คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
ประเภทลูกสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1

ค่มู ือส่งเสริ มและพัฒนากิ จกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

ประเภทลูกเสือสามัญ

หลักสูตรลูกเสือตรี
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
ปีที่พิมพ์
จำ�นวนพิมพ์
จัดทำ�โดย
พิมพ์ที่

พ.ศ. 2562
200 เล่ม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด
79 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. 0-2561-4567 โทรสาร 0-2579-5101
นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

คำนิยม

นับ ว่าเป็น โอกาสและประโยชน์ ที่สาคัญ อีกเรื่องหนึ่ งที่ส านั กการลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตตารา
ในลักษณะคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับปัญหาตามวัยและพัฒนาการของผู้เรียน และมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับวิธีการ
ลูกเสือ ครู อาจารย์ ผู้กากับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ จะได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกาลังก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนั้น ความถูกต้องและชัดเจนในเรื่องการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จึงเป็นตาราและคู่มือทางการวิชาการ สาหรับกิจกรรมลูกเสือเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ สามารถช่วยตนเองได้ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาของ
ประเทศไทยมีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอารยประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ขอขอบคุณ
และให้กาลังใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิ จกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ กาลังความคิด จนทาให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสืออย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนิยม

คู่มือส่ งเสริมและพัฒ นากิจ กรรมลูกเสื อทั กษะชีวิต ในสถานศึกษา เป็ น เครื่องมือส าคัญ ส าหรั บ
ครูผู้สอน ลูกเสือ เนตรนารี ที่จะใช้สาหรับวางแผนการสอน การวัดและการประเมินผู้เรียน จัดทาขึ้นโดยมี
เป้ าหมายส าคัญ คือ เสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการจั ด การเรี ย นการสอนในรายวิช าต่ าง ๆ ส าหรั บ
ครูผู้สอนนาไปใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพัฒ นาและปรับ ปรุงให้ดีขึ้น ตาม
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ตามบริบทแต่ละภูมิภาค
หลัก สาคัญ ของเอกสารชุด นี้ นอกเหนือ จากเสนอแนวทางด้า นเนื ้อ หาสาระสาคัญ วิธีส อน
ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแบบทดสอบ วิธีทดสอบ แล้วยังสามารถต่อยอดทางความคิด
ของครูผู้ส อนได้ เนื่ องจากเป้ าหมายที่ต้องการคือ การนาเอากระบวนการลูกเสือมาจัดการเรีย นรู้ให้แก่
ผู้เรีย นลงมือปฏิบัติด้ว ยตนเอง ในการทากิจ กรรมอย่างครบวงจร เพื่อ ให้เป็น ผู้มีคุณ ธรรม จริย ธรรม
ตามกระบวนการของลูกเสือ จึงเชื่อได้ว่า หากผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้ว จะเป็นคนดีในสังคมต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ ร่ ว มด าเนิ น การในการจั ดท าคู่ มือ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิจ กรรมลู กเสื อ ทั ก ษะชี วิต
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการทาเอกสารชุดนี้จนสาเร็จเรียบร้อย สามารถเผยแพร่ ได้
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในที่สุด

(นายประเสริฐ บุญเรือง)
รองปลั
กระทรวงศึ
นายประเสริ
ฐ บุดญ
เรือง กษาธิการ
การส�กำษาธิ
นักงานลู
รองปลัดเลขาธิ
กระทรวงศึ
การ กเสือแห่งชาติ
เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ

คำ�นำ�
ส�ำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวติ ในสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยให้เด็กและเยาวชนลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง ในการท�ำกิจกรรมอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ติ ามแผน ประเมิน
และปรับปรุงการจัดกิจกรรม รวมถึงการท�ำงานเป็ นระบบหมูต่ ามกระบวนการลูกเสือ ซึง่ กิจกรรมดังกล่าว
เป็ นการพัฒนาความเป็ นมนุษย์แบบองค์รวม ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท�ำให้เด็กและ
เยาวชนมีระเบียบวินยั มีจติ ส�ำนึกในการท�ำความดีเพือ่ ท�ำประโยชน์ให้กบั ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ต่อไป
เริม่ จากการศึกษาความเป็ นไปได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
จัดประชุมผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ด้านลูกเสือ ด้านทักษะชีวติ รวมทัง้ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพือ่ ก�ำหนด
กรอบโครงสร้างหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวติ ทีส่ อดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของลูกเสือแต่ละประเภท
คู่ม ือ การจัด กิจ กรรมลู ก เสือ เสริม สร้า งทัก ษะชีว ิต ฉบับ ทดลอง สมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทยฯ ได้เริม่ ใช้ในปี พ.ศ. 2553 มีโรงเรียนจากทุกภูมภิ าคของประเทศเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน
26 โรงเรียน โดยได้ดำ� เนินการควบคูไ่ ปกับการวิจยั และประเมินผลการใช้คมู่ อื และท�ำการปรับปรุงคูม่ อื
ครัง้ แรกเมือ่ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยได้เพิม่ เติม เพลง เกม นิทาน เรือ่ งสัน้ และเนื้อหาให้ครบถ้วนยิง่ ขึน้
การปรับปรุงครัง้ ทีส่ อง มิถุนายน พ.ศ. 2559 เกิดขึน้ ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมปฏิบตั กิ าร
“การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้วยกระบวนการลูกเสือ” ซึ่งจัดโดยส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วย
การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และเพิม่ จ�ำนวนแผนการจัดกิจกรรมให้ครบ 40 ชัวโมง
่
เพือ่ ครอบคลุมสาระทีจ่ ำ� เป็ นอย่างครบถ้วน เป็ นการเตรียมการขยายผลในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ทัวประเทศ
่
และได้แบ่งคู่มอื ออกเป็ น 11 เล่ม ส�ำหรับลูกเสือแต่ละชัน้ ปี
เพือ่ ความสะดวกของผูส้ อน รวมทัง้ ทางส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้ดำ� เนินการวิจยั
และประเมินผลการใช้คมู่ อื การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวติ จ�ำนวน 53 โรงเรียน คูข่ นานกับ
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ด้วย
ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
ขอขอบพระคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในโครงการให้ส�ำเร็จลุล่วง ณ โอกาสนี้ ตัง้ แต่
การริเ ริ่ม โครงการการจัด ท�ำ หลัก สูต รและคู่ม ือ การทดลองวิจ ยั และประเมิน ผลการใช้คู่ม ือ รวมทัง้
การปรับปรุงคูม่ อื ทัง้ 2 ครัง้ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื ชุดนี้จะช่วยส่งเสริมให้กจิ การลูกเสือของประเทศไทย
ซึง่ ด�ำเนินมาครบวาระ 108 ปี ในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้เป็ นเครือ่ งมือส�ำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป
ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิ จการนักเรียน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ

สารบัญ
คํานิยม
คํานํา
คําชี้แจงการใช้คู่มือ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ
หน่วยที่ 2 ระเบียบแถว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ระเบียบแถวเบื้องต้น
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
หน่วยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ประวัติ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.พี.(
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 วิวฒ
นาการลูกเสือไทยและลูกเสื
กเสือไทยและลู
อโลก กเสือโลก
ั นาการของขบวนการลู
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 การทําความเคารพ การแสดงรหัสและการจับมือซ้าย
และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 เวลาในขวดแก้ว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 นาทีวิกฤติ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 สิ่งดีๆ ของฉัน
หน่วยที่ 4 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 คิดเชิงบวก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ความซือ่ สัตย์
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 สิทธิส่วนบุคคล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ต้นตระกูลไทย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 ความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 การสื่อสารเพือ่ บอกความต้องการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 สิ่งประดิษฐ์จากขยะ
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 การใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 ทักษะการใช้เข็มทิศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 การบันเทิง
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ภาคผนวก ข กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ภาคผนวก ค กิจกรรมลูกเสือ
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167
178
181
201

คําชี้แจงการใช้คู่มือ
คู่ ม ือ ส่ ง เสริมและพั
และพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสืออทัทักกษะชี
ษะชีวิตว ิตในสถานศึ
ในสถานศึ
ก ษาชุ
ำ หรั
กษาชุ
ดนีด้ นีจั้ ดจัทํดาท�ขึำ้นขึสํ้นาส�หรั
บผูบ้
ผูกํกา้ กัำ� กับบลูลูกกเสืเสืออใช้ใช้เป็เป็นนแนวทางในการจั
แนวทางในการจัดดกิกิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสื
เสืออ มีมีจจํา�ำนวน
นวน1111เล่เล่
แยกตามชั
ส�ำหรั
ม มแยกตามชั
้นปีน้ ปีสําหรั
บลูบกลูเสืกอเสื4อ
4ประเภท
ประเภทคือคือลูกลูเสืกเสื
ำรองลูกลูเสื
กเสื
อสามั
กเสื
อสามัญญรุ่นรุน่ใหญ่
ใหญ่และลู
และลูกกเสืเสืออวิสวิสามัามัญญ
อสํอาส�รอง
อสามั
ญญลูกลูเสื
อสามั
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ อีกด้วย
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ การนําไปใช้ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกว่าแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช้เมื่อใด
องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน
การวิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ ญประโยชน์ มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย
เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิ จ กรรมตามข้ อ บั ง คั บ ของคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ )ไม่ ร วมกิ จ กรรมทดสอบเพื่ อ รั บ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ(
2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย
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1

คู่มือแต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิ ตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม )เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์(
จุดประสงค์การเรียนรู้
ผู้สอนควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรือ
ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ มีจุดเน้นที่การตั้งประเด็นให้วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา
ความรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเจตคติ มีจุดเน้นที่อารมณ์ความรู้สึก และการตั้งประเด็นให้ผู้เ รียน
ได้แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ เน้นที่การทําความเข้าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ได้ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ
บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ซ้อนกันมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่ เป็น
จุดประสงค์หลักของแผนการจัดกิจกรรม
เนื้อหา
เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เนื้อหาครบถ้วน
หรือไม่
สื่อการเรียนรู้
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ และเรื่องที่
เป็นประโยชน์ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว้ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง และ
เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชน์ ซึ่งใส่ไว้ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู้กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ผู้สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้ก่อนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู้สําหรับผู้สอน และใบงานสําหรับผู้เรียน เพื่อที่ผู้สอนจะได้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ได้เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากที่สุด
ทั้งนี้ผู้กํากับควรทําความเข้าใจแนวคิดเรื่องทักษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวติ
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข

2

คู่มือส่งคูเสริ
นากิจฒกรรมลู
กเสือทักกษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือทตรีี่ 5 9
่มือมส่และพั
งเสริมฒและพั
นากิจกรรมลู
เสือทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลู กเสือโท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การประเมินผล
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้
ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ทั กษะชี วิ ตเกิ ดขึ้ นได้ หลายองค์ ประกอบในการจั ดกิ จกรรมแต่ ละครั้ ง ในที่ นี้ ได้ ระบุ เพี ยง
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้
และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่
• ส�สมาคมวางแผนครอบครั
ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิ
จการนักเรียนฯ
วแห่งประเทศไทย
ส�เลขที
ำนักงานปลั
ดกระทรวงศึ
การ กระทรวงศึ
กษาธิ
่ 8 วิภาวดี
รังสิต 44กษาธิ
แขวงลาดยาว
เขตจตุ
จักกรารกรุงเทพฯ 10900
ถนนราชด�
นนอก เขตดุสต่ติ อกรุ151
งเทพฯ
103000-2561-5130
โทรศัพท์ ำเนิ
0-2941-2320
โทรสาร
โทรศัพท์ 02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402
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เสริมมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตตในสถานศึ
ญ หลักกษาปี
สูตรลู
คูคู่ม่มือือส่ส่งงเสริ
ในสถานศึกกษา
ษา ประเภทลู
ลูกเสือโทกเสืชั้นอสามั
ประถมศึ
ที่ ก5เสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ
ลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสือทัอทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
ในสถานศึกษา
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
11 4 คู่มือส่งคูเสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อหน่วยกิจกรรม
ตามหลักสูตร
ข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
1. ปฐมนิเทศ
2. ระเบียบแถว

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม

1. ปฐมนิเทศ
2. ระเบียบแถวเบื้องต้น
3. สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
3. ความรู้เกี่ยวกับ
4. ประวัติ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.(
ขบวนการลูกเสือ 5. พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย
6. วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือ
โลก
7. การทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย
และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ
8. เวลาในขวดแก้ว
9. นาทีวิกฤต
10. สิ่งดี ๆ ของฉัน
4. คําปฏิญาณและกฎ 11. คิดเชิงบวก
ของลูกเสือสามัญ 12. ความซื่อสัตย์
13. สิทธิส่วนบุคคล
14. ต้นตระกูลไทย
15. ความเป็นสุภาพบุรุษ กุลสตรี
16. การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ
17. สิ่งประดิษฐ์จากขยะ
5. กิจกรรมกลางแจ้ง 18. การใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือก
19. ทักษะในการใช้เข็มทิศ
20. การบันเทิง
21. การเตรียมสิ่งของ อาหาร และการแสดง
22. การปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร
23. เด็กไทยไม่กินหวาน
24. เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย
25. น้ําดื่มสะอาดปลอดภัย
12

จํานวน
ชั่วโมง

หมายเหตุ

1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
3
1
2

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5

ชื่อหน่วยกิจกรรม
ตามหลักสูตร
ข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ
6. ประเมินผล
7. พิธีการ
รวม 7 หน่วย
กิจกรรม

6

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม
26. การประเมินผล
27. พิธีเข้าประจํากอง และประดับเครื่องหมาย
ลูกเสือตรี
รวม 27 แผนการจัดกิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

หมายเหตุ

2
1
40

เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 1 การปฐมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือรู้จักผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญในกองลูกเสือของตน
1.2 สร้างข้อตกลงในการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางเรียน
1.3 ลูกเสือแต่งเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญและประดับเครื่องหมายลูกเสือได้ถกู ต้องและเรียบร้อย
2. เนื้อหา
2.1 รายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือในกองลูกเสือ
2.2 การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญและการประดับเครื่องหมายลูกเสือตามกฎกระทรวง
2.3 ข้อตกลงเรือ่ งกิจกรรมตามตารางเรียน การตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ชุดลูกเสือ )ของจริง( หรือแผนภาพเครือ่ งแบบและเครื่องหมายประกอบเครือ่ งแบบลูกเสือ
สามัญ และลูกเสือสํารอง และสายสะพายเครื่องหมายวิชาพิเศษ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 ลูกเสือรวมกองในห้องประชุมหรือใต้ร่มไม้ สถานที่ใด สถานที่หนึง่
4.2 ลูกเสือขับร้องเพลง ลูกเสือธีรราช
4.3 ผู้กํากับลูกเสือ แนะนําผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือรุ่นพี่ ที่จะมาช่วยนํากิจกรรมให้กับ
กองลูกเสือสามัญ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือ ชี้แจงตารางเวลาเรียน และกําหนดข้อตกลงร่วมกันในเรือ่ งของเวลาในการ
เปิดประชุมกองการเรียนรู้ ระบบหมู่ การตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ
4.5 ลูกเสือเล่นเกม “แต่งกายดี มีชัยไปกว่าครึง่ ”
1) ลูกเสือ ศึกษาเครือ่ งแบบลูกเสือสามัญที่ถกู ต้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการจากแผนภาพ
2) ผู้กํากับลูกเสือนําเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ หมวก ผ้าผูก
คอและห่ วง แถบสี เครื่ อ งหมายหมู่ เครื่ อ งหมายลู ก เสือ ตรี เข็ม ขั ด ถุ งเท้ า สี ก ากี
รองเท้า สีน้ําตาล )ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ( เครื่องหมายนายหมู่ มาวางไว้
ตรงหน้าหมู่ลูกเสือหมู่ละ 1 ชุด ลูกเสือแต่ละหมู่ ส่งตัวแทนเพื่อเป็นนายแบบ หมู่ละ 1 คน
14

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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3) ผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณการแข่งขัน สมาชิกในหมู่ช่วยกันเอาเครื่องแบบและ
อ่ งแบบไปประดั
บบนเครื
่องแบบของลู
กเสือ่ ทีงแบบและ
่เป็นนายแบบ
3) ผูเครื
ก้ ํา่อกังหมายประกอบเครื
บลูกเสือให้สัญญาณการแข่
งขัน สมาชิ
กในหมู
่ช่วยกันเอาเครื
ให้
ต้องตามแผนภาพเครื
่องแบบลูกเสือบสามั
ญ ภายในเวลาที
าํ หนด
เครืถ่อูกงหมายประกอบเครื
อ่ งแบบไปประดั
บนเครื
่องแบบของลูก่กเสื
อที่เป็นนายแบบ
4) เมื
หมู่ใดติดเครือ่ ่องหมายครบและถู
งตามตําแหน่่กงาํ หนด
หมู่นนั้ เป็นผู้ชนะ
ให้่อถหมดเวลา
ูกต้องตามแผนภาพเครื
งแบบลูกเสือสามักญต้อภายในเวลาที
4.6 4)
ตรวจสอบความถู
ต้อ่ใดติ
งของการประดั
บเครือ่ งหมาย
บแผนภาพ
เมื่อหมดเวลา กหมู
ดเครือ่ งหมายครบและถู
กต้ตรวจและเปรี
องตามตําแหน่ยบเที
ง หมูย่นบกันั้ เป็
นผู้ชนะ
เครื่องแบบลูกเสือกสามั
ญ
4.6 ตรวจสอบความถู
ต้องของการประดั
บเครือ่ งหมาย ตรวจและเปรียบเทียบกับแผนภาพ
4.7 ผูเครื
้กํา่อกังแบบลู
บลูกเสืกอเสื
เปรีอสามั
ยบเทีญยบการแต่งกายแบบลูกเสือสํารอง และการแต่งกายแบบลูกเสือ
เศษ และสายยงยศ
อบังคังบกายแบบลู
คณะ ลูกเสืกอเสือ
4.7 ผูสามั
้กํากัญบตลอดจนนํ
ลูกเสือเปรียาเครื
บเที่อยงหมายวิ
บการแต่ชงาพิ
กายแบบลู
กเสือสํารอง(ตามข้
และการแต่
แห่
ชาติตลอดจนนํ
ว่าด้วยการปกครองหลั
ตรและวิ
ชาพิเศษลูกเสื(ตามข้
อสามัญอบัฉบั
่ 13 พ.ศ.2525
สามังญ
าเครื่องหมายวิกชสูาพิ
เศษ และสายยงยศ
งคับบทีคณะ
ลูกเสือ
ข้อ ง54
แห่
ชาติหน้ว่า ด้70)
วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2525
ทรรศการให้
ลูกทเสืรรศการให้
อได้ศึกษาลกูพร้เสืออมทั
ฒนาตนเองเพืฒ่อนาตนเอง
ทดสอบ
ข้มาจั
อ 54ดแสดงนิ
หน้
มาจัดแสดงนิ
ได้ศ้งวางแผนการพั
กึ ษา พร้อมทัง้ วางแผนการพั
หน้าา70)
70)
เพื
กเสืออมทั
ตรี้งวางแผนการพัฒนาตนเองเพื่อทดสอบ
ตาม
บเครืก่อารรั
งหมายลู
กอ่ งหมายลู
เสืศอึกตรี
มาจัอ่ ทดสอบตามเกณฑ์
ดเกณฑ์
แสดงนิกทารรั
รรศการให้
ลูกบเสืเครื
อได้
ษา พร้
8.4 ลูตาม
กเสือเกณฑ์
จับคู่ตกรวจสอบการแต่
งเครืก่อเสืงแบบและการประดั
บเครื่องหมายให้ถูกต้องตาม
ารรับเครื่องหมายลู
อตรี
ระเบียบ 8.4 ลูกเสือจับคู่ตรวจสอบการแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องหมายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 4.9 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.9 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5. การประเมินผล
5. การประเมิ
นผล
สังเกตความสนใจ
การมีส่วนร่วมทํากิจกรรม และการประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ
สังเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมทํากิจกรรม และการประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

15
15

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1
ลูกเสือธีรราช
เหล่าลูกเสือ ของธีรราช
สืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์
พวกเราจะรักร่วมกัน
มีจรรยา รักษาชือ่
เลื่องลือต่อไปช้านาน
พวกเราล้วนชื่นบาน

ทะนงองอาจ
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั่
จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
สร้างเกียรติระบือ
ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรักให้ยืนนาน
เพราะกิจการลูกเสือไทย

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ลูกหมูกับฝูงแกะ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูตัวหนึ่งหลงเข้าไปอยู่ในฝูงแกะและหลบซ่อนอยู่ที่นั่นเรื่อยมา
วันหนึ่งเมื่อคนเลี้ยงแกะมาพบเข้าก็พยายามไล่จับลูกหมูร้องเสียงหลงวิ่งหนีไปรอบๆ คอก
แกะตัวหนึ่งกล่าวตําหนิว่า “เจ้าจะวิ่งให้เหนื่อยและส่งเสียงร้องให้หนวกหูทําไม ทุกครั้งพวกข้า
ก็ยืนให้มนุษย์จับแต่โดยดี”
“มันต่างสถานการณ์กันนี่เพื่อนมนุษย์จับพวกเจ้าไปตัดขน ส่วนข้าถูกจับไปเชือด” ลูกหมูตอบ
พร้อมกับส่งเสียงร้องและพยายามวิ่งหนีสุดฝีเท้า
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นเครื่องตัดสินหรือประเมินผู้อื่น
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ความซือ่ สัตย์ สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
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่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

9

แผนภาพเครื่องแบบลูกเสือสามัญ

ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิ
จกรรมลูกกเสื
เสือทักกษะชี
กษากษา
ประเภทลู
อสามั
หลักสูตรลู
กเสือทตรีี่ 4
และพั
ฒนากิ
จกรรมลู
ษะชีววิติตในสถานศึ
ในสถานศึ
ลูกเสืกอเสืตรี
ชั้นญประถมศึ
กษาปี
10 คู่มือส่คูง่มเสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 2 ระเบียบแถว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ระเบียบแถวเบื้องต้น

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือบอกความหมายและแสดงรหัสลูกเสือได้อย่างถูกต้อง
1.2 ลูกเสือปฏิบัติตามระเบียบแถวเบื้องต้นได้
2. เนื้อหา
2.1 การแสดงรหัสลูกเสือและความหมายของการแสดงรหัส
2.2 การฝึกระเบี ยบแถวบุค คลท่ามือเปล่า )ท่ าตรง ท่ าพั ก ท่ าหันอยู่กั บที่ ท่ าเดิน ท่ าหยุ ด
วันทยหัตถ์( และระเบียบแถวบุคคลท่ามีอาวุธ )ท่าตรง ท่าพัก ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ ท่าแบกอาวุธ
– เรียบอาวุธ(
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลงเกม
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ผู้กํากับลูกเสือทบทวนและฝึกซ้อมนายหมู่ลูกเสือเพื่อเป็นผู้ช่วยฝึกระเบียบแถว
)ผู้กํากับลูกเสือเตรียมการนายหมู่ลูกเสือก่อนคาบเรียน(
)2( ผู้กํากับลูกเสือเรียกกอง อธิบายความหมายและสาธิตการแสดงรหัส ที่ถูกต้อง
)3( ผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธกี ารรายงานตัวเข้าเรียนตามฐานและการเปลี่ยนฐาน
)4( กิจกรรมฝึกปฏิบัติตามฐาน ระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า โดยนายหมู่อธิบาย สาธิต
พร้อมสั่งให้ปฏิบัติในแต่ละฐาน
ฐานที่ 1 ท่าตรง ท่าเคารพ ท่าพัก
ฐานที่ 2 ท่าหันอยู่กับที่ ท่าเดิน ท่าหยุด
ฐานที่ 3 ฝึกปฏิบัติระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่าที่ได้เรียนมาแล้ว
18

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลงหรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติตามฐาน ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ โดยนายหมู่อธิบาย
สาธิต พร้อมสั่งให้ปฏิบัติในแต่ละฐาน
ฐานที่ 1 ท่าตรง ท่าพัก
ฐานที่ 2 ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ
ฐานที่ 3 ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ
ฐานที่ 4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาซักถามเกีย่ วกับปัญหาระหว่างฝึกระเบียบ
แถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่ง
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติระเบียบแถวเบื้องต้น

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2
เพลง
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ลูกเสือ ไม่จับมือขวา
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา
ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่
มือขวาใช้เคารพกัน
มือขวาใช้เคารพกัน
ยื่นซ้ายออกมาพลัน
จับมือ จับมือ
จับมือ นัน้ หมายถึงมิตร
เหมือนญาติสนิท ควรคิดยึดถือ
ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ
ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ
เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน
เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน

เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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เกม

แข่งเรือบก

อุปกรณ์ ปูนขาวโรยเส้น หรือใช้ไม้พลองวางในเส้นทีก่ ําหนด
วิธีเล่น 1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ แต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน 1 ช่วงแขน
2. ลูกเสือแต่ละหมูห่ รือแถวเอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กาํ หนดด้วยการกระโดดพร้อมๆ กัน โดยไม่ให้มอื หลุด
จากเอวหรือขาดจากกัน แถวใดถึงเส้นที่กําหนดก่อนเป็นผู้ชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ช่างทําโลหะกับสุนัข
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีช่างทําโลหะคนหนึง่ ตีทองเหลืองเสียงดังโปกเปกอยู่ในห้องทํางาน
ของตน โดยมีสุนัขทีเ่ ลี้ยงไว้นอนหลับปุ๋ยในบริเวณใกล้ๆกันนั้น
ครั้นถึงเวลาเที่ยงช่างทําโลหะหยุดงานเพือ่ รับประทานอาหารสุนขั ของเขาก็ตื่นขึ้นมายืนเคล้า
เคลียและกระดิกหางอย่างประจบ ช่างทําโลหะโยนเศษกระดูกให้พร้อมกับกล่าวว่า“เสียงเคี้ยวอาหาร
ของข้าคงดังกว่าเสียงตีทองเหลืองซินะ เจ้าจึงต้องตื่นขึน้ มาในเวลานี้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม้คนเกียจคร้านที่สดุ ในโลก ก็ยงั ขยันเก็บเกีย่ วผลประโยชน์ของตน
การจับมือซ้าย
การจับมือกัน เป็นการทักทายกันวิธีหนึ่งของคนทั่วไป ถือเป็นแบบสากลที่คนทั่วโลกเข้าใจ
ตรงกันโดยจะยื่นมือขวาให้ อีกฝูายหนึ่งจับเพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อกัน แต่ในวงการลูกเสือจะใช้การ
จับมือซ้ายแทน โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้
ในสมัยที่ทหารอังกฤษกับชนเผ่าซูลูทําสงครามกัน ดินิส ซูลู นักรบผู้กล้าได้ร่วมต่อสู้เต็มกําลัง
ทําให้ทหารอังกฤษไม่สามารถเอาชนะได้ ต่อมา บี.-พี. ได้เป็นตัวแทนเข้าเจรจาสงบศึกกับชนเผ่าซูลู
ได้สําเร็จ บี.-พี. จึงยื่นมือขวาออกมาเพื่อจับมือแสดงความเป็นมิตรต่อกัน แต่หัวหน้าเผ่า ดินิส ซูลู ไม่
ยอมจับมือขวา กลับยื่นมือซ้ายมาจับแทน พร้อมกับอธิบายว่า
"มือขวาเป็ นมือที่สกปรก ใช้จับอาวุธฆ่ากัน ถ้าเราเป็นมิตรต่อกั นควรที่จะใช้มือซ้ายจั บ
ดีกว่า เพราะมือซ้ายเป็นมือสะอาด และอยู่ใกล้หัวใจ"
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ส่งมเสริและพั
มและพั
ฒนากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสื
กษากประเภทลู
อสามัชัญ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือคูส่่มงือเสริ
ฒนากิ
เสืออทัทักกษะชี
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกเสื
อตรี
้นประถมศึ
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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บี.-พี. เห็นด้วยกับคําพูดของหัวหน้าเผ่า ดินิส ซูลู จึงยื่นมือซ้ายออกไปสัมผัสกันหลังจากนั้น บี.พี. ก็ได้นําการจับมือซ้ายมาใช้ในวงการลูกเสือ เพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อกัน และเป็นพวกเดียวกัน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การสัมผัสมือซ้ายเป็นวิธีจบั มือของลูกเสือ
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. อุดมการณ์ คุณธรรม
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เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

21

ใบความรู้

ระเบียบแถวเบื้องต้น
การแสดงรหัส
รหัสลูกเสือ เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้กันเฉพาะในวงการลูกเสือเท่านั้น ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็น
รหัสนี้ จะรับรู้และเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันทันทีว่า “เราเป็นพวกเดียวกัน"
โอกาสที่ใช้ในการแสดงรหัส
1. เมื่อลูกเสือกล่าวคําปฏิญาณในพิธีปฏิญาณตนเข้าประจํากอง และพิธีอื่น ๆ ที่มีการทบทวนคํา
ปฏิญาณ
2. เมื่อพบกับลูกเสือชาติเดียวกันหรือต่างชาติเป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน
วิธีแสดงรหัส ของลูกเสือ
1. ยืนอยู่ในท่าตรงมือซ้ายแนบลําตัว
2. ยกมือขวาเสมอไหล่ งอศอกชิดลําตัว
3. หันฝูามือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยไว้ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง
เหยียดตรงชิดติดกัน
ความหมาย
หัวแม่มือกดปลายนิ้วก้อยไว้ทําเป็นรูปวงกลม นิ้วทั้งสามเหยียดขึน้ ไป หมายถึง หัวลูกเสือ
ของรูปเฟลอร์เดอลีส์ในเครือ่ งหมายลูกเสือ
นิ้วทั้งสาม หมายถึง
คําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ
นิ้วหัวแม่มือกดรัดนิ้วก้อย
บ่งบอกถึงความรักใคร่เหมือนญาติพี่นอ้ งทั่วโลก

ระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า
ท่าตรง
เป็นท่าเบื้องต้นที่เป็นรากฐานการปฏิบัติท่าอื่นๆ และให้เป็นท่าแสดงการเคารพท่าหนึ่งเมื่อได้
ยินคําสั่งว่า “ตรง” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้
1. ส้นเท้าชิดกัน และอยู่ในแนวเดียวกัน ปลายเท้าแยกห่างจากกันประมาณ 1 คืบเข่า
เหยียดตึงและบีบขาเข้าหากัน
22

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

15

2. ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหล่ผึ่งเสมอกัน
3. แขนทั้งสองข้างห้อยและเหยียดตรงแนบลําตัว พลิกข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย นิ้วมือ
เหยียดชิดกัน นิ้วกลางของทั้งสองมือแตะขาที่กี่งกลางตามแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝูามือเล็กน้อย
4. ลําคอยืดตรง ไม่ยื่นคาง ตามองตรงข้างหน้าได้ระดับ น้ําหนักอยู่บนเท้าทั้งสองเท่ากัน ยืน
นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
ท่าเคารพ
การแสดงความเคารพท่ามือเปล่า คําบอก “วันทยหัตถ์” และ “มือลง”
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “วันทยหัตถ์” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้
1. ยืนในท่าตรง
2. ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง แขนขวาท่อนบนยื่นไปข้างหน้าประมาณแนวไหล่ เมื่ออยู่
ในที่แคบให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม งอศอก ข้อมือไม่หัก เปิดฝูามือขึ้นประมาณ 30 องศา
นิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยทําเป็นรูปวงกลม นิ้วชี้แตะขอบล่างของหมวกค่อนไปด้านหน้าแนวตา
ข้างขวา )กรณีไม่สวมหมวก ให้ทําวันทยหัตถ์โดยใช้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา( นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง
เหยียดตรงเรียงชิดกัน
3. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “มือลง”ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง

ท่าพัก
เป็นท่าเปลี่ยนอิรยิ าบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเครียดในโอกาสต่างๆ คือ
พักตามปกติ ใช้ในโอกาสฟังคําอธิบาย ดูการแสดงตัวอย่าง
พักตามระเบียบ ใช้ในโอกาสรอพิธกี ารต่าง ๆ อยู่ในแถวกองเกียรติยศ
พักตามสบาย ใช้ในโอกาสรอคําสั่ง เพือ่ รอการปฏิบัติต่อไป
พักนอกแถว ใช้ในโอกาสรอคําสั่งระยะเวลานานกว่าปกติ
ท่าพักตามปกติ
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “พัก” ให้ลกู เสือปฏิบัติ ดังนี้
1. หย่อนเข่าขวาลงก่อน เท้าทั้งสองอยูก่ ับที่ หลังจากนี้อาจเปลี่ยนเป็นหย่อนเข่าซ้ายก็ได้
2. ห้ามพูดคุย แต่เคลือ่ นไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
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3. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นจัดทุกส่วนของร่างกายให้อยู่ในท่าตรง แต่ให้หย่อนเข่า
ขวาไว้เหมือนตอนเริ่มพักและเมือ่ ได้ยินคําสั่งว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในท่าตรงโดยเร็ว
ท่าพักตามระเบียบ
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ตามระเบียบ-พัก” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้
1. แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 1 ฟุต หรือเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและรวดเร็ว
2. ยกมือไขว้หลังไว้ใต้เข็มขัดเล็กน้อยในแนวกึ่งกลางหลัง หลังมือซ้ายแนบลําตัว มือขวาทับมือ
ซ้าย นิ้วหัวแม่มือขวาทับนิ้วหัวแม่มือซ้าย
3. ขาสองข้างตึง น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสอง ตามองตรงขนานกับพื้น นิ่งไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
4. เมื่อได้ยนิ คําสั่งว่า “แถว-ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาโดยเร็ว พร้อมกับมือทั้งสอง
กลับมาอยู่ในท่าตรงตามเดิม
ท่าพักตามสบาย
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ตามสบาย..พัก” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้หย่อนเข่าขวาก่อนเหมือนกับการพักท่าปกติให้พูดคุยกันได้ เคลือ่ นไหวร่างกายได้ตาม
สบาย แต่ต้องให้เท้าข้างหนึ่งอยู่กับที่
2. ห้ามนัง่ หากผู้กํากับลูกเสือไม่อนุญาต
3. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว-ตรง” ให้ปฏิบัติเหมือนกับท่าพักตามปกติ
ท่าพักนอกแถว
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “พักนอกแถว” ให้ลูกเสือปฏิบัติดังนี้
1. ให้แยกออกจากแถวทันที
2. ให้ทุกคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เข้าแถว เพื่อจะได้กลับมาเข้าแถวโดยรวดเร็ว เมื่อได้
ยินเสียงเรียกให้กลับมาเข้าแถวอีก เมื่อแยกแถวแล้วไม่ทําเสียงดังให้รบกวนผู้อื่น
3. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว” ให้ทุกคนกลับมาเข้าแถวที่เดิมโดยจัดแถวให้เรียบร้อยเหมือนเดิมและ
อยู่ในท่าตรง
ท่าหันอยู่กับที่
ท่าขวาหัน เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ขวาุหัน” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้เปิดปลายเท้าขวา ยกส้นเท้าซ้าย และหมุนตัวไปทางขวา 90 องศา ให้ส้นเท้าขวา
และปลายเท้าซ้ายอยู่ติดกับพื้น ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าขวาเมื่อหมุนตัวแล้วให้ขาซ้าย
เหยียดตรง บิดสันเท้าออกข้างนอกพอตึง
2. ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาให้อยู่ในท่าตรงโดยเร็ว
ท่าซ้ายหัน เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ซ้ายุหัน” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้
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1. ให้เปิดปลายเท้าซ้าย ยกสันเท้าขวา และหมุนตัวไปทางซ้าย 90 องศา ให้สันเท้าซ้าย
และปลายเท้าขวาอยู่ติดกับพื้น ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเมื่อหมุนแล้วให้ขาขวาเหยียด
ตรง บิดส้นเท้าออกข้างนอกพอตึง
2. ชักเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายให้อยู่ในท่าตรงโดยเร็ว
ท่ากลับหลังหัน เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “กลับหลังุหัน” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้เปิดปลายเท้าขวา ยกสันเท้าซ้าย และหมุนตัวไปทางขวา 180 องศา ให้สนั เท้าขวา
และปลายเท้าซ้ายอยู่ตดิ กับพื้น ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา เมื่อหมุนตัวแล้วให้ขาซ้าย
เหยียดตรง บิดสันเท้าซ้ายออกข้างนอกให้ตึง
2. ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาให้อยู่ในท่าตรงโดยเร็ว
ท่าเดิน ท่าหยุด
คําบอก “ หน้า – เดิน” และ “แถว – หยุด”
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “ หน้า – เดิน” ให้ลกู เสือปฏิบัติ ดังนี้
โน้มน้ําหนักตัวไปข้างหน้า พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดิน ขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ส้นเท้าสูง
จากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไปให้โน้มน้ําหนักตัวไปข้างหน้า ตบเท้าเต็มฝูา
เท้าอย่างแข็งแรง ตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าให้งอศอกเล็กน้อย เมื่อแกว่งแขน
ไปข้างหลังให้เหยียดแขนตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือนิ้วเรียงชิดติดกันความยาวก้าว
จากส้นเท้าถึงส้นเท้า 40 – 60 เซนติเมตร
เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว – หยุด” ให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะติดต่อกัน คือ ก้าวต่อไปอีก 1 ก้าว
และชักเท้าหลังไปชิดเท้าหน้าในลักษณะท่าตรงอย่างแข็งแรง
ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ
ท่าตรง ท่าพัก
คําบอก “กอง )หมู่( – ตรง”
การปฏิบัติ
ท่าตรงและท่าพักในเวลาถือไม้พลอง เหมือนกับท่ามือเปล่า ไม้พลองอยู่ในท่าเรียบอาวุธ
ไม้ พลองในท่ าเรี ยบอาวุ ธ คื อลู กเสื ออยู่ ในท่ าตรง ถื อไม้ พลองด้ วยมื อขวาโดยไม้ พลองอยู่
ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวาและชิดกับเท้าขวาไม้พลองอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ นิ้วหัวแม่มือจับ
ไม้พลองชิดขา นิ้วอื่นอีก 4 นิ้วชิดติดกันจับไม้พลองเฉียงลงไปเบื้องล่างปลายไม้พลองอยู่ในร่องไหล่
ขวา ลําไม้พลองตั้งตรงแนบตัว
สําหรับพักตามระเบียบเหมือนกับท่ามือเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้ว
ยื่นไม้พลองไปข้างหน้าเฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลังใต้เข็มขัดเล็กน้อ ยมือแบตาม
ธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดติดกัน
ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ
เป็นท่าแสดงการเคารพ เมื่อถือไม้พลอง
คําบอก “วันทยา – วุธ”
18
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การปฏิบัติ
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้ง
ฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจดกันคงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง เหยียด
ตรงชิดติดกันให้ข้างปลายนิ้วชี้แตะไม้พลองในร่องไหล่ขวา
คําบอก “เรียบ – อาวุธ”
การปฏิบัติ
เมื่อเลิกทําความเคารพ ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดิมโดยเร็ว
ถ้าผู้รับการเคารพเคลื่อนที่มาทางขวาซ้าย หรือตรงหน้า ผู้ควบคุมแถวจะบอกทิศทางเสียก่อน
“ขวา )ซ้ายหรือตรงหน้า( ระวัง – วันทยา – วุธ” ให้ลูกเสือทําวันทยาวุธ พร้อมกับหันหน้าไปยังผู้รับการ
เคารพตาอยู่ที่ผู้รับการเคารพ หันหน้าตามจนผู้รับการเคารพผ่านหน้าตนไปแล้วประมาณ 2 ก้าว จึงหัน
มาอยู่ในท่าตรง เมื่อผู้รับการเคารพผ่านพ้นแถวให้ผู้ควบคุมแถวบอกเลิกทําความเคารพ
การแสดงความเคารพ ใช้ในโอกาสต่อไปนี้
1. แสดงความเคารพต่อธงสําคัญๆเช่นธงชาติธงคณะลูกเสือแห่งชาติธงประจําจังหวัดฯลฯใน
ขณะที่เชิญธงขึ้นหรือลงหรือมีผู้เชิญธงผ่านไป
2. แสดงความเคารพ เมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงมหาฤกษ์
มหาชัย
3. ถวายความเคารพแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนารถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคคลที่ควรเคารพ
4. แสดงความเคารพต่อลูกเสือด้วยกันในขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึ่งๆ
ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ
คําบอก “แบก – อาวุธ”
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ
จังหวะที่ 1 ยกไม้พลองด้วยมือขวาผ่านหน้าเฉียดลําตัวไปข้างซ้ายให้โคนไม้พลองอยู่ในอุ้งมือ
ซ้ายลําไม้พลองหรือไม้พลองตั้งอยู่ตรงร่องไหล่ซ้ายมือขวาจับไม้พลองอยู่ที่เดิม ศอกงอไปข้างหน้าแนว
เดียวกับไหล่
จังหวะที่ 2 ดันไม้พลองด้วยมือซ้ายพร้อมกับส่งไม้พลองด้วยมือขวาไห้ไม้พลองพาดขึ้นไปบน
ไหล่ซ้าย แขนซ้ายท่อนบนชิดลําตัว ศอกซ้ายงอแขนทํามุม 100 องศากับลําตัว ขณะเดียวกันลดมือขวาลง
ในท่าตรงโดยเร็ว
ข้อควรระวัง ขณะลูกเสือทําท่าแบกอาวุธจังหวะ 2 ระวังอย่าให้ศีรษะเคลื่อนหลบไม้พลองทรง
ศีรษะให้คงที่เหมือนอยู่ในท่าตรงเสมอ แขนซ้ายอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องและนิ่ง ปลายไม้พลองจึงจะได้
ระดับ ไม่เฉไปมา
คําบอก “เรียบ – อาวุธ”
การปฏิบัติ ลูกเสือปฏิบัติเป็น 3 จังหวะ
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จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไม้พลอง ศอกงอไปข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ พร้อมกับเหยียด
แขนซ้าย โดยลดไม้พลองลงชิดกับลําตัว
จังหวะที่ 2 จับไม้พลองด้วยมือขวานํามาไว้ข้างลําตัวในร่องไหล่ขวา )แขนขวาเหยียดเกือบสุด
ระยะที่มือจับไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ(ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกันไม้พลองที่ร่องไหล่ขวาศอกงอไป
ข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่
จังหวะที่ 3ลดแขนซ้ายอยู่ในท่าเรียบอาวุธตามเดิม )ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะที่
มือขวาจับไม้พลองอยู่ในท่าเรียบอาวุธ โดยไม้พลองจดพื้น(
ข้อสังเกต ตอนเหยียดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่ ือขวาจับไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ ใน
จังหวะที่ 3 จะรู้สึกว่าต้นไม้พลองจดพื้น
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 2 ระเบียบแถว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือปฏิบัติตามสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดได้ถกู ต้อง
2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของสัญญาณมือและการปฏิบัติตามคําสั่งสัญญาณมือ
2.2 ความหมายของสัญญาณนกหวีดและการปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 นกหวีด
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 ให้ลูกเสือร่วมร้องเพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับ ลูก เสือ อธิบ ายและสาธิต การใช้สัญ ญาณมือ และสัญ ญาณนกหวีด แล้ว ให้
ลูกเสือปฏิบัติตาม
2( ผู้กํากับลูกเสือให้นายหมู่ลูกเสือนําฝึกปฏิบัติ โดยการแสดงสัญญาณมือ และสัญญาณ
นกหวีด แล้วให้สมาชิกในหมู่ตนเองปฏิบัติตาม
3( ผู้กํากับและลูกเสือร่วมสรุปอภิปรายถึงการปฏิบัติ
4.4 ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการปฏิบัติตามสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด
5.2 สังเกตความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบ

