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ค านิยม 
 
 

 
 

นบัว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ทีส่ าคญั อกีเรือ่งหนึ่งทีส่ านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการ

นกัเรยีน ซึง่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดผ้ลติ

ต าราในลกัษณะ คู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติชุดน้ีขึน้  ซึง่มเีนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบั

ปัญหาตามวยัและพฒันาการของผูเ้รยีน และมกีารบูรณาการกจิกรรมการเรยีนการสอน เขา้กบัวธิกีารลกูเสอื 

คร ู อาจารย ์ ผูก้ ากบัลกูเสอื และบุคลากรทางการลกูเสอื จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์อย่างแทจ้รงิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศไทยก าลงักา้วสู ่ “ไทยแลนด ์4.0”  ดงันัน้  ความถูกตอ้งและชดัเจนในเรือ่งการจดั

กจิกรรมลกูเสอื จงึเป็นต าราและคู่มอืทางวชิาการ ส าหรบักจิกรรมลกูเสอืเพือ่จะใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ

พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นพลเมอืงด ี มคีวามรอบรู ้ สามารถชว่ยตนเองได ้ อนัจะเป็นแรงผลกัดนัใหก้ารศกึษา

ของประเทศไทยมคีวามเจรญิเท่าเทยีมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน และอารยประเทศอื่น  ๆทัว่โลก ขอขอบคุณ

และใหก้ าลงัใจต่อผูท้รงวุฒทิางการลกูเสอื และผูม้สี่วนรว่มในการจดัท าคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้ง 

ทกัษะชวีติเล่มนี้ทุกท่าน ทีไ่ดเ้สยีสละ ก าลงัความคดิ จนท าใหเ้สรจ็สิน้โดยสมบูรณ์ อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อกจิการลกูเสอือยา่งมาก ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

 

 

 
 

      นายประเสรฐิ  บุญเรอืง 

                    รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร  

                                            เลขาธกิารส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ
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ค านิยม 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย 

ในพระราชปูถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เมษายน  2561  
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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  

จุดประสงคก์ารเรยีนรูด้า้นทกัษะ เน้นทีก่ารท าความเขา้ใจในขัน้ตอนการลงมอืท าทกัษะ และ
ไดท้ดลองและฝึกฝนจนช านาญ 

บางแผนการจดักจิกรรมมจีุดประสงค์การเรยีนรูซ้้อนกนัมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จดุประสงคห์ลกัของแผนการจดักจิกรรม 

เน้ือหา  
เป็นผลการเรยีนรู้ที่เกิดขึ้นหลงัการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรยีนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรอืไม ่
ส่ือการเรียนรู้  
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม เช่น แผนภมูเิพลง เกม ใบงาน ใบความรู ้และเรือ่งที่

เป็นประโยชน์ ซึง่มรีายละเอยีดอยูใ่นภาคผนวกประกอบแผนการจดักจิกรรม 
กิจกรรม  
กจิกรรมลูกเสอืยงัคงแบบแผนของลูกเสอืไว้ คอื การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง  และ

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

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

ในแต่ละแผนการจดักจิกรรม 
องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครัง้ ในที่นี้ ได้ระบุเพียง

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

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

  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบงัคบั

คณะลกูเสือแห่งชาติ 
แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ 

เร่ือง 
จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. การปฐมนิเทศ 1  
2. ส่ิงแวดล้อม 2. เรารกัษ์โลก 1  

3. สวนสวยดว้ยวสัดุเหลอืใช ้ 2 ทกัษะชวีติ 
4. โลกสวยดว้ยมอืเรา 1  
5. รวมพลงัรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 1  

3. อดุมคติ 6. คุณธรรมในชวีติ 1  

7. ยกยอ่งคนด ี 1 ทกัษะชวีติ 
8. แกปั้ญหาสงัคมดว้ยกฎลกูเสอื 1  

4. กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ 9. กจิกรรมนี่.....เราจอง 2  
5. การส ารวจ 10. แผนทีชุ่มชน 3  
6. พฒันาชุมชน 11. ความตอ้งการของชุมชน 1  

12. โครงการพฒันาชุมชน 1  

13. การรายงานโครงการ 1  

7. ทกัษะชีวิต 
14. สารปนเป้ือนในอาหาร 1 ทกัษะชวีติ 

15. คดิเชงิบวก 1 ทกัษะชวีติ 
16. การแสดงความชื่นชมและ 
ใหก้ าลงัใจ 

1 ทกัษะชวีติ 

17. คนดรีอบตวัฉนั 2 ทกัษะชวีติ 
18. เป้าหมายในชวีติ 2 ทกัษะชวีติ 
19. สุภาพบุรษุและสุภาพสตรใีนดวงใจ 2 ทกัษะชวีติ 
20. เป็นลกูเสอืทัง้ตวัและหวัใจ 1 ทกัษะชวีติ 
21. รูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 2 ทกัษะชวีติ 
22. ลวนลามทางเพศ 1 ทกัษะชวีติ 
23. การช่วยเหลอืผูอ้ื่น 1 ทกัษะชวีติ 
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ช่ือหน่วยกิจกรรมตามข้อบงัคบั
คณะลกูเสือแห่งชาติ 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ 
เร่ือง 

จ านวน 
ชัว่โมง 

หมายเหตุ 

8. เศรษฐกิจพอเพียง 24. การประหยดั 1 ทกัษะชวีติ 
25. การจดัการกบัเวลา 2 ทกัษะชวีติ 
26.วยัรุน่ไทยหวัใจเกาหล ี 1 ทกัษะชวีติ 
27. ชุมชนเรานี้ดจีงั 2  

9. การฝึกเป็นผู้น า 28. ผูน้ าทีด่ ี 1  
10. ประเมินผล 29. การประเมนิผล 1  
11. พิธีการ 30. ประดบั  เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง   

และเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 
1 

 

 

รวม 11  หน่วยกิจกรรม 
 

รวม 30 แผนการจดักิจกรรม 
 

40 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 1 ปฐมนิเทศ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 1   การปฐมนิเทศ      เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถบอกเกณฑก์ารไดร้บั  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวงได ้
2.  เน้ือหา 
 หลกัสตูร  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง   
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1แผนภมูเิพลง 
3.2 ขอ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาต ิว่าดว้ยการปกครอง หลกัสตูรและวชิาพเิศษลกูเสอืสามญั 
 รุน่ใหญ่(ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2528 และคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่เสรมิสรา้ง 
 ทกัษะชวีติ 
3.3 ทะเบยีนลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 

4.  กิจกรรม 
4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืพรอ้มกนัทีบ่รเิวณทีเ่หมาะสม เช่น สนามโรงเรยีน หรอื 
 หอ้งประชุม เป็นตน้  
4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนากบัลกูเสอืเกีย่วกบัการเขา้รว่มกจิกรรมในหลกัสตูรลกูเสอืชัน้พเิศษ 
4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืน าเสนอเกณฑก์ารไดร้บั  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ใหก้บัลกูเสอื พรอ้ม

ทัง้ใหล้กูเสอืตรวจสอบวชิาทีล่กูเสอืสอบในระดบัลกูเสอืชัน้พเิศษ 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืสุ่มลกูเสอื 3-5 คนน าเสนอเกณฑก์ารไดร้บั  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง   
 หลงัจากทีฟั่งผูก้ ากบัลกูเสอืน าเสนอ 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุรายละเอยีดของเกณฑ ์ทีถู่กตอ้ง ลกูเสอืบนัทกึไวเ้ป็นขอ้มลู 
4.6 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายครัง้ต่อไป 

5.  การประเมินผล  
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก การแสดงความคดิเหน็ และประเมนิ
ความถูกตอ้งของการแต่งเครือ่งแบบและการปฏบิตักิจิกรรม 
 
 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 15 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 1 

เพลง 
วนัน้ียินดี 

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

ใบความรู้ 

เครื่องหมายลูกเสือหลวง 

 
ลกัษณะเครือ่งหมาย 
    เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ขนาดดา้นละ ๓ ซม. ตามแบบ พืน้สกีาก ีขอบสขีาวมรีปูพระมหา
มงกุฎสทีองอยูต่รงกลาง และมตีราคณะลกูเสอืแห่งชาตสิขีาวอยูเ่บือ้งล่างพระมหา
มงกุฎ  เครือ่งหมายนี้ตดิทีก่ึ่งกลางกระเป๋าเสือ้ขา้งขวาแทนเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 

 

 

 

 

เครื่องหมายลูกเสือหลวง 
   

 หลกัสตูร 
   ผูท้ีเ่ขา้เกณฑไ์ดร้บั  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง   จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
   1. ไดร้บัเครือ่งหมายลกูเสอืชัน้พเิศษ 
   2. สอบไดว้ชิาพืน้ฐานในระดบัลกูเสอืชัน้พเิศษ ๓ วชิา ซึง่ไมอ่ยูใ่นวชิาพืน้ฐาน ๕ วชิาทีส่อบได ้
เมือ่ขอรบัเครือ่งหมาย  ลกูเสอืชัน้พเิศษ 
   3. สอบไดว้ชิาบรกิารและวชิาพืน้ฐานอกี ๓ วชิา ในระดบัลกูเสอืหลวง 
   4. ผ่านการฝึกอบรมวชิาการเป็นผูน้ าตามหลกัสตูรทีก่ าหนดไว้ 
  5. คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผูก้ ากบัเหน็ว่า เป็นผูท้ีป่ฏบิตัตินเป็นตวัอยา่งทีด่ตีามวธิี 
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การของลกูเสอื และสมควรไดร้บั  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง   
   6. เลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิหรอืผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดัแลว้แต่กรณ ี 
เป็นผูแ้ต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณวุฒเิหมาะสมท าการสมัภาษณ์ เมือ่เหน็ว่าเป็นผูเ้หมาะสมแลว้ให้ 
รายงานต่อไปตามล าดบั จนถงึคณะกรรมการบรหิาร   ลกูเสอืแห่งชาตพิจิารณาอนุมตั ิและ 
ใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาตเิป็นผูล้งนามในประกาศนียบตัรแสดงว่าเป็นผู้ 
ไดร้บั  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง   
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 2 ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 2   เรารกัษ์โลก                  เวลา  1  ชัว่โมง 
 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายปัญหาสิง่แวดลอ้มและวธิอีนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ของตนได้ 
2.  เน้ือหา 

สิง่แวดลอ้ม หมายถงึ ทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่รอบตวัมนุษยท์ัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ รวมทัง้ทีเ่ป็น
รปูธรรม (สามารถจบัต้องและมองเหน็ได)้ และนามธรรม (ตวัอย่างเช่นวฒันธรรมแบบแผน ประเพณี 
ความเชื่อ) มอีทิธพิลเกีย่วโยงถงึกนั เป็นปัจจยัในการเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหนึ่ง
จะมสี่วนเสรมิสรา้งหรอืท าลายอกีส่วนหนึ่ง อยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู ้
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

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

 4.2 เพลง หรอืเกม 
          4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาถงึสภาพอากาศอากาศในประเทศไทยในปัจจบุนัมสีภาพ
อยา่งไร  
  2)ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูแ้ละใบงาน มอบหมายใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัศกึษา 
ใบความรู ้และอภปิรายประเดน็ในใบงานและส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 

3)ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานทลีะหมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัซกัถามเพื่อ
ความเขา้ใจ และตระหนกัถงึการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5พธิปิีดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
5.1 วธิกีาร 
 - สงัเกตการมสี่วนรว่มในการ

ปฏบิตั ิ 
       กจิกรรม 
 - ทดสอบ 

5.2 เครือ่งมอื 
 - แบบสงัเกต 
 - แบบทดสอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี2 
เกม 
 

จ าส่ิงของ 
 

 วิธีเล่น 
1. ใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืจดัหาสิง่ของมาประมาณ 15-20 ชิน้ เช่น ใบมดี ยางลบ กระดุม ปากกา 
เงนิเหรยีญ  ลวดเสยีบ ใส่ของไวใ้นถาด  หาผา้ปิดไว ้
2.ใหล้กูเสอืแต่ละหมูย่นืลอ้มรอบถาด ผูก้ ากบัลกูเสอืเปิดผา้ออกใหด้แูละจ าสิง่ของประมาณ  
1 นาท ีแลว้ปิดผา้ไวต้ามเดมิ 
3. ลกูเสอืแต่ละหมูแ่ยกกนัออกไปเขยีนรายชื่อสิง่ของทีจ่ าไดส้่งผูก้ ากบัลกูเสอื ถา้เขยีนถูก 
จะไดช้ื่อละ 1 คะแนน ถา้เขยีนสิง่ทีไ่ม่มจีะหกัชื่อละ 1 คะแนน หมูใ่ดไดค้ะแนนมากเป็นหมูช่นะ   

 
ใบงาน 

อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
ค าช้ีแจง 

 1. ใหห้มูล่กูเสอืแต่ละหมูช่่วยกนัระดมความคดิถงึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิมลภาวะ และ
แนวทางในการอนุรกัษ์ทรพัยากรดงัต่อไปนี้ โดยเลอืกหรอืจบัฉลากเรือ่งหมูล่ะ1 เรือ่ง  

 1.1  ดนิ 
 1.2  น ้า 
 1.3  ป่าไม ้
 1.4  สตัวป่์า 
 1.5  อากาศ 

  2. ลกูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนน าเสนอต่อกองลกูเสอื 
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ใบความรู้ 
ส่ิงแวดล้อม 

 
ส่ิงแวดล้อม คอื ทุกสิง่ทุกอยา่งทีอ่ยูร่อบตวัมนุษยท์ัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ รวมทัง้ทีเ่ป็นรปูธรรม  
(สามารถจบัตอ้งและมองเหน็ได)้ และนามธรรม (ตวัอยา่งเช่นวฒันธรรมแบบแผน ประเพณ ีความ
เชื่อ) มอีทิธพิลเกีย่วโยงถงึกนั เป็นปัจจยัในการเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหนึ่งจะมี
ส่วนเสรมิสรา้งหรอืท าลายอกีส่วนหน่ึง อยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้สิง่แวดลอ้มเป็นวงจรและวฏัจกัรที่
เกีย่วขอ้งกนัไปทัง้ระบบ 
 
ท้องถ่ิน   คอื  เขตหรอือาณาเขต  พืน้ทีเ่ฉพาะทีม่กีลุ่มบุคคลอยูอ่าศยั  ไดแ้ก่ หมู่บา้น  ต าบล  
อ าเภอ  จงัหวดั  หรอืภมูภิาค 
 เมือ่พจิารณาค าว่า  สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ จะหมายถงึทุกสิง่ทุกอยา่งทีม่อียูใ่นเขตหรอืทอ้งที่
นัน้ ๆ โดยเฉพาะ และหากสิง่แวดลอ้มดงักล่าวมสีภาพทีม่ปัีญหาหรอืเกดิปัญหา ยอ่มส่งผลกระทบ
ของปัญหาดง้กล่าว สะทอ้นมาสู่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีอ่าศยัหรอืเกีย่วขอ้งกบัทอ้งถิน่นัน้ ๆ ได้ 
 ปัญหาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่  ไดแ้ก่  ปัญหาดนิเสื่อมโทรม  ป่าถูกท าลาย  ขยะมลูฝอย 

 
ส่ิงแวดล้อมแบ่งออกเป็นลกัษณะกว้างๆ ได้ 2 ส่วนคือ 

1. สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเช่น ป่าไม ้ภเูขา ดนิ น ้า อากาศ ทรพัยากร 
2. สิง่แวดลอ้มทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เช่น ชุมชนเมอืง สิง่ก่อสรา้งโบราณสถาน ศลิปกรรม  

ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและวฒันธรรม 
 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ิน 
 การขาดความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนกัในเรือ่งของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มทีถู่กตอ้งเหมาะสม จะน าไปสู่การเกดิปัญหาต่าง ๆ ตามมา  และอาจอาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อวถิชีวีติของคนเรามากขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากปัญหาทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิขึน้ในทอ้งถิน่หรอื
ชุมชนทีเ่ราอาศยัอยู่ 
 
ทรพัยากรธรรมชาติ หมายถงึ สิง่ต่างๆ (สิง่แวดลอ้ม) ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิและมนุษย์
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น บรรยากาศ ดนิ น ้า ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สตัวป่์า แรธ่าตุ พลงังาน และ
ก าลงัแรงงานมนุษย ์เป็นตน้  
 

ประเภทของทรพัยากรธรรมชาติสามารถแบ่งตามการน ามาใช้งานและผลท่ีเกิดขึ้นได้  
3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้ไมห่มด ทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้ไมห่มดหรอืไม่สญูหาย  
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ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทนี้ ไดแ้ก่ บรรยากาศ น ้าในวฎัจกัร แสงอาทติย ์ 
2. ทรพัยากรธรรมชาตทิีท่ดแทนไดท้รพัยากรธรรมชาตทิีท่ดแทนไดห้รอืรกัษาไวไ้ด ้

ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทนี้ ไดแ้ก่น ้า  ดนิ  ป่าไม ้ทุ่งหญา้ สตัวป่์า     
3. ทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้หมดไป ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทน้ีจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้ง

ศกึษาเพื่อหาแนวทางในการอนุรกัษ์ใหส้ามารถมใีชป้ระโยชน์ไดน้านทีสุ่ด ซึง่ทรพัยากรธรรมชาติ
ประเภทนี้ ไดแ้ก่ทรพัยากรธรรมชาตปิระเภทนี้ ไดแ้ก่ แร่ธาตุ พลงังาน 

ความหมายของมลพิษ ค าว่า “มลพษิ” เป็นศพัทท์ีร่าชบณัฑติยสถานบญัญตัขิึน้ในปี พ.ศ. 2525 ใช้
แทนค าศพัทเ์ดมิ ว่า “มลภาวะ” ซึง่ตรงกบัศพัท.์ภาษาองักฤษว่า “Pollution” มาจากค าว่า “Pollute” 
หมายถงึ ท าให ้สกปรก ซึง่ไดแ้ก่ ขบวนการต่างๆ ทีม่นุษยก์ระท าทัง้โดยตัง้ใจและไมไ่ดต้ัง้ใจ ปล่อย
ของเสยีซึง่ไม ่พงึปรารถนาเขา้ไปหมกัหมมในบรรยากาศ พืน้ดนิและในน ้า มผีลใหส้ิง่แวดลอ้มเสื่อม
โทรมลง  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ไดแ้ก่ 
 1. ส านกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในดา้น  
“ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิอนัเป็นราชการ  ซึง่มไิดอ้ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่อง
กระทรวงหนึ่งกระทรวงใดโดยเฉพาะ”  ไดแ้ก่  การศกึษาวเิคราะหส์ภาวะและคุณภาพสิง่แวดลอ้มเพื่อ
ใชใ้นการก าหนดนโยบายและการวางแผน  การก าหนดแนวทางในการส่งเสรมิอนุรกัษ์และแกไ้ข
ปัญหาสิง่แวดลอ้มของชาต ิ การสอดส่องดแูลใหค้ าแนะน าแก่ส่วนราชการรฐัวสิาหกจิและเอกชน  
การใหก้ารศกึษา  การเผยแพรง่านดา้นสิง่แวดลอ้ม  การรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขจ์ากประชาชน 
 2. ส านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต ิ มหีน้าทีใ่นการก าหนดแนวนโยบายส่งเสรมิ
สนบัสนุน  และประสานงานเกีย่วกบัการวจิยัทางดา้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มของหน่วยงานอื่นทัง้
ภาครฐับาลและเอกชน 
 3. กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข  มหีน้าทีใ่นการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มส่งเสรมิและ
ใหบ้รกิารดา้นสาธารณสุขแก่ประชาชน 
 4. กองอนามยัสิง่แวดลอ้ม  ส านกัอนามยั  กรงุเทพมหานคร  มหีน้าทีค่วบคุมแกไ้ข
สิง่แวดลอ้มในเขตกรงุเทพมหานคร  และรบัเรือ่งราวรอ้งทุกขจ์ากประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น
ร าคาญ  เนื่องจากสิง่แวดลอ้ม 
 5. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล  เป็นสถาบนัเพื่อผลติ
นกัวชิาการและนกับรหิารดา้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม  จดัสมัมนาทางวชิาการแก่ผูส้นใจ  ท าการ
วจิยัเพื่อแกปั้ญหาสภาวะสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ  
 6. กองสิง่แวดลอ้มโรงงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมมหีน้าทีค่วบคุม
มลพษิจากโรงงานอุตสาหกรรม  ก าหนดเงือ่นไขและมาตรการในการก าจดัสิง่โสโครกและของเสยี
จากโรงงานอุตสาหกรรม 
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 7. กองวจิยัวตัถุมพีษิ  กรมวชิาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มหีน้าทีต่รวจสอบ
และวจิยัสิง่มพีษิทีป่ะปนอยูใ่นผลติผลทางการเกษตร 
 8. นิเวศวทิยาสมาคมแห่งประเทศไทย  มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา  คน้ควา้วจิยัเกี่ยวกบั
ระบบนิเวศวทิยา  การใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ การอนุรกัษ์  การแลกเปลีย่นขอ้มลู  และความ
ช่วยเหลอืทางวชิาการระหว่างประเทศอื่น ๆ  
 9. กรมศลิปากร  กระทรวงศกึษาธกิาร  มหีน้าทีใ่นการอนุรกัษ์  ส่งเสรมิควบคุมดแูลรกัษา
ศลิปะและศลิปวตัถุของชาต ิ รวมทัง้ควบคุมดแูลรกัษาปฏสิงัขรณ์โบราณสถานและโบราณวตัถุของ
ชาต ิ ทีม่อียูต่ามสถานทีต่่าง ๆ ของประเทศ 
 10. กรมป่าไม ้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มหีน้าทีเ่กีย่วกบัการอนุรกัษ์ป่าไม ้ การจดัตัง้
และควบคุมดแูลรกัษาอุทยานแห่งชาต ิ วนอุทยานแห่งชาต ิ ป่าสงวน  สวนพฤกษศาสตร ์ สวนรกุข
ชาต ิ ตลอดจนดแูลรกัษาสตัวป่์า 
 11. กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มหีน้าทีใ่นการส ารวจและจดัหาแหล่งน ้า  
สรา้งอ่างเกบ็น ้าเขือ่นเหมอืงฝาย  รวมทัง้จดัระบบและควบคุมการใชน้ ้าเพื่อการเกษตร 
 
การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 
 สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเรามคีุณประโยชน์ต่อการด ารงชวีติในสงัคมอยา่งด ี ถา้มนุษยไ์มรู่จ้กั
ปรบัปรงุอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบตวัเราใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่ ี หรอืไมรู่จ้กัใชท้รพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มใหถู้กวธิแีลว้  จะก่อใหเ้กดิการเสยีหายตามมาภายหลงัหลายประการ  ไดแ้ก่  สิง่แวดลอ้ม
เป็นพษิ  ซึง่เป็นบ่อนท าลายชวีติมนุษย ์ สตัว ์ พชื  เป็นตน้ 
การอนุรกัษ์ดิน 
 1. ไมค่วรปลกูพชืชนิดเดยีวกนัซ ้าๆซาก ๆในทีเ่ดมิยอ่มจะท าใหด้นิเสื่อมคุณภาพ 
ไดผ้ลผลติน้อย 
 2. ใส่ปุ๋ ยหรอืปลกูพชืสลบัและหมุนเวยีน 
 3. ปลกูพชืคลุมดนิเป็นหญา้  เพื่อป้องกนัการกดัเซาะ  พงัทลายไดน้้อยลง 
 4. ลดการท าลายหญา้ทีป่กคลุมดนิ 
 5. ระงบัการระบายน ้าออก  และลดการใชน้ ้าทีด่ดูซมึจากดนิ ฯลฯ 
การอนุรกัษ์น ้า 
 1. ใหก้ารศกึษาแก่ประชาชนใหเ้ขา้ใจถงึประโยชน์ในการป้องกนัแหล่งน ้าใหส้ะอาดและโทษที่
เกดิจากแหล่งน ้า 
 2. สนบัสนุนใหม้กีารคน้ควา้วจิยั  หาสิง่ใหมท่ีเ่หมาะสมในการคน้ควา้หาสารเคมทีีจ่ะมาแทน
สารพษิอนัตรายต่าง ๆ เช่น ด.ีด.ีท ีหรอืยาฆา่แมลงอื่น ๆ  
 3. ไมท่ิง้เศษขยะและปฏกิูลลงในแมน่ ้าล าคลอง 
 4. จดัระบบการก าจดัน ้าโสโครกจากครวัเรอืน  และโรงงานอุตสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพจงึ
ปล่อยลงสู่แมน่ ้า 
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 5. รฐับาลจะตอ้งก าหนดนโยบายและวางแผนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าเน่าให้
แน่นอนและมปีระสทิธภิาพ 
การอนุรกัษ์สตัว ์
 พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ.2503  ไดใ้หค้ านิยามศพัทใ์นพระราชบญัญตัิ
ไวด้งันี้สตัวป่์าไมห่มายรวมถงึแมลงและไขข่องแมลง  สตัวส์งวน  หมายความว่า  สตัวท์ีห่ายาก 
สตัวป่์าคุม้ครอง  หมายความว่า  สตัวป่์าคุม้ครองประเภท 1 และสตัวป่์าคุม้ครองประเภท 2 
สตัวป่์าคุม้ครองประเภทที ่1 หมายความว่าสตัวป่์าซึง่ปกตอิาจไมใ่ชเ้นื้อเป็นอาหาร  หรอืไมว่่าเพื่อ
การกฬีาหรอืสตัวป่์าทีท่ าลายศตัรพูชื  หรอืก าจดัสิง่ปฏกิูล  หรอืสตัวป่์าทีค่วรสงวนไวป้ระดบัความ
งามตามธรรมชาต ิ หรอืสงวนไวไ้มใ่หล้ดจ านวนลง  ทัง้นี้ตามทีร่ะบุในกฎกระทรวง 
สตัวป่์าคุม้ครองประเภทที ่2 หมายความว่าสตัว ์ ซึง่ตามปกตคินใชเ้นื้อเป็นอาหาร  หรอืเพื่อการกฬีา  
ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎกระทรวงล่า  หมายถงึ  ยงิ  ดกั  จบั  หรอืฆา่สตัวห์รอืท าอนัตรายดว้ยประการใด
แก่สตัว ์ และหมายความตลอดในการไล่ การตอ้น การเรยีกและการล่อ เพื่อการกระท าดงักล่าวแลว้
ดว้ยเนื้อ  หมายความว่า เนื้อของสตัวไ์มว่่าจะไดป้ิ้ง  ย่าง  รม  หรอืตากแหง้  หรอืท าอยา่งอื่นเพื่อ
ไมใ่หเ้น่าเป่ือย  และไมว่่าจะอยูใ่นรา่งของสตัวน์ัน้หรอืช าแหละแลว้พระราชบญัญตันิี้ไดก้ าหนด
ขอ้ความทีล่กูเสอืควรทราบมดีงันี้ 
 1. นอกจากพนกังานเจา้หน้าที ่ หรอืเจา้พนกังานอื่นใดซึง่ตอ้งเขา้ไปปฏบิตักิารตามหน้าที่
หา้มไมใ่หผู้ใ้ดเขา้ไปในเขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป่์า เวน้แต่จะไดร้บัการอนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที่ 
 2. ในเขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป่์าหา้มมใิหผู้ใ้ดเขา้ไปครอบครองยดึถอืทีด่นิ  หรอืตดั โค่น แผว้
ถางท าลายตน้ไม ้ หรอืพฤกษชาตอิื่น  หรอื ขดุแร ่ ดนิ  หนิ  สตัว ์หรอืเปลีย่นแปลงทางน ้าหรอืท่าน ้า
ในล าน ้าหรอืท าใหน้ ้าในล าน ้า  ล าหว้ย  หนอง  บงึ  ท่วมทน้หรอืเหอืดแหง้  หรอืเป็นพษิต่อสตัวป่์า 
 3. หา้มไมใ่หผู้ใ้ดล่าสตัว ์ ไมว่่าจะเป็นสตัวป่์าสงวน หรอืสตัวป่์าคุม้ครอง  หรอืมใิช่หรอืเกบ็
หรอืท าอนัตรายแก่ไขใ่นรงัของสตัวป่์า ซึง่หา้มไมใ่หล้่าสตัวน์ัน้ในบรเิวณวดั  หรอืในบรเิวณสถานที่
ซึง่จดัไวเ้พื่อประชาชนเป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
 4. ผูใ้ดซ่อนเรน้  ช่วยจ าหน่าย  ช่วยพาเอาไปเสยี  ซือ้รบัจ าน า หรอืรบัไวป้ระการใด ซือ้สตัว์
ป่าหรอืเนื้อของสตัวป่์าอนัไดม้าโดยกระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิี้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 
1 เดอืน  หรอืปรบัไมเ่กนิ 1,000  บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
การอนุรกัษ์สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร ์
 โบราณสถานหมายความว่า อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่โดยอายุ  หรอืโดยลกัษณะแห่งการก่อสรา้ง  
หรอืโดยหลกัฐานเกีย่วกบัประวตัขิองอสงัหารมิทรพัยน์ัน้  เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวตัศิาสตร์
หรอืโบราณคดโีบราณวตัถุ  หมายความว่า  สงัหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นของโบราณไมว่่าจะเป็นสิง่ประดษิฐ์
หรอืเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาต ิ หรอืเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษยห์รอืซาก
สตัวซ์ึง่โดยอายหุรอืโดยลกัษณะการประดษิฐ ์หรอืโดยหลกัฐานเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้เป็นประโยชน์ในทางศลิปะ  ประวตัศิาสตร ์หรอืโบราณคดศีลิปวตัถุ  หมายความ
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ว่า  สิง่ทีท่ าดว้ยฝีมอื  และเป็นสิง่ทีน่ิยมกนัว่า มคีุณค่าในทางศลิปะพระราชบญัญตันิี้มสีาระส าคญั
ดงันี้ 
 1. หา้มมใิหผู้ใ้ดท าการคา้วตัถุ  หรอืศลิปวตัถุ  หรแืสดงโบราณวตัถุ  หรอืศลิปวตัถุใหบุ้คคล
ชมโดยเรยีกเกบ็ค่าชมเป็นปกตธิุระ  เวน้แต่จะไดร้บัการอนุญาตจากอธบิด ี
 2. ผูใ้ดไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการคา้โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ  หรอืแสดงโบราณวตัถุ  หรอื
ศลิปะวตัถุใหบุ้คคลชมตอ้งแสดงในใบอนุญาตนัน้ไว ้ณ ทีเ่หน็ไดง้่ายในสถานการคา้  หรอืสถานการ
แสดงของคน  แลตอ้งมบีญัชแีสดงรายการโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีอ่ยูใ่นครอบครองของตนตาม
แบบทีอ่ธบิดกี าหนดใหถู้กตอ้งตามความเป็นจรงิ และรกัษาบญัชนีัน้ไวใ้นสถานการคา้  หรอืสถาน
การแสดงวตัถุหรอืศลิปวตัถุนัน้ 
 3. หา้มมใิหผู้ใ้ดส่งหรอืน าโบราณวตัถุ  ไมว่่าโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุนัน้จะเป็นโบราณวตัถุ
หรอืศลิปวตัถุทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนแลว้หรอืไม ่ ออกนอกราชอาณาจกัรเวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจาก
อธบิด ี
 4. โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีซ่่อน  หรอืฝัง  หรอืทอดทิง้อยู ่ณ ทีใ่ด  โดยพฤตกิารณ์ซึง่ไม่มี
ผูใ้ดสามารถอา้งเป็นเจา้ของ  ไมว่่าทีซ่่อน  หรอื  ฝัง  หรอืทอดทิง้ไว ้ จะอยูใ่นกรรมสทิธิห์รอืความ
ครอบครองของบุคคลใดหรอืไมใ่หต้กเป็นทรพัยส์นิของแผ่นดนิ ผูเ้กบ็ไดต้อ้งมอบแก่พนกังาน
เจา้หน้าที ่ หรอืพนกังานฝ่ายปกครอง  หรอืต ารวจ  ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
แลว้มสีทิธไิดร้บัรางวลัหนึ่งในสามแห่งค่าของทรพัยส์นินัน้ 
 5. ผูใ้ดเกบ็ไดโ้บราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุทีซ่่อน  หรอืฝังไว ้ หรอืทอดทิง้อยู ่ณ ทีใ่ด ๆ โดย
พฤตกิารณ์ซึง่ไมม่ผีูใ้ดสามารถอา้งว่าเป็นเจา้ของได ้ และเบยีดบงัเอาโบราณวตัถุ  หรอืศลิปวัตถุนัน้
เป็นของตน หรอืของผูอ้ื่น ต้องโทษจ าคุกไมเ่กนิสองปี หรอืปรบัไมเ่กนิสีพ่นับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 6. ผูใ้ดท าใหเ้สยีหาย  ท าลาย  หรอืท าใหเ้สื่อมค่า  หรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์ซึง่โบราณวตัถุตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหนึ่งปี หรอืปรบัไมเ่กนิสองพนับาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
กล้วยสองปลี 

 
 นานมาแลว้มนีายลอยชายยาจก…ไปหลงรกัลกูสาวเศรษฐ ีจงึอยากไดม้าเป็นคู่ครองของตน  
คิดว่าถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล นายลอยชายยาจกจงึออกเดินทางไปสืบหาหมอเสน่ห์ 
เดนิทางไปหนึ่งวนัเต็มๆ…พบกระท่อมหลงัหนึ่ง จงึไดเ้ขา้ไปขอน ้าดื่มจากหญงิชราเจา้ของกระท่อม 
หญงิชราได้ถามนายลอยว่าเดนิทางไปไหนมา  นายลอยจงึเล่าความประสงค์ของ ตนให้ฟังโดยไม่
ปิดบงัแต่อย่างใด หญงิชราไดบ้อกว่าตนนี่แหละเป็นหมอเสน่หแ์ละช่วยนายลอยได ้หากว่านายลอย
สามารถหากล้วยสองปลมีาให้เป็นเครื่องยาในการท าเสน่ห์ นายลอยดใีจมากที่หญงิชรารบัปากจะ
ช่วยเหลอื รบีออกเดนิทางไปเสาะหากลว้ยสองปลเีป็นเวลานานหลายเดอืนกย็งัไม่พบ นายลอยจงึได้
เริม่ปลูกกล้วยเสยีเองจ านวนมากหลายชนิด และดูแลไร่กล้วยเป็นอย่างด ีใส่ปุ๋ ยเอาใจใจใส่ดูแลต้น
กลว้ยเป็นพเิศษ เพื่อใหต้น้กลว้ยออกสองปลใีหไ้ด้ 
 

นายลอยท าไร่กลว้ยอยู่นาน…กย็งัไม่ไดก้ลว้ยสองปลแีต่อย่างใด แต่กย็งัไม่ละความพยายาม 
ไดป้ลูกกลว้ยเพิม่ขึน้อกี และขยายไร่กลว้ยออกไปกว้างขวางขึน้มากกว่าเดมิเรื่อยๆ เพื่อทีจ่ะค้นหา
กลว้ยสองปลใีหไ้ด้…ปีแลว้ปีเล่าทีท่ าไร่กลว้ยไดน้ าผลผลติจากไร่ไปขายอยู่เป็นเวลานานถึง 7 ปี…มี
เงนิทองเกบ็ไวจ้ากการขายกลว้ยเป็นจ านวนมาก…จนมฐีานะเป็นเศรษฐใีนเวลาต่อมา 

 
เมื่อมฐีานะร ่ารวยก็ไปสู่ขอลูกสาว…เศรษฐคีนที่นายลอยหมายปองไว้ จนได้แต่งเป็นสามี

ภรรยาสมความปรารถนา…แต่ต้นกลว้ยทัง้หมดทีน่ายลอยปลูกไวก้ไ็ม่เคยออกสองปลเีลย ท าใหน้าย
ลอยคดิว่า“กลว้ยสองปลทีีห่ญงิชราบอกใหห้ามาท ายาเสน่หน์ัน้ คงไมม่ใีนโลกนี้แน่นอน แต่การที่หญงิ
ชราสัง่ให้หากล้วยสองปลใีห้ได ้คงเป็นอุบายเพื่อส่งเสรมิให้นายลอย มคีวามมานะ จนสามารถเป็น
เศรษฐไีดใ้นเวลาต่อมานัน่เอง” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความส าเรจ็อยูท่ีน่ัน่ 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

หน่วยที ่2 สิง่แวดลอ้ม  แผนการจดักจิกรรมที ่2  เรารกัษ์โลก 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย ประเมนิพฤตกิรรมของ
ลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 ความสนใจและความตัง้ใจ   
2 การเขา้รว่มกจิกรรม   
3 การถามตอบในขณะอภปิราย   
4 การใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตังิานกลุ่ม   
5 อธบิายความหมายของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได้   
6 สามารถจ าแนกประเภทของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได้   
7 บอกปัญหาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ของตนได้   
8 บอกวธิกีารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มได ้   
9 อธบิายบทบาทของลกูเสอืในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ได้   
10 การน าเสนอรายงานในทีป่ระชุม   

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 4 ขอ้ 5  ขอ้ 6   ขอ้ 7   ขอ้ 8   ขอ้ 9 
     และขอ้อื่นๆ อกี 2 ขอ้  รวม  8 ขอ้ขึน้ไป 
      ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
สรปุผลการประเมินผ่าน    ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แบบทดสอบ 
การจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่2 สิง่แวดลอ้ม  แผนการจดักจิกรรมที ่ 2  เรารกัษ์โลก 
ตอนท่ี 1  ค าช้ีแจง ใหล้กูเสอืเขยีนเครือ่งหมาย O ลอ้มรอบตวัอกัษร ก  ข  ค  หรอื ง   
ค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 

................................................. 
 
1.  ขอ้ใดคอืทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้หมดไป 
     ก.  อากาศ 
     ข.  แรธ่าตุ                
     ค.  มนุษย ์                
     ง.  พชืพรรณ 
2.  ขอ้ใดคอืความหมายทีแ่ทจ้รงิของค าว่า “ สิง่แวดลอ้ม ” 
     ก.  สิง่ทีม่ชีวีติทุกชนิด              
     ข.  สิง่ทีไ่มม่ชีวีติทุกชนิด 
     ค.  ทุกสิง่ทุกอยา่งทีม่องเหน็       
     ง.  สิง่ต่างๆทีอ่ยูร่อบตวัเรา 
3.  สตัวป่์า จดัเป็นทรพัยากรประเภทใด 
     ก.  ทรพัยากรสิน้เปลอืง             
     ข.  ทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้หมดไป 
     ค.  ทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้ทดแทนใหมไ่ด ้      
     ง.  ทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้ไมม่วีนัหมดสิน้ 
4.  สิง่แวดลอ้มขอ้ใดเป็นผลจากการก าหนดของมนุษยแ์ละเป็นสิง่ทีม่องไมเ่หน็ 
     ก.  อาชพี  ระบบเศรษฐกจิ  กฎหมาย  
     ข.  การศกึษา  ศาสนา  อุณหภมู ิ
     ค.  รงัส ี ประเพณ ี การเมอืง    
     ง.  วฒันธรรม  ความรอ้น  อาชพี 
5.  ขอ้ใดเป็นตวัการส าคญัทีสุ่ด ซึง่ก่อใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มโทรม 
     ก.  ภยัธรรมชาต ิ                     
     ข.  การท าลายของสตัว ์
     ค.  การกระท าของมนุษย ์           
     ง.  การแพรร่ะบาดของเชือ้โรค 
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6.  โครงการทีส่รา้งจติส านึกในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชนในขอ้ใดเป็นเอกชน 
     ก.  โครงการหลวง                     
     ข.  โครงการอสีานเขยีว 
     ค.  โครงการบงึมกักะสนั      
     ง.  โครงการรกัเจา้พระยากบัตาวเิศษ 
7.  ขอ้ใดไมใ่ช่สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
     ก.  ความไมเ่หน็แก่ประโยชน์ส่วนตวั  
     ข.  ความมกัง่ายของคน 
     ค.  การมวีฒันธรรมอนัดงีาม  
     ง.  ความรูเ้ท่าไมถ่งึการณ์ของคน 
8.  ลกูเสอืไมค่วรปฏบิตัใินขอ้ใด 
     ก.  ลอกวชัพชืออกจากคคูลองใกลบ้า้น 
     ข.  จบัปลาในคลองมาเลีย้งทีบ่่อน ้าหน้าบา้น 
     ค   เขา้รว่มโครงการปลูกป่าในทอ้งถิน่ 
     ง.   ช่วยบอกโทษของการท าลายสภาพแวดลอ้มใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
9.  ใครควรเป็นผูอ้นุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
     ก.  หน่วยงานราชการ                   
     ข.  หน่วยงานเอกชน 
     ค.  ประชาชนทุกฝ่าย       
     ง.  ทุกขอ้ทีก่ล่าวมารบัผดิชอบรว่มกนั 
10.  ขอ้ใดเป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัทีสุ่ด 
     ก.  ส านกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
     ข.  กรมศลิปากร  กระทรวงศกึษาธกิาร 
     ค.  กรมประมง  กระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
     ง.  กรมทรพัยากรธรณ ี กระทรวงอุตสาหกรรม 
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แบบทดสอบ 

ตอนท่ี  2ค าช้ีแจงใหล้กูเสอืเขยีนเครือ่งหมาย หน้าขอ้ความทีถู่ก และเครือ่งหมาย x 
หน้าขอ้ความทีผ่ดิ 
...........1.  ทรพัยากรธรรมชาตทิุกชนิดใชแ้ลว้ไมม่วีนัหมดสิน้ไปจากโลก 
……….2.  ป่าไมส้ามารถคงอยูต่ลอดไป หากมนุษยใ์ชอ้ยา่งระมดัระวงัโดยใชไ้มเ่กนิอตัราการผลติ 
               ของป่า และรูจ้กัปลกูตน้ไมท้ดแทน 
............3.  มนุษยน์ าทรพัยากรมาใชใ้นการพฒันาเท่ากบัเป็นการท างานสิง่แวดลอ้มใหห้มดสิน้ไป 
............4.  ระบบเศรษฐกจิ กฎหมาย การเมอืง การประกอบอาชพี เป็นสิง่แวดลอ้มทีม่องเหน็ได ้ 
               โดยมนุษยส์รา้งขึน้ เพื่อเป็นขอ้ปฏบิตัใินสงัคม 
............5.  มนุษยเ์ป็นตวัการส าคญัทีท่ าใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้ม 
............6.  ถา้ไมรู่จ้กัเคารพระเบยีบวนิยั จะเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหเ้กดิปัญหาสิง่แวดลอ้มขึน้ได้ 
............7.  การตัง้คา่ยพกัแรมลกูเสอืควรอยูห่่างจากชุมชน เพราะสามารถสง่เสยีงดงัอยา่งไรกไ็ด้ 
............8.  เมือ่ลกูเสอืพบเหน็ผูล้กัลอบตดัเศยีรพระพุทธรปู ควรปิดเงยีบไวไ้มต่้องแจง้เจา้หน้าที ่ 
              เพราะคนรา้ยดงักล่าวอาจท าอนัตรายเราได้ 
............9.  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอนุรกัษธ์รรมชาต ิคอืหน่วยงานทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชน 
              ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม 
............10. ถา้จะปลกูตน้ไมเ้พือ่ใหค้วามรม่รืน่ เราสามารถไปขอกลา้พนัธุไ์มจ้ากกองอุทยานแห่งชาต ิ
               กรมป่าไมไ้ด ้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 2  ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 3   สวนสวยด้วยวสัดเุหลือใช้           เวลา  2  ชัว่โมง 
 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  ลกูเสอืสามารถอธบิายวธิแีกปั้ญหาสิง่แวดลอ้มดว้ยการน าวสัดุเหลอืใชม้าใชป้ระโยชน์ได ้
2.  เน้ือหา 
 วสัดุเหลอืใช้รวมถึงขยะและของใช้แล้วที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจกลายเป็นขยะที่สร้างปัญหา
สิง่แวดล้อมอย่างมาก การสรา้งจติส านึกที่ดใีนการจดัการและสร้างมูลค่าเพิม่ในทุกรูปแบบจะช่วยลด
ปัญหามลพษิได ้
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 ภาพการดดัแปลงวสัดุเหลอืใช ้
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืสนทนาในกองลูกเสอื เกีย่วกบัวสัดุเหลอืใชป้ระเภทขวด แกลลอน  

ยางรถพลาสตกิ ฯลฯ ทีท่ิง้ในบา้น ชุมชนหรอืในโรงเรยีน ซึง่มมีากมาย และเป็น 
ทีย่อ่ยสลายไดย้ากมาก 

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าภาพการน าวสัดุเหลอืใชป้ระเภท  ขวด  แกลลอน  ยางรถ   
พลาสตกิ  ฯลฯ  ไปดดัแปลงใชป้ระโยชน์  เช่น ดดัแปลงยางรถยนตเ์ก่าเป็นถงั 
ขยะและกระถางตน้ไมใ้หล้กูเสอืด ู

(3) มอบหมายงานใหล้กูเสอืรว่มกนัใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ น าวสัดุเหลอืใชป้ระเภทนี้ 
มาดดัแปลงใชป้ระโยชน์  โดยใหห้มูล่กูเสอืแขง่ขนักนัสรา้งสวนหยอ่มในโรงเรยีน 
หมูล่ะ 1 แห่ง 

(4) ใหแ้ต่ละหมูส่่งตวัแทนหมูล่ะ 1 คน มาเป็นกรรมการ และกรรมการก าหนด 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนและพจิารณาใหค้ะแนนแต่ละหมูต่ามเกณฑท์ีก่ าหนด   
โดยใหค้ะแนนใน 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

-  ความคดิสรา้งสรรค ์
-  การน าวสัดุเหลอืใชก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ไดม้ากทีสุ่ด 
-  การประหยดั  ใชเ้งนิน้อยทีสุ่ด 
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-  การใชป้ระโยชน์สวนหยอ่ม 
-  ความสวยงาม 

(5) ใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัวางแผน  แบ่งงาน  และก าหนดผูร้บัผดิชอบ 
 เตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ และตน้ไม ้ มาท าสวนหยอ่มนอกเวลา 

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

ใชม้าประดบั  กระจายจดัตามมุมต่าง ๆ  ของโรงเรยีน  แต่ละหมูต่ดิป้ายชื่อสวนหย่อมของหมูต่น  
และช่วยกนัดแูลใหส้วยงามและใชป้ระโยชน์ต่อไป(นอกเวลา) 

 

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

(1) หมูล่กูเสอืเขา้ประจ าทีดู่แลความเรยีบรอ้ยตามสวนหยอ่มของตน 
(2) กรรมการเดนิด ูซกัถามและใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด  และประกาศผล 
 ในกองลกูเสอืสุ่มถามความรูส้กึลกูเสอืต่อกจิกรรม และขอ้คดิทีไ่ด ้ 

 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล  
 ตรวจผลงานลกูเสอืสรา้งสรรคส์ิง่ประดษิฐจ์ากวสัดุเหลอืใชไ้ดทุ้กหมูแ่ละใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิยัง่ยนื 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอืความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์และความตระหนกัถงึความส าคญัในการจดัการ
และการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัวสัดุเหลอืใชท้ีจ่ะช่วย 
ลดปัญหามลพษิ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 3 
เพลง 

ดอกบวั 
 

 ดอกบวัเอ๋ยดอกบวั  นัน้มอียูท่ ัว่ทัง้ในถิน่ไทย  ชดูอกงามอรา่มไป  สวยสมถูกใจจรงิเจา้  
วนพราวอยูใ่นบงึ  จะเดด็บวักอ็ยูไ่กล  สองมอืเอือ้มไปเท่าไรกไ็มถ่งึ  ไดแ้ต่มองจอ้งตรงึ  ฉนัขอฝาก
บงึอ าลา  ขอลาไปก่อนเอย 
 

วนัน้ียินดี 
 

                           วนัน้ียนิดทีีเ่ราไดม้าพบกนั  (ซ ้า )        ยนิด ี ยนิด ี ยนิดี 
                  มาเถดิมาเรามารว่มสนุก    ปลดเปลือ้งความทุกขใ์หม้นัสิน้ไป 
                  มาเถดิมาเรามารว่มจติ                   ช่วยกนัคดิท าใหก้ารลกูเสอืเจรญิ 
 
 

ภาพการดดัแปลงวสัดเุหลือใช้ 
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ทีม่า http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-
2005&group=7&gblog=2 
 
  

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-2005&group=7&gblog=2
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-delight&month=29-05-2005&group=7&gblog=2
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เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
กาบ้ายอ 

 
สุนขัจิง้จอกเหน็กามเีนื้อชิน้โตอยูใ่นปาก จงึเอ่ยว่า "เพื่อนกาเอ๋ย ตาของเพื่อนช่างงามราวกบั

ตาเหยีย่วปีกกเ็ป็นเงางามดัง่ปีกนกอนิทร ีขา้อยากรูน้กัว่าถา้เพื่อนรอ้งเพลงเสยีงของเพื่อนจะไพเราะ
เพราะพริง้เพยีงใด"กาไดฟั้งค าป้อยอกช็อบใจ รบีอา้ปากรอ้งเพลงอวดสุนขัจิง้จอกเมือ่กาอา้ปากทนัใด
นั ้นชิ้ น เนื้ อ ก็ตกล งมาที่พื้ น  สุ นั ขจิ้ ง จอกรีบ เ ข้ า ไปคาบชิ้ น เ นื้ อ เ เ ล้ ว วิ่ ง จ าก ไปทันที      
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคนทีม่าเฝ้ายกยอปอปัน้ ยอ่มหวงัไดป้ระโยชน์จากเรา 

 
 

กบฟุ้ งซ่าน....ข้างก าแพงวดั 
 

กบตวัหนึ่งนัง่อยู่ขา้งก าแพงวดัทุกเชา้มนัเฝ้าดูพระออกบณิฑบาตตัง้แต่เช้ามดื พอพระกลบั
ถึงวดัเพื่อฉันอาหารเช้า...กบตวัเดิมจงึนึกในใจว่า“ถ้าฉันได้เกิดเป็นพระคงจะดเีพราะมคีนถวาย
อาหารใหก้นิทุกวนั”  

ครัน้เมื่อพระฉันเสรจ็ พวกเด็กวดัก็มาน าอาหารที่เหลอืมากมายไปกินต่ออย่างเอรด็อร่อย
ตอนนี้กบเกดิเปลีย่นใจ อยากเกดิเป็น "เดก็วดั"ดกีว่า สบายกว่าพระเป็นไหน ๆตื่นสายกไ็ด ้ไม่ต้อง
ออกตามพระไปบณิฑบาตกไ็ด ้

เมื่อเด็กวดักินเสร็จก็โกยอาหารที่เหลอืทัง้หมดให้หมาวดักินจากนัน้ก็ช่วยกันล้างจานถึง
ตอนน้ีเจา้กบกเ็ปลีย่นใจอกี... อยากเกดิเป็น "หมาวดั"แลว้ เพราะไมต่อ้งลา้งจานเหมอืนเดก็วดั 

พอหมาวดักินอาหารเสรจ็ก็แยกย้ายไปท าหน้าที่เฝ้าบรเิวณวดัคอยเห่าคนแปลกหน้า กบ
มองเหน็ฝงูแมลงวนับนิมาตอมอาหารต่อจากหมาวดักบจงึเปลีย่นใจอกีแลว้อยากเกดิเป็น "แมลงวนั"
สบายทีสุ่ด ไมต่อ้งท าอะไรเลยหน าซ ้า ยงัมกีองอาหารใหก้นิไมม่หีมดดว้ย 

ขณะที่เจา้กบฟุ้งซ่านก าลงัคดิเพลนิๆ อยู่นัน้พอดหีนัมาเหน็ แมลงวนั บนิมาใกล้ๆจงึใช้ลิ้น
ตวดัเอาแมลงวนัเขา้ปากตวัเองโดยสญัชาตญาณถงึตอนนี้ ....กบฟุ้งซ่านจงึบรรลุธรรมฉับพลนั!!คดิได้
ว่า เออ้! "เป็นตวัของเราเองนี้แหละ"ดทีีสุ่ดเลย 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าจงเชื่อมัน่ในตวัเองและจงพอใจในสิง่ทีต่นเองเป็นอยู่ 
 

 
 
 
 



34 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 
 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 2 ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 4  โลกสวยด้วยมือเรา                             เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์ หรอืวาดภาพรณรงคก์ารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มได ้
2.  เน้ือหา  
 จดัท าแผ่นพบั  วาดรปู รณรงคร์กัษาสิง่แวดลอ้ม 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 กระดาษ 
3.3 ดนิสอ 
3.4 ดนิสอส ี สเีทยีน 
3.5เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

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

1) ผูก้ ากบัลกูเสอืทบทวนในเรือ่งของสาเหตุและแนวทางในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
ตามทีล่กูเสอืไดน้ าเสนอไวจ้ากสปัดาหท์ีผ่่านมา 

2) ลกูเสอืแต่ละคนจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์หรอืวาดภาพรณรงค ์ 
รกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยใหเ้ลอืกจดัท าคนละ 1 รปูแบบ 

3) ลกูเสอืน าเสนอผลงานตวัเองต่อกองลกูเสอื  ผูก้ ากบัน าผลงานของลกูเสอื  
โดยตดิแสดงในบรเิวณจดุประชาสมัพนัธข์องโรงเรยีน หรอืตดิแสดงในโอกาสอื่น  
เช่น ในวนัรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  

4) รวมกอง ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิราย และสรปุ ในประเดน็ 
     -แนวทางในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
5.1 วธิกีาร 
 - สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรม 
     - ทดสอบ 
 - ตรวจผลงาน 

5.2 เครือ่งมอื 
 - แบบสงัเกต 
 - แบบทดสอบ 
 - แบบตรวจประเมนิผลงาน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 4 

เพลง 
งานส่ิงใด 

 
             งานสิง่ใด  งานสิง่ใด  แมน้ใครละเลยทิง้ปล่อย  มวัแต่คอยเฝ้าแต่คอย   
หวงัคอยแต่เกีย่งโยนกลอง    
             ไมม่เีสรจ็  ไม่มเีสรจ็รบัรอง  จ าไวทุ้กคนตอ้งท างานเราตอ้งช่วยกนั ช่วยกนั…..ช่วยกนั…….
ช่วยกนั 
 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ลกูชาวนากบัมรดก 
 

  นานมาแลว้มคีรอบครวัชาวนาอยูค่รอบครวัหนึ่ง เมือ่ผูท้ีเ่ป็นพ่อตายไปเเลว้ ลกูชาวนาทัง้
สองกช็วนกนัออกไปขดุหาสมบตัใินสวนองุน่ เพราะพ่อไดส้ัง่เสยีเอาไวก่้อนทีจ่ะตายว่าทรพัยส์มบตัิ
ของพ่ออยูใ่นสวนองุน่ “น้องไปขดุตรงนัน้นะ ส่วนพีจ่ะขดุตรงน้ีเอง” 
 ลกูชาวนาทัง้สองช่วยกนัขดุดนิเพื่อหาสมบตัติามทีต่่างๆในสวนองุน่ไปจนทัว่ทัง้สวนกย็งัไม่
สามารถหาสมบตัทิีค่ดิว่าพ่อจะฝังไวใ้หเ้จอไดเ้เต่สวนองุน่ทีถู่กขดุถูกพรวนดนิจนทัว่นัน้ กลบัยิง่เจรญิ
งอกงามด ี 
 จนลกูชาวนาสองพีน้่องสามารถทีจ่ะขายองุ่นจนไดท้รพัยส์นิเงนิทองมากมายทัง้สองจงึเพิง่รู้
ว่าทรพัยส์มบตัทิีพ่่อทิง้ไวใ้หเ้ป็นมรดกนัน้แทจ้รงิไมใ่ช่สมบตัทิีถู่กฝังเอาไว ้แต่จรงิๆแลว้คอือะไร 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย์ 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่2 สิง่แวดลอ้ม  แผนการจดักจิกรรมที ่4  โลกสวยดว้ยมอืเรา 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิพฤตกิรรม 
            ของลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 ความสนใจและความตัง้ใจ   
2 การเขา้รว่มกจิกรรม   
3 การใหค้วามรว่มมอื และมคีวามรบัผดิชอบในขณะปฏบิตักิจิกรรม   
4 สามารถจดัท าแผ่นพบัประชาสมัพนัธ ์ หรอืวาดภาพรณรงค ์รกัษ์

สิง่แวดลอ้ม 
  

5 บอกสาเหตุและแนวทางในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม     
6 สรปุประเดน็แนวทางในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 4  ขอ้ 5  และขอ้อื่นๆ อกี 2 ขอ้  รวม  4 ขอ้ขึน้ไป  
        ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
สรปุผลการประเมิน   ผ่าน     ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แบบทดสอบ 
การจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่2 สิง่แวดลอ้ม        แผนการจดักจิกรรมที ่4  โลกสวยดว้ยมอืเรา 
ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง ใหล้กูเสอืเขยีนเครือ่งหมาย O ลอ้มรอบตวัอกัษร ก  ข  ค  หรอื ง   

ค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
................................................. 

