้อกลดัหมด ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลี่ยมมว้นพบัตามแนวทะแยงให้เรยีบ มว้นเหลอืชายประมาณ
หนึ่ง ฝ่ามอื ให้รอยพบัอยู่ด้านใน รวบชายผ้าผูกคอไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือ
แห่งชาต ิใหป้ลอก  ห่างจากคางระยะ 1 ก ามอืของตนเอง สายนกหวดีสเีหลอืงสวมทบัผา้ผูกคอ เกบ็
นกหวดีไวก้ระเป๋าซา้ย 
 3) กางเกง 
  สกีางเกงเช่นเดยีวกบัเสือ้ ขาสัน้แบบไทย รมิขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหวัเข่า 5 
เซนตเิมตร มกีระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าที่ผ่ามซีปิซ่อนไวข้า้งในและรดูซปิเรยีบรอ้ย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทบัชายเสือ้ มหีูกางเกงดว้ย เขม็ขดัสนี ้าตาลแก่ หวัเขม็ขดัท าดว้ยโลหะสทีอง ต้องขดั
ใหส้ะอาดเป็นเงาเสมอ มลีายดุนรปูเฟลอรเ์ดอลสีป์ระกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ตรงส่วนล่าง
ของกรอบมคีตพิจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสตัย"์ เวลาคาดเขม็ขดัทบัขอบกางเกง ไม่ปล่อยใหห้วัเขม็
ขดัหอ้ยยาน 
 4) ถงุเท้า 
  ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5 
เซนตเิมตร หรอื 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ขอบพบักวา้งประมาณ 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ลายของถุงเทา้ตรง 
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 5) รองเท้า 
  รองเท้าสีน ้ าตาล ท าด้วยหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูก
แขง็แรง และผกูดว้ยเงือ่นพริอด รองเทา้หนงัสะอาดและขดัเป็นเงางาม 
 2.1.4 เมือ่รองผูก้ ากบัตรวจดา้นหน้าเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ สัง่ "กลบัหลงัหนั" 
เพื่อตรวจด้านหลงัอกีครัง้หนึ่ง  นายหมู่กลบัหลงัหนั รองผู้ก ากบัตรวจความเรยีบรอ้ยด้านหลงั เช่น 
เชอืกผกูรดั หมวกทรงอ่อน ผา้ผกูคออยูต่รงกลางเสือ้ เสือ้อกนอกกางเกง หรอืไม่ 
 2.1.5 เมื่อรองผู้ก ากบัตรวจนายหมู่ด้านหลงัเสร็จเรยีบร้อยแล้ว    รองผู้
ก ากบัสัง่ "กลบัหลงัหนั" รองผู้ก ากบัสัง่ต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสอืด้านหน้า ตรวจ
ลกูเสอืคนแรกและ      คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจรองผูก้ ากบัก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้
ชกัเท้าซ้ายไปอย่างอย่างแขง็แรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไมง้่ามขึ้นประมาณ 1 คบื 
ก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 ก้าว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอย่างแขง็แรง แลว้ตัง้ไมง้่ามลงกบัพืน้ ยนืใน
แนวเดยีวกบัรองผู้ก ากบั ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสอื 1 คน    การตรวจเหมอืนกบัการตรวจนายหมู่
ดา้นหน้าทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรอือุปกรณ์การ
เรยีนการสอน จะไมเ่ดนิออ้มหลงั 
 เมื่อตรวจดา้นหน้าเสรจ็ทุกคน แลว้จงึเดนิตรวจดา้นหลงัต่อไป การเดนิตรวจดา้นหลงัให้
ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการเดนิตรวจดา้นหน้า  การตรวจปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ
ด้านหลงัเสรจ็    ทุกคนแล้ว รองผู้ก ากบัและนายหมู่กลบัมายนืที่เดมิอกีครัง้หนึ่ง นายหมู่ยนืตรงสัง่ 
"วนัทยา-วธุ" และกล่าวว่า          "ขอบคณุครบั" (ยนือยู่กบัทีไ่ม่ต้องก้าวออกไป) รองผูก้ ากบัรบั
การเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมูส่ ัง่ต่อไป "เรียบ-อาวธุ, ตามระเบียบ-พกั" 
  2.2 นายหมู่ตรวจ 
   ในการประชุมกองลูกเสอื ในบางครัง้รองผู้ก ากับไม่มาจ าเป็นให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏบิตั ิคอื ผู้ก ากบัสัง่ "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัมายนืแทนที่นายหมู่ และท าหน้าที่นายหมู่ และท าการตรวจ
แบบรองผูก้ ากบัทุกประการ 
  2.3 การรายงานการตรวจ 
   2.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้ก ากับ ภายหลงัการตรวจเรยีบร้อยแล้ว รองผู้
ก ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบักล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากบัให้
ไปตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตกัเตือนเรียบร้อย, ครบั" เสรจ็แล้ววิง่กลบัมาด้านหลงั
เสาธง รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป 
   2.3.2 นายหมู่รายงาน 
   นายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสรจ็แลว้ ให้ยนืตรงหน้าหมู่ของตนเอง หนัหน้า
ไปหา    ผูก้ ากบั และรอใหน้ายหมูทุ่กหมูต่รวจเสรจ็เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมื่อนายหมูต่รวจเสรจ็เรยีบรอ้ย
แล้ว นายหมู่ทุกคนวิง่ออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้ก ากับพร้อมกนั ห่างจากผู้
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ก ากบัประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั ผู้ก ากบัยนื
กึง่กลางของแถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ "นายหมู่รายงาน"  นายหมูห่มู่บรกิารรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่
ยนืตรง วนัทยาวุธ และเรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผู้ก ากบั วนัทยาวุธ พร้อมกบั
กล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายจากผู้ก ากบัให้ไปตรวจเครือ่งแต่งกายหมู่…..ปรากฏ
ว่า…..และได้แนะน าให้ปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว , ครบั"  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงานผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย    ผูก้ ากบัสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-วิง่" นาย
หมู่ทุกคนวนัทยาวุธและเรยีบอาวุธพรอ้มกนั กลบัหลงัหนั วิง่กลบัมายนืในหมู่ของตนในต าแหน่งเดมิ 
รองนายหมูว่ ิง่ออ้มกลบัหลงัมายนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
 