28

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

21

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
เพลง
สัญญาณนกหวีด
เปูายาวหนึ่งครั้ง
เปูายาวเป็นชุด

ฟังได้ความว่า “หยุด”
ให้รีบรุดทําต่อไป

สั้นติดต่อกัน

เร็วพลัน เข้าแถวทันใด

สั้นยาวนัน้ ไซร้
นายหมู่มานี่
ลูกเสือเราพึง

จําใส่ใจเพราะเกิดเหตุการณ์
ฟังซิ สั้นสามยาวหนึ่ง
จดจําคํานึง นี่คอื สัญญาณ

เกม
ไฟฟ้าช๊อต
วิธีเล่น แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีม เท่าๆ กัน ลูกเสือทั้งสองทีมเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง ห่างกั น
เล็กน้อย เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ม ให้คนหัวแถวหันตัว เอามือไปแตะหัวไหล่คนที่ 2 คนที่ 2
ก็หันตัวเอามือไปแตะไหล่คนที่ 3 ต่อไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้าย ให้ร้อ งว่า “โอ๊ย”
การตัดสิน ทีมที่ร้อง “โอ๊ย” ก่อน เป็นผู้ชนะ
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ใบความรู้
การใช้สัญญาณนกหวีด
ใช้ในการออกคําสั่งแก่ลกู เสือในการฝึกประจําวัน หรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อยู่ห่างไกลจากลูกเสือ สัญญาณที่ควรรู้มดี ังนี้
1. หวีดยาว 1 ครั้ง
)
(
ความหมาย - ถ้าเคลื่อนทีอ่ ยู่ให้หยุด
- ถ้าหยุดอยู่ให้ถอื ว่าเป็นสัญญาณเตือน, เตรียมตัว หรือ คอยฟังคําสัง่
2. หวีดยาว 2 ครั้ง

)
( , )
(
ความหมาย - เดินต่อไป, เคลื่อนที่ต่อไป, ทํางานต่อไป
ผู้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป หรือ ให้ปฏิบัติ กิจกรรมที่สั่งนั้นต่อไป
3. หวีดสั้น 1 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง สลับกันไป หลายๆ ครั้ง
)
( , )
(
ความหมาย - เกิดเหตุ
ผู้ปฏิบัติ
- ตรวจดูเหตุการณ์กอ่ นว่ามีอะไรเกิดขึ้น ควรรวมกันที่ผู้กํากับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา( (
ก่อน เพื่อการสั่งการต่อไป แล้วแต่กรณี
4. หวีดสั้น 3 ครั้ง หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไปหลายๆ ชุด
)
(,)
(
ความหมาย - เรียกนายหมู่ลูกเสือให้มารับคําสัง่
ผู้ปฏิบัติ
- นายหมู่รีบมาพบผู้ให้สัญญาณ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ หรือไปพบไม่ได้ให้ส่งตัวแทนไป
5. หวีดสั้นติดต่อกันหลายๆ ครั้ง
)
ความหมาย
ผู้ปฏิบัติ

(,)
- รวม, ประชุม หรือ รวมกอง
- ทุกคนไปรวมกันที่ผู้ให้สัญญาณ

(

หมายเหตุ เมื่อจะใช้สัญญาณ 2 3 4 5 ให้ใช้สญ
ั ญาณ 1 ก่อนทุกครัง้
เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะใช้สัญญาณอะไร )เพิ่มเติม(
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การใช้สัญญาณมือ
ใช้แทนคําบอกคําสั่งขณะที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างไกลจากลูกเสือ หรือไม่สามารถที่จะใช้คาํ บอก
ให้ลูกเสือได้ยินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความสงบเงียบ ได้แก่
1) เตรียม คอยฟังคําสั่ง หรือหยุด
การให้สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึน้ ตรงเหนือศีรษะ มือแบ นิ้วทัง้ ห้า
เรียงชิดติดกัน หันฝูามือไปข้างหน้า เมือ่ เห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือหยุดการ
เคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พร้อมกับนิ่งคอยฟังคําสั่ง โดยหัน
หน้าไปยังผู้บังคับบัญชาเพือ่ คอยฟังคําสั่ง แต่ถ้าอยู่ในแถวให้ยืนในท่าตรง

2) รวม หรือ กลับมา
การให้สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือ ศีรษะ แบมือไปข้างหน้า นิ้ว
มือทั้งห้าชิดติดกันและหมุนมือเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวา เมือ่ เห็นสัญญาณนี้
ให้ลูกเสือรวมกองรีบมาเข้าแถวรวมกัน

3) จัดแถวหน้ากระดาน
การให้สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองออกไปด้านข้างเสมอแนว
ไหล่ ฝูามือแบไปข้างหน้านิ้วเรียงชิดติดกัน
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือจัดแถวหน้ากระดาน หันหน้าไปหา
ผู้ให้สัญญาณ
4) จัดแถวตอน
การให้สัญญาณ เหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า
แนวเดียวกับไหล่ โดยให้แขนขนานกันและฝูามือแบเข้าหากัน
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือเข้าแถวตอน หันหน้าไปหาผู้ให้สัญญาณ
5) เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
)ด้านหน้า ขวา/ซ้าย กึ่งขวา/กึ่งซ้าย และด้านหลัง(
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยชู
แขนขวา
ขึ้นเหนือศีรษะสุดแขน ฝูามือแบไปข้างหน้า นิ้วชิดกัน แล้วลดแขน
ลงข้างหน้าให้เสมอแนวไหล่ เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือวิ่งไปยัง
ทิศทางที่มือผู้ให้สัญญาณชี้ไป
24
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6) เร่งจังหวะหรือทําให้เร็วขึ้น
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณงอแขนขวามือ กําเสมอบ่า
ชูขึ้นตรงเหนือศีรษะแล้วลดลงหลายๆ ครั้งติดต่อกัน
เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือรีบวิ่งหรือเร่งจังหวะสิ่งที่ทําอยู่ให้เร็วขึน้

7) นอนลงหรือเข้าที่กําบัง
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าให้เสมอแนวไหล่
ฝูามือแบคว่ําลงนิ้วชิดกัน พร้อมกับลดแขนลงข้างหน้า แล้วยกขึน้ ที่เดิม
หลายๆ ครั้ง เมื่อลูกเสือเห็นสัญญาณนี้ให้รีบนอนหรือเข้าทีก่ ําบังทันที
หมายเหตุ ก่อนการให้สัญญาณแต่ละท่าให้ทาํ สัญญาณ ข้อ 1( ก่อนทุกครั้งไป
เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะให้สัญญาณอะไร

การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล
การฝึกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือทุกประเภท ผู้บังคับบัญชาที่จะเรียกแถวต้อง
เลือกสถานที่โล่งและกว้างพอเหมาะกับจํานวนของลูกเสือ ผู้ให้สัญญาณยืนตรงแล้วจึ งให้สัญญาณเรียก
แถว คําเรียกแถวของลูกเสือสํารองใช้คําว่า “แพค” ส่วนลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ใช้คํา
ว่า “กอง”
1) ท่าพักตามระเบียบ
ขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะดังนี้
จังหวะที่ 1 กํามือขวา งอข้อศอกให้มอื ที่กาํ อยูป่ ระมาณหัวเข็มขัด หัน
ฝูามือทีก่ ําเข้าหาหัวเข็มขัด
จังหวะที่ 2 สลัดมือที่กําและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180
องศาประมาณแนวเดียวกับเข็มขัดเป็นสัญญาณให้ลูกเสือ
“พัก”ตามระเบียบ
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2) ท่าตรง ขณะลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะดังนี้
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให้มอื กําอยู่ในระดับ
เดียวกับเข็มขัด )เหมือนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2(
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเข้าหาตัว ให้มือทีก่ ํากลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด
)เหมือนจังหวะที่ 1 ของสัญญาณสั่ง พัก”( เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้
ลูกเสือชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา ลดแขนที่ไขว้หลังมาอยู่ในท่าตรง

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว

การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล่ มือแบ
หันฝูามือไปข้างหน้า นิ้วมือเรียงชิดติดกัน
ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว หันหน้าเข้าหาผู้เรียก โดยนายหมู่ยืนทางซ้ายมือของ
ผู้เรียก กะให้ผู้เรียกอยู่กึ่งกลางแถวและห่างจากแถวประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่ยืนต่อกันไปทางซ้ายมือ
ของนายหมู่จนถึงคนสุดท้ายคือรองนายหมู่
การจัดระยะเคียง ถ้าเป็น “ปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็น 1 ช่วงศอก คือ ให้ลูกเสือยกมือซ้ายขึ้น
เท้าสะโพก นิ้วเหยียดชิดติดกันอยู่ประมาณแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบกับลําตัวและจดปลายศอก
ซ้ายของคนที่อยู่ด้านขวา จัดแถวให้ตรงโดยสะบัดหน้าแลขวา ให้เห็นหน้าอกคนที่ 4 นับจากตัวลูกเสือ
เองเมื่อผู้เรียกตรวจแถวสั่งว่า “นิ่ง” ให้ลดมือลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง
ถ้า “เปิดระยะ” ระยะเคียงจะเป็นสุดช่วงแขนซ้ายของลูกเสือ โดยให้ทุกคน )ยกเว้นคนท้ายแถว(
ยกแขนซ้ายขึ้นเสมอไหล่ เหยียดแขนตรงออกไปทางข้าง คว่ําฝูามือลง นิ้วชิดติดกัน ให้ปลายนิ้วซ้าย
จดไหล่ขวาของคนต่อไป จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยืนแลตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวาให้เห็น
หน้าอกคนที่ 4 เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “นิ่ง” จึงลดมือลง สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง
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4) แถวตอนเรียงหนึ่ง )กรณีมีหลายหมูจ่ ะเรียกว่า “แถวตอนหมู่”(
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ มือแบหัน
ฝูามือเข้าหากัน นิ้วเรียงชิดติดกัน
ลูกเสือเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งโดยนายหมู่ยืนตรงเป็นหลักข้างหน้าผู้เรียก กะให้ห่างจาก
ผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว ลูกหมู่เข้าแถวต่อหลังนายหมู่ต่อ ๆ กันไปจัดแถวให้ตรงคอคนหน้า ระยะต่อ
ระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน และปิดท้ายด้วยรองนายหมู่
5) แถวตอนหมู่

แถวตอนเรียงหนึ่งหลายหมู่เรียกว่า “แถวตอนหมู่” สมมติว่ามี 5 หมู่ ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคือหมู่
ที่ 3 ยืนเป็นหลักตรงหน้าผู้เรียก ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 เข้าแถวอยู่ในแนว
เดียวกันไปทางซ้ายมือของผู้เรียก ส่วนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ก็เข้าแถวอยู่ในแนวเดียวกัน แต่ไปทาง
ขวามือของผู้เรียก ระยะเคียงระหว่างหมู่ประมาณ 1 ช่วงศอก ส่วนระยะต่อระหว่างบุคคล 1 ช่วงแขน
6) แถวหน้ากระดานหมู่ ปิดระยะ
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การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กํามือทั้ง 2 ข้าง เหยียดแขนตรงไปข้างหน้าขนานกับ
พื้น งอข้อศอกขึ้นเป็นมุมฉาก หันหน้ามือเข้าหากัน
ลูกเสือหมู่แรกเข้าแถวตรงหน้าผู้เรียก อยู่ห่างจากผู้เรียกประมาณ 6 ก้าว นายหมู่อยู่ทางซ้ายมือ
ของผู้เรียก กะให้กึ่งกลางของหมู่อยู่ตรงหน้าผู้เรียก ลูกหมู่ยืนต่อๆ ไปทางซ้ายของนายหมู่ เว้นระยะเคียง
1 ช่วงศอก
หมู่อื่น ๆ เข้าแถวหน้ากระดานข้างหลังหมู่แรก ซ้อนกันไปตามลําดับ เว้นระยะต่อระหว่างหมู่
ประมาณ 1 ช่วงแขน
การจัดแถว เมื่อผู้สั่งว่า “จัดแถว” ให้ทุกคน )ยกเว้นคนสุดท้าย( ยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก นิ้ว
เหยียดชิดกัน นิ้วกลางอยู่ในแนวตะเข็บกางเกง แขนขวาแนบลําตัว จัดแถวให้ตรงโดยนายหมู่ยืนแล
ตรงเป็นหลัก ลูกหมู่สะบัดหน้าแลขวาให้เห็นหน้าอกคนที่ 4
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมสะบัด
หน้ากลับมาอยู่ในท่าตรงและนิ่ง
7) แถวหน้ากระดานหมู่ เปิดระยะ

ผู้เรียกยืนในท่าตรง กํามือทั้ง 2 ข้าง งอข้อศอกเป็นมุมฉาก แขนท่อนบนแบะออกจนเป็นแนวเดียวกับ
ไหล่ หันหน้ามือไปข้างหน้าให้ลูกเสือเข้าแถวเช่นเดียวกับแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ แต่เว้นระยะต่อ
ระหว่างหมู่ขยายออกไปทางด้านหลัง ห่างกันหมู่ละประมาณ 3 ช่วงแขน หรือ 3 ก้าว
การจัดแถว และตรวจแถว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ
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8) แถวรูปครึ่งวงกลม

การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงด้านหน้าและลง
ข้างล่าง คว่ําฝูามือเขาหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม
3 ครั้ง
นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยืนอยู่ในแนวเดียวกับผู้เรียกทางด้านซ้าย ห่างจากผู้เรี ยกพอสมควรลูก
หมู่ยืนต่อ ๆ กันไปทางซ้ายมือของนายหมู่ เว้นระยะเคียง 1 ช่วงศอก )มือเท้าสะโพก( สะบัดหน้าไปทางขวา
รอคําสั่ง “นิ่ง”
หมู่ที่ 2 และหมู่อื่น ๆ เข้าแถวต่อจากด้านซ้ายของหมู่แรก ตามลําดับ เว้นระยะระหว่างหมู่ 1
ช่วงศอก รองนายหมู่สุดท้าย จะยืนตรงด้านขวาของผู้เรียก ในแนวเดียวกันกับนายหมู่ หมู่แรก
การจัดแถว ยกมือซ้ายขึ้นทาบสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา )ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก( จัดแถว
ให้เป็นรูปครึ่งวงกลม
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ
สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง
9) แถวรูปวงกลม มี 2 แบบ
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การเรียกแถวแบบผู้เรียกยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝูามือ
เข้าหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวประสานกันจากด้านหน้าจดด้านหลัง )โบกผ่าน
ลําตัว 3 ครั้ง(
ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้เรียก เข้าแถวเช่นเดียวกับแถวครึ่งวงกลม ส่วนหมู่ 2 และ
หมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ทอี่ ยู่กอ่ นตามลําดับ จนคนสุดท้าย)รองนายหมู่(ของหมู่สดุ ท้ายไป
จดกับนายหมู่ของหมู่แรก ถือผู้เรียกเป็นศูนย์กลาง
การจัดแถว ลูกเสือยกมือซ้ายขึ้นเท้าสะโพก สะบัดหน้าไปทางขวา )ยกเว้นนายหมู่ หมู่แรก(จัด
แถวให้เป็นรูปวงกลม
การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ
สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง และนิ่ง

การเรียกแถวแบบผู้เรียกอยู่ที่เส้นรอบวง
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง กํามือขวา เหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้า ยกขึ้นบน
และเลยไปข้างหลัง หมุนกลับมาด้านหน้า ทํา 3 ครั้ง
ลูกเสือหมู่แรกยืนชิดด้านซ้ายมือของผู้เรียก หมู่ที่ 2และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางซ้ายมือของหมู่ที่อยู่
ก่อนตามลําดับ จนรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายไปจดขวามือของผู้เรียกให้ผู้เรียกอยู่ในเส้นรอบวง
การจัดแถวและการตรวจแถว กระทําเช่นเดียวกับแบบแรก
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ขุมทรัพย์ในไร่องุ่น

ที่ไร่องุ่นแห่งหนึ่ง มีพ่อผู้สูงอายุกับลูกชายจอมขี้เกียจ 3 คนอาศัยอยู่ ต่อมาพ่อล้มปูวยลงและ
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจ ได้เรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่งเสียว่าอย่าขายที่ดิน เพราะพ่อได้ซ่อนขุมทรัพย์อัน
มหาศาลเอาไว้ให้ จงขุดดิน พรวนดิน ขุดหาให้ทั่วทุกตารางนิ้วของไร่
หลังจัดงานศพพ่อเรียบร้อย ลูกชายทั้ง 3 ก็ลงมือตั้งหน้าตั้งตาขุดดิน ไถคราด พร วนดินจน
ทั่วไร่ แต่พวกเขาไม่พบขุมทรัพย์อย่างที่พ่อบอกไว้ แม้แต่เศษเงินก็ยังไม่มี
หนึ่งปีผ่านไปไร่องุ่นที่พวกเค้าตั้งหน้าตั้งตาขุดพรวนดินเพื่อหาขุมทรัพย์ กลับเกิดผลอย่างที่
ไม่ได้คาดคิด องุ่นในไร่ได้ออกดอกออกผลมากมายเต็มไปหมด เมื่อเป็นเช่นนั้นลูกชายทั้ง 3 จึ งช่วยกัน
นําผลองุ่นออกขายได้เงินจํานวนมาก พวกเขาเพิ่งจะได้รู้ตอนนี้เองว่าขุมทรัพย์ที่พ่อพูดถึงนั้นหมายถึง
อะไร เขาควรจะทํางานหนัก ขยันขันแข็ง ในที่ดินของพ่อเพื่อสร้างผลผลิตในไร่นั่นเอง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความขยันและสู้งานหนักเป็นบ่อเกิดของขุมทรัพย์
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. อุดมการณ์ คุณธรรม
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ประวัติ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (บี.-พี.)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเล่าประวัติของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( และการกําเนิดลูกเสือโลกพอ
สังเขปได้
พอสั
งเขปได้
2. เนื้อหา
2.1 ประวัติของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.(
2.2 การกําเนิดลูกเสือโลก
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 รูปภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.(
3.3 ใบความรู้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือให้ลกู เสือดูภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( แล้วสนทนาซักถาม
เกี่ยวกับบุคคลในภาพ
2( แจกใบความรู้เรื่อง ประวัติของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( และให้หมู่ลูกเสือเล่น
เกมตามล่าหาคําตอบ โดยกําหนดเวลาให้หาคําตอบให้ได้ภายใน 10 นาที ถ้าคําตอบ
ถูกต้องจะได้แต้ม ข้อละ 5 คะแนน ดังนี้
1. บุคคลในภาพชื่ออะไร
2. มีอาชีพอะไร
3. เป็นคนเมืองไหน
4. วัยเด็กเขาชอบใช้ชีวิตอย่างไร
5. ลักษณะนิสัยของเขาเป็นอย่างไร
6. ชีวิตวัยทํางานของเขาเป็นอย่างไร
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7. ซูลู คือใคร
8. ประสบการณ์ของเขาที่ลกู เสือนํามาเป็นวิชาเรียน มีอะไรบ้าง
9. เขาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสืออย่างไรบ้าง
10. เขาเสียชีวิตที่ประเทศใด
3( รวมกอง ผูก้ ํากับลูกเสืออ่านคําถามทีละข้อ หมู่ลูกเสือแข่งขันกันตอบคําถาม หมู่ที่ตอบ
คําถามได้ถกู ต้องจะได้คะแนนข้อละ 5 คะแนน
4( ผู้กํากับลูกเสือเฉลยคําตอบ พร้อมกับอธิบายรายละเอียดประวัติของบี.พี.เพิ่มเติม
และเล่าถึงการกําเนิดลูกเสือโลก
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 ตรวจสอบความรู้เรื่องประวัติลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( จากเกมตามล่าหาคําตอบ
5.2 สอบถามความเข้าใจการกําเนิดลูกเสือโลก

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4
(ผู้กํากับลูกเสือสามารถเลือกใช้เพลงหรือเกมก็ได้ตามความเหมาะสม)
วชิราวุธรําลึก
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
พวกเราลูกเสือ เชือ้ ชาติไทย
ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา
มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี

ก่อกําเนิดลูกเสือมา ข้าเลือ่ มใส
เทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดัง่ ใจปอง

เกม

เกมการแข่งเรือบก
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ ๆ แต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน 1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามือจับเอวคนข้างหน้า
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเส้นที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กันโดยไม่ให้มอื หลุดจาก
เอว หรือขาด แถวใดถึงเส้นทีก่ ําหนดก่อนเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์ ปูนขาวโรยเส้น หรือใช้ไม้พลองวางในเส้นทีก่ ําหนด
40

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

33

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ที่มาของ คําว่า SCOUT
คําว่าลูกเสือในภาษาอัง กฤษใช้คําว่า SCOUT ซึ่งมีที่มาจากอักษรตัวแรกของคําใน
ภาษาอังกฤษ 5 คํา คือ
S เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า SINCERITY แปลว่า ความจริงใจ
C เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า COURTESY แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน
O เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า OBEDIENCE แปลว่า การเชื่อฟัง
U เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า UNITY
แปลว่า ความสามัคคี
T เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า THRIFTY แปลว่า ความมัธยัสถ์
ดังนั้นลูกเสือทุกคน จึงควรประกอบด้วยคุณสมบัติที่สําคัญเหล่านี้ด้วย

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ความพอเพียง
2. ความกตัญํู
3. ซื่อสัตย์ สุจริต
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

34

เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

41

ใบความรู้

ประวัติของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ ( บี.-พี. )
ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ เป็นผู้ให้กําเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มว่า โรเบิร์ต สติเฟสัน สไมธ์ เบเดน
เพาเวลล์ เรียกย่อๆ ว่า บี.-พี.เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มี
บิดาเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาเรขาคณิตและธรรมชาติศึกษา ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มารดาของ
เขาเป็นธิดาของพลเรือเอก ดับบิว.ที.สไมธ์ แห่งราชนาวีอังกฤษ บี.พี.ได้สมรสกับนางสาวโมลาฟ เซ็นต์
แคลร์ เมื่ออายุได้ 55 ปี
ชีวิตในวัยเด็ก
บี.-พี.เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อมา
โรงเรียนมัธยมชื่อชาเตอร์เฮาส์ ที่เขาศึกษาอยู่ได้ย้ายไปอยู่ในชนบท ณ เมืองโกคาลมิง ในแคว้นเซอร์
เรย์ ซึ่งอยู่ใกล้กับปูาใหญ่มีธรรมชาติสวยงาม มีลําธารน้ําไหลผ่าน เขาจึงมั กใช้เวลาว่างหลบเข้าไปใช้
ชีวิตศึกษาธรรมชาติ ชีวิตสัตว์และต้นไม้ เขาชอบวาดภาพ ร้องเพลง แสดงละคร นอกจากนี้บี.พี.ยัง
ได้รับความรู้พิเศษจากพลเรือเอก สไมธ์ ผู้เป็นตา เกี่ยวกับการว่ายน้ํา เล่นสเกต ขี่ม้า การวัดแดดและ
ดูดาวตลอดจนความรู้เชิงพราน ในช่วงปิดภาคเขาจึงมักจะท่องเที่ยวพักแรมไปกับพี่ชายอีก 3 คน
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา บี.พี.สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ หลังจบการศึกษาเขา
ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายร้อยตรีแห่งกองทัพบกของอังกฤษ และถูกส่งไปประจําการที่ประเทศอินเดีย
เมื่ออายุ 19 ปี
ชีวิตในการรับราชการทหาร
บี.-พี. รับราชการทหารในประเทศอินเดีย ประจํากองทหารม้าอุสซาร์ท่ี 13 เป็นเวลา 8 ปี โดย
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ขณะที่มียศเป็นร้อยตรีเขาได้รับเงินเดือนน้อยมาก จึงดําเนินชีวิต
อย่างประหยัด คือไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราแต่น้อย และยังหารายได้พิเศษโดยการเขียนเรื่องและเขียนภาพ
ลงหนังสือพิมพ์ ชีวิตราชการทหารของเขาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดียและอาฟริกาได้รับยศร้อย
เอกตั้งแต่อายุ 26 ปี ในระหว่างนี้มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงลักษณะพิเศษของเขาหลายอย่าง เช่นได้รับ
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแทงหมูปูา ขณะอยู่บนหลังม้าโดยใช้หอกสั้นเมื่อ พ.ศ. 2426 และมี
เรื่องราวประทับใจที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือหลายครั้งดังนี้
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2431 ไปปราบชนเผ่าซูลูซึ่งมีหัวหน้าเผ่าชื่อ ดินีส ซูลู ในอาฟริกาใต้ได้สําเร็จ
เขานําประสบการณ์บางอย่างในครั้งนี้มาใช้ในกิจการลูกเสือด้วย ได้แก่บทเพลงอินกอน ยามา
)หัวหน้า( อิน กอน -ยา-มา
กอน-ยา-มา
)ลูกคู่( อิน-วู-ยู
ยาโบห์ ยาโบห์ อิน-วู-ยู
สร้ อ ยคอของดิ นิ ส ซู ลู ทํ า ด้ ว ยไม้ แกะเป็ น ท่ อ นเล็ ก ๆ ซึ่ ง ต่ อ มา บี . พี . ได้ นํ า มาเป็ น บี ด
เครื่องหมาย
วูดแบดจ์ สําหรับผู้ที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลต้า บี.พี.ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยทูตทหาร ทําหน้าที่เป็นทหาร
สืบราชการลับ
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ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2438 ทําการรบกับเผ่าอาซันติ ซึ่งมีกษัตริย์ชื่อว่า คิงเปรมเปห์ และได้รั บชัย
ชนะ เหตุการณ์ครั้งนี้ บี.พี.ได้ประสบการณ์ดังต่อไปนี้
1. การบุกเบิก เช่นการโค่นต้นไม้ การทําสะพาน การสร้างค่ายพัก
2. ทดลองการแต่งกายของตนเอง ใช้หมวกปีกแบบโคบาล จนได้รับฉายาจากพวกพืน้ เมืองว่า
คัมตะไค แปลว่าคนสวมหมวกปีกกว้าง
3. ประเพณีการจับมือซ้าย จากการแสดงความเป็นมิตรของคนพื้นเมือง
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งของซูลู เดิมอยู่ในทรานสวาล และถูกพวก
บัวร์ขับไล่ จึงอพยพไปอยู่ในมาติบิลี )ปัจจุบันเรียกโรดิเซีย( พวกมาตาบิลีก่อการกบฏรัฐบาลอังกฤษจึง
สั่งทหารไปปราบ บี.พี.ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็ง ครั้งนี้เขาได้รับประสบการณ์ เรื่องการสอดแนม
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานตอนกลางคืน เลยได้รับฉายาว่า "อิมปีซ่า" แปลว่าหมาปูาผู้ไม่เคยนอนหลับ
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2442 หลังจากที่ บี.พี.กลับจากการปฏิบัติงานที่ อินเดีย 2 ปี ก็ได้รับคําสั่งด่วนให้
เดินทางไปอาฟริกาเพื่อหาทางปฺองกันการรุกรานที่เมืองมาฟีคิง จากพวกบัวร์ )ชาวดัทซ์ที่อพยพไปอยู่
ในแอฟริกาใต้( ในทรานสวาลและออเร้นจ์ทรีสเตท ซึ่งจะตั้งตนเป็นเอกราช บี.พี.ได้นํากองทหารไปรักษา
เมืองมาฟีคิง ซึ่งถูกล้อมโดยกองทหารบัวร์เป็นเวลานานถึง 217 วัน จนกระทั่งกองทัพใหญ่ไปถึงทําให้
พวกบัวร์ต้องล่าถอยไป
ในการปฺองกันเมืองมาฟีคิง บี. -พี.ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทนร่าเริงไม่ย่อท้อใช้
สติปัญญาหาวิธีแก้ปัญหา ทํากลอุบายลวงข้าศึกให้เข้าใจผิด คิดว่ามีกําลังทหารมากมายและมีการ
ปฺอ งกัน รัก ษาเมือ งอย่า งเข้ม แข็ง ตลอดจนใช้เ ด็ก อาสาสมั ค รที่ไ ด้รับ การอบรมทํา หน้า ที่ส่ง ข่า ว
ปรากฏว่าทํางานได้ผลดี ทําให้ บี.พี. มีความประทับใจในตัวเด็กและเห็นว่า ถ้าฝึกอบรมเด็กให้ถูก
ทางแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมาก จึงได้ริเริ่มการลูกเสือในเวลาต่อมา จากเหตุการณ์
ที่เมืองมาฟีคิง ทําให้ บี.พี.ได้รับฉายาว่ า "ผู้ปฺองกันมาฟีคิง"
การกําเนิดลูกเสือ
บี.-พี.เดินทางกลับอังกฤษในฐานะวีรบุรุษและได้นําประสบการณ์จากเมืองมาฟีคิงมาใช้เขาจัดให้
เด็กๆ เข้ามาช่วยเหลือในการรักษาเมือง โดยทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและสอดแนมของกองทัพ รักษา
ความสงบภายใน ปฏิ บัติงานต่ างๆ ที่อยู่ในความสามารถ เช่น อยู่ ยามบนหอคอย ให้สั ญญาณแก่
ประชาชนเมื่อพวกบัวร์โจมตี เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง ว่องไว
ได้ผลดีไม่แพ้ผู้ใหญ่ ดังนั้น บี.พี. จึงคิดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้น โดยนําความคิดและประสบการณ์ต่างๆ
มาพัฒนาอย่างรอบคอบ จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นในปี พ.ศ. 2450 โดยบี.พี.ได้รวบรวมเด็กชาย 20 คน
ไปอยู่ที่เกาะบราวน์ซี ในช่องแคบอังกฤษ นับเป็นการพักแรมของลูกเสือครั้งแรกของโลก
ปีต่อมากองลูกเสือได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในอังกฤษ และขยายตัวแพร่หลาย
อย่างรวดเร็ว ขบวนการลูกเสือได้เจริญขึ้นตามลําดับ ทําให้ บี.พี.มองเห็นการณ์ไกลว่าลูกเสือจะเป็น
งานสําคัญในชีวิต ช่วยฝึกอบรมเด็ก ๆ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างมาก
ต่อไป บี.พี.จึงลาออกจากราชการทหาร มาใช้"ชีวิตที่สอง" ซึ่งเป็นชีวิตที่ให้บริการแก่ลูกเสื อทั่วโลก
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พ.ศ. 2454 บี.พี.เดินทางรอบโลก เพื่อพบลูกเสือประเทศต่างๆ เป็นการเริ่มต้นส่งเสริมความ
เป็นพี่น้องกันของลูกเสือทั่วโลก
พ.ศ. 2463 มีงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก ในการชุมนุมครั้งนี้ลูกเสือทั่วโลกที่มาร่วมประชุมได้
พร้อมใจกันประกาศให้ บี.พี.อยู่ในตําแหน่งประมุขคณะลูกเสือโลก
เมื่อการลูกเสือมีอายุครบ 21 ปี ซึ่งเปรียบเหมือนการบรรลุ "นิติภาวะ" ตามกฎหมายอังกฤษ มี
ลูกเสือทั่วโลกถึงกว่า 2 ล้านคน พระเจ้ายอร์ชที่ 5 ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ บี.พี.เป็นบารอน
จากนั้นมากิจการลูกเสือก็เจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง และมีการชุมนุมลูกเสือโลกอีกหลายครั้ง
เมื่อ บี.พี.มีอายุ 80 ปี เขาได้กลับไปพักผ่อนในช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่ที่ประเทศเคนยา ในทวีป
อาฟริกาอีกครั้งหนึ่ง และถึงแก่กรรมที่นั่นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2484
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย
เวลา 2 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเล่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและการกําเนิด
ลูกเสือไทยพอสังเขปได้
2. เนื้อหา
2.1 พระราชประวัติ พระราชกรณีย กิจ และบทพระราชนิพ นธ์ที่เกี่ย วข้อ งกับ ลูก เสือ ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.2 การกําเนิดลูกเสือไทย
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวิเคราะห์บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไปนี้ว่าทรงมีเจตนาต้องการให้ลูกเสือเป็นคนอย่างไร?

ลูกเสือ บ่ใช่เสือสัตว์ไพร
ใจกล้า ใช่กล้าอาธรรม์
ใจกล้า ต้องกล้าอย่างทหาร

เรายืมชื่อมาใช้ ด้วยใจกล้าหาญปานกัน
เช่นเสืออรัญ สัญชาติชนคนพาล
กล้ากอร์ปกิจการแก่ชาติประเทศเขตตน

)2( สุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน 1 หมู่ ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมู่อื่นช่วยเพิ่มเติมและ
สรุป
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)3( แบ่งงานให้หมู่ลกู เสือศึกษาค้นคว้า หมู่ละ 1 เรื่อง โดยให้นําเสนอในลักษณะของ
ผู้สื่อข่าวสารคดีในครั้งต่อไป ดังนี้
- พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
- พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
- การกําเนิดลูกเสือไทย
- พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ลูกเสือแต่ละหมู่นาํ เสนอ เรื่องที่ไปศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบผู้สื่อข่าวสารคดีที่หมู่
ถนัด
)2( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันซักถามเพื่อความเข้าใจ
)3( ผู้กํากับลูกเสือสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่แต่ละหมู่นําเสนอ
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจสอบเนื้อหา จากการนําเสนอในบทบาทผู้สื่อข่าวสารคดี
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5
วชิราวุธรําลึก
วชิราวุธพระมงกุฎเกล้า เจ้าประชา
พวกเราลูกเสือ เชือ้ ชาติไทย
ลูกเสือรําลึกนึกพระคุณ เทิดบูชา
มาเถิดลูกเสือ สร้างความดี

ก่อกําเนิดลูกเสือมา ข้าเลือ่ มใส
เทิดเกียรติพระองค์ไว้ ด้วยภักดี
ปฏิญาณรักกษัตริย์ ชาติ ศาสน์ศรี
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง

ลูกเสือธีรราช
เหล่าลูกเสือ ของธีรราช
สืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์
พวกเราจะรักร่วมกัน
มีจรรยา รักษาชือ่
เลื่องลือต่อไปช้านาน
พวกเราล้วนชื่นบาน

ทะนงองอาจ
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั่
จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล
สร้างเกียรติระบือ
ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรักให้ยืนนาน
เพราะกิจการลูกเสือไทย