1.  ขอ้ใดคอืความหมายของค าว่า “ อนุรกัษ์ ” 
 ก.  เกบ็รกัษาทรพัยากรไวใ้หน้านทีสุ่ด 
 ข.  ใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์ใหม้ากทีสุ่ด                     
 ค.  เกบ็รกัษาทรพัยากรไมใ่หส้ญูเปล่า                      
 ง.  น าทรพัยากรมาใชใ้หม้ากทีสุ่ด 
2.  ขอ้ใดเป็นวธิกีารอนุรกัษ์ดนิอยา่งถูกตอ้ง 
 ก.  ปลกูพชืหมนุเวยีนตลอดปี           
 ข.  การบ ารงุดนิควรใส่ปุ๋ ยเคมเีพยีงอย่างเดยีว 
 ค.  หลกัการเกบ็เกีย่วควรปล่อยพืน้ทีใ่หว้่างเปล่า       
 ง.  ท าลายหญ้าทีป่กคลุมดนิออกใหห้มด 
3.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของสตัวแ์ละพชื 
 ก.  ช่วยรกัษาสมดุลธรรมชาต ิ                              
 ข.  มปีระโยชน์ทางดา้นเศรษฐกจิ 
 ค.  ท าใหไ้ฟไหมป่้าไดง้า่ยๆ                                 
 ง.  มปีระโยชน์ทางดา้นจติใจ 
4.  ขอ้ใดกล่าวถงึการอนุรกัษ์น ้าผดิไปจากความจรงิ 
 ก.  คน้ควา้หาสารชนิดใหม่ทีไ่ม่มผีลตกคา้งในน ้ามาใชป้ราบศตัรพูชื  
 ข.  ไมท่ิง้สิง่ปฏกิูลลงในแม่น ้าล าคลอง 
 ค.  ใหก้ารศกึษาเรือ่งการอนุรกัษ์น ้าแก่ประชาชน  
 ง.  ตอ้งประหยดัน ้าเพื่อไมใ่หน้ ้าหมดไปจากโลก 
5.  สตัวป่์าไม่รวมถงึขอ้ใด 
 ก.  แมงทุกชนิดทีอ่ยูใ่นป่า                      
 ข.  สตัวบ์กทีไ่มเ่ชื่อง 
 ค.  สตัวน์ ้าและสตัวปี์กทีค่นไมไ่ดเ้ลีย้งด ู           
 ง.  สตัวท์ีค่นไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของ 
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6.  ขอ้ใดเป็นสตัวป่์าสงวนทัง้หมด 
 ก.  ชา้ง  แรด  กูปร ี ละมัง่                     
 ข.  ควายป่า  ววัแดง  กระซู่  สมนั 
 ค.  สมนั  กวางผา  เลยีงผา  กระซู่      
 ง.  แรด  ละอง  เลยีงผา  สมเสรจ็ 
7.  สาเหตุทีท่ าใหพ้ชืพรรณถูกท าลายเกดิจากตวัการใดมากทีสุ่ด 
 ก.  แมลง                     
 ข.  มนุษย ์                    
 ค.  เชือ้โรค                 
 ง.  ฝนแลง้ 
8.  วธิกีารอนุรกัษ์พชืพรรณอยา่งผิดวิธี 
 ก.  หาพชืแปลกๆมาปลกูในทอ้งถิน่  
 ข.  ป้องกนัการระบาดของโรคและแมลง 
 ค   ปลกูตน้ไมท้ดแทนมากขึน้  
 ง.   ลดการท าลายป่าไมน้้อยลง 
9.  ขอ้ใดคอืโบราณวตัถุทีถู่กตอ้งทัง้หมด 
 ก.  พระปรางค ์ ศลิาจารกึ  พระพุทธรปู            
 ข.  เทวรปู  ซากอุโบสถ  ทบัหลงัปราสาท 
 ค.  พระพุทธรปู  โครงกระดูก  ซากเจดยี ์          
 ง.  เทวรปู  ศลิาจารกึ  ซากสตัวโ์บราณ 
10.  ขอ้ใดเป็นการอนุรกัษ์สิง่ทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรอ์ยา่งถูกตอ้ง 
 ก.  ปลกูบา้นเรอืนใกลโ้บราณสถาน  เพื่อดแูลไดส้ะดวก 
 ข.  โบราณสถานทีไ่มย้ื่นตน้เกาะอยู ่ ควรตดัโค่นตน้ไมอ้อก 
 ค.  ไมข่ดีเขยีน  สลกัขอ้ความลงบนโบราณสถาน 
 ง.  ควรน าซากมนุษยโ์บราณทีข่ดุพบไปเผาแลว้ท าบุญอุทศิส่วนกุศลไปให้ 
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แบบทดสอบ 

ตอนท่ี 2 ค าช้ีแจง ใหเ้ขยีนเครือ่งหมาย   หน้าขอ้ความทีถู่กและเครือ่งหมาย Xหน้าขอ้ความทีผ่ดิ 
............1.  การอนุรกัษ์อย่างถูกตอ้ง คอื การรกัษาทรพัยากรไวเ้ฉยๆเพื่อเกบ็ไวใ้ชน้านๆ 
……….2.  การปรบัปรงุแหล่งน ้าทีต่ืน้เขนิใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ทีจ่ดัเป็นการอนุรกัษ์อยา่งหนึ่ง 
............3.  การอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มจะตอ้งไดร้บัความร่วมมอืจากทุกๆคน 
............4.  ปัญหาสิง่แวดลอ้มจะลดลงได ้ ถา้ประชาชนมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  
............5.  ดนิ  น ้า  อากาศ  เป็นทรพัยากรทีไ่มห่มดสิน้ไป เราไมจ่ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
............6.  สตัวแ์ละพชืมปีระโยชน์เพราะช่วยรกัษาสมดุลธรรมชาตจิงึไมค่วรท าลาย 
............7.  สตัวป่์า คอื สตัวท์ีไ่มเ่ชื่องและอาศยัอยูใ่นป่าเท่านัน้ โดยคนไมไ่ดเ้ลีย้งดใูหอ้าหาร 
............8.  การไมท่ิง้เศษขยะและสิง่ปฏกูิลลงในแมน่ ้าล าคลองถอืเป็นการอนุรกัษน์ ้าอยา่งถูกตอ้ง  
............9.  โครงกระดกูมนุษยโ์บราณจดัเป็นโบราณวตัถุอยา่งหน่ึงทีต่อ้งช่วยกนัอนุรกัษ์ไว ้
............10. ประเทศไทยมคีวามเจรญิรุง่เรอืงมาชา้นาน เพือ่ความภมูใิจแก่อนุชนรุน่หลงัเราควรเกบ็ 
               สะสมโบราณวตัถุไวเ้ป็นของส่วนตวั 
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แบบตรวจประเมินผลงานแผน่พบั  หรือภาพรณรงคร์กัษ์ส่ิงแวดล้อม 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ 4 3 2  1  
1 รปูแบบชิน้งาน     
2 ภาษา     
3 เนื้อหา     
4 เวลา     
 ผลรวม  
 ค่าเฉลีย่ ( ผลรวมหาดว้ย 4)  
 คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.5  ขึน้ไป แสดงว่า ผลงานอยูใ่นระดบัดมีาก 
 คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 2.5 – 3.4  ขึน้ไป แสดงว่า ผลงานอยูใ่นระดบัด ี
 คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.5 – 2.4  ขึน้ไป แสดงว่า ผลงานอยูใ่นระดบัพอใช้ 
 คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.5  ขึน้ไป แสดงว่า ผลงานอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ 
 สรปุผลการประเมนิภาพรวมของผลงาน (  ) ดมีาก  (   )  ด ี   (   )  พอใช ้  (   )  ปรบัปรงุ 

 
 

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

ผูต้รวจ 
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เกณฑก์ารให้คะแนนผลงานแผน่พบั  หรือภาพรณรงคร์กัษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

ประเดน็ 
การ

ประเมนิ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
4(ดีมาก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ปรบัปรงุ) 

1. รปูแบบ
ชิน้งาน 

-รปูแบบชิน้งานถูกตอ้งตามที่
ก าหนด 
-รปูแบบแปลกใหม่น่าสนใจ 
-มขีนาดเหมาะสม 
-รปูภาพมสีสีนัสวยงาม 
-รปูภาพสมัพนัธก์บัเนื้อหา 
 

-รปูแบบแปลกใหม่
น่าสนใจ 
-มขีนาดเหมาะสม 
-รปูภาพมสีสีนัสวยงาม 
-รปูภาพสมัพนัธก์บั
เนื้อหา 
 

-มขีนาดเหมาะสม 
-รปูภาพมสีสีนั
สวยงาม 
-รปูภาพสมัพนัธ์
กบัเนื้อหา 
 

-รปูภาพมสีสีนั 
-รปูภาพสมัพนัธ์
กบัเนื้อหา 
 

2. ภาษา -มกีารใชภ้าษาอย่างถูกตอ้ง 
-ประโยคสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
-สะกดค าถูกตอ้ง 
-มกีารเวน้วรรคโดยไมฉ่ีกค า 
-มกีารใชภ้าษาอย่าง
สรา้งสรรค ์

-ประโยคสอดคลอ้งกบั
เนื้อหา 
-สะกดค าถูกตอ้ง 
-มกีารเวน้วรรคโดยไม่
ฉีกค า 
-มกีารใชภ้าษาอย่าง
สรา้งสรรค ์

-สะกดค าถูกตอ้ง 
-มกีารเวน้วรรค
โดยไมฉ่ีกค า 
-มกีารใชภ้าษา
อยา่งสรา้งสรรค ์

-มกีารเวน้วรรค
โดยไมฉ่ีกค า 
-มกีารใชภ้าษา
อยา่งสรา้งสรรค ์

3. เนื้อหา -เนื้อหาถูกตอ้ง 
-เนื้อความตรงตามหวัขอ้เรือ่ง 
-เนื้อหาเป็นไปตามทีก่ าหนด 
-รายละเอยีดครอบคลุม 
-เนื้อหาสอดคลอ้ง 

-เนื้อความตรงตาม
หวัขอ้เรือ่ง 
-เนื้อหาเป็นไปตามที่
ก าหนด 
-รายละเอยีดครอบคลุม 
-เนื้อหาสอดคลอ้ง 

-เนื้อหาเป็นไป
ตามทีก่ าหนด 
-รายละเอยีด
ครอบคลุม 
-เนื้อหาสอดคลอ้ง 

-รายละเอยีด
ครอบคลุม 
-เนื้อหา
สอดคลอ้ง 

4. เวลา ส่งชิน้งานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งชิน้งานชา้กว่า
ก าหนด 1 วนั 

ส่งชิน้งานชา้กว่า
ก าหนด 2 วนั 

ส่งชิน้งานชา้กว่า
ก าหนด 3 วนั 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 2 ส่ิงแวดล้อม 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 5   รวมพลงัรกัษ์ส่ิงแวดล้อม                   เวลา  1  ชัว่โมง 
 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถท าโครงการรกัษาสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนได ้
2.  เน้ือหา 
 ตวัอย่างโครงการ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 แบบฟอรม์โครงการ 
3.3เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

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

 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัถามลกูเสอืถงึสภาพสิง่แวดลอ้มภายในโรงเรยีนเป็นอยา่งไร 
  2)ใหแ้ต่ละหมูร่ะดมความคดิจดัท าโครงการรกัษาสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ภายใน 

ระยะเวลา 2 เดอืน โดยใหล้กูเสอืเขยีนโครงการส่งใหผู้ก้ ากบัลกูเสอืตรวจก่อน  
 3) ใหล้กูเสอืปฏบิตังิานตามทีเ่ขยีนไวใ้นโครงการ 
  4)ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายใหห้มูล่กูเสอืน าเสนอผลการปฏบิตักิาร โดยอาจจะดูจาก 

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

5.  การประเมินผล 
           5.1 วธิกีาร  
      -  ประเมนิการมสี่วนรว่มและ   
                  ความส าเรจ็ของโครงการ 
 

           5.2 เครือ่งมอื 
 -  แบบประเมนิโครงการ 
 

 
  
  

 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 43 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 5 
เพลง  

 
เพลงสามคัคีรวมใจ 

 
   สามคัครีว่มใจ         เรว็ไวช่วยกนัท าการงานดว้ยความส าราญเรงิใจ 

 มาช่วยกนัซเิรว็ไว              จะไดเ้สรจ็ทนัใดใครๆกพ็ากนัยกยอ่ง 
 
เกม 

เดินหมี 
 

 วิธีเล่นมีดงัน้ี 

1. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนลกึ  จดัใหทุ้กหมูม่จี านวนคนเท่า ๆ กนั 

2. ใหน้ายหมู่น าไมพ้ลองไปวางไวใ้หห้่างจากคนหวัแถวเท่า ๆ กนั  แลว้กลบัมาเขา้แถว 
ตามเดมิ 

3. เมือ่ไดย้นิค าสัง่ว่า  “ เริม่เล่น”  ใหค้นหวัแถวกม้ตวัลง  ใชม้อืทัง้  2  ขา้ง  จบัทีข่อ้เทา้ 
ดา้นนอกใหแ้น่น  แลว้วิง่ออ้มไมพ้ลอง  แลว้กลบัมาแตะคนต่อไป  ตนเองไปต่อทา้ยแถว 
4. คนทีถู่กแตะวิง่ไปออ้มกอ้นหนิ แลว้กลบัมาแตะคนต่อไปเช่นเดยีวกนั 

5. เล่นกนัไปเรือ่ยๆ ลกูเสอืหมูใ่ดท าไดถู้กตอ้งครบทุกคน  และท าไดเ้สรจ็ก่อนลกูเสอืหมู่อื่น   
จะเป็นผูช้นะ  หมูอ่ื่นปรบมอืให ้
 

 
 

 

 

 

 

 

 



44 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 
 

แบบฟอรม์โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ........................................... 
 
2. หลกัการและเหตุผล 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
. 
4. เป้าหมายโครงการ 
4.1เชิงปริมาณ................................................................................................................................... 
 
4,2เชิงคณุภาพ................................................................................................................................ 
 
5. วิธีด าเนินการ 
5.1ขัน้เตรียมการ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
5.2ขัน้ด าเนินการ 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
5.3ขัน้ประเมินผล 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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6.  ระยะเวลาด าเนินงาน
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
7.ทรพัยากรท่ีใช้ 
     9.1งบประมาณ  .....บอกจ านวนเงนิทีใ่ช ้และบอกแหล่งทีม่าของงบ ...................................................... 
    9.2. วสัดอุปุกรณ์......มรีายละเอยีดแนบทา้ยโครงการฯ .......................................................................... 
 
8.  สถานท่ีด าเนินงาน 
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั         
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
        ลงชื่อ                             
                        (...................................................) 
              ผูเ้สนอโครงการ    
        ลงชื่อ 
               (..................................................) 
               ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
        ลงชื่อ 
               (.................................................) 
                 ผูอ้นุมตัโิครงการ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
นึกว่าง่าย 

 
 คนไทยกบัคนลาวเป็นเพื่อนกนั คนไทยนัน้มเีรอือยูล่ าหนึ่งมอียูว่นัหน่ึงเกดิน ้าท่วมขึน้   
คนลาวจงึนัง่ไปกบัเรอืของคนไทย โดยคนลาวนัง่อยูท่ีห่วัเรอืและคนไทยนัง่อยูท่ีท่า้ยเรอื และกเ็ป็นคน
พายเรอืไปดว้ยเมือ่พายเรอืไปไดส้กัระยะหนึ่ง คนลาวเหน็ว่าเรอืวิง่ตรงเขา้ไปหาต้นไมจ้นจะชนต้นไม ้
คนลาวตกใจกลวัจงึรอ้งบอกไปว่า“ซา้ยหน่อยๆ” คนไทยกพ็ายงดัเลก็น้อย เรอืก็ไม่ชนต้นไม ้เรอืรอด
ผ่านไปได ้

เมือ่พายต่อไปอกีสกัระยะเรอืกร็ีต่รงเขา้ไปจะชนบา้นอกี คนลาวเหน็ดงันัน้กต็กใจ รอ้งขึน้มา 
อกีว่า“ขวาหน่อยๆ” คนไทยกพ็ายงดัเลก็น้อย เรอืกร็อดไปไดโ้ดยไมช่นบา้นคนลาวคนนัน้จงึบงัเกดิ 
ความสงสยัแลว้จงึถามคนไทยขึน้ว่า“น่ีเรือของเพ่ือนท าด้วยอะไรนะถึงว่าง่ายอย่างน้ี” 
“อ๋อเรือล าน้ีขดุขึ้นจากไม้ตะเคียนนะเพ่ือน”คนไทยตอบคนลาวคนลาวได้ฟังดงันัน้เมื่อกลบัถึง
บ้านก็บอกกบัเมยีของตนว่า “นี่น้องไมต้ะเคยีนนี่ว่าง่ายจงัพี่อยากจะขุดเรอืจากไมต้ะเคยีนสกัล า ที่
ขา้งบ้านเรามไีมต้ะเคยีนอยู่ต้นหนึ่งเดี่ยวพี่จะโค่นมาขุดท าเรอืนะ”เมยีก็บอกกบัคนลาวที่เป็นผวัว่า
“มนัจะทบับา้นพงันะซพิี่”“มนัไม่ทบับ้านเราหรอก ไมต้ะเคยีนมนัว่าง่าย” ฝ่ายผวัรบีอธบิายสรรพคุณ
ของตน้ตะเคยีนเสรจ็สรรพว่าแลว้คนลาวคนนัน้กค็วา้ขวานไปตดัตน้ตะเคยีนทีอ่ยู่ขา้งบา้นในทนัท ีฟัน
ไปๆจนตน้ตะเคยีนจวนเจยีนจะขาดอยู่แลว้มนักค็่อยๆเอนลงจะทบับา้น คนลาวกไ็ปยนืโบกไมโ้บกมอื
รอ้งตะโกนไปว่า “ซา้ยหน่อยๆ”ตน้ตะเคยีนกล็ม้ลงทบัหลงัคาบา้นพงัไปเรยีบรอ้ย  คนลาวคดิบ่น 
อยู่ในใจว่า“เอ๊ะ! ท าไมต้นตะเคยีนบา้นเรานี่ถงึดือ้ขนาดนี้ ท าไมไม่เหมอืนต้นตะเคยีนของคนไทยเลย 
ว่างา่ยเอาเสยีมากๆ” 

ทีม่า: http://www.nithan.in.th 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าการเขา้ใจอะไรทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืการทีห่ลงเชื่อในสิง่ทีผ่ดิๆ จะน ามาซึง่ความ 
     เสยีหายหรอืความหายนะไดฉ้ะนัน้ ก่อนทีจ่ะเชื่อในอะไรกต็าม ควรทีจ่ะพจิารณา 
     ไตรต่รองใหร้อบคอบ โดยใชห้ลกัของเหตุผลเป็นหลกัก่อน 
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แบบประเมินโครงการรกัษาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง  ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยที ่2 สิง่แวดลอ้ม     แผนการจดักจิกรรมที ่  5 รวมพลงัรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
 
ชื่อหมู ่................................................................................................................................... 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้น 

1. ชื่อโครงการ    
.......................................................................................................................... 

      2.  ประเมนิผลการปฏบิตั ิโครงการ เมือ่วนัที ่............  เดอืน............................ พ.ศ. ............... 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบั โครงการ 

1.  วตัถุประสงคข์อง โครงการ 
 .......................................................................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………………  
2. การด าเนินงาน   (   )ด าเนินงานส าเรจ็แลว้      (   ) ยงัไมไ่ดด้ าเนินการ 
3.  ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 
.................................................................................................... 
4.  เป้าหมาย (ระบุกจิกรรม/คุณลกัษณะทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ ระบุจ านวนหรอืหน่วย) 
 4.1  เป้าหมาย 

 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 4.2  ปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 
 …………………………………………………………………………………………………… 

     5.  ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ 
  เงนิงบประมาณไดร้บัการอนุมตั.ิ..........................................บาท  

จา่ยจรงิ.........................................บาท 
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ส่วนท่ี 3 การประเมินผลงานของโครงการ  
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 1  คะแนน  หมายถงึ  ประเมนิแลว้  อยูใ่นระดบั ต ่ากว่า  60% ปรบัปรงุ 
 2  คะแนน  หมายถงึ  ประเมนิแลว้  อยูใ่นระดบั 60 - 69% พอใช ้
 3  คะแนน  หมายถงึ  ประเมนิแลว้  อยูใ่นระดบั 70 – 79 % ด ี
 4  คะแนน  หมายถงึ  ประเมนิแลว้  อยูใ่นระดบั 80 % ขึน้ไป ดมีาก 
กรณุาใส่เครือ่งหมาย  ตามรายการทีเ่หน็ว่าเป็นจรงิหรอืเหมาะสม 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1.  ผลการด าเนินงาน / โครงการนี้บรรลุวตัถุประสงคเ์พยีงใด     
2.  ผลส าเรจ็ของงาน / โครงการนี้บรรลุเป้าหมายเพยีงใด     
3.  งบประมาณหรอืค่าใชจ้่ายทีไ่ดร้บัเหมาะสมเพยีงใด     
4.  วสัดุ / อุปกรณ์ทีใ่หใ้นการปฏบิตังิานเหมาะสม  หรอืเพยีงพอเพยีงใด     
5.  ความรว่มมอืของผูร้ว่มงานมากน้อยเพยีงใด     
6.  โดยภาพรวมผลสมัฤทธิข์องโครงการอยูใ่นระดบัใด     
7.  ขัน้ตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลาเพยีงใด     
8.  งาน /โครงการนี้สนองแผนการจดักจิกรรมรวพลงัรกัษ์สิง่แวดลอ้มตามทีร่ะบุเพยีงใด     
ผลรวม     
ค่าเฉลีย่ ( ผลรวมหาดว้ย 8)     
คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 3.5  ขึน้ไป แสดงว่า การด าเนินงาน / โครงการอยูใ่นระดบัดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 2.5 – 3.4  ขึน้ไป แสดงว่า การด าเนินงาน / โครงการอยูใ่นระดบัด ี
คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.5 – 2.4  ขึน้ไป แสดงว่า การด าเนินงาน / โครงการอยูใ่นระดบัพอใช้ 
คะแนนเฉลีย่ ตัง้แต่ 1.5  ขึน้ไป แสดงว่า การด าเนินงาน / โครงการอยูใ่นระดบัปรบัปรงุ 
สรปุผลการประเมนิภาพรวมของงาน / โครงการ (  ) ดมีาก  (   )  ด ี   (   )  พอใช ้  (   )  ปรบัปรงุ 
ขอ้เสนอส าหรบัการด าเนินการโครงการในครัง้ต่อไป (    ) ควรด าเนินการต่อ 
(    )  ควรด าเนินการต่อแต่ตอ้งปรบัปรงุ 
                                                                (    )   ยกเลกิการด าเนินงานในครัง้ต่อไป 
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ส่วนท่ี  4  สภาพปัญหา  อปุสรรค  และแนวทางแก้ไข 
ปัญหา  อปุสรรค สภาพปัญหา   อปุสรรค แนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
1.  ดา้นบุคลากร   
2.  ดา้นงบประมาณ / ค่าใชจ้า่ย   
3.  ดา้นวสัดุ   อุปกรณ์   
4.  การประสานงานและการบรกิาร   

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

              ผูป้ระเมนิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 3 อดุมคติ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 6   คณุธรรมในชีวิต                           เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถยดึหลกัค าสอนของศาสนาของตนในการด ารงชวีติได ้
2.  เน้ือหา 
 ศกึษาหลกัค าสอนในศาสนาทีต่นเองนบัถอื แลว้น ามายดึถอืปฏบิตัใินชวีติเพื่อน ามา 
ซึง่ความสงบสุขในสงัคม 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาในกองลกูเสอื ถงึขา่วในหน้าหนงัสอืพมิพท์ีม่กัจะมแีต่ 
    เรือ่งทีร่นุแรงและมกัจะพบกบักลุ่มวยัรุ่น   
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืส่งตวัแทนออกมาจบัฉลากเพื่อรบัใบงาน ทีผู่ก้ ากบัลกูเสอื 
    เตรยีมไว ้แลว้รว่มกนัวเิคราะหแ์ละอภปิรายต่างๆในใบงานทีไ่ดร้บั 
  3) ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานทีล่ะหมู่ ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัพจิารณา 
    เพื่อความเขา้ใจทีต่รงกนั  

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
 5.1 วธิกีาร 

 - สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรม 
5.2 เครือ่งมอื 
 - แบบสงัเกต 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 6 
เพลง 

เพ่ือน 
 

              เพื่อน   เพื่อน ไมเ่คยทิง้เพื่อน  ยามรว่มงานเราเหมอืน  มหีวัใจเดยีวกนั 
 เพื่อน  เพื่อนไมล่มืสมัพนัธ ์         ยามรว่มงานสุขสนัตส์ารพนัเพื่อนเอย 
 กนิน ้ารว่มแกว้รว่มขนั                 กนิขา้วหมอ้เดยีวกนัมนัจงัเลย 
 มทีุกขเ์ราต่างเปิดเผย                  สุขทกุขใ์ดเลย  เพื่อนกนั 

 

เกม  
วิบาก 

 
          วิธีการเล่นเกมมดีงันี้ 

1. ใหล้กูเสอืเขา้แถวหน้ากระดาน 2 แถว หนัหน้าไปทางเดยีวกนั  ยืน่อยูท่ีเ่สน้ซึง่ห่าง 
จากเสน้ชยั 10 เมตร 
2. ผูเ้ล่นแถวหลงัยกขาขวาขึน้ใหผู้เ้ล่นทีอ่ยูแ่ถวหน้าจบัขาไว ้มอืทัง้สองของผูเ้ล่นแถว 
หลงัจบับ่าของผูเ้ล่นคนหน้าไว ้
3. เมือ่ไดร้บัสญัญาณเริม่เล่น ใหผู้เ้ล่นทุกคู่วิง่ไปขา้งหน้าตรงไปยงัเสน้ชยั 
4. ผูเ้ล่นทุกคู่ตอ้งไมแ่ยกจากกนัและตอ้งวิง่ในลกัษณะ 3 ขา คู่ใดลม้ใหเ้ริม่วิง่ใหมต่รงจดุทีล่ม้ 
5. คู่ใดถงึเสน้ชยัก่อนเป็นผูช้นะ   
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ใบงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงาน 

ค าสัง่    
 1. ใหห้มูล่กูเสอือ่านเน้ือข่าวทีไ่ดร้บั แลว้รว่มกนัวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุการณ์ใดทีส่ าคญั 
 2) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และขาดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถา้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตามบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
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เวลา 20.15 น. วานนี้ (12 ก.ย.) อาสาสมคัรกูภ้ยัป่อเตก็ตึง๊ และ อาสาสมคัรศูนยว์ทิยบุรูพา และ 
กูภ้ยั 438 รบัแจง้อุบตัเิหตุ ทางเขา้การเคหะฉลองกรงุห่างจากปากซอยประมาณ 400 เมตรในทีเ่กดิเหตุพบ
รถกระบะ อซีซูุ ป้ายแดง ดา้นหน้าซา้ย สภาพพงัยบัเยนิ เฉี่ยวชนกบัรถจกัรยานยนต ์ในทีเ่กดิเหตุพบ
ผูไ้ดร้บับาดเจบ็ 2 ราย ชาย 1 ราย น าส่ง รพ.เวชการุณรศัมิ ์และอกี 1 ราย อาการสาหสั อาสาสมคัรเรง่ให้
การช่วยเหลอืขณะรอรถพยาบาลขัน้สงู แต่ไมท่นัการณ์ เนื่องจากผูบ้าดเจบ็ไดเ้สยีชวีติในเวลาต่อมา 
อยา่งไรกต็าม เฟซบุ๊ก กลุ่มคนอาสา กูช้พี กูภ้ยั Thailand ระบุว่า ในเหตุการณ์ครัง้นี้สภาพฝนตกหนกั 
อาสาสมคัรเปียกปอนกนัถว้นหน้า แต่ไดก้พ็ยายามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บับาดเจบ็อย่างเตม็ทีแ่ลว้กไ็มส่ามารถ 
ยือ้ชวีติไวไ้ด ้จากการสอบถามครอบครวัเผยว่าผูเ้สยีชวีติเป็นเสาหลกัของครอบครวั ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื
เพราะออกมาท างานส่งเสยีใหน้้องสาว 2 คน ไดเ้รยีน และค าสุดทา้ยทีไ่ดพ้ดูกบัคนใกลช้ดิเมือ่ตอน 14.30 น.  

คอื "แมข่องผมไมม่เีงนิ จะเบกิเงนิมาใหแ้มค่รบั" 
 

https://www.facebook.com/KlumXasaKuChiphKuphayThailand/posts/938653599526990
http://news.sanook.com/social/bulletin/
http://women.sanook.com/20061/


คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงาน 

ค าสัง่    
 1. ใหห้มูล่กูเสอือ่านเน้ือข่าวทีไ่ดร้บั แลว้รว่มกนัวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุการณ์ใดทีส่ าคญั 
 2) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และขาดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถา้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตามบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 
 

เร่ืองท่ี 2 
 

(1 ส.ค.) ผอ.โรงเรยีนวดัหนองกอไผ่ จ.พจิติร เผยส านกังานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษาพจิติร เขต 2 
เลอืก น้องเจมส ์เป็นเดก็ยอดกตญัญ ูปัน่จกัรยาน 20 กม. กลบัมาดแูลป้อนขา้วป้อนน ้าพ่อแมป่่วยหนกั 
เตรยีมรบัโล่วนัแมท่ีส่วนอมัพรนายประกอบ บรรณาธรรม ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนองกอไผ่ ต.วงัส าโรง 
อ.บางมลูนาก จ.พจิติร เปิดเผยว่า ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารประถมศกึษาพจิติร เขต 2 ไดค้ดัเลอืก "น้องเจมส"์ 
ด.ช.ธรีพฒัน์ วงษ์บุญม ีนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนบา้นหนองกอไผ่ เป็นเดก็ชายยอดกตญัญ ู 
ทีใ่ชเ้วลาว่างในช่วงเวลาพกักลางวนัขีร่ถจกัรยานจากโรงเรยีนกลบัมาบา้น ระยะทางเกอืบ 20 กโิลเมตร 
กลบัไปป้อนขา้ว ป้อนน ้าและยาดแูลบดิาและมารดาซึง่ป่วยเป็นโรคประจ าตวั และบางวนัตอ้งขาดเรยีนเพราะ
ตอ้งดแูลบดิาและมารดาทีป่่วยหนกัจนไมส่ามารถช่วยเหลอืตนเองได้ 
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ใบงาน 

ค าสัง่    
 1. ใหห้มูล่กูเสอือ่านเน้ือข่าวทีไ่ดร้บั แลว้รว่มกนัวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุการณ์ใดทีส่ าคญั 
 2) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และขาดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถา้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตามบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 
 

เร่ืองท่ี 3 
 

ผูส้ ื่อขา่วประจ าจงัหวดัเพชรบรูณ์ ไดร้บัการประสานจาก นายดาวอทุยั ไชยพรม ครโูรงเรยีนวดัซบั
บอนวทิยา ต าบลกนัจ ุอ าเภอบงึสามพนั จงัหวดัเพชรบรูณ์ ว่า มเีดก็นกัเรยีนชายคนหนึ่ง ขาดเรยีนต่อเนื่อง
ตดิต่อกนัมานานกว่า 2 เดอืนแลว้ เนื่องจากตอ้งอยูด่แูลแมท่ีก่ าลงัป่วยหนกั ส่วนพ่อทีเ่ป็นเสาหลกัของ
ครอบครวั ตอ้งออกไปท างานรบัจา้งรายวนั เพื่อหาเงนิมาดแูลภรรยาทีป่่วยและใชจ้่ายในครอบครวัเมือ่เดนิทาง
ไปถงึ พบกบั เดก็ชายศกัดา จ าปาแก้ว อาย ุ13 ปี ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ประถมศกึษา ป.6/1 โรงเรยีนวดัซบั
บอนวทิยา และ เดก็ชายธนายตุ จ าปาแก้ว อาย ุ9 ปี ก าลงัศกึษาอยูช่ ัน้ประถมศกึษา ป.3/1 โรงเรยีนวดัซบั
บอนวทิยา 2 พีน้่องก าลงัช่วยกนัก่อไฟจดัเตรยีมหุงขา้วและลา้งถว้ยลา้งจานรอพ่ออยูท่ี่บา้นอกีทัง้ยงัท าการเชด็
ตวั ทาแป้งตามกจิวตัรประจ าวนัใหแ้มค่อื นางชญัญา กาสิงห ์อาย ุ36 ปี ทีป่่วยหนักดว้ยโรค SLE หรอืโรค
พุ่มพวง แพภ้มูติวัเอง ไมส่ามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้ตอ้งนอนอยูก่บัทีม่านานกว่า 8 เดอืน ล่าสุดเป็นแผลกด
ทบัทีบ่รเิวณดา้นหลงัและสะโพก ตอ้งคอยใหอ้าหารเหลวทางสายยาง และตอ้งมคีนคอยดแูลอยา่งใกลช้ดิ 

ลกูชายคนโตคอื เดก็ชายศกัดา ส่งผลใหต้อ้งหยดุเรยีนมานานกว่า 2 เดอืนแลว้ เนื่องจากพ่อตอ้งออก
จากบา้นไปท างานรบัจา้งรายวนั เฉลีย่วนัละเพยีง 200-300 บาท เพื่อน าเงนิมาใชจ้่ายในบา้น ดแูลรกัษา
ภรรยา  
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ใบงาน 

ค าสัง่    
 1. ใหห้มูล่กูเสอือ่านเน้ือข่าวทีไ่ดร้บั แลว้รว่มกนัวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุการณ์ใดทีส่ าคญั 
 2) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และขาดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถา้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตามบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพราะเหตุใด 

 
 

เร่ืองท่ี 4 
 

ผูส้ ื่อขา่วรายงานเมือ่เวลา 02.30 น. (13 ธ.ค.) พ.ต.ท.อุดม บุญพุฒ พนกังานสอบสวน  
สภ.หาดใหญ่ รบัแจง้ว่าเกดิเหตุวยัรุน่ไล่ยงิกนับนถนนราษฎรอุ์ทศิ หรอืเขต 8 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ยา่น
สถานบนัเทงิของเมอืงหาดใหญ่ เหตุเกดิบนถนนหน้าสถานบนัเทงิแห่งหนึ่ง หรอื "โซตสัผบั" หลงัจากชุด
สบืสวน สภ.หาดใหญ่และหน่วยกูภ้ยัมลูนิธมิติรภาพสามคัคไีปตรวจสอบทีเ่กดิเหตุต่อมาพบร่างนายสรุ
ศกัด์ิ อาย ุ20 ปี ถกูยิงด้วยอาวธุปืนขนาด 9 มม. ท่ีบริเวณศีรษะและล าตวั 3 นัด นอนเสียชีวิตอยู่บน
ถนน โดยมรีถจกัรยานยนต์ฮอนดา้เวฟ สดี าตดัเทา หมายเลขทะเบยีน  
1 กช สงขลา 9413 ซึง่เป็นของผูต้ายลม้อยู่ขา้งๆนอกจากนี้ ยงัมีชาวบ้านซ่ึงเป็นชายท่ีขบัรถผ่านมาถกู
ลกูหลงได้รบับาดเจบ็ 1 ราย ถูกกระสุนเขา้ทีห่น้าแขง้ 1 นดั ถูกน าตวัส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ และยงัมี
รถยนตท์ีจ่อดอยูร่มิถนนถูกกระสุนอกี 2 นดั จากการตรวจสอบทีเ่กดิเหตุพบปลอกกระสุนปืน 9 มม.ตกอยูใ่น
ทีเ่กดิเหตุ 5 ปลอก เจา้หน้าทีไ่ดเ้กบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานจากการสอบสวนทราบว่า ขณะเกดิเหตุผูต้ายขบั
รถจกัรยานยนตม์ากบักลุ่มของเดก็แวน้ ทีต่ระเวนขบัรถซิง่มาตามเสน้ทางถนนราษฎรอุ์ทศิ หรอืเขต 8 ซึง่
เป็นหน่ึงในเสน้ทางทีเ่ดก็แวน้มกัจะรวมตวักนัขบัรถซิง่ในช่วงสุดสปัดาห ์และถูกกลุ่มวยัรุ่นซึง่เป็นกลุ่มรถซิง่
ดว้ยกนั และเป็นคู่อรขิบัรถจกัรยานยนตต์ามไล่ยงิ 5 นดั จนลม้ลงเสยีชวีติคาทีบ่นถนน 
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ใบงาน 
ค าสัง่    
 1. ใหห้มูล่กูเสอือ่านเน้ือข่าวทีไ่ดร้บั แลว้รว่มกนัวเิคราะห ์ดงัต่อไปนี้ 
 1) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัมเีหตุการณ์ใดทีส่ าคญั 
 2) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครใช้หลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และใชห้ลกัธรรมขอ้ใด 
 3) จากเรือ่งทีไ่ดร้บัใครขาดหลกัธรรมในศาสนาทีต่นนบัถอื มาใชใ้นชวีติ และขาดหลกัธรรมขอ้ใด 
 4) ถา้เป็นลกูเสอื  ลกูเสอืจะเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินตามบุคคลในเรือ่งทีไ่ดร้บัหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
 

เร่ืองท่ี 5 
(7 ส.ค.) ส านกัข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศาลในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง พจิารณาคดฆีาตกรรมสุดสยอง
และสะเทอืนใจ เมือ่ นายเฮนรี ฉัว่ วยั 30 ปี ฆ่าพ่อแม่ของตวัเอง คอื นายฉัว่หวงิก ีวยั 65 ปี และ นาง
ซิว่ยวต อี ้วยั 62 ปี โดยร่วมมือกบัเพ่ือนช่ือ นายเจอ๋ ชุน ไค วยั 36 ปี พฤตกิรรมของผูต้อ้งหาคอืตดัหวั
ของพ่อแมแ่ช่ไวใ้นตูเ้ยน็ จากนัน้กน็ าศพไปยา่งไฟ พรอ้มกบัทาเกลอืและบรรจลุงกล่องอาหารก่อนน าไปทิง้ถงั
ขยะเพื่อเป็นการท าลายหลกัฐานนายฉัว่ไดใ้หก้ารกบัเจา้หน้าทีต่ ารวจว่า พ่อแมไ่ดเ้ดนิทางไปประเทศจนี โดย
วางแผนใหเ้ป็นบุคคลหายสาบสญู แต่ต่อมาไดม้กีารพดูคุยกบัเพื่อนในอนิเตอรเ์น็ตว่า ตนเองเป็นผู้ฆ่าพ่อแม่
เอง โดยเขาไดบ้อกกบัเพื่อนว่าเขาเป็นคนมปัีญหาทางจติไมส่ามารถรบัรูค้วามเจบ็ปวดของคนอื่นได ้หลงัจาก
นัน้ไมน่านเจา้หน้าทีไ่ดพ้บศรีษะของพ่อแมน่ายฉัว่อยูใ่นตูเ้ยน็ของอพารต์เมน้ท ์ทีเ่ตม็ไปคราบเลอืดเมือ่เดอืน 
ม.ีค.56 และพบกล่องขา้วบรรจเุนื้อศพทีถู่กยา่งไฟอย่างไรกต็ามเหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้เมือ่เดอืน ม.ีค.2556 
และเพิง่มกีารพจิารณาคด ีซึง่นายฉัว่และนายเจอ๋ยงัคงใหก้ารปฏเิสธในขอ้หาฆาตกรรม นายฉัว่รบัสารภาพ
เพยีงขอ้หาฆ่าคนตายโดยไมเ่จตนาและขดัขวางการฝังศพอยา่งถูกกฏหมาย แต่อยัการชีว้่าการกระท าของ
ผูต้อ้งหาเป็นการฆ่าคนโดยเจตนาและไตรต่รองไวก่้อน เนื่องจากมกีารวางแผน ซือ้มดี ตูเ้ยน็ เตาอบ และหมอ้
หุงขา้ว เพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการลงมอื 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
หวัใจนกอินทรี 

 

ขณะที่ “ชาวไร่” คนหนึ่ง ก าลงัเดินผ่านบรเิวณตีนเขา ชาวไร่คนนัน้ก็ได้พบ "ไข่ของนก
อนิทร"ีฟองหนึ่งตกลงมาจากรงัซึง่อยู่บนหน้าผา เขาเหน็ว่าไข่ฟองนัน้ยงัไม่แตก เขาจงึเกบ็ไข่ใบนัน้
กลบัไปทีไ่ร่ แลว้เขากน็ าไปให ้“แม่ไก่” ตวัหนึ่งทีก่ าลงักกไข่ของมนัลองฟักดู ในไม่ชา้ แม่ไก่กฟั็กจน 
“ลกูนกอนิทร”ี ออกมาจากไข ่พรอ้มๆกบัลกูของมนัซึง่เป็น “ลกูไก่” 

ลูก นกอนิทรตีวันัน้ จงึเตบิโตขึน้มาพรอ้มกบัพวกลูกไก่ มนัเดนิตามแม่ไก่ และพยายามส่ง
เสยีงรอ้งใหเ้หมอืนลูกไก่ แต่มนักท็ าไดไ้ม่ดเีอาเสยีเลย มนัเดนิชา้งุ่มง่าม เพราะตวัของมนัอ้วนใหญ่ 
และเสยีงของมนักใ็หญ่แหบหา้ว ไมไ่พเราะเหมอืนพวกพี่ๆน้องๆมนั มนัพยายามหดัคุย้เขีย่หาอาหาร 
พวกแมลง และไสเ้ดอืนกนิ ใชช้วีติไปตามประสาไก่ 

อยู่มาวนัหนึ่ง… ในขณะที่ลูกนกอนิทรแีละพี่น้องไก่ ก าลงัคุ้ยเขีย่หาอาหารกนิอยู่นัน้ แม่ไก่
ก ็ส่งเสยีงรอ้งเตอืน ใหพ้วกลกูๆรบีเขา้มาซุกปีกของมนั เพื่อหลบหนีจากภยัรา้ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

เมื่อมนัมองขึน้ไปบนทอ้งฟ้า มนักเ็หน็ “นกตวัใหญ่” นกตวันัน้ช่างสง่างาม และน่าเกรงขาม
ยิง่นกั มนับนิถลา...รอ่นอยูบ่นเวหาสคีราม อยา่งไมส่ะทกสะทา้นต่อสิง่ใด 

“แมจ่า๋... นัน่ตวัอะไรจะ๊แม ่ดชู่างสงา่งาม และน่าเกรงขามจงัเลย" แมข่องมนัจงึตอบว่า 
“ลูกเอ๋ย... นัน่คอื เจ้าแห่งเวหา หรอื พญาอินทร ีไงล่ะ เจ้าอย่าได้แสดงตวัออกไปท้าทายเด็ดขาด 
เพราะนอกจากท่านจะสง่างามแลว้ ท่านยงัม ี“กรงเลบ็และจะงอยปากอนัแหลมคม” ทีส่ามารถฉีกเนื้อ
ของเจา้ออกเป็นชิน้ๆไดอ้ยา่งงา่ยดาย” 

พอมนัเริม่โตขึน้เป็น นกอนิทรหีนุ่ม เหล่าพีน้่องของมนัซึง่เตบิโตขึน้มาเป็น ไก่หนุ่มไก่สาว ก็
ล้วนแล้วแต่มคีวามคล่องแคล่วปราดเปรยีวยิง่นัก ผดิกบัเจา้นกอนิทร ีที่ยงัคงแลดูอ้วน และอุ้ยอ้าย
เช่นเดมิ สรา้งความขบขนัใหก้บั บรรดาไก่ทัง้หลาย และถูกลอ้เลยีนอยูเ่นืองนิตย์ 

มนัจงึนึกในใจว่า “ท าไมตวัฉันช่างโชครา้ยเสยีจรงิๆ ที่เกดิมามรี่างกายที่ใหญ่โตกว่าไก่ตวั
อื่นๆ ตวัของฉนันัน้ใหญ่โตจนน่าจะเท่ากบั พญาอนิทร ีแลว้ แต่มนักลบัไรค้่ายิง่นกั เมือ่เปรยีบกบั เจา้
เวหา ผูค้รอบครอบแผ่นฟ้า นี่ถ้าฉันไดเ้ป็น นกอนิทร ีจรงิๆ กค็งจะดไีม่น้อยทเีดยีว เพราะบรรดาไก่
ทัง้หลายจะไดไ้มห่วัเราะเยาะฉนัเหมอืนเช่นทุกวนันี้" 

ในทีสุ่ด นกอนิทรตีวันัน้ กใ็ชช้วีติต่อไปดัง่เช่นไก่ทีอ่ปัลกัษณ์ตวัหนึ่ง เตบิโต แก่ลง และตาย
ไป ดว้ยความหวงั และค าอธฐิานทีน่่าสงสารก่อนตายว่า…"เกิดชาติหน้าอีกครัง้ ขอให้เกิดเป็น นก
อินทรี เถิด" 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จงเชื่อถอืและศรทัธาต่อตนเอง“เรา” จะเป็น “ใคร” นัน้ สิง่ส าคญัไมไ่ดอ้ยูท่ี่ 
     “รปูลกัษณ์ภายนอก” แต่อยูท่ี ่“หวัใจของเรา”หวัใจทีต่อ้ง เชื่อถอืศรทัธา ต่อตวั 
     ของเราเองเท่านัน้  เฉกเช่นเดยีวกนักบั “ลกูนกอนิทร”ี ทีถ่งึแมว้่ารา่งกาย 
     ภายนอก ของมนั จะเป็น พญาอนิทรทีีย่ ิง่ใหญ่ แลว้กต็าม แต่เมือ่มนัไรซ้ึง่ หวัใจ 
     ของพญาอนิทรแีลว้มนักไ็ม่มวีนัทีจ่ะกลายเป็น พญาอนิทรเีจา้แห่งเวหาได้ 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3  
หน่วยที ่3 อุดมคต ิ แผนการจดักจิกรรมที ่6 คุณธรรมในชวีติ 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิพฤตกิรรมของ 
ลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 ความสนใจและความตัง้ใจ   
2 การเขา้รว่มกจิกรรม   
3 การแสดงความคดิเหน็ในขณะวเิคราะหแ์ละอภปิราย   
4 การใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตังิานกลุ่ม   
5 บอกเหตุการณ์ส าคญัจากเรื่องทีว่เิคราะหไ์ด้   
6 สามารถระบุไดถู้กตอ้งว่าตวัละครใดขาดหลกัธรรมในการด าเนินชวีติ   
7 สามารถระบุไดถู้กตอ้งว่าจะเลอืกปฏบิตัตินตามบุคคลใดในเรือ่ง    

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 5 ขอ้ 6  ขอ้ 7  และขอ้ อื่นๆ อกี 1 ขอ้  รวม  4 ขอ้ขึน้ไป  
        ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 
สรปุผลการประเมิน             ผ่าน     ไมผ่่าน 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................. 