  3. ชกัธงลง 
  3.1 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, ตรง" ผู้ก ากบัก้าวถอยหลงัมายนืทางขวามอืหรอืซ้ายมอื 
หนัหน้าเขา้หาเสาธง 
  3.2 ผู้ก ากบัสัง่ "หมู่บริการชกัธงลง" ลูกเสอืที่เป็นหมู่บรกิารฝากไม้ง่ามกบั
ลูกเสอื   คนถดัไป วิง่ออกมาพร้อมกนัและหยุดยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว 
วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืทางขวามอืก้าวออกไปขา้งหน้า 2 ก้าวและชดิเทา้ แก้เลอืก
ธง แลว้กา้วถอยหลงั 2 กา้ว และ   
  3.3 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, วนัทยา-วธุ" ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอืวนัทยหตัถ ์ลกูเสอืทุก
คนวนัทยาวุธ ลกูเสอืผูช้กธงชาตลิงทางขวามอื ค่อย ๆ ดงึเชอืกลงชา้ ๆ คนทางซา้ยมอืค่อย ๆ ปล่อย
เชอืก เชอืก ทัง้สองดา้นตงึตลอดเวลาขณะชกัธงชาตลิง เมื่อชกัธงชาตลิงเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ลูกเสอื
ทางขวามอืรบัเชอืกจาก ลูกเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั ก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเทา้ ผูกเชอืกธง 
แลว้ก้าวถอยหลงั 2 ก้าว และชดิเทา้กลบัมายนืตรงทีเ่ดมิ ลูกเสอืทัง้สองยนืตรงท าวนัทยหตัถ์และลด
มอืลงพรอ้มกนั (ผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืทุกคนลดมอืลง) กลบัหลงัหนัวิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่ของตน 
แลว้รบีน าไมง้า่มทีฝ่ากไวม้าท าวนัทยาวุธอยา่งแขง็แรงและองอาจเช่นเดยีวกบัลกูเสอืในกอง 
  3.4 ผู้ก ากับสัง่ "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิม
โดยเรว็ 
  4. เลิก 
  4.1 ลกูเสอืทุกคนเมือ่เรยีบอาวุธแลว้กย็งัยนือยูใ่นท่าตรง 
  4.2 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, เลิก" ลูกเสอืทัง้หมดท าวนัทยาวุธ และเรยีบอาวุธ ขวา
หนั พรอ้มกนั เดนิออกนอกแถว 

 

 

 