เกม

เกมวิบาก
าไปทางเดี
ยวกั
น นยืนอยู
เ่ี ส้น่ทซึี่เส้ง่ นห่ซึางเส้
ชัยน10
ผู้เล่นเข้าแถวหน้
แถวหน้าากระดาน
กระดาน 2 2แถว
แถวหันหัหน้
นหน้
าไปทางเดี
ยวกั
ยืนท่ อยู
่งห่านงเส้
ชัย เมตร
10
ผูเ้ ล่นแถวหลั
งยกขาขวาขึ
น้ ให้ผเู้ ้นล่ให้
นทีผอ่ ู้เล่ยูน่ขาที้ งหน้
บขวาไว้
มือทังมื้ สองของผู
เ้ ล่นแถวหลั
งจับบ่งจัาบของผู
เ้ ล่น
เมตร
ผู้เล่นแถวหลั
งยกขาวขวาขึ
่อยู่ขา้าจังหน้
าจับขาไว้
อทั้งสองของผู
้เล่นแถวหลั
บ่าของ
าไว้ เมืาไว้
อ่ ได้รเมืบั สั่อญ
ม่ เล่นให้่มผเล่เู้ ล่นนให้
ทุกผคูู้เล่ว่ นงิ่ ไปข้
าตรงไปยั
งเส้นชัยงเส้นชัย
ผูคนหน้
้เล่นคนหน้
ได้ญาณเริ
รับสัญญาณเริ
ทุกคูา่วงหน้
ิ่งไปข้
างหน้าตรงไปยั
การตัดสิ น ผูผูเ้ เล่ล่นนทุกคู่ต้องไม่แยกจากกันและต้องวิ่งในลักษณะสามขา คูคู่ใ่ใดล้
ดล้มมให้
ให้เเริริม่ ่มวิวิง่ ่งใหม่
ใหม่ตตรงจุ
รงจุดดทีทีล่ ่ ม้
ชัยนก่ชัอยนเป็
นผูช้ นนะ
ล้มคูท่ ถ่คูี งทึ่ เส้ี่ถึงนเส้
ก่อนเป็
ผู้ชนะ
เกมวิ่งอลวน
ลูกเสือทุกคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก แต่ละคนห่างกัน 1 ช่วงแขน เลือกลูกเสือออกมาสอง
คน คนหนึ่งเป็นคนไล่ อีกคนหนึ่งเป็นคนหนี เริ่มการเล่น คนไล่ต้องวิ่งไล่จับคนหนีให้ได้ การหนีจะอยู่
ภายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลีกในระหว่างผู้ที่นั่งอยู่ เมื่อไม่ต้องการหนีให้วิ่งไปนั่งข้างหน้าผู้ที่นั่งอยู่รอบ
วงกลมคนใดคนหนึ่ง ผู้ที่ถูกคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ไล่ทันที คนไล่เดิมจะกลายเป็นคนหนีต่อไป
การตัดสิน ลูกเสือที่เป็นคนหนีคนใด ถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขัน เลือกลูกเสือคนใหม่ขึ้นมา
แทนคนหนีต่อไป
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ที่มาของชื่อ “บางกอก”
ที่มาของคําว่า “บางกอก” สันนิษฐานว่ามาจากการที่แม่น้ําเจ้าพระยาคดเคี้ยวไปมา บางแห่งมี
สภาพเป็นเกาะเป็นโคก จึงเรียกกันว่า "บางเกาะ"หรือ "บางโคก"แล้วเพี้ยนเป็นบางกอก
บ้างก็ว่าเนื่องเพราะบริเวณนี้มีต้นมะกอกอยู่มาก จึงเรียกว่า "บางมะกอก "ข้อสันนิษฐานนี้
อ้างอิงมาจากชื่อเดิมของวัดอรุณราชวราราม คือ วัดมะกอก )ก่อนจะเปลี่ยนเป็นวัดมะกอกนอก และวัด
แจ้ง ตามลําดับ( ต่อมาคําว่า “บางมะกอก” ได้กร่อนคําไปเหลือแค่ “บางกอก”
คนต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ เ รี ย กเมื อ งนี้ ว่ า “ Bangkok ”เพราะเดิ ม เป็ น ที่ ตั้ ง ของเมื อ งธนบุ รี ศ รี
มหาสมุทร ที่ชาวต่างชาติเรียกกันว่า "บางกอก"แต่จะออกเสียงเป็น "แบงก์ค็อก"มาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยามีความสําคัญในฐานะเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆ ทั้งเป็นเมืองหน้า
ด่านขนอน คอยดูแลเก็บภาษีจากเรือสินค้าทุกลําที่ผ่านเข้าออก
การกอบกู้อิสรภาพจากพม่าหลังเสียกรุงเมื่อครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนา
เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ คือ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2313
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ที่มาของบางเรื่องต้องจดจํา
ที่มาของชื่อ “กรุงเทพมหานคร”
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟฺาจุฬาโลก มีพระราชดําริว่า กรุงธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตก
ตรงกลางมีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างราชธานีแห่งใหม่ทางฟากตะวันออกของ
แม่ น้ํ า เจ้ า พระยาซึ่ ง มี ชั ย ภู มิ ดี ก ว่ า ต่ อ สู้ ปฺ อ งกั น ข้ า ศึ ก ได้ ง่ า ยกว่ า โดยสื บ ทอดศิ ล ปกรรมและ
สถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา พระราชทานนามว่า "กรุงเทพมหานคร บวร
รัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรี รมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร
พิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์"มีความหมายว่า "เมืองของเทวดา มหานครอันเป็น
อมตะ สง่างามด้วยแก้ว 9 ประการ และเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน เมืองที่มีพระราชวังหลายแห่ง
ดุจเป็นวิมานของเทวดา ซึ่งพระวิษณุกรรมสร้างขึ้น ตามบัญชาของพระอินทร์" ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรด
เกล้าฯ ให้เปลี่ยน “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” และเรียกกันว่า “กรุงรัตนโกสินทร์”
ใน พ.ศ.2514 รัฐบาลได้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน เป็นนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี หลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อ พ.ศ.2515 จึงเปลี่ยนเรียกชื่อในภาษาราชการว่า
กรุงเทพมหานคร และเรียกอย่างย่อว่า กรุงเทพฯ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองมาช้านานแล้ว
ที่มาข้อมูล ข่าวสด http://dek-d.com
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ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความรับผิดชอบ
2. กตัญํู
3. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ )สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี( ทรงพระราช
สมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 ได้รับพระราชทานนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้ามหาวชิราวุธฯ" เมื่อทรงพระเยาว์ได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร พระชนมายุ
ได้ 13 พรรษา ได้ เ สด็ จ ไปทรงศึ ก ษา ณ ประเทศอั ง กฤษ ในสาขาประวั ติ ศ าสตร์ รั ฐ ศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย วรรณคดี ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด และวิชาทหารบก ที่โรงเรียนนายร้อย
แซนด์เฮิสต์ หลังทรงจบการศึกษา ได้เสด็จนิวัติกลับประเทศไทยใน พ.ศ. 2453 และทรงเข้ารับราชการ
ทันที
พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.
2453 ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ 31 พรรษา ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงประกอบพระราช กรณีย
กิจทํานุบํารุงประเทศชาติใ นด้านการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการคมนาคมการ
ศาสนาโดยเฉพาะทางวรรณคดีทรงพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองประมาณ 200 เรื่องด้วยพระ
ปรีชาสามารถของพระองค์ประชาชนจึงถวายพระสมญาแด่พระองค์ว่า "พระมหาธีรราชเจ้า" ทรงอยู่ใน
ราชสมบัติเพียง 16 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 พระชนมายุได้ 46 พรรษาแต่
เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจของพระองค์ทําให้เกิดคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงรัฐบาลกับ
ประชาชนจึงร่วมใจกันสร้างพระบรมรูปของพระองค์ประดิษฐานไว้ที่สวนลุมพินีและคณะลูกเสือแห่งชาติ
ร่วมด้วยคณะลูกเสือทั่วราชอาณาจักรได้สร้างพระบรมรูปของพระองค์ประดิษฐานไว้หน้าค่ายลูกเสือ
วชิราวุธอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
พระราชกรณียกิจที่สําคัญ
ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯจะทรงครองราชย์ไม่นาน แต่ก็ทรงประกอบพระราช
กรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการ ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้
1. ด้านการปกครอง ได้ทรงตั้งสภาเผยแพร่พาณิชย์ )คือกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน( ตั้ง
กรมศิลปากร ปรับปรุงกระทรวงโยธาธิการเป็นกระทรวงคมนาคม ตราพระราชบัญญัตินามสกุล ทรง
ประดิษฐ์ธงไตรรงค์ ตั้งกองลูกเสือปูาและกองลูกเสือ
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2. ด้า นการทหาร ได้ท รงตั้ง สภาปฺอ งกัน ราชอาณาจัก ร กระทรวงทหารเรือ ตั้ง กองบิน
กองทัพบก )ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน( สร้างเรือรบและจัดหายุทโธปกรณ์
อันทันสมัยมาใช้
3. ด้านการศึกษา ได้ทรงปรับปรุงโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจนเจริญก้าวหน้าเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โปรดให้ตั้งกรมมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาขัน้ อุดมศึกษา ตั้งโรงเรียนเพาะช่าง
โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรี ยนฝึกหัดครูกสิกรรม ตราพระราชบัญญั ติประถมศึกษา พระราชบัญญั ติ
โรงเรียนราษฎร์
4. ด้า นการสาธารณสุ ข โปรดให้ ตั้ ง โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ตั้ ง สถานเสาวภา ตั้ ง กรม
สาธารณสุข เปิดการประปา
5. ด้า นการคมนาคม โปรดให้ ตั้ง กรมรถไฟหลวง เปิ ด สถานี วิ ท ยุ โทรเลขเปิ ด การรั บ ส่ ง
จดหมายทางอากาศ
6. ด้านการศาล ทรงจัดวางระเบียบบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม ประกาศใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7. ด้ า นการต่ า งประเทศ ทรงนํ า ประเทศไทยเข้ า สู่ ส งครามโลกครั้ ง ที่ 1 ร่ ว มกั บ ฝู า ย
สัมพันธมิตรโดยส่ ง ทหารไทยไปสู้ ร บเคี ย งบ่ า เคี ย งไหล่ กั บ ทหารของชาติ ม หาอํา นาจหลั ง จาก
สงครามโลกยุติ ลงสั มพั นธมิ ตรเป็นฝูายชนะประเทศไทยจึงมีเกียรติภูมติ ามไปด้วยพระองค์ทรงเห็นเป็น
จังหวะดี จึงได้ขอเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเราเป็นฝูายเสียเปรียบมาก ที่ชาติตะวันตก 10 ชาติ ได้เคย
ทําไว้กับประเทศสยาม )ประเทศไทย( ที่สําคัญ ได้แก่ เรื่องการพิจารณาคดีคนต่างชาติที่มาทําผิดใน
เมืองไทย เรื่องการจัดเก็ บภาษีศุลกากร การเจรจาได้ใช้เวลาหลายปี แต่ในที่สุดก็สําเร็จได้ด้วยความ
ยากเย็น
8. ด้านการวรรณคดี ทรงมีพระทัยฝักใฝูทางอักษรศาสตร์มาก ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ
บทความ บทกวี บทละคร เรื่องสั้น ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นจํานวนประมาณ 200 เรื่อง ด้วยพระ
ปรีชาสามารถด้านนี้ ประชาชนจึงถวายสมญานามแด่พระองค์ว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
การกําเนิดลูกเสือไทย
ยุคก่อตั้ง )พ.ศ. 2454-2468( รวม 14 ปี ในรัชกาลที่ 6
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาการเสือปูา
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาลูกเสือไทย โดยตราข้อบังคับลักษณะการปกครอง
ลูกเสือและตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยพระองค์ทรงดํารงตําแหน่งสภานายก
หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มา ทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.
2490 ในยุคนี้มีเหตุการณ์สําคัญๆ เช่น
พ.ศ.2454 ตั้งลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง )คือโรงเรียนวชิราวุธ ปัจจุบัน(
เป็นกองลูกเสือในพระองค์ เรียกว่ากองลูกเสือกรุงเทพฯที่ 1
พ.ศ.2458 พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลกู เสือโท ฝฺาย บุญเลี้ยง
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พ.ศ.2459 ตั้งโรงเรียนผู้กํากับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น ณ สโมสรเสือปูา จังหวัดพระนคร
ร 2อนเดืเปิอนดได้
เปิด4ได้
ก็ลก้มไปเลิกไป
หลักหลั
สูตกร สู2ตเดื
ปี ก็4ลปีม้ เลิ
พ.ศ. 2463 ส่งผู้แทนลูกเสือไทยไปชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1 ณ กรุงลอนดอน โดยมีนายสวัสดิ์ สุมิตร
เป็นหัวหน้าคณะ
พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เป็นกลุม่ แรกมีประเทศ
ประเทศ
อว่าเป็อนว่สมาชิ
ผูร้ เิ ริกม่ ผูจัด้ริเตัริง่ม้ คณะลู
เสือโลก
ต่างๆ รวม 31
รวมประเทศและถื
31 ประเทศและถื
าเป็นกสมาชิ
จัดตั้งกคณะลู
กเสือโลก
พ.ศ. 2467 ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 2โดยพระยาภรตราชา เป็นหัวหน้าคณะ
พ.ศ. 2468 การลูกเสือไทยสูญเสียพระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย รัชกาลที่6
บทพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับลูกเสือ
“ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง
คงต้องบังคับขับไส
เคี่ยวเข็ญเย็นค่าํ กรําไป
ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย
เขาจะเห็นแก่หน้าค่าชื่อ
จะนับถือพงศ์พันธุ์นั้นอย่าหมาย
ไหนจะต้องเหนื่อยยากลําบากกาย
ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา”
“ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่ อสัตย์ สุจริตมี
อุปนิสัยใจคอดี”
“ลูกเสือบ่ใช่ เสือสัตว์ไพร
ใจกล้า มิใช่กล้าอาธรรม์
ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร

เรายืมชื่อมาใช้ ด้วยใจกล้าหาญปานกัน
เช่นเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล
กล้ากอร์ปกิจการแห่งชาติประเทศเขตตน”

แบบสั่งสอนเสือปูาและลูกเสือ เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเสือปูาและ
ลูกเสือเป็นตําหรับทองของลูกเสือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในยุคนั้นซึ่งประกอบด้วยบทต่างๆ ดังนี้
- บทที่ 1
การสืบข่าวและการเดินทาง
- บทที่ 2
อาณัติสัญญาณ
- บทที่ 3
การช่างและความรู้เบ็ดเตล็ด
- บทที่ 4
การตั้งค่ายและที่พกั แรม
- บทที่ 5
การอยูค่ ่ายและทีพ่ ักแรม )ต่อ(
- บทที่ 6
ยามและด่าน
- บทที่ 7
การพิจารณาสังเกตและจํา
- บทที่ 8
การสะกดรอย
- บทที่ 9
การสันนิษฐาน
- บทที่ 10 การแฝงกายและเกลื่อนรอย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 วิวิววฒ
นาการของขบวนการลูกเสื
อไทยและลู
กเสืกอโลก
ั ัฒนาการของขบวนการลู
กเสื
อไทยและลู
เสือโลก เวลา 1 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเล่าวิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลกพอสังเขปได้
2. เนื้อหา
วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงการกําเนิดลูกเสือไทยและลูกเสือโลก
2( ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้ศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทย
และลูกเสือโลกจากใบความรู้ และสรุปเป็นแผนผังความคิด
3( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยและ
ลูกเสือโลก
4( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของขบวนการ
ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจสอบแผนผังความคิดเรื่องวิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดการจัดกิจกรรมที่ 6
เพลง

ลูกเสืออบรม
ทํานองเพลงสีนวล
เสียงเพลงครื้นเครงในอารมณ์ เมื่อมาอบรมลูกเสือเปรมปรีดิ์
สุขฤทัยสมใจเหลือที
ด้วยบารมีธีรราชเจ้าไทย
ท่านคงดลฤดีเราให้
สุขใจทีไ่ ด้เห็นฝึกอบรมรับความร่มเย็น
ล้วนแต่เป็นผู้มีน้ําใจ
ลูกเสือก้าวหน้าพัฒนาชาติไทย
พร้อมเพรียงกายใจ
ลูกเสือไทยรุ่งเรือง

เกม

เกม “สวัสดี”
วิธีที่ 1 แบ่งลูกเสือออกเป็นหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอนลึก หันหน้า
ไปทางผู้กํากับ เมื่อเริ่มเล่นให้คนที่ 1 ของแต่ละหมู่กลับหลังหัน พบกับคนที่ 2 แล้วกล่าวคําว่า “สวัสดี”
ทําความเคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อทํากับคนที่ 1 แล้ว ก็กลับหลังหันมาพบกับคนที่ 3 แล้ว
กล่าวคําว่า “สวัสดี” ทําความเคารพและจับมือกัน ทําไปเช่นนี้จนหมดแถวหมู่ใดเสร็จก่อนหมู่น้นั ชนะ
วิธีที่ 2 ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นคน
เริ่มต้นวิ่งรอบวงกลมด้านนอกไปแตะหลังผู้ที่ยืนเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิ่งสวน
ทิศทางกับคนแรก เมื่อวิ่งไปพบกันที่ใดให้ทําวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคําว่า “สวัสดี ”
ดังๆ แล้วปล่อยมือชิงกันวิ่งเข้าที่ผู้ใดเข้าที่ไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นใหม่

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
การฆาตกรรมที่เอลสตัน
ขณะที่ โรเบิร์ต ไฮนด์มาร์ช เด็กเลี้ยงและกํ
แกะ าลังเดินทางกลับบ้าน ได้สังเกตเห็นชายผู้หนึ่งกําลัง
นั่งแยกเท้าและกินอาหารอยู่บนพื้นดิน เขาได้สังเกตรูปร่างและชายผู้นั้น โดยเฉพาะตะปูที่มีลักษณะ
พิเศษบนพื้นรองเท้า โดยที่ชายผู้นั้นไม่รู้สึกตัว เมื่อเขาจะถึงบ้านได้เห็นคนมุงดูศพของนางมาร์กาเรต
โครเธี ยร์ หญิงชราตายอยู่ หน้ ากระท่ อม เขาสังเกตเห็นรอยเท้าที่มีลั กษณะพิเศษในสวนเล็กๆ ข้าง
กระท่อมหญิงชรา ซึ่งเหมือนกับลักษณะตะปูที่รองเท้าของชายที่เขาพบ จึงมั่นใจว่าชายคนนั้นต้องเป็น
คนร้าย จึงตัดสินใจแจ้งตํารวจ
หลังจากชายคนนั้นได้ถูกนําตัวขึ้นศาล สอบสวนดูแล้วว่าได้ทําความผิดจริง จึงได้ถูกแขวนคอ
ที่เมืองนิวคัสเซิล ปรากฏว่าคนร้ายชื่อ วิลลี่ วินเตอร์ เป็นชาวยิปซี จากเรื่องนี้พอสรุปได้ว่า
1. เด็กเลี้ยงแกะสามารถใช้วิชาความรู้ทางลูกเสือ ด้วยการพิจารณา สังเกต และจํา จึงทําให้
เขาได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จับผู้กระทําผิดมาลงโทษ
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2. การเป็นผู้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง คือนําตํารวจไปจับคนร้ายได้ โดยไม่หวั่น ภัยอันตรายที่
จะมาถึงตัว เป็นการกระทําที่น่าสรรเสริญ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสังเกตจดจํา ย่อมนํามาใช้ประโยชน์ในภายหน้าได้
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความรับผิดชอบ
2. กตัญํู
3. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้

วิวัฒนาการลูกเสือโลก
วิวัฒนาการลูกเสือโลก
ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ )บี.พี.( เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือของโลกเป็นครั้งแรก และได้รับคัดเลือก
เป็นประธานคณะลูกเสือทั่วโลก เมื่อ พ.ศ.2461
สาเหตุที่ บี.พี.คิดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อ พ.ศ.2442 บี.พี.ถูกส่งไปรักษาเมืองมาฟอีคิง เมืองขึ้น
ของอังกฤษในแอฟริกาใต้ เนื่องจากสงครามบัวร์ เมืองมาฟอีคิงถูกล้อมนานถึง 213 วัน ในระหว่างนี้ บี.พี.
ได้
จ ดั จกองทหารเด็
ครื่อ่องแบบและได้
งแบบและได้รรับบั
พี.ได้
ัดกองทหารเด็กซึก่งซึมี่งมีอายุ
อายุตตงั ้ แต่
ั้งแต่ 99 ปีปีขข้นึ ึ้นไป
ไป มีเด็กหนุ
หนุ่ ม่ เป็
เป็น ผู้บงั คับบัญชา มีมีเครื
การอบรมในการสื่อสารกับรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมของอังกฤษ เด็กเหล่านี้มีความสามารถและกล้า
หาญมาก เขาได้รับเหรียญกล้าหาญในสงครามครั้งนี้ด้วย
พ.ศ. 2447 - ได้เขียนโครงการอบรมเด็ก ซึ่งมีหลักการคล้ายลูกเสือ ให้เซอร์ วิลเลียม สมิธ นําไป
ทดลอง ตัง้ สมาคมเด็กขึ้นในสกอตแลนด์
พ.ศ. 2450 - บี.พี.ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน หลังจากนัน้ ท่านได้นําเด็ก 20 คน ไปอยูค่ ่ายพักแรมที่
เกาะบราวน์ซี ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอังกฤษเป็นเวลา 9 คืน และได้ประสบผลสําเร็จ
ตามความมุ่งหมาย คือ
)1( การจัดแบ่งเด็กเป็นหมู่ ๆ ละ 5 คน มีนายหมู่รับผิดชอบในเรื่องความประพฤติ และ
การปฏิบัติในหมูข่ องตน ปรากฏได้ผลดีมากในทางปฏิบัติ เด็กรู้จกั หน้าที่รับผิดชอบ
แสดงให้เห็นว่า ระบบหมู่เป็นวิธีการที่ถกู ต้องในการอบรมเด็ก
)2( เด็กทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวมีฐานะใด ต่างชอบการอยู่ค่ายพักแรม และ
กิจกรรมกลางแจ้ง
)3( วิธีที่ได้ผลที่สุดในการศึกษาวิชาลูกเสือ คือ กรปฏิบัติจริงและโดยการเล่นเกม
พ.ศ. 2451 - แต่งตําราชี้แจงวัตถุประสงค์ สาระสําคัญ คําปฏิญาณ และกฎ คติ รหัส การแสดง
ความเคารพ การจับมือ เครื่องแบบ แนวการฝึกอบรมลูกเสือ
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- มีการชุมนุมตั้งลูกเสืออังกฤษครั้งแรกที่คริสตัลแพเลช
พา ) Crystal Palace ( ใน
กรุงลอนดอน ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2452
- ตั้งสํานักงานลูกเสือ และในวันที่10 ธันวาคม พ.ศ.2452 จัดตั้งกรรมการบริหาร
ลูกเสือชุดแรก โดยมี บี.พี.เป็นประธานกรรมการ
- บี.พี.ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นชั้นเซอร์ ) Sir ( เรียกชื่อเต็มว่าเซอร์โรเบิร์ต
เบเดน โพเอลล์
- มีการจัดตัง้ ลูกเสือหญิง ) Girl Guide ( โดยมี แอกนิส น้องสาวของ บี.พี.เป็นหัวหน้า
- ตั้งกองลูกเสือสมุทร
- บี.พี.เดินทางรอบโลก เยีย่ มการลูกเสือในประเทศต่าง ๆ
- บี.พี.สมรสกับ มีสโอลาฟ เซนต์แคลร์ โซมส์ เมือ่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2455
- เกิดสงครามโลกครั้งแรก บี.พี.มอบลูกเสือให้ทําหน้าที่ช่วยทหาร เช่น รักษาสะพาน
และสายโทรศัพท์ ทําหน้าที่ผู้สอื่ ข่าว ช่วยงานในโรงพยาบาล
- ตั้งกองลูกเสือสํารอง
- เลดี้ เบเดน โพเอลล์ ได้รับเลือกให้เป็นประมุขของกองลูกเสือหญิง
- ตั้งกองลูกเสือวิสามัญ หรือ Rover Scout ขึ้น
- ตั้งกิลเวลล์ปาร์ค และเริ่มดําเนินการอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์
- ชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกที่โอลิมเปีย ในกรุงลอนดอน ท่านได้รับการสถาปนา
เป็นประมุขของลูกเสือโลก ) Chief Scout of the World (
- ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกทุก 2 ปี และจัดตั้งสํานักงานลูกเสือ
นานาชาติขึ้นทีก่ รุงลอนดอน
- เขียนหนังสือ ) Rover to Succes ( ซึ่งเป็นคูม่ ือสําหรับลูกเสือวิสามัญ
- มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ณ เมืองเออเมลันเดน ) Ermelunden (
ในประเทศเดนมาร์ก
- ตั้งกองลูกเสือพิการ
- มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 3 ณ อาร์โรว์ปาร์ค เมืองเบอร์เดนแฮค ในประเทศอังกฤษ
- พระเจ้ายอร์ชที่ 5 พระราชทานบรรดาศักดิ์ชนั้ บารอน เรียกชื่อเต็มว่าลอร์ด เบเดน
โพเอลล์ แห่งกิลเวลล์
- มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 4 ณ เมืองเกอะเดอะเลอะ ประเทศฮังการี
- บี.พี.อายุ 80 ปี พระเจ้ายอร์ชที่ 6 พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- บี.พี.ไปอยู่ที่เมืองไนเยอรี ประเทศเคนยา
- บี.พี.ถึงแก่อนิจกรรม เมื่ออายุได้ 84 ปี ณ บ้านพักเมืองไนเยอรี เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ.
2484
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คําว่า SCOUT มาจาก
S ย่อมาจาก SINCERITY แปลว่า ความจริงใจ
C ย่อมาจาก COURTESY แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน
O ย่อมาจาก OBEDIENCE แปลว่า การเชื่อฟัง
U ย่อมาจาก UNITY
แปลว่า ความเป็นใจเดียวกัน
T ย่อมาจาก THRIFTY
แปลว่า ความมัธยัสถ์
องค์การลูกเสือโลก เกิดขึ้นที่อังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2451 โดยอาศัยความคิดเห็นและหนังสือ "
การลูกเสือสําหรับเด็กชาย "
1. สมัชชาลูกเสือโลก
สมัชชาลูกเสือโลก คือ ที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือต่าง ๆ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 119 ประเทศ
เป็นผู้แทนลูกเสือประมาณ 16 ล้านคน ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้ประเทศละ 6 คน เงื่อนไข
การเข้าประชุม คือ การยอมรับและปฏิบัติตามจุดหมาย และหลักการลูกเสือโลกอย่างอิสระ และไม่เกี่ยวกับ
การเมือง
สมัชชาลูกเสือโลก ประชุมกันทุก 3 ปี ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามมติของที่ประชุม
สมัชชาลูกเสือโลก
2. คณะกรรมการลูกเสือโลก
คณะกรรมการลูกเสือโลก ประกอบด้วยบุคคล 12 คน จากสมาชิก 12 ประเทศ เลือกตั้งโดย
ที่ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก กรรมการลูกเสือโลกอยู่ในตําแหน่งคราวละ 6 ปี และเลือกตั้งกันเองเป็น
ประธานและรองประธานในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกทุก ๆ 3 ปี จะมีกรรมการพ้นจากตําแหน่ง 4 คน
และจะเลือกตั้งกรรมการลูกเสือเข้าแทนที่โดยวิธีลงคะแนนนับจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีผู้แทนมาจาก 19
ประเทศ โดยปกติคณะกรรมการลูกเสือโลกจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง ณ เมืองเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
3. สํานักงานลูกเสือโลก
สํานักงานลูกเสือโลก ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขาธิการการปฏิบัติตามคําสั่งหรือมติของ
สมัชชาลูกเสือโลกและคณะกรรมการลูกเสือโลก มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสํานักงานและมีเจ้าหน้าที่อีก 40
คนเป็นผู้ช่วย
พ.ศ. 2463 - ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2501 - ย้ายไปอยู่ที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
พ.ศ. 2504 - การประชุมสมัชชาครั้งที่ 18 ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
พ.ศ. 2511 - ย้ายไปอยู่เมือเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนถึงปัจจุบัน นอกจากนีย้ ัง
มีสํานักงานอีก 5 เขต คือ
1. เขตอินเตอร์-อเมริกา
ตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
2. เขตเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยู่ที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
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3. เขตอาหรับ
4. เขตยุโรป
5. เขตแอฟริกา

ตั้งอยู่ที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตั้งอยู่ที่เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา

การประชุมสัมมนาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก
ประชุมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2501 หลังจากนั้นได้มีการประชุมทุก 2 ปี และได้เปลี่ยนเป็นทุก 3 ปี
ในปี พ.ศ. 2532 ในปีที่ไม่มีการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้ เปลี่ยนชื่อเป็น "
Asia-Pacific Scout Conference "
วิวัฒนาการลูกเสือไทย
แบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังนี้
1. ยุคก่อตั้ง )พ.ศ. 2454-2468( รวม 14 ปี ในรัชกาลที่ 6
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ทรงสถาปนาการเสือปูา
ทรงสถาปนาลูกเสือไทย โดยตราข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือและตั้งสภากรรมการ
กลางจั ด การลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ขึ้ น โดยพระองค์ ท รงดํ า รงตํ า แหน่ ง สภานายก และหลั ง จากนั้ น
พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา ทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2490 ในยุคนี้
มีเหตุการณ์สําคัญๆ เช่น พ.ศ. 2454 ตั้ง ลูก เสื อกองแรกที่โ รงเรีย นมหาดเล็ กหลวง)คื อโรงเรี ย น
วชิราวุธ ปัจจุบัน( เป็นกองลูกเสือในพระองค์ เรียกว่ากองลูกเสือกรุงเทพฯที่ 1
พ.ศ. 2458 - พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสือโท ฝฺาย บุญเลี้ยง
พ.ศ.2458
พ.ศ. 2459 - ตั้งโรงเรียนผู้กาํ กับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น ณ สโมสรเสือปูา
จังหวัดพระนครหลักสูตร 2 เดือน เปิดได้ 4 ปี ก็ล้ม
พ.ศ. 2463 - ส่งผู้แทนลูกเสือไทยไปชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1 ณ กรุงลอนดอน โดยมี
นายสวัสดิ์ สุมิตร เป็นหัวหน้าคณะ
พ.ศ. 2465 - คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เป็นกลุม่ แรกมี
ประเทศต่างๆ รวม 31 ประเทศและถือว่าเป็นสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะลูกเสือ
โลก
พ.ศ. 2467 - ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 2โดยพระยาภรตราชา เป็นหัวหน้า
คณะ
พ.ศ. 2468 - การลูกเสือไทยสูญเสียพระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยรัชการที่ 6
2. ยุคส่งเสริม )พ.ศ.2468-2482( สมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคนี้แบ่งออกเป็น 2
ตอนคือ
2.1 ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 ยังทรงเป็นสภานายกสภากรรมการกลาง
จัดการลูกเสือแห่งชาติอยู่
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พ.ศ. 2470 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2472 - ส่งผู้แทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 3 ณ ประเทศอังกฤษ
พ.ศ.2472
พ.ศ. 2473 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2 ณ พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2473
หลักสูตร22เดืเดืออนน ดําเนินการได้ 2 ปีก็เลิกล้ม เพราะเปลี่ยนการปกครอง
2.2 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 ก่อนสละราชสมบัติและรัชกาลที่ 8
จนถึง สงครามโลกครั้งที่ 2 )พ.ศ. 2475-2482(
พ.ศ. 2476 - ตั้งกรมพลศึกษาขัขึน้ ใน
ในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกองลูกเสืออยู่ในกรมพล
และส่
แ้ ทนไปร่
วมชุ
อโลก ง้ครัทีง่ ้ 4ที่ ประเทศฮั
4 ประเทศฮั
งการี
ศึพลศึ
กษากษา
และส่
งผู้แงผูทนไปร่
วมชุ
มนุมมนุลูมกลูเสืกเสื
อโลกครั
งการี
โดยมีนายอภัย จันทวิมล เป็นหัวหน้าคณะ
- ประกาศใช้ตราประจําคณะลูกเสือแห่งชาติ และกฎลูกเสือ 10 ข้อ
- เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ ํากับลูกเสือ ซึ่งเรียกในทางราชการว่า การฝึกอบรม
วิชาพลศึกษา)ว่าด้วยลูกเสือ( ประจําปี 2478 เป็นเวลา 1 เดือน
- ประกาศตั้งการลูกเสือสมุทรเสนา พ.ศ. 2479 ประกาศใช้หลักสูตรลูกเสือเสนา
และสมุทรเสนา
- พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479 กําหนดลักษณะธงประจํากองคณะลูกเสือ
แห่งชาติ และธงประจํากองลูกเสือ
พ.ศ. 2482 - พระราชบัญญัติ ลูกเสือตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดลูกเสือ
อําเภอลูกเสือ และแบ่งลูกเสือออกเป็น 2 เหล่า คือ ลูกเสือเสนา และลูกเสือสมุทร
เสนา
- พระราชบัญญัติให้ทรัพย์สินกองเสือปูาเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ
3. ยุคประคับประคอง )พ.ศ. 2483-2489( ระยะนีก้ ารลูกเสือซบเซาลงมากเนื่องจากอยู่ในภาวะ
สงคราม
พ.ศ. 2488 - สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด การลูกเสือเริ่มฟืน้ ฟูทั่วโลก
- รัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัติสู่พระนคร และถูกลอบปลงพระชนม์
4. ยุคก้าวหน้า )พ.ศ. 2489-2514( เริ่มต้น รัชกาลที่ 9แบ่งออกเป็น2 ระยะคือ
4.1 ระยะเริ่มก้าวหน้า (พ.ศ.2489-2503)
พ.ศ. 2496 - เริม่ ด�ดํำาเนินการสร้
การสร้าางค่
งค่าายลู
ยลูกกเสืเสืออวชิ
วชิรราวุาวุธธต�ตํำาบลบางพระ
บลบางพระ อ�อํำาเภอศรี
เภอศรีรราชา
าชาจัจังงหวั
หวัดด
ชลบุรี
พ.ศ. 2497 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2500 - ส่งผู้แทนจากประเทศไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 9 ณ ประเทศอังกฤษ
เพือ่ เฉลิมฉลองอายุครบ 100 ปี ของลอร์ด เบเดน โพเอลล์
พ.ศ. 2501 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ ํากับลูกเสือสํารอง ขัน้ ความรู้เบื้องต้นเป็นครัง้ แรกใน
ประเทศไทยตามหลักสูตรกิลเวลล์ปาร์ค
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- จัดตั้งกองลูกเสือสํารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิงหาคม 2501
พ.ศ.2503 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ ํากับลูกเสือสํารองขั้นวูดแบดจ์ ครั้งที่ 1 ณ พระต�
พระตํำาหนักง
อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
- ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ณ ประเทศพม่า
4.2 ระยะก้าวหน้า (พ.ศ. 2504-2514)
พ.ศ. 2504 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลองที่
คณะลูกเสือไทยมีอายุครบรอบ 50 ปี
- เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ ํากับลูกเสือสามัญขั้นวูดแบดจ์รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ
- วางศิลาฤกษ์ศาลาวชิราวุธ
พ.ศ. 2505 - พลเอกถนอม กิติขจร นายกรัฐมนตรี เปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธ
- 1 กรกฎาคม 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดประชุมกองศาลาวชิราวุธ
พ.ศ. 2506 - เปิดการฝึกอบรมผูก้ ํากับลูกเสือกเสือวิสามัญ ขัน้ วูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ
- จัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506
พ.ศ. 2507 - ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507
- เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ ํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นวูดแบดจ์ ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ
พ.ศ. 2508 - ประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพฯ)ประชุมทุกปี(
- จดทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าสมุทรกองแรก ณ โรงเรียนสัตหีบ
- มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
พ.ศ.2509 - คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสร้างพุทธศาลา ณ กิลเวลล์ปาร์ค
- จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์
พ.ศ. 2511 - กิลเวลล์ปาร์ค ถวายเครือ่ งหมายวูดแบดจ์ กิตติมศักดิ์แด่รัชกาลที่ 9
พ.ศ. 2512 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
พ.ศ.2514 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
- เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นผู้ให้ค วามรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 1
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
- ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 13 ณ ประเทศ
ญี่ปุูน
5. ยุคประชาชน ) พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน(
เนื่องจากปี 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2516 - รับกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ
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- ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 13 ณ ประเทศ
ญี่ปุูน
5. ยุคประชาชน ) พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน(
เนื่องจากปี 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก
พ.ศ. 2516 - รับกิจการลูกเสือชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ
- กระทรวงศึกษาธิการมีคาํ สั่งให้นําวิชาลูกเสือเข้าอยูห่ ลักสูตรของโรงเรียน
- รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดประชุมกองการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่8 ณ
จกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
60 คู่มือส่งเสริมและพัฒค่นากิ
ายลูกเสือวชิราวุธ
พ.ศ.2518 - ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก
- ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครัง้ ที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก
พ.ศ.2519 - มีการอบรมผู้บริหารลูกเสืออาชีพรุน่ ที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
พ.ศ.2520 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 9 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
พ.ศ.2521 - ได้ประกาศยกเลิกหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผูก้ ํากับลูกเสือสํารองและสามัญ
ของ กิลเวลล์ปาร์คและใช้ของสํานักงานลูกเสือโลก เขตเอเชีย-แปซิฟิก
พ.ศ. 2524 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 10 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ เพือ่ เฉลิมฉลองวัน
พระราชสมภพครบรอบ 100 ปี ของรัชกาลที่ 6
- นายแพทย์บุญสม มาติน ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือโลกจากการ
ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 28 ณ เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล
พ.ศ. 2528 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 11 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
พ.ศ. 2532 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
พ.ศ. 2545 - ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 ที่ค่ายหาดยาว
ตําบล แสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึง่ จัดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2545 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 การทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย
และคติพจน์ของลูกเสือสามัญ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือทําความเคารพ แสดงรหัส และการจับมือซ้าย ได้ถูกต้อง
1.2 ลูกเสือบอกคติพจน์ของลูกเสือสามัญและความหมายของคติพจน์ได้
2. เนื้อหา
.2.1
21
2.2
2.3
42.4
.2

การทําความเคารพ ทํามือเปล่าและ ท่าถือไม้พลอง
การแสดงรหัส
การจับมือซ้าย
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ

3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 ใบความรู้
3.2
3.3
3.4 ไม้พลอง
3.4
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทําความเคารพ การแสดงรหัส
การจับมือซ้าย แล้วให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติตาม
2( ผู้กํากับลูกเสือให้นายหมู่ลกู เสือนําสมาชิกในหมูข่ องตนเอง ฝึกปฏิบัติการทําความ
เคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย จนสามารถปฏิบัติได้ทุกคน
3( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเกีย่ วกับความหมายของคติพจน์ และให้ลกู เสือบอกวิธีปฏิบัติ
ตนตามคติพจน์ของลูกเสือสามัญ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่ งสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกต การทําความเคารพ การแสดงรหัสและการจับมือซ้ายแบบลูกเสือ
5.2 ซักถามความหมายคติพจน์ของลูกเสือสามัญ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7
เพลง
ลูกเสือจับมือ
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา
มือขวาใช้เคารพกัน )ซ้ํา(
จับมือนั้นหมายถึงมิตร
ยิ้มด้วยเวลาจับมือ ) ซ้ํา (

ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่
ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือจับมือ
เหมือนญาติสนิทควรคิดยึดถือ
เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน

เกม
เกมผู้วิเศษ
เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษ เมื่อแตะถูกผู้ใดแล้ว คนนั้นจะต้อง
กลายเป็นหินยืนอยูก่ ับที่ สําหรับคนอื่นๆ ต้องพยายามหนีในเขตที่กําหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้
การตัดสิน
1. เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหินเป็นผู้ชนะ
2. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่ หมู่ใดเหลือผู้เล่นทีไ่ ม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
กระต่ายกับเพื่อน
กระต่ายตัวหนึ่งภาคภูมิใจนักหนาที่สัตว์ทุกตัวในปูาต่างก็เป็นเพื่อนรักของมัน วันหนึ่งเมื่อได้ยิน
เสียงหมาปูาดังมาจากชายทุ่งกระต่ายจึงไปหาม้าเพื่อขอให้ม้าพามันขี่หลังหนีจากอันตราย
“วันนี้ข้ าไม่ วว่่างจริ
จริ งงๆๆ เพื่ อนเอ๋ย ” ม้าปฏิเสธ “เจ้าลองไปขอความช่ วยเหลื อจากเจ้าวัวดู เถอะ”
กระต่ายขอให้วัวช่วยไล่ขวิดขับไล่พวกหมาปูาแต่วัวก็อ้างว่าติดธุระสําคั ญ เพราะนางวัวสาวนัดให้มันไป
พบ “ลองไปหาเจ้าแพะดูซิ มันคงช่วยพาเจ้าหนีได้แน่” วัวแนะนํา
“แต่ขนของข้าแข็งและหยาบ อาจจะตําก้นของเจ้าให้บาดเจ็บได้นะ” แพะบ่ายเบี่ยง “ไปขอให้เจ้า
แกะช่วยดีกว่า เพราะขนของมันทั้งยาวและนิ่ม”
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“ข้ าก็ อยากจะช่ ว ยเจ้ า เหมื อนกั น ” แกะพู ดเอาใจ “แต่ เ จ้ า ก็ รู้ นี่ ว่ า หมาปู ามั นก็ ชอบกิ นแกะ
เหมือนกันเอาไว้ขอความช่วยเหลืออย่างอื่นดีกว่านะ”
ขณะนั้นหมาปูาฝูงใหญ่ได้วิ่งพ้นชายปูาเข้าใกล้มามากแล้ว กระต่ายจึงตัดสินแผ่นหนีด้วยขาของ
ตนและโชคดีที่หนีพ้นอันตรายไปได้อย่างหวุดหวิด
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงแม้จะมีเพือ่ นมากมาย แต่การทําสิ่งใดก็ตามควรหวังพึ่งตนเองดีทสี่ ุด
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. กตัญํู
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้

การทําความเคารพของลูกเสือ
การทําความเคารพแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย และเป็นผู้มีมารยาทเรียบร้อย ซึ่งทําให้
เกิดความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกัน การทําความเคารพของลูกเสือมี 2 วิธี คือ
1.1 การแสดงความเคารพท่ามือเปล่าหรือการทําวันทยหัตถ์
การฝึกขั้นต้น คําบอก " วันทยหัตถ์ "
การปฏิบัติ ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนางเหยียดชิดติดกัน
ใช้นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วก้อยไว้ ให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา หรือถ้าสวมหมวกให้เอาปลายนิ้วชี้แตะที่
ขอบล่างของหมวกค่อนข้างหน้าเล็กน้อย เปิดฝูามือขึ้นประมาณ 30 องศา ข้อมือไม่หัก แขนขวาท่อน
บนยื่นไปข้างหน้าประมาณแนวไหล่ เมื่ออยู่ในที่แคบให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม ร่างกาย
ส่วนอื่นต้องไม่เสียลักษณะท่าตรง
เมื่อได้ยินคําบอก "มือลง " ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง )ท่าวันทยหัตถ์โดย
ปกติต่อจากท่าตรงเป็นท่าเคารพ เมื่ออยู่ตามลําพังนอกแถว
1.2 การแสดงความเคารพท่าถือไม้พลอง หรือ วันทยาวุธเป็นท่าแสดงความเคารพ
คําบอก
" วันทยา-วุธ "
การปฏิบัติ ลูกเสืออยู่ในท่าตรง มือขวาถือไม้พลอง ให้โคนพลองอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อย
เท้าขวา ปลายพลองอยู่ในร้องไหล่แนบชิดติดกับลําตัว ยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไป
ข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจรดกัน นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิว้ นาง
เหยียดชิดติดกัน ให้ข้อแรกปลายนิ้วชี้แตะไม้พลองไว้
เมื่อได้ยินคําว่า " เรียบ-อาวุธ " ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ทเี่ ดิมโดยเร็ว
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โอกาสแสดงความเคารพดังนี้
1. แสดงความเคารพต่อธงสําคัญๆ เช่น ธงชาติ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ธงลูกเสือประจําจังหวัด
ฯลฯ ในขณะที่เชิญธงขึ้นหรือลง หรือมีผู้เชิญธงผ่านไป
2. แสดงความเคารพ เมือ่ มีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง
มหาฤกษ์ เพลงมหาชัย
3. ถวายความเคารพแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระ
บรมวงศานุวงศ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคคลที่ควรเคารพ
4. แสดงความเคารพต่อลูกเสือด้วยกันในขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึง่ ๆ
การแสดงรหัส
รหัส แปลว่า เหตุลับหรือความลับเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้ให้เข้าใจในพวกเดียวกัน เป็นการ
แสดงกิริยาท่าทาง เสียง หรือเครื่องหมายใดๆ ก็ได้ วิธีแสดงรหัสของลูกเสือมี 2 แบบ คือ
1. วิธีแสดงรหัสแบบอเมริกาโดยยืนอยูใ่ นท่าตรง ยกแขนขวาเสมอไหล่ งอศอกตั้งฉากกับ
ต้นแขนหันฝูามือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มอื งอกดปลายนิ้วก้อยไว้ ทําเป็นรูปวงกลม เหยียด
นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางตรง ชี้ขนึ้ ข้างบน
2. วิธีแสดงรหัสแบบอังกฤษเป็นวิธีที่ลูกเสือไทยใช้อยู่ โดยยืนอยู่ในท่าตรง งอพับข้อศอกขวา
ขึ้น แนบข้อศอกอยู่ข้างลําตัว หันฝูามือออก เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง ชี้ขึ้นข้างบน เอา
นิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยไว้
การแสดงรหัสของลูกเสือเป็นการแสดงเพื่อให้ทราบว่า
1. เป็นการแสดงเพื่อให้รับรู้ และเข้าใจกันระหว่างพวก
2. เพื่อแสดงว่าเป็นพวกเดียวกัน
3. หมายถึงคําปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ
การใช้และโอกาสที่จะใช้รหัส
1. ใช้แสดงเมื่อลูกเสือกล่าวคําปฏิญาณต่อผู้กํากับลูกเสือในการเข้าประจํากอง และทบทวน
คําปฏิญาณ
2. เมื่อพบลูกเสือชาติเดียวกันหรือต่างชาติ เป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน
การจับมือของลูกเสือ
การจับมือทักทายกันของลูกเสือให้จับด้วยมือซ้าย เพือ่ เตือนลูกเสือว่าเป็นพวกเดียวกันทั่วโลก
มีอุดมคติ หมั่นประพฤติความดี เพือ่ จะได้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อนื่
วิธีการจับมือของลูกเสือมี 2 แบบ คือ
1. การจับมือแบบอังกฤษ โดยการยื่นมือซ้ายออกไปจับมือซ้ายของอีกฝูายหนึ่ง เหมือนกับ
การจับมือขวาธรรมดา
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2. การจับมือแบบอเมริกา โดยการยื่นมือซ้ายออกไปจับ โดยให้นิ้วก้อยแยกออกแล้วให้
นิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มอื สอดเข้าหากัน นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางแนบประกบกัน
)ในประเทศไทยนิยมใช้แบบอังกฤษ(
คติพจน์ของลูกเสือ
คติพจน์ คือถ้อยคําอันเป็นคติ ซึ่งเป็นความจริง เป็นแบบอย่างที่ดี ลูกเสือพึงรักษาและนํามาใช้
เพื่อยึดถือปฏิบัติ
คติพจน์ของลูกเสือทั่วไปใช้คติพจน์ว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์มีความหมายว่า ให้ลกู เสือรักษา
ความซือ่ สัตย์ มีสัจจะยิ่งชีวิต จะไม่ยอมละความสัตย์ ถึงแม้จะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ตาม
ก็ย่อมไม่เสียสัจจะ เพือ่ เกียรติคุณคําปฏิญาณและคํามั่นสัญญาของลูกเสือ
คติพจน์ของลูกเสือสามัญใช้คติพจน์ว่า จงเตรียมพร้อมหมายความว่า ลูกเสือต้องเป็นผู้
รอบคอบไม่ประมาท เตรียมพร้อมอยู่เสมอทีจ่ ะปฏิบัติกิจอันเป็นประโยชน์ เพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ ื่น เพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือด้วยความห่วงใย โดยไม่ประมาทและผิดพลาดเสียหาย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 เวลาในขวดแก้ว