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

ผูป้ระเมนิ 
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หน่วยท่ี 3 อดุมคติ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 7   ยกย่องคนดี        เวลา  1  ชัว่โมง 

 
1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืมโีอกาสไดแ้สดงการยกยอ่งคนด ี และเผยแพรเ่กยีรตคิุณของคนดใีนสงัคมได ้
2.  เน้ือหา  
 การยกยอ่งและใหเ้กยีรตกิบัผูท้ีป่ระพฤตดิ ีเป็นแบบอย่างของความมคีุณธรรมจรยิธรรม 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกี่ยวกบั “กจิกรรมยกยอ่งคนด”ีและใหล้กูเสอืน าเสนอชื่อ 
   ลกูเสอืในกองลกูเสอืของตนทีพ่บเหน็ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบ าเพญ็ประโยชน์  
   ช่วยเหลอืผูอ้ื่นทัง้ในครอบครวัในชุมชน ในโรงเรยีน และในกองลกูเสอื ไดอ้ยา่งน่ายกยอ่ง 
  2) ลกูเสอืในกองรว่มกนัวเิคราะหเ์พื่อนลกูเสอืทีม่คีุณสมบตัแิละน าเสนอชื่อเพื่อใหส้มาชกิ 
   ในกองไดพ้จิารณา 

   3) ลกูเสอืรว่มกนัวพิากษ์วจิารณ์คุณสมบตัขิองลกูเสอืทีถู่กน าเสนอชื่อ 
  4) กองลกูเสอืรว่มกนัสรปุรายชื่อลกูเสอื รายงานต่อผูก้ ากบัลกูเสอื เพื่อยกยอ่งในระดบั 
   โรงเรยีนและพจิารณาคุณสมบตัติามเกณฑใ์นการขอรบัเหรยีญลกูเสอืสดุด ี

   5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัแสดงความยนิดกีบัลกูเสอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตจากการยอมรบัเพื่อนทีม่คีุณสมบตัเิป็นผูท้ีค่วรยกยอ่งเป็นคนดี 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจผูอ้ื่น รบัผดิชอบสงัคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 7 
เพลง 

เบิกบานใจ 
 

เบกิบานใจเมอืเราอยูพ่รอ้มเพรยีงกนัชื่นชวีนัทุกคนเบกิบานหรรษา 
ต่างคนยิม้ยอ่งผองใสสุขใจเสยีเป็นหนกัหนา 

เพิม่ไมตรรีอยยิม้นี้มคีุณค่าหมัน่ขยนัทุกวนัเวลายิม้กนัดกีว่าสดชื่นรืน่รมย์ 
 

เร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ 
อ่านหนังสือไม่ออก 

 หนุ่มบา้นนอกยากจนคนหนึ่ง เสีย่งโชคมาหางานท าในกรงุเทพฯ เพราะไดย้นิว่าโรงเรยีน
แห่งหนึ่งก าลงัรบัสมคัรนกัการภารโรงโดยไมจ่ ากดัวุฒกิารศกึษา 
 เมือ่เจา้หน้าทีใ่หก้รอกใบสมคัรหนุ่มกย็ิม้แหย ๆยกมอืไหวแ้ลว้บอกอ่อย ๆ ว่า"ขอโทษครบัพี ่
คอืว่า....ผมอ่านหนงัสอืไมอ่อกและเขยีนหนงัสอืไมไ่ดค้รบั..." 
 เจา้หน้าทีช่กัสหีน้าทนัทแีลว้พดูว่า "อะไรกนั มาสมคัรงานทีโ่รงเรยีนถงึจะต าแหน่งแค่นกัการ
ภารโรง อย่างน้อยกน่็าจะอ่านออก เขยีนได ้บา้งแหละ"เจา้หน้าทีเ่กบ็ใบสมคัรกบัปากกาอยา่งไมม่ี
เยือ่ใย “ถา้ไมรู่อ้ะไรเลยอยา่งนี้ กเ็สยีใจดว้ยนะ กลบัไปเถอะ" 
 หนุ่มบา้นนอกนัง่รถกลบับา้น อยา่งนกปีกหกัเมือ่ถงึบา้นจงึนึกขึน้ไดว้่าตนเองมทีีด่นิรกรา้ง
เท่าแมวดิน้ตาย เป็นมรดกจากพ่อผูล้่วงลบัไปแลว้ 
 ดว้ยความเจบ็ใจ จงึเกดิเป็นแรงมานะ ใหจ้บัจอบเสยีมหกัรา้งถางพง ค่อย ๆ พลกิฟ้ืนลง
ผลไมไ้ปทลีะเลก็ละน้อยดว้ยความอดทนสวนผลไมส้รา้งผลก าไรมากขึน้ทุกปี จนเกบ็เงนิซือ้ทีด่นิ
ขา้งเคยีงขยายอาณาเขตสวนกวา้งขึน้เรือ่ย ๆ 
 บดันี้หนุ่มบา้นนอกกลายเป็นพ่อเลีย้งชรา เจา้ของสวนผลไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในภมูภิาคนัน้ 
 วนัหน่ึงพ่อเลีย้งชราหอบเงนิจ านวนมากไปขอเปิดบญัชกีบัธนาคารเป็นครัง้แรกผูจ้ดัการ
สาขาถงึกบัเดนิมาตอ้นรบัดว้ยตวัเอง และงงสุดขดีเมือ่ไดรู้ว้่าชายชราอ่านหนงัสอืไม่ออก และเขยีน
หนงัสอืกไ็มไ่ด้ 
 ผูจ้ดัการเอ่ยถามอยา่งเกรงใจสุดๆ ว่า "พวกเราในจงัหวดัทราบกนัดถีงึชื่อเสยีงของพ่อเลีย้ง 
ว่ามกีจิการสวนผลไมท้ีใ่หญ่โตและเจรญิกา้วหน้าทีสุ่ดในภมูภิาค ผมไมเ่ขา้ใจว่า พ่อเลีย้งอ่านหนงัสอื
ไมอ่อก และเขยีนหนงัสอืไม่ได ้จรงิ ๆ หรอืครบั..." 
 "...พ่อหนุ่ม" พ่อเลีย้งชรายิม้ใหผู้จ้ดัการสาขาของธนาคารอยา่งใจด"ี...ถ้าลุงอ่านหนงัสอืออก 
และเขยีนหนงัสอืไดน่้ะนะ....ป่านน้ี ลงุกค็งได้เป็นภารโรงไปแล้วแหละ..."   
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าทุกคนลว้นมคีุณค่าและความสามารถอยูใ่นตวั ขอเพยีงแต่คน้ใหพ้บ ตัง้ใจท าใน 
     สิง่ทีท่ าได ้และท าใหเ้ตม็ความสามารถแลว้ผลส าเรจ็จะตามมาในทีสุ่ด 
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หน่วยท่ี 3  อดุมคติ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  8  แก้ปัญหาสงัคมด้วยกฎของลกูเสือ   เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถวเิคราะหค์ าปฏญิาณและกฎของลกูเสอืทีส่อดคลอ้งกบัหลกัค าสอนของศาสนา 
ทีต่นนบัถอืได้ 

2.  เน้ือหา 
ค าปฏญิาณลกูเสอื 3 ขอ้  กฎของลกูเสอื 10 ขอ้ ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัค าสัง่สอนในศาสนา 

ทีต่นเองนบัถอื น าไปสู่การแกปั้ญหาสงัคมในปัจจบุนั 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

   1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาในกองลกูเสอื ถงึค าปฏญิาณลูกเสอื 3 ขอ้ และกฎของ 
    ลกูเสอื 10 ขอ้           
   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืส่งตวัแทนออกมาจบัฉลากเพื่อรบัใบงาน ทีผู่ก้ ากบัลกูเสอื 
    เตรยีมไวแ้ลว้ รว่มกนัวเิคราะหแ์ละอภปิรายในประเดน็ต่างๆ ในใบงานทีไ่ดร้บั 
   3) ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานทีล่ะหมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัพจิารณา 
    เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความซมึซบัและสามารถน าไปใชป้ฏบิตัตินเพื่อความสงบสุขของ 
    สงัคมไทยต่อไป  

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
5.1 วธิกีาร 

- สงัเกตการมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิจิกรรม 
 - ทดสอบ 

5.2 เครือ่งมอื 
 - แบบสงัเกต 
 - แบบทดสอบ 

 
 

  



62 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 8 
เพลง 

ความเกรงใจ 
 

          ความเกรงใจเป็นสมบตัขิองผูด้ ี          ตรองดซูทีุกคนกม็หีวัใจ 
        เกดิเป็นคนถา้หากไม่เกรงใจใคร         คนนัน้ไซรไ้รคุ้ณธรรมประจ าใจ 
 

เกม  
ตอบให้ผิดความจริง 

 
        วิธีการเล่นเกม  มดีงันี้ 

1. ใหล้กูเสอื – เนตรนาร ีทุกหมูเ่ขา้แถวรวมเป็นวงกลม 
2. ใหแ้ต่ละหมูล่กูเสอืเลอืกสมาชกิทีช่อบซกัถามเขา้ไปยนืวงกลมหมูล่ะ 1 คน เพื่อใหเ้ป็น 
 ผูถ้ามโดยใหส้มาชกิในแถววงกลมเป็นผูต้อบ 
3. เมือ่ไดย้นิสญัญาณเริม่เล่น ใหผู้ถ้ามผลดัเปลีย่นกนัถามทลีะคนคนละค าถาม โดยชีใ้ห้ 
 สมาชกิในแถววงกลมตอบอย่างรวดเรว็ โดยจะตอ้งตอบใหผ้ดิจากความเป็นจรงิ เช่น 
ผูถ้าม “ไก่ ม ี3 ขา ใช่ไหม” 
ผูต้อบ “ใช่” 
ผูถ้าม “หมามปีีกใช่ไหม” 
ผูต้อบ “ใช่” 
ผูถ้าม “รถเก๋งมกีีล่อ้” 
ผูต้อบ “ม ี2 ลอ้” 
ถา้ตอบผดิคอืตอบตามความเป็นจรงิ ใหอ้อกจากการเล่นคอืการนัง่ลง 
4.เมือ่การเล่นยตุลิง ใหก้ล่าวค าชมเชย (เยล) ให ้ผูก้ ากบัอธบิายถงึประโยชน์ของเกม 
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ใบงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ใบงานท่ี 1 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 1  ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 
  ขอ้ 6  ลกูเสอืมคีวามเมตตากรณุาต่อสตัว์ 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหแ์ละอภปิรายกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขา้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวามสอดคลอ้งกบัศาสนาทีต่นนบัถอือยา่งไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เราสามารถน ากฎของลกูเสอืไปใชใ้นการแก้ปัญหาสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
  
  
 

 
 

 
ใบงานท่ี 2 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 2  ลกูเสอืมคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิแ์ละซื่อตรงต่อผูม้พีระคุณ 
  ขอ้ 7  ลกูเสอืเชื่อฟังค าสัง่ของบดิา มารดา และผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหแ์ละอภปิรายกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขา้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวามสอดคลอ้งกบัศาสนาทีต่นนบัถอือยา่งไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เราสามารถน ากฎของลกูเสอืไปใชใ้นการแก้ปัญหาสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
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ใบงานท่ี 3 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 3  ลกูเสอืมหีน้าทีก่ระท าตนใหเ้ป็นประโยชน์และช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
  ขอ้ 8  ลกูเสอืมใีจรา่เรงิและไมย่อ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหแ์ละอภปิรายกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขา้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวามสอดคลอ้งกบัศาสนาทีต่นนบัถอือยา่งไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เราสามารถน ากฎของลกูเสอืไปใชใ้นการแก้ปัญหาสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
  
  
 

 
 

 
ใบงานท่ี 4 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 4  ลกูเสอืเป็นมติรของคนทุกคน และเป็นพีน้่องกบัลูกเสอือื่นทัว่โลก 
  ขอ้ 9  ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหแ์ละอภปิรายกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขา้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวามสอดคลอ้งกบัศาสนาทีต่นนบัถอือยา่งไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เราสามารถน ากฎของลกูเสอืไปใชใ้นการแก้ปัญหาสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

นกแสนสวย กบั ถัว่ของอาบงั 
 

กาล ครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มนีกแสนสวยตวัหนึ่ง มนัเป็นนกทีม่ขีนสวยงามมาก ผูค้นทีพ่บ
เหน็ต่างกอ็ยากไดต้วัมนัไวค้รอบครอง แต่กไ็มเ่คยมชีาวบา้นคนไหนทีจ่ะสามารถจบันกแสนสวยตวั
นัน้ไดเ้ลย ทัง้นี้กเ็พราะ มนัเป็นนกทีบ่นิไดอ้ยา่งปราดเปรยีวว่องไวมากอยู่มาวนัหนึ่ง กม็ ี“อาบงัขาย
ถัว่” มานัง่ทีใ่ตต้น้ไมท้ีน่กแสนสวยตวันัน้อาศยัอยู ่พอนกแสนสวยเหน็ “ถัว่” ทีอ่ยูใ่นตะกรา้ของอาบงั 
กเ็กดิอยากกนิขึน้มา จงึรอ้งถามอาบงัว่า “อาบงั อาบงั ขอถัว่ใหข้า้กนิบา้งจะไดไ้หม” 
อาบงัไดย้นิดงันัน้ กต็อบกลบัไปว่า “เจา้อยากกนิถัว่เหล่านี้หรอื ไดซ้ ิขา้จะแบ่งถัว่ใหเ้จา้กนิบา้งกไ็ด ้
แต่…ขา้ขอ แลกกบั “ขนปีก” ทีแ่สนสวยของเจา้สกั “หนึ่งเสน้” ไดไ้หมล่ะ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงานท่ี 5 

 
 กฎของลกูเสือ 
  ขอ้ 5  ลกูเสอืเป็นผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ย 
  ขอ้ 10 ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย  วาจา ใจ 
 ค าสัง่  
 1. ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหแ์ละอภปิรายกฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัในขา้งตน้ ดงัต่อไปนี้ 
 1) กฎของลกูเสอืทีไ่ดร้บัมคีวามสอดคลอ้งกบัศาสนาทีต่นนบัถอือยา่งไร ตอบมาอยา่งน้อย 3 ขอ้ 
 2) เราสามารถน ากฎของลกูเสอืไปใชใ้นการแก้ปัญหาสงัคมในปัจจุบนัไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
นกแสนสวย กบั ถัว่ของอาบงั 

 

กาลครัง้หนึ่งนานมาแลว้ มนีกแสนสวยตวัหนึ่ง มนัเป็นนกทีม่ขีนสวยงามมาก ผูค้นทีพ่บเหน็
ต่างกอ็ยากไดต้วัมนัไวค้รอบครอง แต่กไ็มเ่คยมชีาวบา้นคนไหนทีจ่ะสามารถจบันกแสนสวยตวันัน้ได้
เลย ทัง้นี้กเ็พราะ มนัเป็นนกทีบ่นิไดอ้ย่างปราดเปรยีวว่องไวมากอยูม่าวนัหนึ่ง กม็ ี“อาบงัขายถัว่”  
มานัง่ทีใ่ตต้น้ไมท้ีน่กแสนสวยตวันัน้อาศยัอยู ่พอนกแสนสวยเหน็ “ถัว่” ทีอ่ยูใ่นตะกรา้ของอาบงั กเ็กดิ
อยากกนิขึน้มา จงึรอ้งถามอาบงัว่า “อาบงั อาบงั ขอถัว่ใหข้า้กนิบา้งจะไดไ้หม”อาบงัไดย้นิดงันัน้ กต็อบ
กลบัไปว่า “เจา้อยากกนิถัว่เหล่านี้หรอื ไดซ้ ิขา้จะแบ่งถัว่ใหเ้จา้กนิบา้งกไ็ด ้แต่…ขา้ขอ แลกกบั “ขนปีก” 
ทีแ่สนสวยของเจา้สกั “หนึ่งเสน้” ไดไ้หมล่ะ”เมือ่นกแสนสวยไดย้นิดงันัน้ กก็้มลงมองทีข่นของตนเอง 
แลว้คดิว่า“ขนปีกของเรากม็เียอะมาก ถา้จะยอมเสยีใหอ้าบงัไปสกัเสน้สองเสน้กค็งจะไมเ่ป็นไรหรอก” ว่า
แลว้นกแสนสวยกเ็ลยถอน “ขนปีก” ของมนัแลกกบั “ถัว่” ของอาบงัไป 

วนัต่อมา... อาบงัขายถัว่กม็านัง่พกัทีใ่ตต้น้ไมต้น้นัน้อกี นกแสนสวยกถ็ามกบัอาบงัอกีว่า 
“อาบงั อาบงั วนัน้ีขอถัว่ใหข้า้กนิอกีจะไดไ้หม”อาบงักต็อบเหมอืนเดมิว่า “ไดซ้…ิแต่ขา้ขอขนปีกที่
แสนสวยของเจา้แลกเปลีย่นเหมอืนเดมิกแ็ลว้กนั”นกแสนสวยกค็ดิเหมอืนเดมิว่า ขนมนัยงัมอียู่
มากมายกเ็ลยถอน “ขนปีก” ใหก้บัอาบงัไปอกี 

เรือ่งเป็นอยูเ่ช่นน้ีต่อไปอกีหลายวนั จนกระทัง้ถงึวนัหนึ่ง เมือ่นกแสนสวยกข็อถัว่อาบงักนิอกี 
อาบงักต็อบเหมอืนเดมิว่า“ขอขนปีกแสนสวยแลกเปลีย่นก่อน” นกแสนสวยกไ็ม่รรีอและรบีถอน 
“ขนปีก” ใหก้บัอาบงัไปทนัท ีแลว้กล็งมากนิ “ถัว่” ของอาบงัเหมอืนเช่นทุกวนั แต่วนันี้ สถานการณ์
กลบัเปลีย่นไป เมือ่มนัลงมาเพื่อกนิถัว่ “อาบงั” กร็บีตะครบุจบั “เจา้นกแสนสวยตวันัน้” ไวไ้ดส้ าเรจ็ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ขอจงเป็นผูล้ขิติชวีติของตนเอง“ชวีติของเรา”นัน้ก าลงัเหลอืน้อยลงไปทุกขณะ 
     และเรามอีสิระทีจ่ะเลอืกว่า เราจะให ้“เวลาของเรา” กบัใครหากนกแสนสวย  
     เปรยีบเป็นตวัของเราในวนันี้ขนปีกของนกแต่ละเสน้กค็อืเวลาของเราทีม่อียู่ 
     และอาบงัขายถัว่ กเ็ปรยีบไดก้บั นายจา้งของเรานัน่เองส่วนถัว่ทีอ่าบงัให้  
     กค็อื เงนิเดอืนทีน่ายจา้งใหก้บัเราทุกวนัน้ี เราไดย้อมมอบ “เวลาของเรา” ใหก้บั 
     “นายจา้ง”เหมอืนกบัที ่“นกแสนสวย” ไดถ้อน “ขนปีก” ใหก้บั“อาบงั”และ“นายจา้ง”  
     กไ็ดใ้ห ้“เงนิเดอืน” อนัน้อยนิด เพื่อเป็นการแลกเปลีย่น เช่นเดยีวกบัที่ “อาบงั” ให ้
     “ถัว่” เพยีงไมก่ีเ่มด็ กบั “นกแสนสวย” ตวันัน้“ขนปีกแสนสวย” ทีเ่คยมอียูอ่ยา่ง 
     มากมายนัน้ ค่อยๆลดจ านวนลง เช่นเดยีวกบั “เวลาอนัมคี่า” ทีค่่อยๆเหลอืน้อยลง 
     ทุกขณะ 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่3 อุดมคต ิ แผนการจดักจิกรรมที ่8  แกปั้ญหาสงัคมดว้ยกฎของลกูเสอื 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิพฤตกิรรม 
ของลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 ความสนใจและความตัง้ใจ   
2 การปฏบิตักิจิกรรมระบบหมู่   
3 การถามตอบในขณะอภปิราย   
4 การใหค้วามรว่มมอืแก่หมูค่ณะ   
5 ท่องค าปฏญิาณของลกูเสอื  3  ขอ้   
6 ท่องกฎของลกูเสอื  10  ขอ้   
7 การปฏบิตัตินตามค าปฏญิาณและกฎ   
8 สามารถวเิคราะหแ์ละอภปิรายกฎของลกูเสอืได ้   
9 บอกความสอดคลอ้งระหว่างกฎของลกูเสอืกบัศาสนาทีต่นนบัถอืได้   
10 บอกวธิกีารน ากฎของลกูเสอืไปใชใ้นการแกปั้ญหาสงัคมในปัจจบุนัได้   

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 5  ขอ้ 6  ขอ้ 9  ขอ้ 10และขอ้ อื่นๆ อกี 4 ขอ้   
     รวม  8 ขอ้ขึน้ไป ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 
สรปุผลการประเมิน    ผ่าน     ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แบบทดสอบ 
การจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่3  อุดมคต ิ       แผนการจดักจิกรรมที ่8  แกปั้ญหาสงัคมดว้ยกฎลกูเสอื 
ตอนท่ี 1 ค าช้ีแจง  ใหล้กูเสอืเขยีนเครือ่งหมาย O ลอ้มรอบตวัอกัษร ก  ข  ค  หรอื ง   

               ค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 
...................................................................... 

1. กฎของลกูเสอื หมายถงึขอ้ใด 
 ก. ขอ้หา้ม 
 ข. ขอ้บงัคบั 
 ค. ขอ้เตอืนใจ 
 ง. ขอ้บญัญตัหิรอืขอ้ก าหนด 
2. ขอ้ใดแสดงถงึความเป็นมติรต่อทุกคน 
 ก. คบหาทุกคนทีเ่ป็นคนรวย 
 ข. คบหาทุกคนทีเ่ป็นคนชาตเิดยีวกนั 
 ค. คบหาทุกคนทีแ่ต่งกายหรหูรา 
 ง. คบทุกคนโดยไมเ่ลอืกชาต ิศาสนา และชัน้วรรณะ 
3. ลกูเสอืประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ ตรงกบัการกระท าขอ้ใด 
 ก. ไมซ่ื่อสตัย ์
 ข. ไมอ่จิฉา รษิยา 
 ค. ไมม่รีะเบยีบวนิยั 
 ง. ไมเ่ชื่อฟังผูอ้าวุโส 
4. ขอ้ใดแสดงถงึการท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 
 ก. ช่วยเพื่อนยงินก 
 ข. ช่วยเพื่อนลอกการบา้น 
 ค. ช่วยพาคนชราขา้มถนน 
 ง. ช่วยเพื่อนทะเลาะววิาท 
5. ขอ้ใดสนบัสนุนขอ้ความทีว่่า “ลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์” 
 ก. มเีงนิตอ้งแบ่งปันกนั 
 ข. มเีงนิใหเ้พื่อนยมื 
 ค. มสีลงึพงึบรรจบใหค้รบบาท 
 ง. มน้ีอยใชน้้อย มมีากใชม้าก 
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6. ค าว่า “ดว้ยเกยีรตขิองขา้” มคีวามหมายตรงกบัขอ้ใด 
 ก. ลกูเสอืเชดิชเูกยีรตขิองตน 
 ข. ลกูเสอืตอ้งมเีกยีรตขิองตน 
 ค. ลกูเสอืเป็นผูท้ีม่เีกยีรตมิาก 
 ง. ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้ 
7. การเคารพกฎหมายเป็นการแสดงความ จงรกัภกัด ีต่อสิง่ใด 
 ก. ประเทศชาต ิ
 ข. ผูบ้งัคบับญัชา 
 ค. พระราชบญัญตั ิ
 ง. พระมหากษตัรยิ ์
8. ค าปฏญิาณ คอื ค ามัน่สญัญาทีล่กูเสอืใหไ้วแ้ก่ผูใ้ด 
 ก. เพื่อนๆ 
 ข. บดิามารดา 
 ค. ครบูาอาจารย ์
 ง. ผูบ้งัคบับญัชา 
9. ขอ้ใด ไมใ่ช่ ประโยชน์ของการเขา้รว่มกจิกรรมกลางแจง้ 
 ก. สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ตนเอง 
 ข. รูคุ้ณค่าของการอยู่รว่มกนั 
 ค. ท าใหรู้จ้กัแปรงฟันตอนเชา้ 
 ง. ท าใหเ้ป็นคนไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา 
10. การปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้ ควรท าตามขอ้ใด 
 ก. ท าเป็นหมู่ๆ  
 ข. ท าเพยีงล าพงั 
 ค. ท ากบัครอบครวั 
 ง. ท ากบัเพื่อนสนิท 
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แบบทดสอบ 

ตอนท่ี 2ค าช้ีแจง ใหเ้ขยีนเครือ่งหมาย หน้าขอ้ความทีถู่กและเครือ่งหมาย x หน้าขอ้ความทีผ่ดิ 
………1. ผูป้ระกอบอาชพีทุจรติ  จะช่วยใหป้ระเทศชาตเิจรญิกา้วหน้า 
………2. ชาต ิ คอื  กลุ่มทีม่คีวามรูส้กึในเรือ่งชาต ิ ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณหีรอือยูใ่ต้ 

   การปกครอเดยีวกนั 
………3. การเคารพธงชาตเิป็นการแสดงความจงรกัภกัดต่ีอชาต ิ
………4. ลกูเสอืควรเชื่อฟังค าสัง่ของผูก้ ากบัเพื่อสรา้งความเป็นระเบยีบ 
………5. กฎขอ้ 5 คอืลกูเสอืเป็นผูม้ธัยสัถ์ 
………6. การทีล่กูเสอืมจีติใจไม่ยอ่ทอ้ต่อความล าบาก เป็นกฎของลกูเสอืสามญั 
………7. ลกูเสอืตอ้งช่วยเหลอืเฉพาะญาตพิีน้่องเท่านัน้ 
………8. การประพฤตตินเป็นพลเมอืงดเีป็นสิง่ทีล่กูเสอืควรปฏบิตัิ 
………9. ลกูเสอืควรท าประโยชน์เพื่อตนเอง 
………10. ลกูเสอืตอ้งเป็นผูสุ้ภาพเรยีบรอ้ยและอ่อนโยน 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 4 กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 9   กิจกรรมน่ี...เราจอง                             เวลา 2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถเลอืกและปฏบิตักิจิกรรมตามทีต่นเองสนใจได้ 
 1.2  ลกูเสอืสามารถจดันิทรรศการกจิกรรมทีต่นสนใจได ้

2.  เน้ือหา  
          กจิกรรมพเิศษ เป็นกจิกรรมทีใ่หล้กูเสอืไดป้ฏบิตัติามความสนใจ ความถนัด ของตนเอง และ
มกีารปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ  หรอืท าเป็นงานอดเิรก ซึง่กจิกรรมพเิศษนี้ แบ่งออกไดเ้ป็น 3 หมวด คอื 
หมวดใชก้ าลงักายเป็นส่วนใหญ่  หมวดใชส้ตปัิญญาเป็นส่วนใหญ่  และหมวดวทิยาการ ทัง้นี้จะเป็น
กจิกรรมทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมเดมิกไ็ด้ 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู ้
3.4เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

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

    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืในกองสนทนา ในหวัขอ้ “คนเราแต่ละคนมคีวามถนดั /  
     ความชอบหรอืสนใจ มากกว่า 1 อยา่ง”  

(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนมารบัใบความรู ้และ ใบงาน  และ 
 ใหล้กูเสอืปฏบิตังิานตามค าสัง่ในกจิกรรม 
(3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแจง้กจิกรรมทีล่กูเสอืสนใจเป็นพเิศษ (ผูก้ ากบัลกูเสอื 
 จดบนัทกึไว)้ แลว้กลบัไปปฏบิตั ิ
(4)ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายใหล้กูเสอืน าผลงาน / ผลการปฏบิตั ิมาน าเสนอในรปูของ 
 การจดันิทรรศการ 

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

4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
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 2)เพลง หรอืเกม 
 3)กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืน าผลงาน / ผลการปฏบิตั ิมาน าเสนอในรปูของการ 
 จดันิทรรศการ 
(2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนมาน าเสนอผลงานของตนเอง 
 ใหล้กูเสอือื่นไดช้ม 
(3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรุปถงึผลงานทีไ่ดล้งมอืปฏบิตัิ 

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

5.1 วธิกีาร 
- สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรม 
- การจดันิทรรศการ 

 - สงัเกตการน าเสนอผลงาน 
          - ทดสอบ 

5.2 เครือ่งมอื 
 - แบบสงัเกต 
 - แบบทดสอบ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 9 
เพลง 

ลกูเสือธีรราช 
                   เหล่าลกูเสอืของธรีราช                      ทะนงองอาจสบืชาตเิชือ้พงศพ์นัธุ ์

สมคัรสมานโดนมสีามคัคมีัน่               พวกเราจะรกักนัในกจิการลกูเสอืไทย 
                   มจีรรยารกัษาชื่อ                             สรา้งเกยีรตริะบอืเลื่องลอืต่อไปชา้นาน 
รา่เรงิแจ่มใสใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน            พวกเราลว้นชื่นบานเพราะกจิการลกูเสอืไทย 
 
 

เกม 
บนบกบนน ้า 

มีวิธีการเล่นดงัน้ี 
ใหล้กูเสอืเขา้แถวรปูวงกลม ผูก้ ากบัลกูเสอืยนืตรงกลาง เมื่อผูก้ ากบัลกูเสอืพดูดงัๆ

ว่า “บนบก” ใหล้กูเสอืทุกคนกระโดดมาขา้งหน้าถ้าผูก้ ากบัลกูเสอืพดูว่า “บนน ้า”ใหลู้กเสอืกระโดด
ถอยหลงักลบัทีเ่ดมิ ถา้ใครกระโดดผดิผูน้ัน้ตาย ตอ้งมาอยูก่ลางวงแต่ถา้ผูก้ ากบัลกูเสอืพดูซ ้ากบัทีพ่ดู
ก่อนลกูเสอืทุกคนตอ้งยนืน่ิงๆ จะกระโดดอยา่งใดไมไ่ดท้ัง้สิน้ ถา้ใครขยบัตวักต็ายเช่นกนั ท าเช่นนี้
จนผูก้ ากบัลกูเสอืเหน็สมควรหรอืท าจนเหลอืคนสุดทา้ยแสดงว่าคนนัน้เก่ง มปีระสาทด ีทุกคนกล่าว
ชมเชยใหเ้ป็นผูช้นะ 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ใบงาน 
ค าสัง่ 
 1.ใหล้กูเสอืศกึษาหมวดกจิกรรมพเิศษและตวัอยา่งกจิกรรม เพื่อใหล้กูเสอืไดเ้ป็นแนวทางในการ
คน้หาความสนใจ ความสามารถ หรอืความถนดั พเิศษของตนเอง โดยเลอืกเพยีง 1 อยา่งในหมวด 
 2. ลกูเสอืตอ้งรูถ้งึกฎแห่งความปลอดภยัของกจิกรรมนัน้ๆ 
 3. ลกูเสอืแจง้กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษแก่ผูก้ ากบั   
 4. ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมตามทีต่นเองสนใจ  แลว้รวบรวมผลการปฏบิตัเิพื่อเตรยีมน าเสนอต่อไป 

 

ใบความรู้ 
 

 กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ  เป็นกจิกรรมทีส่นใจหรอืปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ และส าหรบักจิกรรม
บางประเภท ลกูเสอืตอ้งเขา้ใจกฎแห่งความปลอดภยัของกจิกรรมนัน้ๆ ดว้ย   
 1. หมวดใช้ก าลงัการเป็นส่วนใหญ่ เช่น การยงิธนู  ขีร่ถจกัรยาน  ขีร่ถจกัรยานยนต ์ ขีม่า้  แขง่
เดนิทางไกลแบบลกูเสอื  กระโดดหอสงู  แล่นเรอืใบ  ยงิปืน  เดนิป่า ถบีกระดานเลน ฯลฯ 
 2. หมวดใช้สติปัญญาเป็นส่วนใหญ่ เช่น เลีย้งตน้ไมแ้คระ  ท าแบบจ าลอง  การครวั  วทิย ุ 
โทรทศัน์  ช่างเครือ่งยนต ์ เจยีระไนพลอย  ภาษาต่างประเทศ  ท าสวน  การพมิพ ์ พมิพด์ดี  ช่างโลหะ   
ผลติวารสาร  ช่างไม ้ ผกูเงือ่น  เลีย้งและผสมพนัธุส์ตัวเ์ลีย้ง  การสญัญาณ  การต่อเรอื  ฯลฯ 
 3. หมวดวิทยาการ เช่น เศรษฐศาสตร ์ ภูมศิาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์ ภาษา  ชวีวทิยา  เคม ี ฟิสกิส ์ 
คณติศาสตร ์ฯลฯ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
 

สนัุขจ้ิงจอกจบัไก่ 
 

  สุนขัจิง้จอกตวัหนึ่งคอยเดนิวนเวยีนอยูใ่กล้ๆ  กบัเลา้ไก่  สรา้งความหวาดกลวัใหก้บั
ลกูไก่มาก  ไก่ตวัหนึ่งจงึบนิขึน้ไปอยู่บนรัว้และเฝ้าจบัตาดสูุนขัจิง้จอกดว้ยความหวาดกลวั  เมือ่ใดที่ 
เจา้สุนัขจิง้จอกขยบัตวัเขา้มาใกล ้ มนักจ็ะบนิหนีไปอย่างรวดเรว็  ท าใหไ้ก่ตวัอื่น ๆ เยาะเยย้ถากถาง 
ในการกระท าของมนั  และดูหมิน่ว่ามนัขีข้ลาด 

เจา้ไก่ไดฟั้งดงันัน้กต็อบออกไปว่า  “เจา้จะเรยีกขา้ว่าอยา่งไรกไ็ดแ้ต่ส าหรบัขา้เอง
รูจ้กัพษิสงของสุนัขจิง้จอกด ีและขา้แน่ใจว่า ถา้มสีกัครัง้หนึ่งทีเ่จา้ไดเ้ผชญิหน้ากบัสุนขัจิง้จอก
เช่นเดยีวกบัทีข่า้เคยนัน้ พวกเจา้กอ็าจจะมสีภาพไมผ่ดิไปจากขา้อยา่งแน่นอน”  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า การยอมรบัว่าตนเป็นคนขลาด  แต่รูจ้กัระวงัภยัดกีว่าเสแสรง้เป็นคนกลา้หาญ   
     แลว้ตอ้งพบจดุจบในภายหลงั 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่4  กจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ  แผนการจดักจิกรรมที ่9 กจิกรรมนี่....เราจอง 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิการปฏบิตั ิ  
   กจิกรรมของลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 ความสนใจและความตัง้ใจ   
2 การใหค้วามรว่มมอืแก่หมูค่ณะ   
3 ลกูเสอืรูถ้งึกฏแห่งความปลอดภยัในกจิกรรมทีเ่ลอืก   
4 ลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมตามทีต่นเองสนใจ   
5 การน าเสนอ/รายงานผลงานของตน   
6 การสรุปผลงานทีไ่ดล้งมอืปฏบิตั ิ   

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 4  ขอ้ 5  ขอ้ 6และขอ้ อื่นๆ อกี 1 ขอ้   
        รวม  4 ขอ้ขึน้ไป ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 
สรปุผลการประเมิน     ผ่าน      ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 5 การส ารวจ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  10   แผนท่ีชุมชน                           เวลา  3  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1.1 ลกูเสอืสามารถส ารวจทีต่ ัง้ชุมชนโดยใชเ้ขม็ทศิได้ 
1.2 ลกูเสอืสามารถก าหนดสญัลกัษณ์ทีต่ ัง้ลงในแผนทีไ่ด้ 
1.3 ลกูเสอืสามารถสอบวชิาพเิศษแผนทีเ่ขม็ทศิได ้ 

2.  เน้ือหา  
          การส ารวจ คอื ศาสตรข์องการหาความสมัพนัธข์องต าแหน่งต่างๆ ทัง้ทีอ่ยู่บนผวิโลกและใต้
ผวิโลก นัน้คอื การวดัขอ้มลูสามมติ ิ(ระยะทาง ทศิทาง และระดบั)  
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู ้
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

4.  กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

     1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     2)  เพลง หรอืเกม 
     3)  กจิกรรมตามจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
   (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืในกองสนทนา ในหวัขอ้ “อาคารทีต่ ัง้ของโรงเรยีนเราม ี
    การจดัวางอย่างไร” และสิง่ก่อสรา้งอื่นมกีารจดัวางอยา่งไร  
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนมารบัใบความรู ้และ ใบงานและ 
    ใหล้กูเสอืปฏบิตังิานตามค าสัง่ในกจิกรรม โดยใหล้กูเสอืประชุมภายในหมู่ 
    เพื่อเลอืกส ารวจชุมชนของตนเอง หรอื ส ารวจในโรงเรยีน โดยใชเ้ขม็ทศิ 
    ประกอบเพื่อจดัท าแผนทีต่่อไป 
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแจง้บรเิวณทีจ่ะท าการส ารวจ แลว้กลบัไปปฏบิตัิแผนที ่
    ตามใบความรู ้และใบงานทีไ่ดร้บั 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
   - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายใหล้กูเสอืน าแผนที่ทีจ่ดัท าขึน้มาน าเสนอในสปัดาหต่์อไป 
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4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
     1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลงหรอืเกม 
 3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ลกูเสอืแต่ละหมูน่ าแผนทีท่ีไ่ดจ้ดัท ามาแสดงใหล้กูเสอืภายในกองไดดู้ 
   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ะดมความคดิปฏบิตังิานในใบงานที ่2 เรือ่ง 
    สญัลกัษณ์ ภายในเวลา 5 นาท ี  
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัเฉลยในกจิกรรมที ่2   
   (4) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูก่ าหนดจดุทีต่ ัง้และน าสญัลกัษณ์ไปใสล่งในแผนที ่
    ของหมูต่น 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
   - ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายใหล้กูเสอืน าดนิสอ  ไมบ้รรทดั  ยางลบ เพื่อทดสอบ 
   วชิาพเิศษช่างแผนทีใ่นสปัดาหต่์อไป 
4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 3  
      1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
  2)  เพลงหรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืแบ่งลกูเสอืออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ 3-4 คน (ตามจ านวน 
 ลกูเสอืภายในกอง) เพื่อสอบวชิาพเิศษช่างแผนที ่ผูก้ ากบัลกูเสอืแจก 
 กระดาษและเขม็ทศิใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่ม 

   (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มยอ่ยออกมาจบัสลากบรเิวณในการส ารวจ 
    เพื่อจดัท าแผนที ่
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหเ้วลาในการปฏบิตั ิ 30  นาทแีละผูก้ ากบัลกูเสอืเกบ็ 
    แบบทดสอบของลกูเสอืเมือ่หมดเวลา 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล  
5.1 วธิกีาร 

- สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรม 
- ตรวจผลงานการก าหนดสญัลกัษณ์ทีต่ ัง้ในแผน

ที ่
 - ตรวจผลงานแผนที ่
 

5.2 เครือ่งมอื 
 - แบบสงัเกต 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 10 
 
เพลง 

ทิศแปดทิศ 
 

                     ทศิทัง้แปดทศิ                         ขอใหค้ดิจ าใหเ้คยชนิ 
         อุดรตรงขา้มทกัษณิ                         บรูพาประจมิจ าไว้  

                    อสีานตรงหรด ี                         ท่องอกีท ี จ าใหข้ึน้ใจ 
                   พายพันัน้อยู่ทางไหน (ซ ้า)                       ตรงขา้มไปคอือาคเนย ์
 

 
งานส่ิงใด 

 
       งานสิง่ใด  งานสิง่ใด  แมน้ใครละเลยทิง้ปล่อย  มวัแต่คอยเฝ้าแต่คอย  หวงัคอยแต่เกีย่งโยนกลอง    
        ไมม่เีสรจ็  ไม่มเีสรจ็รบัรอง  จ าไวทุ้กคนตอ้งท างานเราตอ้งช่วยกนั ช่วยกนั…..ช่วยกนั.....ช่วยกนั 
 
 

เบิกบานใจ 
 

             เบกิบานใจเมอืเราอยูพ่รอ้มเพรยีงกนั              ชื่นชวีนัทุกคนเบกิบานหรรษา 
            ต่างคนยิม้ยอ่งผองใส  สุขใจเสยีเป็นหนกัหนา  เพิม่ไมตรรีอยยิม้นี้มคีุณค่า 
             หมัน่ขยนัทุกวนัเวลา  ยิม้กนัดกีว่าสดชื่นรืน่รมย ์
 
เกม 

ตามผูน้ า 
วิธีเล่น 

1.ใหล้กูเสอืเขา้แถวหน้ากระดานหรอืแถวตอนเรยีงหน่ึง เลอืกหวัหน้าคน 
หนึ่งผูเ้ป็นหวัหน้าจะท ากรยิาท่าทางต่างๆเช่น วิง่ เดนิ กระโดด หวัเราะรอ้งไหฯ้ลฯ 

2. คนอื่นๆจะตอ้งท าตามทุกอยา่ง 
การตดัสิน 
  1. ผูท้ีไ่มส่ามารถท าตามหวัหน้าไดต้อ้งออกจากการแขง่ขนั 

 2. ผูช้นะคอืผูเ้ล่นทีอ่ยูใ่นแถวนานทีสุ่ด 
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ท าตรงข้าม 

วิธีเล่น 
1. เลอืกผูน้ ามา 1 คน โดยใหผู้น้ าท าท่าต่างๆ  
2. ผูเ้ล่นคนอื่นนัน้จะตอ้งท าตรงกนัขา้มกบัทีผู่น้ าท า เช่นผูน้ าหวัเราะ-ลกูเสอืทุกคน 

ตอ้งรอ้งไหผู้น้ านัง่ลง –ลกูเสอืตอ้งยนืขึน้ ผูน้ ากา้วเทา้ซา้ย –ลกูเสอืกา้วเทา้ขวาฯลฯการท าจะเรว็ขึน้
ไปเรือ่ยๆ 
การตดัสิน 

ลกูเสอืทีท่ าตามผูน้ าหรอืท าชา้จะตอ้งออกจากการแขง่ขนั หรอืเปลีย่นมาเป็นผูน้ า 
 
 

มงักรกินหาง 
วิธีเล่น 
  1. แบ่งลกูเสอืออกเป็น 3-4 แถวจบัเอวต่อกนัเป็นแถวคนทีย่นือยูบ่นหวัแถวเป็นปาก
มงักรพยายามไล่จบัคนทา้ยแถวของมงักรตวัอื่นๆ  

2. ถา้แถวใดถูกจบัไดก้ต็อ้งต่อกนั ในทีสุ่ดจะมแีถวเดยีวเป็นมงักรหางยาวแลว้หวั 
มงักรไล่จบัหางมงักรของตวัเอง 
การตดัสิน 

หวัมงักรจะตอ้งไล่จบัหางมงักรของตวัเองใหไ้ดก้ารเล่นเกมน้ีจงึสิน้สุดลง 
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ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง การส ารวจเพ่ือการท าแผนท่ี 

 การส ารวจ คอื ศาสตรข์องการหาความสมัพนัธข์องต าแหน่งต่างๆ ทัง้ทีอ่ยู่บนผวิโลกและใตผ้วิโลก นัน้คอื การ
วดัขอ้มลูสามมติ ิ(ระยะทาง ทศิทาง และระดบั) ซึง่วธิกีารวดัมทีัง้แบบโดยตรงและโดยออ้ม แลว้แสดงเป็นแผนทีโ่ดยใช้
มาตราส่วนทีเ่หมาะสม การส ารวจสามารถแบ่งแยกประเภทไดม้ากมาย แต่อยา่งไรกต็ามกย็งัคงมหีลกัการส ารวจ
พืน้ฐานคลา้ยคลงึกนั  หลกัการส ารวจดงักล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื งานสนาม และงานส านกังาน 
 1. งานสนาม เป็นงานรงัวดัขอ้มลูในพืน้ทีจ่รงิซึง่ตอ้งใชป้ระสบการณ์และการวางแผนทีด่จีงึจะท าใหง้านสนามมี
ประสทิธภิาพ งานสนามมหีลายส่วนดงันี้ 
 1.1 การส ารวจสงัเขป เป็นการส ารวจเบือ้งตน้ เพื่อรูจ้กัรปูรา่งและทรวดทรงของพืน้ทีโ่ดยประมาณ พจิารณา
ธรรมชาตขิองพืน้ทีแ่ละสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เช่น ภเูขา แมน่ ้า ล าคลอง ถนนชุมชน และจดุสงัเกต  วธิกีารส ารวจ คอื 
การเดนิเทา้หรอืใชพ้าหนะต่างๆ ผลการส ารวจสงัเขปจะไดภ้าพสเกต็ของพืน้ที่ 
 1.2 การวางแผนปฏบิตังิานสนาม 
 1.3 การเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม 
 1.4 การบนัทกึขอ้มลูโดยภาคสนาม 
 1.5 การตรวจทานแผนที ่
 2. งานส านกังาน  เป็นงานทีป่ฏบิตัต่ิอเนื่องจากงานสนามเพื่อใหง้านรงัวดัสมบูรณ์ ซึง่มงีานต่างๆ ไดแ้ก่ 
 2.1 การค านวณ  อาจจะเป็นการค านวณค่ามุมภายในการปรบัแกค้่ามุม  ทศิทาง  ระยะทาง พกิดั  เป็นตน้ 
 2.2 การเขยีนแผนที ่ ใชค้่าพกิดั จากทีค่ านวณและปรบัแกแ้ลว้น ามาเขยีนแผนทีต่ามมาตรส่วนทีต่อ้งการ 
 
การท าแผนท่ีสงัเขปจากการนับก้าว 
 เป็นวธิกีารพืน้ฐานทีสุ่ดของการท าแผนทีส่งัเขป  ก่อนอื่นเราตอ้งหาความยาว 1 กา้ว  ของเราเมือ่เทยีบกบั
หน่วยมาตรฐาน เช่น เซนตเิมตรหรอืเมตร  ดงันัน้จ านวนกีก่า้วทีเ่ราเดนินบัระหว่างจดุ 2 จดุ  กท็ราบระยะทางบน
พืน้ดนิ หน่วยเป็นเมตรกไ็ด ้ จากนัน้สามารถแปลงเป็นระยะทางบนแผนทีต่่อไป  แต่อยา่งไรกต็ามกต็อ้งมกีารวดั
ทศิทาง  โดยใชเ้ขม็ทศิ 
 การหาความยาวหนึ่งกา้ว  เป็นความยาวหนึ่งก้าวของแต่ละบุคคลซึง่จะแตกต่างกนั โดยก าหนดจดุ 2 จดุ ใน
แนวราบ ใหห้่างกนั 100 เมตร  โดยเดนินบัก้าวจากจุดที ่1 ไปหาจดุที ่2 จดบนัทกึจ านวนกา้ว ความจะเดนิอย่างน้อย3 
เทีย่ว โดยใชส้ตูรในการค านวณคอื 
 

สตูรค านวณ  ความยาว 1  กา้ว    =   
ระยะทาง
จ านวนกา้ว 

 

     ตวัอย่าง        เทีย่วที ่1       =    
100

138
        = 0.72  ม.   

 

** ควรเดนิอยา่งน้อย 5 เทีย่ว แลว้น าความยาวกา้วทีห่ารแลว้แต่ละครัง้มาหาค่าเฉลีย่  
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ตารางแปลระยะทาง  การสรา้งตารางนี้หมายถงึการแปลงค่าจ านวนกา้วเป็นระบบมาตราวดัทัง้ระยะทางบนพืน้ดนิ
และระยะทางบนแผนทีต่ามมาตราส่วนทีก่ าหนด โดยใชค้่าความยาว1  กา้วเฉลีย่ ซึง่เป็นขอ้มลูประจ าตวัของแต่ละคน 
สมมตุวิ่าความยาวกา้วเฉลีย่เป็น  0.71 เมตร และตอ้งการเขยีนแผนทีม่าตราส่วน  1/1000  และ 1/3000 
 

ตวัอย่าง แสดงการแปลงจ านวนกา้วเป็นระยะทางบนแผนที ่ มาตราส่วนต่างๆ กนั 
จ านวนก้าว ระยะทางบนพื้นดิน (ม.) ระยะทางบนแผนท่ี 1/1000 ระยะทางบนแผนท่ี 1/3000 

1 0.71 0.07 0.02 
2 1.42 0.14 0.05 
3 2.13 0.21 0.07 
4 2.84 0.28 0.09 
5 3.55 0.36 0.12 
6 4.28 0.43 0.14 
7 4.97 0.50 0.17 
8 5.68 0.57 0.18 
9 6.39 0.64 0.21 
10 7.10 0.71 0.24 

 
การสร้างมาตราส่วนรปูภาพ  ซึง่มหีน่วยเป็นกา้ว วธิกีารนี้จะท าใหก้ารแปลงระยะทางจากจ านวนก้าวไปเป็นระยะทาง
บนแผนทีโ่ดยตรง การเขยีนแผนทีจ่งึไมต่อ้งค านวณตามแบบตวัอยา่งตาราง  แต่สามารถวดัจากมาตราส่วนรปูภาพซึง่มี
หน่วยเป็นกา้วแลว้น าไปเขยีนเป็นระยะทางบนแผนทีไ่ดท้นัท ียกตวัอยา่งจากค่าเฉลีย่ความยาวกา้ว 0.71 เมตร จะสรา้ง
มาตราส่วนรปูภาพ  1/1000  ไดด้งันี้คอื 
 1.  ค านวณระยะทางใน  100 กา้ว 
               นบักา้ว  1  กา้ว  เท่ากบั  ระยะทางบนพืน้ดนิ  71 ซม. 
      ถา้นบักา้ว 100  กา้ว เท่ากบั  ระยะทางบนพืน้ดนิ  7,100 ซม. 
 2.  ค านวณเป็นระยะทางบนแผนที่ 

 
ระยะทางบนแผนที่

ระยะทางบนพืน้ดนิ
=      มาตราสว่น 

 
ระยะทางบนแผนที่

7100
=       1

1000
 

 
  ระยะทางบนแผนท่ี                 =       7.1  ซม. 
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ล าดบัขัน้การสรา้งมาตราส่วนรปูภาพ 
 1) ลากเสน้ตรง  AB  ใหม้คีวามยาว  7.1  ซึง่เท่ากบั  100 กา้ว 
 2) ลากเสน้ตรง  AC  ใหท้ ามมุกบั  AB  ประมาณ  45 องศา 
 3) แบ่ง  AC    ออกเป็น  10  ส่วนเท่ากนั โดยวดัระยะหรอืใชว้งเวยีน 
 4) ลากเสน้เชื่อม BC  แลว้ลากชุดของเสน้ขนานใหข้นานกบั  BC  ไปตดัเสน้ตรง  AB 
 5) เสน้ตรง AB  จะถูกแบ่งออกเป็น 10 ส่วนเท่ากนั  แต่ละส่วนยาวเท่ากบั 10 ก้าว เขยีนจ านวนก้าวก ากบั 
 

วธิเีสน้ตัง้ฉาก  เป็นการเกบ็รายละเอยีดในระยะใกล้ๆ   และสามารถเขา้ถงึได้ 
 1) จากจดุเริม่ตน้เดนินบัก้าวตามแนวโครงขา่ยควบคุมทีเ่รยีกว่าเสน้ฐาน (Base line)จนถงึรายละเอยีดอนัแรก 
ในการประมาณระยะตัง้ฉากจากเสน้ฐานไปถงึรายละเอยีดนัน้ ถา้เป็นอาคารใหใ้ชช้ายคา แลว้บนัทกึระยะกา้วตามแนว
เสน้ฐานลงในภาพสเกต็ 
 2) เดนินบัก้าวระยะตัง้ฉากจากเสน้ฐานถงึรายละเอยีดแลว้บนัทกึจ านวนก้าว 
 3) ถา้รายละเอยีดมากและซอ้นทบักนัใหใ้ชว้ธิกีารนับกา้วเป็นมุมฉากตัง้ภาพประกอบ 
 4) เดนินบัก้าวรอบอาคารเพื่อหาขนาดของอาคารหรอืทราบขนาดจากการนับกา้วบนเสน้ฐานได้ 
 5) รปูร่างของอาคารเขยีนใหง้า่ยเพราะรปูรา่งไมส่ าคญัเท่ากบัต าแหน่งถูกตอ้ง 
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ใบความรู้ท่ี2 

เร่ือง การย่อและขยายแผนท่ี 
 แผนทีท่ีใ่ชก้นัแพรห่ลายทัง้ส่วนบุคคลหรอืหน่วยงานสาธารณะ มมีากมายหลายขนาดตามความตอ้งการของ
ผูผ้ลติและผูใ้ช ้ อาจมตีัง้แต่ขนาดเลก็ทีส่ามารถพมิพล์งในหนงัสอืจนกระทัง้ขนาดใหญ่มาก เช่น แผนทีผ่นัง (Wall  
maps)ดงันัน้การยอ่และการขยายแผนทีจ่งึมคีวามจ าเป็นอยา่งหนึ่งของผูใ้ชแ้ผนทีจ่ะยอ่-ขยายแผนที ่ตอ้งเขา้ใจหลกัการ
และสามารถปฏบิตักิารกบัแผนทีจ่นบรรลุผลส าเรจ็ได้ 
ผลกระทบจากการย่อ – ขยายแผนท่ี 
 แผนทีทุ่กแผ่นไมว่่าจะถูกยอ่ใหเ้ลก็ลงหรอืขยายใหม้ขีนาดใหญ่ขึน้ จะมมีาตราส่วนเปลีย่นแปลงไปจากเดมิอย่าง
แน่นอน ในกรณขีองการยอ่แผนทีใ่หม้ขีนาดเลก็ลงจากตน้ฉบบัมาตราส่วนของแผนทีใ่หมจ่ะจะเลก็ลงดว้ย ผลกระทบ
จากการยอ่-ขยายแผนทีม่ดีงันี้ 
 1. ระยะเชงิเสน้ (Linear)ระยะเชงิเสน้นี้หมายถงึความกวา้ง และความยาวของขอบระวางแผนที ่หรอืระยะทาง
จากจดุหนึ่งไปยงัจดุหนึ่งบนแผนทีต่น้ฉบบั เมือ่มาตราส่วนเปลีย่นแปลงขนาดขอบของระวางแผนทีจ่ะมขีนาดเลก็ลง 
หรอืใหญ่กว่าตน้ฉบบั ฉะนัน้ ระยะทางจากวดัถงึโรงเรยีน  บนแผนทีใ่หม่จะเปลีย่นแปลงไปดว้ย เช่น แผนที ่1 : 50,000  
หรอื 2 ซม. ต่อ 1 กม. ถูกย่อเป็น 1 : 100,000  หรอื 1 ซม. ต่อ 1 กม. จะเหน็ว่าระยะทางบนพืน้ดนิ 1  กม. เท่ากนัแต่
เป็นระยะทางบนแผนที ่เป็น 2 ซม. และ 1 ซม. ตามล าดบั ดงันัน้แผนทีฉ่บบัหลงัตอ้งมขีนาดเลก็ลงกว่าฉบบัแรก เพราะ
ระยะทางบนแผนทีจ่ะถูกลดลงจากระยะทางเดมิเหลอืเพยีงครึง่เดยีว 
 2. ขนาดพืน้ที ่(Area)พืน้ทีข่องแผนทีจ่ะเปลีย่นแปลงสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงระยะเชงิเสน้ดว้ยเสมอ
เพราะว่าพืน้ทีม่ ี2 มติ ิส่วนระยะเชงิเสน้ม ี1 มติ ิจากตวัอยา่งแผนทีฉ่บบัใหมจ่ะมพีืน้ทีเ่พยีง 1 ใน 4 ของแผนทีต่น้ฉบบั
เท่านัน้ 
 ตวัอยา่ง  แผนทีต่น้ฉบบั มาตราส่วน 1 : 50,000 ขนาด 30 x 30 ซม. เมือ่ตอ้งการท าเป็นแผนทีม่าตราส่วน 1 : 
100,000  จะมขีนาด 15 x 15 ซม. ดงัภาพ และระยะทางจากวดัถงึโรงเรยีนเปลีย่นจาก 10 ซม. เหลอื 5 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 3. รายละเอยีดแผนที ่
 3.1  ระยะเชงิเสน้ทุกเสน้จะลดลงความกา้ง หรอืขยายออก เช่น ถนน สนามบนิ 
 3.2  สญัลกัษณ์และตวัอกัษรอาจจะแออดัขึน้ หรอือาจจะขยายห่างกนัออกไป 
 3.3  ทีว่่าง (Open Spade)จะลดลงหรอืขยายกวา้งขึน้ 
 3.4  เสน้ชัน้ความสงู (Contour)จะแน่นประชดิกนัมากขึน้หรอืห่างกนัมากขึน้ 
 3.5  เสน้ลายขวานสบั (Hachure)จะชดิกนัมากขึน้หรอืห่างกนั 
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การพิจารณาอตัราการย่อหรือขยาย 
 ค่าอตัราการยอ่หรอืขยายจะเป็นค่าตวัเลขตวัหนึ่ง แต่มคีวามส าคญัในการค านวณและในการจตินาการ ขนาด
หรอืพืน้ทีข่องแผนททีีจ่ะท าขึน้ใหมไ่ด ้การพจิารณาอตัราการยอ่หรอืขยายแบ่งออกเป็น 2 อยา่ง คอื 
 1. เทยีบจากจ านวนเตม็  1 หน่วย เราจะก าหนดใหแ้ผนทีต่น้ฉบบัมคี่าเท่ากบั  1 หน่วย ในกรณีของการยอ่ ค่า
อตัราการยอ่จะมคี่าน้อยกว่า 1 เสมอ ในทางกลบักนัในกรณขียายค่าจะมากกว่า 1 เสมอ 
 2. ค่าอตัราการยอ่ขยายเป็นรอ้ยละ  วธินีี้เป็นวธิทีีแ่พรห่ลายในวงการถ่ายเอกสารปัจจุบนัซึง่มกัจะใชค้ าว่ารอ้ย
ละของการยอ่หรอืขยายโดยก าหนดใหแ้ผนทีต่น้ฉบบัมคี่าเท่ากบั 100% ในกรณกีารยอ่แผนทีค่่าอตัราการยอ่จะมคี่าต ่า
กว่า 100% เป็นตน้ 
สตูรในการค านวณการย่อและขยายแผนท่ี 
 1. เม่ือใช้มาตราส่วนเป็นหลกั 

  1)  จ านวนเท่า       =    
มาตราสว่นใหญ่

มาตราสว่นเดมิ
 

 

       หรอื  =  𝑀𝑆𝑅.  ใหม่

𝑀𝑆𝑅.  เดมิ
 

 เมือ่ MSR  คอื สว่นกลบัของมาตราส่วน  เช่น   
1

50,000
ม ีMSR เป็น 50000 

 

  2)  ระยะทางใหม ่     =  ระยะทางเดมิ x จ านวนเท่า 
  3)  พืน้ทีใ่หม่ =  พืน้ทีเ่ดมิ x จ านวนเท่ายกก าลงัสอง 
  4)  มาตราส่วนใหม ่   =มาตราส่วนเดมิ x จ านวนเท่า 

   หรอื            =  
จ านวนเท่า

MSR.
 

 

 2. เมื่อใช้ระยะทางเป็นหลกั 

  1)  จ านวนเท่า        =  
ระยะทางใหม่

ระยะทางเดมิ
 

 

  2)  ระยะทางใหม ่     =  ระยะทางเดมิ x จ านวนเท่า 
  3)  พืน้ทีใ่หม่ =  พืน้ทีเ่ดมิ x  (จ านวนเท่า)2 

  4)  มาตราส่วนใหม ่   =มาตราส่วนเดมิ x จ านวนเท่า 

   หรอื            =  
จ านวนเท่า

MSR.
 