258 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 
 

การประชุมนายหมู่ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ท่ีประชุม 
 การจดัทีป่ระชุมนายหมู ่
 1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจดัให้มโีต๊ะหมู่บูชา มพีระพุทธรูป ธงชาตแิละพระบรมฉายา
ลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรชักาลปัจจุบนั กบัมพีระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัองคพ์ระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย และรปูของลอรด์ เบเดน เพาเวลล์ 
 2. โต๊ะประชุม ควรจดัใหม้เีก้าอี้ประชุมตามจ านวนของนายหมู่ และจดัทีน่ัง่เป็นพเิศษส าหรบั
ผูก้ ากบัหรอืรองผูก้ ากบัทีจ่ะเขา้ประชุมดว้ยในฐานะทีป่รกึษา โดยจดัใหน้ัง่อยูท่างซา้ยของประธาน 
 3. การจดัทีน่ัง่ จะต้องก าหนดไวใ้หท้ราบ โดยมกีารเขยีนป้ายหรอืเครื่องหมายแสดงไว ้ณ ที่
นัน้ ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ หมูส่งิโต หมูเ่สอื หมูน่กหวัขวาน ฯลฯ และผูก้ ากบัลกูเสอื 

4. ผูเ้ขา้ประชุม 
      - นายหมูทุ่กหมู ่ถา้นายหมูไ่มอ่ยูใ่หร้องนายหมูเ่ขา้ประชุมแทน 
      - ผูก้ ากบัลกูเสอื ถา้ผูก้ ากบัไมอ่ยูใ่หร้องผูก้ ากบัเขา้ประชุมแทน 
      - ผูท้รงคุณวุฒทิีก่องลกูเสอืเชญิมาเพื่อแนะน าการเป็นครัง้คราว 
      - การเลอืกประธานและเลขานุการ  
 5. การเขา้หอ้งประชุม เลขานุการจะเป็นผูเ้ขา้ก่อนแลว้จงึเชญินายหมู่ต่าง ๆ เขา้หอ้งประชุม
จนถงึประธานและทีป่รกึษาเขา้เป็นคนสุดทา้ยผูท้ีเ่ขา้ประชุมก่อนทีจ่ะเขา้นัง่จะตอ้งไปไหวพ้ระพุทธรปู 
(ยกเวน้ผูท้ีน่บัถอืศาสนาอื่น มใิช่ศาสนาพุทธ ใหแ้สดงความเคารพต่อธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์
ได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพรยู่หัว
ตามล าดบัเสยีก่อน โดยวธิีวนัทยหตัถ์ แล้วจงึไปนัง่ยงัที่ของตน (ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทยีน
และกราบทีห่น้าพระ) 
 6. การเปิดประชุม เป็นหน้าทีข่องประธานทีจ่ะกล่าวเปิด โดยลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุม
ยืน่มอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลกูเสอืแลว้กล่าวว่า 
“บดันี้สมาชกิของทีป่ระชุมไดม้าครบองคป์ระชุมแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม ขอใหส้มาชกิทัง้หลาย
ได้ใช้สทิธแิละเสรภีาพของท่านโดยเสรใีนการประชุมและขอให้ถอืว่าการประชุมนี้เป็นความลบัไม่
เปิดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแลว้ลดมอืลงมาแสดงรหสั สมาชกิทีเ่ขา้ประชุมยนืพร้อมกนั พรอ้มกบั
ยกมอืขวาขึน้แสดงรหสัลูกเสอืแบบใหค้ าปฏญิาณของลูกเสอืแลว้กล่าวพรอ้มกนัว่า “ขา้พเจา้จะถอืว่า
การประชุมนี้เป็นความลบั เว้นไว้แต่จะได้รบัความเหน็ชอบจากที่ประชุม” เสรจ็แล้วประธานนัง่ลง 
สมาชกินัง่ลงพรอ้มกนั จากนัน้จงึใหด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 
 7. การพูดในทีป่ระชุม ก่อนพูดต้องยกมอืขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จงึจะพูดได ้(และ
จะตอ้งพดูกบัประธานทุกครัง้) เมือ่เวลาพดูใหน้ัง่ ไมต่อ้งยนื 
 8. การนดัหมายเรยีกประชุม เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป 
 9. การจดัระเบยีบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับ
ประธาน 
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 10. เรือ่งทีจ่ะจดัเขา้วาระการประชุมนายหมู ่ควรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน
กองลูกเสอืของตน, จดัท าก าหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพกัแรม, การเงนิ, การลงโทษ, การให้
รางวลั, และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นตน้ 
 11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องถอืเป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผย
เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม 
 12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจดัท ารายงาน
การประชุมบนัทกึ ลงในสมดุและส าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ 
 13. ผู้ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้ก ากบัแต่งตัง้จากนายหมู่ที่นาย
หมูส่่วนมากเหน็ชอบดว้ย 
 14. เลขานุการของทีป่ระชุม ประธานทีป่ระชุมเป็นผูแ้ต่งตัง้จากนายหมู่โดยใหน้ัง่อยู่ทางซา้ย
ของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชญินายหมู่เขา้ที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถงึประธานแล้วจงึเชญิผู้
ก ากบัฯ เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็ได้แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและมติ
ของทีป่ระชุมฯ 
 15. ผูก้ ากบัลกูเสอื ทีป่ระชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุม แต่มสีทิธยิบัยัง้การกระท าใด ๆ ที่
ผูก้ ากบัฯ เหน็ว่าถา้จะปล่อยใหท้ าไปตามขอ้ตกลงของทีป่ระชุมแลว้ อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายขึน้ได้ 
 16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุม ยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้าท า
มมุประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลกูเสอื แลว้กล่าวว่า “ขา้พเจา้ขอปิดการประชุม” 
เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยนืท าวนัทยหตัถ์แก่ประธาน (ประธานท าวนัทยหตัถ์
ตอบ) 
 17. การออกจากหอ้งประชุม ตามล าดบัดงันี้ คอื ทีป่รกึษา, ประธาน และนายหมู ่(โดยปฏบิตัิ
พธิกีารเช่นเดยีวกบัการเขา้หอ้งประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดทา้ย 
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 (ตวัอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ 