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถทบทวนการใช้เวลาของตนเองในแต่ละวันได้
1.2 ลูกเสือสามารถเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมประจําวันได้
1.3 ลูกเสือสามารถบอกวิธกี ารใช้เวลาอย่างคุม้ ค่าได้
2. เนื้อหา
การใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบงาน
3.3 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ขวดใสทรงสูงไม่นอ้ ยกว่า 24 ซม.จํานวนเท่ากับจํานวนลูกเสือ ,
ไม้บรรทัด , กระดาษแข็งชิ้นขนาดทําเป็นกรวยสําหรับกรอกเม็ดทรายหรือเมล็ดพืชลง
ขวด , ทรายหรือเมล็ดพืชขนาดเล็กหลากสี
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
เตรียมการก่อนวันกิจกรรม โดยผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือจดบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละ
วันตลอด 1 สัปดาห์ ตามตารางในใบกิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ลูกเสือนั่งเป็นหมู่ ผู้กํากับลูกเสือแจกขวดใสทรงสูงขนาดความสูงไม่น้อยกว่า
24 ซม. ให้ลูกเสือคนละ 1 ใบพร้อมกับไม้บรรทัดกระดาษแข็งที่ใช้ทําเป็นกรวย
สําหรับกรอกเม็ดทรายหรือเมล็ดพืช และทรายหรือเมล็ดพืชขนาดเล็ก หลายๆ สี
)ควรจะมีทราย 6 สี หรือเมล็ดพืช 6 ชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วดํา ถั่วแดง
เม็ดข้าวโพด เมล็ดลูกเดือย เป็นต้น(
)2( ให้ลูกเสือแต่ละคนเติมทรายหรือเมล็ดพืชสีต่าง ๆ ผ่านกรวยกระดาษลงขวดของ
60

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

67

ตนเองเป็นชั้นๆ 6 ชั้น สีละ 1 ชัน้ )เมล็ดพืช 6 ชนิด( แทนกิจกรรมทั้ง 6 อย่าง
)นอน เวลาที่โรงเรียนรวมการเดินทางไปกลับ ดูหนังสือที่บ้าน กิจวัตรประจําวัน
ดูโทรทัศน์ และกีฬาและนันทนาการอืน่ นอกโรงเรียน( แล้วใช้ไม้บรรทัดวัด
ความสูงของทรายหรือเมล็
ดพืชงของทรายหรื
1 ซม. เท่ากัอบเมล็
เวลา
โมง เท่
ตัวาอย่
ง เช่น1 ชัวโมง
ความสู
ดพื1ช ชั1่วซม.
กับาเวลา
่ ตัวอย่าง เช่น
- - นอน
ทราย
- เวลาที่โรงเรียนรวมการเดินทางไปกลับ เมล็ดลูกเดือย
- ดูหนังสือที่บ้าน
เมล็ดถั่วเขียว
- กิจวัตรประจําวัน
ข้าวเปลือก
- ดูโทรทัศน์
เมล็ดถั่วแดง
- กีฬาและนันทนาการอื่นนอกโรงเรียน เมล็ดถั่วเหลือง
)3( ลูกเสือเขียนชื่อตนเองลงกระดาษ ผูกเชือกคล้องปากขวดตั้งไว้
)4( ผู้กํากับลูกเสือ ให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนกันดูในหมู่ สมาชิกผลัดกันวิจารณ์ความ
เหมาะสมในการใช้เวลาของตนเอง มีผลดี/ผลเสียอย่างไร คิดว่าจะปรับปรุงการใช้
เวลาของตนเองอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากขึ้นและตั้งเปฺาหมายการใช้เวลาของ
ตนเองใหม่
)5( ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือร่วมสรุปข้อคิดทีไ่ ด้
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 )ห่างจากครั้งแรก 4 สัปดาห์(
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( เตรียมการ ผู้กาํ กับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือเตรียมข้อมูล โดยจดบันทึกเวลาที่
ใช้ในแต่ละวันตลอด 1 สัปดาห์ ตามตารางในใบกิจกรรม
)2( วันกิจกรรม ลูกเสือนั่งเป็นหมู่ ให้ลกู เสือแต่ละคน เติมทราย/เมล็ดพืชสีต่าง ๆ
แทนกิจกรรมทั้ง 6 อย่าง ลงขวดใสทรงสูงขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 24 ซม. เหมือนใน
กิจกรรมครั้งที่ 1 โดยใช้ไม้บรรทัดวัดความสูงของทราย 1 ซม.เท่ากับ 1 ชั่วโมง ใส่ผ่านกรวย
เป็นชั้น ๆ รวม 6 ชัน้
)3( ลูกเสือเปรียบเทียบขวดของตนเองทั้ง 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการปรับปรุงตนเอง
)4( ลูกเสือแลกเปลี่ยนกันดูในหมู่ และประเมินตนเองว่าบรรลุเปฺาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
)5( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปบทเรียน
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
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ี่ 4
่มือส่มงและพั
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จกรรมลู
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ตรวจสอบการใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8

เพลง

เวลาไม่คอยใคร
วันเวลานาทีมีราคา มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆ หากว่าใครไม่เสียดายเวลา
ปล่อยเวลาให้เลยไป วันเวลาเรียกคืนมาไม่ได้ เวลาสิ้นไปเพราะใครกัน
ลูกเสือตรงเวลา
ุุุุุุลูกเสือุุุุุุุุ. อยู่ไหน
มัวทําอะไรรีบมา
อย่าได้ชักช้าให้เนิ่นนานไป
พวกเราลูกเสือชาติเชื้อพันธ์เผ่าพงศ์ไทย ทําอะไรตรงเวลา
ชิชิชะชะทําเป็นเดิน
อย่ามัวหลงเพลินชมพฤกษ์ไพร
ก้มก้มเงยเงยทําอะไร
รู้ไหมเพื่อนคอย
เกม

วิธีเล่น

อุปกรณ์

1. สนาม

เกม “ขี่ม้าวงกลม”
2. นกหวีดหรือสัญญาณอื่น

1. จัดผู้เล่นนั่งเป็นหมู่ เป็นรูปวงกลมทุกคนหันหน้าไปตามเข็มนาฬิกา
2. เมื่อสัญญาณเริ่ม ให้รองนายหมู่วิ่งไปหานายหมู่แล้วกระโดดขีห่ ลังนายหมู่ นายหมู่แบกวิ่ง
วนไปตามเข็มนาฬิการอบวงกลม 1 รอบจนถึงที่เดิม ) ทีน่ ายหมู่ (
3. รองนายหมู่ลงจากหลังนายหมู่ แล้วทําหน้าที่แบกคนต่อไป ) คนที่อยูห่ ลังนายหมู่ ( วิ่งวนไป
1 รอบ แล้วนํามาส่งที่เดิม รองนายหมูน่ ั่งแทนคนที่ 2
4. คนที่ 3 ทําหน้าที่แบกคนที่ 4 หมุนเวียนกันไปตามลําดับจนหมด
5. ผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยประกาศผล
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เกมนักโทษแหกคุก
แบ่งลูกเสือเป็น 2 ฝูาย ฝูายหนึ่งเป็นนักโทษที่หลบหนี อีกฝูายหนึ่งเป็นตํารวจ ขีดวงกลม
ทําเป็นคุก เริ่มเล่นตํารวจไล่จับนักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝฺา นักโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนได้
โดยฉุดออกจากวงกลม การเล่นผลัดกัน ใครจับนักโทษได้มากกว่ากันเป็นฝูายชนะ ตามกําหนดเวลา

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
มดกับตั๊กแตน
ตั๊กแตนเจ้าสําราญตัวหนึ่ง มีนิสัยเกียจคร้านชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูร้อนที่สัตว์
อื่นๆพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรังมันมัวแต่ร้องทําเพลงสนุกสนานไปวันๆ
ครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนัก ตั๊กแตนไม่สามารถหาอาหารกินได้ต้องทนหิวอยู่ หลายวัน ใน
ที่สุดต้องซมซานมาที่รังมด ขอร้องมดว่า “ได้โปรดเถิดเพื่อน ขออาหารให้ฉันประทังชีวิตสักหน่อย หลัง
พ้นฤดูหนาวอันแสนทารุณนี้แล้ว ฉันสัญญาว่าจะหามาใช้คืนให้เป็นเท่าตัวเลย ” แต่มดกลับย้อนถามมัน
ว่า
“อ้าวุก็เมื่อตอนฤดูร้อนที่ใครๆเขาพากันทํามาหากินตัวเป็น เกลียว เจ้ามัวทําอะไรอยู่ล่ะ”
“ฉันไม่ได้อยู่เปล่าๆหรอกนะ ฉันร้องรําทําเพลงตลอดเวลาให้พวกเธอได้มีความสุข เมื่อตอนที่
เธอและเพื่อนๆขนอาหารผ่านมาก็ได้ยินมิใช่หรือ ” เจ้าตั๊กแตนตอบ
“ได้ยินซิ..ในเมื่อเจ้ามัวแต่ร้องเพลงตลอดฤดูร้อน เมื่อถึงฤดูหนาวก็จงเต้นรําให้สนุ กเถิด”กล่าว
จบมดก็ปิดประตูรังทันที
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ค่า ชีวิตย่อมพบแต่ความว่างเปล่า
กวางกับเสือ
กวางตัวหนึ่งออกเที่ยวหากินอยู่ที่ชายปูาในขณะที่และเล็มหญ้ากินเพลินอยู่กวางเหลือบไปเห็น
นายพรานถือหน้าไม้เดินด้อมเข้ามาทางหมู่ไม้ก็ตกใจกลัวกระโดดหนีเข้าไปในปูานายพรานจึงสะกด
รอยตามรุกเข้าไปจนกวางจวนตัวจะหนีไปไหนก็ไม่รอดจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ําเสือ เ มื่ อ เ สื อ
เห็นกวางวิ่งเข้าไปในถ้ําเสือจึงหมอบฟุบลงที่ข้างก้อนหินใหญ่ไม่ให้กวางเห็น ปล่อยให้กวางวิ่งเข้าไป
จนถึงก้นถ้ําเป็นทางตันแล้วเสือก็กระโจนเข้างับคอกวางล้มตายอยู่ ณ ที่ซ่อนนั้นเอง กวางในเวลาจะ
สิ้นใจก็ร้องขึ้นว่า “ดูเถอะ อันตรายย่อมมีอยู่ไม่ว่าที่ไหนเราหนีคนพ้นแล้ว ก็ยังมาปะเสือเข้าอีก ”
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การที่หลบหลีกอันตราย จงคิดดูเสียให้รอบคอบก่อนระวังอย่าวิ่งเข้าไปหาอันตราย
อื่นๆ อีก
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ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. กตัญํู
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ์คุณธรรม
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ใบงาน
ให้ลูกเสือแต่ละคนจดบันทึกเวลาที่ตนเองใช้ในแต่ละวันตลอด 1 สัปดาห์ ใน 6 เรื่องต่อไปนี้
และหาค่าเฉลีย่ ใน 1 วันสําหรับแต่ละกิจกรรมเป็นจํานวนชั่วโมง ลงในตารางด้านล่าง
1. นอน
2. เวลาที่โรงเรียนรวมการเดินทางไปกลับ
3. ดูหนังสือ/ทบทวนบทเรียน/ทําการบ้าน)ที่บ้าน(
4. กิจวัตรประจําวัน เช่น อาบน้ํา แปรงฟัน กินอาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน ฯลฯ
5. ดู โทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่บ้าน
6. กีฬาและนันทนาการอืน่ ๆ นอกโรงเรียน เช่น เกม การออกกําลังกาย ไปดูภาพยนตร์
นอกบ้าน ไปเทีย่ ว อ่านการ์ตนู หนังสืออ่านเล่น ฯลฯ
วัน/เวลา

จันทร์ อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์ อาทิตย์

กิจกรรม
1. นอน

เฉลี่ย
เวลา
(ชั่วโมง)

2.เวลาที่โรงเรียนรวม
การเดินทางไปและ
กลับ
3. ดูหนังสือ/ทบทวน
บทเรียน/ทําการบ้าน
)ที่บ้าน(
4. กิจวัตรประจําวัน
5. ดูโทรทัศน์หรือ
ภาพยนตร์ที่บ้าน
6. กีฬาหรือ
นันทนาการ
7. กิจกรรมอืน่ ๆ
รวมเวลา
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 นาทีวิกฤต

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือฝึกการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา ในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
2. เนื้อหา
การตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ “เห็นคนขโมยของในห้างสรรพสินค้า”
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบงาน
3.3 ใบความรู้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสืออธิบายขัน้ ตอนของการตัดสินใจและแก้ปัญหา
2( มอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณี “จะทําอย่างไรถ้าเห็น
คนกําลังขโมยของในห้างสรรพสินค้า”โดยวิเคราะห์ตามขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียนลง
ตารางในใบกิจกรรม แล้วส่งตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือ
3( สุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย วิเคราะห์ข้อดี /ข้อเสียของ
ทางเลือก ที่แต่ละหมู่ร่วมกันคิด และเหตุผลในการเลือกทางออกของแต่ละหมู่
4( ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุปข้อคิดที่ได้ และการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของลูกเสือ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5.การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาของหมู่ลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การตัดสินใจและการแก้ไขปั ญหา
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9
เพลง
เพลงลูกเสือช่วยกัน ( พม่ารําขวาน )
เราเป็นลูกเสือต้องช่วยเหลือกันและกัน
ทํางานอะไรต้องเข้าไปช่วยกัน
เพื่อความสัมพันธ์ น้ําใจไมตรี
อย่าทําเมินเฉยนิ่งอยู่เลยไม่ดี
ต้องช่วยกันซี พี่นอ้ งลูกเสือช่วยกัน

เกม

ยิงเรือ

วิธีเล่น

1. ลูกเสือแต่ละหมู่ตั้งชื่อหมู่ของตนเองเป็นชื่อเรือต่างๆ เช่น เรือสําราญ เรือเดินสมุทร เรือ
สินค้า..เป็นต้น และเลือกสมาชิก 3 คน เป็นคนออกคําสั่ง โดยคนแรกสั่งบรรจุกระสุน คนที่ 2 สั่งเตรียม
ยิง และคนที่ 3 สั่งยิง โดยร้องว่า ยิงเรือ...........)ชื่อเรือที่จะยิง(
2. ผู้กํากับลูกเสือให้สัญญาณเริ่มเล่นทีละหมู่ ให้สมาชิกที่เป็นคนออกคําสั่ง สัง่ ในเรือของตนเอง
ทุกคนในเรือต้องชี้ไปที่เรือทีเ่ รียกชื่อลําเดียวกันและพร้อมกัน
3. หมู่ใดพร้อมเพรียง และชี้ได้ถกู ต้องทุกคน ถือว่าผ่าน

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

มดง่ามกับนกพิราบ
มดง่ามตัวหนึ่งเห็นนายพรานยกปืนขึ้นมาเพือ่ ส่องยิ่งนกพิราบแต่มดง่ามไม่อยากให้นกพิราบ
ต้องถูกลูกปืนของนายพรานจึงไต่ขึ้นไปบนขาของนายพรานแล้วคอยทีทนี่ ายพรานจะเหนีย่ วไกปืนมด
ง่ามก็กัดขาของนายพรานทําให้นายพรานสะดุ้งยิงปืนพลาดไปถูกกิง่ ไม้นกพิราบจึงไม่ถูกยิง
ต่อมาไม่นานมดง่ามรูส้ ึกกระหายน้ําจึงเดินไปทีบ่ ่อน้ําแต่ขณะที่จะกินน้ําก็พลัดตกลงไปในบ่อ
น้ํามดง่ามจึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนกพิราบซึ่งเกาะอยู่กิ่งไม้ใกล้ๆได้ยินเสียงก็เลยเอาปากคาบ
ใบไม้มาทิ้งไว้ใกล้มดง่ามมดง่ามจึงรีบปีนขึน้ บนใบไม้ทันทีทําให้รอดตายได้ในที่สดุ ส่วนนกพิราบนั้นก็ดี
ใจที่ได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณของมดง่าม
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การช่วยเหลือผู้อนื่ ย่อมก่อให้เกิดผลดีตอ่ ตนเองอยู่เสมอ
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบงาน
ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณี “จะทําอย่างไรถ้าเห็นคนกําลังขโมยของ
ในห้างสรรพสินค้า” โดยวิเคราะห์ตามขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียนลงในตารางข้างล่าง และส่งตัวแทน
นําเสนอในกองลูกเสือ
1. ระบุปัญหา : จะทําอย่างไรถ้าเห็นคนกําลังขโมยของในห้างสรรพสินค้า
2. วิเคราะห์ทางเลือก : ลูกเสือมีทางเลือกดังนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
3. วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก
ทางเลือก
ข้อดี
ข้อเสีย
2.1
2.2
2.3
2.4
4. ตัดสินใจเลือกทางเลือกทีม่ ีขอ้ ดีมากที่สดุ และข้อเสียน้อยที่สุด
ลูกเสือตัดสินใจเลือกทางเลือกข้อ......................
5. จะแก้ไขข้อเสียที่เกิดจากทางเลือกโดย
......................................................................................................

68

คูคู่ม่มือือส่ส่งเสริ
มและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสือทักกเสืษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
ญ หลั
สูตรลูกเสือกตรี
งเสริ
มและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา กลูเสืกอเสืสามั
อตรี
ชั้นกประถมศึ
ษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ใบความรู้

การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
การตัดสินใจใช้ในสถานการณ์ที่มีทางเลือกอยูแ่ ล้ว มี 4 ขัน้ ตอนคือ
1. กําหนดทางเลือกที่มอี ยู่
2. วิเคราะห์ข้อดี และข้อเสียของแต่ละทางเลือก
3. เลือกทางเลือกทีม่ ีข้อดีมากที่สดุ และข้อเสียน้อยที่สดุ
4. หาทางแก้ข้อเสียของทางเลือกที่เลือกไว้ และนําทางเลือกไปปฏิบัติ
การแก้ไขปัญหา ใช้ในสถานการณ์ที่ยงั ไม่มีทางออกในการแก้ปัญหา มี 5 ขั้นตอนคือ
1. ระบุว่าอะไรคือปัญหา ถ้ามีหลายปัญหาให้เลือกปัญหาทีส่ ําคัญและเร่งด่วนมาแก้ไขก่อน
2. วิเคราะห์ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่นํามาแก้ไขปัญหานีไ้ ด้
2. วิเคราะห์ข้อดี และข้อเสียของแต่ละทางเลือก
3. เลือกทางเลือกทีม่ ีข้อดีมากที่สดุ และข้อเสียน้อยที่สดุ
4. หาทางแก้ข้อเสียของทางเลือกที่เลือกไว้ และนําทางเลือกไปปฏิบัติ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 สิ่งดีๆ ของฉัน

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่นได้
2. เนื้อหา
การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 กระดาษ เอ 4 ชนิดแผ่นหนา ปากกาสีต่าง ๆ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( หมู่ลูกเสือนั่งล้อมวงผู้กํากับลูกเสือแจกกระดาษ คนละ 1 แผ่น ลูกเสือทุกคนเขียนชื่อ
ตนเอง และวางมือ ซ้ายทาบบนกระดาษ ใช้ ปากกาหรือ ดินสอขี ดตามรูป มือลงใน
กระดาษ กระดาษ
2( ลูกเสือส่งกระดาษของตนให้เพื่อนที่นั่งอยู่ด้านขวามือ เขียนความดีหรือสิ่งดี ๆ ของ
เพื่อนที่มีชื่อในกระดาษนัน้ โดยไม่ต้องลงชื่อ เมื่อเขียนเสร็จให้ส่งต่อคนที่อยู่ทางขวามือ
เขียนต่อ เวียนกระดาษนั้นไปจนครบรอบถึงเจ้าของกระดาษ
3( ลูกเสือเจ้าของกระดาษอ่านดัง ๆ ทีละคน พร้อมบอกความรู้สึกว่าตรงกับที่ตนเองคิด
หรือไม่อย่างไร จนครบทุกคน
4( ลูกเสือกล่าวขอบคุณที่เพื่อน ๆ เห็นสิ่งดี ๆ ในตัวเขา ซึ่งบางเรื่องลูกเสือเองก็ไม่รู้ตัว
5( รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายถามความรู้สึกต่อกิจกรรมและข้อคิดที่ได้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ประชุมมกอง
กอง )นั
(นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ
4.5 พิพิธธีปปี ิดิ ดประชุ
งแบบ ชัชักกธงลง
ธงลง เลิเลิกก)(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
77
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย
6. องค์ประกอบทั
กษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
70 คืคูอ่มเข้ือส่างใจตนเอง
และเห็นคุณค่าตนเอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือเข้าใจตนเอง และเห็นคุณค่าตนเอง

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10
สุขฤทัย
สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา
โอ้ละเน้อ โอ้ละเน้อ

สุขอุราเพลินตาเพลินใจ
ฉันได้เจอเพือ่ นใจ เพือ่ นใจ )ซ้ํา(

ฉันคือคนเก่ง
(ทํานอง Holiday…ของ Bony M)
ฉันก็เก่ง เธอก็เก่ง
เราน้องพี่ มีความฝัน

เราก็เจ๋ง ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญ คนดี คนเก่ง

ฉันมีดี
มือของฉันนั้นสะอาดดี
กระโปรง/กางเกง ของฉันสวมใส่พอดี
เกม
วิธีเล่น

เสื้อของฉันนั้นก็สวยดี
ดู ดู ซี ฉันงามไหมเอ่ย

เกมแข่งหุ่น

ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นชัย ห่างกัน 30 เมตร ผู้เล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่ม เลือกผู้เล่น
คนหนึ่งเป็นผู้นํา หลับตาพร้อมกันนับ 1 - 8 ผู้เล่นทุกคนวิ่งไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผู้นํานับถึง 8 จะลืม
ตาขึ้นผู้เล่นทุกคนจะต้องหยุดวิ่ง และอยู่ในลักษณะนั้นคล้ายหุ่น ถ้าผู้นําเห็นผู้เล่นคนใดขยับตัว ผู้เล่น
คนนั้นต้องออกจากการแข่งขัน ผู้นําหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ทําเช่นนี้
คู่มือส่่งงผู
เสริ
้เล่มนและพั
ถึงเส้ฒนนากิ
ชัย จกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
78 จนกระทั
การตัดสิน ผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
)เรื่องนี้ผู้กํากับลูกเสืออาจพิจารณาหาตัวอย่างตัวอย่างบุคคลอื่นได้ตามความเหมาะสม(
สมศักดิ์ เหมรัญ นักกีตาร์มือเดียว
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
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คนนั้นต้องออกจากการแข่งขัน ผู้นําหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ทําเช่นนี้
จนกระทั่งผู้เล่นถึงเส้นชัย
การตัดสิน ผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
)เรื่องนี้ผู้กํากับลูกเสืออาจพิจารณาหาตัวอย่างตัวอย่างบุคคลอื่นได้ตามความเหมาะสม(
สมศักดิ์ เหมรัญ นักกีตาร์มือเดียว

สมศักดิ์ เล่าว่า เขาชอบเล่นดนตรีมาก โดยเฉพาะกีตาร์ แม้จะอ่านตัวโน้ตไม่ออกแต่ก็ฝึกเล่น
ดนตรีด้วยใจรักต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุจนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยแขนเพียงข้างเดียวทําให้เขารู้สึกท้อแท้
ใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเล่นดนตรีได้ดังใจฝัน
จนเมื่อผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนั้นไปได้หนึ่งปีประกอบกับได้กําลังใจอันเต็มเปี่ยมจาก
พี่ชาย ก็ทําให้ สมศักดิ์ เหมรัญกล้าลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เพียรฝึกเล่นกีตาร์มือเดียวมา
ตลอดจนคล่องแคล่ว
และเมื่อสมศักดิ์ ทราบข่าวว่า รายการ Thailand's Got Talentเปิดรับสมัครประกวดผู้ที่มี
ความสามารถ สมศักดิ์ เหมรัญ จึงไม่รอช้ารีบยื่นใบสมัครทันที โดยหวังจะโชว์ความสามารถพิเศษที่
เกิดจากความตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อส่งผ่านความหวัง และกําลังใจต่อไปยังเพื่อนร่วมโลกคนอื่น ๆที่กําลัง
ท้อแท้ในชีวิต ให้ดูชีวิตและความมุ่งมั่นของเขาเป็นตัวอย่าง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความหวังและกําลังใจเป็นพลังสร้างความสําเร็จ
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. กตัญํู
คู่มความรั
ือส่งเสริบ
มและพั
ฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4.
ผิดชอบ
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5. อุดมการณ์ คุณธรรม
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่
ปฏิมญ
าณและกฎลู
และพั
ฒนากิจกรรมลูกกเสื
เสืออทัสามั
กษะชีญ
วิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
72วยที่ 4คู่มือคํส่างเสริ
กษาปีท่ 11
ี่ 4 คิดเชิงบวก
แผนการจัชัด้นประถมศึ
กิจกรรมที
เวลา 1 ชั่วโมง

3. กตัญํู
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ์ คุณธรรม
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 4 คําปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 คิดเชิงบวก

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของการคิดเชิงบวกได้
2. เนื้อหา
ประโยชน์ และวิธีการคิดเชิงบวก
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง เกม
3.2 เกม
3.2 ใบงาน
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนา ถึงการเล่นเกม “ทําตรงกันข้าม” ที่ลกู เสือเพิ่งเล่นไป และ
ตั้งคําถามว่า “ทําไมลูกเสือจึงเผลอทําตามผู้นํา หรือทําได้ช้าเป็นเพราะอะไร”
)เพราะคนเรามักจะคิดและทาตามความเคยชินแบบเดิม เมื่อต้องฝืนทาตรงกันข้ามจึงทา
ได้ช้า)
ได้ชา้ )
2( ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ทํากิจกรรม “คิดลบคิดบวก” ให้หลากหลายมากที่สุด
ตามใบกิจกรรม เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกฝนการคิดที่หลากหลาย ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ
ในการหาทางออกเพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และส่งตัวแทนรายงานในกอง
ลูกเสือ
ลูกเสือ
3( สุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานหมู่ละ 1 ข้อ ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมูอ่ ื่นเพิม่ เติม
และสรุปว่าวิธีการคิดเชิงบวกคือการคิดที่นําความสุขมาสู่ตนเอง มีทางออกใน
การแก้ปัญหา และไม่ทาํ ให้คนอื่นเดือดร้อน
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4( ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถามให้ลูกเสือช่วยกันตอบในประเด็น
)1( ความคิดทางลบมีประโยชน์ต่อลูกเสืออย่างไรบ้าง
4( ผู)2(้กําความคิ
กับลูกเสื
อตั้งคําถามให้
ลูกเสือตช่่อวลูยกั
ดทางบวกมี
ประโยชน์
กเสืนอตอบในประเด็
อย่างไรบ้าง น
4(
เสื
อนํตัา้งอภิ
คําถามให้
ลปูกเสื
ตอบในประเด็
น ดทางลบนาไปสู่
ดอทางลบมี
ระโยชน์
เสืไ่ ด้อนจอย่
างไรบ้
าง (ความคิ
5( ผูผู)1(้ก้กําําความคิ
กักับบลูลูกกเสื
ปปรายสรุ
ข้ตออ่อคิช่ลูดวกทียกั
ากกิ
จกรรม
)1( ความคิดทางลบมี
)2(
ทางบวกมีปประโยชน์
ระโยชน์ตต่อลู่อกลูกเสืเสืออย่
ออย่างไรบ้
างไรบ้างาง
ความรู้สกึ
ดอทางบวกมี
ประโยชน์
่อดลูทีกไ่ เสื
าจงไรบ้
าง(ความคิาไปสู
5( ผู)2(
้กําความคิ
กับลูกกเสื
นําอภิปรายสรุ
ปข้อตคิในขณะที
ด้จอากกิ
กรรม
ดทางลบน
และพฤติ
รรมตอบสนองทางลบ
่คอย่วามคิ
ดทางบวกน
่ความรูาไปสู
้สึกที่ ่ดีและ
5( ผูพฤติ
้กํา� ำกักักบบรรมทางบวก
ลูลูกกเสืเสืออนํน�าอภิ
รายสรุ
ด้ทีจ่ไากกิ
จด่ กรรม
ดทางลบน
่ ำ ไปสู่
ำ อภิ
ป รายสรุ
ด้จ ากกิ
(ความคิ
ด ทางลบน�
ความรู้สกึ 5)
ทปาให้
ไม่เปสีข้ยปอสัข้คิมอดพัคิทีนดไ่ ธภาพที
ีกับจผูกรรม
้อ(ความคิ
ื่น และตั
สินใจแก้
ปาไปสู
ัญหาได้
		
ความรู
ส้ กึ กและพฤติ
กรรมตอบสนองทางลบ
ค่ วามคิดบวกน�
ค่ วามรู
ทีด่ ี
ความรู้สกึ
และพฤติ
รรมตอบสนองทางลบ
วามคิดทางบวกน
าไปสูำ่คไปสู
วามรู
้สึกที่ดส้ กีแึ ละ
เหมาะสมกว่
าความคิ
ดทางลบ) ในขณะที่คในขณะที
		
สี ย สั่คมวามคิ
พัด่ นีกธภาพที
่ ดี กาไปสู
ั บดผูสิน้ อ่คใจแก้
ื นวามรู
และตั
ใจ
และพฤติ
ดับทางบวกน
ทีด่ดสิีแนละ
พฤติ
เสีำยให้
สัในขณะที
มไพัม่นเ ธภาพที
ผู้อื่น และตั
ป้สัญึกหาได้
4.4 ผู้กําและพฤติ
กับลูกกรรมทางบวก
เสืกอกรรมตอบสนองทางลบ
เล่รรมทางบวก
าเรื่องสัท้นาให้
ที่เป็ไนม่ท�ประโยชน์
		
ั ญกหาได้
เาหมาะสมกว่
าความคิ
รรมทางบวก
ทดาให้
ไตรวจเครื
ม่เสียสัดมทางลบ)
พั่องแบบ
นธภาพที
ีกับผูเลิ
้อื่นก(และตัดสินใจแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกว่
ความคิ
ทางลบ)
4.5 พิธแก้
ีปพฤติ
ิดปประชุ
มกอง
)นัดหมาย
ชักด่ ธงลง
4.4 ผู้กนําเหมาะสมกว่
กับลูกเสือเล่าาความคิ
เรื่องสั้นดทีทางลบ)
่เป็นประโยชน์
5. การประเมิ
ผล
4.4
ําีปกัิดบประชุ
ลูกเสืมวอกอง
เล่าอเรื)นั
่อดงสัหมาย
้นที่เป็บตรวจเครื
นัตประโยชน์
4.5 สัผูพิง้กธเกตความร่
5.1
มมื
ในการปฏิ
ิกิจกรรม่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.5
ีปผล
ิดประชุมกอง )นัดดจากการอภิ
หมาย ตรวจเครื
5. การประเมิ
5.2 สัพิงนธเกตกระบวนการคิ
ปราย่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมิ
ผล
5.1 สังนเกตความร่
วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.1
เกตความร่วมมือในการปฏิ
บัติกปิจราย
กรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิ
ดจากการอภิ
สังเกตกระบวนการคิ
ปราย
6. องค์5.2
ประกอบทั
กษะชีวิตสําคัดญจากการอภิ
ที่เกิดจากกิ
จกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจตนเอง
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
6. องค์การคิ
ประกอบทั
กษะชีความคิ
วิตสําคัดสร้
ญทีางสรรค์
่เกิดจากกิ
จกรรม
ดวิเคราะห์
และเข้
าใจตนเอง
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจตนเอง
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11
เพลง
อยู่ไหนก็สุข
อยู่ทนี่ ี่ มีสุข อยู่ที่นนั่ มีสขุ อยู่ทไี่ หนๆ ๆ ก็มสี ุขทุกเวลา ...... ซ้ํา( ลา ลา(
ดีสซีนี
ดีสซีนีซาฟัง

เกม

ดิสซานาซานัง ดิสมานา มานา ฮาติกซู านัง ซ้ํา( ลา ลา(

ทําตรงกันข้าม

วิธีเล่น

เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นาํ ทําท่าทางต่าง ๆ ผู้เล่นคนอื่นนัน้ จะต้องทําตรงกันข้ามกับที่ผู้นาํ
ทํา เช่น ผู้นําหัวเราะ – ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้ ผู้นํานั่งลง – ลูกเสือต้องยืนขึ้น ผู้นําก้าวเท้าซ้าย –
ลูกเสือก้าวเท้าขวา ฯลฯ การทําจะเร็วขึ้นไปเรือ่ ย ๆ
การตัดสิน ลูกเสือที่ทําตามผู้นําไม่ทําตรงข้าม หรือทําช้า จะต้องออกจากการแข่งขัน หรือเปลี่ยนมาเป็น
ผู้นํา
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

คนเลี้ยงแพะ

วันหนึ่งขณะเกิดพายุแรงมาก คนเลี้ยงแพะจึงพาฝูงแพะของตนไปหลบพายุในถ้ํา เมื่อเข้าไป
แล้วเขาก็พบฝูงแพะปูาฝูงใหญ่หลบอยู่ในถ้ําด้วยเช่นกัน จึงรําพึงกับตัวเองว่า"ฝูงแพะปูานี้มีจํานวนแพะ
มากกว่าฝูงแพะของเราหลายเท่านักเราน่าจะเอาแพะปูาฝูงใหญ่นี้ไปเลี้ยงเเทนฝูงเดิมคงจะดีกว่า "เมื่อ
คนเลี้ยงแพะคิดได้ดังนั้นจึงนําเอาใบไม้ที่เตรียมมาไว้ให้ฝูงแพะเดิมของตน ไปให้ฝูงแพะปูากินจนหมด
เมื่อพายุสงบลงฝูงแพะปูาก็พากันวิ่งออกจากถ้ําเข้าปูาไปอย่างรวดเร็ว ส่วนฝูง แพะเดิมของตน
ก็ค่อยๆ ตายไปจนหมดเพราะอดอาหาร คนเลี้ยงแพะจึงได้แต่นั่งร้องไห้ให้เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะต่อไป
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เห็นแก่มิตรใหม่จนทอดทิ้งมิตรเก่า ในที่สุดก็จะไม่เหลือใครเลย
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ใบงาน

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ระดมสมองความคิดทางลบ และความคิดทางบวก ที่มีต่อข้อความแต่ละข้อ
ให้ได้หลากหลายมากทีส่ ุด เขียนลงในตาราง และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
ข้อความ
ทําถุงขนมตกพืน้
ขนมหล่นออกจากถุง
ตกพื้นไปครึ่งหนึง่

ความคิดทางลบ

ความคิดทางบวก

เพื่อนยืมหนังสือ
ไปอ่านแล้วทําขาด
อยากได้เกมกด
แต่แม่ไม่ซอื้ ให้
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 4 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ความซื่อสัตย์

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซือ่ สัตย์ได้
2. เนื้อหา
พฤติกรรมของความซือ่ สัตย์ ซึ่งเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 บัตรคํา
3.3 ใบความรู้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่เรียงคําในบัตรคําที่ได้รับ วิเคราะห์ความหมายของ
ข้อความที่เรียงได้ และยกตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ / ละคร / นิทาน 1 ตัวอย่าง
ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
2( ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกันซักถาม
เพื่อความเข้าใจ ผู้กํากับลูกเสือช่วยสรุป จนครบทุกหมู่
3( ผู้ กํากั บลูก เสือตั้ งคํา ถาม “เพราะเหตุ ใดบุ ค คลที่ มีค วามซื่ อสัต ย์ จึง เป็น ผู้มีเ กียรติ
เชือ่ ถือได้”
เชื่อถือได้”
(บุค คลที่มี ค วามซื่อสั ตย์ เป็นบุ ค คลที่ ค นทั่ วไปยกย่อ ง สรรเสริญ จึ งเป็ นผู้มีเ กียรติ
เชื่อถือได้)
เชือ่ ถือได้)
4( ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติมตามใบความรู้
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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5.การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12
เพลง
ความซือ่ สัตย์ เป็นสมบัติของคนดี
มีความรูท้ ่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป

ความซื่อสัตย์

หากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้
คดโกงแล้วใคร จะรับไว้ให้ร่วมทํางาน

บัตรคํา

เสีย ชีพ อย่า เสีย สัตย์
ซื่อ กิน ไม่ หมด
คด กิน ไม่ นาน
มี เกียรติ เชื่อ ถือ
ได้ ถ้า ซื่อ สัตย์
ผู้ สูญ เสีย ความ ซื่อ สัตย์ เหมือน
สูญ เสีย แล้ว ทุก สิ่ง ทุก อย่าง
ือส่่เงป็เสริ
และพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นมประโยชน์
86เรื่องสัคู้น่มที
ปูกับงู

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ปูกับงูเป็นเพื่อนที่คบหากันมานาน ปูนั้นซื่อตรงต่องูไม่เคยทรยศหักหลัง ตรงกันข้ามกับงูซึ่งมัก

สูญ เสีย แล้ว ทุก สิ่ง ทุก อย่าง
ประโยชน์
เรื่องสัน้ ทีที่เ่เป็ป็นนประโยชน์

ปูกับงู

ปูกับงูเป็นเพื่อนที่คบหากันมานาน ปูนั้นซื่อตรงต่องูไม่เคยทรยศหักหลัง ตรงกันข้ามกับงูซึ่งมัก
ไม่ซื่อตรง ทําให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้จะพยายามตักเตือนอย่างไรแต่งูก็ไม่ยอมกลับตัว
จนในที่สุดปูหมดความอดทนจึงใช้ก้ามหนีบงูจนตาย
“ถ้าจิตใจของเจ้าซื่อตรงเหมือนร่างของเจ้าที่นอนยาวเหยียดอยู่เช่นนี้ เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบ
ในวันนี้” ปูกล่าวกับงูก่อนที่จะกลับลงรูของมันไปตามลําพัง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเลวไร้ความซื่อสัตย์ ยากที่จะสํานึกตัวได้แม้เมือ่ ตายจากโลกนี้ไปแล้ว
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ใบความรู้

ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ตรงต่อความเป็นจริงมีความจริงใจ และถูกต้อง
ตามทํานองคลองธรรมทัง้ กายวาจาใจทั้งต่อตนเองผู้อื่นหน้าที่การงานและคํามั่นสัญญารวมไปถึงการไม่
คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวง
ตัวอย่าง
- ซื่อตรงต่อเวลา งาน การนัดหมาย คํามั่นสัญญาระเบียบประเพณี กฎหมาย
- ปฏิบั ติห น้า ที่ การงานของตนเองด้ วยความรั บผิ ด ชอบและด้ว ยความซื่อ สัต ย์ ไม่ แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ
- ประกอบสัมมาชีพ ทําหน้าที่ของตนเองให้สําเร็จลุล่วงด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อ
ตนเองและสังคม
- ไม่พูดปด ฉ้อฉล สับปลับ กลับกลอก ไม่คดโกงไม่ให้ร้ายผูอ้ ื่นกล้าที่จะรับความจริง
เรามักใช้คาพูดรวม ๆ ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต”
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ คือ ทําหน้าที่ของตนอย่างดีและเหมาะสม ไม่หลีกเลี่ยงหรือ บิดพลิ้ว
ซื่อสัตย์ต่อการงาน คือ ทํางานอะไรก็ตั้งใจทําให้จริงให้สําเร็จประโยชน์
ซื่อสัตย์ต่อเวลา คือ เป็นคนรักษาคํามั่นสัญญา ตรงตามเวลาที่นดั หมาย
ซื่อสัตย์ต่อบุคคล คือ มีความจริงใจต่อมิตร ต่อคู่ครอง ต่อผูม้ ีพระคุณ เป็นต้น
ซื่อสัตย์ต่อความดี คือ ยึดมั่นอยู่ในทางดี ทั้งต่อหน้าและลับหลังผูอ้ ื่น
ส่วนคําว่า "สุจริต" หมายถึง การประพฤติชอบซึ่งจะแสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรม 3 ทาง คือ
ประพฤติชอบทางกาย เรียกว่ากายสุจริต ได้แก่การไม่เบียดเบียนผู้อนื่ ทั้งชีวิต/ร่างกาย/
ทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์ และไม่เบียดเบียนผู้อนื่ ทางด้านคู่ครอง และการไม่นอกใจคู่ครอง
ประพฤติชอบทางวาจา เรียกว่า วจีสุจริต ได้แก่การไม่กล่าวให้ร้ายผู้อนื่ ด้วยการพูดคําเท็จ
ไม่กล่าวให้ร้ายผู้อนื่ ด้วยการพูดยุยงให้แตกสามัคคีกนั ไม่กล่าวให้รา้ ยผู้อื่นด้วยการพูดคําหยาบและไม่
กล่าวให้ร้ายผูอ้ ื่นด้วยการพูดเหลวไหล
ประพฤติชอบทางใจ เรียกว่า มโนสุจริต อันได้แก่ การไม่โลภ อยากได้ของคนอื่นในทางทีผ่ ิด
การไม่คิดปองร้ายคนอื่นและการเห็นชอบตามหลักแห่งเหตุและผล เช่น เห็นว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว
เป็นต้น

88

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 4 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 สิทธิส่วนบุคคล

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่นได้
2. เนื้อหา
สิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ควรล่วงละเมิด
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนา เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล และการเคารพสิทธิของผู้อนื่ และ
แจกใบความรู้
2( มอบหมายให้หมู่ลูกเสือแสดงบทบาทสมมติ หมู่ละ 1 กรณี ดังนี้
หมู่ที่ 1 ไม่เคารพสิทธิทางกาย
หมู่ที่ 2 ไม่เคารพสิทธิทางวาจา
หมู่ที่ 3 ไม่เคารพสิทธิของคนทีม่ าก่อน/หลัง
หมู่ที่ 4 ไม่เคารพสิทธิในความคิดเห็นของผู้อนื่
โดยกําหนดให้แสดงบทบาทสมมติ 2 รอบ รอบแรกเป็น “การไม่เคารพสิทธิผู้อื่น ” รอบที่ 2
แก้ไขในกรณีเดียวกันให้เป็น “การเคารพสิทธิผู้อื่น” แล้วนําเสนอในกองลูกเสือ (ตัวอย่างเช่น กรณีหยิบ
ยางลบของเพื่อนไปใช้ รอบแรก หยิบไปใช้โดยไม่ขออนุญาต และรอบ 2 ขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงนายางลบของเพื่อนไปใช้ และรีบนามาคืน)
3( ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติ ประกอบคําอธิบาย เมื่อแสดงบทบาทสมมติจบ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมู่อื่นแสดงความคิดเห็น จนครบทุกหมู่
4( ผูก้ ํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการทํากิจกรรม
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การเข้าใจตนเอง เห็นใจผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อสังคม

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13
ขอโทษ
เนื้อเพลง
เพื่อนจ๋า เพื่อนจ๋า
โกรธหรือไร ไม่ยิ้มเลย
ขอโทษเถอะเพื่อนเอ๋ย
เราเคยเล่นด้วยกัน
พลั้งไปอภัยโดยพลัน
ยกโทษให้ฉันเถิดเอย

ท่าทางประกอบเพลง
สวมกอดหรือจับมือหรือสะกิดแขนของเพื่อน
ยิ้มมองหน้าแล้วเอียงคอพร้อมยกนิ้วก้อยให้เพือ่ น
ยกมือไหว้
จับมือแล้วก้าวเท้าสไลด์ไปข้างหน้า
ทั้งสองคนยกนิ้วมาเกี่ยวก้อยกัน
ทั้งคู่ต่างยกมือไหว้และรับไหว้ซึ่งกันและกัน

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

อูฐกับเทพเจ้า
ในสมัยที่สัตว์ทั้งหลายยังสามารถพูดจาติดต่อกับเทพเจ้าได้ ยังมีอูฐตัวหนึ่งได้ร้องเรียนต่อ
เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ว่า “ไม่ยุติธรรมเลย ทําไมท่านจึงสร้างตัวข้าขึ้นมาไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆ ข้าไม่มีแม้แต่
เขาไว้ปฺองกันตัว ไร้เขี้ยวอันแหลมคม อุ้งเล็บที่ทรงพลังหรือสิ่งอั นใดที่พอที่จะปกปฺองตัวเองจากศัตรูก็
ไม่มีเลย ขอให้ท่านโปรดมอบสิ่งเหล่านี้แก่ข้าด้วยเถิด ”
เทพเจ้าได้ยินดังนั้นก็พิโรธ ด้วยเห็นอูฐมีอวัยวะหลายอย่างที่ดีกว่าสัตว์อื่นอยู่แล้ว เช่น ขายาว
มีจมูกที่สามารถเปิดปิดปฺองกันทรายได้ ส่วนตานั้นก็มีสองชั้นเมื่อปิดเปลือกตาชั้นแรกปฺองกันฝุูนทราย
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ส่งมเสริและพั
มและพั
ฒนากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสื
กษากประเภทลู
อสามัชัญ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือคูส่่มงือเสริ
ฒนากิ
เสืออทัทักกษะชี
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกเสื
อตรี
้นประถมศึ
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ก็ยังมองเห็นทาง นอกจากนั้นกระเพาะยังจุน้ําได้มาก ทําให้สามารถเดินทางในทะเลทรายโดยไม่ต้อง
กินน้ําได้เป็นเวลานานหลายๆวัน แต่อูฐก็ยังไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ด้วยเหตุนี้เทพเจ้าจึงสาปให้หู
ของมันเล็กลงไปกว่าเดิมเพื่อเป็นการลงโทษ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมี และเป็นอยู่
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้
สิทธิส่วนบุคคล และการเคารพสิทธิของผู้อื่น
บุคคลย่อมมีสิทธิอนั ชอบธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับตามธรรมชาติ และตามกฎหมาย
การเคารพสิทธิของผูอ้ ื่นจึงหมายถึง การไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผูอ้ ื่นในทุกด้าน ซึง่ จัดเป็นวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่
1. การเคารพสิทธิทางกาย ได้แก่
- การต้อนรับ ทักทาย
- การให้เกียรติผู้อื่น
- การแสดงความเคารพแก่บคุ คลซึ่งอาวุโสกว่า
- การแสดงความเอือ้ เฟือ้ ซึ่งกันและกัน
2. การเคารพสิทธิทางวาจา ได้แก่
- การพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
- การใช้คําพูดเหมาะสมตามฐานะของบุคคล
- การพูดจาสุภาพไม่กา้ วร้าว ส่อเสียด ไม่พูดในสิ่งที่จะทําให้ผู้อื่น เกิดความเดือดร้อน
- ไม่นําความลับของบุคคลอื่นไปเปิดเผย
- ไม่พูดนินทาหรือโกหกหลอกลวง
3. การรู้จักเคารพในสิทธิของคนทีม่ าก่อนหลัง เช่นการเข้าคิว
4. การเคารพในความเป็นเจ้าของสิ่งของเครื่องใช้
5. การรู้จักขออนุญาต เมื่อล่วงล้ําเข้าไปในที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่น
6. เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่ เมื่อมีผู้พูดเสนอความ
คิดเห็น ควรฟังด้วยความตั้งใจและใคร่ครวญด้วยวิจารญาณ หากเห็นว่าเป็นการเสนอแนวความคิดที่
ดีมีประโยชน์มากกว่าความคิดเห็นของตนเองก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม

84

เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 4 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ต้นตระกูลไทย

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถบอกถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เนื้อหา
ประวัติบุคคลสําคัญหรือวีรบุรุษผู้ปกปฺองชาติไทยในอดีต
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงวีรบุรุษที่ปกปฺองชาติไทยให้คนไทยได้อยู่
อาศัยอย่างมีความสุขมาจนถึงปัจจุบัน
)2( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันขับร้องเพลง “ต้นตระกูลไทย”
)3( หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์ความหมายของเพลงและวีรบุรุษที่กล่าวถึงในบทเพลงว่า
มีความสําคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ไทย และระดมสมองว่านอกจากนีย้ ังมีบุคคล
สําคัญคนไหนอีกบ้างที่ลูกเสือเคยรู้ หรือ เคยได้ยนิ และบุคคลนั้นมีความสําคัญต่อ
ชาติไทยอย่างไร
)4( รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ทีห่ มู่ลูกเสือได้ระดมสมองเพิม่ เติม
)5( ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เลือกทําตํานานประวัติบุคคลสําคัญ หมู่ละ 1 เรือ่ งที่ไม่ซ้ํากัน
มาเล่าให้เพื่อนฟังในกองลูกเสือ โดยจะมีการแข่งขันกันว่า ลูกเสือหมู่ใดเล่าได้
สนุกสนานและน่าสนใจมากที่สุด
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 5(กิจกรรมครั
้งทีม่ 2กอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
พิธีปิดประชุ
พิธีเปิดประชุ
4.2 กิ1(จกรรมครั
้งที่ 2มกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2(
อเกมมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
1( พิเพลง
ธีเปิดหรืประชุ
3(
จกรรมตามจุ
2( กิเพลง
หรือเกมดประสงค์การเรียนรู้
ตัวแทนหมูดประสงค์
่ลูกเสือเล่กาารเรี
ให้เพืย่อนรูนฟั
3( กิ)1(จกรรมตามจุ
้ งทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ ื่นร่วมกัน
่ ่ ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมูอ่ ื่นร่วมกัน
)1( ซัตักวถามเพื
แทนหมูอ่ ่ลความเข้
ูกเสือเล่าาใจให้จนครบทุ
เพื่อนฟังทีกหมู
ละหมู
)2( ซักองลู
กเสือ่ ร่ความเข้
วมกันโหวตว่
าชอบเรืก่อหมู
งใดมากที
่สุด ผูก้ ํากับลูกเสือชมเชย
กถามเพื
าใจ จนครบทุ
่
ความสามารถ )2( กองลูกเสือร่วมกันโหวตว่าชอบเรื่องใดมากที่สุด ผูก้ ํากับลูกเสือชมเชยความสามารถ
ของทุกหมู่
ความสามารถ
)3( ของทุ
หมู่ลูกกเสืหมูอร่่ วมกันเขียนคําขวัญ รณรงค์ให้รักชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
์ หมู่ละให้1รข้ักอชาติ
ความปฏินํบาไปติ
ดบอร์ด กศาสนา
)3( และจงรั
หมู่ลูกเสืกอภัร่กวดีมกัต่อนพระมหากษั
เขียนคําขวัญตริยรณรงค์
ัติตนตามหลั
4( ผู้กํากัและจงรั
บลูกเสือกเล่ภัากเรืดีต่องสั
้นที่เป็นประโยชน์
่อพระมหากษั
ตริย์ หมู่ละ 1 ข้อความ นําไปติดบอร์ด
5(
่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4( พิ
ผู้กธําีปกัิดบประชุ
ลูกเสืมอกอง
เล่าเรื)นั่อดงสัหมาย
้นที่เป็ตรวจเครื
นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5.การประเมินผล
5.1 สันงเกตความร่
วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.การประเมิ
ผล
5.2 สังเกตความร่
เกตกระบวนการคิ
ดจากการอภิ
5.1
วมมือในการปฏิ
บัติกปิจราย
กรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ดวิเคราะห์
ตระหนั
กและมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. องค์ปการคิ
ระกอบทั
กษะชีวความคิ
ิตสําคัดญสร้ทีา่เงสรรค์
กิดจากกิ
จกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักและมีจิตสํานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14
เพลง

สยามานุสติ
หากสยามยังอยู่
เราก็เหมือนอยู่คง
หากสยามพินาศลง
เราก็เหมือนมอดม้วย
ใครรานใครรุกด้าวแดนไทย
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล
เสียชีพไปู เสียสิน้ ชื่อ

ยั้งยืนยง
ชีพด้วย
ไทยอยู่ได้ฤๅ
หมดสิน้ สกุลไทย
ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
ยอมสละสิ้นแล
ก้องเกียรติงาม

รักเมืองไทย
* รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบํารุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
* รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบํารุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(
ไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ้ใคร )ซ้ํา(
ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใดถ้าข่มเหงไทยคงได้เห็นดี )ซ้ํา *(
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(
เรารักเพื่อนบ้านเราไม่รานรุกใคร )ซ้ํา(
แต่รักษาสิทธิอิสระของไทยใครทําช้ําใจไทยจะไม่ถอยเลย )ซ้ํา*(
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(
ถ้าถูกข่มเหง แล้วไม่เกรงผู้ใด )ซ้ํา(
ดั่งงูตัวนิด มีพิษเหลือใจเรารักเมืองไทยยิง่ ชีพเราเอย )ซ้ํา*(
ต้นตระกูลไทย
)สร้อย( ต้นตระกูลไทยใจท่านเหีย้ มหาญ รักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลาน
สู้จนสูญเสีย แม้ชีวิตของท่าน เพือ่ ถนอมบ้านเมืองไว้ให้เรา
ลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทย อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า
รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมือนดังพงศ์เผ่าต้นตระกูลไทย
ท่านพระยารามผูม้ ีความแข็งขัน สู้รบปฺองกันมิได้ยอมแพ้พ่าย
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พระราชมนูทหารสมัยกู้ชาติ แสดงความสามารถ ได้ชัยชนะมากหลาย
เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ท่านเป็นแม่ทพั ชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์
สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีสศััตรูแพ้พ่าย
เจ้าคุณพิชัยดาบหัก ผู้กล้าหาญยิ่งนัก ล้วนเป็นต้นตระกูลไทย
หมู่บุคคลสําคัญ หัวหน้าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได้
นายเมืออง ขุนสรรพันเรือง นายทองแสงใหญ่
นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมื
นายโชติ นายทองเหม็น ท่านเหล่านี้ล้วนเป็น ผูก้ ล้าหาญชาญชัย
นายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแก้ว ทําชือ่ เสียงเพริดแพร้ว ไว้ลายเลือดไทย
ชาวบางระจัน สําคัญยิ่งใหญ่ เป็นต้นตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล
องค์พระสุริโยทัย ยอดยิ่งหญิงไทย สละพระองค์เพื่อชาติ
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ปฺองกันถลางนคร ไว้ด้วยความสามารถ
ท้าวสุรนารี ผู้เป็นนักรบสตรี กล้าหาญองอาจ
ปฺองกันอิสานต้านสัศัตรูของชาติ ล้วนเป็นสตรีสามารถ ต้นตระกูลของไทย

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

หมีกับผึ้ง

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีหมีตัวหนึ่งกําลังหิวโซเดินเข้าไปในสวน มันได้พบกับรังผึ้งรังใหญ่
มากอยู่ที่กิ่งไม้ใหญ่ มันจึงจับมาฉีกกินอย่างเอร็ดอร่อย โดยเฉพาะน้ําผึ้งเป็นสิ่งที่หมีโปรดปรานที่สุด
พวกผึ้งพยายามช่วยกันต่อสู้โดยใช้เหล็กในเป็นอาวุธ แต่ไม่สามารถเจาะทะลุ ขนอันหนาและปกปุยของ
หมีได้
แต่ในเวลาไม่นาน พวกผึ้งก็คิดหาหนทางใหม่ด้วยการพร้อมใจกันบินเข้าไปต่อยตรงบริเวณ
หน้าและตาของหมี เมื่อหมีได้รับความเจ็บปวดไม่สามารถทนอยู่ได้จึงวิ่งหนีเข้าปูาไป
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ทําร้ายผู้อื่นย่อมได้รับการลงโทษและความสามัคคีย่อมนํามาซึง่ ความสําเร็จ
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. กตัญํู
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบความรู้
ตํานาน บ้านบางระจัน

ในปี พ.ศ.2308 พม่าได้ส่งกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อยกทัพถึงเมืองวิเศษชัยชาญ มีคนไทย
กลุ่มหนึ่งได้ช่วยกันต่อสู้กับทัพพม่า ฆ่าพม่าตายไป 20 คน แล้วหนีมาที่บ้านบางระจัน
คนกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมกับชาวบ้านบางระจัน ซึ่งรวมตัวกันได้ประมาณ 400 คน มีขุนสรรค์ พัน
เรือง นายทองเหม็น นายจันทร์หนวดเขี้ยว และนายทองแสงใหญ่ เป็นแกนนํา นิมนต์พระอาจารย์ธรรม
โชติ )วัดเขานางบวช( ทําการปลุกเสกคาถาอาคมให้หนังเหนียวมีกาํ ลังใจสูศ้ ึกกับพม่า พม่ายก ทัพมาตี
ถึง 7 ครั้ง ก็มิอาจเอาชนะชาวบ้านบางระจันได้
ทัพพม่าจึงยกกําลังมาเสริม โดยมีอาวุธสําคัญคือปืนใหญ่ ชาวบ้านบางระจันรับศึกไม่ไหวจึงส่ง
นายเมือง นายอิน เดินทางไปกรุงศรีอยุธยา เพื่อขอปืนใหญ่แต่ได้รับการปฏิเสธ ชาวบ้านจึงรวบรวม
ทรัพย์สินที่มีทั้งหมด ทําการหล่อปืนใหญ่ใช้เองแต่ก็ร้าวใช้การไม่ได้
ยามนั้นพม่าได้แต่งตั้งนายกองคนใหม่นามว่า สุกี้ เข้าตีบ้านบางระจัน ทัพสุกี้ครั้งนี้มีกองปืน
ใหญ่มาด้วย ชาวบ้านบางระจันเอาปืนใหญ่เข้าสู้ ทั้ง ๆ ที่ร้าวอย่างไม่มีทางเลือก โดยทุกคนต่างรู้ชะตา
กรรมว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายของบ้านบางระจันแล้ว แต่ทุกคนก็สู้จนตัวตายไม่เสียดายชีวิต
ชาวบ้านบางระจัน
ประวัติศาสตร์ จารึก บันทึกไว้
จารึกชื่อ เลือดเนือ้ ต้านภัยพาล
แผ่นดินนี้ กูเกิด กูต้องสู้
โดยไม่รู้ ความตาย จะแผ้วพาน
ถึงลูกหลาน เลือดเนื้อ ณ วันนี้
รู้หรือไม่ อยูไ่ ด้ เพราะใครกัน
กรรม ทีทีท่ ่ทำ� าํ ไว้ไว้
ฤาลืมแล้วว วีวีรรกรรม
บางระจันน เป็
เป็นนเพี
เพียยงหนึ
งหนึ่ง่งทีทีท่ ่ทกุ กุ ข์ข์ททนน
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มีเหล่าไทย ทีเ่ ป็นไท ในไพศาล
เรื่องเล่าขาน ตํานาน บางระจัน
ไม่อดสู สละชีพ เพื่อลูกหลาน
ถูกสังหาร สิ้นแล้ว บางระจัน
ผู้ยังมี ลมหายใจ อย่างสุขสันต์
ควรยึดมัน่ บางระจัน เป็นบทเรียน
ฤาลืมได้ ฤาลื
การสูมได้
ญเสีการสู
ย ทุกญแห่เสีงยหนทุกแห่งหน
ไทยทุกคน
ควรตระหนั
ก จักเข้าใจก จักเข้าใจ
ไทยทุ
กคน ควรตระหนั
ประพันธ์โดย : ธรรมรัฐ
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ประพันธ์โดย : ธรรมรัฐ

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 4 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 ความเป็นสุภาพบุรุษ กุลสตรี

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายของคําว่าสุภาพบุรุษและกุลสตรีได้
1.2 ลูกเสือสามารถบอกคุณค่าของการปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรีได้
2. เนื้อหา
การที่ลูกเสือมีความเข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและ
กุลสตรี จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดขี องลูกเสือต่อคนทั่วไปและส่งเสริมบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน อย่าง
มีความสุข
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( หมู่ลูกเสือวาดโครงร่างภาพคนในกระดาษปรู๊ฟ ครึ่งด้านซ้ายแต่งให้เป็นหญิง และครึ่ง
ด้านขวาแต่งให้เป็นชาย จากนั้นช่วยกันเขียนคุณสมบัติของกุลสตรีและสุภาพบุรุษ
ตามความคิดของหมู่ ลงที่ด้านข้างของภาพแต่ละด้าน ให้ได้มากที่สุด
2( ผู้กํากับลูกเสือเดินดูตามหมู่ เมือ่ ทุกหมู่ทาํ เสร็จ ให้ช่วยกันคิดและเลือกเฉพาะ
คุณสมบัติที่จําเป็นจริงๆ เพศละ 5 ข้อ
3( ผู้กํากับลูกเสือเดินดูตามหมู่ เมื่อทุกหมู่ทําเสร็จ ขอให้ช่วยกันตัดเหลือคุณสมบัติ
ที่สําคัญที่สุดเพียง 3 ข้อ พร้อมบอกเหตุผล และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
4( ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ
5( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปคุณสมบัติที่สําคัญของสุภาพบุรุษและกุลสตรี
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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และเพิ่มเติมว่าในคุณสมบัติที่ควรมีทั้งหมด เมื่อพิจารณาแล้วก็ยังมีคุณสมบัติบางประการ
ที่สําคัญและจํทีาส่ เป็ำ� คันญกว่และจ�
าคุณำเป็
สมบั
ติอาื่นคุณๆสมบัตอิ น่ื ๆ
นกว่
ลูกอเสืชวนคิ
อชวนคิ
กเสือ ได้
อได้ข้อข้อคิคิดดอะไรบ้
อะไรบ้าางง และจะน�
และจะนํำาไปใช้
ไปใช้ในชีวิตประจํ
6) 6(
ผู้ก� ำผูกั้กบําลูกักบเสื
ด ว่ดาว่าลู กลูเสื
ประจ�าำวัวันน
		
อย่างไร อย่างไร
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม

ความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นสุภาพบุรุษ และกุลสตรี

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15
เกียรติศักดิ์ลูกเสือ
ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ลูกผู้ชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายซิลกู เสือไทย
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น
แม้ลําบากตรากตรํา ก็ต้องทําให้สาํ เร็จ ทํา ทํา ทํา ข้าสัญญาว่าจะทํา
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์” รักชาติให้มั่นไว้ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน

เกม
เกมไหวพริบ
แบ่งผู้เล่นอกเป็
ออกเป็นน 22 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน ผู้เล่นทั้งสองทีมเข้าแถวเป็นวงกลม แล้วจะยืนหรือนั่งก็
ได้ ผู้เล่นแต่ละคนของแต่ละทีมจะมีเบอร์ของตัวเอง ดังนั้นผู้เล่นทั้งสองทีมจะมีเบอร์เหมือนกันนําลูก
วอลเลย์บอลวางไว้ตรงกลางวงกลม การเล่นก็โดยให้ผู้นําเรียกหมายเลขหนึ่งขึ้นมา ผู้เล่นที่มีหมายเลข
ประจําตัวของแต่ละทีมรีบวิ่งมาแย่งลูกบอลตรงกลางสนาม เมื่อผู้ใดแย่งลูกบอลได้จากจุดที่แย่ง ก็ให้ปา
ลูกบอลไปยังผู้ที่แย่งลูกบอลไม่ได้ ผู้เล่นที่จะถูกปาต้องหลบให้ดีอยู่ในวงกลม
การตัดสิน
1. ใช้เวลา 3 นาที
2. ทีมใดแย่งลูกบอลได้มากครั้งทีส่ ุดเป็นฝูายชนะ
อุปกรณ์ ลูกวอลเลย์บอล 1 ลูก
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

สองคนเพื่อนตาย

ในอดีตที่ผ่านมา มีกาฝูงหนึง่ บินมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาพบกับกาของจังหวัด
เพชรบุรี กาเพชรบุรีก็ถามว่า “จะรีบไปไหน ๆ” กาจากประจวบคีรีขันธ์ ก็ตอบว่า “จะไปหากินที่
กรุงเทพฯ”
กาเพชรบุรีก็ให้กาประจวบคีรีขนั ธ์ทดสอบวิทยายุทธ์ โดยให้บินไปขโมยปลาสดของแม่ค้าคน
หนึ่งที่กาํ ลังพายเรือมาขายปลา ที่แม่น้ําเมืองเพชร กาประจวบคีรีขันธ์บินโผลงไปจะจิกเอาปลาสด
แม่ค้ารู้ทัน เงื้อไม้พายตีกา ช่วงจังหวะนั้น กาเมืองเพชรบุรีได้โอกาสจึงโฉบเข้าไปทางด้านหลังของ
แม่ค้าขณะเผลอ แล้วกาทั้งสองตัวก็บินไปเกาะต้นไม้เดียวกัน กาเมืองเพชรบุรีก็ถามว่า “เป็นไงเล่า
ขโมยปลายังทําไม่ได้ แล้วไปอยูก่ รุงเทพฯ จะไหวเหรอ ผู้คนกรุงเทพฯ ล้วนแต่หูไว ตาไว ไปหากินไม่
รอดหรอก
กาประจวบคีรีขันธ์ ไตร่ตรองดูแล้วก็เห็นด้วยกับคําพูดของกาเมืองเพชรบุรี จึงขออยู่เป็นเพื่อน
กันที่เมืองเพชรบุรีตั้งแต่นั้นมา กาทั้งสองจึงอยูห่ ากินด้วยกันที่เมืองเพชรด้วยความเป็นมิตรทีด่ ีต่อกัน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความจริงใจเป็นบ่อเกิดแห่งมิตรภาพที่ดี การจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ต้องมี
ความจริงใจ หวังดีต่อกันเป็นทีย่ ึดมัน่
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบความรู้

ความเป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรี
สุภาพบุรุษนั้นหาใช่.....บุคคลที่แต่งตัวดี...พูดจาไพเราะ...เก่งกาจด้านการเรียน...ร่ํารวยเงิน
ทองไม่หากแต่เป็นบุคคลที่เป็นคนดีของสังคมและ สามารถทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นคน
ที่สามารถทําให้ผู้อื่นมีความสุขได้
สุ ภ าพบุ รุ ษ นั้ น จริ ง ใจ และสุ ภ าพ มี น้ํ า ใจ และรู้ ว่ า สิ่ ง ไหนควรทํ า และไม่ ค วรทํ า มี ค วาม
รับผิดชอบ มีผู้ยกตัวอย่างพฤติกรรมความเป็นสุภาพบุรุษไว้หลายประการ เช่น
- สุภาพบุรุษไม่ตะโกนโห่เรียกผู้หญิง
- สุภาพบุรุษไม่หยิบยืมเงินทองจากเพื่อน ยกเว้นในสถานการณ์ที่จําเป็นคับขัน จริงๆ และเมื่อ
ยืมมาแล้วจะต้องรีบใช้คืนทันทีที่เป็นไปได้
- สุภาพบุรุษไม่โอ้อวดความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของเครื่องใช้
- สุภาพบุรุษไม่มีพฤติกรรมต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
- สุภาพบุรุษเคารพสิทธิของผู้อื่นและต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกัน
- สุภาพบุรุษคือผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนลําแข้งของตัวเองเป็นต้น
กุลสตรีตามความหมายในปัจจุบันคือ ผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ให้กับตัวเองในทุกวิถีทางที่เป็นไป
ได้นับตั้งแต่การศึกษาจนถึงเรียนรู้มารยาทสังคมทั่วไปจึงส่งผลให้มีกริยามารยาทงดงามและประสบ
ความสําเร็จกุลสตรีรู้ดีว่าความสวยงามและมั่งคั่งสามารถจะหายไปได้ในพริบตาแต่นิสัยใจคอจะเป็น
เกณฑ์วัดและตัดสินเธอในฐานะคนคนหนึ่งความสุภาพอ่อนโยนเป็นการแสดงความนับถืออย่างสูงที่เธอมี
ต่อตัวเองและผู้อื่นและถ้อยคําชื่นชมยกย่องและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างจริงใจจะสะท้อนให้เห็นค่านิยม
ในทางที่ดีงามของเธอ การเป็นกุลสตรีคือศิลปะไม่ใช่ชาติกําเนิดคือสิ่งเรียนรู้จากได้จากความใส่ใจและ
การหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างสม่ําเสมอ

100

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

93

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 4 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถสือ่ สารเพื่อบอกความต้องการได้
2. เนื้อหา
วิธีการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบงาน
3.3 ใบความรู้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือแจกใบความรู้ บรรยายขัน้ ตอนทักษะการสือ่ สารเพื่อบอกความต้องการ
พร้อมยกตัวอย่าง
2( หมู่ลูกเสือร่วมกันฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการตามใบกิจกรรม
3( รวมกอง สุ่มให้หมู่ลกู เสือรายงานทีละสถานการณ์ และให้หมูอ่ ื่นทีไ่ ด้สถานการณ์
เดียวกันช่วยเพิ่มเติม ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อนื่ ร่วมกันประเมินความถูกต้อง
จนครบทั้ง 3 สถานการณ์
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5.การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสาร
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16

101

การสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสาร

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16
เพลง

เด็กกางร่ม
ฝน ฝน ฝน เด็กสองคนกางร่มหนึ่งคัน
ร่มหนึ่งคัน กางกันสองคน
ฝนตกแรงไม่หวั่น ฝนตกแรงไม่หวั่น
ฝน ฝน ฝน เด็กสี่คนกางร่มหนึ่งคัน
ร่มหนึ่งคัน กางกันสี่คน เอ๊า!!..

ฝนตกแรงไม่หวั่น ฝนตกแรงไม่หวั่น
ฝน ฝน ฝน เด็กสามคนกางร่มหนึ่งคัน
ร่มหนึ่งคัน กางกันสามคน
ฝนตกแรงไม่หวั่น ฝนตกแรงไม่หวั่น

เกม

เกมรถไฟด่วน
แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนข้างหน้า เริ่ม
เล่น ให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไป
จนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย
การตัดสิน หมูใ่ ดผ่านเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

คางคกกับสุนัขจิ้งจอก

คางคกคุยอวดสุนัขจิ้งจอกว่า "เจ้ารู้ไหมว่าข้าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ข้าเป็นหมอ
เทวดา มียาวิเศษมากมายหลายขนานเจ้าเชื่อข้าเถอะนะ"
สุนัขจิ้งจอกได้ฟังก็หัวเราะเยาะเเล้วว่า "ข้าก็อยากจะเชื่อเจ้าหรอกนะถ้าเจ้ารักษาผิวหนัง
ตะปุูมตะป่่า ของเจ้าให้หายดีได้เสียก่อน "
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้อื่นย่อมเชื่อถือผลงานมากกว่าคําโอ้อวด
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
่มือความรั
ส่งเสริมบ
และพั
ฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผิดชอบ
102 คู2.
3. อุดมการณ์ คุณธรรม

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ใบงาน
ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันคิดประโยคสือ่ สารเพือ่ บอกความต้องการ ในสถานการณ์ที่
กําหนดให้ ตามขัน้ ตอนการสือ่ สารเพื่อบอกความต้องการ 4 ขัน้ ตอน เขียนประโยคคําพูดลงในตาราง
ด้านล่าง และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
สถานการณ์
หมู่ที่ 1 และ 4 ต้องการให้เพื่อนในหมู่ช่วยขนเต็นท์ไปเก็บ
หมู่ที่ 2 และ 5 ต้องการให้เพื่อนในหมูม่ าประชุมเพื่อวางแผนจัดนิทรรศการในตอนบ่าย
หมู่ที่ 3 และ 6 ต้องการให้เพื่อนในกองลูกเสือร่วมกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่
ภาคใต้
สถานการณ์
...................................................................................................................................................
ขั้นตอน
1. บอกความรู้สกึ อาจมีหรือไม่มีเหตุผลประกอบ
ขึ้นกับสถานการณ์
2. บอกความต้องการอย่างตรงไปตรงมา

ตัวอย่างคําพูด
1.
2.

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรติคู่สนทนา

3.

4. ขอบคุณหรือแสดงความชืน่ ชมเมือ่ อีกฝูาย
ยอมรับ

4.

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ใบความรู้

การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ
หลักการสื่อสารทางบวก
1. ควบคุม อารมณ์ใ ห้สงบขณะสื่อสาร เพราะการสื่อสารขณะกํา ลังอารมณ์ไม่ดี เช่น โกรธ
อาจจะใช้คําพูดและท่าทางที่ไม่เหมาะสมได้
2. ต้องรู้ควรพูดเวลาใด และสถานที่ใดที่ควรพูด โดยคู่สนทนามีความพร้อมที่จะฟัง
3. เป็นการสื่อสารที่สร้างความรู้สึกทีด่ ีต่อคูส่ นทนา เช่น ทําให้เขาเกิดความภูมิใจ, ให้
ความสําคัญ , ให้เกียรติเป็นต้น ฯลฯ
ขั้นตอนการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ
ตัวอย่างสถานการณ์ : ต้องการยืมสมุดจดการบ้านของเพื่อน
ขั้นตอน
1. บอกความรู้สกึ อาจมีหรือไม่มีเหตุผลประกอบ
ขึ้นกับสถานการณ์
2. บอกความต้องการอย่างตรงไปตรงมา

ตัวอย่างคําพูด
1. ดีใจจัง ได้เจอเธอพอดี

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรติคู่สนทนา

3. ได้ไหมจ๊ะ

4. ขอบคุณหรือแสดงความชืน่ ชมเมือ่ อีกฝูาย
ยอมรับ

4. ขอบคุณมากนะ

104

2. อยากขอยืมสมุดจดการบ้านเธอหน่อย

คู่มือมส่และพั
งเสริมฒและพั
จกรรมลู
กษะชี
ิตในสถานศึกกษา
กเสือชัสามั
ญ หลักสูกตษาปี
รลูกเสื
คู่มือส่งเสริ
นากิฒจนากิ
กรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอทัษะชี
วิตวในสถานศึ
ษา ประเภทลู
ลูกเสือตรี
้นประถมศึ
ที่ อ4ตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 4 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 สิ่งประดิษฐ์จากขยะ

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความสําคัญของการลดปริมาณขยะ และร่วมกันทําสิง่ ประดิษฐ์จากขยะได้
2. เนื้อหา
การประดิษฐ์สิ่งของเครือ่ งใช้จากวัสดุเหลือใช้ประเภทขยะ
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 เศษวัสดุ วัสดุเหลือใช้ วัสดุขยะ อุปกรณ์การตัดและการประดิษฐ์
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( มอบหมายให้ลูกเสือรวบรวมกล่องนม / ถุงนม / หรือขวดน้ําพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมา
ประดิษฐ์เป็นของใช้
2( ผู้กํากับลูกเสือนําตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนม ถุงนมหรือขวดน้ําพลาสติก เช่น
เสื่อรองนั่ง กระเป๋าถือ ตะกร้าใส่ของ ฯลฯ ให้ลูกเสือเลือกประดิษฐ์ตามวัสดุที่ลูกเสือมีอยู่
3( ลูกเสือแต่ละหมู่ เลือกประดิษฐ์สิ่งของตามแบบตัวอย่างที่หมู่สนใจ หลังทําเสร็จให้
ส่งตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือพร้อมบอกประโยชน์ใช้สอย ผู้กํากับลูกเสือช่วยให้
คําแนะนํา เช่นเรื่องการใช้ของมีคมเทคนิคการตัดต่อหรือการเย็บ
4( ลูกเสือนําสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละหมู่มานําเสนอ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่
เกตความร่ววมมื
มมืออ ความรั
ความรับบผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
กรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์
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เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17
เศษกระดาษ
เศษกระดาษเจ้าเอ๋ย
คนทิ้งก็ช่างใจร้าย
คนใดทิง้ ผงเลอะเทอะ
เอากลับไปใช้ใหม่ทันใด

ใครละเลยโยนเจ้าทิ้งไว้
คนทิ้งละก็ชา่ งใจร้าย
ถ้าแม้นเราเจอะจะช่วยบอกให้
ฉันจะบอกให้รีไซเคิลก็ดี

เกม

เกมลูกเสือลอดถ้ํา
ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ๆ ไปยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร และยืนแยกขา พอให้สัญญาณ
เริ่มเล่น ให้คนหลังสุดคลานลอดขาคนหน้า และคนที่ 2 – 3 ฯลฯ คลานลอดขาตามไปเลยทีเดียว ไม่
ต้องคอยให้คนหลังไปยืนหน้าคนหน้าสุด และให้ลอดตามไปเรื่อยๆ จนครบ 3 รอบ
การตัดสิน หมู่ใดเสร็จก่อนและนั่งลง หมูน่ ั้นเป็นผู้ชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
คนขี้เหนียวกับทองคํา
ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียวมาก เขามักจะแอบเอาสมบัติฝังดินไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมนํามาใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าฝังเงินทองไว้หลายแห่ง เขาจึงขายสมบัติ
ทั้งหมดเเล้วซื้อเป็นทองคําเเท่งหนึ่งมาฝังไว้ที่หลังบ้านแล้วมั่นไปดูทกุ วัน คนใช้ผู้หนึ่งสงสั ยจึงเเอบตาม
ไปดูที่หลังบ้านเเล้วก็ขดุ เอาทองเเท่งไปเสีย
วันต่อมาชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าก็เสียใจ ร้องห่มร้องไห้ไปบอกเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
เพื่อนบ้านจึงเเนะนําแบบประชดประชันว่า
"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมแล้วคิดว่าเป็นทองคําสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่
แล้ว"
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค่า ถ้าไม่นาํ มาทําให้เกิดประโยชน์ก็ยอ่ มเป็นของไร้ค่า
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่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 การใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือก

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกันและเชือกทีม่ ีขนาดต่างกันได้ถูกต้อง
2. เนื้อหา
การผูกเงื่อนและใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือกที่ใช้เชือกขนาดเดียวกัน )เงื่อนพิรอด เงื่อนประมง
เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก( และเชือกที่มีขนาดต่างกันได้ )เงื่อนขัดสมาธิชั้นเดียว และ 2 ชั้น(
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 เชือกขนาดเดียวกัน และเชือกที่มขี นาดต่างกัน
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ผู้กํากับลูกเสือชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเชือกโดยลูกเสือ
จะเรียนเรื่องการผูกเงือ่ น 2 ประเภทคือการผูกเงือ่ นโดยใช้เชือกขนาดเดียวกัน
และการผูกเงื่อนโดยใช้เชือกที่มขี นาดต่างกัน วิธีการเรียนจะเรียนเป็นฐาน 3 ฐาน
แต่ละฐาน ลูกเสือจะได้เรียนรู้การผูกเงื่อน 1 ชนิด และการใช้ประโยชน์ของเงื่อน
ชนิดนั้น ๆ
)2( ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือเรียนจากระบบฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 เงื่อนพิรอดและการใช้ประโยชน์
ฐานที่ 2 เงื่อนประมงและการใช้ประโยชน์
ฐานที่ 3 เงือ่ นผูกร่นและการใช้ประโยชน์
)3( ผู้กํา กับลูก เสือ และลู กเสื อร่วมกันสรุปบทเรีย น พร้ อมทั้ งมอบหมายให้ลู กเสื อ
ฝึกฝนการผูกเงื่อนในเวลาว่าง
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4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 4(กิจกรรมครั
ผู้กํากับลูก้งทีเสื่ อ2เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ดประชุมกอง
มกอง)นั)ชัดกหมาย
ธงขึ้นตรวจเครื
สวดมนต์่องแบบ
สงบนิ่งชักตรวจ
5(1( พิพิธธีปีเปิิดประชุ
ธงลงแยก(
เลิก(
2( เพลง หรือเกม
กิจกรรมตามจุ
4.2 กิ3(จกรรมครั
้งที่ 2 ดประสงค์การเรียนรู้
ํากับลูมกกอง
เสือให้
เสือ้นเรีสวดมนต์
ยนจากระบบฐาน
ดังนี้ แยก(
1( พิ)1(ธีเปิผูด้กประชุ
)ชักลกูธงขึ
สงบนิ่ง ตรวจ
1 เงื่อนผูกคนลากและการใช้ประโยชน์
2( เพลงฐานที
หรือ่เกม
ฐานที่ 2 ดเงืประสงค์
่อนขัดสมาธิ
เดีย้ วและการใช้ประโยชน์
3( กิจกรรมตามจุ
การเรีชยนั้ นรู
้นและการใช้ประโยชน์
)1( ฐานที
ผู้กํากั่ บ3ลูกเงืเสื่ออนขั
ให้ดลสมาธิ
กู เสือเรี2ยชันจากระบบฐาน
ดังนี้
)2( ฐานที
ผู้กํากั่ บ1ลูกเงืเสื่ออนผู
และลู
ก
เสื
อ
ร่
ว
มกั
น
สรุ
ป
บทเรี
ย
น
กคนลากและการใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ
ฝึฐานที
กฝนการผู
่อนในเวลาว่
ง ยวและการใช้ประโยชน์
่ 2 เงืก่อเงืนขั
ดสมาธิชนั้ าเดี
4( ผู้กํากัฐานที
บลูกเสื่ 3อเล่เงืาเรื
่องสัด้นสมาธิ
ที่เป็น2ประโยชน์
่อนขั
ชั้นและการใช้ประโยชน์
5( พิ)2(
ธีปิดผูประชุ
ม
กอง
)นั
ด
หมาย
ตรวจเครื
่องแบบ
้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุ
ปบทเรีชัยกนธงลง
พร้อเลิมทัก(้งมอบหมายให้ลูกเสือ
ฝึกฝนการผูกเงื่อนในเวลาว่าง
5. การประเมิ
4( นผูผล
้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ตรวจสอบความถู
กต้มอกอง
งของการผู
กเงือ่ ตรวจเครื
นเชือก และสอบถามความเข้
5( พิธีปิดประชุ
)นัดหมาย
่องแบบ ชักธงลง เลิกา(ใจเกี่ยวกับการนําเงือ่ นไป
ใช้ประโยชน์
5. การประเมินผล
ตรวจสอบความถูกต้องของการผูกเงือ่ นเชือก และสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการนําเงือ่ นไป
ใช้ประโยชน์