 3. เมื่อใช้พื้นท่ีเป็นหลกั 

  1)  จ านวนเท่า  =  
พืน้ทีใ่หม่

พืน้ทีเ่ดมิ
 

 

  2)  ระยะทางใหม ่     =  ระยะทางเดมิ x √จ านวนเท่า 
  3)  พืน้ทีใ่หม่ =  พืน้ทีเ่ดมิ x จ านวนเท่า 

  4)  มาตราส่วนใหญ่     =  มาตราส่วนเดิม  x √จ านวนเท่า 
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ตวัอย่างแนวโจทยใ์นการสอบวิชาพิเศษช่างแผนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่าง 
การค านวณการยอ่และการขยายแผนที่ 

 ถา้แผนทีต่น้ฉบบัมาตราส่วน 1 : 50,000  ตอ้งการท าเป็นแผนที ่ 1 : 100,000  จงค านวณและตอบค าถาม
ต่อไปนี้ 
 1.  จ านวนเท่าของการยอ่หรอืขยาย 
 2.  ขนาดของแผนทีใ่หม ่ถา้แผนทีต่น้ฉบบัมขีนาด 30 x 30 ซม.  และถา้ระยะทางจากวดัถงึโรงเรยีน   
10 ซม.  จะมรีะยะทางเหลอืเท่าใดบนแผนทีใ่หม ่
 3.  พืน้ทีข่องแผนทีฉ่บบัใหม ่ถา้แผนทีต่้นฉบบัมขีนาด 900 ตารางซม. (ใชม้าตราส่วนเป็นหลกั) 
  

 1.  จ านวนเท่าของการย่อหรือขยาย 
   
      
      
 
 
 
 
 
 

2. ขนาดของแผนท่ี 
 สตูร    ระยะทางใหม ่           =    ระยะทางเดมิ  x  จ านวนเท่า 
     =    30  x  0.5 
      =    15  ซม. 
  ขนาดแผนทีใ่หม ่          =   15  x  15   ตารางซม. 
  และกรณรีะยะทางจากวดัถงึโรงเรยีนบนตน้ฉบบัวดัได้ 
     =  10  ซม. 
      สตูร   ระยะทางใหม ่           =  ระยะทางเดมิ x จ านวนเท่า 
     =  10 x 0.5 
 ระยะทางจากวดัถงึโรงเรยีน  =  5  ซม. 
 3.  พื้นท่ีของแผนท่ีฉบบัใหม่ 
 สตูร   พืน้ทีใ่หม่ =  พืน้ทีเ่ดมิ  x  (จ านวนเท่า)2 

     =   900  x  (0.5)2 

 พืน้ทีข่องแผนทีใ่หม ่           =   225  ตารางซม. 
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โจทยข์้อท่ี 1 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท าแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ าหนดให ้ โดยก าหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก าหนดใหม้าตราทีใ่ชค้อื 1/500  ภายในเวลา  35  นาท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ารวจเพื่อจดัท าแผนที ่คอื 
 

“บริเวณตัง้แต่หน้าประตโูรงเรียน  ถึง บริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียน” 
  

 

โจทยข์้อท่ี 2 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท าแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ าหนดให ้ โดยก าหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก าหนดใหม้าตราทีใ่ชค้อื 1/500  ภายในเวลา  35  นาท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ารวจเพื่อจดัท าแผนที ่คอื 
 

“ตัง้แต่บริเวณโดยรอบหอประชุมโรงเรียน ถึงอาคาเรียน 1 
  

 

โจทยข์้อท่ี 3 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท าแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ าหนดให ้ โดยก าหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก าหนดใหม้าตราทีใ่ชค้อื 1/500  ภายในเวลา  35  นาท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ารวจเพื่อจดัท าแผนที ่คอื 
 

“บริเวณอาคารเรียน 1   ถึง บริเวณอาคารเรียน 3” 
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โจทยข์้อท่ี 4 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท าแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ าหนดให ้ โดยก าหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก าหนดใหม้าตราทีใ่ชค้อื 1/500  ภายในเวลา  35  นาท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ารวจเพื่อจดัท าแผนที ่คอื 
 

“บริเวณตัง้แต่อาคารเรียน 2   ถึง บริเวณสระน ้าโรงเรียน 

 

โจทยข์้อท่ี 5 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท าแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ าหนดให ้ โดยก าหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก าหนดใหม้าตราทีใ่ชค้อื 1/500  ภายในเวลา  35  นาท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ารวจเพื่อจดัท าแผนที ่คอื 
 

“บริเวณตัง้แต่อาคารเรียน 4  ถึง บริเวณโรงอาหาร” 
  

 

โจทยข์้อท่ี 6 
 

ค าสัง่   ใหล้กูเสอืแต่ละกลุ่มจดัท าแผนทีป่ระกอบเขม็ทศิ  ในบรเิวณทีก่ าหนดให ้ โดยก าหนดจดุสญัลกัษณ์ลงไปดว้ย  
ก าหนดใหม้าตราทีใ่ชค้อื 1/500  ภายในเวลา  35  นาท ีบรเิวณทีต่ ัง้ส ารวจเพื่อจดัท าแผนที ่คอื 
 

“บริเวณสนามฟตุบอล  ถึง บริเวณอาคารฝึกงาน” 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานท่ี 1 
เร่ือง สมดุสนาม 

ค าสัง่   
1. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่ ารวจชุมชนทีล่กูเสอืเลอืกไวโ้ดยใชเ้ขม็ทศิประกอบ 
 2. ใหบ้นัทกึขอ้มลูลงในสมุดสนามทีแ่จกให้ 
 3. น าขอ้มลูทีบ่นัทกึในสมดุสนามไปจดัท าแผนที ่เพื่อน าเสนอในสปัดาหต่์อไป 
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..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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ใบงานท่ี  2 
เร่ือง  สญัลกัษณ์ 

 
ค าสัง่  ใหล้กูเสอืแต่ละหมูช่่วยกนัคดิ  น าหวัขอ้ค าตอบทางขวามอืใส่ใน (   )  หน้าสญัลกัษณ์ทาง
ซา้ยมอื 
 

 
ตามผูน้ า 

วิธีการเล่น 
1.ใหล้กูเสอืเขา้แถวหน้ากระดานหรอืแถวตอนเรยีงหน่ึง เลอืกหวัหน้าคน 

หน่ึงผูเ้ป็นหวัหน้าจะท ากรยิาทา่ทางต่างๆเชน่ วิง่ เดนิ กระโดด หวัเราะรอ้งไหฯ้ลฯ 
2. คนอื่นๆจะตอ้งท าตามทุกอยา่ง 

การตดัสิน  
  1. ผูท้ีไ่มส่ามารถท าตามหวัหน้าไดต้อ้งออกจากการแข่งขนั 

2. ผูช้นะคอืผูเ้ลน่ทีอ่ยูใ่นแถวนานทีสุ่ด 
ท าตรงข้าม 

วิธีเล่น 
1. เลอืกผูน้ ามา 1 คน โดยใหผู้น้ าท าท่าต่างๆ  
2. ผูเ้ล่นคนอื่นนัน้จะตอ้งท าตรงกนัขา้มกบัทีผู่น้ าท า เช่นผูน้ าหวัเราะ-ลกูเสอืทุกคน 

ตอ้งรอ้งไหผู้น้ านัง่ลง –ลกูเสอืตอ้งยนืขึน้ ผูน้ ากา้วเทา้ซา้ย –ลกูเสอืกา้วเทา้ขวาฯลฯการท าจะเรว็ขึน้
ไปเรือ่ยๆ 
การตดัสิน 

ลกูเสอืทีท่ าตามผูน้ าหรอืท าชา้จะตอ้งออกจากการแขง่ขนั หรอืเปลีย่นมาเป็นผูน้ า 
 
 

มงักรกินหาง 
วิธีเล่น 
  1. แบ่งลกูเสอืออกเป็น 3-4 แถวจบัเอวต่อกนัเป็นแถวคนทีย่นือยูบ่นหวัแถวเป็นปาก
มงักรพยายามไล่จบัคนทา้ยแถวของมงักรตวัอื่นๆ  

2. ถา้แถวใดถูกจบัไดก้ต็อ้งต่อกนั ในทีสุ่ดจะมแีถวเดยีวเป็นมงักรหางยาวแลว้หวั 
มงักรไล่จบัหางมงักรของตวัเอง 
การตดัสิน 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ลกูสาวกบัพ่อ 

 

  มพี่อคนหนึ่งไดไ้ปเยีย่มลกูสาวคนโตทีเ่เต่งงานไปกบัชาวสวน 
“ลกูสบายดหีรอืเปล่า ตอ้งการอะไรหรอืเปล่า”พ่อถามอยา่งเป็นห่วงเป็นใย ลกูสาวคนโตจงึตอบว่า“ลกู
สบายดจีะ้พ่อ ลกูไมไ่ดต้อ้งการนอกจากจะอยากใหฝ้นตกลงมามากๆ เพื่อทีจ่ะใหพ้ชืผลในสวนจะได้
งอกงามด”ีเมือ่พ่อไปเยีย่มลูกสาวคนเลก็ พ่อกถ็ามเช่นเดยีวกนักบัทีไ่ดถ้ามลกูสาวคนโตไป 
ลกูสาวคนเลก็ซึง่ไดแ้ต่งไปเป็นเมยีช่างปั้นหมอ้กต็อบว่า“ลกูสบายดจีะ้พ่อจ๋า แค่ตอ้งการอย่างเดยีวคอื
อยากใหฝ้นไมต่กลงมาเลย ถา้มเีเดดออกจา้ตลอดเวลากค็งจะด ีเพราะหมอ้ดนิทีต่ากเอาไวก้จ็ะเเหง้
เรว็จะ้พ่อ” 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคนเรามกัตอ้งการเเต่สิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์เเก่ตน 

 
ลาหลายนาย 

 
ลาเมือ่ไดท้ างานอยูใ่นสวนผลไม ้ลากร็ูส้กึว่าตนนัน้ตอ้งท างานหนกั เเละตนนัน้กไ็ดก้นิอาหาร

ไมคุ่ม้กบัทีต่นท างานลาจงึไปกราบทลูขอพระอศิวรใหห้าเจา้นายใหใ้หมใ่หต้น 
พระอศิวรทรงร าคาญจงึสัง่ไปอยูก่บัช่างปั้นหมอ้ลาตอ้งขนดนิทีห่นกัมากเป็นระยะทางไกลๆ 

ทุกวนักท็นไมไ่หว จงึไดข้อรอ้งใหพ้ระอศิวรช่วยตนอกีเป็นครัง้สุดทา้ย 
ครัง้นี้ลาไปท างานทีโ่รงฟอกหนงั ลาตอ้งท างานหนกักว่าเดมิอกีหลายเท่านกั จนลาส านึกได้

ว่าอยูท่ีส่วนผลไมก้บัเจา้นายคนเเรกนัน้กส็บายหนกัหนาเมือ่เทยีบกบัทีน่ี่ เเละเจา้ลาขีเ้บื่อกย็งัไดรู้อ้กี
ดว้ยว่า อยูท่ีน่ี่ถา้มนัท างานจะตอ้งท างานจนตายและเมื่อตายแลว้กจ็ะตอ้งถูกถลกหนงัไปฟอกขายต่อ
เป็นเเน่แท ้
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ถา้รูจ้กัพอเพยีงเเละเจยีมตน กย็อ่มมคีวามสุขตลอดไป 

 
แพะกบัสิงโต 

 
 สงิโตค ารามใส่เเพะว่า“ขา้พบน ้าพุน้อยน้ีก่อน ขา้ตอ้งไดก้นิน ้านี้ก่อน”เเต่เเพะกร็อ้งว่า“ขา้
ต่างหากทีม่าพบก่อนเจา้”เมื่อตกลงกนัไมไ่ด ้สงิโตกบัเเพะกก็ระโจนเขา้ต่อสูก้นัพลัวนั ท่ามกลางเเส
งเเดดยามเทีย่งทีร่อ้นอ้าวทัง้สองฟัดกนัหมดเเรงนอนกลิง้เกลอืกอยู่ดว้ยกนัในขณะที ่ 
ฝงูอเีเรง้บนิวนเวยีนไปมาอยูบ่นฟ้าเหนือน ้าพุน้อยเเพะจงึเสนอว่าควรจะเเบ่งกนักนิดกีว่าสูก้นัจนตาย
กลายเป็น อาหารใหอ้เีเรง้ 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าสองฝ่ายตกีนั ฝ่ายทีส่ามยอ่มไดผ้ลประโยชน์ 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่5 การส ารวจ  แผนการจดักจิกรรมที ่10  แผนทีชุ่มชน 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิการปฏบิตั ิ  
   กจิกรรมของลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ.............................................................................................................................................  
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 ความสนใจและความตัง้ใจ   
2 ความสามคัค ีการใหค้วามร่วมมอืในหมูค่ณะ   
3 ลกูเสอืสามารถส ารวจทีต่ ัง้ชุมชนหรอืส ารวจในโรงเรยีนโดยใชเ้ขม็ทศิได้   
4 ลกูเสอืสามารถก าหนดจดุทีต่ ัง้และน าสญัลกัษณ์ลงในแผนทีไ่ด้   
5 ลกูเสอืสามารถสอบวชิาพเิศษแผนทีเ่ขม็ทศิโดยจดัท าแผนทีไ่ด ้   
6 ผลงานทีจ่ดัท า   

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 3  ขอ้ 4  ขอ้ 5  ขอ้ 6   และขอ้ อื่นๆ อกี 1 ขอ้   
        รวม  5 ขอ้ขึน้ไป ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 
สรปุผลการประเมิน    ผ่าน      ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 6 พฒันาชุมชน 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 11   ความต้องการของชุมชน                                      เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถศกึษาปัญหาและความตอ้งการของชุมชนของตนเองได้ 
2.  เน้ือหา  
 2.1 ชุมชน คอืกลุ่มคนทีอ่าศยัอยูใ่นละแวกเดยีวกนั โดยมกีารพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
 2.2 ส ารวจปัญหาของชุมชนและความตอ้งการของชุมชน 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 กระดาษ 
3.4เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรอืเกม 
4.3 กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืในกองสนทนาถงึความหมายของค าว่า “ชุมชน”  
 2) ลกูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัพจิารณาถงึปัญหาและความต้องภายในชุมชนของลกูเสอื ตาม

ใบกจิกรรมทีไ่ดร้บั 
 3)ลกูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนน าเสนอผลงานการคดัเลอืกปัญหาและความตอ้งการของ

ชุมชนของหมูต่นเอง โดยผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืในกองรว่มกนัพจิารณาถงึปัญหาของชุมชนอื่น 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืกลบัไปเตรยีมคดิโครงการพฒันาชุมชนทีล่กูเสอืเลอืกไว้ 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล  
5.1 วธิกีาร 

- สงัเกตการปฏบิตักิจิกรรม 
 

5.2 เครือ่งมอื 
 - แบบสงัเกต  

 
 
 สงัเกต การมสี่วนรว่มท ากจิกรรม การแสดงออก และผลงานของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 11 
เพลง 

สามคัคีรวมใจ 
 

     สามคัครีว่มใจ                   เรว็ไวช่วยกนัท าการงานดว้ยความส าราญเรงิใจ 
    มาช่วยกนัซเิรว็ไว               จะไดเ้สรจ็ทนัใดใครๆกพ็ากนัยกยอ่ง 
 
 

เกม 
 

ว่ิงถอยหลงั 
วิธีเล่น 

1. แต่ละหมูเ่ขา้แถวตอนลกึทีเ่สน้เริม่ เสรจ็แลว้กลบัหลงัหนั ใชม้อืจบัเอวคนทีอ่ยู่ 
ขา้งหน้าตนเองไวอ้ยา่ใหห้ลุด 
2. เมือ่ไดย้นิสญัญาณใหเ้ริม่เล่น ใหแ้ต่ละหมูพ่ากนัวิง่ถอยหลงัไปยงัทีห่มายโดยไมใ่หม้อืหลุด 
3. หมูใ่ดถงึทีห่มายก่อนเป็นผูช้นะ หมูอ่ื่นกล่าวค าชมเชย (เยล) ให ้ผูก้ ากบัอธบิายถงึ 

ประโยชน์ของเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 95 
 

ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
เร่ืองส ารวจปัญหาและความต้องการของชมุชน 

 
ค าสัง่ ตอนท่ี 1 
 ใหล้กูเสอืแต่ละคนในหมูบ่อกถงึปัญหาและความตอ้งการของชุมชนของตนเองมาอย่างน้อย 
3 ขอ้  โดยใหร้องนายหมูเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
ค าสัง่  ตอนท่ี 2 
         ใหล้กูเสอืในหมูร่ว่มกนัพจิารณาและอภปิรายเพื่อคดัเลอืกปัญหาทีส่มาชกิในหมูม่คีวามเหน็
พอ้งตอ้งกนัว่าเป็นปัญหาทีล่กูเสอืสามารถแกไ้ขได ้หรอื เป็นปัญหาทีเ่รง่ด่วนควรไดร้บัการแกไ้ข  มา 
1  ปัญหา  พรอ้มเหตุผลประกอบ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ลกูชาวนากบัมรดก 

 
  นานมาแลว้มคีรอบครวัชาวนาอยูค่รอบครวัหนึ่ง เมือ่ผูท้ีเ่ป็นพ่อตายไปเเลว้ ลกูชาวนาทัง้
สองกช็วนกนัออกไปขดุหาสมบตัใินสวนองุน่ เพราะพ่อไดส้ัง่เสยีเอาไวก่้อนทีจ่ะตายว่าทรพัยส์มบตัิ
ของพ่ออยูใ่นสวนองุน่“น้องไปขดุตรงนัน้นะ ส่วนพีจ่ะขดุตรงน้ีเอง”ลกูชาวนาทัง้สองช่วยกนัขดุดนิเพื่อ
หาสมบตัติามทีต่่างๆในสวนองุน่ไปจนทัว่ทัง้สวนกย็งัไม่สามารถหาสมบตัทิีค่ดิว่าพ่อจะฝังไวใ้หเ้จอได้
เเต่สวนองุน่ทีถู่กขดุถูกพรวนดนิจนทัว่นัน้ กลบัยิง่เจรญิงอกงามด ีจนลกูชาวนาสองพีน้่องสามารถที่
จะขายองุ่นจนไดท้รพัยส์นิเงนิทองมากมายทัง้สองจงึเพิง่รูว้่าทรพัยส์มบตัทิีพ่่อทิง้ไวใ้หเ้ป็นมรดกนัน้
แทจ้รงิไมใ่ช่สมบตัทิีถู่กฝังเอาไว ้แต่จรงิๆแลว้คอือะไร 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย์ 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 

แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่6พฒันาชุมชน      แผนการจดักจิกรรมที ่11ความตอ้งการของชุมชน 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิการปฏบิตั ิ  
   กจิกรรมของลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ.............................................................................................................................................  
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 ความสนใจและความตัง้ใจ   
2 มคีวามสามคัค ี   
3 การอภปิรายปัญหา   
4 ลกูเสอืรูปั้ญหาและความตอ้งการภายในชุมชนของตนเอง   
5 ลกูเสอืสามารถสรปุปัญหาทีม่คีวามจ าเป็นเรง่ด่วนควรแกไ้ขได้   
6 ลกูเสอืสามารถก าหนด แผนงาน/โครงการพฒันาชุมชนของตนเองได้   

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 3  ขอ้ 4  ขอ้ 5  ขอ้ 6   และขอ้ อื่นๆ อกี 1 ขอ้   
        รวม  5 ขอ้ขึน้ไป ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 
สรปุผลการประเมินผ่าน    ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 6 พฒันาชุมชน 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 12   โครงการพฒันาชุมชน    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถจดัท าโครงการพฒันาชุมชน ตามความตอ้งการของชุมชนได ้

2.  เน้ือหา  
          จดัท าโครงการพฒันาชุมชน ตามความตอ้งการของชุมชน โดยใชเ้วลาไมต่ ่ากว่า 10 ชัว่โมง 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

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

  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืในกองสนทนาถงึปัญหาของชุมชนทีล่กูเสอืไดน้ าเสนอไว้ 
    เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้  
  2) ใหล้กูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนมารบัใบกจิกรรม แลว้ช่วยกนัระดมความคดิในการ 
    จดัท าโครงการเพื่อพฒันาหรอืแกปั้ญหาของชุมชนตามหวัเรือ่งทีล่กูเสอืแต่ละหมูไ่ด้ 
    น าเสนอไว ้
  3) ผูก้ ากบัลกูงานคอยใหค้ าแนะน าและเสนอแนะแก่ลกูเสอืในกอง พรอ้มนดัหมาย 
    น าเสนองาน 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5พธิปิีดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

5.  การประเมินผล  
 

5.1 วธิกีาร 
 - สงัเกต การมสี่วนรว่มปฏบิตังิาน

โครงการ 
           - ตรวจรายงานโครงการพฒันาชุมชน 

5.2 เครือ่งมอื 
- แบบสงัเกต  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 12 

 
เพลง 

สามคัคีรวมใจ 
 

สามคัครีว่มใจ                     เรว็ไวช่วยกนัท าการงานดว้ยความส าราญเรงิใจ 
  มาช่วยกนัซเิรว็ไว               จะไดเ้สรจ็ทนัใดใครๆกพ็ากนัยกยอ่ง 
 
 

เกม 
นักโทษแหกคกุ 

 วิธีเล่น 
    1. แบ่งลกูเสอืเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นนกัโทษทีห่ลบหนี อกีฝ่ายหน่ึงเป็นต ารวจ 

2. ขดีวงกลมท าเป็นคุก เริม่เล่นต ารวจไล่จบันกัโทษมาเขา้คุก แลว้มคีนมาเฝ้า  
3. นกัโทษกส็ามารถมาช่วยเพื่อนได ้โดยฉุดออกจากวงกลม การเล่นผลดักนั ใครจบั 

     นกัโทษไดม้ากกว่าเป็นฝ่ายชนะ ตามก าหนดเวลา 
 

ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบงาน 

 
ค าสัง่   จากปัญหาและความตอ้งการของชุมชนทีล่กูเสอืไดน้ าเสนอไว ้ ใหล้กูเสอืปฏบิตักิจิกรรมดงันี้ 

1. ใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ะดมความคดิเพื่อจดัท าโครงการเพื่อพฒันาหรอืแกปั้ญหาของชุมชนตาม
หวัเรือ่งทีล่กูเสอืแต่ละหมูไ่ดน้ าเสนอไว้ 

2. ใชเ้วลาในการออกปฏบิตังิานตามโครงการไม่น้องกว่า 10 ชัว่โมง   โดยม ีก านัน / ผูใ้หญ่บา้น 
/ประธานหมูบ่า้น / เจา้อาวาส / ผูน้ าศาสนา / ผูป้กครอง / อบต. / ผูก้ ากบั / อื่นๆ  บคุคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นผูล้งนามรบัรองผลการปฏบิตังิาน 

  3. จดัท ารายงานสรปุผลการปฏบิตังิาน พรอ้มภาพถ่าย 
  4. น าเสนอรายงานในกองลูกเสอื ตามเวลาทีน่ดัหมาย 
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หนังสือรบัรองผลการปฏิบติังาน 
 

โครงการ .................................................................................................. 
ณ ...................................................................................... 

 
ครัง้ที.่........      
ลกูเสอื กองที ่.........  หมูท่ี ่.............  ชื่อหมู ่......................................................... 
ปฏบิตังิานในวนัที ่....... เดอืน .................... พ.ศ. ............. ตัง้แต่เวลา ......................  รวมเป็นเวลา ..........ชัว่โมง 
 
งานท่ีปฏิบติั 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
ผลงาน / ความส าเรจ็ ท่ีได้รบั 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
 
      ลงชื่อ                                     ผูร้บัรองผลการปฏบิตังิาน 
                                                                   (.............................................) 
     ต าแหน่ง .........................................................                                                              
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

อีกากระหายน ้า 
 

 ขณะทีอ่กีาตวัหนึ่งก าลงับนิอยู่ มันรู้สึกกระหายน ้ ามากเมื่อมองเห็นเหยือกน ้ าตัง้อยู่
ดา้นล่าง จงึรอ่นลงไปยงัจดุหมายเมือ่มองเขา้ไปในเหยอืก พบว่ามนี ้าอยูเ่พยีงเลก็น้อย มนัจงึพยายาม
สอดจงอยปากเขา้ไปเพื่อจะดื่มน ้า แมไ้ม่ว่าพยายามเท่าใดกไ็ม่สามารถสอดเขา้ไปถงึก้นเหยอืกไดว้ธิี
ถดัมา มนัพยายามจะคว ่าเหยอืก เพื่อให้น ้าไหลหกออกมา แต่เหยอืกนัน้หนักเกินไปในที่สุด มนั
เหลอืบไปเหน็กอ้นหนิใกล้ๆ  กบับรเิวณนัน้ จงึคาบมาหยอ่นลงในเหยอืกน ้าทลีะกอ้น       จนระดบัน ้า
ทีก่น้เหยอืกค่อยๆ เอ่อขึน้มา ในทีสุ่ดมนักด็ื่มน ้าไดต้ามทีต่อ้งการ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย ์
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่6 พฒันาชุมชน      แผนการจดักจิกรรมที ่12โครงการพฒันาชุมชน 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิการปฏบิตั ิ  
   กจิกรรมของลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ.............................................................................................................................................  
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามตัง้ใจ   
2 มคีวามสามคัค ีในหมูค่ณะ   
3 ช่วยกนัระดมความคดิในการจดัท าโครงการ   
4 ใชเ้วลาในการออกปฏบิตักิารไม่น้อยกว่า 10 ชัว่โมง   
5 มผีูน้ าชุมชนลงนามรบัรองผลการปฏบตังิาน   
6 มผีลงาน ความส าเรจ็ทีป่ฏบิตั ิพรอ้มภาพถ่าย   
7 มกีารสรปุผลการปฎบิตังิาน พรอ้มภาพถ่าย   

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 3  ขอ้ 4  ขอ้ 5  ขอ้ 6  ขอ้ 7  และขอ้ อื่นๆ อกี 1 ขอ้   
        รวม  5 ขอ้ขึน้ไป ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 
สรปุผลการประเมินผ่าน    ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 6   พฒันาชุมชน 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  13  การรายงานโครงการ    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
ลกูเสอืสามารถรายงานผลการปฏบิตังิานได้ 

2.  เน้ือหา  
          ประเมนิผลการปฏบิตั ิจดัท ารปูเล่มพรอ้มภาพประกอบ 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 รายงานโครงการ 
3.3เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

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

  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละหมูเ่ตรยีมน าเสนอรายงานสรปุผลการปฏบิตังิาน   
    โดยใหต้วัแทนหมูอ่อกมาจบัฉลากล าดบัการรายงาน  
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืฟังการน าเสนองานของแต่ละหมู ่และกล่าวชมเชยผล 
    การปฏบิตังิานของทุกหมู่ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล  
 สงัเกต การมสี่วนรว่มท ากจิกรรม การแสดงออก และผลงานของลกูเสอื 
 

5.1 วธิกีาร 
 -สงัเกต การน าเสนองานโครงการ 
 - ตรวจผลงาน 

 

5.2 เครือ่งมอื 
- แบบสงัเกตและ  ตรวจผลงาน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 13 
เพลง 

รอคอย 
 

            รอฉนัรอเธออยูแ่ต่ไมรู่เ้ธออยูห่นใด        เธอจะมา  ๆ  เมือ่ใด  นดัฉนัไวท้ าไมไมม่า 
             ฉนัเป็นห่วงฉนัเป็นห่วงตวัเธอ             นดัฉนัเกอ้ชะเงอ้คอยหา 
            นดัแลว้ท าไมไมม่า                            ลกูเสอืจา๋อยา่ชา้เรว็หน่อย รบีหน่อยๆเรง่หน่อยๆ 
 

 
เกม 

ผูวิ้เศษ 
 วิธีเล่น 
  -เลอืกลกูเสอืออกมา 3-4 คน สมมตุวิ่าเป็นผูว้เิศษ เมือ่แตะถูกผูใ้ดแลว้คนนัน้จะตอ้งกลายเป็น
หนิยนือยูก่บัที ่ส าหรบัคนอื่นๆ ตอ้งพยายามหนีในเขตทีก่ าหนดไวอ้ยา่ใหถู้กแตะตวัได้ 
 การตดัสิน 

1. เมือ่หมดเวลาผูท้ีไ่มถู่กแตะใหก้ลายเป็นหนิ เป็นผูช้นะ 
2.การเล่นควรแบ่งเป็นหมูห่มูใ่ดเหลอืผูเ้ล่นทีไ่มโ่ดนแตะมากเป็นทมีชนะ 
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ใบงาน 
แบบฟอรม์รายงานโครงการ 

ช่ือโครงการ.................................................................................................................................. 
ช่ือผูร้ายงาน................................................................................................................................. 
ระยะเวลาด าเนินการ................................................................................................................... 
 
1. สาระส าคญัของโครงการ 
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ(สภาพปัญหาและความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการโครงการ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 1.3 ขอบข่ายของโครงการ (สรปุกจิกรรมส าคญัๆ ของโครงการ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
2. การด าเนินงานโครงการ (บรรยายรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมตามขอบข่ายของโครงการ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3. ผลการด าเนินงานโครงการ (ผลท่ีเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์รือไม่ 
ปัญหาอปุสรรคท่ีเกิดขึ้น) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
4. สรปุผลและข้อเสนอแนะ (สรปุประเดน็ส าคญั และข้อเสนอแนะท่ีเป็นข้อค้นพบ
นอกเหนือจากวตัถปุระสงค)์ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5. ภาคผนวก (ตวัโครงการ, เอกสารต่างๆ, รปูภาพประกอบ) 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
หมีข้ีโมโห 

 

  หมตีวัหนึ่งนึกทะนงตวัในความแขง็แรงและมพีละก าลงัอนัมหาศาลของมนั  อยู่มาวนั
หนึ่งขณะทีม่นัก าลงักนิอาหารอยู่นัน้  เผอญิมผีึง้ตวัหนึ่งบนิผ่านมา  หมนีึกโมโหทีถู่กกวนใจระหว่าง
กิน  มันเลยเอามือตะปบผึ้งตัวนั ้นหวังจะบี้ให้ตาย  ผึ้งจึงต่อยเข้าทีหนึ่ งที่หน้าของหมีด้วย
สญัชาตญาณการป้องกนัตวัของมนั  “อุบ๊ะ  เจา้ผึ้งน้อย  วอนหาทีต่ายซะแลว้  กดัใครไม่กดัมากดัขา้  
นีแ่น่ะ” แต่ยงัไม่ทนัทีจ่ะมนัจะจดัการอย่างไร  ผึง้ตวันัน้กบ็นิหนีไปเสยีแลว้  สรา้งความแคน้ใหก้บัหมี
เป็นอยา่งมาก  มนันึกในใจว่ามนัจะตอ้งแกแ้คน้ใหไ้ด้ 

พอกนิอาหารเสรจ็  หมขีีโ้มโหกอ็อกเดนิป่าตระเวนหารงัผึง้ทนัท ี พอมนัพบมนักต็รงรี่ 
เขา้รือ้รงัผึง้ขนาดใหญ่รงันัน้ทนัท ี ฝงูผึง้จ านวนมากตกใจกพ็ากนับนิออกมาจากรงัและรมุต่อยหมตีวั
นัน้จนไดร้บับาดเจบ็แสนสาหสั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคดิก่อนท า  แต่อยา่ท าก่อนคดิ 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่6 พฒันาชุมชน      แผนการจดักจิกรรมที ่13การรายงานโครงการ 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิการปฏบิตั ิ  
   กจิกรรมของลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ.............................................................................................................................................  
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 แสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามตัง้ใจ   
2 มคีวามสามคัค ีในหมูค่ณะ   
3 การน าเสนอผลงานน่าสนใจ   
4 ใชเ้วลาในการรายงานตามทีก่ าหนด   
5 มสีื่อประกอบ   
6 ความเป็นมาของโครงการ(สภาพปัญหาและความจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง

ด าเนินการโครงการ) 
  

7 การด าเนินงานโครงการ (มกีารบรรยายรายละเอยีดของแต่ละกจิกรรมตาม
ขอบขา่ยของโครงการ) 

  

8 ผลการด าเนินงานโครงการ (ผลทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกจิกรรม เป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รอืไม ่ปัญหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้) 

  

9 มกีารสรปุผลและขอ้เสนอแนะ (สรปุประเดน็ส าคญั และขอ้เสนอแนะที่
เป็นขอ้คน้พบนอกเหนือจากวตัถุประสงค)์ 

  

10 ภาคผนวก (ตวัโครงการ, เอกสารต่างๆ, รปูภาพประกอบ)   
 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 7และขอ้ อื่นๆ อกี 7 ขอ้   
        รวม  8  ขอ้ขึน้ไป ถอืว่าผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 
สรปุผลการประเมินผ่าน    ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 7  ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 14   สารพิษปนเป้ือนในอาหาร                  เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึอนัตรายจากสารพษิทีป่นเป้ือนในอาหาร ซึง่ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ
สุขภาพได ้
2. เน้ือหา 
 สารพษิปนเป้ือนในอาหาร (สารบอแรก็ซ ์ สารฟอรม์าลนี  สารฟอกขาว  สารเรง่เนื้อแดง 
และสารเมลามนี) 
3. ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3  ใบความรู ้ 
3.4  เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาเกี่ยวกบัผลเสยีจากการรบัประทานอาหารทีม่สีารพษิ 
    ปนเป้ือน ซึง่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และจดัไดว้่าเป็นการตายผ่อนส่งอย่างหนึ่ง 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูแ้ละใบงาน มอบหมายใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัศกึษาใบความรู ้
    และอภปิรายประเดน็ในใบงาน และส่งตวัแทนรายงานในกองลกูเสอื 
  3) ตวัแทนหมูล่กูเสอืรายงานทลีะหมู ่ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัซกัถาม 
    เพื่อความเขา้ใจ และสรปุ (สารพษิทีป่นเป้ือนในอาหารมมีากมายหลายชนิด ส่วน 
    ใหญ่เกดิจากผูป้ระกอบการทีข่าดความรบัผดิชอบต่อสงัคม ลกูเสอืในฐานะ 
    ผูใ้หบ้รกิารตามความหมายของ Scout และคตพิจน์มองไกล จงึควรมองไกล 
    ถงึปัญหาทีแ่ทรกซมึในวถิชีวีติของผูค้นช่วยเหลอืสงัคมใหรู้เ้ขา้ใจและตระหนกั 
    ถงึพษิภยั “ผ่อนส่ง”เหล่านี้ เพือ่ใหเ้กดิการป้องกนัตนเองและป้องกนัผูอ้ืน่ไมใ่ห้ 
    เกดิผลเสยีต่อสุขภาพในระยะยาว) 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอื รว่มกนัด าเนินการ ตามวธิกีารรณรงคท์ีไ่ด้ 
    รว่มกนัคดิไว ้เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ลกูเสอืกองอื่น ๆ และชุมชนในโอกาสวนัส าคญัต่าง ๆ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
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5. การประเมินผล 
สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหข้อ้คดิเหน็ในหมูแ่ละใน

กองลกูเสอื 
 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึอนัตรายของสารพษิทีป่นเป้ือนใน
อาหาร 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 14 

เพลง     
ลกูเสือจบัมือ 

  จบัมอืกนัไวใ้หม้ัน่คง   เพื่อความยนืยงสามคัค ี    
รกักนัปรองดองเหมอืนน้องพี ่  ผกูความสามคัครีว่มกนั 

  โกรธกนัมนัรา้ยเป็นสิง่เลว    เปรยีบดงัเป็นเปลวรอ้นไฟนัน่   
เผาใจใหม้คีวามไหวหวัน่    จบัมอืยิม้ใหก้นัเป็นสิง่ด ี

 
ใบงาน  

สารพิษปนเป้ือนในอาหาร 
ค าช้ีแจง  

1. หมูล่กูเสอืเลอืกหรอืจบัฉลากเรือ่งทีจ่ะศกึษาและวเิคราะหห์มูล่ะ 1 เรือ่งทีไ่มซ่ ้ากนั โดย
ศกึษาจากใบความรู ้หรอืคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ เพิม่เตมิ 

1.1  สารบอแรก็ซ ์
1.2  สารฟอรม์าลนี 
1.3  สารเรง่เนื้อแดง 
1.4  สารฟอกขาว 
1.5  สารเมลามนี 

2. อภปิรายหาขอ้สรุปตามประเดน็ต่อไปนี้ 
  2.1 สารพษิเหล่านี้ปนเป้ือนในอาหารไดอ้ยา่งไร และอาจก่อใหเ้กดิผลเสยีอะไรบา้งต่อ
สุขภาพ 
  2.2 มวีธิป้ีองกนั และแกไ้ขปัญหาน้ีอย่างไรบา้ง 

3. รว่มกนัคดิวธิกีารน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปรณรงคเ์ผยแพรใ่หก้บักองลกูเสอือื่น และคนในชุมชน  
ในโอกาสวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น การท าโปสเตอร ์ท าแผ่นพบั หรอืการท าเวป็ไซต ์เป็นตน้ 

4. ส่งตวัแทนน าเสนอต่อกองลกูเสอื 
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ใบความรู้   
สารพิษปนเป้ือนในอาหาร 

 
1. เรื่องสารบอแรก็ซ์ 
 บอแรกซแ์ท้จริงคืออะไร 
 บอแรกซ ์  เป็นสารอนินทรยีส์งัเคราะหม์ชีื่อทางเคมวี่า “โซเดยีมบอเรท” (Sodium  borate)  
ลกัษณะเป็นผลกึ  ไมม่สี ี ไมม่กีลิน่  มรีสขมเลก็น้อย  ละลายน ้าไดด้ ี ชาวบา้นเรยีกว่า “น ้าประสาน
ทอง” หรอื “ผงกรอบ”  ภาษาจนีเรยีกว่า “เมง่แซ่” 
 บอแรกซ ์ เป็นสารเคมทีีม่กีารน ามาใชป้ระโยชน์ในทางอุตสาหกรรมหลายชนิด  เช่น ท าแก้ว  
ภาชนะเคลอืบ  เครื่องส าอาง  ยาชุบโลหะ  เป็นต้น นอกจากนี้ยงัใช้เป็นส่วนประกอบในผลติภณัฑ์
ต่าง ๆ เช่น  ยาก าจดัตะไครน่ ้าในสระว่ายน ้า  ยาฆา่แมลง  ยา่ฆา่เชือ้ราเพื่อการดแูลรกัษาเนื้อไม ้ ยา
ฆ่าแมลงส าหรบัใช้ตามรอยแตกและช่องโหว่ของอาคารบ้านเรอืน  หรอืโรงงานอุตสาหกรรม  ตึก
สถาบนัและอาคารรา้นคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 มีอนัตรายแค่ไหน 
 บอแรกซ ์ เป็นสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ การไดร้บัในปรมิาณน้อยๆ เป็นประจ า ท าใหเ้กดิ
พษิสะสมในร่างกายและกรวยไตอกัเสบ และอาจเสยีชวีติไดถ้า้ไดร้บัสารน้ีปรมิาณมากในคราวเดยีว 
(เดก็ถา้กนิเกนิ 5 กรมั และผูใ้หญ่ถา้กนิเกนิ15 กรมั)  กระทรวงสาธารณสุขจงึไดอ้อกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่151 (พ.ศ. 2536)  ก าหนดใหบ้อแรกซเ์ป็นวตัถุทีห่า้มใชใ้นอาหาร  
 อาการเป็นอย่างไร 
 อาการของผูท้ีไ่ดร้บับอแรกซ ์จะมอีาการคลื่นไส ้อาเจยีน  ทอ้งเดนิ เจบ็ในช่องทอ้ง กระเพาะ
อาหารและล าไส ้ อุจจาระเป็นเลอืดในบางครัง้  มนึซมึ  ปวดศรีษะ นอนไมห่ลบั เป็นผื่นแดง  พุพอง
ตามผวิหนงั และการท างานของตบัและไตถูกท าลาย 
 พบในอาหารประเภทไหน 
 อาหารทีม่กัตรวจพบบอแรกซ ์ ไดแ้ก่ แป้งกรบุ ลกูชิน้  ทอดมนั มะมว่งดอง ไสก้รอกหวัไชโป๊  
หมยูอ  ผกักาดเคม็ เนื้อสตัวบ์ดสบั  ทบัทมิกรอบ ลอดช่อง 
 
2. เรื่อง สารฟอรม์าลีน 
 “ฟอรม์าลนี และ ฟอรม์ลัดไีฮด”์ทัง้สองตวันี้ในทางเคมคีอืสารตวัเดยีวกนั เพยีงแต่ว่าเมือ่อยูใ่น
รปูของสารละลายจะเรยีกว่า“ฟอรม์าลนี”หรอืชื่อเรยีกทีเ่ราคุน้กนัดกีค็อืน ้ายาดองศพนัน่เอง ส่วน “ฟอร์
มลัดไีฮด”์ มสีถานะเป็นก๊าซทีอุ่ณหภูมปิกต ิ มกีลิน่ฉุนแสบจมกู ทีม่จี าหน่ายทัว่ไปจะอยูใ่นรปูของ
สารละลายชื่อน ้ายาฟอรม์าลนี สารละลายน้ีไมค่งสภาพ เมือ่เกบ็ไวน้านโดยเฉพาะทีอุ่ณหภมูสิงูจะ
กลายเป็นกรดฟอรม์กิ จงึจ าเป็นตอ้งเตมิสารทีท่ าหน้าทีใ่หค้งสภาพ เช่น เมทานอล 5 – 15% หรอื
จ าหน่ายในรปูของพาราฟอรม์ลัดไีฮด์ 
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 ฟอรม์าลนิเป็นสารตัง้ตน้ส าหรบัผลติภณัฑห์ลายชนิด ที่ใชม้ากคอืน าไปท าเมด็พลาสตกิชนิด
ต่าง ๆ ใชเ้ป็นกาวส าหรบัเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ใชท้ าโฟมเพื่อเป็นฉนวน เป็นตน้ 
 ในวงการแพทยใ์ชใ้นการฆา่เชือ้โรค เช่น ใชด้องศพ ใชฉ้ีดเพื่อกนัศพเน่า ใชเ้ป็นส่วนผสมใน
เวชภณัฑ ์เช่น ยาอม น ้ายาฆา่เชือ้โรค เป็นตน้  
 อนัตรายเกดิจากไอของฟอรม์ลัดไีฮด ์ท าใหเ้กดิการระคายเคอืงทีต่า จมกู และผวิหนัง อาจท า
ใหก้ระจกตาเป็นแผลถงึขัน้ตาบอดได ้ ถา้สดูดมเขา้ไปมาก ๆ จะท าใหน้ ้าท่วมปอดจนหายใจไมอ่อก  
แน่นหน้าอก  และเสยีชวีติในทีสุ่ดอาการเหล่านี้อาจเกดิขึน้หลายชัว่โมงหลงัจากไดร้บัสารนี้ โดยไม่มี
อาการเจบ็ปวดเลยกไ็ด ้ หากไดร้บัปรมิาณน้อยเป็นเวลานาน จะมอีาการไอและหายใจตดิขดัเพราะ
หลอดลมอกัเสบปอด  ตบัและไตจะเสื่อม 
 อาหารทีพ่บการปนเป้ือนสารน้ี ไดแ้ก่ อาหารประเภทเนื้อสตัว ์ เช่น เนื้อหม ู เนื้อววั อาหาร
ทะเล และผกัสด ซึง่ผูค้า้น ามาใส่เพื่อไมใ่หเ้กดิการเน่าเสยีงา่ย ผูบ้รโิภคจงึควรเลอืกซือ้อาหารเหล่านี้
อยา่งระมดัระวงั เช่น ไมซ่ือ้เนื้อหมทูีส่ดและแดงผดิปกต ิ ก่อนน ามาปรงุควรลา้งใหส้ะอาด  
 
3. เรื่อง สารฟอกขาว 
 สารฟอกขาวหรอืสารโซเดยีมไฮโดรซลัไฟต ์ (Sodium  hydrosulfite)  หรอืรูจ้กักนัในชื่อ “ผง
ซกัมุง้” นิยมใชใ้นอุตสาหกรรมฟอกยอ้มเส้นใยไหม แห และอวน  แต่พบว่าผูค้า้บางรายน ามาใชฟ้อก
อาหาร  เพื่อใหอ้าหารมคีวามขาว ดสูดใหมน่่ารบัประทาน ซึง่เป็นอนัตรายอยา่งมากต่อสุขภาพ 
 อนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
 การสมัผสัสารฟอกขาวโดยตรงจะท าใหผ้วิหนังอกัเสบ  เป็นผื่นแดงถ้าบรโิภคเขา้ไปจะท าให้
เกดิอาการอกัเสบในอวยัวะทีส่มัผสั เช่น ปาก ล าคอ กระเพาะอาหาร และล าไส ้ท าใหเ้กดิอาการแน่น
หน้าอก หายใจไมส่ะดวก ความดนัโลหติต ่า ปวดทอ้ง ปวดศรีษะ  อาเจยีน  อุจจาระรว่ง  และหากแพ้
สารนี้อย่างรุนแรง  จะท าใหถ่้ายเป็นเลอืด  ชกั  ช๊อก  หมดสต ิ หายใจไม่ออก ไตวาย  และเสยีชวีติ
ในทีสุ่ด 
 อาหารทีม่กัตรวจพบสารฟอกขาว 
 ถัว่งอก  ขงิฝอย  ยอดมะพรา้ว  กระทอ้น  หน่อไมด้อง  น ้าตาลมะพรา้ว  ทุเรยีนกวน 
 
4. เรื่อง สารเร่งเน้ือแดง  (ซาลบทูามอล) 
 ซาลบทูามอล  เป็นสารในกลุ่มเบตา้อะโกนิสต ์  (b-Agonist) เป็นตวัยาส าคญัในการผลติยา
บรรเทาโรคหอบหดืออกฤทธิใ์นการขยายหลอดลม ช่วยใหก้ลา้มเน้ือหลอดลมคลายตวั และเพิม่การ
สลายไขมนัทีส่ะสมในร่างกาย เกษตรกรผูเ้ลีย้งหมนูิยมน าสารชนิดนี้ไปผสมในอาหารหม ูเพื่อใหเ้นื้อหมู
มปีรมิาณเนื้อแดงเพิม่มากขึน้ เพราะจะท าใหไ้ดร้าคาดกีว่าหมทูีม่ชี ัน้ไขมนัหนา ๆ 
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 อนัตรายจากซาลบทูามอล 
 การบรโิภคเนื้อสตัวท์ี่มสีารเร่งเนื้อแดงตกคา้งอยู่  อาจท ามอีาการมอืสัน่  กล้ามเนื้อกระตุก  
ปวดศรีษะ  หวัใจเต้นเรว็ผดิปกต ิ กระวนกระวาย  วงิเวยีนศรีษะ  บางรายมอีาการเป็นลม  คลื่นไส้
อาเจยีน  มอีาการทางจติประสาท  และเป็นอนัตรายมากต่อหญงิมคีรรภ ์ผูท้ีเ่ป็นโรคหวัใจ ความดนั
โลหติสงู เบาหวาน และโรคไธรอยดเ์ป็นพษิ 
 
5. เร่ือง สารเมลามีน 
 เมลามีนคืออะไร 
 เมลามีน (Melamine) เป็นสารอินทรีย์ มีชื่อทางเคมีว่า 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine  มี
ลกัษณะเป็นผลกึสขีาวละลายน ้าไดเ้ลก็น้อย มไีนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสูงถงึ 66 % นิยมน ามาใช้
เป็นส่วนประกอบหลกัในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น โฟมท าความสะอาดพื้นผวิ , แผ่นฟอร์ไมกา, 
กาว, จานชาม, ไวทบ์อรด์ และวตัถุกนัความรอ้น เป็นตน้ 
 ในธรรมชาตยิงัพบสารทีค่ลา้ยกบัเมลามนีคอื Ammeline (แอมมลีนี) Ammelide (แอมมไีลด)์ 
และ Cyanuric acid (กรดไซยานูรกิ) สารเหล่านี้เกิดจากปฏิกิรยิาเคมขีองเมลามนีจนได้เป็นแอม
มไีลด ์และเมื่อแอมมไีลด ์ถูก oxidize ดว้ยสารพวกPotassiumpermanganateหรอืการต้มใหเ้ดอืดจะ
ไดก้รดไซยานูรกิเกดิขึน้ ซึง่ใชเ้ป็นสารตัง้ต้นในการท าสารฟอกขาว, สารใหค้วามคงตวั, สารฆ่าเชื้อ
โรคในสระน ้าว่ายน ้าและใชเ้ป็นส่วนประกอบในวตัถุเจอืปนอาหารสตัว์ 
 
การปนเป้ือนเมลามีนในอาหาร 
 ในปี 2550 มรีายงานว่าพบการปนเป้ือนของสารเมลามนีในวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติอาหาร
สตัว์ที่น าเข้าจากประเทศจนีซึ่งท าให้สุนัขและแมวจ านวนมากป่วยและตายเนื่องจากไตวายและปี 
2551 ก็มรีายงานข่าวว่านมผงหรอืนมส าเร็จรูปส าหรบัทารกที่ผลิตในประเทศจีนมสีารเมลามีน
ปนเป้ือนซึ่งท าให้มทีารกอย่างน้อย 4 รายเสยีชวีติเนื่องจากภาวะไตวาย และเจบ็ป่วยอกีอย่างน้อย 
54,000 คน จากการสอบสวนพบว่าสาเหตุเกดิจากเกษตรกรชาวจนีผู้เลีย้งววันมเตมิน ้าลงในน ้านม
ดบิเพื่อใหน้ ้านมมปีรมิาตรเพิม่ขึน้ซึง่เป็นผลใหน้ ้านมดบิมปีรมิาณโปรตนีต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานของ
บรษิทัผูร้บัซือ้ ท าใหข้ายน ้านมดบิไม่ได ้เกษตรกรจงึเตมิเมลามนีลงไปใน น ้านมดบิเพื่อใหม้ปีรมิาณ
ไนโตรเจนสูงขึน้และไดม้าตรฐานตามทีบ่รษิทัก าหนดเนื่องจากการตรวจหาปรมิาณโปรตนีในอาหาร
จะวดัออกมาในรปูของไนโตรเจน 
 นอกจากนี้การปลูกพชือาหารสตัวก์็มกีารผสมเมลามนีลงในดนิเพื่อเพิม่โปรตนี และเร่งการ
เจรญิเตบิโต ผูผ้ลติอาหารสตัวก์ผ็สมเมลามนีในอาหารสตัวท์ี่ขายดว้ย นัน่หมายความว่าเมลามนีได้
ถูกผสมมาตัง้แต่ต้นทางของห่วงโซ่อาหารก่อนจะมาถึงปลายทางที่ผู้บริโภค ดังนัน้จึงไม่ใช่แค่
ผลติภณัฑน์มเท่านัน้ทีเ่สีย่งต่อสารเมลามนีแต่ทัง้ดนิ น ้า พชืผกัหรอืเนื้อสตัวก์ม็โีอกาสปนเป้ือนสารเม
ลามนีไดเ้ช่นกนั    
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 พิษของเมลามีนและกรดไซยานูริก 
 อาการหลกัทีเ่กดิจากการไดร้บัสารเมลามนี คอืความดนัโลหติสงู ไตอกัเสบ พบผลกึเลก็ๆ ที่
ไต ปัสสาวะมเีลอืดปนและมอีาการไตวายนอกจากนี้ยงัเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกดิมะเรง็ทีก่ระเพาะ
ปัสสาวะส่วนกรดไซยานูรกิกท็ าใหเ้นื้อเยือ่ของไตเสยีหายเช่นกนั และพบว่าสารผสมระหว่างเมลามนี
และกรดไซยานูรกิ จะก่อใหเ้กดิผลกึตกคา้งทีท่่อไตมากขึน้อนัเป็นสาเหตุของการเกดิภาวะไตวายใน
ทีสุ่ด 
 องค์การอนามยัโลกได้ก าหนดค่าปนเป้ือนสูงสุดที่ร่างกายได้รบัต่อวันโดยไม่ท าให้เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพคอื0.20 มก./น ้าหนกัตวั 1 กก./วนัหมายความว่า ถา้เราหนกั 50 กก. ตอ้งไดร้บัเม
ลามนีมากกว่า 10 มก./วนัถงึจะเป็นอนัตรายและสมมตวิ่านมที่เราดื่ม 1 ลติรมเีมลามนีปนเป้ือน 1 
มก.ซึง่เราตอ้งดื่มนมมากกว่า 10 ลติรถงึจะไดร้บัอนัตรายจากเมลามนี 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศห้ามน าเข้าผลติภณัฑ์นมและผลติภณัฑอ์าหารที่มนีม
เป็นส่วนประกอบที่มกีารปนเป้ือนเมลามนีโดยก าหนดใหน้มผงมเีมลามนีปนเป้ือนไดไ้ม่เกนิ 1 ส่วน
ต่ออาหารล้านส่วน (ppm) หรอื 1 มลิลกิรมัต่อน ้าหนักอาหาร 1 กโิลกรมั และอาหารอื่นที่มนีมเป็น
ส่วนประกอบจะพบเมลามนีได้ไม่เกนิ 2.5 ส่วนในอาหารลา้นส่วน ผูฝ่้าฝืนประกาศนี้มบีทลงโทษปรบั 
5,000 บาท ถงึ 20,000 บาทและมโีทษจ าคุก 6 เดอืน ถงึ 2 ปี 
 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
ท าไมยางลบต้องอยู่บนหวัดินสอ 

 
สุวทิยเ์ป็นเดก็ช่างสงสยั เขามกัมคี าถามแปลกๆ ถามพ่อแม ่คร ูเพื่อน และคนรูจ้กัเสมอ วนั

หนึ่งขณะทีเ่รยีนในชัน้เรยีน เขาถามคุณครวู่า "ท าไมตอ้งมยีางลบอยูบ่นหวัดนิสอ"  
“กเ็พราะว่า คนเราสามารถท าผิดกนัได้”   
ลองทวนค าถามอกีครัง้หนึ่ง "ท าไมตอ้งมยีางลบอยูบ่นหวัดนิสอ"  
กเ็พราะคนเรามีสิทธิท์ าผิดกนัได้                
แต่จงจ าไวว้่า“เราไม่ควรใช้ยางลบหมดก่อนดินสอ เพราะนัน่อาจหมายความว่าเรา