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

................................................................... 
วาระที ่ 1  เรือ่งทที ่ ประธานจะแจง้ใหท้ราบ  (ถา้ม)ี  
วาระที ่ 2  เรือ่งรบัรองรายงานการประชุม  ครัง้ที.่..................../ .....................  
วาระที ่ 3  เรือ่งทีส่บเืนื่องจากการประชุมครัง้ก่อน  (ถา้ม)ี  
วาระที ่ 4  เรือ่ง......................................  (เป็นเรื่องทีจ่ะประชุมพจิารณากนัในการประชุม ถา้มี
หลาย      
              เรือ่ง  กใ็ส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรือ่งทีจ่ะน ามาประชุม) วาระที ่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  
วาระที ่ 5  หรอืวาระอนัดบัสุดทา้ยนี้เป็นวาระทีก่ าหนดส าหรบัเรือ่งทีจ่ะมขีึน้     ภายหลงัทีไ่ดก้ าหนด 
              ระเบยีบวาระไปแลว้  จะไดน้ า มาเขา้มาพดูในทีป่ระชุมได ้                                  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 2 261 
 

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

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

....................................... 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  1.  ..................................     

2.  ..................................     
3.  ..................................       

ฯลฯ  
ผูไ้มม่าประชุม  (ถา้ม)ี  
เปิดประชมเุวลา.......................  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลว้ ด าเนิน การประชุมตามระเบยีบวาระต่อ ไป  
วาระที ่ 1  เรือ่ง.........................................   

ประธานเสนอว่า  ทีป่ระชุม   
(มมีตหิรอื ตกลงอยา่งไร)     

ฯลฯ   
 

ปิดประชุมเวลา........................  น.        
(ลงชื่อ)..................................ผูจ้ดรายงานการประชม ุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Scout_Jamboree
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
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http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html 

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

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

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

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

http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7 
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คณะผู้จดัท าคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสรา้งทกัษะชีวิต 
คณะท่ีปรึกษา 
1. นายศจัธร  วฒันะมงคล ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายวรทั  พฤกษากุลนนัท์ ผูอ้ านวยการส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายพนสั  บุญวฒันสุนทร รองผูอ้ านวยการส านกัพฒันากจิการนกัเรยีน   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

4. นายโอฬาร  เก่งรกัษ์สตัว ์ ผูอ้ านวยการส านกัส่งเสรมิกจิการการศกึษา         
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

5. นางสาวลดัดา  จติรวฒันแพทย ์ ผูอ้ านวยการโครงการลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ 

 

คณะท างานพฒันาและปรบัปรงุคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 

1. นายกฤตพฒัน์  พชิยัวรตุมะ หวัหน้าฝ่ายพฒันาวชิาการ ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและ
กจิการนกัเรยีน ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

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

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

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

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

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

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

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

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