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18
เพลง
เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจั
เพลงเงื่อนเชือก ดกิจกรรมที่ 18

เชือกขนาดเท่ากัน
ต่อกันด้วยเงื่อนพิรอด
สองเส้นไม่เท่ากันตลอด
สมาธิสอดลอดเป็นเส้นยาว
บ่วงสายธนู
เพลงเงื่อนเชืออาจช่
ก วยกู้ชีวิตยืนยาว
กระหวัดเชื
ไม้อใช้
เชือกเส้านกัยาว
ลากอ้
ไมขาดหลุ
กขนาดเท่
น
ต่อกันาด้วๆ
วยเงื
่อนพิรอดดเลย
สองเส้นไม่เท่ากันตลอด
บ่วงสายธนู
กระหวัดไม้ ใช้เชือกเส้นยาว

สมาธิสอดลอดเป็นเส้นยาว
อาจช่วยกู้ชีวิตยืนยาว
ลากอ้าวๆ ไมขาดหลุดเลย

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกม

เกมครอบครัวสัตว์
อุปกรณ์ กระดาษเขียนชือ่ สัตว์ ให้ครบจํานวนผู้เล่น
นํากระดาษเขียนชื่อสัตว์เป็นครอบครัว เช่น ครอบครัวที่ 1 เป็นครอบครัวเสือ เขียนพ่อเสือ แม่
เสือ ลูกชายเสือ ลูกสาวเสือ ให้เขียนครอบครัวสัตว์จนครบจํานวนผู้เล่น แล้วนํากระดาษมาคละกันให้ผู้
เล่นแต่ละคนจับ เมื่อผู้เล่นแต่ละคนจับได้อะไรห้ามบอกผู้เล่นคนอื่นๆ
ผู้ กํ า กั บ ให้ สั ญ ญาณเล่ น ให้ ผู้ เ ล่ น ทุ ก คนออกเสี ย งสั ต ว์ ต ามที่ ต นเองจั บ ฉลากได้ เพื่ อ หา
ครอบครัวตัวเอง ครอบครัวที่รวมกันได้ครบ ให้รวมกลุ่มกันแล้วนั่งลง
การตัดสิน ครอบครัวที่นั่งได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นทีมชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ราชสีห์กับวัว 4 ตัว

กาลครั้งหนึ่งมีวัวอยู่ 4 ตัว และเวลาออกหากินหญ้าในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ วัวทั้ง 4 จะไม่จาก
กันไปไหนตามลําพังเลย ไม่ว่าจะเป็นยามออกหาอาหาร หรือกระทั่งยามหลับนอน ราชสีห์ตัวหนึ่ง
เห็นวัวทั้งสี่เข้า ก็คิดที่จะล่ากินเป็นอาหาร แต่มันรู้ดีว่าถ้าวัวทั้งหมดอยู่รวมกันเช่นนี้ มันก็ไม่อาจเข้าจู่
โจมได้ราชสีห์เจ้าเล่ห์จึงคิดอุบายให้วัวทั้งสี่แตกความสามัคคีกัน มันพยายามเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้วัว
แต่ละตัวฟัง เพื่อก่อความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน ในที่สุดแผนการของมันก็ประสบผลสําเร็จ วัวทั้งสี่
ต่างมีแต่ค วามอิจฉาริษยา และระแวงกันอยู่ตลอดเวลา ในไม่ช้า มันก็แตกกลุ่ม แยกกันออกหา
อาหารตามลําพัง ทําให้ราชสีห์สามารถฆ่าวัวแต่ละตัวเป็นอาหารได้อย่างง่ายดาย
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สามัคคีคือพลัง
ต้นโอ๊กผู้ยิ่งใหญ่
เย็นวันหนึง่ เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ําจนต้นอ้อนั้นพากันเอนลู่ไปตามกระเเสลม ต้นโอ๊กใหญ่
เห็นเช่นนั้นจึงถามต้นอ้อว่า “ไฉนเจ้าจึงไม่ยืนนิง่ ต้านเเรงลมเล่า” ต้นอ้อตอบอย่างถ่อมตนว่า “ข้านั้น
เป็นต้นไม้เล็กๆ ไม่มเี เรงกําลังมากเช่นท่าน ลมพัดไปทางไหนจึงต้องเอนไปทางนัน้ ”
ต้นโอ๊กได้ฟังก็หัวเราะดังลัน่ อย่างภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตนคืนนัน้ พายุยังคงโหม
กระหน่ํารุนเเรง ต้นโอ๊กที่ต้านแรงลมไม่ไหวจึงหักโค่นลง เหลือเเต่ต้นอ้อที่ยังมีชีวิตอยู่ เเละเมือ่ พายุ
สงบลง ต้นอ้อก็กลับยืนตรงได้อีกครั้ง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักโอนอ่อน ย่อมหยัดยืนอยู่ได้นานกว่าความแข็งกระด้าง
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ใบความรู้
1. การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกันและต่างขนาดกัน
ประเภทของเงื่อนเชือก แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม คือ
1. ประเภทต่อเชือกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อเชือกให้ยาวขึ้นผูกได้ 2 แบบได้แก่ การ
ต่อเชือกขนาดเดียวกัน เช่นเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนประมง การต่อเชือกต่างขนาดกัน เช่น เงื่อน
ขัดสมาธิ
2. ประเภททําเป็นบ่วง เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับคล้องหรือสวมกับหลักเช่น เงื่อนบ่วงสายธนู
เงื่อนผูกคนลาก เงื่อนเก้าอี้ รอกเชือก
3. ประเภทผูกกับวัตถุ เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับผูกให้แน่น ใช้รั้งให้ตึงหรือดึงให้แน่น เช่น
เงื่อนผูกซุง เงื่อนบุกเบิก เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกถัง เงื่อนกระหวัดไม้ เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนขันชะเนาะ
เงื่อนผูกประกบ เงื่อนผูกกากบาท เงื่อนผูกทแยง
2. ประโยชน์และวิธีการผูกเงื่อน
เงื่อนพิรอด
ประโยชน์
1. ใช้ต่อเชือกขนาดเท่ากัน เหนียวเท่ากัน
2. ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกัน เพือ่ ผูกมัดห่อสิ่งของและวัตถุต่างๆ
3. ใช้ประโยชน์ในการปฐมพยาบาลผู้ทไี่ ด้รับบาดเจ็บ เช่น ผูกชายผ้าพันแผล ผูกชายผ้า
4. ผูกเชือกรองเท้า ผูกโบ
วิธีผูก
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เงื่อนประมง )เงื่อนหัวล้านชนกัน(
ประโยชน์ 1. ใช้ในการต่อเชือกที่มขี นาดเดียวกัน
2. ใช้ต่อเชือกที่มีลกั ษณะลื่น หรือมีขนาดเล็ก เช่น ต่อสายเอ็นตกปลา
3. ช่องกลางระหว่างปมนั้นใช้เชือกล็อคยึดสิ่งของ หรือใช้เป็นห่วงรูดก็ได้ เช่น ใช้ผูก
คอขวดเพื่อการถือหรือหิ้ว
4. ใช้ต่อเชือกที่อยู่กันคนละจุด โยนเชือกให้กันและกัน แล้วผูกรูดปมเข้าต่อกัน
วิธีผูก นําเชือก 2 เส้นมาวางขนานกัน เอาปลายที่จะผูกแต่ละเส้นพันทับซึ่งกันและกันเสร็จแล้ว
ม้วนปลายเชือกกลับมาพันรอบตัวของมันเอง 1 รอบสอดปลายเชือกลอดห่วงดึงให้แน่นทําเหมือนกัน
ทั้ง 2 เส้นหลังจากนั้นดึงกกเชือกของทั้ง 2 เส้น ให้ปมที่เกิดนั้นวิ่งมาชนกันเข้าจะเกิดเงื่อนหัวล้านชน
กัน

เงื่อนผูกร่น
ประโยชน์ ใช้ผูกร่นทบเชือกที่ชํารุดเล็กน้อยให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยไม่ต้องตัดเชือกทิ้งแล้ว
มาต่อใหม่ ใช้ทบเชือกที่ยาวมากๆให้สั้นลง
วิธีผูก นําเชือกส่วนที่ชํารุดหรือส่วนที่จะร่นนั้นมาวางไว้ตรงกลาง ทบเชือกทั้ง 2 ข้างให้เหมือนรูปตัว
Z โดยให้ส่วนที่จะทําการร่นนั้นอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 เส้นที่ทบ เสร็จแล้วให้นําปลายเชือกทั้ง 2 ข้าง
ม้วนกลับให้เป็นห่วงบิดให้ปลายเชือกอยู่ด้านในหรือทําลักษณะเดียวกันกับเงื่อนตะกรุดเบ็ดเสร็จแล้ว
สวมเข้าไปที่คอพับเชือกที่ต้องการร่นลักษณะหักคอเชือกทําเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง สอดปลายเชือกลอด
ผ่านช่องทบนี้ทั้ง 2 ข้าง แล้วดึงให้แน่นจะเกิดเงื่อนร่นเชือก

106

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

113

เงื่อนผูกคนลาก
ประโยชน์ เป็นเงื่อนที่ผูกเป็นบ่วงแล้วไม่รูด ใช้ทําบ่วงคล้องไหล่เมื่อต้องการลากของหนัก ใช้ผูก
ของในการลากใช้ผูกลูกบันไดในการทําบันไดลิง
วิธีผูก
1. ขดเชือกเป็นบ่วงให้ด้านขวาทับด้านซ้าย
2. จับปลายเชือกด้านซ้ายอ้อมไปทางหลังบ่วง
3. ดึงบ่วงตัวล่างลอดเข้าใต้เส้นเชือกแล้วดึงขึน้ มา จากนั้นจัดเงือ่ นให้เรียบร้อย

เงื่อนขัดสมาธิ เป็นเงื่อนที่มีประโยชน์ในการต่อเชือกทีม่ ีขนาดต่างกัน หรือขนาดเท่ากัน โดยใช้เส้น
ใหญ่ทําเป็นบ่วงส่วนเส้นเล็กเป็นเส้นพันขัด
ประโยชน์ 1. ใช้ต่อเชือกที่มขี นาดต่างกัน
2. ใช้ผูกกับสิ่งทีม่ ีลักษณะเป็นขอหรือเป็นหูอยู่แล้ว เช่น เชือกร้อยธงชาติ เป็นต้น
3. ใช้ต่อเส้นด้าย เส้นไหมทอผ้า
วิธีผกู
1. งอเชืออกเส้
กเส้นนใหญ่
ใหญ่ให้ให้เป็เนป็บ่นวบ่งวสอดปลายเชื
ง สอดปลายเชื
เล็ากไปในบ่
เข้าในบ่
วงที
โดยสอดจาก
อกเส้อกเส้
นเล็กนเข้
วงที
ท่ ำ� ่ทไว้ําไว้
โดยสอดจากด้
านล่าง
ด้		
านล่าง
ม้วนปลายเชื
กที่สอดลงอ้
มด้างนหลั
งทีคท่ รัําง้ ไว้
ครั้งแรก
2. ม้2.
วนปลายเชื
อกเส้อนกเส้
เล็กนทีเล็ส่ อดลงอ้
อมด้าอนหลั
ของบ่งของบ่
วงทีท่ วำ� ไว้
แรก
3.3. จัจับบปลายเชื
กเส้นนเล็
เล็กกขึขึน้ ้นไปลอดขั
ไปลอดขัดดตัตัววเอง
เองแล้แล้วจัวดจัเงืดเงื
่อนให้
นและเรี
ยบร้
อยโดยการดึ
ง
		
ปลายเชืออกเส้
อ่ นให้
แน่แนน่และเรี
ยบร้
อยโดยการดึ
งตาม
ตาม
			 ทิศทางของลูกศร
ทิศทางของลูกศร
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เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น
ประโยชน์ 1. ใช้ต่อเชือก 2 เส้นที่มีลักษณะ 1( ขนาดแตกต่างกันมาก, 2(เชือกเปียกทั้ง 2 เส้น,
3( เชือกอ่อนมากกับเชือกแข็งมาก, 4( เชือกที่ลื่น เช่น ไนล่อน
2. ใช้คล้องผูกสมอ
วิธีผูก 1. ผูกเชือกให้เป็นเงื่อนขัดสมาธิชั้นเดียวก่อน
2. จับปลายเชือกเส้นเล็กที่ลอดขัดตัวเอง อ้อมหลังบ่วงเชือกเส้นใหญ่อีก 1 รอบ แล้ววกกลับมา
สอดขัดกับตัวเชือกเส้นใหญ่เช่นเดิม
3. ดึงตัวเชือกเส้นใหญ่ เพือ่ ให้เงือ่ นแน่น
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
หน่วยที่ 5 ดกิจกรรมกลางแจ้
แผนการจั
กรรมที่ 19 ทังกษะในการใช้เข็มทิศ
เวลา 2 ชั่วโมง
ษะการใช้เข็มเข็ทิมศทิศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 ทักษะในการใช้
เวลา 2 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จุดประสงค์
ยนรู้
1.1 ลูกกเสืารเรี
อสามารถบอกประวั
ติ, ส่วนประกอบ, วิธีใช้, วิธีเก็บรักษา, และประโยชน์ของเข็มทิศ
1.1 ลูกเสือสามารถบอกประวัติ, ส่วนประกอบ, วิธีใช้, วิธีเก็บรักษา, และประโยชน์ของเข็มทิศ
ได้
ได้
1.2 ลูกเสือสามารถหาทิศโดยการใช้เข็มทิศได้
1.2 ลูกเสือสามารถหาทิศโดยการใช้เข็มทิศได้
2. เนื้อหา
2. เนื้อหา
ประวัติ ส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ
ประวัมตอาซิ
ิ ส่วนประกอบ
วิธีใช้ดพิวิกธัดีเก็และการกํ
บรักษา และประโยชน์
องเข็
มทิศ มการหาทิ
การกําหนดมุ
มุท เพื่อบอกจุ
าหนดจุดพิกัดขเพื
่อบอกมุ
อาซิมุทศโดยใช้เข็มทิศ
การกําหนดมุมอาซิมุท เพื่อบอกจุดพิกัด และการกําหนดจุดพิกัดเพื่อบอกมุมอาซิมุท
3. สื่อการเรียนรู้
3. สื่อการเรี
นรู้ มิเพลง
3.1 ยแผนภู
3.1 เกม
แผนภูมิเพลง
3.2
เกม
3.2 ใบความรู
้
3.2 เข็
ใบความรู
้ ลวา แผนภูมิส่วนประกอบของเข็มทิศ
3.3
มทิศแบบซิ
3.3 เข็
ทิศ้นแบบซิ
วา แผนภูมิส่วนประกอบของเข็มทิศ
3.4
เรื่อมงสั
ที่เป็นลประโยชน์
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
4.1 กิ1(จกรรมครั
้งที่ 1มกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
พิธีเปิดประชุ
1(
ธีเปิดหรืประชุ
2( พิ
เพลง
อเกมมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2(
หรือเกมดประสงค์การเรียนรู้
3( เพลง
กิจกรรมตามจุ
3( กิ)1(จกรรมตามจุ
ประสงค์
การเรียนรู
้ ศและการหาทิศ ซึ่งมีได้หลายวิธี เช่น การสังเกต
ผู้กํากับลูกดเสื
อนําสนทนาเรื
่องทิ
)1( ดวงอาทิ
ผู้กํากับลูตกย์เสืสอั งนํเกตดอกไม้
าสนทนาเรื่อบงทิ
ศและการหาทิ
ซึ่งมีได้หนลายวิ
ธี เช่น การสั
างชนิ
ด ที่บ านรั บศแสงตะวั
และการใช้
เ ข็ม ทิงศเกต
ซึ่ ง
ดวงอาทิ ต ย์สั งเกตดอกไม้บ างชนิด ที่บ านรั บแสงตะวั น และการใช้ เ ข็ม ทิศ ซึ่ ง
สามารถ
สามารถใช้
ด้ทกุ สถานที
แ่ ละเวลา
อจึงควรเรี
นรูแ้ ละใช้
ประโยชน์
จากเข็
สามารถ
ใช้
ได้ในทุกไสถานที
่และเวลา
ลูกเสืลูอกจึเสื
งควรเรี
ยนรู้แยละใช้
ประโยชน์
จากเข็
มทิศมทิศ
ลูกเสื้ อเรืจึ่องควรเรี
้และใช้
)2( ใช้
หมูได้่ลูกในทุ
เสือกร่สถานที
วมกันศึ่แกละเวลา
ษาใบความรู
งเข็มทิยศนรูในเรื
่องต่ปอระโยชน์
ไปนี้ จากเข็มทิศ
)2( - หมู
่ลูกตเสืิเอข็ร่มวทิมกั
นศึกแษาใบความรู
ประวั
ศชาติ
รกที่ผลิตเข็ม้ ทิเรืศ่อขึงเข็
น้ ใช้มทิศ ในเรื่องต่อไปนี้
- ความหมายและประโยชน์
ประวัติเข็มทิศชาติแรกที่ผขลิองเข็
ตเข็มมทิทิศศขึน้ ใช้
ความหมายและประโยชน์
- การเก็
บรักษาเข็มทิศ ของเข็มทิศ
- การเก็
วิธีใช้เข็บมรัทิกษาเข็
ศ มทิศ
4( ผู้กํากั- บวิลูธกีใช้เสืเข็อมเรีทิยศกรวมกอง แจกเข็มทิศแบบซิลวาให้ลูกเสือสองคนต่อ 1 เรือน ทบทวน
4( ผู้กํากับลูกเสือเรียกรวมกอง แจกเข็มทิศแบบซิลวาให้ลูกเสือสองคนต่อ 1 เรือน ทบทวน
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เรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ และบรรยายประกอบการใช้แผนภูมิ ในเรื่องส่วนประกอบ
ของเข็มทิศแบบซิลวา
5( ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายนายหมู่เพื่อทบทวนทักษะการใช้เข็มทิศและนํากลับไปสอน
สมาชิกในคราวต่อไป
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
- การปฏิบัติการใช้เข็มทิศ
)1( ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้นายหมูท่ ําการสอนสมาชิกในหมู่ 3 เรื่อง ดังนี้
- การหาทิศเหนือ
- การกําหนดมุมอาซิมุทเพือ่ หาจุดพิกัด
- การหามุมอาซิมุทเมือ่ กําหนดพิกดั ให้
)2( ผู้กํากับลูกเสือทบทวนความรู้โดยให้ลกู เสือเล่นเกม "หาทิศ"
)3( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สอบถาม ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ
5.2 ตรวจสอบ ความถูกต้องของทักษะการใช้เข็มทิศ
5.3 สังเกต การมีส่วนร่วม และความตั้งใจในการเรียนรู้ในหมู่
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มและพั
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กเสือทักกเสืษะชี
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กษา ประเภทลู
ญ หลั
สูตรลูกเสือกตรี
งเสริ
มและพั
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จกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา กลูเสืกอเสืสามั
อตรี
ชั้นกประถมศึ
ษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19
เพลง

ทิศทั้งแปด
ทิศทั้งแปดทิศ ขอให้คิดจําไว้เคยชิน
อุดรตรงข้ามทักษิณ บูรพาประจิมจําไว้
อีสานตรงหรดี
ท่องอีกทีจําให้ขึ้นใจ
พายัพนั้นอยู่ทางไหน ตรงข้ามไปคืออาคเนย์
เดินวนหาทิศ
เดินเอ๋ยเดินวน สี่คนสี่ทิศ
ทุกคนโปรดได้เข้าใจ
หนึ่ง บุญตา เธออยู่ทิศเหนือ
สามตะวันออก บุญหลาย จําไว้

เกม

ขอถามสักนิด เธออยู่ทิศอะไร
ใครอยู่ทิศอะไรก็จงบอกมา
สอง บุญเหลือ นั้นอยู่ทิศใต้
สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตกเอย

หาทิศ

วิธีเล่น 1. ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจํานวนหมู่
2. ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ 8 เมตร วางเข็มทิศ กระดาษแข็งที่ตีเส้นตามทิศ 8
ทิศ และฝาขวดน้ําอัดลมที่เขียนตัวเลขมุมต่าง ๆ 8 มุม )0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , และ
315(
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม นายหมู่ซึ่งอยู่หัวแถววิ่งไปหันเข็มทิศให้ตรงทิศเหนือ แล้วหยิบฝา
ขวดน้ําอัดลม 1 อันมาวางบนกระดาษให้ตรงมุมองศาที่เขียนไว้ แล้ววิ่งกลับไปสัมผัสมือคนที่ 2 ให้วิ่ง
มาหยิบฝาขวดน้ําอัดลมวางบนกระดาษให้ตรงตามองศาที่เขียนไว้ ทําเช่นนี้จนครบ 8 ฝา ถ้าคนไม่ครบ
8 คน ให้เล่นซ้ําคนแรกใหม่
4. หมู่ใดเสร็จก่อนและถูกต้องมากทีส่ ุด เป็นผู้ชนะ
เกมสิบทิศ
แบ่ง ผู้เล่ นออกเป็นที มหรือหมู่ๆ ละเท่า ๆ กัน เข้ าแถวตอนเรีย งหนึ่ งที่ เส้น เริ่ม เมื่อได้รั บ
สัญญาณให้ผู้เล่นคนแรกวิ่งไปแตะที่จุดตกลงกันไว้ โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่ 2
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มาหยิบฝาขวดน้ําอัดลมวางบนกระดาษให้ตรงตามองศาที่เขียนไว้ ทําเช่นนี้จนครบ 8 ฝา ถ้าคนไม่ครบ
8 คน ให้เล่นซ้ําคนแรกใหม่
4. หมู่ใดเสร็จก่อนและถูกต้องมากทีส่ ุด เป็นผู้ชนะ
เกมสิบทิศ
แบ่ง ผู้เล่ นออกเป็นที มหรือหมู่ๆ ละเท่า ๆ กัน เข้ าแถวตอนเรีย งหนึ่ งที่ เส้น เริ่ม เมื่อได้รั บ
สัญญาณให้ผู้เล่นคนแรกวิ่งไปแตะที่จุดตกลงกันไว้ โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่ 2
ก็จะวิ่งไปแตะที่จุดนั้นอีก แต่วิธีการไปต้องแตกต่างกันกับคนแรก แล้วกลั บมาแตะคนที่ 3 ให้ทํา
ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน
ยกตัวอย่าง คนที่ 1 วิ่งไป คนที่ 2 จะวิ่งไปไม่ได้ต้องทําอย่างอื่น เช่น กระโดดหรือคลาน คนที่
118 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3 , 4 , 5 , 6 ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน
การตัดสิน ทีมใดทําครบหมดก่อน โดยเคลื่อนไหวไม่ซ้ําแบบกัน เป็นทีมชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
คนหาปลา
ชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งเปูาขลุ่ยอย่างไพเราะอยู่เเม่นา้ํ เพื่อหวังจะเรียกปลาขึ้นมาจากน้ํา เเล้วตนจะ
ได้จับเอาไปเป็นอาหาร เพลงเเล้วเพลงเล่าผ่านไปก็ไม่มีปลาสักตัวผุดขึ้นจากน้ําตามเสียงขลุ่ยของเขา
ชายหนุ่มรู้สึกโมโหมาก เขาจึงกลับบ้านไปเอาแหมาเหวี่ยงลงน้ํา ในไม่ช้าก็ได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยดิ้น
รนติด เเหอยู่ห ลายสิบ ตัว ชายหนุ่ม คนหาปลาขัดเคือ งใจนัก จึง บ่น ตํา หนิป ลาว่า "ทีอ ย่า งนี้ม าทํา
กระโดดโลดเต้นกันใหญ่ ที่เปูาขลุ่ยให้ฟังกลับทําเฉย"
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คิดทําการใด ควรหาวิธกี ารหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม กิจการนัน้ จึงจะสําเร็จ
ชายพเนจรอกตัญํู
ชายสองคนเดินทางพเนจรไปเรื่อยๆท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัด ขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อ
พบไม้พุ่ม หนึ่ง จึงชวนกั นหยุ ดพัก ใต้ร่ มเงาของพุ่ มไม้ ชายคนหนึ่งลงนอนพัก ใต้ร่ มไม้ มองดูพุ่ มไม้
ด้า นบนเเล้ ว บ่ นว่ า "ไม้ พุ่ม นี้ ไม่ มี ผลให้ เรากิน เลยนะ "อี ก คนก็ เ อ่ย บ้ างว่ า "จริง ด้ วยไม้ พุ่ม นี้ ช่า งไร้
ประโยชน์เสียจริงๆ"
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนโง่ไม่รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนพูด
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
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ใบความรู้

ประวัติเข็มทิศ
เข็มทิศเป็น 1 ใน 4 สิ่งประดิษฐ์ที่สําคัญของจีนโบราณ )เข็มทิศ ดินปืน กระดาษ และการ
พิมพ์( มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี เข็มทิศในยุคแรกทําจากหินแม่เหล็กธรรมชาติรูปร่างคล้ายช้อน
ที่มีพื้นด้านล่างเรียบและมัน สามารถหมุนได้อย่างอิสระบนจานซึ่งทําจากทองแดงหรือไม้เมื่อเข็มทิศที่
หมุนหยุดนิ่งแล้วส่วนที่เหมือนคันช้อนของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอดังนั้นเข็มทิศจึงมีชื่อเรียกอีก
ชือ่ อหนึ
มชีท้ ศิ ใต้
อ่ มี(กและเมื
ารใช้เข็่อมมีทิกศารใช้
กันแพร่
มีการปรับปรุ
หนึ่ง่งว่ว่าา “ซือหนาน”"ซื(เข็
อหนาน"
)เข็) มและเมื
ชี้ทิศใต้
เข็มหทิลายมากขึ
ศกันแพร่น้ จึหงลายมากขึ
้นจึงงเข็มีมกทิารศ
ให้
ปรัสบะกวดต่
ปรุงเข็อมการใช้
ทิศให้งสานมากขึ
ะดวกต่อน้ การใช้งานมากขึ้น
นอกจากเป็นชาติแรกของโลกทีป่ ระดิษฐ์เข็มทิศแล้ว จีนยังเป็นชาติแรกที่นําเข็มทิศไปใช้ในการ
เดินเรือในต้นศตวรรษที่ 12 และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ คือส่งผลให้กิจการเดินเรือได้รับ
การพัฒนา และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ พ่อค้าชาวอาหรับและชาวเปอร์เซีย
ที่โดยสารเรือประมงของจีนบ่อยๆกลุ่มหนึ่ง ได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เข็มทิศและนําความรู้ดังกล่าว
เผยแพร่ไปสู่โลกตะวันตก ต่อมาช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ต้นศตวรรษที่ 13 ประเทศอาหรับและยุโรปจึง
ได้เริ่มใช้เข็มทิศในการเดินเรือซึ่งเกิดขึ้นหลังจากจีนถึงร้อยกว่าปี
เข็มทิศของจีนในยุคแรก

ความหมายและประโยชน์ของเข็มทิศ
เข็มทิศ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการหาทิศ โดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างสนามแม่เหล็กขั้วโลก
)Magnetic Pole( กับเข็มแม่เหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดของเครื่องมือนี้เข็มแม่เหล็กจะแกว่ง
ไกวได้ โดยอิส ระในแนวนอนเพื่อ ให้แนวเข็มชี้ อยู่ในแนวเหนือใต้ ไปยัง ขั้วแม่เ หล็กโลกตลอดเวลา
หน้าปัดเข็มทิศซึ่งคล้ายกับหน้าปัดนาฬิกาจะมีการแบ่งโดยรอบเป็น 360 องศานอกจากนี้เข็มทิศยังเป็น
เครื่องมือสําหรับใช้ในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหน่วยวัดเป็นองศา เปรียบเทียบกับจุดเริ่มต้น
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ประโยชน์ของเข็มทิศ
1. ใช้ประโยชน์ในการเดินทางโดยต้องมีแผนทีป่ ระกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครื่องบิน
2. ใช้หาทิศจริงในแผนที่ เมือ่ วางแผนทีไ่ ด้ตรงทิศแล้วจึงจะสามารถใช้แผนที่ได้ตาม
วัตถุประสงค์
3. เป็นเครื่องมือช่วยในการสํารวจ ของนักสํารวจ
เข็มทิศแบบซิลวา
ผลิตในประเทศสวีเดนมีลักษณะเป็นเข็มทิศและไม้โปรแทรกเตอร์รวมกันอยู่ เป็นเข็มทิศที่นิยม
ใช้ในวงการลูกเสือเพราะมีราคาถูก ใช้ง่ายและพกพาสะดวก

ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร
3. มีลูกศรชี้ทิศทางที่จะไป
4. เลนส์ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได้บนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหล็กสีแดงซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุมอยู่บนหน้าปัดตรงโคนลูกศรชี้ทิศทาง

เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
114 คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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วิธีใช้เข็มทิศซิลวา
การหาทิศเหนือ
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึง่ จะชี้ไปทางทิศเหนือค่อย ๆหมุนหน้าปัดของ
เข็มทิศให้ตําแหน่งตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศเมื่อปรับ
เข็มตรงกับทิศเหนือแล้วจะสามารถอ่านทิศต่างๆได้อย่างถูกต้องจากหน้าปัดเข็มทิศ
ลูกเสือสามารถนําเข็มทิศไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้เช่นการเดินทางไกลการสํารวจปูาการผจญ
ภัยการสํารวจและการเยือนสถานที่เป็นต้น เมือ่ เริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุง่ หน้าไปให้
ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด เมือ่ เกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้
การกําหนดมุมอาซิมุทแล้วหาพิกัด
กรณีบอกมุมอะซิมทุ มาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใดสมมุติว่ามุมอะซิมุท 60
องศา
1( วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2( หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขีดตําแหน่งตั้งมุม
3( หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N บน
กรอบหน้าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ์ไว้
4( เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นที่อยู่ในแนวลูกศรชี้
ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น
การหามุมอาซิมุทเมื่อกําหนดพิกัดให้
กรณีที่จะหาค่าของมุมอะซิมุทจากตําบลที่เรายืนอยู่ ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป
1( วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ
2( หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือตําแหน่งที่เราจะเดินทางไป
3( หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็กสี
แดงในตลับเข็มทิศ
4( ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือค่าของมุมที่เรา
ต้องการทราบ
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คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ข้อควรระวังและการเก็บรักษาเข็มทิศ
1. จับถือด้วยความระมัดระวังเพราะหน้าปัดและเข็มบอบบางอ่อนไหวง่าย
2. อย่าให้ตกแรงกระเทือนทําให้เสียได้
3. ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟฺา
4. อย่าให้เปียกน้าํ จนขึน้ สนิม
5. อย่าให้ใกล้ความร้อนเข็มทิศจะบิดงอ
6. เมื่อไม่ใช้ควรปิดฝาและใส่ซอง
ระยะปลอดภัยในการใช้เข็มทิศ
การใช้งานใกล้โลหะ และไฟฟฺาแรงสูงอาจคลาดเคลื่อนได้ มีการกําหนดระยะห่างดังนี้
- หมวกเหล็ก 1 หลา
- ปืนเล็ก 1 หลา
- โทรศัพท์,ลวดหนาม 10 หลา
หลา
- สายโทรเลข 10หลา
- ปืนใหญ่ 10 หลา
- รถยนต์, รถถัง 20 หลา
- สายไฟฟฺาแรงสูง 60 หลา
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมลูกเสืง อ(การมี
หลักสสู่วตนร่
รลูวกมในกิ
เสือสามั
ญ (ลูกกเสืเสืออในหมู
ตรี) ชั่/ในกอง)
้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่แผนการจั
วยที่ 5 กิจดกรรมกลางแจ้
จกรรมลู

หน่วยที่ 5 ดกิจกรรมกลางแจ้
ง (การมี
แผนการจั
กรรมที่ 20 การบั
นเทิสง ่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือในหมู่/ในกอง)
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 การบันเทิง
เวลา 2 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จุดประสงค์
ยนรู้
1.1 ลูกกเสืารเรี
อสามารถแสดงละครกั
บเพือ่ นลูกเสือได้
1.1
กเสือได้
1.2 ลูกเสือสามารถแสดงละครกั
สามารถร้องเพลงหรือบทํเพืาท่อ่ านลู
ทางประกอบเพลงได้
1.2 ลูกเสือสามารถทํ
สามารถร้อางเพลงหรื
าทางประกอบเพลงได้
1.3
หุ่นและเชิอดทํหุาน่ ท่เป็
นเรื่องสั้นๆ กับเพื่อนลูกเสือได้
1.3 ลูกเสือสามารถทําหุ่นและเชิดหุน่ เป็นเรื่องสั้นๆ กับเพื่อนลูกเสือได้
2. เนื้อหา
2. เนื้อ2.1
หา การแสดงละคร
2.1 การแสดงละคร
2.2
การร้องเพลงหรือท่าทางประกอบเพลงทีม่ ดี นตรีประกอบ
2.2 การทํ
การร้อางเพลงหรื
2.3
หุน่ และเชิอดท่หุา่นทางประกอบเพลงทีม่ ดี นตรีประกอบ
2.3 การทําหุน่ และเชิดหุ่น
3. สื่อการเรียนรู้
3. สื่อการเรี
นรู้ มิเพลง
3.1 ยแผนภู
3.1 แผนภู
3.2
เกม มิเพลง
เกม
3.2 ใบความรู
้
3.2 วัใบความรู
้ ที่ใช้ทําหุ่นมือ ได้แก่ ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร
3.3
สดุอุปกรณ์
มีด 3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําหุ่นมือ ได้แก่ ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร
มีด
กาว
หรือหรื
แปฺองแป้
เปีงยเปีก ยก
มีด กาว
กาว่อหรื
อแปฺทงเปี
ยกายๆ ตามท้องถิ่น
3.4 เครื
งดนตรี
ี่หาง่
3.4
.3.5
35 เครื
หุ่นมื่อองดนตรี
แบบต่ทาี่หงๆาง่ายๆ ตามท้องถิ่น
.3.6
35 เรื
หุ่นอมืงสัอ้นแบบต่
งๆ
ทีเ่ ป็นาประโยชน์
3.6 เรื่องสั้นทีเ่ ป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
4.1 กิ1(จกรรมครั
้งที่ 1มกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
พิธีเปิดประชุ
1(
ธีเปิดหรืประชุ
2( พิ
เพลง
อเกมมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง
หรือเกมดประสงค์การเรียนรู้
3(
กิจกรรมตามจุ
3( )1(
กิจกรรมตามจุ
การเรีย่ยนรูวกั้ บการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงละคร การร้อง
ผู้กํากับลูกดเสืประสงค์
อนําสนทนาเกี
)1( ผู้กํากับลูกและการเชิ
เสือนําสนทนาเกี
เพลงทําท่าทางประกอบดนตรี
ดหุ่น เป็่ยวกั
นต้บนการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงละคร การร้อง
เพลงทําท่าทางประกอบดนตรี
ดหุ่น เป็
)2( ให้ลูกเสือดูและการเชิ
หุ่นมือจากเศษวั
สดุนตต้่านง ๆ เช่น หุ่นมือจากถุงเท้า ถุงกระดาษ กล่อง
)2( ให้
ลูกเสือดูเศษผ้
หุ่นมืาอจากเศษวั
กระดาษ
เป็นต้น สดุต่าง ๆ เช่น หุ่นมือจากถุงเท้า ถุงกระดาษ กล่อง
กระดาษ เศษผ้า เป็นต้น
124 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
124 คู่มือส่งคูเสริ
่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

)3( ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันอภิปราย และคิดว่าจะใช้หุ่นมาประกอบการเล่นนิทาน เล่าข่าว
หรือโฆษณาได้อย่างไร
)4( ผู้กํากับลูกเสือสาธิตวิธีการทําหุน่ มือ
)5( มอบหมายงานให้หมู่ลูกเสือนําไปทําเป็นหุ่นเชิด ประกอบการเล่านิทาน เล่าข่าว
หรือโฆษณาตามที่กลุม่ สนใจ
)6( ให้หมู่ลูกเสือเลือกแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น การร้องเพลง การทําท่าทาง
ประกอบเพลง หรือการแสดงละครสั้น การเล่านิทานโดยเชิดหุน่ ประกอบ โดยฝึกใน
เวลาว่างเพือ่ เตรียมแสดงเมื่อไปอยู่คา่ ยพักแรม หรือ Day Camp
4( ผูก้ ํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องการร้องเพลงต่าง ๆ ให้ลูกเสือบอกชื่อเพลงที่รู้จัก
)2( ให้หมู่ลูกเสือร่วมกันแต่งเพลงประจําหมูพ่ ร้อมคิดท่าทางประกอบ แล้วนํามาเสนอที
ละหมู่
)3( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตความพร้อมในการแสดงจริงเมื่ออยูค่ ่ายพักแรมหรือ Day Camp
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 20
แว่วเสียงแคน
ยามสนธยา
ชวนให้ฟังนะเจ้าเอย
แลนแลนแต
มาฟังเสียงแคนกันเถิดหนา
ส่องแสงมาดั่งเช่นเคย

เหล่านกกาบินกลับรัง
โอ้นวลเอ๋ยช่างเพลินอุรา
แต่แลนแลนแต )ซ้ํา(
แสงเดือนเยือนขอบฟฺา
อย่าทําเฉยมาชิมาทํา

เสียงแคนแว่วดัง

เจ้างามล้าํ ของเรียมนี่เอย

เป็ด
ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป มองแล้วไม่น่าดูเลย
จําไว้เถิดเพือ่ นเอ๋ย เอ๋ย
จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ด
นกพิราบ
พรับ พรึบ พรับ พรึบ พรับ ขยับปีก )ซ้ํา( ฝูงนกพิราบ ดําและเทาน่ารักจริงนา
บินเวียนวนอยู่บนหลังคา ไซร้ปีกหางกันอยู่ไปมา พอแสงแดดจ้าพากันคืนรัง
ลิง
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
ลิงไม่อยู่นิ่ง
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก
ครั้นพอถึงเวลา

เป็นเสียงเรียกของลิง
มันชอบวิ่งกันอยูไ่ ปมา
มันร้องเรียกพวกมันมา
ออกเทีย่ วหาผลไม้กนิ

เกม

ตามผู้นํา
วิธีเล่น ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคนหนึง่ ผู้เป็นหัวหน้า
จะทํา
กิริยำาท่
างๆ าเช่งๆน เช่
วิ่งนกระโดด
หัวเราะ
ร้องไห้
ฯลฯฯลฯ
คนอื
่นๆน่ ๆจะต้
องทํ
าตามทุ
จะท�
กิรายิ ทางต่
าท่าทางต่
วิง่ กระโดด
หัวเราะ
ร้องไห้
คนอื
จะต้
องท�
ำตามทุกอย่
กอย่างาง
การตัดสิน 1. ผู้ที่ไม่สามารถทําตามหัวหน้าได้ ต้องออกจากการแข่งขัน
2.2.ผู้ชผูนะคื
ช้ นะคืออผูผู้เล่เ้ ล่นนทีที่ออ่ ยูยู่ในแถวนานที
ใ่ นแถวนานทีส่ ส่ ุดดุ
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ทําตรงกันข้าม
วิธีเล่น เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นาํ ทําท่าทางต่าง ๆ ผู้เล่นคนอื่นนัน้ จะต้องทําตรงกันข้ามกับที่
ผู้นําทํา เช่น ผูน้ ําหัวเราะ ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้ ผู้นาํ นั่งลง ลูกเสือต้องยืนขึ้น ผู้นําก้าว
เท้าซ้าย ลูกเสือก้าวเท้าขวา ฯลฯ การทําจะเร็วขึ้นไปเรื่อย ๆ
การตัดสิน ลูกเสือที่ทาํ ตามผู้นาํ หรือทําช้า จะต้องออกจากการแข่งขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผูน้ ํา