ก าลงัท าผิดซ ้า ๆ จนความผิดนัน้อาจสายเกินแก้” สุวทิยข์อบคุณคุณครแูละน าสิง่ทีต่นได้
รบัทราบในวนันี้เป็นเรือ่งเล่าใหผู้อ้ื่นฟังต่อไป                
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า จงกลา้เผชญิหน้ากบัความผดิพลาดและไมป่ระมาทในการใชช้วีติ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 7  ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 15  คิดเชิงบวก      เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืมคีวามสามารถในการคดิเชงิบวกได ้

 
2.  เน้ือหา 
 การคดิเชงิบวกเป็นการวเิคราะหห์าสิง่ด ีๆ ทีม่อียู่ในสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั การ
ฝึกคดิเชงิบวกจะช่วยใหม้องโลกในแงด่ ีมคีวามหวงั และหาทางออกจากปัญหาไดง้่ายขึน้ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรอืเกม  

 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืเตรยีมการใหอ้าสาสมคัรลกูเสอืแสดงบทบาทสมมตุใินกองลกูเสอื 
  ตามสถานการณ์ต่อไปนี้ 

    “ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายงานใหห้มูล่กูเสอืปฏบิตักิจิกรรมวาดภาพฐานผจญภยั  
    แต่มลีกูเสอืวิง่เล่นกนัแลว้ไปชนเพื่อนทีก่ าลงัท างานอยู ่ท าใหง้านทีท่ าอยูเ่กดิความ 
    เสยีหายขึน้” 
   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายและเพิม่เตมิ ใหไ้ดข้อ้สรปุในประเดน็ 
    (1) คดิว่าลกูเสอืทีถู่กชนจะรูส้กึอยา่งไร 
    (2) ความรูส้กึเช่นน้ีเกดิมาจากความคดิอย่างไร(เกดิจากความคดิทางลบ เช่น ท าไม 
     จงึซวยอย่างนี้ เพือ่นนีแ่ยจ่รงิรูว้่าคนท างานอยู่ยงัจะมาวิง่แถวนี้อกี ท าตัง้นาน 
     กว่าจะไดแ้ค่นี้นีไ่มรู่จ้ะตอ้งท าอกีนานแค่ไหน ฯลฯ เพราะอารมณ์และความคดิ 
     โน้มน ากนัได ้ ในทางกลบักนัอารมณ์ทางลบกโ็น้มน าใหเ้กดิความคดิทางลบ 
     ตามมาไดเ้ช่นกนั) 
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   3) ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบหมายใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัปรบัความคดิใหม ่ใหเ้ป็นความคดิ 
    ทางบวกทีห่ลากหลายมากทีสุ่ด แลว้น าเสนอในกองลกูเสอื (เช่น ดจีะไดท้ าใหมใ่ห้ 
    สวยกว่าเดมิ ทหีลงัเราตอ้งระวงัใหม้ากกว่านี้ฯลฯ) 
   4)สุ่มใหห้มูล่กูเสอืน าเสนอ 1 หมู ่หมูท่ีเ่หลอืใหช้่วยกนัเพิม่เตมิในส่วนทีไ่ม่ซ ้ากนั 

 5) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายและเพิม่เตมิ ในประเดน็ 
    (1) ความคดิทางบวกท าใหผ้ลอยา่งไรต่อตวัลกูเสอื(ท าใหเ้กดิอารมณ์ทางบวก  
     ไมโ่กรธ สามารถแกปั้ญหาดว้ยเหตุผล จงึไมเ่กดิความขดัแยง้และความรุนแรง 
     ตามมา) 
    (2) ไดข้อ้คดิอะไรบา้งจากกจิกรรม และจะน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.การประเมินผล 
สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมู ่และในกองลกูเสอื 

6.  องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น ความรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและส่วนรวม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี15 
 

เพลง 
ย้ิม 

 

      ยิม้ ยิม้ ยิม้  ยิม้มานยัน์ตาหวานชื่น        
     ยิม้นิดชวีติยัง่ยนื       สดชื่นอุราอยา่มวัรอ 
     สดชื่นอุราอยา่หน้างอ    มายิม้กนัหนอเพื่อนเอย 

 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

ลงุมากบัม้า 
 

ชายคนหน่ึงชื่อลุงมา  เลีย้งมา้ไวต้วัหนึ่ง ลุงมามลีกูชายคนหนึ่งอายคุรบเกณฑท์หารพอด ีลกู
ชายมหีน้าทีเ่ลีย้งมาตวันี้ 
 วนัหน่ึง  ปรากฎว่ามา้ตวันี้หายไป ท าใหลุ้งมาเศรา้โศกเสยีใจมาก เพราะกว่าจะซือ้มา้ตวันี้ได้
ตอ้งใชเ้วลานานในการสะสมเงนิ แมว้่าชาวบา้นจะช่วยกนัปลอบใจใหค้ลายทุกข ์แต่ลุงมากย็งัท าใจ
ไมไ่ด.้..ยงัคงเสยีใจเหมอืนเดมิ 
 แต่แลว้  รุง่ขึน้อกีวนัหน่ึงกป็รากฏว่ามา้ตวัทีห่ายไปไดก้ลบัมา แถมยงัพามา้ป่ามาอกี 4 ตวั
ดว้ย ท าใหลุ้งมาดใีจมาก นอกจากจะไดม้า้คนืมาแลว้ยงัไดม้า้มาเปล่า ๆ โดยไมต่อ้งซือ้ถงึ 4 ตวั 
 ลุงมาดใีจอยูไ่ม่นาน กป็รากฏว่มา้ป่าตวัหนึ่งทีลุ่งมาไดม้าเปล่าๆนี้ไดเ้ตะลกูชายของลุงมาจน
ลกูชายขาเป๋ท าใหลุ้งมาตอ้งเสยีใจมากอกีครัง้หนึ่ง ชาวบา้นกเ็ขา้มาช่วยกนัปลอบใจอกี 
 หลายวนัต่อมา มกีารเกณฑท์หาร ชายหนุ่มทีอ่ยูห่มูบ่า้นเดยีวกบัลุงมาถูกเกณฑท์หารหมด
ทุกคน ยกเวน้ลกูชายของลุงมาเนื่องจากขาเป๋ และภายหลงัชายหนุ่มทีถู่กเกณฑท์หารไดต้ายใน
สนามรบหมดทุกคน ถอืว่าเป็นโชคดขีองลุงมาทีล่กูชายแมจ้ะขาเป๋แต่กย็งัมชีวีติอยู ่ชาวบา้นต่างกม็า
แสดงความดใีจกบัลุงมา 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าเมือ่ยงัมลีมหายใจกจ็งอยา่ทอ้แทใ้นชวีติ จงใชส้ตกิ าหนดรูไ้วเ้สมอว่า “เมือ่เรา 
    ประสบโชครา้ย กไ็มค่วรเสยีใจมากนกัเพราะโชคดอีาจตามมาในไม่ชา้  
    จงสูต่้อไป” 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 7  ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  16   การแสดงความช่ืนชมและการให้ก าลงัใจ      เวลา  1  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืมคีวามสามารถในการสื่อสาร เพื่อแสดงความชื่นชมและใหก้ าลงัใจเพื่อนได้ 
2.  เน้ือหา 
 การสื่อสารเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีสุ่ด ในการสรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น ทกัษะการ
สื่อสารเพื่อแสดงความชื่นชมและใหก้ าลงัใจผูอ้ื่น จงึเป็นทกัษะจ าเป็นอกีอย่างหนึ่งทีล่กูเสอืควรฝึกฝน 
3.ส่ือการเรียนรู้  
  3.1 แผนภมูเิพลง 
  3.2 ใบความรู ้เรือ่ง ทกัษะการแสดงความชื่นชม และใหก้ าลงัใจ  
  3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรอืเกม   

 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาในกองลกูเสอืถงึความหมายของ “การแสดงความชื่นชม  
  และการใหก้ าลงัใจ” (การแสดงความชืน่ชมในสิง่ด ีๆ ของเพือ่น แมเ้พยีงเลก็น้อย  
 เป็นการเสรมิความเชือ่มัน่ และสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัเพือ่นทีเ่ขาจะมุง่มัน่รกัษา 

สิง่ดีๆ นัน้ไว้ และพยายามท าให้ดยีิง่ขึ้นไปอีก ขณะทีก่ารให้ก าลงัใจเมือ่เพือ่นเกิด
ความทอ้กจ็ะช่วยเสรมิแรงใหเ้ขามพีลงัทีจ่ะสูก้บัอุปสรรคต่อไปเช่นกนั) 

 2) ผูก้ ากบัลกูเสอืแจกใบความรูเ้รือ่ง“ทกัษะการแสดงความชื่นชม และใหก้ าลงัใจ” ให ้
  ลกูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัคดิประโยคค าพดู เพื่อใหก้ าลงัใจเพื่อน ในสถานการณ์  
  “เพื่อนประสบอุบตัเิหตุขาหกั นอนป่วยอยูโ่รงพยาบาล และลกูเสอืไปเยีย่ม” 
 3) ลกูเสอืแสดงบทบาทสมมตุทิลีะหมู ่ผูก้ ากบัและลกูเสอืหมูอ่ื่นรว่มกนัวเิคราะห์ 
  ความถูกตอ้ง ของขัน้ตอนทกัษะการใหก้ าลงัใจ และช่วยเสนอแนะการแกไ้ข จนครบ 
  ทุกหมู ่
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอื รว่มกนัสรุปขอ้คดิทีไ่ดแ้ละการน าไปใช้ 

4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการแสดงความคดิเหน็ในหมู ่และ
กองลกูเสอื 
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6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื เขา้ใจตนเอง เขา้ใจเหน็ใจผูอ้ื่น การสรา้งสมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 16 
 เพลง 

ก าลงัใจ 
  ในยามทีท่อ้แท ้ขอเพยีงแค่คนหนึ่งจะคดิถงึและคอยห่วงใย 

  ในยามทีช่วีติหมน่หมองรอ้งใหข้อเพยีงมใีครปลอบใจสกัคน 
  ในวนัทีโ่ลกรา้ง ความหวงัใหว้าดมนัขาดมนัหาย ใครจะช่วยเตมิ 
  เพิม่พลงัใจ ใหฉ้นัไดเ้ริม่ต่อสูอ้กีครัง้บนหนทางไกล 
  ก าลงัใจจากใครหนอขอเป็นทานใหฝั้นใหใ้ฝ่ 
  ใหช้วีติไดม้แีรงใจ ใหด้วงใจลุกโชนความหวงั 
  ก าลงัใจจากใครหนอขอเป็นทานใหฉ้ันไดไ้หม 
  ดัง่หยาดฝนบนฟากฟ้าไกลทีห่ยาดรนิสู่ผนืดนิแหง้ผาก 

 
ใบความรู้  

ทกัษะการแสดงความช่ืนชมและให้ก าลงัใจ 
 

 การแสดงความชื่นชม และใหก้ าลงัใจ เป็นการสื่อสารทางบวกอย่างหนึ่ง การแสดงความชื่นชม
ในสิง่ดขีองเพื่อน แมเ้พยีงเลก็น้อย จะช่วยเสรมิความเชื่อมัน่ใหแ้ก่เพื่อน และสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ขา
มุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาสิง่ด ีๆนัน้ไว ้และพยายามท าใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกี ขณะทีก่ารใหก้ าลงัใจเมือ่เพื่อนเกดิความ
ทอ้แท ้กจ็ะช่วยเสรมิแรงใหเ้ขามพีลงัทีจ่ะสูก้บัอุปสรรคต่อไปเช่นกนั 

 
ทบทวนองคป์ระกอบของการสือ่สารทางบวก 

 1. เป็นการสื่อสารซึง่เริม่ตน้จากตวัเราโดยสื่อความคดิ ความรูส้กึ และความตอ้งการของตนเอง 
2. ใชภ้าษาพดู น ้าเสยีง ไพเราะ พดูดว้ยเหตุผล และถูกกาลเทศะ                                                                      

 3. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม                                                                                                        
 4.  สรา้งความรูส้กึทีด่ต่ีออกีฝ่ายเช่น การใหเ้กยีรต ิใหค้วามส าคญั แสดงความเป็นห่วง ให้
ก าลงัใจ ถามความคดิเหน็ ฯลฯ 

ผลของการสื่อสารทางบวก  จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจกนัมากยิง่ขึน้ เกดิความรูส้กึดีๆ  ต่อกนั
ท าใหม้องอะไรเป็นบวกไปหมด อยากท าดต่ีอกนัมากยิง่ขึน้ ละทฐิแิละใหอ้ภยักนัง่ายขึน้ 
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 ขัน้ตอนการแสดงความช่ืนชม 
 1. บอกความรูส้กึของตนเองอยา่งจรงิใจ ทัง้ค าพดู ท่าทางและน ้าเสยีง 

 2. ระบุสิง่ด ีๆ ของเพื่อนทีเ่ราสงัเกตได ้ตามความเป็นจรงิ 

 ตวัอยา่งการชื่นชมเพื่อนในเรือ่งต่างๆ 
  @ ชื่นชมความตรงต่อเวลา   : มนีดักบันายนี่ ไมเ่คยผดิหวงัเลย ตรงเวลาเป๊ะทุกครัง้ 
  @ชื่นชมในการเป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบในการท างาน: นายเป็นคนรบัผดิชอบดมีาก ๆ 

ตอ้งยกน้ิวใหเ้ลย 
  @ ชื่นชมทีเ่ขาเป็นคนมอีธัยาศยัด:ี ท าไมนายช่างดอียา่งนี้ 
  @ชื่นชมทีเ่ขาชอบช่วยเหลอืเพื่อนฝงู:  พวกเราโชคดทีีม่เีพื่อนอยา่งนาย 
  @ชื่นชมทีเ่ขาทีเ่รยีนด ีไดร้างวลั รอ้งเพลงเพราะ ฯลฯ  : ยนิดดีว้ย นายเก่งมาก 

 
  ขัน้ตอนการให้ก าลงัใจ 

1. สะทอ้นความรูส้กึของเพื่อนทีเ่ราสงัเกตไดใ้นขณะนัน้  เพื่อใหเ้ขารูว้่าเราเขา้ใจและเหน็ใจเขา 
ดเูธอ/เธอคง ------(ความรูส้กึทีเ่ราสงัเกตเหน็) +/- ที-่--(ปัญหาทีเ่กดิขึน้) 

2. ส ารวจสิง่ดทีีเ่ขามอียู ่ทีจ่ะช่วยใหเ้ขารูส้กึมคีวามหวงัและก าลงัใจมากขึน้ 
3. เสรมิความเชื่อมัน่ในความสามารถของเขา เช่น แสดงความชื่นชมทีเ่ขาเขม้แขง็ต่อสู้

อุปสรรค แกปั้ญหา ฯลฯ 
 
ตวัอยา่ง  
สถานการณ์ : เพื่อนสอบไม่ผ่าน  

1. เธอคงเสยีใจ ทีผ่ลสอบออกมาอยา่งนี้ 

2. แลว้เธอคดิจะท าอยา่งไรต่อไป....   / มอีะไรทีจ่ะช่วยเธอไดบ้า้ง....... 

3. ฉนัดใีจทีเ่ธอเขม้แขง็ หาทางออกไดแ้ลว้ สูต่้อนะเพื่อน ฉนัจะคอยเอาใจช่วย  
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ชีวิตท่ีหายไป 

 เดก็หนุ่มคนหน่ึงเป็นคนเรยีนเก่งมากไดทุ้นไปเรยีนทีอ่เมรกิาจนจบดอ็กเตอรจ์งึกลบัมาเยีย่ม
บา้นบา้นของเขาอยูอ่กีฟากหนึ่งของทะเลสาบตอ้งนัง่เรอืแจวขา้มไปใชเ้วลาประมาณหนึ่งชัว่โมง...
ระหว่างอยูใ่นเรอืกพ็ดูคุยกคันแจวเรอืจา้ง 
 
ชายหนุ่ม :  เรอืทีต่ดิเครือ่งยนต.์..ไมม่เีหรอ...ลุง... ?  
คนแจวเรอืจา้ง  : ไมม่หีรอกหลาน...ทีน่ี่มนับา้นนอก...มนัห่างไกลความเจรญิ...มแีต่เรอืแจว... 
ชายหนุ่ม  : โอ...ลา้สมยัมากเลยนะลุงทีอ่เมรกิาเขาใชเ้ครือ่งบนิกนัแลว้ลุง...ลุงยงัมานัง่แจวเรอือยูอ่กี 
ไปส่งผมฝัง่โน้น...เอาเท่าไร...ลุง... ?  
คนแจวเรอืจา้ง : 80 บาท... 
ชายหนุ่ม :  OK ... ไปเลยลงุ... 
 ในขณะทีลุ่งแจวเรอืหนุ่มนกัเรยีนนอกกเ็ล่าเรือ่งความทนัสมยัความก้าวหน้าของอเมรกิาให้
ลุงฟัง...เมอืงไทย...เมือ่เทยีบกบัอเมรกิาแลว้...ลา้สมยัมากไม่รูค้นไทยอยูก่นัไดย้งัไง... ?  
ชายหนุ่ม : ลุง...ลุงใชค้อมพวิเตอร.์..ใชอ้นิเตอรเ์น็ต...เป็นไหม... ?  
คนแจวเรอืจา้ง :  ลุงไมรู่จ้กัหรอก...ใชไ้มเ่ป็น... 
ชายหนุ่ม  : โอโฮ.้..ลุงไมรู่เ้ร ื่องนี้น่ะ....ชวีติลุงหายไปแลว้... 25 %... รูม้ ัย๊ แลว้ลุงรูไ้หมว่า...เศรษฐกจิ 
ของโลก...ตอนน้ีเป็นยงัไง... ?  
คนแจวเรอืจา้ง :  ลุงไมรู่ห้รอก... 
ชายหนุ่ม :  ลุงไมรู่เ้ร ือ่งนี้นะ...ชวีติของลุงหายไป... 50 % แลว้ แลว้รูเ้ร ือ่งนโยบายการคา้โลกไหม... 
ลุง... ? ลุง...ลุงรูเ้ร ือ่งดาวเทยีมไหม...ลุง... ? 
คนแจวเรอืจา้ง : ลุงไมรู่ห้รอก...หลานเอ๊ย...ชวีติของลุง...ลุงรูอ้ยูอ่ยา่งเดยีว...ว่าจะท ายงัไง...ถงึจะ 
แจวเรอืใหถ้งึฝัง่โน้น... 
ชายหนุ่ม : ถา้ลุงไมรู่เ้ร ือ่งนี้...ชวีติของลุง...หายไปแลว้... 75 %  
ขณะนัน้ เกดิลมพายพุดัมาอยา่งแรง...คลื่นลกูใหญ่มาก...ทอ้งฟ้ามดืครึม้... 
คนแจวเรอืจา้ง :  นี่พ่อหนุ่ม...เรยีนหนงัสอืมาเยอะ...จบดอกเตอรจ์ากต่างประเทศ...ลุงอยากถาม 
อะไรสกัหน่อยไดไ้หม 
ชายหนุ่ม :  ได.้..จะถามอะไรหรอืลุง... ?  
คนแจวเรอืจา้ง : เอง็ว่ายน ้าเป็นไหม... ?  
ชายหนุ่ม :  ไมเ่ป็นจะ้...ลุง.... 
คนแจวเรอืจา้ง : ชวีติของเอง็...ก าลงัจะหายไป 100 % ... แลว้พ่อหนุ่ม... 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าความรูท้่วมหวัแต่เอาตวัไมร่อด 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 7 ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 17   คนดีรอบตวัฉัน                เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถรูจ้กัและเหน็คุณค่าตนเองได ้
2.  เน้ือหา 
 การรูจ้กัตนเอง มองเหน็คุณค่าของความดใีนตนเอง เพื่อเสรมิสรา้งก าลงัใจในการท าความดี
และส่งเสมิใหม้คีวามรบัผดิชอบมากยิง่ขึน้ 
3. ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  
4.  กิจกรรม 

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

2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

   (1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ผลดักนัเล่าเรือ่งคนใกลช้ดิทีต่นเองรกั เคารพ และผกูพนั  
    คนละ 1 เรือ่งพรอ้มกบับอกว่าตนเองไดร้บัแบบอยา่งหรอืเรยีนรูส้ ิง่ด ีๆ อะไรบา้ง 
    จากคนผูน้ัน้  
   (2) นายหมู ่ใหทุ้กคนโหวตว่าเรือ่งของใครทีน่่าจะใชเ้ป็นตวัแทนของหมูไ่ด ้  
    แลว้น าไปเล่าในกองลกูเสอืในครัง้ต่อไป 

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

4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี  2 
1)  พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

(1) ตวัแทนหมูล่กูเสอื เล่าใหก้องลกูเสอืฟัง ทลีะหมู่ 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายและเพิม่เตมิ ในประเดน็ 

 -  ลกูเสอืไดข้อ้คดิอะไรบา้งจากกจิกรรม (ทุกคนลว้นมคีวามดอียูใ่นตวั เพราะ 
 ไดร้บัแบบอยา่งและเรยีนรูส้ ิง่ด ีๆ จากคนทีเ่รารกั เคารพ และผกูพนั) 
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 -  ในทางกลบักนั ส าหรบัแบบอยา่งทีไ่มด่ใีนสงัคม ลกูเสอืคดิว่าควรท าอยา่งไร  
 (ไมย่อมรบั ไมย่กยอ่ง และไมเ่อาแบบอย่าง)  
(3) ลกูเสอืจะน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัอย่างไร 

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

 
5.  การประเมินผล 

 สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมู ่และในกองลกูเสือ 
 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจและเหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 17 
เพลง 

ศึกบางระจนั 
 

ศกึบางระจนัจ าใหม้ัน่พีน้่องชาตไิทย       เกยีรตปิระวตัสิรา้งไวแ้ด่ชนชาตไิทยรุน่หลงั 
แมช้วีติยอมอุทศิคราชาตอิบัปาง                     เลอืดไทยตอ้งมาไหลหลัง่ทาทัว่พืน้แผ่นดนิไทย 
ไทยคงเป็นไทยมใิช่ชาตเิป็นเชลย                    ไทยมเิคยถอยรน่ชนชาตศิตัรู 
บางระจนัแมส้ิน้อาวุธจะสู ้                        สองดาบฟาดฟันศตัรสููจ้นชพีตนมลาย 
ตวัตายดกีว่าชาตติาย                          เพยีงเลอืดหยาดสุดทา้ยขอใหไ้ทยคงอยู่ 
แดนทองของไทยมใิช่ศตัร ู                        แมใ้ครรกุรานตอ้งสู ้เพื่อกูแ้หลมถิน่ไทยงาม 
 
เกม 

หาคู่ 
 
วิธีเล่น  1. ลกูเสอืเขา้แถวเป็นวงกลม 2 วงซอ้นกนั หนัหน้าเขา้หากนัแลว้จ าไวว้่าคู่ของตนคอืใคร 
 2. วงกลมทัง้สองท าขวาหนัแลว้เดนิสวนกนัในวงกลมตามเพลง ( เปิดเพลงวทิยหุรอืให้
ลกูเสอืรอ้งเพลงงา่ยๆ  ตามทีผู่ก้ ากบัก าหนด ) 
 3. เมือ่ผูก้ ากบัเป่านกหวดี ใหล้กูเสอืเขา้หาคู่ของตนเองเมือ่เจอแลว้ใหจ้บัมอืนัง่ลงคู่ทีห่าคู่ได้
ชา้ทีสุ่ดจะตอ้งออกจากการแขง่ขนัเสรจ็แลว้เริม่ใหม่ 
การตดัสินคู่ทีเ่หลอืเป็นคู่สุดทา้ยจะเป็นผูช้นะ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ลกูนก 

 
ลกูนกคู่หนึ่งอาศยัอยูใ่นรงับนตน้ไม ้ ซึง่อยูต่รงกลางระหว่างส านกัพระฤๅษกีบัหมู่บา้นโจร 

พ่อแมน่กตอ้งคอยหาอาหารมาป้อนทุกวนั 
คนืหนึ่งมพีายุแรงพดัเอาลูกนกทัง้สองต้องพลดัพรากจากกนั นกตวัหนึ่งตกลงไปอยู่ในส านกั

พระฤๅษีก็ได้รบัการอบรม สัง่สอนฝึกฝนแต่ในทางด ีพูดจาไพเราะ มจีติใจมัน่คง โอบอ้อมอารต่ีอ
เพื่อนบ้าน ส่วนลูกนกอกีตวัหนึ่งถูกพายุพดัตกลงไปในบ้านโจร ก็ได้รบัการอบรมแนะน าตวัในทาง
โจร เช่น ลกัขโมย พดูจาหยาบคาย ปากจดั มจีติใจดุรา้ย อาฆาตพยาบาท เป็นตน้ 

วนัหนึ่ง  พระราชาองค์หนึ่งเดนิหลงทางเขา้มานอนหลบัอยู่ใต้ต้นไมใ้นแดนโจร นกตวัที่อยู่
กบัโจรกพ็ดูขึน้ว่า “เออ! ดแีลว้ วนัน้ีมคีนมานอนหลบัอยูใ่นถิน่เรา เราตอ้งฆา่เสยีใหต้าย” พระราชาได้
ยนิกต็กใจ รบีหนีผ่านไปทางส านกัพระฤๅษ ีนกตวัทีอ่ยูก่บัพระฤๅษกีอ็อกมาทกัทายว่า “เชญิ พกัผ่อน 
ดื่มน ้าและหลบันอนทีน่ี่ได ้ยนิดตีอ้นรบัเจา้ค่ะ” 

พระราชาจงึเขา้ไปนอนหลบัใต้ต้นไมใ้กล้ๆ กบัส านักพระฤๅษ ีเมื่อตื่นขึน้มากค็ดิในใจว่า “นก
สองตวันี้มนีิสยัแตกต่างกนัมากจรงิๆ ตวัหนึ่งใจรา้ย แต่อกีตวัหนึ่งใจดี” แลว้พระราชากเ็ขา้ไปหาพระ
ฤๅษ ีเพื่อขอนกทีพ่ระฤๅษเีลีย้งไว ้พระราชาไดน้ านกผูม้อีธัยาศยัดตีวันี้ไปเลีย้งไวใ้นพระราชวงั 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า สิง่แวดลอ้มดจีะท าใหช้วีติรุง่โรจน์ ส่วนสิง่แวดลอ้มเลวจะท าใหช้วีติอบัเฉา 

 
 

ชีวิตต้องฝึกฝนและพฒันาอยู่เสมอ 
 

 ในประวตับิุคคลส าคญัและประวตัศิาสตรข์องชาตทิีเ่จรญิทัง้หลาย จะเหน็ว่ามนุษยพ์ฒันาขึน้
จากการแก้ปัญหา และเขม้แขง็ขึน้จากการเผชญิความทุกขย์ากทัง้นัน้  
 คนทีอ่ยูสุ่ขสบาย ไมเ่คยตอ้งสู ้หรอืแกปั้ญหา ไมไ่ดใ้ชค้วามคดิ หลงอยูใ่นความเพลดิเพลนิ 
ไมม่คีนสอนทีด่ ีไม่มกีลัยาณมติรคอยเตอืน ไม่มแีบบฝึกหดัชวีติใหท้ าจงึเจรญิไดย้าก  
 ดงันัน้ เมือ่เจออะไรทีไ่มพ่งึปราถนาบอกตวัเองว่า นี่คอืเครือ่งมอืฝึกฝนพฒันาตวัเรา เราจะใช้
มนัใหเ้ป็นประโยชน์ คนใดเอาชนะ ผ่านอุปสรรค ผ่านเหตุการณ์ ผ่านมรสุมชวีติไปไดด้ว้ยด ีคนนัน้จะ
เป็นผูแ้กรง่กลา้ และมชีวีติทีพ่ฒันา 
 ปัญหานัน้เปลีย่นพยญัชนะตวัเดยีวกก็ลายเป็นปัญญา คนฉลาดจงึเปลีย่นปัญหาใหเ้ป็น
ปัญญา คนทีปั่ญญางอกงามลว้นพฒันามาจากการคดิแก้ปัญหาทัง้สิน้  
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า ปัญหากเ็ป็นทีม่าของปัญญา ความทุกขแ์ละอุปสรรคเป็นเครือ่งมอืพฒันาชวีติ 
     ใหก้า้วหน้า  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี  6   ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 18   เป้าหมายชีวิต                เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืมแีนวทางในการตัง้เป้าหมายในชวีติได ้
2.  เน้ือหา 
 เป้าหมายในชวีติเปรยีบเหมอืนภาพของความส าเรจ็ของตนเองทีไ่ดว้างไว ้และหาทางท าให้
ได้ตามเป้าหมายด้วยวริยิะอุตสาหะและความถูกต้อง  เป้าหมายในชวีติมกัได้แรงบนัดาลใจมาจาก
บุคคลทีเ่รารกั เคารพ และศรทัธา 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง, เกม 
3.2 ใบความรู ้ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

(1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาในกองลกูเสอื ถงึความหมายของ “เป้าหมายชวีติ”  
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหห้มูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง ผลดักนัเล่าเรื่อง “บุคคลในอุดมคต”ิ  
  ทีต่นเองเคารพ ศรทัธา และอยากจะด าเนินชวีติตามแบบอยา่งคนผูน้ัน้  
  พรอ้มบอกว่าทีช่อบเพราะคุณสมบตัอิะไรบา้ง และไดต้ัง้เป้าหมายชวีติของ 
  ตนเองอยา่งไร 
 (3) นายหมูใ่หทุ้กคนโหวตว่า เรือ่งของใครทีค่วรจะใชเ้ป็นตวัแทนของหมู ่ใหเ้จา้ของ 
  เรือ่งเป็นตวัแทนหมูน่ าไปเล่าในกองลกูเสอืในครัง้ต่อไป 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 
4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 

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

(1) ตวัแทนหมูเ่ล่าใหก้องลกูเสอืฟัง ทลีะหมู ่
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 (2) ผูก้ ากบัน าอภปิรายและเพิม่เตมิ ในประเดน็ 
  - คนทีเ่ราเคารพ ศรทัธาส่วนใหญ่แลว้ เป็นคนอยา่งไร (ใจดมีเีมตตา เสยีสละ  
   รบัผดิชอบ เก่ง ฯลฯ)  

      - การมเีป้าหมายชวีติเป็นประโยชน์ต่อลกูเสอือยา่งไร 
  - ไดข้อ้คดิอะไรบา้งจากกจิกรรม และจะน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัอย่างไร 

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

5.  การประเมินผล 
 สงัเกต  การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในหมู ่และในกองลกูเสอื 

 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ้ื่น ความรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 18 
เพลง 

ใกล้เข้าไปอีกนิด 

  ใกลเ้ขา้ไปอกีนิด ชดิๆเขา้ไปอกีหน่อย สวรรคน้์อยๆอยูม่ในวงฟ้อนร า 
  รปูหล่อขอเชญิมาเล่น เนื้อเยน็ขอเชญิมาร า มองมานยัตาหวานฉ ่า )ซ ้า(  
  โคง้แลว้ไมร่ าเสยีแลว้นี่เอย สุขสราญนานมาเจอ 
  พบเธอในวงฟ้อนร า ไดแ้ต่แลมอง นวลน้องนยัตาหวานฉ ่า 
  วนัน้ีมาพบงามงอน พีอ่ยากจะตอ้นออกไปฟ้อนร า )ซ ้า(  
 
เกม  

ว่ิงอลวน 

 วิธีเล่น  ลกูเสอืทุกคนนัง่เป็นวงกลมมอืกอดอก  แต่ละคนห่างกนั  1  ช่วงแขน  เลอืกลกูเสอื
ออกมาสองคน  คนหนึ่งเป็นคนไล่  อกีคนหน่ึงเป็นคนหนีเริม่การเล่นคนไล่ตอ้งวิง่ไล่จบัคนหนีให้
ได ้ การหนีจะอยู่ภายในวงกลมหรอืวิง่หลบหลกีในระหว่างผูท้ีน่ัง่อยู่  เมือ่ไมต่อ้งการหนีใหว้ิง่ไปนัง่
ขา้งหน้าผูท้ีน่ัง่อยู่รอบวงกลมคนใดคนหนึ่งผูท้ีถู่กคนหนีนัง่ขา้งหน้าจะกลายเป็นผูไ้ล่ทนัที  คนไล่เดมิ
จะกลายเป็นคนหนีต่อไป 
 การตดัสิน ลกูเสอืทีเ่ป็นคนหนีคนใด  ถูกจบัไดต้อ้งออกจากการแข่งขนั เลอืกลกูเสอืคนใหม่
ขึน้มาแทนคนหนีต่อไป 
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ใบความรู้ 
เป้าหมายชีวิต 

 เป้าหมายในชวีติเปรยีบเหมอืนภาพของความส าเรจ็ของตนเองทีไ่ดว้างไว ้และหาทางท าให้
ไดต้ามเป้าหมายดว้ยวริยิะอุตสาหะและความถูกตอ้ง  คลา้ยกบัการเหน็ภาพจิก๊ซอทีเ่สรจ็สมบรูณ์แลว้
ทนีี้ก็ขึน้กบัวธิกีารของแต่ละคนว่าจะท าอย่างไรใหจ้ิ๊กซอแต่ละตวัมาต่อกนัให้เกดิเป็นภาพนัน้ขึน้มา
เป้าหมายในชวีติมกัไดแ้รงบนัดาลใจมาจากบุคคลทีเ่รารกั เคารพ และศรทัธา 

 แต่ถ้าเราไม่มภีาพหรอืไม่มเีป้าหมายอะไรจะเกดิขึน้? บางคนอาจจะคดิว่าฉันกม็ชีวีติของฉนั
ไปเรือ่ยๆไมไ่ดร้บกวนใครไมท่ าใหใ้ครเดอืดรอ้นฉนักม็คีวามสุขดแีลว้คุณค่าของคุณจะอยู่ทีไ่หน? 

 การมเีป้าหมายในชวีติคอืค าตอบว่าเรามชีวีติอยู่เพื่ออะไรเพื่อใครและอยู่อย่างไรชวีติเปรยีบ
เหมอืนกบัการเดนิทางและนักเดินทางที่ชาญฉลาดย่อมมเีป้าหมายในการเดินทางเสมอเขาจะไม่
สูญเสยีเวลาข้างทางเพราะจะท าให้เขาไปถึงจุดหมายช้าลงการเดนิทางของชวีติไม่ได้ราบเรยีบและ
สวยงาม เหมอืนโรยด้วยกลบีกุหลาบเสมอไปในระหว่างทางสิง่ที่ไม่คาดคดิอาจเกิดขึน้ได้เสมอปัญหา
และอุปสรรคเป็นแขกทีไ่ม่ไดร้บัเชญิให้มาเยีย่มเยยีนเรามาเพื่อทดสอบเรามาท าใหเ้ราเหนื่อยล้าท้อแท้
สิน้หวงัหมดแรงหมดก าลงัใจทีจ่ะเดนิต่อไปและท าใหจ้ดุหมายปลายทางนัน้ยาวไกลออกไป อะไรคือ
สิง่จ าเป็นส าหรบันักเดนิทางที่จะเอาชนะแขกทีไ่ม่ได้รบัเชญิเหล่านี้ค าตอบคอืความมุ่งมัน่และความ
สม า่เสมอแมว้่าเราจะเจอกบัอุปสรรคขวากหนามและปัญหามากมายเป็นมรสุมของชวีติกว็่าได ้เราก็
สามารถที่จะไปถงึเป้าหมายได้ในที่สุดซึ่งมนัอาจจะล่าช้าไปบ้างก็ไม่ใช่สิง่ส าคญัเพราะเราท าดทีี่สุด
แลว้ 

การพกัผ่อนเหมอืนกับการชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็มเป็นการชาร์ตทัง้พลงักายและพลงัใจใน
ระหว่างทางทีเ่ดนิเราพบปะคนมากมายบางคนกเ็ดนิไปทางเดยีวกบัเราบางคนกเ็ดนิสวนทางกบัเรา
ถา้การเดนิทางของเราเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานและรอยยิม้แมว้่าจะมอุีปสรรคมากมายกต็ามเราจะ
เป็นผูส้รา้งแรงบนัดาลใจใหค้นอื่นเดนิตามโดยไม่รูต้วับางคนอาจจะยดึเอาคตปิระจ าใจของเราไปใช้ใน
การด าเนินชวีติหรอืให้เราเป็นแม่แบบเพราะพวกเขาไดเ้หน็แลว้ว่าความส าเรจ็จะมาอยู่เบือ้งหน้าได้
อยา่งไร? 

ความมุ่งมัน่และความสม า่เสมอคือหวัใจท่ีจะน าไปสู่ความส าเรจ็ 
ทีม่า :  http://www.iamspiritual.com/chai/pp/success.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iamspiritual.com/chai/pp/success.html
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ข้อคิดจากถงัน ้าสองใบ 

 
ชายจนีคนหนึ่งแบกถงัน ้าสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตกัน ้าที่รมิล าธารถงัน ้าใบหนึ่งมรีอยแตก 

ในขณะทีอ่กีใบหนึ่งไรร้อยต าหนิและสามารถบรรจุน ้ากลบัมาไดเ้ตม็ถงั...แต่ดว้ยระยะทางอนัยาวไกล
จากล าธารกลบัสู่บา้น....จงึท าใหน้ ้าทีอ่ยูใ่นถงัใบทีม่รีอยแตกเหลอือยูเ่พยีงครึง่เดยีว 
 เหตุการณ์ทัง้หมดนี้ด าเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเตม็ทีค่นตกัน ้าสามารถตกัน ้ากลบัมาบา้นไดห้นึ่ง
ถงัครึง่ซึง่แน่นอนว่าถงัน ้าใบทีไ่ม่มตี าหนิจะรูส้กึภาคภูมใิจในผลงานเป็นอย่างยิง่ขณะเดยีวกนัถงัน ้าที่
มรีอยแตกกร็ูส้กึอบัอายต่อความบกพรอ่งของตวัเองมนัรูส้กึโศกเศรา้กบัการทีม่นัสามารถท าหน้าทีไ่ด้
เพยีงครึง่เดยีวของจุดประสงค์ที่มนัถูกสร้างขึ้นมา2 ปีกบัความล้มเหลวอนัขมขื่นของถงัน ้าที่มรีอย
แตก!!  

วนัหนึ่งที่ขา้งล าธาร มนัจงึพูดกบัคนตกัน ้าว่า "ขา้รูส้กึอบัอายที่รอยแตกของขา้ที่ท าให้น ้าที่
อยูข่า้งในไหลออกมาตลอดเสน้ทางทีก่ลบัไปยงับา้นของท่าน"คนตกัน ้าตอบว่า "เจา้เคยสงัเกตหรอืไม่
ว่ามดีอกไมเ้บ่งบานอยู่ตลอดเสน้ทางทีต่วัเจา้ผ่านไป แต่กลบัไม่มดีอกไมอ้ยู่เลยในอกีดา้นหนึ่งเพราะ
ขา้รูว้่าเจา้มรีอยแตกอยูข่า้จงึไดห้ว่านเมลด็พนัธุด์อกไมล้งขา้งทางเดนิดา้นของเจา้และทุกวนัทีเ่ราเดนิ
กลบัเจ้าก็เป็นผู้รดน ้าให้กบัเมล็ดพนัธุ์เหล่านัน้เป็นเวลา 2 ปี ที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวย ๆ 
เหล่านัน้กลับมาแต่งโต๊ะกินข้าวถ้าหากปราศจากเจ้าที่เป็นเจ้าแบบนี้แล้วเราก็คงไม่มีดอกไม้ที่
สวยงามเช่นน้ี" 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคนเราย่อมมขีอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ซึง่อาจช่วยท าใหก้ารอยู่ 
     รว่มกนัของเราน่าสนใจ และกลายเป็นบ าเหน็จรางวลัของชวีติไดส้ิง่ทีต่อ้งท าก็ 
     เพยีงแค่ยอมรบัคนแต่ละคนในแบบทีเ่ขาเป็นและมองหาสิง่ทีด่ทีีสุ่ดในตวัเขา 
     เท่านัน้ 
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ข่าวร้าย-ข่าวดี 
 

บรษิทัผลติรองเทา้ทีป่ระสบความส าเรจ็มากบรษิทัหนึ่งฝ่ายบรหิารไดป้ระชุมกนัและพจิารณา
ทีจ่ะเปิดตลาดในทวปีแอฟรกิา จงึส่งพนักงานขายอนัดบั 1ไปยงัแอฟรกิาเพื่อท าการศกึษาศกัยภาพ
ของตลาด เมื่อไปถงึแอฟรกิาเซลล์แมนสงัเกตว่าชาวแอฟรกินั ส่วนมากเดนิด้วยเท้าเปล่าเขาจงึส่ง
ขา่วกลบัไปว่า “ขา่วรา้ย ทีน่ี่ไมม่ใีครสวมรองเทา้เลย”และกส็่งรายงานตามไปอกีว่า ไมม่ตีลาดรองเทา้
ในทวปีแอฟรกิาน้ี 

ฝ่ายบรหิารพจิารณาว่า ควรจะหาขอ้มูลเป็นครัง้ที่ 2 เพื่อให้แน่ใจ  จงึตดัสนิใจที่จะส่งเซลล์
แมนอกีคนหนึ่งไปเพื่อประเมนิตลาดแห่งนี้ พนักงานขายคนที ่2 เมื่อไปถงึแอฟรกิากม็คีวามตื่นเต้น
มาก และส่งข่าวกลบัมาทนัทดี้วยขอ้ความว่า “ข่าวดไีม่มใีครที่นี่ใส่รองเท้าเลย” เขารบีเดนิทางกลบั
และรายงานแก่ฝ่ายบริหารว่า “สุภาพบุรุษทัง้หลาย เราก าลังจะรวยเพราะมีตลาดใหญ่มากใน
แอฟรกิา และสิง่ส าคญัทีเ่ราต้องท าคอืใหก้ารศกึษาแก่ชาวแอฟรกินัว่าประโยชน์และความส าคญัของ
การใส่รองเทา้คอือะไร” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าในทุกๆเรือ่งราว และทุกๆเหตุการณ์จะมทีัง้ดา้นบวกและดา้นลบเราสามารถ 
     จะมองว่า แกว้ใบหนึ่งมนี ้าอยูค่รึง่หนึ่งหรอืว่างเปล่าอยูค่รึง่หนึ่งและมองเหน็  
     รโูดนัทหรอืตวัโดนทัเราเลอืกไดท้ีจ่ะมองแบบใด แต่ทีส่ าคญักค็อืทางเลอืกทีเ่รา 
     เลอืกจะเป็นตวัก าหนดความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวของเรา 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 7   ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 19   สภุาพบุรษุและสภุาพสตรีในดวงใจ  เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถอธบิายความส าคญัของการแสดงออก ถงึพฤตกิรรมความเป็นสุภาพบุรษุและ
สุภาพสตรไีด ้
2.  เน้ือหา 
 ความเป็นสุภาพบุรษุและสุภาพสตร ีตอ้งมพีืน้ฐานมาจากคุณธรรมจรยิธรรมและการ
แสดงออกอยา่งเหมาะสม  
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) แจกใบงาน มอบหมายงานใหห้มูล่กูเสอื ระดมความคดิเหน็ และสรปุพฤตกิรรมที่ 
  แสดงถงึความไม่เป็นสภุาพบรุษุของชาย หรอื พฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความไม่ 
  เป็นสภุาพสตรีของหญิง หมูล่ะ 1 พฤตกิรรม 

 (2) ใหห้มูล่กูเสอืรว่มกนัวเิคราะหป์ระเดน็ตามใบงาน และน าเสนอในกองลกูเสอืครัง้ 
  ต่อไป ในรปูแบบบทบาทสมมตุ ิ
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

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

2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 

(1) ลกูเสอืน าเสนอบทบาทสมมตพิรอ้มค าอธบิาย ทลีะหมูจ่นครบ 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายสรปุและเพิม่เตมิในประเดน็ 
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  - ลกูเสอืคดิว่าหวัใจส าคญัของความเป็นสุภาพบุรษุและความเป็นสุภาพสตร ีคอื 
   อะไร (เช่น สุภาพบุรษุ- ความเสยีสละ  เป็นผูน้ า  อ่อนโยนแต่ไมอ่่อนแอ /  
   สุภาพสตร-ี เมตตา จรงิใจ  สุภาพ เรยีบรอ้ย) 

      -  ไดข้อ้คดิอะไรบา้งและจะน าไปปฏบิตัใินชวีติประจ าวนัอยา่งไร 
 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืเพิม่เตมิ “มคี ากล่าวว่าแก่นแทข้องความเป็นสุภาพบุรษุและ 
  สุภาพสตรอียูท่ีค่วามภมูใิจในคุณค่าของความเป็นมนุษยแ์ละเพศของตน   
  ซึง่ขึน้กบัว่าตนเองไดส้รา้งคุณค่าไวม้ากน้อยแค่ไหน คุณค่าทีส่ าคญั  
  ประกอบดว้ย การรูจ้กัเอาใจเขามาใส่เรา การใหเ้กยีรตผิูอ้ืน่และรกัษาเกยีรต ิ
  ตนเอง  ความเสยีสละ  ความซือ่สตัยแ์ละมคีวามรบัผดิชอบ” 
    4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
5.  การประเมินผล 
 สอบถามความเขา้ใจคุณลกัษณะของสุภาพบุรษุ สุภาพสตรทีีส่อดคลอ้งกบักฎลกูเสอื  
 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจตนเอง เหน็คุณค่าและภมูใิจตนเอง ความ
รบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี19 

เพลง   
B.P.Spirit 

 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  right  in  my  head (2)  to  stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  deep  in  my  heart (2) to stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  round  my  feet (2) to stay 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all  over  me (3) 
  I’ve   got  that  B.P. Spirit  all over  me (2)  to stay 
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ร่วมใจ 
 

 (สรอ้ย)  รว่มใจเราพรอ้มใจ  (3  ครัง้)  งานน้อยใหญ่พรอ้มใจกนัท า 
 พวกเราลกูเสอืไทยต่างพรอ้มใจสามคัค ี น ้าใจเรากลา้ผจญ  บากบัน่อดทนหมัน่ท าความด ี  
ผกูมติรและมไีมตร ี เหมอืนดงัน้องพีร่บัความชื่นบาน (สรอ้ย) 
 พวกเราลกูเสอืไทย  บุกป่าไปลุยน ้าเอง แมเ้ราจะฝ่าภยัพาล  แต่จติเบกิบานเพราะความ
ปรองดอง ชมฟ้าและน ้าล าคลอง เสยีงคกึคะนอง รอ้งเพลงเพลนิใจ  (สรอ้ย) 
 
ใบงาน 
 ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่  ไปค้นหาพฤตกิรรมที่แสดงถงึความไม่เป็นสุภาพบุรษุของชาย หรือ
พฤติกรรมทีแ่สดงถึงความไม่เป็นสภุาพสตรีของหญิง หมูล่ะ 1 พฤตกิรรม รว่มกนัอภปิรายให้ได้
ขอ้สรปุในประเดน็ 

1. ท าไมพฤตกิรรมนัน้จงึไมเ่ป็นสุภาพบุรษุ/สุภาพตร ี
2. ถา้จะใหเ้ป็นสุภาพบุรษุ/สุภาพสตร ี จะตอ้งปรบัปรงุพฤตกิรรมอยา่งไร 
สรุปผลการอภปิรายเพื่อรายงาน โดยการเล่นบทบาทสมมต ิ2 รอบทัง้พฤตกิรรมที่ไม่เป็น

สุภาพบุรุษ/สุภาพสตร ีและพฤตกิรรมที่ปรบัให้เป็นสุภาพบุรุษ / สุภาพสตร ีแล้วเตรยีมน าเสนอใน
กองลกูเสอื คาบต่อไป  ใชเ้วลาน าเสนอหมูล่ะไมเ่กนิ 8 นาท ี
 
 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
หญิงชรากบัหมอรกัษาตา 

 หญงิคนหนึ่งเป็นผู้มฐีานะร ่ารวย  แต่เมื่อเขา้สู่วยัชราดวงตากลบัมดืมวัจนมองอะไรไม่เห็น  
นางจงึจา้งหมอมารกัษาโดยท าสญัญาไว้ว่า  ถ้าหมอรกัษาให้นางสามารถมองเหน็ไดเ้หมอืนเดมิจะ
จา่ยค่ารกัษาเป็นเงนิกอ้นใหญ่ แต่หากรกัษาไมห่ายหมอจะไมไ่ดร้บัค่าตอบแทน  
 ทุกวนัหมอจะน ายาหยอดตามาใหแ้ก่หญงิชราที่บา้น  แต่ขากลบัหมอไดข้โมยทรพัยส์นิมคี่า
ตดิมอืกลบัไปด้วยเสมอโดยที่หญงิชราไม่รู ้เมื่อขโมยของต่าง ๆ ไปจนหมดแล้วหมอกร็กัษาตาของ
หญงิชราหายพอด ี แต่เมือ่เอ่ยปากทวงค่ารกัษา  หญงิชรากลบัไม่ยอมจ่ายให ้หมอจงึน าเรือ่งไปฟ้องศาล 
 “หมอท าผดิสญัญา” หญิงชราให้การต่อศาลเมื่อถูกเชญิตวัมาสอบปากค า“เพราะเมื่อก่อน
ขา้พเจา้มองเหน็ทรพัยส์นิทุกชิน้ในบา้น แต่บดันี้ขา้พเจา้มองไมเ่หน็มนัเลยแมแ้ต่ชิน้เดยีว” 
 ด้วยเหตุนี้หญงิชราจงึได้รบัการตดัสนิใจให้พน้ผดิเมื่อผูพ้พิากษาสัง่ให้สอบสวนอย่างถี่ถ้วน
หมอจอมขโมยไดร้บัสารภาพ ยอมคนืทรพัยส์นิใหแ้ก่หญงิชรา และไดร้บัการลงโทษ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าผูท้ีค่ดโกงคนอื่น  ยอ่มตอ้งไดร้บัผลกรรมทีก่ระท าไว้ 
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หมาจ้ิงจอกกบัแพะ 

 หมาจิง้จอกตวัหนึ่งหวิน ้ามาก  มนัเดนิซอกซอนหาน ้าดื่มไปทัว่  เมือ่เจอบ่อน ้าบ่อหนึ่งจงึรบี
ตรงไปทนัท ี โดยไม่ระมดัระวงัจนลื่นตกลงไป  ไมว่่าจะตะเกยีกตะกายปีนขึน้มาดว้ยวธิใีดกไ็มส่ าเรจ็ 
 แพะตวัหนึ่งเดนิมาทีบ่่อน ้า  เหน็หมาจิง้จอกลอยคออยูใ่นบ่อ  จงึรอ้งถามขึน้ว่า “เจา้ลงไป
ท าไมน่ะ” หมาจิง้จอกไดฟั้งดงันัน้กค็ดิอุบายขึน้ “กเ็พราะน ้าในบ่อนี้รสอรอ่ยมากนะส ิอรอ่ยจนขา้คดิที่
จะดื่มใหห้มดเลย” 
 “อยา่งนัน้เชยีวร”ึ เจา้แพะผูโ้งเ่ขลารอ้งถาม และดว้ยความซื่อมนัจงึกระโดดลงไปในบ่อนัน้
โดยไม่ยัง้คดิอะไรเลย หมาจิง้จอกไดโ้อกาสกระโดดเหยยีบบนหลงัแพะ แลว้ปีนขึน้มาจากบ่อน ้าไดใ้น
ทีสุ่ด ปล่อยใหเ้จา้แพะโงล่อยคออยูใ่นบ่อน ้านัน้ 
 “เจา้หลอกขา้” แพะกล่าว“เจา้หวงัประโยชน์จากขา้เท่านัน้” 
 “กใ็ช่” หมาจิง้จอกโตต้อบ “แต่กเ็พราะความโงข่องเจา้เอง ขา้เชื่อว่าเคราบนคางของเจา้ คงมี
มากกว่ามนัสมองของเจา้เสยีอกี 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคนโง่มกัเป็นเหยือ่ของคนฉลาดเสมอ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 7  ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20   เป็นลกูเสือทัง้ตวัและหวัใจ                               เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ไดแ้สดงออกถงึการเป็นลกูเสอืรุน่พี ่“มองไกล” และเป็นประโยชน์ต่อ
กองลกูเสอืและชุมชนได ้
2.  เน้ือหา 
 กจิกรรมบรกิารทีล่กูเสอืสามญัรุน่ใหญ่สนใจเป็นพเิศษ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.1 แบบรายงานผลการปฏบิตักิจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษ 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1) ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายใหล้กูเสอืเขา้ใจเกีย่วกบักจิกรรมทีล่กูเสอืสนใจเป็นพเิศษ  และ 
   จะตอ้งปฏบิตัพิรอ้มรายงานเมือ่ครบก าหนดเวลา   
   กจิกรรมทีส่นใจส าหรบัลกูเสอืมมีากมายหลายประเภททีล่กูเสอืสามารถเลอืกปฏบิตัิ 
   ได ้และปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่องตามความสนใจซึง่มอียู ่3 ประเภทคอื 

(1)  กจิกรรมทีใ่ชก้ าลงักาย ไดแ้ก่ กจิกรรมกฬีาหรอืกจิกรรมผจญภยัต่าง ๆ 
 (2)  กจิกรรมทีใ่ชส้ตปัิญญาหรอืการใชค้วามมานะอุตสาหะ  เช่น  การเลีย้งตน้ไม ้  
  การเลีย้งสตัว ์ ปลกูผกั  ซ่อมวทิยุ 
 (3)  กจิกรรมทีใ่ชจ้ติส านึก  ความเสยีสละ  และการเผยแพรค่วามรูท้างการลกูเสอืให้ 
  กวา้งขวางขึน้  เช่นกจิกรรมการบรกิาร  (การเกบ็เศษวสัดุทีม่คีมจากทีส่าธารณะ) 
  การสอนลกูเสอืส ารอง  (ท าแกรนดฮ์าวล ์ ระเบยีบแถว และการเล่านิทานเมาคลแีก่ 
  ลกูเสอืส ารอง)เงือ่นไขของการปฏบิตักิจิกรรมทีล่กูเสอืสนใจเป็นพเิศษ  จะตอ้ง 
  บนัทกึและรายงานผลการปฏบิตักิจิกรรม 

  2)ลกูเสอืแต่ละหมูร่ว่มกนัคดิ  ส ารวจความสนใจเป็นพเิศษโดยค านึงถงึประโยชน์ 
   ทีคุ่ม้ค่าและป็นสิง่บ่งบอกถงึอุดมคตลิกูเสอืแลว้จงึเลอืกกจิกรรมทีจ่ะปฏบิตัริว่มกนั 

   3)หมูล่กูเสอื/ลกูเสอืแต่ละนายวางแผนการปฏบิตักิจิกรรมแสดงออกถงึการเป็นลกูเสอื 
    ทัง้ตวัและหวัใจ  พรอ้มก าหนดเวลาการเริม่ตน้และเวลาสิน้สุดกจิกรรม โดยมผีูก้ ากบั 
    ช่วยใหข้อ้เสนอแนะ และค าปรกึษา 
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4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
 
นดัหมายหมูล่กูเสอืทีจ่ะช่วยบรกิารเป็นผูช้่วยผูฝึ้กระเบยีบแถว  แกรนดฮ์าวล ์ และช่วยสอน  

เล่านิทานเรือ่งเมาคล ีแก่กองลกูเสอืส ารอง 
 
5.  การประเมินผล 

5.1 สงัเกตจากการเลอืกกจิกรรมและปฏบิตักิจิกรรมทีส่นใจเป็นพเิศษไดส้ าเรจ็ 
5.2 สงัเกตจากการสมคัรใจฝึกตนเองเป็นผูฝึ้กสอน  ระเบยีบแถว และแกรนดฮ์าวสล์กูเสอื

ส ารอง 
5.3 สงัเกตจากการสมคัรใจฝึกตนเองเป็นผูช้่วยสอน “เล่าเรือ่งนิทานเมาคล”ี ใหก้บักองลกูเสอืส ารอง 

 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์รบัผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม สรา้ง
สมัพนัธภาพและการสื่อสาร 
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เพลง 

ลกูเสือธีรราช 
เหล่าลกูเสอืของธรีราช            ทะนงองอาจสบืชาตเิชือ้พงศพ์นัธ์ 

สมคัรสมานโดยมสีามคัคมีัน่           พวกเราจะรกัรว่มกนัจะผกูสมัพนัธต์ลอดกาล 
มจีรรยา  รกัษาชื่อ                 สรา้งเกยีรตริะบอืเลื่องลอืต่อไปชา้นาน 
รา่เรงิแจ่มใสใฝ่ใจรกัใหย้นืนาน        พวกเราลว้นชื่นบานเพราะกจิการลกูเสอืไทย 
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แบบรายงานผลการปฏิบติักิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ 
แบบรายงานผลการปฏิบติักิจกรรม 

การบริการ / การท างานตามความสนใจเป็นพิเศษ 
 

ชื่อ ................................................................................................. เลขที ่............. หมู ่................. 
ผลงาน ......................................................................................................................................... 
เริม่ปฏบิตังิาน .............................................................................................................................. 
สิน้สุด .......................................................................................................................................... 
 

วนัท่ี เดือน ปี กิจกรรมท่ีปฏิบติั หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

    ขอรบัรองว่าเป็นความจรงิทุกประการ 
 

      ลงชื่อ ................................................... 
        ผูป้ฏบิตังิาน 
       ................./............/............. 
 

ความเหน็ของผูก้  ากบัลูกเสือ 
............................................................................. 
.............................................................................. 
 
    ลงชื่อ .................................................ผูก้ ากบัลกูเสอื 
     (..........................................) 
     …………../………./………… 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 7  ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21  รู้เท่าทนัส่ือโฆษณา                  เวลา  2  ชัว่โมง 
 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา ในเรือ่งทีเ่กี่ยวกบัความสวย ความงาม และสุขภาพได ้
2.  เน้ือหา 
 วยัรุ่นส่วนใหญ่มกันิยมใชผ้ลติภณัฑเ์สรมิสุขภาพและความสวยงาม จงึควรรูเ้ท่าทนัและพจิารณา
อย่างถ่องแทว้่าผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกใชน้ัน้มคีุณค่า สมราคา จรงิหรอืไม ่และไม่เกดิผลเสยีใด ๆ ตามมา 
 

(เตรียมการสอน ผูก้ ากบัมอบหมายงานใหล้กูเสอืแต่ละหมู ่ท าการศกึษาโฆษณาทาง
โทรทศัน์ และเคเบิล้ทวี ีหมูล่ะ 1 เรือ่งทีเ่ป็นผลติภณัฑเ์กีย่วกบัความสวยความงามและสุขภาพ) 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง,เกม 
3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์  

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

2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืถามแต่ละหมูว่่าไดเ้ลอืกโฆษณาผลติภณัฑอ์ะไรมาบา้ง 
 (2) ใหแ้ต่ละหมูซ่อ้มการแสดงละครสัน้เลยีนแบบโฆษณานัน้ และให ้สมาชกิในหมู่ 
  รว่มกนัวเิคราะหว์่า  

     -  โฆษณานัน้ ตอ้งการบอกอะไรแก่เรา  
     -  โฆษณานัน้ มวีธิกีารใหข้อ้มลูและใชเ้ทคนิคเขา้ช่วยอยา่งไรบา้ง 
     -  พยายามหาขอ้โตแ้ยง้ว่า สิง่ทีส่ ื่อบอกเรานัน้ มคีวามเป็นไปไดแ้ค่ไหน เพราะอะไร 

 (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายใหห้มูล่กูเสอืท าการแสดงละครสัน้ และรายงานผล 
  การอภปิรายในครัง้ต่อไป 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบชกัธงลง เลกิ)  

 
4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี  2 

1)  พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธงขึน้  สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
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3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ลกูเสอืเล่นละครสัน้ และรายงานผลการอภปิรายทลีะหมูจ่นครบ 
 (2) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าอภปิรายและเพิม่เตมิ ในประเดน็ขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม  
  และแนวทางการรูท้นัสื่อ(1. สือ่ทุกชนิด เช่น โทรทศัน์ วทิยหุนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร  
  ฯลฯ เป็นธุรกจิทีล่งทุนสงู มรีายไดจ้ากการโฆษณา2. โฆษณาเป็นสิง่ทีท่ าขึ้น 
  เพือ่กระตุน้ใหค้นซื้อสนิคา้มากๆ 3. กระบวนการผลติโฆษณา มกัใหแ้ต่ขอ้มลู 
  ดา้นด ีหรอืเน้นภาพลกัษณ์แต่ไมใ่หข้อ้มลู ใชเ้ทคโนโลยชี่วยท าใหด้เูสมอืนจรงิ 
  แต่ไมจ่รงิจงึมผีลต่อพฤตกิรรมของผูซ้ื้ออยา่งมาก 4. การรูท้นัสือ่กค็อืการรูท้นัสิง่ 
  ทีส่ือ่น าเสนอ ดงันัน้ลกูเสอืควรฝึกฝนการ วพิากษ์ วจิารณ์ และคดิเชงิวเิคราะห์ 
  หาเหตุผล ตัง้ขอ้สงสยั รวมทัง้เป็นผูบ้รโิภคทีก่ระตอืรอืรน้ แสวงหาขอ้มลู 
  เพิม่เตมิอยูเ่สมอ ) 
4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 

 

 

5.  การประเมินผล 
สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหข้อ้คดิเหน็ในหมูแ่ละ 

ในกองลกูเสอื 
 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัและรูเ้ท่าทนัอทิธพิลของสื่อโฆษณา 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 
เพลง 

โฮกก้ี โพกก้ี 

 
ยืน่แขนขา้งซา้ยเขา้ไป    ยืน่แขนขา้งซา้ยออกมา 

  ยืน่แขนขา้งซา้ยเขา้ไป     แลว้กส็ัน่ใหม้นัแรง ๆ 
  เราเตน้โฮกกีโ้พกกี ้  แลว้เรากห็มุนตวัไปรอบ ๆ ท าใหเ้ราสบายใจ 
  ยืน่แขนขา้งซา้ยเขา้ไป     ยืน่แขนขา้งซา้ยออกมา 
  ยืน่แขนขา้งซา้ยเขา้ไป    แลว้กส็ัน่ใหม้นัแรง ๆ 
  เราเตน้โฮกกีโ้พกกี ้ แลว้เรากห็มนุตวัไปรอบ ๆ ท าใหเ้ราสบายใจ 
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เกม 
เจ้าแห่งสงัเวียน 

วิธีเล่น 
1. ขดีวงกลมใหญ่  1  วง  ส าหรบัลกูเสอืจ านวน  2  หมู่ 
2. ใหล้กูเสอื 2 หมู ่เขา้ไปอยูใ่นวงกลม  จบัคู่กนั ยกเทา้หนึ่งงอไวข้า้งหลงั สองมอืจบัเทา้ทีง่อไว้ 
3. เมือ่ไดย้นิสญัญาณ ใหต่้อสูก้นัโดยกระโดดชนดว้ยบ่า  จนคู่ต่อสูอ้อกไปนอกวงหรอืเทา้ถูกพืน้ 
4. หมูใ่ดเหลอืคนอยูใ่นวงกลมมาก  เป็นฝ่ายชนะ 

 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์  
   

ท่ีมาของส านวนไทย “หมาเห่าใบตองแห้ง” 
 

 หมาเห่าใบตองแหง้เป็นส านวน มคีวามหมายว่า พดูเอะอะแสดงวาจาว่าเป็นคนเก่งกลา้ไม่
กลวัใคร แต่จรงิ ๆ แลว้ขีข้ลาดและไมก่ลา้จรงิ      
 หมาเห่าใบตองแหง้ เป็นส านวนทีเ่ปรยีบเทยีบกบัสุนัขทีช่อบเห่าใบตองแหง้คอืเห่าใบกลว้ยที่
แหง้ตดิอยูก่บัตน้เวลาลมพดัใบกลว้ยแหง้จะแกว่งหรอืเสยีดสกีนั มเีสยีงแกรกกรากสุนขัเหน็อะไรไหว 
ๆ หรอืไดย้นิเสยีงแกรกกรากกจ็ะเห่าขึน้แต่กเ็ห่าไปอย่างนัน้เอง ไมก่ลา้ไปกดัใบตองแหง้ กริยิา
ของสุนขัน้ีจงึน ามาเปรยีบกบัคนทีช่อบพดูจาเอะอะในลกัษณะทีอ่วดตวัว่าเก่งกลา้ แต่ทีจ่รงิแลว้ก็
ไมไ่ดก้ลา้สมกบัค าพดู เช่นพวกนี้หมาเห่าใบตองแหง้ทัง้นัน้ ไดแ้ต่ตะโกนด่าเขาลบัหลงัถา้เขาเอาจรงิ
กข็ีค้รา้นจะวิง่หนีไมท่นั 

ทีม่า เรือ่งด ีๆ มไีวแ้บ่งปัน  http://pbmath.exteen.com/20090325/entry-3 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า เราไมค่วรท าตวัเป็นหมาเห่าใบตองแหง้ ควรเป็นผูท้ีม่คีวามกลา้หาญอยา่งมี 
     เหตุผล 
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ช้อนยาวหน่ึงเมตร 
 

 ชายคนหน่ึงนอนหลบัอยู่ทีบ่า้นในคนืวนัหนึ่ง  มนีางฟ้ามาหาเขาแลว้ชวนใหไ้ปเทีย่วสวรรค์
กบันรกเขาไดก้ต็กลงไปดว้ยนางฟ้าจงึพาไปยงัทีแ่ห่งหนึ่งแลว้บอกว่า"ถงึนรกแลว้" 
 ทีน่ัน้เป็นหอ้งใหญ่มาก มโีต๊ะตวัยาววางอาหารทีสุ่ดแสนอรอ่ยทุกประเภทมคีนตวัผอมเหลอืง
น่าสงสารนัง่อยูร่อบโต๊ะ หลายคนนางฟ้าชีไ้ปทีค่นเหล่านัน้แลว้บอกว่า "นี่สตัวน์รกทีน่ี่อนุญาตใหก้นิ
อาหารด ี ๆแต่มเีงือ่นไขว่าหา้มใชม้อืหยบิตอ้งใชช้อ้นทีย่าวหนึ่งเมตรตกัอาการกนิเท่านัน้ 
จงึผอมโซเพราะอดอาหารทัง้ทีอ่ยูใ่กลช้ดิอาหารทีอ่รอ่ยและมคีุณค่าแต่ไมส่ามารถเอาอาหารเขา้ปาก
ของตนเองได”้ 
 นางฟ้าพาไปอกีหอ้งหนึ่งบอกว่า"ถงึสวรรคแ์ลว้"มลีกัษณะเหมอืนกบัหอ้งแรก นางฟ้าชีม้อืไป
ยงัคนทีน่ัง่เกา้อีร้อบโต๊ะบอกว่า" นี่เทวดาบนสวรรค"์แต่แปลกทีค่นเหล่านัน้ยิม้แยม้แจม่ใสอว้นทว้น
สมบรูณ์สบายทัง้ๆทีเ่ขากต็้องใชช้อ้นยาวหนึ่งเมตรเหมอืนกบัที่นรก นางฟ้าอธบิายต่อว่า 
“วธิขีองชาวสวรรคค์อืคนขา้งหนึ่งของโต๊ะเขาตกัอาหารป้อนใส่ปากของคนตรงขา้มคนอกีขา้งกต็กั
อาหารมาใส่ปากของคนขา้งนี้กเ็ลยไดก้นิกนัทุกคนอยูอ่ยา่งสุขสบาย” 

ทีม่า ธรรมะดลิเิวอรร์ี ่ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า คนทีค่ดิแต่เรือ่งความสุขของตวัเองโดยไมค่ดิถงึคนอื่น จะไมม่คีวามสุขเท่าคนที่ 
     รูจ้กัแบ่งปันช่วยเหลอืและค านึงถงึความสุขของคนอื่นดว้ยอยา่ถามว่าจะไดอ้ะไร 
     จากสงัคมแต่จงถามตวัเองว่าจะใหอ้ะไรกบัสงัคม 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 7  ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  22    ลวนลามทางเพศ     เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายถงึแนวทางป้องกนั และช่วยเหลอืผูถู้กลวนลามทางเพศได ้
2.  เน้ือหา   
 การป้องกนัและช่วยเหลอืผูถู้กลวนลามทางเพศ 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 กรณศีกึษา 
 3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืตัง้ค าถามในกองลกูเสอื  “ มสีถานการณ์ใดบา้งทีม่กีารลวนลามทาง 
   เพศต่อเดก็ผูห้ญงิเกดิขึน้”(เช่น บนรถเมล ์เดนิเขา้ซอยเปลีย่ว อยูค่นเดยีวในบา้น ฯลฯ) 

   2) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่ากรณศีกึษาการถูกลวนลามทางเพศของเดก็หญงิ (กรณศีกึษา) 
  3) หมูล่กูเสอืรว่มกนัอภปิรายหาแนวทางป้องกนัการถูกลวนลามทางเพศในเดก็ผูห้ญงิ  
   และแสดงบทบาทสมมตุกิรณพีบเหน็เดก็ผูห้ญงิถูกลวนลามทางเพศ ในฐานะลกูเสอื 
   สามญัรุน่ใหญ่ คดิว่าจะตดัสนิใจช่วยเหลอือยา่งไร 

   4) รวมกอง ลกูเสอืน าเสนอบทบาทสมมตุทิลีะหมู่ 
  5) ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัสรปุวธิกีารช่วยเหลอืทีเ่หมาะสม  แนวทาง 
   การป้องกนัการถูกลวนลามทางเพศ และสรปุขอ้คดิทีไ่ดจ้ากกจิกรรม  
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล  
สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงออก และการใหค้วามคดิเหน็ในหมูแ่ละใน

กองลกูเสอื 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์การตดัสนิใจและการแกไ้ขปัญหา 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 
เพลง 

สวรรคบ์นัดาล 
   สวรรคบ์นัดาลดลใหเ้รามา  ใหเ้ราสองมาพบกนัวนัใหม่ 
 อบรมวนันี้ดอีกดใีจ  เรงิรื่นกนัไปไม่รูโ้รยรา  จะอยูแ่ห่งไหนเตอืนใจเตอืนตา 
 จะอยูเ่มอืงฟ้าเตอืนตา เตอืนใจ  สวรรคบ์นัดาล 
 
กรณีศึกษา 

สมชายเป็นลกูเสอืสามญัรุ่นใหญ่ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนแห่งหนึ่ง ทุกวนัเขาตอ้ง
พยายามเบยีดขึน้รถเมลท์ีแ่น่นมากไปโรงเรยีน  วนัน้ีขณะยนือยูบ่นรถ เขามองเหน็ชายคนหนึ่งก าลงั
เอาอวยัวะเพศถูไถรา่งกายเดก็นกัเรยีนหญงิทีย่นือยูต่ดิกบัเขาสมชายคดิว่าเขาจะช่วยนกัเรยีนหญงิ
คนนี้อย่างไรด.ี...... 
 
เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 

กบกบักระต่าย 
 

 กระต่ายป่าฝงูหนึ่ง  ไม่พอใจกบัสภาพชวีติทีต่้องเผชญิอยู่ดว้ยความหวาดหวดัจากอนัตราย
ต่าง ๆ มาตลอด  เจา้กระต่ายป่าตวัหนึ่งจงึเอ่ยขึน้  “ไม่ว่าจะเป็นมนุษย ์ หมาป่า  นกอนิทรยี ์ และ
สตัวท์ัง้ปวงทีช่อบไล่ล่าพวกเราเป็นอาหาร  ขา้จงึมคีวามเหน็ว่า  พวกเราทัง้หมดควรตายเสยีดกีว่าที่
จะมชีวีติอยูด่ว้ยความหวาดกลวักบัภยัทีจ่ะมาถงึไม่ชา้กเ็รว็” 
 กระต่ายป่าทัง้ฝงูจงึตดัสนิใจทีจ่ะกระโดดน ้าตายไปพรอ้ม ๆ กนั พวกมนัวิง่กรไูปทีร่มิธาร  ซึง่
มกีบอาศยัอยู ่ เมือ่ฝงูกบเหน็กระต่ายป่าแห่มากนัมากมาย  กเ็กดิความกลวัจงึกระโดดหนีไปในน ้าจน
หมด 
 “ชา้ก่อน”  กระต่ายตวัหนึ่งพูดขึน้  “ขา้คดิว่าพวกเราควรจะมคีวามอดทนใหม้ากกว่านี้  ชวีติ
กไ็มไ่ดเ้ลวรา้ยอยา่งทีค่ดิกนัหรอก  ดพูวกกบตวักระจอ้ยรอ่ยเหล่านัน้ส ิ พวกมนัไมไ่ดม้ชีวีติทีเ่ตม็ไป
ดว้ยอนัตรายมากไปกว่าพวกเราหรอกหรอื” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าในโลกนี้อาจยงัมผีูอ้ื่นทีม่คีวามทุกขร์อ้นกว่าเราอยู่มากมายนกั  เราควรจะยนื 
     หยดัต่อสูก้บัชวีติ  อยา่ไดท้อ้เป็นอนัขาด 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 7   ทกัษะชีวิต 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  23   การช่วยเหลือผู้อ่ืน                    เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ลกูเสอืสามารถปฏบิตักิจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมตามค าปฏญิาณตน “ขา้จะ
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่” ได ้
2.  เน้ือหา 
 กจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมตามค าปฏญิาณตน  “ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่” 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 สื่อเกีย่วกบัผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ส าคญั (เรือ่งทีเ่พิง่เกดิ เป็นทีร่บัรูก้นัทัว่ไป) 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

 4.2 เพลง หรอืเกม 
 4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

 1) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหก้องลกูเสอืดสูื่อประกอบการเล่าเรือ่ง ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์. 
   อุบตัภิยัส าคญัทีเ่พิง่เกดิขึน้ และเป็นทีร่บัรูก้นัทัว่ไป เช่น อุทกภยัในภาคใต ้ 
   แผ่นดนิไหวในญี่ปุ่ น และจนี ภยัหนาวและ ภยัแลง้ในภาคอสีาน เป็นตน้  

  2) ลกูเสอืรว่มกนัแสดงความเหน็ในเรือ่งผลกระทบจากอุบตัภิยั และปัญหาทีเ่กดิขึน้กบั 
    ผูป้ระสบภยัเช่น ความอดอยาก การขาดแคลนอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั การเสยีชวีติ  
    โรคระบาดฯลฯ 

   3) ลกูเสอืวางแผนรว่มกนั ในการจดัท าโครงการสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมตาม 
     ค าปฏญิาณตนขอ้ 2“ขา้จะช่วยเหลอืผูอ้ื่นทุกเมือ่” และแบ่งงานกนัรบัผดิชอบ 

  4) ลกูเสอืด าเนินการตามโครงการ เช่น การขอรบับรจิาคเงนิ สิง่ของ เพื่อมอบใหก้บั 
    ผูท้ีป่ระสบภยั การออกไปช่วยเหลอืผูข้าดแคลน ตามโอกาสอนัควร เป็นตน้ 
  5) ผูก้ ากบัใหค้ าแนะน าในการวางแผนโครงการเพื่อใหล้กูเสอืไดน้ าไปด าเนินการอยา่ง 
    รอบคอบ 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล 
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม และการแสดงความคดิเหน็ในกลุ่ม 
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6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 23 

 
เพลง 

เกิดมาพ่ึงกนั 

 
 เกดิ เป็นคนอยา่เหน็แก่ตนแหละด ี  ถงึจะม ีร ่ารวยสุขสนัต์ 

 จนหรอืมไีมเ่ป็นทีส่ าคญั    แมร้กักนัพึง่พาอย่าไปตดัไมตร ี  
เกดิมาพึง่กนัผวิพรรณ ใช่แบ่งศกัดิศ์ร ี  วนัน้ีเราอยู ่คดิดใูหด้ ี

 ถงึจะจนจะมอียา่ไปสรา้งเวรกรรม  ขนืท าชัว่ไปอาจตอ้งใชก้รรมเวร 
 อยา่งมงายโลภหลงเพราะคงจะเกดิล าเคญ็ สรา้งบุญพระท่านคงเหน็ 
 รม่เยน็พน้ความกงัวล    ถงึวบิตัขิดัสน ผลบุญน าให้ 
 ศลีธรรมมัน่ใจไมต่อ้งไปกงัวล   ถงึจะมจีะจนเกดิกุศลดลใจ 

 พฤษภเกสร   อกีกุญชรอนัปลดปลง 
 โททนตเ์สน่คง   ส าคญัหมายในกายม ี
 นรชาตวิางวาย   มลายสิน้ทัง้อนิทรยี ์
 สถติทัว่แต่ชัว่ด ี   ประดบัไวใ้นโลกา 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เทพธิดากบัชาวประมง 

 
 หนุ่มชาวประมงคนหนึ่ง อาศยัอยู่กบัแม่ของเขา ทัง้สองคนแม่ลูกประพฤตตินเป็นคนด ีมใีจ
เมตตาปราณต่ีอเพื่อนบา้นและคนทัว่ไปตลอดมา 
 วนัหนึ่ง  หนุ่มชาวประมงผู้นี้ออกไปทอดแหหาปลา  แต่วนันัน้ไม่ได้ปลาสกัตวั ก่อนจะกลบั
บา้น พบว่ามหีอยตวัหนึ่งมาตดิแห เขากเ็ลยน าหอยตวันัน้ใส่เรอืเอากลบับา้นดว้ย ในขณะทีเ่ดนิทาง
กลบับา้นนัน้ หอยตวันี้มขีนาดใหญ่ขึน้ทุกท ีในทีสุ่ดกม็หีญงิสาวสวยคนนึงออกมาจากหอย ชายหนุ่ม
กพ็าหญงิสาวกลบับา้นแลว้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง แม่ของเขากย็นิดใีหห้ญงิสาวสวยผูน้ี้อาศยัอยู่ในบ้าน 
 มชีาวบา้นมากมายขอดหูญงิสาวสวยพรอ้มทัง้มอบเสน้ไหมอย่างดใีห ้หญงิสาวกเ็อาเส้นไหม
นัน้มาทอเป็นผ้าไหมสวยงามมาก แล้วจงึให้ชายหนุ่มน าไปขาย แต่เนื่องจากราคาแพงมาก จงึไม่มี
ใครซือ้ ต่อมาไดพ้บชายชราคนหนึ่ง มลีกัษณะเป็นผูด้ ีไดร้บัซือ้ไหมน้ีไวโ้ดยไมเ่กีย่งเรือ่งราคา   
 เมื่อชายหนุ่มกลบัถงึบ้านพรอ้มด้วยเงนิที่ขายผ้าไหมได้ หญงิสาวก็มอบเงนิทัง้หมดให้ชาย
หนุ่มและแมข่องเขาไวใ้ชจ้า่ย ก่อนทีห่ญงิสาวจะจากไปกก็ล่าวกบัสองคนแมล่กูว่า 
 “เทพเจา้ไดส้ัง่ใหข้า้มาเพือ่น าความสุขและโชคลาภมาใหท้่านทัง้สอง เพราะท่านทัง้สองเป็น
คนด ีมใีจโอบออ้มอารเีสมอมา” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคนดนีัน้ แมจ้ะไดร้บัความยากล าบาก กม็กัจะมคีนคอยช่วยเหลอื 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24   การประหยดั                             เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืมโีอกาสทบทวนตนเองในเรือ่งการใชเ้งนิ ซึง่น าไปสู่การวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุตนเองได ้
2.  เน้ือหา  
 การวางแผนสรา้งความประหยดั 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1)  หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง นายหมูใ่หแ้ต่ละคนคดิสิง่ทีต่นเองอยากได ้3 อยา่ง พรอ้ม 
   เหตุผลแลว้เล่าใหเ้พื่อน ๆในหมูฟั่ง เมือ่เล่าจบนายหมู่ขอใหเ้ลอืกสิง่ทีอ่ยากไดม้าก 
   ทีสุ่ด เพยีงคนละ 1 อยา่ง พรอ้มเหตุผล 
  2) นายหมูใ่หส้มาชกิทุกคน แปลงสิง่ทีอ่ยากไดเ้ป็นจ านวนเงนิ เพื่อใชซ้ือ้ของสิง่นัน้  
   เขยีนลงในใบงาน 

   3) ลกูเสอืทบทวนการใชเ้งนิของตนเองในแต่ละวนั ตามตารางที ่1 ในใบงาน 
   4) ลกูเสอืตัง้เป้าหมายการใชเ้งนิใหมต่ามตารางที ่2 ในใบงาน ว่าจะลดค่าใชจ้า่ย 
    ตรงไหนไดบ้า้งโดยก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมเพื่อใหม้เีงนิเหลอืพอทีจ่ะ 
    ซือ้ของทีต่อ้งการ 
   5) ลกูเสอืผลดักนัเล่าใหเ้พื่อนฟัง ถงึผลการทบทวนรายจา่ยเดมิ และการปรบัตาราง 
    การใชเ้งนิใหมโ่ดยจะลดรายจา่ยในเรือ่งใดบา้ง ใชเ้วลานานเท่าใดจงึจะมเีงนิพอที่ 
    จะน าไปซือ้ของทีต่อ้งการ 

6)รวมกอง ผูก้ ากบัน าอภปิราย และสรุป ในประเดน็ต่อไปน้ี 
    (1) อะไรบา้งทีแ่ต่ละหมูค่ดิว่าประหยดัไดม้ากทีสุ่ด 
    (2) สรปุขอ้คดิทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม และการน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั  
 4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
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5.  การประเมินผล  
 สงัเกต การมสี่วนรว่มท ากจิกรรม การแสดงออก และการแสดงความคดิเหน็ในกลุ่ม รวมทัง้
พฤตกิรรมการใชเ้งนิทีเ่ปลีย่นไป 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคาะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ ความตระหนักรูใ้นเรือ่งรายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น และ
เหน็ความส าคญัของการประหยดั 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 24 
เพลง 

ลกูเสือจบัมือ 
    จบัมอืกนัไวใ้หม้ัน่คง เพื่อความยนืยงสามคัค ี    

รกักนัปรองดองเหมอืนน้องพี ่ ผกูความสามคัครีว่มกนั 
   โกรธกนัมนัรา้ยเป็นสิง่เลว   เปรยีบดงัเป็นเปลวรอ้นไฟนัน่   

เผาใจใหม้คีวามไหวหวัน่   จบัมอืยิม้ใหก้นัเป็นสิง่ด ี
 

ใบงาน 
 

ส่ิงท่ีฉันอยากได้มากท่ีสดุ...................................................................... ราคา.....................บาท 
ตารางท่ี 1 

รายจ่ายใน 1 วนั จ านวนเงิน 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
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ตารางท่ี 2 
รายจ่ายท่ีปรบัใหม่ใน 1 วนั จ านวนเงิน 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
ฉันจะประหยดัเงินได้วนัละ .............. บาท 
ใช้เวลา.................. วนั ฉันจะซ้ือของท่ีฉันต้องการได้ 

 
 

เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
   

ข้อคิดจากหญิงชรา........ความจริงท่ีอยู่ใกล้ๆ ตวั 
 

กลางดกึคนืวนัหนึ่ง หญงิชราคนหนึ่งก าลงัคล าหาอะไรอยูส่กัอยา่งบรเิวณรอบๆเสาไฟฟ้าขา้งถนน
หนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งเดนิผ่านมาจงึถามขึน้ว่า "ยาย..ก าลงัหาอะไรอยู่เหรอ ใหพ้วกเราช่วยไหม?"หญงิ
ชราตอบว่า "ยายก าลงัหาเหรยีญ 10 บาท ยายท าตกหายไป ช่วยยายหาหน่อยซ"ิหนุ่มสาวกลุ่มนัน้จงึ
ช่วยกนัหาจนทัว่ แต่กห็าไม่เจอ พวกเขาจงึถามอกีว่า “ยาย...ยายท าเหรยีญตกตรงไหนเหรอ" 

ยายจงึตอบว่า "ยายเปลีย่นเสือ้ผา้อยูใ่นหอ้ง อยู ่ๆ เหรยีญมนักห็ล่นออกไปจากกระเป๋าของ
ยาย แต่ในหอ้งยายมนัมดื มองไมค่่อยเหน็ กเ็ลยออกมาหาตรงน้ีแทนเพราะมนัสว่างด ี" . 

หนุ่มสาวกลุ่มนัน้ “.....?????” พากนัหวัเราะแลว้เดนิหนีไป 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าเมือ่ของหายกต็อ้งหาในที่ๆ เราท าหาย เช่นเดยีวกนัเมือ่ความสุขหายไป เราก ็
     ตอ้งหาในจดุทีเ่ราไดส้ญูเสยีความสุขไป ความสุขมกัสญูหายไปตรงไหน? ...  
     ค าตอบกค็อื ท าหายไปจากใจของเรา ดงันัน้ เราจงึควรหาความสุขใหเ้จอจากใจ 
     ของเรานัน่เอง 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 25    การจดัการกบัเวลา    เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืมโีอกาสทบทวนและปรบัปรงุการใชเ้วลาของตนเองในแต่ละวนัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด
ได ้
2.  เน้ือหา   
 การวเิคราะหก์จิกรรมทีป่ฏบิตัใินแต่ละวนักบัการใชเ้วลาใน  24 ชัว่โมงใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
3.1แผนภูมเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3ใบความรู ้
3.4 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

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

2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึความส าคญัของการใชเ้วลาในแต่ละวนั และ 
  การจดัการเวลาทีด่ ี(เป็นการใชเ้วลากบัเรือ่งทีม่คีวามส าคญั มคีุณค่าและน าไปสู่ 
  จดุหมายส าคญัของชวีติ) ซึง่คนส่วนมากมกัไมม่กีารทบทวนตนเองว่าให ้
  ความส าคญักบัเรือ่งใดบา้ง จงึใชเ้วลาหมดไปกบัเรือ่งทีไ่มส่ าคญั เมือ่แยกแยะ 
  ดจูะพบว่าในแต่ละวนัคนเรามเีรือ่งทีจ่ะตอ้งท าอยู ่4 ประเภท  

   -  เรือ่งส าคญัและเรง่ด่วน      
   -เรือ่งส าคญัแต่ไมเ่รง่ด่วน 
   -  เรือ่งไมส่ าคญัแต่เรง่ด่วน   
   -เรือ่งไมส่ าคญัและไมเ่รง่ด่วน 
 (2) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง แจกใบงาน ใหแ้ต่ละคนทบทวนกจิกรรมต่าง ๆ ทีต่นเองท า 
  ตลอดวนัในช่วง 1 สปัดาหท์ีผ่่านมา เขยีนกจิกรรมของตนเองทีท่ าตลอด 24  
  ชัว่โมงยกเวน้ในเวลาเรยีนลงตารางที ่1 พรอ้มทัง้ลงเวลาเฉลีย่ของแต่ละกจิกรรม 
 (3) แยกประเภทของแต่ละกจิกรรมเขยีนลงในตารางที ่2 (ตาราง 4 ช่อง) พรอ้มลง 
  เวลาทีใ่ชใ้นแต่ละกจิกรรม 

 (4) ลกูเสอืแต่ละคนวเิคราะหก์ารใชเ้วลาของตนเอง และเล่าใหเ้พื่อนในหมูฟั่ง 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 149 
 

 (5) รวมกอง ผูก้ ากบัน าอภปิรายสรปุขอ้คดิทีไ่ด้ 
 4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  
 
4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี  2 

      1) พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2)  เพลง หรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู้ 
 (1) หมูล่กูเสอืนัง่ลอ้มวง แจกใบงาน ใหล้กูเสอืแต่คนคดิว่าสิง่ส าคญัทีค่วรท าแต่ยงั 
  ไมไ่ดท้ า ทัง้เรง่ด่วนและไมเ่ร่งด่วน มอีะไรอกีบา้ง เขยีนลงตารางที ่3 
 (2) น าสิง่ทีต่อ้งการท าเพิม่ (ตารางที ่3) มาพจิารณารว่มกบัตารางที ่2 เดมิทีเ่ขยีนไว ้ 
  และวางแผนจดัการเวลาใหมว่่าควรตดักจิกรรมใดออกและลดเวลากิจกรรม 
  ใดบา้ง เขยีนลงในตารางที ่4 
 (3) ลกูเสอืแต่ละคนน าตารางที ่4 มาเล่าใหเ้พื่อนในหมู่ฟังว่า ตนเองไดว้างแผน 
  จดัการเวลาอยา่งไร พรอ้มบอกเหตุผล 

(4) รวมหมู ่ผูก้ ากบัน าอภปิรายสรปุขอ้คดิทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทัง้ 2  ครัง้ 
(5) ลกูเสอืก าหนดเป็นพนัธสญัญา ทีจ่ะปรบัปรุงและพฒันาตนเองตามค าขวญัของ 
 ลกูเสอื  “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์  กฎลกูเสอื  “ลกูเสอืมเีกยีรตเิชื่อถอืได้”  และ 
 คตพิจน์ “มองไกล” 

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

5.  การประเมินผล 
 สงัเกต การมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม การแสดงความคดิเหน็ และการวางแผนใชเ้วลาใน
ชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
 
6.องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์ตระหนกัถงึความส าคญัของการใชเ้วลาใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 25 
 
เพลง 

นกพิราบ 
 

     พลบัพรบึพลบั    พรบึพลบัขยบับนิ  (ซ ้า)  
       ฝงูนกพริาบ    ด าและเทาน่ารกัจรงินา 

    บนิวนเวยีนอยูบ่นหลงัคา บนิไปเกาะตามกิง่พฤกษา 
    ไซปี้กหางกนัอยูไ่ปมา  พอแสงแดดจา้พากนัคนืรงั 

 
เวลานาที 

 
    วนัเวลานาทมีรีาคา  มากยิง่กว่าสิง่ใดใด 
   หากว่าใครไมเ่สยีดายเวลา  ปล่อยเวลาล่วงเลยไป 
   วนัเวลาเรยีกคนืมาไมไ่ด้  เวลาสิน้ไปขอใครกนั 
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ใบงาน 
ใหล้กูเสอืแต่ละคน เขยีนกจิกรรมของตนเองทีท่ าตลอด 24 ชัว่โมง ยกเว้นในเวลาเรียน 

พรอ้มทัง้ลงเวลาเฉลีย่ของแต่ละกจิกรรมเขยีนลงตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 
 

ช่วงเวลา กิจกรรม เวลาท่ีใช้ (นาที) 
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ตารางท่ี 2   
น ากิจกรรมในตารางท่ี 1 มาพิจารณาแยกประเภทจดัเข้าในตาราง 4 ช่อง 

 

เร่ืองส าคญัและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เร่ืองส าคญัแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

เร่ืองไม่ส าคญัแต่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เร่ืองไม่ส าคญัและไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 153 
 

ตารางท่ี  3   
ส่ิงส าคญัท่ีควรท าแต่ยงัไม่ได้ท า 

 
เร่ืองส าคญัและเร่งด่วน ใช้เวลา 

(นาที) 
เร่ืองส าคญัแต่ไม่เร่งด่วน ใช้เวลา 

(นาที) 
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ตารางท่ี 4   
วางแผนจดัการเวลาใหม่ โดยพิจารณาจากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 

 

เร่ืองส าคญัและเร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เร่ืองส าคญัแต่ไม่เร่งด่วน ใช้
เวลา 
(นาที) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

เร่ืองไม่ส าคญัแต่เร่งด่วน ใช้เวลา 
(นาที) 

เร่ืองไม่ส าคญัและไม่เร่งด่วน ใช้
เวลา 
(นาที) 
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ใบความรู้ 
ข้อคิดในการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ 

 
 1.เร่ิมต้นดีมีชยัไปกว่าคร่ึง  จากผลส ารวจพฤตกิรรมนกัเรยีน  พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนเก่งมี
ผลการเรยีนด ี  แตกต่างจากนกัเรยีนทัว่ ๆ ไปตรงทีม่คีวามสามารถในการเริม่ตน้ลงมอืท างานทีค่วร
ท าไดเ้รว็กว่า  โดยไมม่วัแต่คดิฝันใจลอย หรอืท าอะไรอยา่งเรือ่ยเป่ือยไรจ้ดุหมาย 
 2. จดัระเบียบชีวิต  สรา้งนิสยัความเคยชนิในการจดัระเบยีบชวีติ  รูจ้กัใชต้ารางเวลาช่วย
ปลดปล่อยพลงังานทีม่อียูอ่ยา่งถูกทศิทาง  เช่น ฝึกใหเ้ป็นนิสยัว่าหลงัรบัประทานอาหารเยน็ เดนิเล่น
ยอ่ยอาหารสกัยีส่บินาท ี จากนัน้นัง่ลงอ่านหนงัสอืหรอืท ากจิกรรมทีม่คีวามส าคญัเป็นประจ า 
 3. คิดก่อนท า  อยา่ลมืว่าทุกครัง้ทีเ่รารบัปากจะท าอะไรกบัใครกต็าม  เราก าลงัเสยีโอกาสใน
การท าสิง่ทีม่คีวามส าคญัในชวีติของเราไปดว้ยเช่นกนั  การรบัปากคนอื่นหมายถงึว่า เราจะตอ้งตดั
กจิกรรมบางอย่างทีเ่ราอยากท าหรอืใหค้วามส าคญัออกไป  ดงันัน้  คดิชัง่น ้าหนกัใหด้ ี ก่อนตดัสนิใจ 
 4. อย่าชะล่าใจ  อยา่รบัปากท าสิง่ใดเพยีงเพราะเหน็ว่ายงัเป็นเรือ่งในอนาคต  ระยะเวลาที่
ไกลออกไป  อาจท าใหเ้รารูส้กึชะล่าใจ  บางครัง้  เป็นงานชิน้ใหญ่  แต่เนื่องจากเหน็ว่ามเีวลานาน จงึ
รบัปากไปก่อน  ครัน้พอใกลเ้วลาจวนเจยีน กลบัเพิง่พบว่าเป็นงานทีต่อ้งใชเ้วลามากกว่าทีค่ดิ 
 5.วางแผนก่อนท า  แบ่งงานทีต่อ้งท าออกเป็นชิน้เลก็ ๆ ทีส่ามารถท าใหส้ าเรจ็ไดท้ลีะขัน้ 
 6.ท าแต่พอดี  อยา่เน้นความสมบรูณ์แบบจนเกนิไป  งานส่วนใหญ่ตอ้งการความละเอยีด
ประณตีในระดบัหนึ่ง  หากเราใชเ้วลาและพลงังานมากเกนิไป  กไ็มไ่ดเ้พิม่คุณค่าของงานชิน้นัน้ หรอื
แมจ้ะเพิม่แต่กอ็าจจะไมคุ่ม้ เมือ่เทยีบกบัการใชเ้วลาไปท างานอื่นทีม่คีวามส าคญัเช่นกนั 
 7.ท าให้จบในครัง้เดียว  ฝึกท าอะไรให้เสรจ็ในครัง้เดยีว  อย่าท าอะไรครึง่ๆ กลางๆ แล้ว
กลบัมาท าต่อ  เพราะทุกครัง้ทีก่ลบัมาท าต่อ  ตอ้งเสยีเวลาในการคดิทบทวน  ศกึษาและตดัสนิใจ  ท า
ใหเ้สยีเวลามากขึน้อกี  ควรฝึกนิสยัลงมอืท าใหเ้สรจ็ในครัง้เดยีว 
 8.วางแผนการนัดให้ดี  ในการนัดหมายกบัใครก็ตาม  นอกจากนัดเวลาที่จะพบกนัหรอื
เริม่ต้นท ากจิกรรมแลว้  ยงัควรนัดเวลาเลกิหรอืจบการพบปะไวด้ว้ย  เพื่อจะไดว้างแผนใช้เวลาช่วง
ต่อไปได ้ ขณะเดยีวกนั  การรูเ้วลาสิน้สุดจะท าใหก้ารใชเ้วลาเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 9.มีเวลาส าหรบัการจดัเวลา เพื่อการวางแผนการใชเ้วลา เช่นอาจใชเ้วลาทุกวนัตอนเชา้  วาง
แผนการใชเ้วลาในวนันัน้และใชเ้วลาสุดสปัดาหว์างแผนการใชเ้วลาท ากจิกรรมส าคญัในสปัดาหต่์อไป 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์      
ท าไม.....จึงส าคญัท่ีสดุ 

 ปราชญผ์ูห้นึ่งเคยตัง้ค าถามเหล่านี้ว่า " ใครคอืคนส าคญัทีสุ่ด งานใดคอืงานทีส่ าคญัทีสุ่ด 
และเวลาใดคอืเวลาทีด่ทีีสุ่ด"  
 ค าเฉลยมดีงันี้ " คนส าคญัทีสุ่ด กค็อื คนทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าเรา งานส าคญัทีสุ่ด กค็อื งานทีเ่รา
ก าลงัท าอยูใ่นขณะนี้ และเวลาทีด่ทีีสุ่ด กค็อื เวลาปัจจุบนัขณะ" 
 ท าไม คนทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าเราจงึส าคญัทีสุ่ด ค าตอบกค็อื ในชัว่ชวีติอนัแสนสัน้นี้ เรากบัเขาอาจ
มโีอกาสพบกนัไดเ้พยีงครัง้เดยีว ดงันัน้เราจงึควรท าใหก้ารพบกนัทุกครัง้เป็นการสรา้งความทรงจ า
แสนงามไวใ้หแ้ก่กนัและกนัมนุษยน์ัน้รูเ้กลยีดยาวนานกว่ารูร้กั ถา้การพบกนัครัง้แรกน ามาซึง่ความ
รกัและเป็นการพบกนัเพยีงครัง้เดยีวของชวีติ กน็บัว่าคุม้ค่าทีสุ่ดแลว้ส าหรบัการพบกนัของคนสองคน  
        ท าไม งานทีเ่ราก าลงัท าอยูข่ณะน้ี จงึเป็นงานส าคญัทีสุ่ด ค าตอบกค็อื เพราะทนัททีีคุ่ณปล่อย
ใหง้านหลุดจากมอืคุณไป งานกจ็ะกลายเป็นของสาธารณะ หากคุณท างานดมีนักค็อือนุสาวรยีแ์ห่ง
ชวีติ และหากคุณท างานไม่ดมีนักค็อืความอปัรยีแ์ห่งชวีติตอนแรกคุณเป็นผูส้รา้งงาน แต่เมือ่ปล่อย
งานหลุดจากมอืไปแลว้ งานมนัจะเป็นผูย้อ้นกลบัมาสรา้งคุณ  
 ท าไม เวลาทีด่ทีีสุ่ด จงึควรเป็นปัจจบุนัขณะ ค าตอบกค็อื เพราะเวลาทุกวนิาทจีะไหลผ่าน
ชวีติเราเพยีงครัง้เดยีว ไมว่่าคุณจะหวงแหนเวลาขนาดไหน มเีงนิมากเพยีงไร กไ็ม่มใีครสามารถรือ้
ฟ้ืนเวลาทีล่่วงไปแลว้ใหค้นืกลบัมาได ้ ทุกครัง้ทีเ่วลาไหลผ่านเราไป หากเราไมใ่ชเ้วลาใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด ชวีติของคุณกพ็รอ่งไปแลว้จากประโยชน์มากมายทีคุ่ณควรไดจ้ากหว้งเวลา  

     คดัยอ่จากเรือ่ง มายาแห่งเสน้ดา้ย.....  โดย ว. วชริเมธ ี
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า  ควรท าปัจจบุนัใหด้ทีีสุ่ด 
 

ช่างไม้ 
ช่างไมฝี้มอืดตีอ้งการเกษยีณเพราะอายุมากแลว้นายจา้งมคีวามเสยีดายความสามารถของ

เขามาก จงึขอรอ้งใหช้่างไมส้รา้งบา้นหลงัสุดทา้ยก่อนเกษยีณ 
เมือ่บา้นหลงัสุดทา้ยสรา้งเสรจ็ ปรากฎว่าบา้นหลงันี้ขาดความปราณตีและใชว้สัดุทีด่อ้ย

คุณภาพ เพราะช่างไมร้บีท าเพื่อใหง้านผ่านไปอย่างเรว็เท่านัน้เองนายจา้งมาเหน็บา้นดงักล่าวกร็ูส้กึ
เศรา้ใจเขาบอกกบัช่างไมว้่า "นี่คอืบา้นของคุณ ผมขอมอบใหเ้ป็นของขวญัตอนเกษยีณอาย"ุ
 ช่างไมไ้ดย้นิถงึกบัตกใจและอุทานว่า “เสยีดายจรงิ ๆถา้รูว้่าก าลงัสรา้งบา้นของตวัเอง เราคง
จะท าดว้ยความตัง้ใจมากกว่านี้” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า"ชวีติคอืสิง่ทีเ่ราสรา้งดว้ยตวัเราเอง"เราทุกคนก าลงัสรา้งชวีติของเราอยูแ่ละ 
     เรากไ็มไ่ดพ้ยายามอย่างถงึทีสุ่ดในการสรา้งสรรคส์ิง่ต่าง ๆในชวีติของเรา  
     เมือ่เวลาผ่านไปแลว้เราจงึมกัเสยีดายและอยากยอ้นเวลากลบัซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไป 
     ไมไ่ด ้จงึควรใชเ้วลาแต่ละวนัท าทุกอยา่งใหด้ทีีสุ่ด  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 8   เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 26  วยัรุ่นไทยหวัใจเกาหลี             เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถเหน็คุณค่าของความเป็นไทยได ้
2.  เน้ือหา 
 คุณค่าของความเป็นไทย 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1 แผนภมูเิพลง 
 3.2 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.  กิจกรรม 

4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2  เพลง หรอืเกม 
4.3  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืน าสนทนาถงึค่านิยมของวยัรุน่ในสงัคมไทย ทีน่ิยมไวท้รงผมแบบ 
   เกาหล ี แฟชัน่เสือ้ผา้แบบเกาหล ี อาหารเกาหลแีละหน้าตา สวย หล่อ ตี ๋
   แบบเกาหล ีทีเ่รยีกว่า “เกาหลฟีีเวอร”์ แลว้ตัง้ค าถาม 
   (1) คนเกาหล ีต่างจากคนไทยอยา่งไร ในดา้นวฒันธรรม(ภาษา ความเป็นอยู่ 
    ศลิปวฒันธรรม คุณลกัษณะนิสยั ความอดทน ความมวีนิยั) 
   (2) เพราะเหตุใด  วยัรุน่ไทยจงึนิยมชมชอบ “ความเป็นเกาหล”ี 
  2) มอบหมายใหก้องลกูเสอืจดักจิกรรมโตว้าทใีนญตั ิ“วยัรุน่ไทยหวัใจเกาหล ี 
   เสยีศกัดิศ์รวียัรุน่ไทย”ประเดน็สนบัสนุนหรอืคดัคา้นในเรือ่ง “การหมกมุน่เลยีน 
   แบบวฒันธรรมเกาหลขีองวยัรุน่ไทย” โดยจดัทมีโตว้าทเีป็น2ฝ่ายคอืฝ่ายสนบัสนุน  
   และฝ่ายคา้น 

    (1)  ฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้นต่างมหีวัหน้า 1 คน และมผีูส้นบัสนุน 3 คน 
    (2)ลกูเสอืเลอืกผูด้ าเนินรายการ 1 คน 
    (3)  หวัหน้าฝ่ายเสนอน าเสนอขอ้มลู 3 นาท ีและหวัหน้าฝ่ายคา้นน าเสนอขอ้มลู 3 นาที 
    (4)  ผูส้นบัสนุนแต่ละฝ่ายคนละ 2 นาท ี
    (5)  หวัหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้นสรุปคนละ1 นาท ี

  3) เมือ่โตว้าทจีบลกูเสอืรว่มกนั วเิคราะหผ์ลสรปุจากการโต้วาที 
  4) ผูก้ ากบัใหข้อ้เสนอแนะและกล่าวค าชมเชยลกูเสอื 
  5) ผูก้ ากบัมอบหมายใหจ้ดัท าโปสเตอรร์ณรงคส์รา้งจติส านึกรกัความเป็นไทย  
   “เป็นไทยทัง้ตวัและหวัใจ” ท าอยา่งไรคอืไทยแท้ 
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4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

 
5.  การประเมินผล 

สงัเกตจากความสามารถในการโตว้าท ี ดว้ยเหตุผลคดัคา้นโตแ้ยง้ทีช่วนเชื่อใหเ้หน็คุณค่า
ความเป็นไทย 
 
6. องคป์ระกอบทกัษะชีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คอื ความคดิวเิคราะห ์ความคดิสรา้งสรรค ์เขา้ใจ เหน็คุณค่า และภมูใิจในความเป็นไทยของ
ตนเอง 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี26 
 
เพลง 

เมดอินไทยแลนด ์

 
 เมดอนิไทยแลนด ์แดนดนิไทยเรา เกบ็กนัจนเก่าเรามแีต่ของดดี ี
มาตัง้แต่ก่อนสุโขทยั มาลพบุร ีอยธุยา ธนบุร ี ยคุสมยันี้ เป็น กทม. 
เมอืงทีค่นตกท่อ (ไมเ่อาอย่าไปว่าเขาน่า) เมดอนิไทยแลนดแ์ดนไทยท าเอง 
จะรอ้งร าท าเพลงกล็ ้าลกึลลีา   ฝรัง่แอบชอบใจแต่คนไทยไมเ่หน็ค่า 
กลวัน้อยหน้าว่าคุณค่านิยมไมท่นัสมยั  เมดอนิเมอืงไทยแลว้ใครจะรบัประกนัฮะ 
(ฉนัว่ามนัน่าจะมคีนรบัผดิชอบบา้ง)  เมดอนิไทยแลนดแ์ฟนแฟนเขา้ใจ 
ผลติผลคนไทยใชเ้องท าเอง   ตดัเยบ็เสือ้ผา้กางโกงกางเกง 
กางเกงยนีส ์(ชะหนอยแน่)   แลว้ขึน้เครือ่งบนิไปส่งเขา้มา 
คนไทยไดห้น้า (ฝรัง่มงัค่าไดเ้งนิ)   เมดอนิไทยแลนดพ์อแขวนตามรา้นคา้ 
มาตดิป้ายตดิตราว่าเมดอนิเจแปน  กข็ายดบิขายดมีรีาคา 
คุยกนัไดว้่ามนัมาต่างแดน   ทัง้ทนัสมยัมาจากแมก็กาซนี 
เขาไมไ่ดห้ลอกเรากนิ    หลอกเรานัน่หลอกตวัเอง...เอย 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
โหรคนหน่ึง 

 
 โหรคนหนึ่งหมกมุ่นในเรื่องการดูดวงดาวจนไม่เป็นอันท าอะไร วนัๆเอาแต่ศึกษาความ
เป็นไปของดวงดาวบนท้องฟ้า  จนรูว้่าดวงดาวดวงใดโคจรไปทางไหน  ค ่าวนัหนึ่งขณะที่โหรเดนิ
แหงนหน้ามองดูดวงดาวไปตามถนนนอกเมอืง  จนเผลอพลดัตกไปในบ่อขา้งทาง  เนื่องจากได้รบั
บาดเจบ็จงึไม่สามารถปีนขึน้มาได้เอง  ต้องนอนรอ้งครวญครางอยู่ตามล าพงั  จนมผีู้มาพบและให้
ความช่วยเหลอืพรอ้มสอบถามถงึเรือ่งราวความเป็นมา 
 “เออหนอพ่อโหรผูร้อบรู”้ ผูใ้หค้วามช่วยเหลอืร าพงึออกมาดงั ๆ “ท่านศกึษาจนรูว้่าดาวดวง
ไหนบนทอ้งฟ้าโคจรไปทางใด แต่ตวัเองจะเดนิตกบ่อหารูไ้ม่” 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าความรูท้่วมหวั แต่เอาตวัไมร่อด(เป็นผูท้ีม่สีตปัิญญาด ีแต่กลบัช่วยตนเองไมไ่ด)้ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 8 เศรษฐกิจพอเพียง 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  27     ชุมชนเราน้ีดีจงั     เวลา  2  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.1 ลกูเสอืสามารถน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชใ้นการพฒันาชุมชนได ้
 1.2 ลกูเสอืสามารถจดัแสดงผลงานได ้
2.  เน้ือหา  

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชด ารสั
ชีแ้นะแนวทาง การด าเนินชวีติแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการด ารงอยู ่และปฏบิตัติน
ของประชาชนในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันา และ
บรหิารประเทศใหด้ าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลก
ยคุโลกาภวิฒัน์ ชีแ้นะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏบิตัตินในทางทีค่วรจะเป็นโดยมพีืน้ฐานมาจากวถิี
ชวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา 
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบงาน 
3.3 ใบความรู ้ 
3.4 กระดาษ 
3.5 เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

4.  กิจกรรม 
4.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 
 1) พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2) เพลง หรอืเกม 
 3) กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

    (1) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืในกองสนทนาถงึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
    ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

   (2) ลกูเสอืแต่ละหมูส่่งตวัแทนมารบัใบความรูไ้ปศกึษา และใหล้กูเสอืแต่ละหมูร่ะดม 
   ความคดิในการจดัท าโครงการเพื่อพฒันา บา้น / โรงเรยีน / ชุมชน ตามหลกัปรชัญา 
   ของเศรษฐกจิพอเพยีง  ตามใบงานทีไ่ดร้บั 
   (3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืไปด าเนินการตามโครงการทีล่กูเสอืไดค้ดิไว ้ 
 4) ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
 5) พธิปิีดประชุมกอง(นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
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   -  ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายใหลู้กเสอืน าเสนอผลการปฏบิตังิานตามโครงการใน 
    รปูแบบของการจดับอรด์ ในอกี 1 เดอืนขา้งหน้า 
4.2  กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
 1)  พธิเีปิดประชุมกอง(ชกัธงขึน้  สวดมนต ์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 2)  เพลงหรอืเกม 
3)  กจิกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ใหล้กูเสอืแต่ละหมูน่ าบอรด์มาจดัแสดงผลการปฏบิตัติามโครงการพฒันาบา้น /  
 โรงเรยีน/ชุมชน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ของพระบาทสมเดจ็ 
 พระเจา้อยูห่วั 

   (2) ใหล้กูเสอืทุกคนไดเ้ยีย่มชม พดูคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
  4)  ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 

5)  พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ) 
 

5.  การประเมินผล  
 

 5.1 วธิกีาร 
- สงัเกตการมสี่วนรว่มในการปฏบิตักิจิกรรม 
- ประเมนิผลงาน 

  

5.2 เครือ่งมอื 
- แบบสงัเกตและประเมนิผลงาน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 27 
 
เพลง 

เกียรติศกัด์ิลูกเสือ 
 

ลกูเสอื ลกูเสอื ไวเ้กยีรตซิลิกูผูช้าย ลกูเสอื ลกูเสอื ไวล้ายซลิกูเสอืไทย 
รกัเกยีรต ิรกัวนิัย แขง็แรง และอดทน เราจะบ าเพญ็ตน ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น 

 
ร่วม 

 
มาเถดิเรว็ไว รว่มใจสนุกเฮฮา อยา่มวัเศรา้เลยหนา รบีมาเรงิร่ารว่มกนั รว่มกนิรว่มนอน 
รว่มพกัผ่อน รว่มท าพกัผ่อนสุขสนัต ์รว่มคดิจงช่วยกนั ร่วมเรยีนสรา้งสรรค ์รว่มกนัเฮฮา 

 

 
เกม 

ข่ีม้าโยนบอล 
วิธีเล่น 

1. แบ่งผูเ้ล่นออกเป็น 2 พวก จดัใหเ้ป็นคู่มขีนาดไล่เลีย่กนั พวกหนึ่งเป็นมา้ อกีพวกหนึ่งเป็น
คนขี ่ใหย้นืเป็นรปูวงกลม ส่วนใครจะเป็นคนขีก่่อนนัน้จะท าไดโ้ดยการเสีย่งหวั-กอ้ย  
2. เริม่เล่นโดยใหค้นขีค่นหนึ่งรบัลกูบอล ใหส้่งต่อๆ ไปตามล าดบัจะโยนขา้มไมไ่ด ้ระวงัอยา่
ใหล้กูบอลตกพืน้ มา้ตอ้งพยายามใหค้นขีร่บัลกูบอลพลาด ดว้ยการพยศ เช่น ยอ่ตวัลงต ่า
เอยีงซา้ย ขาว กระโดด หรอืหมนุไปรอบๆ แต่ไมใ่ช่ประสงคจ์ะใหค้นขีต่ก แต่ตอ้งการใหค้น
บนหลงัรบัลกูบอลไมไ่ด ้ 
3. หากลกูบอลตกดนิคนขีทุ่กคนตอ้งรบีเปลีย่นมาเป็นมา้ใหค้นเป็นมา้ขึน้บนหลงัสลบักนัไป 

 
ว่ิงกระโดดเท้าเดียว 

วิธีเล่น 
ใหผู้เ้ล่นวิง่ไปออ้มเครือ่งหมายดว้ยการกระโดยเทา้เดยีว เมือ่ถงึเครือ่งหมายกลบัตวัใหว้ิง่
กลบัดว้ยการเปลีย่นเทา้อกีขา้งหนึ่ง แถวใดหมดก่อนเป็นแถวชนะ 
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ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้. 

โครงการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าสัง่ ตอนท่ี1 
 ใหล้กูเสอืแต่ละคนในหมูเ่สนอแนวคดิในการพฒันา บา้น / โรงเรยีน / ชุมชน เลอืกอยา่งใดอย่าง
หนึ่ง  มาอย่างน้อยคนละ  1 เรือ่ง  โดยใหร้องนายหมูเ่ป็นผูจ้ดบนัทกึ 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 
ค าสัง่  ตอนท่ี 2 
         ใหล้กูเสอืในหมูร่ว่มกนัพจิารณาและอภปิรายเพื่อคดัเลอืกแนวทางในการพฒันา บา้น / โรงเรยีน /
ชุมชน  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 
ค าสัง่  ตอนท่ี 3 
 ใหล้กูเสอืแต่ละหมูน่ าแนวทางในพฒันาทีไ่ดค้ดัเลอืกแลว้ (จากตอนที่2) มาจดัท าโครงการใน 
การพฒันา โดยตอ้งปฏบิตัอิยา่งน้อย 3 ครัง้  ภายในระยะเวลา  30  วนั   
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ใบความรู้ 
 
 
 
 

เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า 
ความขยนัพากเพยีรสามารถก่อใหเ้กดิทรพัย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชด ารสัชีแ้นะ

แนวทาง การด าเนินชวีติแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการด ารงอยู ่และปฏบิตัตินของประชาชนในทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันา และบรหิารประเทศใหด้ าเนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภวิฒัน์ ชีแ้นะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏบิตัติน
ในทางทีค่วรจะเป็นโดยมพีืน้ฐานมาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มุง่เน้นการรอดพน้จากภยัและวกิฤต ิเพือ่ความมัน่คงและ
ความยัง่ยนืของการพฒันา ความพอเพยีงหมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจ าเป็นทีจ่ะต้องมี
ระบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ีและตอ้งประกอบไปดว้ยสองเงือ่นไข คอื เงือ่นไขความรู ้เงือ่นไขคุณธรรม  
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดงัน้ี 

ข้อท่ี 1. กรอบแนวคิด เป็นปรชัญาทีช่ีแ้นะแนวทางการด ารงอยู ่และปฏบิตัตินในทางทีค่วรจะเป็น โดยมพีืน้ฐาน

มาจากวถิชีวีติดัง้เดมิของสงัคมไทย สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชงิระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มุง่เน้นการรอดพน้จากภยั 
และวกิฤต เพือ่ความมัน่คง และความยัง่ยนืของการพฒันา 

ข้อท่ี 2. คณุลกัษณะ เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏบิตัตินไดใ้นทุกระดบั โดยเน้นการ

ปฏบิตับินทางสายกลาง และการพฒันาอย่างเป็นขัน้ตอน 
ข้อท่ี 3. ค านิยาม ความพอเพยีงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ ดงันี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีีไ่ม่น้อยเกนิไป และไมม่ากเกนิไปโดยไมเ่บยีดเบยีนตนเอง และ
ผูอ้ื่น เช่นการผลต ิและการบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณ 

2. ความมเีหตุผล หมายถงึ การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของความพอเพยีงนัน้ จะตอ้งเป็นไปอย่างมเีหตุผล  
โดยพจิารณาจากเหตุปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนค านึงถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท านัน้ ๆ อยา่งรอบคอบ 

3. การมภีูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวั หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบ และการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ 
ทีจ่ะเกดิขึน้โดยค านึงถงึความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกล ้และไกล 

ข้อท่ี 4. เง่ือนไข การตดัสนิใจและการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพยีงนัน้ ตอ้งอาศยัทัง้ความรู ้และ

คุณธรรมเป็นพืน้ฐาน 2 เงือ่นไข ดงันี้ 
1. เงือ่นไขความรู ้ประกอบดว้ย ความรอบรูเ้กีย่วกบัวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรอบดา้น ความ 

รอบคอบทีจ่ะน าความรูเ้หล่านัน้มาพจิารณาใหเ้ชื่อมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตัิ 
2. เงือ่นไขคุณธรรม ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้งประกอบดว้ย มคีวามตระหนกัในคุณธรรม มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  

และมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการด าเนินชวีติ 
ข้อท่ี 5. แนวทางปฏิบติั / ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั จากการน าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้คอื  

การพฒันาทีส่มดุล และยัง่ยนื พรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลงในทุกดา้น ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ความรู ้
และเทคโนโลยนีัน่คอื หลกัแนวคดิ และแนวทางเพื่อการปฏบิตั ิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล หรอืองคก์รต่างๆ สามารถปฏบิตัติามได้ 
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ตวัอย่าง โครงการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.ช่ือ     โครงการส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือความมัน่คงของครอบครวั และพฒันาอาชีพครอบครวัตาม 
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเครอืขา่ยองคก์รสตรหีมูบ่า้น (กสพม.) ต าบลหนองโพ 
  

2. หลกัการและเหตุผล 
เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาชีถ้งึแนวการด ารงอยู ่และปฏบิตัตินของประชาชนในทุกระดบัตัง้แต่ระดบั

ครอบครวั ระดบัชุมชนจนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันา และบรหิารประเทศใหด้ าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะ 
การพฒันาเศรษฐกจิเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภวิฒัน์ ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนี้ เป็นกรอบแนวความคดิ และทศิ
ทางการพฒันาระบบเศรษฐกจิมหภาคของไทย เพื่อมุง่สู่การพฒันาทีส่มดุล ยัง่ยนื และมภีูมคิุม้กนั เพื่อความอยูด่มีสีุข 
มุง่สู่สงัคมทีม่คีวามสุขอย่างยัง่ยนื หลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีงการพฒันาตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 
การพฒันาทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลาง และความไมป่ระมาท โดยค านึงถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล 
การสรา้งภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสนิใจ 
ประกอบกบัการด าเนินชวีติประจ าวนั ยอ่มมรีายรบั และรายจ่ายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ รายรบัไดม้าจากการท ามาหาเลีย้งชพี
ทัง้จากอาชพีหลกั และอาชพีรอง ส่วนรายจ่ายกไ็ดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ไดแ้ก่ค่าอุปโภค และบรโิภคทีจ่ าเป็นต่อการ
ด ารงชวีติ ซึง่ค่าใชจ้่ายเหล่านี้มจี านวนเพิม่สงูขึน้มาโดยตลอด และไมม่แีนวโน้มทีจ่ะลดลง การท าบญัชคีรวัเรอืนเป็น
บญัชทีีใ่ช ้ส าหรบับนัทกึรายได ้และรายจา่ยทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนัของเรา ว่าในแต่ละวนัเรามรีายไดเ้ขา้มาแลว้จา่ย
ค่าใชจ้่ายออกไปเท่าไร ปัจจุบนัยอดเงนิคงเหลอืมเีท่าไร ท าใหเ้กดิการวางแผนการใชจ้า่ยต่อไปอยา่งรอบคอบ ใชจ้า่ย
อยา่งพอเพยีงเท่าทีม่ ีอยา่งระมดัระวงัจงึสามารถลดค่าใชจ้า่ยทีไ่มจ่ าเป็นท าใหเ้กดิการประหยดัและการออม และหากมี
การใชจ้า่ยเท่าทีม่กีจ็ะไมก่่อใหเ้กดิหนี้สนิ จงึสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สนิได้อย่างยัง่ยนื เป็นผลใหเ้กดิภูมคิุม้กนัทีด่ใีน
การรบัการเปลีย่นแปลงทางการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต หากเกดิการตกงานหรอือุบตัเิหตุทีท่ าใหไ้มส่ามารถหา
รายไดม้าเลีย้งชพีตนเองและครอบครวัได้ 

ตามพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบลมอี านาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเองดงันี้  (๖) การส่งเสรมิ การฝึกและการประกอบอาชพี  (๑๖) การส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม
ของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองโพจงึจดัโครงการกจิกรรมส่งเสรมิการพฒันา
เศรษฐกจิเพื่อความมัน่คงของครอบครวั เกีย่วกบัการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีครอบครวัตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงเครอืขา่ยองคก์รสตรหีมูบ่า้น (กสพม) ต าบลหนองโพ ขึน้ 
  

3. วตัถปุระสงค ์
๑.เพื่อใหเ้ครอืขา่ยองคก์รสตรหีมูบ่า้น(กสพม.) ต าบลหนองโพเป็นแกนน าแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงมา

ประยกุตใ์ช ้เพื่อการพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนื 
          ๒.เพื่อใหร้าษฎรรูจ้กัการท าบญัชคีรวัเรอืน ท าใหเ้กดิการวางแผนการใชจ้่ายอย่างรอบคอบ 
 ๓. เพื่อเป็นศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง  
 ๔. เพื่อเป็นการส่งเสรมิอาชพีใหก้บัราษฎร เพื่อเพิม่พนูรายได้ 
 ๕. ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่       
4. เป้าหมาย 
         เครอืขา่ยองคก์รสตรหีมูบ่า้นต าบลหนองโพ และประชาชนผูส้นใจ หมู่ที ่๑ – ๓, ๕ – ๑๐ จ านวน  ๕๐  คน 
  
 

http://sufficiencyeconomy.panyathai.or.th/wiki/index.php/%C3%A0%C2%B9%E2%80%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8
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ตวัอย่าง โครงการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือ      โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลกัการและเหตุผล 

จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่11  ( พ.ศ. 2555- 2559  )  ยงัคงอญัเชญิ  ปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง   มาเป็นแนวทางปฎบิตัคิวบคู่ไปกบัการพฒันาแบบรูณาการเป็นองคร์วมทีม่คีนเป็น
ศูนยก์ลางพฒันาอยา่งจรงิจงั  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศใหเ้กดิความสมดุล  เป็นธรรม
และยัง่ยนืมุง่สู่   สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขรว่มกนั  อนัจะเป็นการเสรมิสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ประชาชนโดยถว้นหน้า
สมดงัพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภาวะการเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศไทยท า
ใหก้ารด ารงชวีติของคน ในสงัคมไทยไดน้ าเอาสิง่อ านวยความสะดวกในทุกๆดา้นเขา้มาใชใ้นชวีติประจ าวนั 
แมก้ระทัง่  สิง่อุปโภคและบรโิภคต่างๆลว้นอ านวยความสะดวกต่อคนไทยในสงัคมทัง้สิน้  ดว้ยเหตุผลขา้งตน้      
ท าใหก้ารใชช้วีติของคนไทยทีผ่่านมานัน้ถงึแมจ้ะไดร้บัความสะดวกสบายในเบือ้งตน้แต่สิง่ทีต่ามมาโดยไม่รูต้วัคอื
การด ารงชวีติประจ าวนัทีฟุ่่มเฟือยท าใหค้นในสงัคมตอ้งประสบกบัปัญหาการด ารงชวีติตามมา ฉะนัน้สิง่ทีจ่ะสามารถ
แกปั้ญหาการด ารงชวีติของคนในสงัคมไทย เรือ่งการใชจ้า่ยฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะรายจ่ายในครอบครวัใหม้รีายจ่าย
น้อยลงได ้คอืการด ารงชวีติอยา่งพอเพยีงตามแนวพระราชด าร ิ

ดงันัน้โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง  จงึเป็นโครงการหน่ึงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนโดยตรงเพราะไดฝึ้ก
ปฏบิตัจิรงิ  และสามารถน าไปประกอบอาชพีแบบยัง่ยนืได ้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครวั  และชุมชน โรงเรยีน
บา้นป่าบงจงึไดจ้ดักจิกรรมปลกูพชืผกัสวนครวัและผกัพืน้บา้น  การเพาะเหด็ฟาง  การท าไมก้วาดทางมะพรา้ว  
การท างานใบตองโดยการจดัท าโครงการน้ีขึน้ 
3.  วตัถปุระสงค ์

3.1 เพื่อตอ้งการศกึษากระบวนการพฒันาตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
3.2 เพื่อฝึกทกัษะอาชพีและมรีายไดร้ะหว่างเรยีน 
3.3 เพื่อน าผลผลติมาประกอบเป็นอาหารกลางวนัใหน้ักเรยีน 
3.4 เพื่อใหน้กัเรยีน รูจ้กัการใชช้วีติทีพ่อเพยีงมคีวามรูค้วามสามารถในกจิกรรมทีต่นเองสนใจ 

3. เป้าหมาย 
ดา้นปรมิาณ 

- บุคลากรในโรงเรยีนทุกคนมคีวามรูค้วามสามารถในการใชช้วีติอยา่งพอเพยีง 
- นกัเรยีนทุกคนกลา้แสดงออกตลอดจนไดฝึ้กทกัษะอาชพีและมรีายไดร้ะหว่างเรยีน 

ดา้นคุณภาพ 
 นกัเรยีนรูจ้กัการใชช้วีติทีพ่อเพยีงน าหลกัการไปปฏบิตัสิามารถลดรายจา่ยในครวัเรอืน 
ไดร้บัการฝึกทกัษะอาชพีและกลา้แสดงออก 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
นกกระเรียนกบัหมาป่า 

 

 นกกระเรยีนมองไปเหน็หมาป่านอนดิน้อย่างทุรนทุรายอยูท่ีก่ลางป่า จงึเดนิเขา้ไปถามไถ่
อยา่งเวทนาว่า“เจ้าเป็นอะไรหรือ”หมาป่าตอบว่า “ขา้กลนืชิน้เนื้อเขา้ไป แลว้กระดกูตดิคอ 
ของขา้ ท าอยา่งไรกไ็มอ่อก”หมาป่าบอกเเลว้กข็อรอ้งใหน้กกระเรยีนช่วยตนเเลว้ตนจะใหร้างวลัเป็น
การตอบเเทนนกกระเรยีนจงึมดุหวัของมนัเขา้ไปในปากหมาป่า เเละสามารถลว้งเอากระดกูออกมา
ไดส้ าเรจ็เมือ่นกกระเรยีนทวงถามถงึรางวลัของตน หมาป่ากค็ ารามว่า“ข้าไม่งบัคอเจ้า 
กดี็เเล้ว ยงัจะมาเอาอะไรจากข้าอีก เล่า” 
  
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าคนเลวมกัไมเ่หน็ความดขีองผูอ้ื่น 
 

 
นางแมวมีรกั 

 
นางเเมววงิวอนขอรอ้งต่อพระพรหมว่า“ขอใหท้่านโปรดเมตตา เสกใหห้มอ่มฉนักลายเป็นหญงิสาว
ดว้ยเถดิเพคะ หมอ่มฉนัหลงรกัชายหนุ่มผูน้ัน้เสยีเหลอืเกนิ”พระพรหมเกดิความสงสารเวทนาจงึเสก
ใหน้างเเมวกลายเป็นคน“ถ้าอยากเป็นคน กต้็องเป็นให้ตลอดนะ”พระพรหมตรสัเเลว้กค็อย
สอดส่องทพิยเนตรดนูางเเมวต่อไปวนัหน่ึงนางเเมวในร่างของหญงิสาวก าลงัพรอดรกักบัชายหนุ่ม 
อยา่งหวานชื่น ครัน้มหีนูตวัหนึ่งวิง่ผ่านมา หญงิสาวกก็ระโดดออกไปแลว้ตะครบุหนูตวันัน้มากนิ 
ในทนัใดพระพรหมจงึทรงใหห้ญงิสาวกลบัเป็นนางเเมวดงัเดมิ 
 
เร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าผูใ้ดจะละทิง้สนัดานเดมิเป็นเรือ่งยาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 
 

แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่8 เศรษฐกจิพอเพยีง แผนการจดักจิกรรมที ่27ชุมชนเรานี้ดจีงั 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิพฤตกิรรม 
ของลกูเสอืตามรายการต่อไปนี้ 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 ความสนใจและความตัง้ใจ   
2 การใหค้วามรว่มมอืแก่หมูค่ณะ   
3 ลกูเสอืแต่ละคนในหมูเ่สนอแนวคดิในการพฒันา บา้น / โรงเรยีน / ชุมชน 

เลอืกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  มาอยา่งน้อยคนละ  1 เรือ่ง   
  

4 ลกูเสอืในหมูร่ว่มกนัพจิารณาและอภปิรายเพื่อคดัเลอืกแนวทางในการ
พฒันา บา้น / โรงเรยีน /ชุมชน  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  

5 ใหล้กูเสอืแต่ละหมูน่ าแนวทางในการพฒันาทีไ่ดค้ดัเลอืกแลว้มาจดัท า
โครงการในการพฒันา โดยตอ้งปฏบิตัอิยา่งน้อย 3 ครัง้  ภายใน
ระยะเวลา  30  วนั   

  

6 ลกูเสอืสามารถน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มาใชใ้นการพฒันา
ชุมชน 

  

7 ใหล้กูเสอืแต่ละหมูน่ าบอรด์มาจดัแสดงผลการปฏบิตัติามโครงการพฒันา
บา้น / โรงเรยีน/ชุมชน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

  

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 3  ขอ้ 4  ขอ้ 5  ขอ้ 6ขอ้ 7 และขอ้ อื่นๆ อกี 1 ขอ้   
        รวม  6  ขอ้ขึน้ไป ถอืว่าผา่นเกณฑก์ารประเมนิ 

 
สรปุผลการประเมินผ่าน    ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 9  การฝึกเป็นผู้น า 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 28   ผูน้ าท่ีดี      เวลา  1  ชัว่โมง 
 

1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ลกูเสอืสามารถอธบิายความหมายและคุณสมบตัขิองผูน้ าได ้
2.  เน้ือหา  

ผูน้ า (Leader)หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสามารถในการทีจ่ะท าใหอ้งคก์ารด าเนินไปอยา่ง
กา้วหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใชอ้ทิธพิลเหนือทศัคตแิละการกระท าของผูอ้ื่น 

ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถงึ กระบวนการในการแนะแนวและน าทางพฤตกิรรมของ
คนในสภาพของการท างาน ผูน้ าอาจจะเป็นบุคคลทีม่ตี าแหน่งอยา่งเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการก็
ได ้ซึง่เรามกัจะรบัรูเ้กีย่วกบัผูน้ าทีไ่มเ่ป็นทางการอยูเ่สมอ เนื่องจากบุคคลนัน้มลีกัษณะเด่นเป็นที่
ยอมรบัของสมาชกิในกลุ่ม ท าใหส้มาชกิแสดงพฤตกิรรมทีม่นี ้าหนกัและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้
ภาวะผูน้ าในการปฏบิตักิารและอ านวยการโดยใชก้ระบวนการตดิต่อสมัพนัธก์นั เพื่อมุง่บรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม  
3.  ส่ือการเรียนรู้  

3.1 แผนภมูเิพลง 
3.2 ใบความรู ้ 
3.3แบบทดสอบภาวะความเป็นผูน้ า 
3.4เรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์   

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

  1)  ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืแต่ละคนในกองท าแบบทดสอบภาวะความเป็นผูน้ า ภายใน 
    เวลา 10 นาท ี 
  2) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหล้กูเสอืส ารวจค าตอบของตนเอง จากนัน้ผูก้ ากบัแปลค่าใหล้กูเสอืทราบ 
  3) ผูก้ ากบัลกูเสอืใหต้วัแทนแต่ละหมูม่ารบัใบความรูเ้รือ่ง ลกัษณะของผูน้ าทีด่ ี 
  4) ผูก้ ากบัลกูเสอืน าลกูเสอืสนทนา และสรปุในหวัเรือ่งของลกัษณะของผูน้ าทีด่ ีมอียา่งไรบา้ง 

4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืเล่าเรือ่งสัน้ทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล  
 สงัเกต การมสี่วนรว่มท ากจิกรรม และการแสดงออก  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 28 
 

 
เพลง 

จบัมือ 
 

    จบัมอืกนัไวใ้หม้ัน่คง เพื่อความยนืยงสามคัค ีรกักนัปรองดองเหมอืนน้องพี ่ 
 เพื่อความสามคัคมีรีว่มกนั โกรธกนัมนัรา้ยเป็นสิง่เลวเปรยีบดงัเปลวเพลงิรอ้นไฟนัน่  
 เผาใจใหม้คีวามไหวหวัน่ จบัมอืยิม้ใหก้นัเป็นสิง่ด  ี

 

 
เกม 

น าทาง 
วิธีเล่น 

1. ใหล้กูเสอืคนหนึ่งปิดตาไวจ้ากนัน้ใหล้กูเสอือกีคนน าของทีเ่ตรยีมไวไ้ปซ่อนยงัจุดๆหนึ่ง  
2. จากนัน้ใหค้นทีปิ่ดตานัน้เปิดตาและออกคน้หาว่าของนัน้ซ่อนอยูท่ีไ่หน ลกูเสอืคนอื่นจะ

บอกทศิทางของสิง่ของนัน้ไดโ้ดยพดูเพยีงว่า ซา้ยขวา หนัหลงั บอกสิง่ของนัน้ใหก้บัผูค้น้หา 
 การตดัสินผูค้น้หาจะตอ้งเดนิไปตามทศิทางทีล่กูเสอืบอกจนกว่าจะคน้พบสิง่ของนัน้แลว้ก็
เปลีย่นคนอื่นเขา้มาหาของบา้ง 
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ใบความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลกัษณะของผูน้ าท่ีดี 
 

ผูน้ า (Leader)หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามสามารถในการทีจ่ะท าใหอ้งคก์ารด าเนินไปอยา่งกา้วหน้าและบรรลุเป้าหมาย 
โดยการใชอ้ทิธพิลเหนือทศัคตแิละการกระท าของผูอ้ื่น 
ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถงึ กระบวนการในการแนะแนวและน าทางพฤตกิรรมของคนในสภาพของการท างาน  
ผูน้ าอาจจะเป็นบุคคลทีม่ตี าแหน่งอยา่งเป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการกไ็ด ้ซึง่เรามกัจะรบัรูเ้กี่ยวกบัผูน้ าทีไ่มเ่ป็น
ทางการอยูเ่สมอ เนื่องจากบุคคลนัน้มลีกัษณะเด่นเป็นทีย่อมรบัของสมาชกิในกลุ่ม ท าใหส้มาชกิแสดงพฤตกิรรมทีม่ ี
น ้าหนกัและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใชภ้าวะผูน้ าในการปฏบิตักิารและอ านวยการโดยใชก้ระบวนการตดิต่อสมัพนัธก์นั 
เพื่อมุง่บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  
 

คณุลกัษณะของผูน้ า 10 ประการ 
1. กลา้เปลีย่นแปลง  
2.มจีติวทิยา  มมีนุษยสมัพนัธ ์ 

 3. จงูใจคนไดด้ ี 
4.มคีวามรบัผดิชอบสงู  

5. มทีัง้ความยดืหยุ่นและเดด็ขาด  
6. มทีัง้ความรอบรู ้  มสีงัคม  
7.เป็นนกัประสานงานทีด่ ี 
8.มคีวามกระตอืรอืรน้  
9.ท างานเคยีงขา้งลกูน้อง  
10. มคีวามน่านบัถอื  
ต้อง สงัเกตการณ์ท างานของลกูน้องแต่ละคนในทมีงานดว้ยว่ามใีครก าลงัเอาเปรยีบเพื่อนอยูห่รอืไม่   เพราะ

บางคนอาจชอบอู ้ ท างานน้อยปล่อยใหเ้พื่อนคนอื่นเหนื่อยมากกว่า  ซึง่กรณอีย่างนี้หวัหน้างานตอ้งสงัเกตดว้ย 
ตนเองดว้ย   คนท างานหนักบางคนอาจจะไมใ่ช่คนทีช่อบฟ้องแมเ้มือ่ถูกเอาเปรยีบ  
          อย่าใส่ใจ ความผดิเลก็ๆ  น้อย  ทีเ่รารูด้วี่าเป็นเรือ่งการเมอืง  เช่น   ลกูน้องลาป่วยทัง้ๆ ทีไ่มไ่ดป่้วยจรงิ    
เรากไ็ม่จ าเป็นตอ้งไปสบืคน้ว่าท าไมเขาตอ้งโกหกตราบใดทีเ่ขายงัคงตัง้ใจท างาน   เวน้แต่ว่าบุคคลนัน้มที่าจะขายไอเดยี
ภายในองคก์รใหบ้รษิทัอื่นๆ   หรอืมพีฤตกิรรมส่อใหเ้หน็มาก่อนว่าไมเ่อาใจใส่ในงาน   กรณเีช่นนัน้จงึค่อยตรวจสอบ
เขาอยา่งจรงิจงั 

พยายาม วางแผนงานล่วงหน้า   เพื่อจะไดม้องเหน็แนวโน้มของการตดัสนิใจได ้  เลีย่งการตดัสนิใจอย่าง
เรง่ด่วนส าหรบัอุปสรรคทีเ่กดิขึน้เพราะวางแผนงานผดิพลาด  

อย่ามุ่งเน้น แต่การสรา้งงาน ตอ้งเรยีนรูเ้รือ่งของกระแสความตอ้งการของหน่วยงานอื่นและบรรดาคู่แขง่อื่นๆ
ดว้ย  โดยไมน่ึกถงึผลกระทบทีจ่ะตามมาว่าจะเกดิผลอย่างไร 
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หวัหน้า คอื  ผูจ้บัผดิแทนองคก์รว่าบุคลากรคนใดท างานดว้ยความรกัองคก์ร   คนใดท างานดว้ยเพราะมไีฟ
แห่งการสรา้งสรรค ์   คนใดมุง่มัน่เพื่อผลประโยชน์ขององคก์ร   และคนใดท างานเพยีงเพื่อใหม้งีานท า  

พิจารณา ส่งเสรมิลกูน้องทีม่คีวามขยนั  และมอุีปนิสยัใจคอด ี  แมว้่าฝีมอืการท างานอาจจะไมโ่ดดเด่น
นกั  ควรหาทางส่งเขาไปฝึกอบรมการสนบัสนุน   คนนิสยัดยีอ่มเป็นประโยชน์แก่องคก์รมากกว่าสนบัสนุนคนทีท่ างาน
ไดด้แีต่มไิดเ้ป็นทีช่ื่นชมของของทุกคนนกั  

ความโกรธ    ความเสยีใจ  คนเป็นหวัหน้าทมีตอ้งแสดงออกแต่น้อยหากอยูใ่นทีท่ างาน   ไมม่ลีกูน้องคนใดจะ
นบัถอืศรทัธาผูจ้ดัการทีอ่่อนแอและอ่อนไหวจนเกนิไป  

อย่าปกปิดความผิด ของลกูน้อง  เมือ่งานผดิพลาดกต็้องช่วยกนัรบัผดิชอบและแก้ไข   แต่ไมใ่ช่ช่วยกนัปิดไว้
ไมใ่หผู้บ้รหิารระดบัสงูรบัรูว้่าเกดิการผดิพลาดในผลงาน ตอ้งกลา้จะรบัผดิขณะเดยีวกนักต็อ้งแจง้ใหผู้บ้รหิาร  ทราบถงึ
แนวทางการป้องกนัการเกดิปัญหาเช่นน้ีทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้  

เป็นหวัหน้างาน ทีเ่ทีย่งธรรมอย่ามอีคตกิบัลกูน้องเพราะมนัจะน าไปสู่การตดัสนิใจดว้ยอคตเิมือ่มปัีญหา
เกดิขึน้อยา่ลุ่มหลงในการการยกยอปอปัน้   หวัหน้าทีห่เูบายอ่มก ากบัควบคุมทมีใหส้รา้งผลงานทีด่ไีดย้าก  

แนะน า ลกูน้องคนใหมใ่หทุ้กคนในทมีงานไดรู้จ้กั แลว้ใหค้นพาเขาไปดสู่วนต่างๆ   ของบรษิทัใหท้ัว่ถงึ   มวิ่า
จะเป็นหอ้งน ้า   มมุกาแฟ   หรอืทีจ่อดรถ   ควรตอ้นรบัและดแูลคนใหมอ่ย่างด ี แมว้่าเขาจะอยูใ่นฐานะลกูจา้งชัว่คราว
หรอืเดก็ฝึกงานกต็าม  

พาทีมงาน ไปเลีย้งอาหารกลางวนัหรอือาหารเยน็ “ เลีย้งส่ง ”   หรอื  “ เลีย้งอ าลา ”   ในยามทีค่นในทมีงาน
ลาออก   อยา่ลมืรว่มกนัเขยีนอวยพร  ในการด์ใบเดยีวกนั   หรอืาจรวมกนัซือ้ของขวญัพเิศษสกัชิน้ใหเ้ขา  เพื่อทุกคน
จะไดส้นิทสนมรกัใครก่นัด ี  

ท าตวัเป็นตวัอย่าง ทีด่กีบัลกูน้องในทุกๆ   ดา้น   ไมว่่าจะเป็นการแต่งตวั   การวางตวั   ความเอาใจใส่ใน
การท างาน    ความมอีารมณ์ขนั   การสรา้งสรรคบ์รรยากาศการท างานใหม้สีสีนั   และการท างานโดยมุ่งหวงั   ความ
เป็นเลศิในผลของงาน  

คนท างาน ยอ่มรูถ้งึขัน้ตอนการท างานและปัญหาต่างๆ   ไดเ้ป็นอยา่งดผีูเ้ป็นหวัหน้า      ควรหาโอกาสลงไป
รว่มช่วยงานของลกูน้อง   แต่ละคนบา้งหากมโีอกาส   เพื่อจะไดม้องเหน็ปัญหาว่าควรจะบรหิารงานนัน้อย่างไรใหถู้ก
ทาง   และควรเปิดโอกาสใหพ้วกเขาไดร้ว่มเสนอแนะการปรบัปรงุแกไ้ขวธิกีารท างานบางประการทีพ่วกเขายอ่มเขาใจ
ในสภาวะต่าง ๆ ไดด้กีว่าเรา  

หวัหน้างาน มหีน้าทีโ่ดยตรงทีจ่ะคอยไกล่เกลีย่   ประนีประนอม  คนในทมีงานทีม่คีวามขดัแยง้กนั  อยา่ปล่อย
ใหเ้ขาไมพ่อใจกนัในขณะทีต่อ้งท างานร่วมกนั  ถา้มปัีญหาของความขดัแยง้คอนขา้งจะรุนแรงเกนิความสามรถของคุณ
กใ็หน้ าความไปปรกึษาผูบ้รหิารระดบัสงูเพื่อใหเ้กดิการพจิารณานาหนทางแกไ้ขอย่างยตุธิรรม   ต่อคู่กรณทีัง้สอง  

เข้าร่วม รบัการอบรมทกัษะผูน้ าและศลิปะของการบรหิารงาน   เพื่อเพิม่ศกัยภาพใหก้บัตนเอง   อยา่คดิว่า
เวลามน้ีอยถา้คุณไมส่ามรถบรหิารเวลาของตนเองไดแ้ละไมเ่หน็ความส าคญัของการพฒันาตนเอง   กแ็สดงว่าคุณยงั
ไมใ่ช่ผูน้ าทีด่นีกั  

สรปุได้ว่า   การทีจ่ะเป็นผูน้ าทีด่ ี จะตอ้งยดึใน หลกั  10   ประการนี้  เพื่อการบรหิารในแต่ละหน่วยงาน  แต่
ละองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพ  พรอ้มทัง้การไดร้บัความรกั  และความไวเ้นื้อเชื่อใจจากผูร้ว่มงาน  และหวงัเป็นอยา่งยิง่
ว่าจะเป็นแนวทางดทีีส่ าหรบัผูท้ีจ่ะกา้วเป็นผูบ้รหิาร  หรอืผูท้ีเ่ป็นอยูแ่ลว้  น าไปปฏบิตัหิรอืน าไปปรบัใช ้ เพื่อการ
บรหิารงานในหน่วยงานใหป้ระสบความส าเรจ็ในอนาคต 
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แบบทดสอบ ภาวะความเป็นผูน้ า 
 
 

ค าสัง่  ใหล้กูเสอืเลอืกค าตอบเพยีงขอ้เดยีวทีต่รงกบัความคดิของลกูเสอืทีสุ่ด 
 

1. “สถานภาพ”มีความส าคญักบัคณุอย่างไร?  
a. ส าคญัมาก คุณชอบทีจ่ะรูส้กึว่าตนเองอยูใ่นล าดบัสงูสุดของสงัคม 
b. ค่อนขา้งส าคญั คุณรูส้กึดทีีไ่ดอ้ยูท่่ามกลางฝงูชน 
c. เป็นเรือ่งคุณภาพของความสมัพนัธม์ากกว่าว่าคุณอยูต่รงไหนของความสมัพนัธน์ัน้ 
d. ไมส่ าคญัเลย คุณแค่ตอ้งการความกา้วหน้าและประสบความส าเรจ็ 
 

2. ในวยัเดก็คณุอยู่ล าดบัไหนของกลุ่มเพ่ือน ? 
a. ผูน้ ากลุ่มทีทุ่กคนต่างกลวั 
b. ผูม้คีวามสนุกสนาน เป็นทีช่ื่นชอบของทุกคน 
c. นกัคดิทีทุ่กคนรบัฟัง 
d. เงยีบขรมึ ไมม่ใีครสงัเกตเหน็เลย 
 

3. เม่ืออยู่ท่ีส านักงาน คณุเป็นคนท่ีเสนอแนวคิดหรือค าแนะน าใหม่ๆ หรือไม่ ? 
a. ตลอดเวลา คุณตอ้งการใหทุ้กคนรูว้่าคุณคดิอยา่งไร 
b. ค่อนขา้งจะบ่อยครัง้ แต่ไมไ่ดต้ลอดเวลาเพราะอาจท าใหใ้ครบางคนไมพ่อใจ 
c. บ่อยครัง้ แต่มคีวามระมดัระวงัในบางประเดน็เรื่องความเป็นส่วนบุคคลและการเมอืง 
d. นาน ๆ ครัง้เนื่องจาก “หากสิง่นัน้เป็นสิง่ผดิหล่ะ?”  
 

4. หากเพ่ือร่วมงานของคณุโดนต าหนิเร่ืองรายงานท่ีไม่มีคณุภาพ คณุจะท าอย่างไร ?  
a. บอกพวกเขาในสิง่ทีพ่วกเขาควรจะรูม้ากขึน้ 
b. พาพวกเขาออกไปสงัสรรคห์ลงัเลกิงาน 
c. เสนอตวัช่วยตรวจรายงานใหใ้นครัง้ต่อไป 
d. หลกีเลีย่งพวกเขา เพราะคุณมสีิง่ทีต่อ้งท ามากอยูแ่ลว้ 
 

5. คณุได้รบัความเหน็ท่ีไม่ดีกลบัมา คณุจะตอบสนองอย่างไร ?  
a. รูส้กึโกรธและปกป้องตวัเอง 
b. รบัฟังอย่างตัง้ใจแต่มคีวามรูส้กึผดิหวงัออกมา 
c. พจิารณาถงึสิง่ทีคุ่ณจะตอ้งเปลีย่นแปลง และวธิใีนการปรบัปรงุ 
d. ถอนหายใจแลว้คดิว่า “นี้แหละตวัคุณ” 
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6. “อีคิว” มีความหมายกบัคณุอย่างไร?  
a. ไมม่ ีเพราะเป็นแค่ความนิยมในการบรหิารจดัการ และจะหายไปเมื่อไมไ่ดร้บัความนิยม 
b. จะถอืเป็นความผดิหากมกีารอนุญาตใหห้วัเราะไดใ้นเวลาท างาน 
c. เป็นความใส่ใจถงึความรูส้กึของเพื่อนรว่มงาน 
d. เป็นสิง่ทีคุ่ณพยายามจะเขา้ใจในอารมณ์ของเจา้นายคุณ 
 

7. เม่ือคณุเผชิญหน้ากบัปัญหาท่ีต้องได้รบัการแก้ไขคณุจะท าอย่างไร ?  
a. เสนอวธิแีกไ้ขวธิเีดยีวและบอกว่าเป็นวธิทีี่ถูกตอ้งแลว้ 
b. เสนอหากวธิกีารแกไ้ขที่มคีวามเป็นไปไดแ้ละขอใหค้นอื่นออกความคดิเหน็ 
c. ท าการระดมสมองกบัเพื่อรว่มงาน 
d. ขอค าแนะน าจากผูจ้ดัการหรอืหวัหน้า 
 

8. หากเจ้านายขอให้คณุท าบางส่ิงท่ีเกินความสามารถคณุจะท าอย่างไร ? 
a. รบัมาดว้ยความเตม็ใจ เพราะคุณสามารถท าไดทุ้กอยา่ง 
b. ท าอย่างเตม็ความสามารถ และไมต่ าหนิตวัเองหากเกดิผดิพลาด 
c. รบัมา แต่ถามถงึวธิกีารและความช่วยเหลอืที่มากกว่านัน้ 
d. รบัมาและท าเงยีบเฉย สุดทา้ยถงึสารภาพออกมาว่าคุณไมค่ดิว่าจะสามารถจดัการได้ 
 

9. การกระจายอ านาจหรือการแบ่งงานกนัท าคืออะไร ? 
a. การเสยีเวลา ไมม่ใีครสามารถท าไดด้เีท่าคุณ ดงันัน้คุณตอ้งท าดว้ยตวัคุณเอง 
b. เป็นวธิทีีง่า่ยในการแบ่งภาระงาน 
c. เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการสรา้งโอกาสในการเรยีนรูใ้หมส่ าหรบัคนอื่น 
d. เป็นบางสิง่ทีคุ่ณตอ้งรบัเป็นคนสุดทา้ยเสมอ 
 

10. “การเปล่ียนแปลง” มีความหมายกบัคณุอย่างไร? 
a. บางสิง่บางอย่างทีส่ามารถควบคุมได ้
b. เป็นโอกาสทีทุ่กสิง่ทุกอย่างสามารถเกดิขึน้ได้ 
c. เป็นโอกาสในการสรา้งความก้าวหน้า 
d. บางสิง่บางอย่างทีจ่ะตอ้งไปกบัมนั 
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เฉลยค าตอบ 
หากค าตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ a  
คุณมคีวามเป็นผูน้ าโดยก าเนิด เพยีงแต่รอใหถ้งึงานที่เหมาะสมกบัคุณเสยีก่อน คุณมคีวามแขง็แกรง่ กลา้ตดัสนิใจ
และเป็นนกัปกครองทีด่ ีทุกคนทีอ่ยูร่อบตวัคุณใหค้วามเคารพนับถอืคุณ หรอือยา่งน้อยนัน้เป็นสิง่ทีคุ่ณคดิอยูเ่สมอ 
แต่ในโลกแห่งความเป็นจรงิสถานการณ์อาจแตกต่างออกไป ความเยอ่หยิง่ ความมุทะลุดุดนัและความเป็น
เอกาธปิไตยทีคุ่ณม ีมนัเป็นรปูแบบทีล่า้สมยัไปแลว้ คุณควรฉลาดทีจ่ะไมล่งโทษผูค้นทีไ่มไ่ดเ้หน็เหมอืนกบัคุณ และ
ควรเปิดโอกาสใหก้บัคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีอ่ยู่รอบตวัคุณ 
 
หากค าตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ b  
คุณมศีกัยภาพทีด่ใีนการเป็นผูน้ า คุณสนบัสนุนและรบัฟังคนรอบขา้ง คุณเป็นคนที่อยูเ่คยีงขา้งและมคีวามคดิรเิริม่ 
สิง่เหล่านี้เป็นสิง่ทีด่สี าหรบัคุณในอนาคต แต่คุณเอาชนะสิง่ทีอ่าจเป็นขอ้บกพรอ่งหรอืขอ้ผดิพลาดรา้ยแรงในหน้าที่
การท างานเพยีงเพื่อตอ้งการเป็นทีช่ื่นชอบนัน้ กไ็มถ่อืว่าผดิ แต่หากคุณท าเพยีงเพื่อใหไ้ดช้ื่อว่าเป็นเพื่อนทีด่ทีีส่ดุ
ส าหรบัทุกคน คุณกอ็าจไดร้บัความยากล าบาก ลองพยายามเผชญิหน้าความขดัแยง้ดว้ยความอ่อนไหวและซื่อสตัย ์
ผูค้นรอบขา้งอาจนบัถอืและเคารพคุณมากขึน้ 
 
หากค าตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ c  
คุณเป็นนกับรหิารจดัการ และคุณตอ้งการขึน้ไปใหส้งูกว่านี้กต็อ้งมคีวามสามารถใหม้ากกว่านี้ คุณเป็นคนทีม่ ี
ความคดิสรา้งสรรค ์เดด็ขาด และใส่ใจ คุณสามารถรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัและสนุกกบัการเป็นหวัหน้าพวกเขา ค ามัน่
สญัญาส่วนใหญ่เป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรบัคุณในการใชค้วามสามารถของคนอื่น คุณมคีวามคาดหวงัทีส่งูกบัพวกเขา
และเป็นไปไดว้่าสงูกว่าทีพ่วกเขาคดิถงึตวัคุณเสยีอกี และดเูหมอืนว่าคุณเตรยีมตวัพรอ้มที่จะท าในสิง่ทีคุ่ณสามารถ
ช่วยใหพ้วกเขารูถ้งึศกัยภาพของพวกเขาเอง ทกัษะดา้นการบรหิารจดัการที่คุณมทีัง้หมดน้ีเป็นสิง่ทีอ่งคก์รสมยัใหม่
ก าลงัมองหามากทีสุ่ด 
 
หากค าตอบส่วนใหญ่คือ ข้อ d  
คุณมคีวามฉลาดเพยีงพอที่จะรูว้่าคุณเหมาะกบัการเป็นสมาชกิในทมีมากกว่าการเป็นผูน้ าหรอืหวัหน้าทมี คุณชอบ
ทีจ่ะฟังแนวความคดิมากกว่าการสัง่ และคุณชอบทีจ่ะลงมอืท ามากกว่าท าการตดัสนิใจ สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ไมไ่ดเ้ป็น
สิง่ทีไ่มด่ ีเพราะในโลกแห่งความเป็นจรงิแลว้คงเป็นไปไมไ่ดท้ี่จะมแีต่ผูน้ าและไม่มผีูต้ามเลยนอกจากนี้คุณยงัเป็น
สมาชกิในทมีทีม่คีวามหนกัแน่น น่าเชื่อถอื และซื่อสตัย ์แต่พงึระวงัถงึความยนิยอมของคุณต่อผูอ้ื่น คุณไมไ่ดเ้ป็น
คนทีช่อบประจบสอพลอ และในตอนน้ีคุณควรเตรยีมพรอ้มที่จะท าในสิง่ทีคุ่ณตอ้งการ 
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เร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
นกขม้ินน้อยผู้อารี 

 
  ครัง้หนึ่งนานมาแลว้ ในเมอืงพาราณส ีมนีกขมิน้ตวัหนึ่งอาศยัอยูใ่นป่าท ารงัอยู่บนต้นไม้
ตน้หน่ึง โดยเลอืกเอาตรงง่ามไมส้งูๆ คุม้แดดคุม้ฝนและค่อนขา้งปลอดภยัจากอนัตรายทีจ่ะมาจาก
สตัวร์า้ยและคนรา้ยเจา้นกขมิน้เหลอืงอ่อนนอนอยู่บนรงัอยา่งสงบสุขเรือ่ยมา 
  คราวหนึ่งเกดิฝนตกชุกตดิต่อกนัมาหลายวนั จนน ้าฉ ่าฟ้า ชุ่มแผ่นดนิไมว่่าฝนจะตก 
หนกัหนาขนาดไหน กไ็มท่ าใหเ้จา้นกขมิน้เดอืดรอ้นอะไรเลยเพราะรงัของมนั คุม้ครอง ป้องกนัลม
และฝนไดเ้ป็นอย่างดทีีใ่กล ้ๆ รงัของนกขมิน้ มลีงิตวัหนึ่ง นัง่หลบฝนอยูแ่ต่กห็ลบไมพ่น้ มนัเปียก
ปอนไปทัง้ตวั นัง่สัน่งนังกจนนกขมิน้อดสงสารไมไ่ด ้จงึรอ้งถามว่า“พีล่งิจ๋า.. ท่านพีม่ลีกัษณะเหมอืน
อยา่งมนุษยแ์ต่ท าไมจงึไมส่รา้งบา้นอยูอ่ย่างมนุษยล์ะจ๊ะ มาทนตากฝนอยู่ท าไม”ลงิตอบนกขมิน้น้อย
ว่า”เมือ่ก่อนน้ีฉนัอาศยัอยูใ่นถ ้า ซึง่มทีัง้อาหารและน ้าอยู่รอบ ๆ บรเิวณถ ้า…แต่ตอนน้ีไดม้ลีงิแมล่กู
อ่อนหลายตวัมาอาศยัอยู.่.ฉันสงสารแมล่กูอ่อนเหล่านัน้ไมอ่ยากแยง่อาหาร…ฉันกต็อ้งออกมาหาที่
อยูใ่หม ่แต่ยงัไมท่นัไดท้ าทีอ่ยูอ่าศยัเลย…ฝนกต็กหนกัมาหลายวนัแลว้ แต่ถา้ฝนหยดุ…ฉนัอยากจะ
ท าทีอ่ยูใ่กล้ๆ  กบัเจา้ไดไ้หม!”นกขมิน้น้อยตอบว่า 
“ไดซ้จิ๊ะพีล่งิ เพราะฉันกอ็ยู่ตวัเดยีว..จะไดม้เีพื่อน..พ่อกบัแมข่องฉนัตายหมดแลว้”ลงิดใีจ และลงมอื
ท าทีอ่ยูอ่าศยัใกลก้บัรงัของนกขมิน้จากนัน้มา ลงิกบันกขมิน้กเ็ป็นเพื่อนทีด่ต่ีอกนัช่วยกนัคดิ
แกปั้ญหาหรอืเมือ่มคีวามทุกข…์กป็รกึษารว่มกนัคดิแก้ปัญหา 
 
นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่าการมปัีญญาและมเีพื่อนทีด่ ีสามารถแกปั้ญหา…หรอืทุกขท์ีเ่กดิขึน้ได้ 
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แบบสงัเกตการปฏิบติักิจกรรม 
แผนการจดักจิกรรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ เครือ่งหมายลูกเสอืหลวง ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
หน่วยที ่9 การฝึกเป็นผูน้ า       แผนการจดักจิกรรมที ่28ผูน้ าทีด่ ี 
ค าช้ีแจง หลงัจากลกูเสอืปฏบิตักิจิกรรมแลว้ ใหผู้ก้ ากบัท าเครือ่งหมาย  ประเมนิพฤตกิรรม 
ของลกูเสอืตามรายการต่อไปน้ี 
ชื่อ............................................................................................................................................. 
ขอ้ที ่ รายการประเมนิ ผ่าน ไมผ่่าน 
1 สงัเกตความสนใจและความตัง้ใจ   
2 การใหค้วามรว่มมอืในการจดักจิกรรม   
3 ลกูเสอืท าแบบทดสอบภาวะความเป็นผูน้ า ภายในเวลา 10 นาท ี   
4 ลกูเสอืส ารวจค าตอบของตนเอง (จากนัน้ผูก้ ากบัแปลค่าใหล้กูเสอืทราบ)   
5 ลกูเสอืศกึษาใบความรูเ้รือ่ง ลกัษณะของผูน้ าทีด่ ี   
6 การสนทนาและการสรุปในหวัเรือ่งของลกัษณะของผูน้ าทีด่ ีมอีย่างไรบา้ง   
7 ลกูเสอืสามารถบอกความหมายของผูน้ า (Leader)และภาวะผูน้ า 

(Leadership) 
  

8 ลกูเสอืสามารถบอกคุณสมบตัขิองผูน้ า (Leader) และภาวะผูน้ า 
(Leadership) 

  

 
เกณฑก์ารประเมิน   ผ่านการประเมนิขอ้ 7  ขอ้ 8  และขอ้ อื่นๆ อกี 3 ขอ้   
        รวม  5 ขอ้ขึน้ไป ถอืว่าผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 

 
สรปุผลการประเมินผ่าน    ไมผ่่าน 

 
 

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

ผูป้ระเมนิ 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เคร่ืองหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยท่ี 10   ประเมินผล 
แผนการจดักิจกรรมท่ี  29   การประเมินผล     เวลา   1  ชัว่โมง 

 
1.  จดุประสงคก์ารเรียนรู้  

1.1 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิผลเพื่อการตดัสนิผลการผ่าน ไมผ่่านกจิกรรมได ้
1.2 เพื่อใหล้กูเสอืเขา้ใจการประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติทีล่กูเสอืไดร้บัการพฒันาได ้
1.3 เพื่อใหล้กูเสอืเตรยีมความพรอ้มรบัการประเมนิตามวธิกีารของผูก้ ากบักองลกูเสอืได ้

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

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

4.1 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายหลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามทีห่ลกัสตูรแกนกลาง 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดเพื่อตดัสนิการจบการศกึษา 
4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอือธบิายถงึพฤตกิรรมของลกูเสอืทีไ่ดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติผ่าน 
 กจิกรรมลกูเสอื 
4.3 ลกูเสอืประเมนิความพรอ้มของตนเองเพื่อรบัการประเมนิและวางแผนพฒันาตนเอง 
 ในส่วนทีไ่ม่มัน่ใจ 
4.4 ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5 ผูก้ ากบัลกูเสอืนดัหมายและด าเนินการประเมนิ 

5.  การประเมินผล 
 5.1สงัเกตจากผลการประเมนิตนเองของลกูเสอื 
 5.2 สงัเกตความมัน่ใจและการยนืยนัความพรอ้มของลกูเสอื 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 29 
 

1. การประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 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 
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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 าช้ีแจง   ใหผู้ต้อบท าแบบประเมนิทุกขอ้โดยแต่ละขอ้ใหท้ าเครือ่งหมาย/ ลงในช่องทีต่รงกบัความ 
    เป็นจรงิ 
 
2.1  พฤติกรรมลกูเสือส ารองท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

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

  

4.  ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพและไมเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคตดิต่อ 
ตามฤดกูาล 

  

5.  ลกูเสอืรูจ้กัรกัษาสุขภาพและปฏเิสธสิง่เสพตดิ   

6.  ลกูเสอืรูจ้กัแกปั้ญหาเฉพาะหน้าหรอืใหก้ารช่วยเหลอื/ แจง้เหตุเมือ่ประสบเหตุ
วกิฤต 

  

7. ลกูเสอืมสี่วนสงูและน ้าหนกัตามเกณฑม์าตรฐาน   

8. ลกูเสอืมทีกัษะในการสื่อสารไดถู้กกาลเทศะและไมก่้าวรา้วรุนแรง   
 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 

☺   
ฉนัมทีกัษะชวีติ 

 
ฉนัจะมทีกัษะชวีติ 

ถา้แกไ้ขปรบัปรงุพฤตกิรรม 
ฉนัตอ้งพฒันาตนเองอกีมาก 
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2.2 พฤติกรรมลูกเสือสามญัท่ีคาดหวงั 
 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลกูเสอืมทีกัษะในการปฏบิตักิจิกรรมกลางแจง้   

2. ลกูเสอืรว่มกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์   

3. ลกูเสอืช่วยตนเองและครอบครวัได ้   
4. ลกูเสอืไมม่ปัีญหาทนัตสุขภาพ ไมด่ื่มน ้าอดัลมขนมกรบุกรอบ 
ไมร่บัประทานขนมหวานเป็นประจ า 

  

5. ลกูเสอืรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และไมต่ดิเกม   

6. ลกูเสอืประพฤตตินเหมาะสมกบัเพศและวยัมทีกัษะการสรา้ง 
สมัพนัธภาพและการสื่อสารไมก่า้วรา้วรุนแรง 

  

7. ลกูเสอืแสดงออกถงึความซื่อสตัย ์รูจ้กัแกปั้ญหา หรอืใหค้วาม 
ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

  

8. ลกูเสอืมนี ้าหนกัและส่วนสงูตามเกณฑม์าตรฐาน   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

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

รายการประเมิน 1 2 
1. ลกูเสอืพฒันาตนเองใหม้ทีกัษะในการท ากจิกรรมลกูเสอื 
   ตามความสนใจและไดร้บัเครือ่งหมายวชิาพเิศษ 

  

2. ลกูเสอืท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครวั  
   สถานศกึษา ชุมชน และสงัคม 

  

3. ลกูเสอืใชเ้วลาว่างทีเ่ป็นประโยชน์ท ากจิกรรม อนุรกัษ์ส่งเสรมิจารตีประเพณี
ศลิปวฒันธรรมไทย 

  

4. ลกูเสอืรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณาและรูจ้กัใชป้ระโยชน์จาก  Internet   

5. ลกูเสอืเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืปรบัปรงุและพฒันาตนเองได้ 
เหมาะสมกบัเพศวยัไมก่า้วรา้วรนุแรง 

  

6. ลกูเสอืท ากจิกรรมหรอืโครงการประหยดัพลงังาน/ทรพัยากร   

7. ลกูเสอืมกีารออม หรอืท าบญัชรีายรบั รายจา่ยอยา่งต่อเนื่อง   
8. ลกูเสอืไมเ่คยประสบอุบตัเิหตุจากการใชย้านพาหนะ   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

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

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

3. ลกูเสอืรูจ้กัวธิป้ีองกนัความเสีย่งทางเพศ   
4. ลกูเสอืใชเ้วลากบัสื่อไอทไีดอ้ยา่งเหมาะสม   
5. ลกูเสอืตระหนกัถงึพษิภยัและหลกีเลีย่งจากสิง่ยาเสพตดิ   

6. ลกูเสอืมคี่านิยมสุขภาพ ดา้นอาหาร และความงามทีเ่หมาะสม   

7. ลกูเสอืท างานหารายไดร้ะหว่างเรยีน   

8. ลกูเสอืไมม่พีฤตกิรรมกา้วรา้วและไมก่่อเหตุรนุแรง   

 
สรปุแบบการประเมินตนเอง 
 
 
 
 ☺   

มทีกัษะชวีติ 
พรอ้มเผชญิ 

อยา่งรอดปลอดภยั 

จะมทีกัษะชวีติ  
แกไ้ขปรบัปรงุ
พฤตกิรรม 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
อกีมาก  

(เสีย่งนะเนี่ย) 

ไมแ่น่ใจชวีติ 
(มปัีญหาแลว้) 

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

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ* 
 

1. การประเมนิผลการเรยีนรูต้ามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
 หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดใหก้จิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบยีบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จกัการเสียสละ  บ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมและ
ด าเนินวถิชีวีติในระบอบประชาธปิไตย  ตลอดจนมทีกัษะชวีติเป็นภูมคิุ้มกนัปัญหาสงัคมตามช่วงวยั
ของลกูเสอื 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอกีดว้ย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลกูเสือ 
 กจิกรรมลูกเสอืเป็นกจิกรรมนักเรยีนทีลู่กเสอืทุกคนต้องเขา้ร่วมกจิกรรมลูกเสอื  40 ชัว่โมง
ต่อปีการศกึษาในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
 การประเมนิการจดักจิกรรมลูกเสอืตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมปีระเดน็/สิง่
ทีต่อ้งประเมนิดงันี้ 
 1. เวลาในการเขา้รว่มกจิกรรม ผูเ้รยีนตอ้งมเีวลาเขา้รว่มกจิกรรมตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
 2. การเรยีนรูผ้่านกจิกรรมหรอืการปฏบิตักิจิกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพ
ของตนและการท างานกลุ่ม 
 3. ผลงาน / ชิน้งาน / พฤตกิรรม / คุณลกัษณะของผูเ้รยีน ทีป่รากฏจากการเรยีนรูห้รอืการ
เปลีย่นแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 

*การประเมนิผลอาจเขยีนแยกการประเมนิผลแต่ละกจิกรรม หรอืเขยีนรวมในภาพรวมของกจิกรรมลกูเสอืกไ็ด ้

 
เอกสารอา้งองิกระทรวงศกึษาธกิาร. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพมิพช์มุนุมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั. 2551 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืรายกจิกรรมมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเขา้ร่วมกจิกรรมของลูกเสอืให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศกึษา
ก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลกัษณะของผูเ้รยีนตามเกณฑท์ีส่ถานศกึษาก าหนดดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 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 / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการ
ประเมนิไปบนัทกึในระเบยีนแสดงผลการเรยีน 
  1.4 ลูกเสอืทีม่ผีลการประเมนิไม่ผ่านในเกณฑเ์วลาการเขา้ร่วมกจิกรรม การปฏบิตัิ
กจิกรรมและผลงาน / ชิน้งาน / คุณลกัษณะตามทีส่ถานศกึษาก าหนด ผูก้ ากบัลูกเสอืตอ้งด าเนินการ
ซ่อมเสรมิและประเมนิจนผ่าน ทัง้นี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานัน้ ๆ ยกเว้นมเีหตุ
สุดวสิยัใหอ้ยูใ่นดุลพนิิจของสถานศกึษา 
 2.  การประเมนิกจิกรรมลกูเสอืเพื่อการตดัสนิใจ 
  การประเมนิกิจกรรมลูกเสอืเพื่อตัดสินควรได้รบัเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง
ลูกเสอืและจบการศกึษาเป็นการประเมนิการผ่านกจิกรรมลูกเสอืเป็นรายปี / รายภาค / เพื่อสรุปผล
การผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อสรปุผลการผ่านในแต่ละกจิกรรม  สรปุผลรวมเพื่อเลื่อนชัน้
ระดบัลูกเสอืและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดบัการศกึษา โดยการด าเนินการ
ดงักล่าวมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
  2.1 ก าหนดให้มผีู้รบัผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
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 าคญัทีห่ลกัสูตร
ลกูเสอืแต่ละประเภทก าหนดและลกูเสอืทกัษะชวีติ 
 4.  เกณฑก์ารตดัสนิผลการประเมนิกจิกรรมลูกเสอืเพื่อจบหลกัสตูรลูกเสอืแต่ละประเภทเป็น 
รายชัน้ปี 
      ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมผีลการประเมินระดบั “ผ่าน” ทุกชัน้ปีในระดบัการศึกษานัน้ 
      ไมผ่่าน หมายถงึ ลกูเสอืมผีลการประเมนิระดบั “ไมผ่่าน” บางชัน้ปีในระดบัการศกึษานัน้ 
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2. การประเมนิพฤตกิรรมทกัษะชวีติและคุณลกัษณะทางลกูเสอื 
 2.1 ความสามารถทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้กบัลกูเสอืโดยรวม คอื 
  1) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคดิสรา้งสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเหน็ใจผูอ้ื่น 
  4) เหน็คุณค่าตนเอง 
  5) รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ 
  7) ความสามารถในการตดัสนิใจ 
  8) ความสามารถในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
  9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ์ 
  10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครยีด 
 2.2 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 ลอดพน้และไมเ่กดิอุบตัเิหตุจากการใช้
ยานพาหนะ 

   (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 
 

อ้างอิงจากผลลพัธก์ารจดักจิกรรมลกูเสอื คู่มอื  Bench Marking 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่  เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยท่ี 11   พิธีการ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 30    ประดบัเครื่องหมายลกูเสือหลวง                เวลา  1  ชัว่โมง 
       และเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 
 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง และศรทัธาในการเป็นลกูเสอื 
2.  เน้ือหา 
 เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง   
3.  ส่ือการเรียนรู้ 

3.1 เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง   
3.2เครือ่งหมายวชิาพเิศษ 

4.  กิจกรรม 
4.1 พธิเีปิดประชุมกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
4.2 ผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นประธานจดุธปูเทยีนบูชาพระรตันตรยั และถวายสกัการะแด่พระรปู 
 รชักาลที ่6  ผูก้ ากบัลกูเสอืและลกูเสอืรว่มกนัถวายราชสดุด ี
4.3 ผูก้ ากบัลกูเสอืกล่าวถงึการไดร้บัอนุมตัใิหม้สีทิธิป์ระดบั  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง   
 เครือ่งหมายวชิาพเิศษ  พรอ้มทัง้ใหโ้อวาทกบัลกูเสอื 
4.4ผูก้ ากบัลกูเสอืมอบ  เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง    เครือ่งหมายวชิาพเิศษใหก้บัลกูเสอืและ 
 แสดงความชื่นชมยนิดกีบัลูกเสอืทุกคน 
4.5 พธิปิีดประชุมกอง(นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)  

5.  การประเมินผล 
สงัเกตพฤตกิรรมจากการเขา้รว่มกจิกรรม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต 
  

ความหมายและองคป์ระกอบทกัษะชีวิต  
ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ าเป็นต่อการปรบัตวัในการเผชญิปัญหาต่าง ๆ  

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

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ป ญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การส่ือสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

  
แผนภาพที ่1 องคป์ระกอบของทกัษะชวีติ 

 
1. ด้านพทุธิพิสยั จดัไวต้รงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองคป์ระกอบรว่มและเป็นพืน้ฐาน

ของทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
 - ความคิดวิเคราะหวิ์จารณ์ เป็นความสามารถทีจ่ะวเิคราะห ์ สงัเคราะห ์ ประเมนิ 

ขอ้มลู ขา่วสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตวั 
 - ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคดิออกไปอยา่งกวา้งขวางโดยไม่

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

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

 - ความเข้าใจ/เหน็ใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ื่น เหน็
อกเหน็ใจและยอมรบัตวัตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกบัเรา 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 มกีารตอบสนองอยา่งเหมาะสมและเกดิสมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนั 

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

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

ชวีติประจ าวนั ดว้ยทกัษะชวีติ 12  องคป์ระกอบ ใหก้บัเดก็ทุกคน  
 ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทกัษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มเีนื้อหา

เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องส าหรบัเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีนรองรบั 
 
ทกัษะชีวิตกบัการพฒันาเยาวชน  

 เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มปัีญหา 
ทกัษะชวีติจะเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการส่งเสรมิภูมคิุ้มกนัทางสงัคม ให้กบัเด็กปกติ และเด็กทุกคน 
ส าหรบัเด็กกลุ่มเสี่ยงต้องมกีารสอนทกัษะชวีติเฉพาะในแต่ละปัญหา มคีรูที่ปรกึษาและระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรยีนรองรบั ส่วนเดก็ทีม่ปัีญหาแลว้ใชก้ารดูแลใกล้ชดิเพื่อหาทางแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม
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 และกว่าจะเรยีนรูก้็อาจชา้เกนิไป 
 2. สรา้งโดยกระบวนการเรยีนการสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ใหเ้ดก็เรยีนรูร้ว่มกนัใน
กลุ่ม ผ่านกจิกรรมรปูแบบต่าง ๆ  ทีเ่ดก็ตอ้งมสี่วนรว่มทัง้ทางรา่งกายคอืลงมอืปฏบิตั ิและทางความคดิ
คอืการอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ เพื่อสรา้งองคค์วามรู้ใหม่รว่มกนั 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 ้รวมทัง้การประยุกตใ์ชเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ชื่อมองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่กดิขึน้เขา้สู่ชวีติ
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 ช่วยเหลอืผู้อื่น 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. เขา้ร่วมพฒันาสงัคม ยอมรบั เคารพในเกยีรติและศกัดิศ์รผีู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน 
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 

 หลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติไดใ้ชข้อ้บงัคบัคณะลกูเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ยการปกครอง 
หลกัสตูรและวชิาชพีพเิศษลกูเสอืส ารอง สามญั สามญัรุน่ใหญ่ และวสิามญั เป็นหลกั และเพิม่เนื้อหา
ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลูกเสอื โดยจดัหน่วยกจิกรรมตามที่ระบุ
ในหลกัสูตรของลูกเสอืแต่ละประเภท ดงันัน้ ชื่อหน่วยกจิกรรม และจ านวนหน่วยกจิกรรมของลูกเสอื
แต่ละประเภทจงึแตกต่างกนั 
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 แผนการจดักิจกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีติในคู่มอืชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กจิกรรมทีเ่สรมิสรา้งทกัษะชวีติเขา้กบัวธิกีารลกูเสอื คอืการใชร้ะบบหมู่หรอืกลุ่มย่อย โดยใหเ้ดก็เป็น
ศูนยก์ลาง และมผีูใ้หญ่ท าหน้าที่ช่วยเหลอืและส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูใ้นกลุ่ม แนะน า สัง่
สอน และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มจีติอาสา รบัผดิชอบต่อส่วนรวม ยดึมัน่ในค าปฏญิาณ
และกฎของลูกเสอื เสรมิสรา้งคุณค่าในตนเอง รวมทัง้ใชร้ะบบเครื่องหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลูกเสอื
และเครือ่งหมายวชิาพเิศษ เป็นแรงกระตุน้ไปสู่เป้าหมายในการพฒันาตนเอง 

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

 เนื้อหาสาระในแผนการจดักจิกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย  

 1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ทางลกูเสอืและเครือ่งหมายวชิาพเิศษ) 

 2. กจิกรรมตามขอ้บงัคบัของคณะลูกเสอืแห่งชาตทิี่ช่วยเสรมิสรา้งทกัษะชวีติดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม ความภาคภมูใิจในตนเอง ความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 3.กิจกรรมเสรมิสร้างทกัษะชีวิต เพื่อสร้างภูมคิุ้มกันทางสงัคมต่อเหตุการณ์และสภาพ
ปัญหาของเดก็แต่ละวยั 

 ส าหรบักิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรบัเครื่องหมายลูกเสือชั ้นพิเศษ และ
เครือ่งหมายลกูเสอืหลวง  ไมไ่ดน้ ามารวบรวมไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมลกูเสอืชุดน้ี 

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

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

ภาพรวมการพฒันาหลกัสตูรลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
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 1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทัง้
สมัภาษณ์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นลกูเสอื 

 2. สมันาครู ผู้ปกครอง นักพฒันาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเดก็และเยาวชน 
เพื่อรว่มกนัคน้หาปัญหาจรงิของเดก็แต่ละวยั และออกแบบกจิกรรมทีเ่หมาะสม 

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

 4. จดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืส ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่และ
ลูกเสอืวสิามญั ขัน้ความรู้เบื้องต้น และขัน้ความรู้ชัน้สูง รวม 8 ประเภท โดยได้รบัการอนุมตัิจาก 
คณะกรรมการบรหิารลูกเสอืแห่งชาต ิในการประชุม ครัง้ที ่2/2557 เมื่อวนัที ่22 กนัยายน 2557 ให้
ใชเ้ป็นหลกัสตูรการฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืของส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ  

 5. จดัท า คู่มอืฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสรมิสร้างทกัษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วทิยากรและฝึกอบรมผูก้ ากบัลกูเสอืในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
  
 การจดักจิกรรมลูกเสอืเสรมิสร้างทกัษะชวีตินัน้  ยงัคงหลกัการ และวธิกีารของลูกเสอืไว้ ทุก
ประการ  แต่เน้นการสอดแทรกการเรยีนรูท้กัษะชวีติเพิม่เขา้ไปดว้ยเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ที่รอบ
ดา้น และครอบคลุมการด ารงชวีติในปัจจบุนั  
คณุค่าของส่ือการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทกจิกรรม  เป็นกระบวนการเรยีนการสอนทีใ่หผู้้เรยีนได ้มโีอกาส
เรยีนรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง ผ่านการท ากจิกรรมร่วมกนั  ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ของเพื่อนในกลุ่ม ท าให้สามารถเรยีนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง  การออกแบบกิจกรรมจะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจ และร่วมมอืในการท ากิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างเต็มที่ จงึจะ เกดิการ
เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   ผลทีเ่กดิขึน้ต่อผูเ้รยีนมดีงันี้ 
 1. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออกและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได้ 
 2. เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกจิกรรม 
 3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในการก าหนดขอบข่าย เนื้อหา และวตัถุประสงค์ 
 4. ผูเ้รยีนไดฝึ้กฝน พฤตกิรรมการเรยีนรูท้ ัง้ทางดา้นความรู ้เจตคต ิและทกัษะ  รวมทัง้ความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการดว้ย 
ประเภทของกิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 เมือ่จดัประเภทตามทกัษะ/ความสามารถ ในการปฏบิตักิจิกรรม แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท คอื 
 1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการ
แสดงออก แสดงความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่มกัจะเป็นการจ าลองประสบการณ์
ต่าง ๆ มาเพื่อการเรยีนรูไ้ด้ง่ายและสะดวกขึ้น  หรอืเป็นสิง่ที่ใช้แทนประสบการณ์จรงิ เพราะศาสตร์
ต่างๆ ในโลก มมีากเกนิกว่าที่จะเรยีนรูไ้ด้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชวีติ และบางกรณีก็อยู่ใน
อดตี หรอืซบัซอ้นเรน้ลบัหรอืเป็นอนัตราย ไม่สะดวกต่อการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

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

 

 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 207 
 

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 



208 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 
 

หนังสือขออนุมติัผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามญัรุ่นใหญ่ 
 

ที ่…………../………………….    โรงเรยีน……………………………… 
 
     วนัที…่…..เดอืน……………………….พ.ศ………… 
 
เรือ่ง ขออนุมตัผิลการสอบวชิาพเิศษลกูเสอื – เนตรนารสีามญัรุน่ใหญ่  และประดบัเครือ่งหมายวชิา
พเิศษ 
เรยีน เลขาธกิารคณะกรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ /  ผูอ้ านวยการลกูเสอืจงัหวดั …………….. 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1. ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวชิาพเิศษ 
  2. รายชื่อลกูเสอื – เนตรนาร ีทีส่อบวชิาพเิศษ 
  3. ขอ้สอบภาคทฤษฎ ี
  4. ขอ้สอบภาคปฏบิตั ิ
  5. โครงการ (ถา้ม)ี 
 ดว้ยโรงเรยีน……………………………ไดท้ าการอบรมและสอบวชิาพเิศษ ลูกเสอื – 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……………………………………. 
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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 ลกูเสอืทุกคนรบีวิง่มาเขา้แถวรปูครึง่วงกลม (ลกูเสอืหมูแ่รกยนืดา้นซ้ายมอื
ของ   ผู้ก ากบั ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยนืเป็นแนวเดยีวกบัผู้ก ากบั ฯ  หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายยนือยู่เป็นเสน้ตรงแนวเดยีวกบัผู้
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 ผู้ก ากบัสัง่ "ตามระเบียบ, พกั" (ลูกเสอืทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทาง
ขา้งประมาณ 30 เซนตเิมตร หรอืประมาณเกอืบครึง่กา้วปกตอิยา่งแขง็แรงและองอาจ มอืขวาทีถ่อืไม้
ง่ามให้เลื่อน ขึน้มาเสมอเอว แล้วดนัไมง้่ามไปขา้งหน้า เฉียงไปขา้งขวาประมาณ  45 องศา มอืซ้าย
ไพล่หลงั โดยมอืแบตามธรรมชาตนิิ้วเรยีงชดิตดิกนั) 
 1.6 ผู้ก ากับสัง่ "กอง, ตรง" และผู้ก ากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือ
ขวามอื และหนัหน้าเขา้หาเสาธง ลูกเสอืทุกคนดงึไมง้่ามเขาหาล าตวั มอืขวาอยู่ระดบัเอว แลว้เลื่อน
มอืลงมาอยูใ่นท่าตรง พรอ้มกบัยกเทา้มาชดิเทา้ขวา 
 1.7 ผูก้ ากบัสัง่ "หมู่บริการชกัธงข้ึน" หมูบ่รกิารฝากไมง้่ามไวก้บัคนขา้งเคยีง 
แลว้   วิง่ออกไปพรอ้มกนั (ลูกเสอืออกวิง่ดว้ยเทา้ซา้ยก่อน วางปลายเทา้ลงบนพืน้ พรอ้มกนันัน้ยก
มอืขึน้เสมอราวนมก ามอืและหนัฝ่ามอืเขา้หาตวั ยดือกและศรีษะตัง้ตรง ขณะวิง่แกว่งแขนที่งอตาม
จงัหวะกา้วไดพ้อสมควร 
 1.8 ลูกเสอืผู้ชกัธงชาตทิัง้สองวิง่ออกไปพรอ้มกนั และหยุดยนืตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืคนทางขวามอืก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าวและ
ชดิเท้า แก้เชอืกธง แล้วก้าวถอยหลงั 2 ก้าวกลบัมายนืที่เดิม 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
วนัทยหตัถ ์ ลกูเสอืทุกคนวนัทยาวุธ (ลกูเสอืท าจงัหวะเดยีว โดยยกแขนซา้ยขึน้มาเสมอไหล่ ศอกงอ
ไปขา้งหน้าใหต้ัง้ฉากกบัล าตวั ฝ่ามอืแบคว ่า รวบนิ้วหวัแมม่อืกดทบันิ้วกอ้ยไว ้คงเหลอืนิ้วชี้ นิ้วกลาง 
และน้ิวนาง เหยยีดตรงและชดิกนั ใหข้อ้แรกของนิ้วชีแ้ตะไมง้า่มในรอ่งไหล่ขวา 
 1.10 ลูกเสอืหมู่บรกิารคนหนึ่งน ารอ้งเพลงชาต ิ"ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือ
ชาติเช้ือไทย" ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืและลกูเสอืทุกคนรอ้งเพลงพรอ้มกนั "เป็นประชารฐั ผไทของไทยทุก
ส่วน….." จนจบเพลง  พอเริม่รอ้งเพลงชาตใิห้ลูกเสอืคนทางซ้ายมอืดงึเชอืกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
อย่างชา้ ๆ ใหเ้ชอืกตงึ ส่วนคนทางขวามอืค่อย ๆ ผ่อนเชอืกใหธ้งชาตขิึน้และเชอืกตงึเช่นเดยีวกนั ผู้
ชกัธงชาตจิะตอ้งกะระยะว่าพอเพลงชาตจิบ ใหธ้งชาตถิงึปลายเสาพอด ีเมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้วลูกเสอื
คนทางขวามอืรบัเชอืกจากลูกเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั แลว้ก้าวออกไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเทา้
ยนืตรงผูกเชือกธง ก้าวถอยหลงั 2 ก้าว และชิดเท้ากลบั มายนืตรงที่เดิม ลูกเสือทัง้สองยนืตรง
วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั (ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสอืทุกคนลดมอืลง) 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 ผู้ก ากบัสัง่ "หมู่บรกิารน าสวดมนต์" ลูกเสอืน าไม้ง่ามมาไว้ระหว่างปลาย

เท้าทัง้สอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจบัที่หมวก
ด้านหน้าแล้วถอดหมวก พรอ้มกบัยกมอืซ้ายขึ้นมาประกบกบัมอืขวาในท่าพนมมอื ให้ด้านในของ
หมวกหนัไปทางซ้าย หน้าหมวกหนัเข้าหาตวั ให้หมวกอยู่ระหว่างฝ่ามอืทัง้สองและหนีบหมวกไว้ 
ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนถอดหมวกดว้ย 
 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 ากบัสัง่ "สงบน่ิง" (ลูกเสอืลดมอืขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางล าตัว 
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 เพราะลกูเสอืจะตอ้งเดนิผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ย
อาจจะถูกต าหนิแก่คนพบเหน็ได ้

 
 4.1 รองผูก้  ากบั 
  4.1.1 ผู้ก ากบัสัง่ "รองผู้ก ากบัตรวจ   เชือก   " รองผู้ก ากบัทุกคนวิ่ง
ออกไปหาผูก้ ากบั วนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง ผูก้ ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลงเมื่อรอง
ผูก้ ากบัลดมอืลง (รองผูก้ ากบัวิง่ไปท าความเคารพผูก้ 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 ก้าวและชดิเท้ามายนืตรงที่เดิม นายหมู่วนัทยาวุธและสัง่ลูกเสอืในหมู่ต่อไป "เรียบ-
อาวธุ" 
  4.1.3 รองผู้ก ากบัก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชดิเท้า ตรวจนายหมู่
เป็นคนแรก 
  4.1.4 รองผูก้ ากบัสัง่นายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสอืคนแรกและ
คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจ รองผูก้ ากบักา้วเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 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 ากบัรบัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถแ์ละลดมอืลง นายหมู่
ส ัง่ต่อไป "เรียบ-อาวธุ, ตามระเบียบ, พกั" 
 4.2 นายหมู่ตรวจ 
  ในการประชุมกองลูกเสอื บางครัง้รองผู้ก ากบัไม่มาจ าเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏบิตั ิคอื ผู้ก ากบัสัง่ "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
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ตนเอง 3 กา้ว รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมู่มายนืแทนทีน่ายหมู ่และท าหน้าทีน่ายหมู ่และท าการตรวจ
แบบรองผูก้ ากบั ในขอ้ 4.1.4 โดยท าเหมอืนกบัรองผูก้ ากบัทุกประการ 
 4.3 การรายงานการตรวจ 
  4.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ลูกเสอืของคุณรองผูก้ ากบั ภายหลงัการตรวจเรยีบรอ้ย
แล้ว รองผู้ก ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ์ พร้อมกบักล่าวรายงานต่อผู้ก ากบัว่า "ข้าพเจ้าได้รบั
มอบหมายจากผู้ก ากบัให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตกัเตือนแล้ว, ครบั" 
เสรจ็แลว้วิง่กลบัมาดา้นหลงัเสาธง      รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป (รองผูก้ ากบัเมือ่ตรวจ
เสรจ็แลว้ใหร้ายงานผลการตรวจไดเ้ลย ไม่ต้องรอให้เสรจ็ทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 
  4.3.2 นายหมู่ลกูเสือรายงาน 
   เมือ่นายหมูล่กูเสอืคนใดตรวจเสรจ็แลว้ ใหย้นืตรงหน้าหมูข่องตนเอง 
โดยหนัหน้าไปหาผู้ก ากบั และรอให้นายหมู่ลูกเสอืทุกหมู่ตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยเสยีก่อน เมื่อนายหมู่
ลูกเสอืตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ยทุกหมู่แลว้ นายหมู่ลูกเสอืทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่ว
ตรงขา้มผูก้ ากบัพรอ้มกนั ห่างจากผูก้ ากบัประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารยนืหวัแถว นาย
หมูล่กูเสอืหมูอ่ื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั โดยอยูใ่นท่าตามระเบยีบพกั ผูก้ ากบัยนืกึง่กลางของแถว 
 ผู้ก ากบัสัง่ "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสอืหมู่บรกิารรายงานผลการตรวจเป็นคน
แรก นายหมู่ลูกเสอืยนืตรง, วนัทยาวุธและเรยีบอาวุธ ก้าวออกไปขา้งหน้า 1 ก้าว หนัหน้าไปหาผู้
ก ากับ วนัทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รบัมอบหมายจากผู้ก ากบัให้ไปตรวจ   
เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรบัปรงุแก้ไขแล้ว, ครบั" เมื่อจบการรายงาน นาย
หมู่เรยีบอาวุธ ถอยกลบัเขา้ที ่แลว้ท าวนัทยาวุธ แลว้เรยีบอาวุธ , ตามระเบยีบพกั  นายหมู่คนอื่น ๆ 
ให้ปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั จนกระทัง่การรายงานผลการตรวจเสรจ็เรยีบรอ้ย  ผู้ก ากบัสัง่ "กลบัทีเ่ดิม-
วิง่" นายหมู่ทุกคนท าวนัทยาวุธและเรยีบอาวุธพร้อมกัน กลบัหลงัหนัมายนืในหมู่ของตนเองใน
ต าแหน่งเดมิ รองนายหมูว่ ิง่ออ้มหลงัหมูก่ลบัมายนืท าหน้าทีร่องนายหมูต่ามเดมิ 
  5. แยก 
  ผู้ก ากับสัง่ "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหนัแล้วแยกไปปฏบิตัิ
กจิกรรมอื่นต่อไป 
 
 (2) เกม-เพลง 
  เกมหรอืการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่ส าคญัที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรม
ลูกเสอื      ทุกประเภท ทัง้ในทางจติใจและในการบรหิารร่างกาย เกมช่วยพฒันาเดก็ในเรื่องนิสยัใจ
คอ อารมณ์ด ีน ้าใจ   นักกฬีา การรกัหมู่คณะ ความอดทน ระเบยีบวนิัย และความไม่เหน็แก่ตวั  ทุก
ครัง้ที่มกีารประชุมกองจะต้องมกีารจดัการให้เดก็เล่นเกมเพื่อบรหิารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็ก
ในทางจติใจไปในตวั เกมที่ใช้จะต้องเลอืกเกมที่เหมาะสมต่อวยัของเดก็ด้วย หรอืการรอ้งเพลงเพื่อ
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เป็นการปลุกใจ คลายอารมณ์ ก่อใหเ้กดิความร่าเรงิบนัเทงิใจ และการรอ้งเพลงเป็นเพลงหมู่หรอืรอ้ง
พรอ้ม ๆ กนั เพื่อเป็นการส่งเสรมิความสามคัค ี
 (3) การสอนตามเน้ือหา 
  ผู้ก ากับลูกเสือจะก าหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือ
โครงการสอน ในแต่ละคาบจะก าหนดเนื้อหาส าหรบัเขยีนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอน
เป็นฐาน แลว้มกีารเปลีย่นฐาน โดยก าหนดเวลาให ้อาจจะม ี1 ฐานหรอืมากกว่ากไ็ด ้ขึน้อยูก่บัลกูเสอื
และความเหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืปฏบิตัิ
จรงิ แลว้แต่เนื้อหาทีก่ าหนด หรอือาจจะใหน้ายหมูส่อนภายในหมูต่นเองกไ็ด้ 
 การรายงานเพ่ือเข้าฝึกตามฐาน 
 การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นัน้ ให้จดัฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรอืรูปเหลี่ยมมี
ศูนยก์ลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากนั เสน้ทางการเดนิทางใหส้ะดวก บางฐานอาจมเีสน้ทางเขา้
สู่ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิง่ปลูกสรา้ง พุ่มไม ้หรอืบ่อน ้า ก็จงค านึงถงึเวลาเดนิทางให้เท่ากบัฐานอื่น ๆ  
มฉิะนัน้แลว้ ลกูเสอืจะเสยีเวลา   เดนิทางมาก ไมไ่ดร้บัความรูใ้นฐานนัน้เตม็ที่ 
 การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนัน้ ผู้อยู่
ประจ าฐาน (วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามี
สญัญาณปล่อยตวัแลว้ จะ   เขา้แถวหน้ากระดาน ท าขวาหนั แลว้เคลื่อนทีต่ามนายหมูไ่ดเ้ลย 
 การเขา้ฐานครัง้ละหลายหมู่ แต่ละหมู่นัน้นายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทลีะ
หมู ่มบิงัควรทีจ่ะใหห้มูใ่ดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดยีว เพราะนายหมู่จะสัง่การไดเ้ฉพาะลกูหมูต่นเอง
เท่านัน้ หากมกีารเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากร
เคลื่อนทีไ่ปหาลกูเสอื ซึง่แบบนี้จะสามารถมผีูแ้ทนสัง่เคารพคนเดยีวไดเ้สมอืนครเูขา้หอ้งสอน 
  1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวธุ 
  เมือ่นายหมู่น าลกูหมูไ่ปถงึ ผูป้ระจ าฐานใหเ้ขา้แถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยนื
ตรงหน้าผูป้ระจ าฐาน  นายหมูน่ัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วธุ"  เฉพาะนายหมู่เรยีบอาวุธ  กา้วเขา้ไป
หาผู้ประจ าฐาน 1 ก้าว ท าวนัทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการฝึกแล้วครบั"   
รายงานเสรจ็ท าเรยีบอาวุธ แลว้ถอยหลงั 1 ก้าวเขา้มาในแถว ท าวนัทยาวุธไวใ้หเ้หมอืนลูกหมู่ แลว้
สัง่ "เรียบ-อาวธุ" และสัง่ "ตามระเบียบ-พกั" (ช่วงนี้วทิยากรประจ าฐานควรสัง่ "พกัแถว" ก่อนกไ็ด)้ 
 จากนัน้ผู้ประจ าฐานจะเริม่สอนหรอืฝึก ทางที่ดผีู้ประจ าฐานควรจะสัง่ "ตรง" และสัง่   
"พกัแถว" ก่อนจงึเริม่สอนกจ็ะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนัน้ลูกเสอืย่อมอยู่ในท่าพกัตาม
ระเบยีบไมไ่ด ้
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐานเมื่อนายหมู่ส ัง่ "วนัทยา-วธุ" กร็บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์และก็
ค้างอยู่อย่างนัน้จนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรยีบอาวุธ ผู้
ก ากบัจะลดมอืลงพรอ้มกนัตอนน้ี (มใิช่คอยลดมอืลงพรอ้มลกูเสอืในแถว) 
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  2. การรายงานกรณีมีอาวธุเฉพาะนายหมู่ 
  การเขา้เรยีนตามฐานบางกรณีนัน้ เพื่อความสะดวกผูก้ ากบัหรอืผูส้อนวชิาอาจ
สัง่ให ้  ลกูเสอืรวมอาวุธไว ้ใหน้ าตดิตวัไปเฉพาะนายหมู่กไ็ด ้หรอืการเขา้ค่ายพกัแรมกรณีทีน่ าอาวุธ
ไปเฉพาะนายหมู ่เพราะไมส่ามารถน าพลอง ไมง้า่ม จ านวนหลายรอ้ยอนัไปได้ 
 กรณนีี้นายหมูส่ ัง่ "หมู่…..ตรง" ส าหรบัตวันายหมูน่ัน้เมื่อตรงแลว้ใหท้ าวนัทยาวุธ-เรยีบ
อาวุธ กา้วเขา้ไปหาผูป้ระจ าฐาน 1 กา้ว แลว้ท าวนัทยาวุธอกี รายงาน เมือ่รายงานจบเรยีบอาวุธ แลว้
ถอยหลงัเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แล้วสัง่ "ตามระเบียบ-พกั"  ทัง้นี้ ไม่ต้องท า
วนัทยาวุธอกีครัง้ เพราะขณะนัน้อยูใ่น ท่าตรงเหมอืนลกูหมูแ่ลว้ 
 ส าหรบัผูป้ระจ าฐาน ใหร้บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์พรอ้มกบัลกูเสอืในแถวเคารพดว้ย
ท่าตรง และวนัทยหตัถ์คา้งอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จงึเอามอืลงพรอ้มกบันายหมู่เรยีบอาวุธ
ตอนรายงานจบ 
 3. การรายงานกรณีไม่มีอาวธุทัง้หมด 
   นายหมู่จะสัง่ "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแลว้กท็ าวนัทยหตัถ์ 
ลดมอืลง กา้วเขา้ไปรายงาน ขณะรายงานกท็ าวนัทยหตัถ ์รายงานว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการฝึก
แล้วครบั" รายงานแล้วลดมอืลงถอยหลงัเขา้ไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมอืนลูกหมู่ แล้วสัง่ "ตาม
ระเบียบ-พกั" (ถอยเขา้ไปในแถวแลว้ไมต่อ้งท าวนัทยหตัถอ์กี) 
   ส าหรบัผูป้ระจ าฐานใหร้บัการเคารพดว้ยวนัทยหตัถ ์ตอนทีล่กูเสอืเคารพดว้ยท่า
ตรง   ท าวนัทยหตัถค์า้งไวจ้นกว่านายหมูจ่ะรายงานจบและลดมอืลง 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" 
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 (4) ผูก้  ากบัเล่าเร่ืองสัน้ท่ีเป็นประโยชน์ 
  ผู้ก ากบัควรจะหาเรื่องสัน้หรอืนิทานมาเล่าให้ลูกเสอืฟัง เพื่อแทรกคตธิรรมต่าง ๆ 
โดยที่   ลูกเสอืได้รบัไปปฏบิตัโิดยไม่รูต้วั  ทัง้นี้ เพื่อให้เกดิความนับถอื ความสนิทสนม ความเป็น
กนัเอง เพื่อใหล้กูเสอืเกดิความกลา้ ความสามคัค ีเกดิความรกัชาต ิเสยีสละ กตญัญู 
 (5) พิธีปิดประชุมกอง 
  1. นัดหมาย 

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

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

1.3 ลูกเสอืทุกคนรบีวิง่มาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสอืหมู่แรกยนืด้านซ้าย
ของ      ผูก้ ากบัลูกเสอื โดยนายหมู่หมู่แรกยนือยู่เป็นแนวเดยีวกบัผูก้ ากบัลูกเสอื  หมู่ที่ 2  และหมู่
ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายมอืของหมู่แรกตามล าดบั รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนว
เดยีวกบัผูก้ ากบัลูกเสอืและนายหมู่หมู่แรก โดยถอืว่าผูก้ ากบัลกูเสอืเป็นจุดศูนยก์ลาง ทุกคนอยู่ในท่า
จดัแถว โดยการยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทัง้ห้าเรยีงชดิติดกนัชี้ลงล่าง และสะบดัหน้า
ทางขวา ยกเว้นนายหมู่ของหมู่แรกไม่ต้องสะบดัหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกขอ้ศอก
ซา้ย) 

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

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

1.6 ผู้ก ากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียม
อุปกรณ์    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
ออกไปหาผูก้ ากบั วนัทยหตัถ์ และลดมอืลง ผู้ก ากบัรบัการเคารพด้วยวนัทยหตัถ์และลดมอืลง เมื่อ
รองผูก้ ากบัลดมอืลง รองผูก้ ากบัวิง่ไปตรวจหมูล่กูเสอืทนัท ี
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  2.1.2 รองผูก้ ากบัหยดุยนืตรงขา้มนายหมู ่ห่างจากนายหมูป่ระมาณ 3 กา้ว    
นายหมู่ส ัง่ "หมู่…..ตรง, วนัทยา-วุธ" ลูกเสอืทุกคนวนัทยาวุธ นายหมู่เรยีบอาวุธ ก้าวออกไป 1 
ก้าว วนัทยาวุธ พรอ้มกบักล่าวว่า "หมู่…..พร้อมทีจ่ะรบัการตรวจแล้วครบั" (รองผูก้ ากบัรบัการ
เคารพด้วยวนัทยหตัถ์ เมื่อ     นายหมู่รายงานและลดมอืลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ) นายหมู่เรยีบ
อาวุธ ก้าวถอยหลงั 1 ก้าว และชดิเทา้กลบัมายนืในท่าตรง ท าวนัทยาวุธ และสัง่ลูกเสอืในหมู่ต่อไป 
"เรียบ-อาวธุ" 
  2.1.3 รองผู้ก ากบัก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชดิเท้า ตรวจนายหมู่
เป็นคนแรก โดยมขอ้เสนอแนะในการตรวจ ดงันี้ 
 การตรวจเครือ่งแบบ นายหมูเ่ป็นคนแรกจะตอ้งถูกตรวจดา้นหน้า ซึง่จะตรวจในเรือ่งต่อไปนี้ 
 1) หมวก 
  ทรงอ่อนสเีลอืดหม ูมตีราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสอืแห่งชาต ิท าดว้ยโลหะสทีอง 
เวลา  สวมหมวกใหต้ราหน้าหมวกอยูเ่หนือคิว้ซา้ย หมวกตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัศรีษะ และสวมปิด
ไรผมทัง้หมด 
 2) เส้ือ 
  เป็นเสือ้เชิต้แขนสัน้สกีาก ีคอมปีก ผ่าอกตลอด มดีุมตดิตลอด มสีาบทีห่น้าอก เหนือ
กระดุมเมด็ทีห่นึ่งนับจากคอเสือ้ลงมาเลก็น้อย มกีระเป๋าสองกระเป๋าตดิทีอ่กเสือ้ทัง้สองขา้ง กึ่งกลาง
กระเป๋ามจีบี จบีอยู่ในแถวยนืถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มแีถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง  1.5 
เซนตเิมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ       2  แถบ  ตดิอยู่รมิกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย  กระเป๋ามี
ปกรูปมนกลางแหลม  เจาะรูรงัดุมส าหรบักลดัดุมที่ติดอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มอีินทรธนูสเีลอืดหมู 
ปลายอนิทรธนูมอีกัษร "ล.ญ." ป้ายชื่อโรงเรยีนเป็นผา้โคง้ไปตามตะเขบ็ไหล่ ตดิต ่ากว่าไหล่ขา้งขวา 
1 เซนติเมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม กอง ติดอยู่กลางป้ายชื่อโรงเรียน  (ตัวขาวพื้นแดง) ส่วน
เครือ่งหมายหมูท่ 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 รมิขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบา้หวัเข่า 5 
เซนตเิมตร มกีระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าทีผ่่ามซีปิซ่อนไวข้า้งในและรดูซปิเรยีบรอ้ย เวลาสวม
เอาขอบกางเกงทบัชายเสือ้ มหีกูางเกงดว้ย เขม็ขดัสนี ้าตาลแก่ หวัเขม็ขดัท าดว้ยโลหะสทีอง ตอ้งขดั
ใหส้ะอาดเป็นเงาเสมอ มลีายดุนรปูเฟลอรเ์ดอลสีป์ระกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชยัพฤกษ์ ตรงส่วนล่าง
ของกรอบมคีตพิจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสตัย"์ เวลาคาดเขม็ขดัทบัขอบกางเกง ไม่ปล่อยใหห้วัเขม็
ขดัหอ้ยยาน 
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 4) ถงุเท้า 
  ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5 
เซนตเิมตร หรอื 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ขอบพบักวา้งประมาณ 4 นิ้วฝ่ามอืตนเอง ลายของถุงเทา้ตรง 
 5) รองเท้า 
  รองเท้าสีน ้ าตาล ท าด้วยหนังหรอืผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มลีวดลาย หุ้มส้น มเีชือกผูก
แขง็แรง และผกูดว้ยเงื่อนพริอด รองเทา้หนงัสะอาดและขดัเป็นเงางาม 
 2.1.4 เมื่อรองผู้ก ากับตรวจด้านหน้าเสร็จเรยีบร้อยแล้ว สัง่ "กลบัหลงั
หนั" เพื่อตรวจดา้นหลงัอกีครัง้หนึ่ง  นายหมู่กลบัหลงัหนั รองผูก้ ากบัตรวจความเรยีบรอ้ยดา้นหลงั 
เช่น เชอืกผกูรดั หมวกทรงอ่อน ผา้ผกูคออยูต่รงกลางเสือ้ เสือ้อกนอกกางเกง หรอืไม่ 
 2.1.5 เมื่อรองผู้ก ากบัตรวจนายหมู่ด้านหลงัเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว    รองผู้
ก ากบัสัง่ "กลบัหลงัหนั" รองผู้ก ากบัสัง่ต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสอืด้านหน้า ตรวจ
ลกูเสอืคนแรกและ      คนต่อ ๆ ไป การเดนิตรวจรองผูก้ ากบัก้าวเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้
ชกัเท้าซ้ายไปอย่างอย่างแขง็แรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไมง้่ามขึ้นประมาณ  1 คบื 
กา้วเทา้ขวาไปทางขา้งขวา 1 กา้ว แลว้ชกัเทา้ซา้ยไปชดิอย่างแขง็แรง แลว้ตัง้ไมง้า่มลงกบัพืน้ ยนืใน
แนวเดยีวกบัรองผู้ก ากบั ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสอื 1 คน    การตรวจเหมอืนกบัการตรวจนายหมู่
ดา้นหน้าทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรอือุปกรณ์การ
เรยีนการสอน จะไมเ่ดนิออ้มหลงั 
 เมือ่ตรวจดา้นหน้าเสรจ็ทุกคน 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" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปขา้งหน้าหมู่ของ
ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิง่อ้อมหลงัมายนืแทนที่นายหมู่ และท าหน้าที่นายหมู่ และท าการตรวจ
แบบรองผูก้ ากบัทุกประการ 
  2.3 การรายงานการตรวจ 
   2.3.1 รองผูก้  ากบัรายงาน 
   เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้ก ากบั ภายหลงัการตรวจเรยีบร้อยแล้ว รองผู้
ก ากบักลบัหลงัหนัท าวนัทยหตัถ์ พรอ้มกบักล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากบัให้
ไปตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตกัเตือนเรียบร้อย, ครบั" เสรจ็แลว้วิง่กลบัมาด้านหลงั
เสาธง รองผูก้ ากบัคนต่อไปกร็ายงานต่อ ๆ ไป 
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   2.3.2 นายหมู่รายงาน 
   นายหมู่ลูกเสอืคนใดตรวจเสรจ็แลว้ ใหย้นืตรงหน้าหมู่ของตนเอง หนัหน้า
ไปหา    ผู้ก ากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ นายหมู่ทุกคนวิง่ออกไปเขา้แถวหน้ากระดานแถวเดีย่วตรงขา้มผูก้ ากบัพรอ้มกนั ห่าง
จากผูก้ ากบัประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บรกิารยนืหวัแถว นายหมู่อื่น ๆ เรยีงไปตามล าดบั ผูก้ ากบั
ยนืกึง่กลางของแถว 
 ผูก้ ากบัสัง่ "นายหมู่รายงาน"  นายหมูห่มูบ่รกิารรายงานการตรวจเป็นคนแรก 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 ผูก้ ากบัสัง่ "กอง, ตรง" ผูก้ ากบัก้าวถอยหลงัมายนืทางขวามอืหรอืซ้ายมอื 
หนัหน้าเขา้หาเสาธง 
  3.2 ผู้ก ากบัสัง่ "หมู่บริการชกัธงลง" ลูกเสอืที่เป็นหมู่บรกิารฝากไมง้่ามกบั
ลูกเสอื   คนถดัไป วิง่ออกมาพรอ้มกนัและหยุดยนืตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ  3 ก้าว 
วนัทยหตัถ์และลดมอืลงพรอ้มกนั ลูกเสอืทางขวามอืก้าวออกไปขา้งหน้า 2 ก้าวและชดิเทา้ แก้เลอืก
ธง แลว้กา้วถอยหลงั 2 กา้ว และ   
  3.3 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, วนัทยา-วุธ" ผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืวนัทยหตัถ์ ลูกเสอื
ทุกคนวนัทยาวุธ ลูกเสอืผู้ชกธงชาตลิงทางขวามอื ค่อย ๆ ดงึเชอืกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมอืค่อย ๆ 
ปล่อยเชอืก เชอืก ทัง้สองด้านตงึตลอดเวลาขณะชกัธงชาตลิง เมื่อชกัธงชาตลิงเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว 
ลูกเสอืทางขวามอืรบัเชอืกจาก ลูกเสอืทางซา้ยมอืมารวมกนั ก้าวไปขา้งหน้า 2 ก้าว และชดิเทา้ ผูก
เชอืกธง แลว้กา้วถอยหลงั 2 กา้ว และชดิเทา้กลบัมายนืตรงทีเ่ดมิ ลกูเสอืทัง้สองยนืตรงท าวนัทยหตัถ์
และลดมอืลงพรอ้มกนั (ผู้บงัคบับญัชาลูกเสอืทุกคนลดมอืลง) กลบัหลงัหนัวิง่กลบัมาเขา้แถวในหมู่
ของตน แลว้รบีน าไมง้า่มทีฝ่ากไวม้าท าวนัทยาวุธอยา่งแขง็แรงและองอาจเช่นเดยีวกบัลกูเสอืในกอง 
  3.4 ผูก้ ากบัสัง่ "เรียบ-อาวธุ" ลกูเสอืทุกคนลดแขนซา้ยลงมาอยูใ่นทีเ่ดมิโดยเรว็ 
  4. เลิก 
  4.1 ลกูเสอืทุกคนเมือ่เรยีบอาวุธแลว้กย็งัยนือยูใ่นท่าตรง 
  4.2 ผู้ก ากบัสัง่ "กอง, เลิก" ลูกเสอืทัง้หมดท าวนัทยาวุธ และเรยีบอาวุธ ขวา
หนั พรอ้มกนั เดนิออกนอกแถว 
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การประชุมนายหมู่ลกูเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

ท่ีประชุม 
 การจดัทีป่ระชุมนายหมู ่
 1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจดัให้มโีต๊ะหมู่บูชา มพีระพุทธรูป ธงชาตแิละพระบรมฉายา
ลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรชักาลปัจจุบนั กบัมพีระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัองคพ์ระผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสอืไทย และรปูของลอรด์ เบเดน เพาเวลล์ 
 2. โต๊ะประชุม ควรจดัใหม้เีก้าอีป้ระชุมตามจ านวนของนายหมู่ และจดัทีน่ั ง่เป็นพเิศษส 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
จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้านัง่จะต้องไปไหว้
พระพุทธรูป (ยกเว้นผู้ที่นับถอืศาสนาอื่น มใิช่ศาสนาพุทธ ให้แสดงความเคารพต่อธงชาตแิละพระ
บรมฉายาลักษณ์ได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพรยู่หวัตามล าดบัเสียก่อน โดยวิธีวนัทยหตัถ์ แล้วจงึไปนัง่ยงัที่ของตน (ยกเว้น
ประธานจะตอ้งจดุธปูเทยีนและกราบทีห่น้าพระ) 
 6. การเปิดประชุม เป็นหน้าทีข่องประธานทีจ่ะกล่าวเปิด โดยลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุม
ยืน่มอืขวาออกไปขา้งหน้าท ามมุประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลกูเสอืแลว้กล่าวว่า 
“บัดนี้สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิก
ทัง้หลายได้ใช้สิทธิและเสรภีาพของท่านโดยเสรใีนการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้ เป็น
ความลบัไมเ่ปิดเผย” เมือ่ประธานกล่าวจบแลว้ลดมอืลงมาแสดงรหสั สมาชกิทีเ่ขา้ประชุมยนืพรอ้มกนั 
พรอ้มกบัยกมอืขวาขึน้แสดงรหสัลกูเสอืแบบใหค้ าปฏญิาณของลกูเสอืแลว้กล่าวพรอ้มกนัว่า “ขา้พเจา้
จะถอืว่าการประชุมนี้เป็นความลบั เวน้ไวแ้ต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม” เสรจ็แลว้ประธาน
นัง่ลง สมาชกินัง่ลงพรอ้มกนั จากนัน้จงึใหด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไป 
 7. การพูดในทีป่ระชุม ก่อนพูดต้องยกมอืขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จงึจะพูดได ้(และ
จะตอ้งพดูกบัประธานทุกครัง้) เมือ่เวลาพดูใหน้ัง่ ไมต่อ้งยนื 
 8. การนดัหมายเรยีกประชุม เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป 
 9. การจดัระเบยีบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับ
ประธาน 
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 10. เรื่องทีจ่ะจดัเขา้วาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกับหน้าที่ความรบัผดิชอบ
ในกองลูกเสอืของตน, จดัท าก าหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพกัแรม, การเงนิ, การลงโทษ, การให้
รางวลั, และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นตน้ 
 11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องถอืเป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผย
เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุม 
 12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผูจ้ดและจดัท ารายงาน
การประชุมบนัทกึ ลงในสมดุและส าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชุมทราบ 
 13. ผู้ด ารงต าแหน่งประธานทีป่ระชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผูก้ ากบัแต่งตัง้จากนายหมู่ที่นาย
หมูส่่วนมากเหน็ชอบดว้ย 
 14. เลขานุการของทีป่ระชุม ประธานทีป่ระชุมเป็นผูแ้ต่งตัง้จากนายหมู่โดยใหน้ัง่อยู่ทางซา้ย
ของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชญินายหมู่เขา้ที่ประชุมนายหมู่ทลีะคนจนถงึประธานแลว้จงึเชญิผู้
ก ากบัฯ เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็ได้แต่ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและมติ
ของทีป่ระชุมฯ 
 15. ผูก้ ากบัลกูเสอื ทีป่ระชุมไมม่สีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุม 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......................................  (เป็นเรือ่งทีจ่ะประชุมพจิารณากนัในการประชุม 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 ้                                  
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(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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 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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inspect2.moe.go.th/3%20SS.ATC/index.html
http://www.lovesquare.com/
http://mathafaps.tripod.com/gentleman.htm
http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830
http://122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7
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คณะผู้จดัท าคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสรา้งทกัษะชีวิต 
คณะท่ีปรึกษา 
1. นายศจัธร  วฒันะมงคล ผูอ้ านวยการส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายวรทั  พฤกษากุลนนัท์ ผูอ้ านวยการส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายพนสั  บุญวฒันสุนทร รองผูอ้ านวยการส านกัพฒันากจิการนกัเรยีน   

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการบรหิารลกูเสอืแห่งชาต ิ

4. นายโอฬาร  เก่งรกัษ์สตัว ์ ผูอ้ านวยการส านกัส่งเสรมิกจิการการศกึษา         
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

5. นางสาวลดัดา  จติรวฒันแพทย ์ ผูอ้ านวยการโครงการลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ฯ 

 

คณะท างานพฒันาและปรบัปรงุคู่มือการจดักิจกรรมลกูเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต 
 

1. นายกฤตพฒัน์  พชิยัวรตุมะ หวัหน้าฝ่ายพฒันาวชิาการ ส านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและ
กจิการนกัเรยีน ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

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

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

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

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

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองบวัล าภู 
8. นางอาภาพรรณ  แสงทอง ผูช้่วยผูต้รวจการลกูเสอื ประจ าส านกังานลกูเสอืแห่งชาต ิ

 
 



คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือสามญัรุน่ใหญ่เสริมสรา้งทกัษะชีวิตชัน้มธัยมศึกษาปีที ่ 3 231 
 

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 
 