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ประวัติของหุ่นกระบอกไทย

หุ่นกระบอกไทย กําเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏ
อย่างชัดเจนในลายพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟฺากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงโต้ตอบกันในหนังสือสาส์นสมเด็จที่กล่าวถึงหุ่น
กระบอก มีที่มาจากชายขอทานตาบอดคนหนึ่ง นั่งร้องเพลงพร้อม ๆ กับสีซอ และการขับร้องประกอบ
ขณะสีซอ ชายตาบอดขอทานนี้เรียกชื่อให้สมญาว่า “ตาสังขารา” ซึ่งเป็นคนเก่งที่แบ่งใจเป็นสองภาคได้
คือ ทั้งเล่นดนตรีและใช้ขับร้อง เปรียบเทียบกับ “หุ่นกระบอก” ที่แสดงได้ง่ายกว่าคนหนึ่งแสดงเชิดหุ่น
อีกคนหนึ่งขับร้อง คนจึงนิยม ทําหุ่นกระบอกในการแสดงมหรสพ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การบันเทิงของแต่ละชาติมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
คิดก่อนพูด
ชาย 2 คนเป็นพี่น้องกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวตัวหนึ่ง วันหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยี่ยมญาติ
ระหว่างทางฝนเทลงมาอย่างหนักทําให้เสื้อผ้าสีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึงบ้านญาติจึงเปลี่ย นใส่
เสื้อผ้าชุดดําแทน เมื่อกลับบ้านในตอนเย็น หมาจําเขาไม่ได้จึงเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผู้น้องโกรธ
มาก ร้องด่าพลางไล่ตีหมาไปรอบๆ บ้าน ชายผู้พี่มาพบเข้าจึงร้องห้ามพร้อมกับพูดว่า “อย่าตีมัน ”
ชายผู้น้องก็พูดว่า “ตีให้ตาย หมาระยํา จําเจ้าของไม่ได้ ” ชายผู้พี่จึงกล่าวเตือนสติผู้น้องว่า “ถ้าหมาสี
ขาวของเรามันออกจากบ้านไปแล้วกลายเป็นหมาดํา เมื่อกลับมาเจ้าจะจําได้หรือไม่ ” ชายผู้น้องจึงได้สติ
เพราะไม่สามารถตอบคําถามของพี่ได้
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เวลาเราจะทําหรือพูดอะไรก็ตามจะต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบความรู้

การบันเทิง การร้องเพลง การเชิดหุ่น
การบันเทิง
การบั น เทิ ง หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ความสนุ ก สนานร่ า เริ ง ผู้ เ ป็ น ลู ก เสื อ ต้ อ งกล้ า
แสดงออกในการบันเทิงตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น การละเล่นหรือการแสดงที่จะทําให้เกิดความรื่นเริง
เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ได้แก่ การร้องเพลง การแสดงละคร การเชิดหุ่นต่าง ๆ
การร้องเพลง
การร้องเพลงพร้อมกันหลายๆ คน จะทําให้สนุกสนาน ผู้ร้องจะมีความมั่ นใจในตัวเองมากกว่า
การร้องเพลงคนเดียว
การร้องเพลงหมู่ ควรร้องให้ถูกจังหวะทํานองอย่างพร้อมเพรียงกัน ขณะร้องต้องคอยฟังเสียง
ของผู้อื่นด้วย ไม่ร้องดังเกินไปไม่ตะโกน หรือตะเบ็งเสียง เสียงเพลงที่ร้องนั้นจึงจะฟังไพเราะ
การเชิญชวนให้เพื่อนๆ ร้องเพลงร่วมกันเป็นสิ่งดี เพราะทําให้เกิดความกล้ามีความสนุกสนาน
มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพลงหมู่ที่นํามาร้องควรเป็นเพลง
ที่เร้าใจ ปลุกใจให้เข้มแข็ง มีความกล้าหาญ หลีกเลี่ยงในการประพฤติชั่ว ประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดี
งาม

เครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลง
การร้ อ งเพลงจะสนุ ก สนานมากขึ้ น ถ้ า มี
เครื่ อ งดนตรีป ระกอบเพื่ อให้ จั ง หวะ จะทํ า ให้ เ กิ ด
ความพร้อมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเล่นเครื่อง
ดนตรีได้ เช่น หีบเพลงปากเมโลเดียน กีตาร์ ขลุ่ย
ฯลฯ ควรนํามาเล่นประกอบการร้องเพลง ซึ่งจะช่วย
ให้เพลงไพเราะ และน่าฟังยิ่งขึ้น
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เครื่องดนตรีชนิดต่าง
การแสดงประกอบเพลงและดนตรี
การแสดงท่าทางประกอบเพลงและดนตรี เช่น แสดงท่ารําเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ ลูกเสือต้องฝึก
แสดงท่าทางประกอบเพลง โดยสังเกตจากเพื่อน หรือจากประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และสังเกตท่าทาง
ของสัตว์บางชนิด แล้วนํามาปรับปรุงฝึกฝนให้ชํานาญ
หุ่นเชิด
หุ่น คือ สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น อาจเป็นหุ่นคน หุ่นสัตว์ หรือสิ่งของ แล้วนํามาเชิดให้เกิด
ท่าทางและมีคําพูดจากเสียงของผู้เชิดประกอบ
หุ่นมีหลายชนิด เช่น หุน่ นิ้วมือ หุ่นมือ หุ่นกระบอก หุน่ ชัก และหุ่นเงา หรือหนังตะลุง

หุ่นกระบอก
122

หุ่นชัก
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การแสดงหุน่ เพือ่ ความบันเทิง อาจเชิดหุ่นโดยเลือกนิทานที่สนุก มีตัวละครไม่มากนัก เมือ่
เลือกว่าจะเชิดหุ่นเรื่องอะไร มีตัวละครอย่างไรแล้ว ก็จัดทําหุ่นขึน้ ตามตัวละครเหล่านัน้
การทําหุ่นมือจากถุงกระดาษ
วัสดุที่ใช้
1. ถุงกระดาษสีนา้ํ ตาลชนิดเนื้อหนา 1 ใบ
2. กระดาษแข็งสีเทาขาว
3. สีเมจิกหรือกระดาษสี ใช้ติดแทนการระบายสี
4. กรรไกรตัดกระดาษ
5. แปฺงเปียก
วิธีทํา
1. วาดหุ่นที่ต้องการบนกระดาษเทาขาว แล้วใช้กรรไกรตัดหุน่ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนตัวและ
ส่วนตัวหุ่น
2. ระบายสีหุ่น หรือจะใช้กระดาษสีตดิ บางส่วนแทนการระบายสีก็ได้
3. ทาแปฺงเปียกด้านหลังภาพ แล้วติดส่วนหัวหุน่ ที่ก้นถุงกระดาษ ติดส่วนตัวหุน่ ที่ข้างถุง
กระดาษ ทิ้งให้แห้งแล้วนําไปเชิดได้
การทําหุ่นจากกล่องกระดาษ

กล่องกระดาษ

หุ่นที่ทาจากกล่องกระดาษ

วัสดุที่ใช้
1. กล่องกระดาษแข็งขนาดเล็กทีม่ ีสอดเข้าได้
2. กระดาษแข็ง
3. สีเมจิกหรือกระดาษสีใช้ติดแทนการระบายสี
4. กรรไกรตัดกระดาษ
5. แปฺงเปียก
การเชิดหุ่น
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การเชิ ดหุ่น
ใช้ฝูามือและนิ้วมือสอดเข้าไปในหัวหุน่ แล้วเชิด ถ้าเป็นหุ่นทีม่ ีแขนจะสอดนิ้วชี้ที่หัวหุ่นนิ้วกลาง
และนิ้วหัวแม่มือที่แขนทั้งสองข้าง เมือ่ เคลือ่ นไหวนิ้วทั้งสาม หุ่นจะดูคล้ายมีชีวิตขึน้ ทันที
ถ้าเป็นหุ่นทีไ่ ม่มีแขน จะสอดนิ้วหัวแม่มอื ที่ปากล่างของหุ่น นิ้วที่เหลือสอดไว้บนปากของหุน่
เมื่อขยับนิ้วเข้าหากัน หุน่ จะเคลือ่ นไหวคล้ายกําลังพูด

การเชิดหุ่น
ต้องแบ่งหน้าทีก่ ัน เริม่ จากการสร้างเวทีสําหรับเชิดหุ่น ทําฉาก และกําหนดตัวผู้เชิด คนหนึ่ง
อาจเชิดหุน่ ได้ 1 ถึง 2 ตัว ขณะเชิดหุ่นต้องพูดตามบทหรือตามเรื่องที่กําหนดไว้ โดยท่องจําบทให้ได้
ถ้ามีดนตรีประกอบผู้ดูจะสนุกเพลิดเพลินมากขึน้
ถ้าการเชิดหุน่ มีบทร้องเพลงรวมอยู่ด้วย และถ้าผู้เชิดบอกให้ผดู้ ูร่วมร้องเพลงลูกเสือทุกคนควร
ร่วมร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน จะเพิม่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้นอีกด้วย
กิจกรรมเสนอแนะ
1. แบ่งกลุ่มให้ลูกเสือร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น การร้องเพลง การเต้นรํา การ
เล่านิทาน การแสดงละคร การเชิดหุ่น เป็นต้น โดยให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มฝึกซ้อมมาล่วงหน้าแล้วนํามาแสดง
ให้เพื่อนดู
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่จัดทําอุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีง่ายๆ ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมบันเทิง
ต่าง ๆ เช่น หุ่นกระบอก หุ่นนิ้วมือ ส่วนกลองอาจทําจากกระป๋อง ปี่ทําจากลําไผ่เล็ก ๆ และที่เคาะ
จังหวะทํานากฝาขวดน้ําอัดลม เป็นต้น

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 การเตรียมสิ่งของ อาหาร และการแสดง

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถเตรียมสิ่งของ อาหาร เพือ่ การเดินทางไกลและการอยู่คา่ ยพักแรมได้
เสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
124 คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
ชั้นประถมศึมกและพั
ษาปีทฒ
ี่ 4นากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 การเตรียมสิ่งของ อาหาร และการแสดง

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถเตรียมสิ่งของ อาหาร เพือ่ การเดินทางไกลและการอยู่คา่ ยพักแรมได้
1.2 ลูกเสือสามารถเตรียมการแสดงได้
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เนื้อหา
2.1 การเตรียมสิง่ ของสําหรับการอยูค่ ่ายพักแรม
2.2 การเตรียมอุปกรณ์การประกอบอาหาร สําหรับการเดินทางไกล
2.3 การเตรียมการแสดง
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3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 ฐานสาธิต การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การประกอบอาหาร และการแสดง
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือวิเคราะห์กันว่าถ้าจะเดินทางไกลไปยังสถานที่
เราไม่คุ้นเคย เขาจะเตรียมสิ่งของอะไรไปบ้าง และหากเราเหงาคิดถึงบ้านเราจะ
มีวิธกี ารอย่างไรให้คลายเหงา
2( ผู้กํากับลูกเสือนําลูกเสือเรียนรู้จากฐานกิจกรรม ดังนี้
ฐานที่ 1 การจัดอุปกรณ์เครื่องใช้ ยารักษาโรค แสงสว่าง เครือ่ งนุ่งห่ม
สําหรับไปอยู่ค่ายพักแรม
ฐานที่ 2 การบรรจุ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครือ่ งใช้ใน เปฺ หรือกระเป๋าส่วนตัวให้
เหมาะสม
ฐานที่ 3 การประกอบอาหาร การใช้อาหารแห้งสําเร็จรูป และอุปกรณ์ประกอบอาหาร
ฐานที่ 4 การแสดง เช่น ดนตรี ขับร้องเพลง การก่อไฟ การละเล่นต่าง ๆ
3( ผู้กํากับลูกเสือสรุปสาระสําคัญทีไ่ ด้รับ
4( ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายการเตรียมการบันเทิง
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสัน้ ที่เป็นประโยชน์
มและพัมฒกอง
นากิจ)นั
กรรมลู
กเสือทัตรวจเครื
กษะชีวิตในสถานศึ
กเสืกอ(สามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
4.5คู่มพิือธส่งีปเสริิดประชุ
ดหมาย
่องแบบกษาชักประเภทลู
ธงลง เลิ
125
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3( ผูฐานที
้กํากับ่ 4ลูกการแสดง
เสือสรุปสาระสํ
าคัญทีขัไ่ บด้รร้ับองเพลง การก่อไฟ การละเล่นต่าง ๆ
เช่น ดนตรี
4(
3( ผูผู้ก้กําํากักับบลูลูกกเสื
เสืออนัสรุดปหมายการเตรี
สาระสําคัญทียไ่ มการบั
ด้รับ นเทิง
4.4 4(
ผู้กําผูกั้กบําลูกักบเสืลูกอเสื
เล่าอเรืนัด่อหมายการเตรี
งสัน้ ที่เป็นประโยชน์
ยมการบันเทิง
4.5
่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.4 พิ
ผู้กธําีปกัิดบประชุ
ลูกเสืมอกอง
เล่าเรื)นั่อดงสัหมาย
น้ ที่เป็ตรวจเครื
นประโยชน์
5.1 ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมในการเตรียมสิ่งของ อาหาร เพือ่ การเดินทางไกลและ
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
การอยูค่ 5.1
่ายพัตรวจสอบความถู
กแรม
กต้องและเหมาะสมในการเตรียมสิ่งของ อาหาร เพือ่ การเดินทางไกลและ
5.2
สั
ง
เกตการเตรี
ย
มตั
วการแสดง
การอยู
ค่ ่ายพักแรม
5. การประเมิ
นผล

5.2
สังเกตการเตรี
ยมตักวต้การแสดง
5.1 ตรวจสอบความถู
องและเหมาะสมในการเตรียมสิ่งของ อาหาร เพือ่ การเดินทางไกลและ
5. การประเมิ
นผล
การอยูค่ ่ายพักแรม
งเกตการเตรี
ยมตั
วการแสดง
่มือส่สังเสริ
มและพัฒนากิ
จกรรมลู
กเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
132 คู5.2
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เพลง
เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สุขใจค่ายพักแรมดกิจกรรมที่ 21
ภาคผนวกประกอบแผนการจั
สุขใจเมื่อได้มาอยูค่ ่าย สุขใจค่าสุยพั
ขใจเมื
่อได้มาพักแรม
กแรม
นี้พระจั
สวยแจ่
แรมๆ่อได้สุขมใจ
เพลง
สุคืขนใจเมื
่อได้นมทร์าอยู
ค่ ่าย ม
สุพัขกใจเมื
าพักแรม
สุคืขนใจเมื
่อได้นมทร์าร้สอวยแจ่
งเล่นมสุขใจค่าพัยพั
ร่มเย็
กแรม
นี้พระจั
กแรมๆ
สุขนใจเมื่อได้มาพักใจ
นี้ที่เราฝั
ใจเมื
มมาพัาพักกแรม
สุขใจเมื
่อได้นมใฝูาอยู
ค่ ่ายน
สุขใจเมืสุร่่อมขได้เย็
มนาพั
แรม
าร้องเล่
เมื่อก่อได้ได้
ใจ )ซ้ํา(
พักแรมๆ
ขใจ่อได้มาพักแรม )ซ้ํา(
สุคืขนนีท้พี่เระจั
ราฝันนทร์
ใฝูสวยแจ่ม
สุขสุใจเมื
เกม
สุขใจเมื่อได้มาร้องเล่น
ร่มเย็นเมื่อได้มาพักใจ
สุขนี้ที่เราฝันใฝู
เกมขึ้นเขาลงห้สุวขยใจเมื่อได้มาพักแรม )ซ้ํา(
เกม
ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก เกมขึ
ระยะระหว่
างหมูว่ ย3 ก้าว ระยะต่อ 5 ก้าว ให้คน
้นเขาลงห้
สุเกม
ดท้ายรองนายหมู
ตรง คนต่กอมายื
นก้มหลัางงหมู
คนถั
ๆ คไปน
ให้แต่ละหมู่เ่ยข้ืนาแถวตอนลึ
ระยะระหว่
่ 3ดไปยื
ก้านวแยกขา
ระยะต่อ) สลั
5 บก้เรืา่อวย ให้
จนถึ
วแถว ( ่ยืนตรง คนต่อมายื
เกมขึ
วย ดไปยืนแยกขา ) สลับเรื่อย ๆ ไป
สุดท้งาหัยรองนายหมู
นก้้นมเขาลงห้
หลัง คนถั
่อแสัต่ญล(ะหมู
ญาณเริ
ให้รอนายหมู
่เป็นผู้วิ่ง ข้าางหมู
มคนที
า แล้อวมุ5ดคนที
ให้
่เข้า่มแถวตอนลึ
ก ระยะระหว่
่ 3 ่อยูก้่ขา้าวงหน้
ระยะต่
ก้า่อวยู่ถให้ัดคไปน
จนถึงหัเมื
วแถว
เมื
ก็่ยยืนกมื
อขึร้นอนายหมู
ให้สอัญมายื
ญาณ
้วิ่ง าจะมุ
น
สุด่อท้ไปถึ
ายรองนายหมู
คนต่
ม้วหลั
คนถัด่อไปยื
แยกขา
บกระโดดก่
เรื่อ่อยยู่ถๆัดอไป
เมืง่อหัสัวญแถว
ญาณเริ
่มตรง
ให้
่เป็นนก้ผูคนท้
ิ่ง ข้างายแถวจะเป็
มคนที
ยู่ขน้านผูงหน้
แล้ดว)หรื
มุสลั
ดอคนที
สุเมื
ด่อแต่
ใด คนท้ายแถวจะเป็นผู้วิ่ง จะมุดหรือกระโดดก่อน
จนถึ
งหัควนที
(อยู่ขก็้างหน้
ไปถึ
งแถว
หั่ยวืนแถว
ยกมืาอจะยื
ขึ้นนให้ในท่
สัญาญาณ
สิน่ข้างหน้
หมู่ม่ใาดหมดก่
อนาและนั
เมื
ญาณเริ
ให้
รอนายหมู
้วิ่ง ข้อานจะชนะ
มคนที่อยู่ข้างหน้า แล้วมุดคนที่อยู่ถัดไป
สุดแต่คการตั
นที่อ่ยสัืนญดอยู
จะยื
นในท่
ใด่เป็น่งผูลงก่
เมื่อไปถึการตั
งหัวแถว
กมื่ใดหมดก่
อขึ้นให้สอัญ
ยแถวจะเป็นผู้วิ่ง จะมุดหรือกระโดดก่อน
ดสินก็ยหมู
น ญาณ
และนั่งคนท้
ลงก่อานจะชนะ
สุดแต่คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าจะยืนในท่าใด
สิน หมู่ใดหมดก่อน และนั่งลงก่อนจะชนะ
เรื่องสั้นการตั
ที่เป็นดประโยชน์

การขึ้นต้นไม้
การขึ้นต้นไม้ ถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีกิ่งก้าการขึ
นสาขา
้นต้ก็นสไม้ามารถปีนขึ้นลงได้ง่าย ข้อควรระวังคือจับให้
มั่น ระวังการขึ
สะเก็้นดต้ของต้
ดเกีต้่ยนวกั
ของเรา ก็จึงสควรเลื
อกขึนขึ้น้นต้ลงได้
นไม้ทงี่ไ่าม่ยมข้ีสะเก็
ด งคือจับให้
นไม้นถ้ไม้
าต้หนลุไม้
นั้นบมีเสืกิ่้องก้ผ้าานสาขา
ามารถปี
อควรระวั
เรื่องสั้นกรณี
ที่เป็ตน
ประโยชน์
ไม้นั้นนเป็
ป็นบลํเสืาสู้องผ้ชะลู
ด ไม่มจึีกงิ่งควรเลื
ก้านสาขา
ต้อทงใช้
่องมืดอช่วยผ่อนแรง
มั่น ระวังสะเก็ด้นของต้
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ลูกเสือต้องตรวจสอบลูกทอยว่าอยู่ตอกติดแน่น สามารถรับน้ําหนักตัวเราได้ ไม่เช่นนั้นอาจเกิด
อันตรายต่อตัวเราได้
ดังนั้นลูกเสือจึงไม่ควรปีนปูายขึ้นต้นไม้ด้วยตนเอง และหากไม่มีอุปกรณ์ ไม่มั่นใจ ลูกเสือต้อง
หลีกเลี่ยง และไม่ขึ้นต้นไม้อย่างเด็ดขาด
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ควรรอบคอบเพราะจะทําให้เราปลอดภัยเสมอ

ใบความรู้

การเตรียมสิ่งของสําหรับการเดินทางไกล
ในการเดินทางไกลระยะสั้นๆ ที่ใช้เวลาไม่นาน ลูกเสืออาจไม่ต้องเตรียมอาหารไปรับประทาน
แต่ถ้าไปไกลและใช้เวลานานกว่าครึ่งวันก็ต้องเตรียมอาหารไปรับประทานด้วย เช่น ข้าวห่อ ข้าวต้มมัด
หรืออาหารห่ออย่างอื่น ในกรณีเช่นนี้ลูกเสือจะต้องมีเครื่องหลัง )ย่าม( เพื่อใส่อาหารสําเร็จรูปและ
สิ่งของจําเป็นอื่น ๆ หรือถ้ามีการพักแรมค้างคืน ก็ต้องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลังให้พร้อม และ
เหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค้างคืน อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ์ประจําตัว รวมทั้งเครื่องปัจจุบันพยาบาล
2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมูห่ รือกอง
อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิ่งจําเป็น และมีน้ําหนักไม่มากนัก ได้แก่
1. กระติกน้ํา ใส่น้ําสะอาดให้เต็ม
2. เครื่องใช้ประจําตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท้าแตะ ไฟ
ฉาย ช้อนส้อม จานข้าว ยาทากันยุง เป็นต้น
3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง )กระโปรงสําหรับเนตรนารี(
ผ้าพันคอ หมวก เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น
4. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา
5. ฤดูฝนต้องเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาวให้เตรียมเสื้อกันหนาว
6. เครื่องนอน เช่น เต็นท์ ผ้าปูที่นอน เสื่อ ผ้าห่ม ถุงนอน เป็นต้น
7. ถุงพลาสติก เพื่อใช้สําหรับใส่เสือ้ ผ้าเปียกชื้นหรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว
8. เชือกหรือยางเพือ่ ใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ
การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวสําหรับการเดินทางไกล
ในการปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกล บางครั้งลูกเสืออาจเกิดอาการเจ็บปูวยหรือไม่สบาย ดังนั้น
ควรเตรียมเครือ่ งปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวไปด้วย ดังนี้
1. ยาประเภทต่าง ๆ เช่น ยาลม ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ปวดท้อง ยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอร์
แอมโมเนีย ขี้ผึ้ง ฯลฯ
2. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เช่น ผ้าพันแผล ผ้ากอซ สําลี ฯลฯ
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อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมู่หรือกอง
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทุกคนในหมูห่ รือกอง ในการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน และต้องแบ่งหน้าที่
กันนําสิ่งของไป เช่น
- นายหมู่ เอาตะเกียง มีดพร้า และแผนที่
- รองนายหมู่ นําพลั่วสนาม เต็นท์ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
ถังน้ํา กะละมัง ไม้ขดี ไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเท้า ยาขัดโลหะ
- หัวหน้าคนครัว เตรียมกระทะ หม้อ ทัพพี หม้อ สําหรับปรุงอาหาร กระทะ มี ดทําครัว
- รองหัวหน้าคนครัว นํากับข้าว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องสําหรับ
รับประทานทั้งหมู่
สิ่งที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง
ไม่ควรนําสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่จําเป็นและของมีค่าทุกชนิดไป เช่น สายสร้อยทองคํา โทรศัพท์ราคา
แพง เครื่องเล่นรวมถึงอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกอื่น ๆ ฯลฯ นําเงินติดตัวไปเท่าที่จําเป็นต้องใช้รวมทั้งไม่พกพา
อาวุธทุกชนิด
การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า
เครื่องหลัง คือ ถุงหรือกระเป๋าสําหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ และใช้สะพายหลังเพื่อให้สามารถ
นําสิ่งของไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเครื่องหลังจึงเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นมากสําหรับ
การเดินทางไกล เพราะลูกเสือต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ประจําตัว อุปกรณ์ประจําหมู่ ซึ่งต้องนําไปใช้ในการ
อยู่ค่ายพักแรม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป
2. บรรจุสิ่งของที่มีน้ําหนักมากหรือสิ่งของที่ใช้ภายหลังไว้ข้างล่าง ส่วนสิ่งของที่ใช้ก่อนหรือใช้
รีบด่วน เช่นไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้บรรจุไว้ข้างบนสุดเพื่อสามารถนําออกมาใช้ได้อย่าง
สะดวก
3. บรรจุสิ่งของนุ่ม ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสื้อผ้า ฯลฯ ตรงส่วนที่สั มผัสกับหลังของลูกเสือ
เพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง
4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกก่อน
แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง
5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสือไว้
นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อกันการเปียกน้ํา
6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนําไปต้องไม่หนักจนเกินไป เพราะจะทําให้ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ
เครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เช่น ถ้าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่องหลัง
ควรหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้น
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รองเท้าผ้าใบ

ชุดลาลอง

สมุดบันทึก

รองเท้าแตะ
ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัว

ไฟฉาย

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22 การปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลูกเสือบอกความหมายของสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรได้ถูกต้อง
2. ลูกเสือปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลูกเสือบอกความหมายของสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรได้ถูกต้อง
2. ลูกเสือปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เนื้อคูหา่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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กฎและเครื่องหมายจราจร
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง เกม
3.2 ใบความรู้
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( ผู้กํากับลูกเสือจัดสถานที่เป็นถนนจําลอง ทบทวนเครื่องหมายจราจร )สัญญาณไฟ
จราจร
สัญญาณไฟคนข้ามถนน ปฺายจราจร( และสาธิตการเดินถนนและข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย
2( หมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนข้ามถนน ปฺายจราจร และ
การเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย
3( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่ งสั้นทีเ่ ป็นประโยชน์
5.4 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 ซักถามความหมายของสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร
5.2 สังเกตการปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22
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เพลง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5. การประเมินผล
5.1 ซักถามความหมายของสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร
5.2 สังเกตการปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22
เพลง
ข้ามถนน
อย่าเหม่อมองต้องดูข้างหน้า
หากยวดยานมากหลายก็ต้องอดใจทน

อีกซ้ายและขวาเมือ่ จะข้ามถนน
อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทุกคนควรระวังเอย

แซะ กมงเสือแซะ
แซะ
่มตุกมษามงลูก)ซ้เสืําอ(ตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิมง
จกรรมลู
ทักษะชี
วิตมงตะลุ
ในสถานศึ
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ข้ามถนน
ข้ามถนนบนสะพานลอย หรือลอดอุโมงค์เหนือ่ ยหน่อย แต่ก็ปลอดภัยดี
ข้ามถนนบนทางม้าลาย มองขวามองซ้าย และมองขวาอีกที
หากปลอดภัยข้ามได้อย่ารอรี ครึ่งหลังมองซ้ายอีกที เพราะอาจจะมีรถมา

เกม

เกมซิบ – แซบ
ทุกคนนั่งเป็นวงกลม มีลูกเสือคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมต้องพยายามจําชื่อ
นามสกุล ของผู้ที่อยู่ทางขวาและซ้ายมือให้ได้ ผู้ที่อยู่ตรงกลางจะเดินไปรอบ ๆ วงกลม แล้วชี้มือไปยัง
ลูกเสือคนหนึ่งแล้วพูดว่า “ซิบ” พร้อมกับนับ “1 – 2 – 3 -4 – 5” ผู้ที่ถูกชี้ต้องบอกชื่อ นามสกุล ของ
ผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือ ถ้าพูดว่า “แซบ” พร้อมกับนับ “1 – 2 – 3 -4 – 5” ผู้ที่ถูกชี้ต้องบอกชื่อ นามสกุล
ของผู้ที่อยู่ทางขวามือ
การตัดสิน
1. ลูกเสือที่ถกู ชี้จะต้องบอกชื่อ นามสกุลให้ครบก่อนนับถึง 5
2. ถ้าบอกผิด หรือบอกซ้ํา หรือนึกไม่ออก ต้องเปลี่ยนมาอยู่กลางวงกลมคอยเป็นผู้ชี้ต่อไป

งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
เรื่องสั้นที่เคูป็่มนือส่ประโยชน์

กบกับหนู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

กบกับหนู

หนูเเก่ตัวหนึ่งเดินทางรอนแรมมาจนถึงลําธารที่ชายปูาหนูต้องการจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามจึง
เข้าไปหากบตัวน้อยที่อยู่ริมลําธารเเล้วขอร้องให้กบช่วยพาข้ามลําธารไปฝั่งตรงกันข้ามเจ้ากบตัวน้อย
มองดูหนูอย่างพิจารณาเเล้วจึงปฏิเสธอย่างสุภาพว่า "โธ่ ฉันน่ะตัวเล็กพอๆ กับท่านเเล้วจะพาท่านข้าม
ลําธารไปได้อย่างไรกันล่ะจ๊ะ " แต่หนูไม่ยอมเปลี่ยนความคิด อ้างว่าตนเป็นสัตว์ผู้อาวุโสกว่า ถ้ากบไม่
ช่วย ตนจะไปปูาวประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ถึงความใจดําของกบเมื่อถูกขู่เข็ญเช่นนั้น กบจึงต้อง
จํายอมให้หนูเอาเท้าผูกกับเท้าของตน เเล้วก็พาว่ายข้ามลําธารไปเเต่ทว่าพอว่ายไปได้เเค่ครึ่งทาง
เท่านั้นกบก็เริ่มหมดเเรงก่อนที่ทั้งคู่จะจมน้ําตายเหยี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลงมาจิกเอาทั้งกบเเละหนูไปกิน
138 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คิดประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ ย่อมมีเเต่เสียหาย
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้
132
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เครืที่ ่อ4 งหมายจราจร และความปลอดภัยในการเดินถนน
ชั้นประถมศึกษาปี

ใบความรู้
เครื่องหมายจราจร และความปลอดภัยในการเดินถนน
เครื่องหมายจราจร
เป็น สัญลัก ษณ์ทางจราจรที่ใช้ ในการควบคุม การจราจรมัก เป็นสัญญาณแสงหรือ ปฺาย เพื่ อ
กําหนดหรือบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะนําทางจราจร
สัญญาณไฟจราจร
สัคูญ
่วไปประกอบด้
วยสัวิตญในสถานศึ
ญาณไฟสามสี
ิดตัอ้งตรีตามทางแยกต่
งเพืท่อี่ 4ควบคุ139
ม
่มือญาณไฟจราจรโดยทั
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลู
กเสือทักษะชี
กษา ลูตกเสื
ชั้นประถมศึกาษาปี
การจราจรตามทางแยก โดยทั้งสามสี ได้แก่สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียว
คือให้รถไปได้
สําหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เช่น มีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยู่ใช้สําหรับทางแยกที่ไม่
พลุกพล่านหมายถึง ให้ระมัดระวังว่ามีทางแยกและดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง, สัญญาณไฟ
จราจรสําหรับการข้ามถนน เป็นต้น
สัญญาณไฟจราจรสําหรับการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว

สีแดง หมายถึง ให้รถทุกคันหยุดหลังแนวเส้นทีก่ ําหนดไว้
สีเหลือง หมายถึง ให้รถที่แล่นอยู่เตรียมหยุด หรือให้รถที่จอดอยู่เตรียมแล่น
สีเขียว หมายถึง ให้รถแล่นผ่านไปได้
สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนน
สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสัญญาณไฟ มี 2 สี คือ สีแดง และสีเขียว
สีแดง หมายถึง ห้ามข้ามถนน
สีเขียว หมายถึง ข้ามถนนได้
คู่มน
ือส่ปฺงาเสริ
มและพัฒมนากิ
จกรรมลูกเสื
ษะชีวิตในสถานศึ
กษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ป้ายจราจร เป็
ยควบคุ
การจราจร
แบ่อทังกออกเป็
น 3 ประเภท
133
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปฺายบังคับ มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกําหนด ต้องทําตาม เช่น ห้ามเลีย้ วขวา

สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสัญญาณไฟ มี 2 สี คือ สีแดง และสีเขียว
สีแดง หมายถึง ห้ามข้ามถนน
สีเขียว หมายถึง ข้ามถนนได้
ป้ายจราจร เป็นปฺายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ปฺายบังคับ มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกําหนด ต้องทําตาม เช่น ห้ามเลีย้ วขวา
ปฺายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดาํ จะเป็นปฺายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยูข่ ้างหน้า
ปฺายแนะนํา เป็นปฺายที่แนะนําการเดินทางต่างๆ อาทิ ทางลัด ปฺายบอกระยะทาง เป็นต้น
ป้ายจราจร

ความหมาย
แสดงตําแหน่งทางข้ามถนน
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เครื่องหมายทางข้ามถนน
โรงเรียน ระวังเด็ก :ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางให้ขับรถให้
ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึง่ อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนถ้าเด็ก
นักเรียนกําลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนักเรียนข้ามถนนไปได้
โดยปลอดภัยถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนให้งดใช้เสียงสัญญาณ
และห้ามให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใด ๆ
ระวังคนข้ามถนน :ทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามถนน หรือมี
หมู่บ้านราษฎรอยูข่ ้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้
ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถ้ามีคนกําลังเดินข้ามถนน
ให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย
เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปฺายเป็นบริเวณที่กําหนดให้เฉพาะคน
เดินเท่านั้น
หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง
ให้ทาง :รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้า
ในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนต่อไปได้ด้วย
ความระมัดระวัง

ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้อนื่ และเป็นตัวอย่างที่ดี ควรปฏิบัติในการเดินถนน ดังนี้
134 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ประถมศึ่มกีท
ษาปี
ที่ 4า เดินบนทางเท้าและเดินชิดด้านซ้ายของทางเท้า
1.ชั้นถนนที
างเท้
2. ถนนที่ไม่มีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมือ่ มีรถแล่นสวนมาจะได้ระมั ดระวัง

ความระมัดระวัง

ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้อนื่ และเป็นตัวอย่างที่ดี ควรปฏิบัติในการเดินถนน ดังนี้
1. ถนนที่มีทางเท้า เดินบนทางเท้าและเดินชิดด้านซ้ายของทางเท้า
2. ถนนที่ไม่มีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมือ่ มีรถแล่นสวนมาจะได้ระมั ดระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสือ้ ผ้าสีขาวหรือสีอ่อน
4. เด็กที่ยังข้ามถนนไม่เป็น ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลโดยจูงเด็กให้เด็กเดินด้านในห่างขอบถนน
การเดินคูข้่มาือมถนน
เพื่อความปลอดภั
ตั ิ วดัิตงในสถานศึ
นี้
ส่งเสริมและพั
ฒนากิจกรรมลูยกให้
เสือปทัฏิกบษะชี
กษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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1. ข้ามสะพานลอย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข้าม ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี
ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให้รถจอดสนิทก่อนจึงข้ามได้และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ
ระมัดระวัง หยุดที่ขอบทางก่อน มองดูรถทางขวา หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูร ถ
ทางขวาอีกครั้ง เมื่อไม่มีรถหรือรถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง โดยเดินทางตรง
3. ไม่ควรวิ่ง ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลางถนน
ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของในกระเป๋าหรื อก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนนเด็ดขาด
เพราะอาจเสียหลัก หกล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้
4. เพิ่มความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เช่น ท้ายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด
5.การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนศร
หากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข้ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลางหากไม่มีรถค่อยข้ามครึ่งหลัง

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
ส่งเสริมและพั
กเสืกอทัินกหวาน
ษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูเวลา
ตรลูกเสือ3ตรี ชั่วโมง
แผนการจัดคูกิ่มจือกรรมที
่ 23ฒนากิ
เด็กจกรรมลู
ไทยไม่
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 เด็กไทยไม่กินหวาน

เวลา 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปได้
1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อปฺองกันปัญหาสุขภาพจากการบริโภคน้ําตาลได้
142 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. เนื้อหา
2.1 ลูกเสือมีความสามารถในการวิเคราะห์ถึงปริมาณของน้ําตาล ในขนมที่มีรสหวานและ
เครื่องดื่มที่นยิ มดื่มกันอยูใ่ นปัจจุบัน
2.2 ลูกเสือสามารถปฺองกันตนเองจากปัญหาสุขภาพทีอ่ าจตามมาได้
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 ภาพเด็กอ้วน และเด็กฟันผุ
3.4 กล่อง กระป๋องหรือขวด เครื่องดืม่ น้าํ อัดลม ที่มขี ้อมูลโภชนาการชุดละ 4 ชนิด เช่น
นมชนิดต่าง ๆ น้ําอัดลมสีต่าง ๆ ชาพร้อมดืม่ บรรจุขวด น้าํ ผลไม้ หรือเครื่องดืม่ ที่เด็กดืม่
เป็นประจําในท้องถิ่น จํานวนชุดเท่ากับจํานวนหมู่ลูกเสือ
3.5 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ผู้กํากับลูกเสือให้กองลูกเสือดูภาพเด็กอ้วน/เด็กฟันผุแล้วชวนคิดชวนคุยว่า น่าจะ
เกิด
เกิดจากสาเหตุใดได้บา้ ง เช่น ลูกอม ขนมหวาน เครือ่ งดืม่ ทีม่ นี ้�ำตาลมาก ฯลฯ)
จากสาเหตุใดได้บ้าง )เช่น ลูกอม ขนมหวาน เครื่องดื่มทีม่ ีน้ําตาลมาก ฯลฯ(
)2( ผู้กํากับลูกเสือแจกกล่อง/ขวด/กระป๋อง เครื่องดื่ม ให้ลูกเสือหมู่ละ 1 ชุด และ
มอบหมาย ให้ลูกเสือแต่ละหมู่สํารวจปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิด โดย
คํานวณปริมาณ น้ําตาลออกมาเป็นจํานวนช้อนชาต่อกล่อง/ขวด/กระป๋อง )1 ช้อนชา
= 4 กรัม(
งการคํ
านวณให้
ปรียวิตบเที
ยบว่ากษาเครืประเภทลู
่องดื่มชนิ
ใดมีญปหลั
ริมกาณน้
่สดุ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสือทักเษะชี
ในสถานศึ
กเสืด
อสามั
สูตรลูกําเสืตาลมากที
อตรี
136 คู่มือส่งเสริม)3(และพัหลั
ชั้นประถมศึกษาปีและน้
ที่ 4 อยที่สุด แล้วส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
)4( ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ

)1( ผู้กํากับลูกเสือให้กองลูกเสือดูภาพเด็กอ้วน/เด็กฟันผุแล้วชวนคิดชวนคุยว่า น่าจะ
เกิด
จากสาเหตุใดได้บ้าง )เช่น ลูกอม ขนมหวาน เครื่องดื่มทีม่ ีน้ําตาลมาก ฯลฯ(
)2( ผู้กํากับลูกเสือแจกกล่อง/ขวด/กระป๋อง เครื่องดื่ม ให้ลูกเสือหมู่ละ 1 ชุด และ
มอบหมาย ให้ลูกเสือแต่ละหมู่สํารวจปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิด โดย
คํานวณปริมาณ น้ําตาลออกมาเป็นจํานวนช้อนชาต่อกล่อง/ขวด/กระป๋อง )1 ช้อนชา
= 4 กรัม(
)3( หลังการคํานวณให้เปรียบเทียบว่า เครื่องดื่มชนิดใดมีปริมาณน้ําตาลมากที่สดุ
และน้อยที่สุด แล้วส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
)4( ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ
)5( ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดว่าลูกเสือได้ข้อคิดอะไรจากกิจกรรมนี้
)6(
กเสือร่วลมกั
นรวบรวมผลการวิ
าเป็่อนงดื
ตารางติ
)7( กองลู
มอบหมายให้
กู เสื
อแต่ละคนจดบันเทึคราะห์
ก ชนิขดองแต่
และปริละหมู
มาณ่ ทํเครื
ม่ และลูดกบอร์
อมด
)7( มอบหมายให้
ลกู เสื1อวัแต่
ะคนจดบั
นทึยกกันชนิ
ที่รับประทานใน
น ลเพื
่อนํามาคุ
ครัด้งต่และปริ
อไป มาณ เครื่องดืม่ และลูกอม
่อวนํิตาในสถานศึ
มาคุยกันกครัษา้งต่ลูอกไป
ผู้กมําและพั
กัทีบ่รลูับฒกประทานใน
เสื
อเล่
าเรือ่ งสัก1เสื้นวัทีอนทั่เป็กเพื
นษะชี
ประโยชน์
คู่มือ4(
ส่งเสริ
นากิ
จกรรมลู
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4(
ลูกเสืมอกอง
เล่าเรื)นัอ่ ดงสัหมาย
้นที่เป็ตรวจเครื
นประโยชน์
5( ผูพิ้กธําีปกัิดบประชุ
อ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
4.2 กิ1(จกรรมครั
้งที่ 2มกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
พิธีเปิดประชุ
1(
ธีเปิดประชุ
2( พิ
เพลงหรื
อเกมมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2(
อเกม ดประสงค์การเรียนรู้
3( เพลงหรื
กิจกรรมตามจุ
3( )1(
กิจกรรมตามจุ
การเรี
ลูกเสือนั่งล้ดอประสงค์
มวงตามหมู
่ พูยดนรู
คุย้ แลกเปลีย่ น และช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกแต่ละคน
)1( ลูกิกนเสืน้อํานัตาลจากเครื
่งล้อมวงตามหมู
พูดคุกยอม
แลกเปลี
ย่ น่ชและช่
คราะห์
ว่าสมาชิกแต่้งลก่ะคน
่องดืม่ ่ และลู
วันละกี
้อนชาวยกั
)เครืนวิ่อเงดื
่มดูจากตารางครั
อน
่องดื1ม่ และลู
กอม วันละกี่ช้อนชา )เครื่องดื่มดูจากตารางครั้งก่อน
/ ลูกอม 1 เม็กิดนมีน้นําตาลจากเครื
้ําตาลประมาณ
ช้อนชา(
/ ลูกอม)2(1 เม็ผูด้กํามีกันบ้ําลูตาลประมาณ
กเสือให้ข้อมูล1ปริช้อมนชา(
าณน้ําตาลที่บริโภคต่อวัน สําหรับเด็กที่อยู่ในวัยลูกเสือ
)2( สามั
ผู้กําญ
กับชัลู้นกประถมศึ
เสือให้ขก้อษาปี
มูลปริทมี่ 4ไม่
าณน้คําวรกิ
ตาลที
ริโภคต่นอวัวันนละสํา5หรัช้บอเด็
กที่อยู่ในวัยลูกเสือ
นน้่บําตาลเกิ
นชา
้นประถมศึ
4ไม่กคกีวรกิ
นน้่กําินตาลเกิ
นวันละก5อมและเครื
ช้อนชา ่องดื่มเกิน
)3( สามั
ให้แต่ญลชัะหมู
่สํารวจดูกษาปี
ว่า มีทสี่ มาชิ
่คนที
น้ําตาลจากลู
)3( ให้
ะหมู่สอําวัรวจดู
กกี่คนที่กินน้ําตาลจากลูกอมและเครื่องดื่มเกิน
5 แช้ต่อลนชาต่
น แล้ว่าส่งมีตัสวมาชิ
แทนรายงานในกอง
อนชาต่อ่ ลวัู กนเสืแล้อ รายงาน
วส่งตัวแทนรายงานในกอง
)4( ตั5วช้แทนหมู
ผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ เพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ “นอกจากลู ก อมและ
เครื่องดื)4(
่ม ตั ว แทนหมู่ ลู ก เสื อ รายงาน ผู้ กํ า กั บ ลู ก เสื อ เพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้ “นอกจากลู ก อมและ
เครื่องดื่ม แล้
เครืวอ่ ลูงดื
ลูกนเสื้ําอตาลจากอาหารอื
ยังได้น้�ำตาลจากอาหารอื
ย เช่น บางคนชอบเติ
มน�้ำตาล
กเสืม่ อแล้ยังวได้
่น ๆ อีกด้น่ วๆย อีเช่กนด้วบางคนชอบเติ
มน้ําตาลลงใน
แล้
ลูกว๋ยเสืยเตี
อยัลย๋ งะหลายๆช้
ได้ลนะหลาย
้ําตาลจากอาหารอื
ลงในก๋
วที
ๆ ช้อน” ่น ๆ อีกด้วย เช่น บางคนชอบเติมน้ําตาลลงใน
ก๋ววยเตี
วที
อน”
ก๋วยเตีด๋ยว่วที
ละหลายๆช้วยเตี
อน”๋ยว ลูกอม ขนม และเครื่องดื่มแล้ว ลูกเสือคิดว่ายังมี
)5( ชวนคิ
า “นอกจากก๋
)5( ชวนคิ
ดว่า “นอกจากก๋กวบ้ยเตี
กอม ขนม
น้ําตาลในอาหารใดอี
างที๋ย่ตว้อลูงควรระวั
ง” และเครื่องดื่มแล้ว ลูกเสือคิดว่ายังมี
กบ้างที่ตป้อคํงควรระวั
)6( ผูน้้กําําตาลในอาหารใดอี
กับลูกเสือรวบรวมและสรุ
าตอบที่ไงด้” ชวนคิดว่าลูกเสือได้ข้อคิดอะไร
)6( ผูจากกิ
้กํากับจลูกรรมนี
กเสือรวบรวมและสรุ
ปคําตอบที่ได้ ชวนคิดว่าลูกเสือได้ข้อคิดอะไร
้
จากกิจกรรมนีลูก้ เสือแต่ละหมู่หาข้อมูล “วิธีปฺองกันปัญหาสุขภาพจากการ
)7( มอบหมายให้
)7( มอบหมายให้
ูกเสือแต่ละหมู
รับประทานน้ําลตาลมากเกิ
นไป”่หาข้
หมูอ่ลมูะล 3“วิข้ธอีปฺองกันปัญหาสุขภาพจากการ
หมู่ละ 3 ข้อ
4( ผู้กํารักับบประทานน้
ลูกเสือเล่าําเรืตาลมากเกิ
่องสั้นที่เป็นนไป”
ประโยชน์
4( พิ
ผู้กธําีปกัิดบประชุ
ลูกเสืมอกอง
เล่าเรื)นั่อดงสัหมาย
้นที่เป็ตรวจเครื
นประโยชน์
5(
่องแบบ ชักธงลง เลิก(
คู่มือพิ
ส่งธเสริ
จกรรมลู
เสือทักษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
5(
ีปมิดและพั
ประชุฒมนากิ
กอง
)นัดกหมาย
ตรวจเครื
่องแบบ
ชักธงลงกเสืเลิอสามั
ก( ญ หลักสูตรลูกเสือตรี 137
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
4.3 กิ1(จกรรมครั
้งที่ 3มกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
พิธีเปิดประชุ

)5( ชวนคิดว่า “นอกจากก๋วยเตี๋ยว ลูกอม ขนม และเครื่องดื่มแล้ว ลูกเสือคิดว่ายังมี
น้ําตาลในอาหารใดอีกบ้างที่ต้องควรระวัง”
)6( ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมและสรุปคําตอบที่ได้ ชวนคิดว่าลูกเสือได้ข้อคิดอะไร
จากกิจกรรมนี้
)7( มอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่หาข้อมูล “วิธีปฺองกันปัญหาสุขภาพจากการ
รับประทานน้ําตาลมากเกินไป” หมู่ละ 3 ข้อ
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ลูกเสือแต่ละหมู่รายงาน“วิธีปฺองกันปัญหาสุขภาพจากการรับประทานน้ําตาลมาก
เกินไป” เกินไป”
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
)2( ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมและให้ลูกเสือช่วยกันโหวตว่าวิธีใดที่ลูกเสือทําได้ง่ายที่สุด
)3( ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมว่า “น้ําตาลเป็นสิ่งที่ร่างกายไม่สามารถขับทิ้งได้ จึงสะสม
อยู่ในร่างกาย จะลดปริมาณน้ําตาลได้ต้องเปลี่ยนน้ําตาลให้เป็นพลังงาน เช่น
การเดินเร็วๆ 1 กิโลเมตร จึงจะลดน้ําตาลที่สะสมลงได้ = 4 ช้อนชา”
)4( ให้แต่ละหมู่ร่วมกันวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมาชิก ตาม “วิธีปฺองกันปัญหา
สุขภาพจากการรับประทานน้ําตาลมากเกินไป” 2 วิธีที่โหวตได้ใน ข้อ 4 เขียนลง
กระดาษปรู๊ฟติดบอร์ด
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นในหมู่และกองลูกเสือ
5.2 ตรวจสอบการอธิบายผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไป
5.3 สอบถามการปฏิบัติตน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการรับประทานน้ําตาลมากเกินไป
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ และปฺองกันผลเสียของการบริโภคน้าํ ตาลมาก
เกินไป
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ดกิจกรรมที่ 23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคผนวกประกอบแผนการจั
4

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23
เพลง

ขนมเปี๊ยะขนมปัง
ขนมเปี๊ยะขนมปัง )ซ้ํา(
ลอดช่องสาคู )ซ้าํ (
ก๋วดยเตี
ทองหยิบฝอยทองเม็
ขนุน๋ยวบะหมี่

ขนมฝรั่งไส้หมู
ขนมขี้หนูข้าวพอง
วุ้นน้ําเชื่อมโอ้โออ้วนจัง )ซ้ํา(
)ทํานองเพลงกินข้าวกับน้ําพริก(
ยเตี่ ว)ซ้
๋ยิตวบะหมี
่ กษา แกงกะหรี
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลู
อก๋ทัวกษะชี
ลูกเสือตรี ชั่ใส่้นมประถมศึ
ก๋วยเตีกเสื๋ยวบะหมี
ําในสถานศึ
(
ัน กษาปีที่ 4 145
)ทํเนืา้อนองเพลงกิ
ขนมจีนทอดมัน )ซ้ํา(
สเต็กสตู นข้าวกับน้ําพริก(
ก๋วยเตี๋ยแวบะหมี
แกงกะหรี
มัน โฮ
แกงเนื้อแกงหมู
กงไก่ ่ )ซ้ํา(
แกงใส่พริก่ใส่ไทยโอ้
ขนมจีแกงไทย
นทอดมันหวานมั
)ซ้ํา( น
เนื้อสเต็กช่สตู
กะทิ
วยดับความฝันดารา
แกงเนื้อแกงหมูแกงไก่
แกงใส่พริกไทยโอ้โฮ
กะทิแกงไทย หวานมั
น กินหวาน
ช่วยดับความฝันดารา
เด็กไทยไม่
เด็กไทยเราไม่กนิ หวาน
ปริมาณน้ําตาล
จะเกินความจําเป็น
กินผักสด กับเนื้อนมไข่เด็กไทยไม่กินหวาน
โปรตีนก็มากมาย
วิตามินก็จาํ เป็น
เด็กพไทยเราไม่
มาณน้
ําตาล ย จะเกิ
ความจํางแรง
เป็น
ให้
ลังงานดี กมีนิ คหวาน
ุณประโยชน์ ปริไม่
มีโทษและโรคภั
ร่านงกายแข็
กินผักสด กับเนื้อนมไข่
โปรตีนก็มากมาย
วิตามินก็จาํ เป็น
ให้พลังงานดี มีคุณประโยชน์ ไม่มีโทษและโรคภัย ร่างกายแข็งแรง

เกม

เชื้อโรคติดต่อ
วิเกม
ธีเล่น 1. เขียนวงกลมรัศมีพอสมควร ให้คนอยูใ่ นวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบ ๆ วงได้
้อโรคติ
ดต่อ
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชือ่้ โรค วิ่งเชื
รอบ
ๆ วงกลม
วิธีเล่น 3.
1. ลูเขีกยเสืนวงกลมรั
ศมีพอสมควร
ใ่ นวงกลมหลบคนที
ิ่งรอบอๆงออกไปเป็
วงได้ นเชื้อโรค
อทีอ่ ยู่ในวงกลม
อย่าให้ให้
เชืค้อนอยู
โรคแตะถู
กตัวได้ ใครถูก่วแตะต้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื่อโรค วิ่งรอบ ๆ วงกลม
3. ลูกเสือทีอ่ ยู่ในวงกลม อย่าให้เชื้อเรีโรคแตะถู
ตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค
ยงตัวอักษร
วิธีเล่น 1.1. แบ่
แบ่งงลูลูกกเสืเสืออเป็เป็นนหมู
หมู่ แจกบั
่ แจกบัตตรอัรอักษรให้
กษรให้หมูหล่ มูะ่ละ1 1ชุดชุด
2. ให้ลูกเสือแข่งขันกันเรียงบัตรอักเรีษรยงตั
ให้วเป็อันกข้ษร
อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรียงเสร็จก่อน
วิธีเล่น 1. และ
แบ่งลูถูกกกต้เสื
เป็อว่นอาว่หมู
่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ 1 ชุด
องถื
าชนะ
และถู
อต้งถื
ชนะ
2. ให้ลูกเสือแข่งขันกันเรียงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรียงเสร็จก่อน
และ ถูกต้องถือว่าชนะ
เรือกรรเชียง
วิธีเล่น ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่น ๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้
เรือกรรเชี
การเคลื่อนที่ เคลื่อนถอยหลัง คนหนึ่งเป็นคนตี
กรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัย
ส่งเสริ่ยมืนและพั
นากิจพกรรมลู
เสือคทันหน้
กษะชีวาิตสุในสถานศึ
กเสื่น
อสามั
ตรลูกเสื
ตรีพลองไว้
วิก่ธอนเป็
ีเล่นนให้
ต่คู่มลือะหมู
คล่อฒมไม้
ลองกให้
ดหันหน้กษา
าเข้ประเภทลู
าหาคนอื
ๆญให้หลัทกุกสูคนจั
บอไม้
ผู้ชแนะ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การเคลื่อนที่ เคลื่อนถอยหลัง คนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัย
ก่อนเป็นผู้ชนะ

2. ให้ลูกเสือแข่งขันกันเรียงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรียงเสร็จก่อน
และ ถูกต้องถือว่าชนะ
เรือกรรเชียง
วิธีเล่น ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่น ๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้
การเคลื่อนที่ เคลื่อนถอยหลัง คนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัย
ก่อนเป็นผู้ชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
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กโลภ
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักเด็
ษะชี
วิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กชายคนหนึ่งอยากกินลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ แล้วกอบลูกเกาลัดจนเต็มกํามือ
และไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถแคบๆ ได้เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อยลูก
เกาลัด ออกจากมือเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า "ทําไมไม่ปล่อยลูกเกาลัดในมือเสี ยก่อน
ถ้าล้วงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไม่ติด ปากโถด้วย"
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้
ห่านออกไข่เป็นทองคํา
เช้าวันหนึ่งชาวนาเดินเข้าไปในเล้า เห็นห่านที่เลี้ยงไว้ออกไข่เป็นทองคําสวยงามมาก ก็รู้สึกดี
ใจและตื่นเต้น รีบนําไข่ไปให้ภรรยาดู ทั้งสองตกลงใจนําไข่ทองคําไปขายจึงก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่ง
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวและซื้อสิ่งของที่ต้องการ วันต่อมาแม่ห่านตัวเดิมก็ออกไข่เป็นทองคํา
อีก สองสามีภรรยาต่างดีอกดีใจที่มีห่านวิเศษไว้ในครอบครอง ทุกเช้าจึงเก็บไข่ห่านทองคําไปขายจนมี
ฐานะร่ํารวยขึ้น ด้วยความโลภทั้งสองคนจึงปรึกษากันว่า
“เราจะมัวเก็บไข่ห่านทองคําไปขายวันละฟองอยู่ทําไม สู้จับห่านมาฆ่านําทองทั้งหมดที่มอี ยู่ใน
ท้องของมันไปขายทีเดียวไม่ดีกว่าหรือ”
เมื่อความเห็นตรงกัน ชาวนาจึงฆ่าห่านแต่เมื่อผ่าท้องดูกลับพบว่าภายในท้องห่านมีแต่ความ
ว่างเปล่า
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภนักมักลาภหาย

ลากับเงา
ชายหนุ่มคนหนึ่งตกลงเช่าลาตัวหนึ่ง เพื่อขี่เดินทางข้ามท้องถิ่นอันทุรกันดารและแห้งแล้ง โดย
มีเจ้าของลาติดตามไปด้วย ครั้นถึงเวลาเที่ยงแดดร้อนจัด ชายหนุ่มจึงลงจากหลังลามานั่งพักกับพื้น
ทรายโดยอาศัยร่มเงาของลาเป็นที่บังแดด เจ้าของลาซึ่งยืนตากแดดอยู่เห็นดังนั้นก็ไม่ยอมอ้างว่าเขามี
สิทธิ์ที่จะเข้าไปหลบแดดในเงาของลามากกว่า แต่ชายหนุ่มโต้แย้งว่า “ข้าได้จ่ายค่าเช่าให้ท่านถูกต้อง
แล้ว ข้าก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะใช้เงาของลาได้”
แต่เจ้าของลาไม่ยอมเถียงว่า “ท่านขอเช่าแต่ตัวลาเท่านั้น ไม่ได้ขอเช่าเงาของลาด้วย ดังนั้น
และพั
จกรรมลูกเสือทักาษะชี
วิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ท่140
านไม่มีสคูิท่มือธิส่์”งเสริ
ว่ามแล้
วก็ฒพนากิ
ยายามแทรกเข้
มาหลบในเงาของลา
ประถมศึ
กษาปีที่ 4 งเกิดการทะเลาะชกต่อยกันขึ้น ในระหว่างนั้นเองลาเกิดตกใจ มันจึงวิ่ง
เมืชั่อ้นไม่
มีใครยอมใครจึ
หนีหายไป ในที่สุดชายทั้งสองก็เลยต้องเดินตากแดดไปตลอดทาง

ว่างเปล่า
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภนักมักลาภหาย

ลากับเงา
ชายหนุ่มคนหนึ่งตกลงเช่าลาตัวหนึ่ง เพื่อขี่เดินทางข้ามท้องถิ่นอันทุรกันดารและแห้งแล้ง โดย
มีเจ้าของลาติดตามไปด้วย ครั้นถึงเวลาเที่ยงแดดร้อนจัด ชายหนุ่มจึงลงจากหลังลามานั่งพักกับพื้น
ทรายโดยอาศัยร่มเงาของลาเป็นที่บังแดด เจ้าของลาซึ่งยืนตากแดดอยู่เห็นดังนั้นก็ไม่ยอมอ้างว่าเขามี
สิทธิ์ที่จะเข้าไปหลบแดดในเงาของลามากกว่า แต่ชายหนุ่มโต้แย้งว่า “ข้าได้จ่ายค่าเช่าให้ท่านถูกต้อง
แล้ว ข้าก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะใช้เงาของลาได้”
แต่เจ้าของลาไม่ยอมเถียงว่า “ท่านขอเช่าแต่ตัวลาเท่านั้น ไม่ได้ขอเช่าเงาของลาด้วย ดังนั้น
ท่านไม่มีสิทธิ์” ว่าแล้วก็พยายามแทรกเข้ามาหลบในเงาของลา
เมื่อไม่มีใครยอมใครจึงเกิดการทะเลาะชกต่อยกันขึ้น ในระหว่างนั้นเองลาเกิดตกใจ มันจึงวิ่ง
หนีหายไป ในที่สุดชายทั้งสองก็เลยต้องเดินตากแดดไปตลอดทาง
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อไร้ซึ่งความสามัคคี ประโยชน์อันพึงมีก็หายไป
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1.คู่มความพอเพี
ยง ฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ือส่งเสริมและพั
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

147

141

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24 เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลือกวิธีออกกําลังกายตามวัยและความถนัดของตนได้
2. เนื้อหา
การออกกําลังกายที่สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถนะทางกาย
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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3. สื่อการเรี
ยนรู้
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
1( หมู่ลูกเสือนัง่ ล้อมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่อไปนี้ และสรุปผลการพูดคุย
ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ
- ทําไมลูกเสือจึงต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางกายของตนเองให้แข็งแรงขึน้
- การออกกําลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกเสืออย่างไร
- สมาชิกแต่ละคนมีความสนใจในการออกกําลังกายชนิดใดบ้างเพราะอะไร
2( สุ่มให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานหมู่ละ 1 ประเด็น และให้หมู่อื่นเพิ่มเติม ผู้กํากับลูกเสือ
นําอภิปรายซักถาม และสรุป
3( ผู้กํากับลูกเสือรวบรวม จัดกลุ่มการออกกําลังกายประเภทต่าง ๆ ที่ลูกเสือสนใจ และ
ให้ ลู ก เสื อ ได้ เ ลื อ กออกกํ า ลั ง กายตามที่ ต นเองทํ า ได้ จ ริ ง ๆ เหมาะสมกั บ วั ย และ
ปลอดภัย โดยมีการบันทึกสะสมแต้มการออกกําลังกาย ตามระยะเวลาที่กําหนด
4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 ติดตามผลการออกกําลังกายของลูกเสือต่อเนื่อง
5.2 บันทึกสะสมแต้มการออกกําลังกาย
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คู่มือส่ดงวิเสริเคราะห์
มและพัฒความคิ
นากิจกรรมลู
อทักษะชีตระหนั
วิตในสถานศึ
ประเภทลู
อสามัญ หลักสูตรลูากลัเสืงอกาย
ตรี
ดสร้กาเสืงสรรค์
กรู้ถกษา
ึงความสํ
าคักญเสืของการออกกํ
142 การคิ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 ติดตามผลการออกกําลังกายของลูกเสือต่อเนื่อง
5.2 บันทึกสะสมแต้มการออกกําลังกาย
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24
ออกกําลังกาย

ออกกําลังด้วยการร้องรํา ทําเพลง
ให้ครื้นเครง เสียงเพลงบรรเลงจับใจ
คู่มือส่งเสริมรํและพั
ทักษะชีวย
ิตในสถานศึเพราะเราดี
กษา ลูกเสือใตรี
4
าร้องกัฒนนากิ
ไปจกรรมลู
ไม่มหี กม่เสืนอหมองฤทั
จ ชัด้้นวประถมศึ
ยการร้อกงรํษาปี
าทํทาี่ เพลง
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กระโดด
กระโดด กระโดด กระโดด
กระโดด เพื่อสร้างพลัง
ลา ลั้นล่า ลาลัน้ ลา

กระโดดให้พร้อมเพรียงกัน
กําลังให้กับพวกเรา
ล่า ลา ลา ล่า )ซ้าํ (

เกม
เกมจับข้ามแม่น้ํา
ขีดเส้นขนาน 2 เส้น บนพื้นสนามห่างกันประมาณ 50 เซนติเมตร เส้น 2 เส้นนี้เปรียบเสมือน
สายน้ํา แต่ละด้านของเส้นขนาน 2 เส้นนี้ ขีดเส้นอีก 1 เส้น ขนานกัน ห่างกันประมาณ 5 เมตร ซึ่ง
เปรียบเสมือนฝั่งน้ํา แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน หันหน้าเข้าหากัน ยืนเหยียบเส้นแม่น้ํา
เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มแข่งขัน ลูกเสือแต่ละข้างต้องพยายามดึงและจับลูกเสือฝูายตรงข้ามให้ได้พร้อม
ทั้งลากขึ้นมาไว้บนฝั่งแม่น้ําของตนเอง ผู้ที่ถูกจับไว้บนฝั่งตรงข้ามสามารถจะได้รับการช่วยเหลือจาก
ฝูายของตนเอง โดยที่ฝูายของตนเองว่ายน้ํา ) วิ่ง ( ข้ามฝั่งมาดึง ลูกเสืออีกฝูายหนึ่งก็ต้องปฺองกันไว้
และพยายามจับฝูายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
คนตาบอดกับลูกสุนัขป่า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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และพยายามจับฝูายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
คนตาบอดกับลูกสุนัขป่า
กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีคนตาบอดอยากได้สุนัขไว้ในการนําทาง มีคนนําลูกสุนัขปูาตัวหนึ่ง
มามอบให้ คนตาบอดใช้มือลูกคลําสัมผัสไปทั่วตัวแล้วจึงรําพึงว่า “เราไม่แน่ใจหรอกว่ามันเป็นลูกสุนัขบ้าน
หรือลูกสุนัขปูา แต่มั่นใจได้เลยว่า ไม่อาจไว้ใจมันได้ หากปล่อยให้เข้าไปอยู่ในฝูงแกะ
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไม่ดีย่อมแสดงธาตุแท้ออกมาถ้าขาดการควบคุม
่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
150
ประเด็นคูการวิ
เคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25 น้ําดื่มสะอาดและปลอดภัย

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลือกดืม่ น้ําทีส่ ะอาด และปลอดภัยได้
2. เนื้อหา
น้ําดื่มที่สะอาดและปลอดภัย
3. สื่อ วัสดุอุปกรณ์
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 แบบงาน
3.3 ใบความรู้
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ออกสํารวจแหล่งน้ําดื่มในโรงเรียน โดย
ใช้แบบสํารวจ ดังนี้
- ความสะอาดของแหล่งน้ําดื่ม
- ตู้กดน้ําหรือตู้น้ําเหยียบมีการทําความสะอาดบ่อยแค่ไหน
- แหล่งน้ําดื่มมีเพียงพอหรือไม่
- ความสะอาดของแหล่งน้ําดื่มและน้ําดื่มที่ร้านค้าอาหารนํามาบริการ
- มีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อส่งตรวจคุณภาพน้ําดื่มหรือไม่ ฯลฯ
)2( ผู้กํากับลูกเสือเรียกรวมกอง ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผลการสํารวจทีละหมู่
)3( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือรวบรวมผลการสํารวจ และวางแผนดําเนินการแก้ไขในส่วนที่
ลูกเสือดําเนินการได้เอง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เหลือ เช่น การเก็บ
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่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ตัวอย่ างน้ํ าส่งตรวจตามมาตรฐานของกรมอนามั ย การแก้ไขแหล่ งน้ํ าดื่มที่ ชํารุ ด
เสียหาย เป็นต้น
)4( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้
)1( ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ดําเนินการแก้ไขในส่วนที่ลูกเสือ
ดําเนินการได้เอง เช่นการทําความสะอาดแหล่งน้ําดื่ม ถ้วยน้ําดื่ม การรณรงค์ให้
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เป็นต้น
)2( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันติดตามผลการตรวจคุณภาพน้ําดื่ม และการแก้ไข
จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง
)3( ผู้กํากับลูกเสือเรียกรวมกอง ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้
4( ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย
6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงความสําคัญของน้าํ ดื่มที่สะอาด และ
ปลอดภัย
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25
เพลง

น้ํา
แสงแดดแผดร้อน
รวมกันเป็นเมฆา
ฝนพรมผืนปูา
ไหลลงสู่ทะเล

น้ํากลายเป็นไอ
ตกมาเป็นฝนฉ่ําใจ
กลายมาเป็นลําธาร
ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ

ลอยไปสู่ทอ้ งฟฺา
ฮื้อ ฮือ ฮือ ฮือ
รวมกันเป็นแม่นา้ํ
)ร้องซ้ํา( จบ

น้ําดี
น้ําดีๆนั้นเราก็มีมากมาย
ไปซื้อกินราคาก็แพงหูฉี่
หากรู้วิธีกกั เก็บน้าํ ฝน
เอาน้ําเสียมาทําเป็นน้ําดี
เราต้องหาวิธี

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ถ้าไม่รักษาไว้นา้ํ ก็เสียได้เสียดี
น�้ำดืม่ ตอนนี
าน�้ำมัน าน้าํ มัน
น้ําดื้ร่มาคาแพงกว่
ตอนนี้ราคาแพงกว่
ลูกเสือทุกคนประหยัดเงินทันที
ทํายากทําเย็นแถมยังไม่ค่อยสะอาดซิ
.....เก็บกักรักษาน้ําดีเอย......)จบ(

แพะอยากกินน้ํา

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้วมีแพะตัวหนึ่งเดินมาที่บ่อน้ํา เมื่อชะโงกหน้าลงไปก็เห็น สุนัขจิ้งจอก
ตัวหนึ่งอยู่ในบ่อ จึงเอ่ยถามว่า “เพื่อนเอ๋ย บ่อนี้น้ําลึกมากหรือไม่” สุนัขจิ้งจอกซึ่งพลัดตกลงมาในบ่อ
แล้วหาทางขึ้นไปไม่ได้ จึงโปฺปดออกไปด้วยความเจ้าเล่ห์ว่า “ไม่ลึกเลยเพื่อนเอ๋ย น้ําในบ่อนี้ก็
ใสและเย็นชื่นใจดีจริง ๆ เจ้าลงมากินน้ําเถิด ” แพะไม่ทันคิดให้รอบคอบก็รีบกระโดดลงไปในบ่อทันที
สุนัขจิ้งจอกจึงเหยียบเขาแพะแล้วปีนขึ้นมาที่ปากบ่อได้สําเร็จ แล้วก็หันมาหัวเราะเยาะในความโง่เขลา
เบาปัญญาของแพะ ก่อนจากไป
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดหรือเชื่อใคร ให้คิดพิจารณาให้รอบคอบก่อน
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การดื่มน้ํา
ดื่มได้ทั้งน้ําเย็น น้ําร้อน หรือน้ําอุณหภูมิปกติ ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นหลักการง่ายๆ คือ น้ํา
เย็น ควรดื่มเวลาออกกําลังกาย จะดูดซึมเร็ว แต่มีข้อห้ามในผู้หญิงที่มีประจําเดือน ไม่ควรดื่มน้ําเย็น
เพราะจะยิ่งทําให้ปวดท้องมากขึ้น
ส่วนน้ําอุ่น ควรดื่มเพื่อกระตุ้นลําไส้ ทําให้ลําไส้บีบตัวดี เช่น เวลาท้องเสีย เจ็บคอ เป็นหวัด
สําหรับเรื่องที่หลายคนสงสัยว่า การดื่มน้ํามาก ๆ ไตจะทํางานหนักหรือไม่ คําตอบก็คือต้องดื่ม
มากเป็น 10 ลิตรติดต่อกันจึงจะเป็นพิษต่อร่างกาย ส่วนคนทั่วไปดื่มน้ําอย่างมากก็ได้แค่ 5 ลิตร จึงไม่มี
อันตรายแต่อย่างใด
การดื่มน้ํายังช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น และช่วยทําให้สมองปลอดโปร่งอีกด้วย ในคนที่มีอาการคล้าย
จะเป็นหวัด เช่น ปากแห้ง ตาแห้ง ควรดื่มน้ํามาก ๆ จะช่วยให้หายเร็วขึ้นได้แต่ละวันเราควรดื่มน้ํามาก
น้อยแค่ไหน ? คําตอบคือ ควรดื่มน้ําตามน้ําหนักตัว คือ ดื่มน้ํา 1 ออนซ์ ต่อน้ําหนักตัว 1 กก. เช่น ถ้า
น้ําหนักตัว 60 กก.ก็ต้องดื่มน้ํา 60 ออนซ์โดยน้ํา 1 ออนซ์ก็ประมาณ 30 ซีซี คนน้ําหนัก 60 กก.ก็ต้องดื่ม
น้ําประมาณ 1,800 ซีซี. เป็นต้น
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การดื่มน้าํ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ ด้
1. ความพอเพียง
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบงาน

แบบสํารวจ
หมู่ลูกเสือร่วมกันสํารวจแหล่งน้ําดืม่ ตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยใช้แบบสํารวจด้านล่างนี้
1. ตําแหน่งที่สํารวจ
.......................................................................................................................................
2. ข้อมูลที่สํารวจ
หัวข้อการสํารวจ
ผลการสํารวจ
2.1 สภาพของแหล่งน้ําดืม่
ที่พบ และความสะอาด

2.2 ผู้รับผิดชอบทําความสะอาด
และความถี่ในการทําความ
สะอาด
2.3 ความเพียงพอของแหล่งน้ํา
ดื่ม

2.4 สัมภาษณ์ความต้องการให้
ปรับปรุงของนักเรียนที่มาดื่มน้ํา

2.5 เก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจ
คุณภาพหรือไม่

2.6 หมายเหตุ
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เสือตรี
คู่มือคูส่่มงือเสริ
ฒนากิ
เสืออทัทักกษะชี
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ใบความรู้
น้ําดื่ม

ชนิดของน้ําดื่ม
1) น้ําประปาดืม่ ได้
ปัจจุบันน้ําประปาของการประปานครหลวงผ่านการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก จึงดื่มได้อย่างปลอดภัยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั ระบบเดินท่อประปา ท่อ
เหล็กมีอายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี ที่ปลอดภัยคือท่อพลาสติกเพราะไม่เป็นสนิมการต้มน้ํา ประปาจะช่วยฆ่า
เชื้อโรค ลดความกระด้างและลดกลิ่นคลอรีนได้ด้วย ส่วนการกรองจะขึ้นอยู่กับตัวกรองที่เลือกใช้ บาง
บ้านอาจใช้ตัวกรองถ่าน)Activated carbon( และเรซิน )Resin( ซึ่งก็สะอาดเพียงพอใกล้เคียงน้ําดื่ม
บรรจุขวดเว้นแต่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือโอโซน
แหล่งน้ําประปาปลายท่อสําหรับดื่ม เช่น ท่อประปา ต้องไม่เป็นสนิมหรือมีรอยแตกรั่ว เพราะสิ่ง
สกปรกจะปนเปื้อนง่าย นอกจากนี้ควรต้องรักษาความสะอาด ก๊อกน้ํา ตู้กดน้ํา ตู้น้ําพุถ้วยสําหรับดื่มน้ํา
และบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ
2) น้ําฝนที่กักเก็บไว้ตามบ่อหรือถังเก็บน้ํา
จําเป็นต้องตรวจสภาพแหล่งเก็บน้ําฝนซึ่งอาจมีฝุูนผงหรือใบไม้ปนเปื้อนลงไปได้ เช่น ฝา
อาจปิดไม่สนิท แตกร้าว และท่อที่ต่อออกมาสําหรับดื่มไม่ค วรเป็นสนิม ไม่แตกร้าว ถ้วยน้ําดื่มและ
สภาพแวดล้อมต้องสะอาดเช่นกัน
3) น้ําดื่มบรรจุขวด
ได้มาจากแหล่งน้ําบาดาลและน้ําประปาผ่านการกรองชั้นถ่านเพื่อดูดกลิ่นและผ่านสาร
เรซินเพื่อลดความกระด้างขั้นตอนสุดท้ายคือการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนในน้ําด้วยการผ่านแสง
อุลตร้าไวโอเลตหรือก๊าซโอโซน ที่เราเรียกกันจนคุ้นเคยว่าน้ํา UV หรือน้ําโอโซนนั่นเอง
4) น้ําธรรมชาติ
ได้แก่ น้ําพุน้ําแร่น้ําบ่อและน้ําพุที่เจาะขึ้นมาจากแหล่งใต้ดิน ไม่รวมแหล่งน้ําสาธารณะและ
น้ําประปาในการผลิตน้ําธรรมชาติจะกรองเศษฝุูนละอองและการฆ่าเชื้อโรคเท่านั้นทําให้น้ําแร่บรรจุขวด
มีความใกล้เคียงกับน้ําจากแหล่งกําเนิด และมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามแหล่งน้ําธรรมชาติที่ใช้ผลิตจึง
ต้องมีการกําหนดค่าปริมาณเกลือแร่ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและสตรีมีครรภ์ที่มีระบบ
ย่อยอาหารไม่ดีเท่าคนทั่วไป เพราะน้ําแร่จะออกฤทธิ์เป็นยาระบาย หากมีปริมาณซัลเฟตมากกว่า
600 มิลลิกรัมต่อลิตร )ยกเว้นแคลเซียมซัลเฟต(
ขวดใส่น้ําดื่ม
ขวดที่นิยมใช้บรรจุน้ําดื่มมี 4 ชนิด คือ ขวดแก้วใส ขวดพลาสติกใสและแข็ง ขวดพลาสติกเพท
ซึ่งมีลักษณะใสและกรอบ และสุดท้าย ขวดพลาสติกขาวขุ่น
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ขวด 3 ชนิดแรกใช้บรรจุน้ําดื่มได้ดีกว่าขวดพลาสติกสีขาวขุ่นเคยมีการทดลองนําน้ําดื่มบรรจุ
ขวดสีขาวขุ่นไปตั้งกลางแดดนาน ๆจะมีกลิ่นของพลาสติกปนมากับน้ํา แม้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
แต่ก็ทําให้คุณภาพของน้ําลดลง ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือขวดขาวขุ่นไม่เหมาะที่จะนํามารีไซเคิลต่าง
จากขวดอีกสามชนิดที่รีไซเคิลง่ายและใช้ได้ทนทานกว่าส่วนวันหมดอายุของน้ําดื่มบรรจุขวดนั้นคือ
ประมาณ 2 ปีนับจากวันผลิตที่ระบุไว้บนฉลาก
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ําดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค แม้จะเป็นเพียงน้ําดื่ มธรรมดา ๆ ก็ควรอ่านฉลากก่อนซื้อ
โดยสังเกตรายละเอียด เช่นชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ และต้องมีเครื่องหมาย อย.พร้อมเลข
ทะเบียน 13 หลักนอกจากนี้ควรให้ความสําคัญกับภาชนะที่บรรจุน้ําดืม่ ต้องสะอาด ไม่รั่วซึมฝาปิดผนึก
ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ หากเป็นน้ําชนิดถังขนาดใหญ่ )แกลลอน(ควรตรวจสอบฉลากพลาสติกที่รัดปาก
ถังตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น และควรสังเกตลักษณะของน้ําต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน กลิ่น หรือ
รสชาติที่ผิดปกติอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นการผลิตน้ําดื่มที่น่าสงสัยว่าจะไม่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือไม่ผ่าน
การพิจารณาอนุญาตจาก อย. ควรแจ้งร้องเรียนที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-7354 – 5 หรือ ทาง
จดหมายที่ ตู้ ปณ. 52 ปทจ. นนทบุรี 11000 สําหรับในส่วนภูมิภ าคสามารถแจ้งได้ที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้นหรือสาธารณสุขอําเภอ และเบอร์คุ้มครองผู้บริโภค

158

่มือส่มงและพั
เสริมและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสืออทัทักกษะชี
ษะชีววิติตในสถานศึ
เสือสามั
ญ หลักสูตกรลูษาปี
กเสืทอตรี
คู่มือส่งคูเสริ
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสื
ในสถานศึกษา
กษาประเภทลู
ลูกเสือกตรี
ชั้นประถมศึ
ี่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

151

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 6 ประเมินผล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26 การประเมินผล

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ลกู เสือเข้าใจการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกิจกรรม
1.2 เพื่อให้ลกู เสือเข้าใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสือได้รับการพัฒนา
1.3 เตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธีการของผู้กาํ กับกองลูกเสือ
2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ .ศ. 2551
2.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา
3.2 แบบประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลกู เสือ
3.3 แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจําปีการศึกษา
3.4 ใบความรู้
4. กิจกรรม
4.1 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ ตัดสินการจบการศึกษา
4.2 ผู้กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลูกเสือที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่าน
กิจกรรมลูกเสือ
4.3 ลูกเสือประเมินความพร้อมของตนเองเพื่อรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน
ส่วนที่ไม่มั่นใจ
4.4 ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดข้อตกลงร่วมกันถึงช่วงเวลาการประเมิน
4.5 ผู้กํากับลูกเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน
5. การประเมินผล
5.1 จากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร้อมของลูกเสือ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26
1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.2551
Flow Chart กระบวนการประเมินผลลูกเสือ
จัดกิจกรรม
ตามคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่
เสริมสร้างทักษะชีวิต

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

ผู้กากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

- ซ่อมเสริม
- พัฒนาซ้า
ผ่าน

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์

รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจําปีการศึกษา......................................
ชื่อลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชั้น................. ปีการศึกษา..............
การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น
เกณฑ์ที่
การ
รายการที่รับการประเมิน
สถานศึกษา ครบ/ ไม่ครบ/
ที่
การพัฒนา
กําหนด
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
30 ชั่วโมง/ปี
1.2 ร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
- วันสถาปนาลูกเสือ
1 ครั้ง / ปี
- วันถวายราชสดุดี
1 ครั้ง / ปี
- วันพ่อแห่งชาติ
1 ครั้ง / ปี
- วันแม่แห่งชาติ
1 ครั้ง / ปี
- วันต้านยาเสพติด
1 ครั้ง / ปี
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ
1 ครั้ง / ปี
- กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี
2 ครั้ง / ปี
1.3 เดินทางไกล/ อยูค่ ่ายพักแรม
1 ครั้ง / ปี
2 2. มีผลงานชิ้นงานจากการเรียนรู้ /
กิจกรรมลูกเสือ
2.1 ผลงานการบริการ
1 รายการ/ปี
2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิ สร้างสรรค์
1 รายการ/ปี
2.3 อื่น ๆ เช่น รายงานฯ
1 รายการ/ปี
3 3. มีความพร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ
3.1.............................................
3.2.............................................
3.3.............................................
3.4.............................................
3.5ุุุุุุุุุุุุ..
ผ่านและพร้อม
สรุปผลการประเมินตนเอง
 ฉันมั่นใจว่าผ่านแน่นอน
 ฉันยังไม่พร้อมรับการประเมิน

 ฉันพอจะมีความพร้อมรับประเมิน
 ต้องการความช่วยเหลือจากผู้กํากับลูกเสือ

เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
154 คู่มคู่มือือส่ส่งงเสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

161

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือสามัญ
ชื่อลูกเสือ...................................................
เสือ.................
ปีกอารศึ
แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวลูิตกของลู
กเสือสําหรัชั้นบ.................
ผู้กํากับลูกเสื
สามักญษา.............
ชื่อลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชั้น................. ปีการศึกษา.............
พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง
พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวั
ง
รายการประเมิ
น
ใช่
ไม่ใช่
1. ลูกเสือมีทกั ษะในการปฏิบัตรายการประเมิ
ิกิจกรรมกลางแจ้นง
1. ลูกเสือร่มีวทมกิ
กั ษะในการปฏิ
ิกิจกรรมกลางแจ้ง
2.
จกรรมบําเพ็บญัตประโยชน์
2. ลูกเสือช่ร่วมกิ
จกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3.
ยตนเองและครอบครั
วได้
4.
ีปัญหาทันตสุขภาพ วไม่
3. ลูกเสือไม่
ช่วมยตนเองและครอบครั
ได้ดมื่ น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไม่
ประจํไม่า ดมื่ น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไม่
4. ลูรับกประทาน
เสือไม่มีปขนมหวานเป็
ัญหาทันตสุขนภาพ
รับประทาน ขนมหวานเป็นประจํา
5. ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม
6.
ประพฤติ
นเหมาะสมกั
บเพศและวั
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
5. ลูกเสือใช้
เวลาว่าตงให้
เป็นประโยชน์
และไม่ตยิดมีเกม
่อสารไม่
ก้าวร้าวรุนแรง
6. ลูและการสื
กเสือประพฤติ
ตนเหมาะสมกั
บเพศและวัยมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
7. ลูและการสื
กเสือแสดงออกถึ
ตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
่อสารไม่กง้าความซื
วร้าวรุน่อสัแรง
7. ลูกเสือมีแสดงออกถึ
งความซื
สัตย์ รู้จักแก้
ปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
8.
นา้ํ หนักและส่
วนสูง่อตามเกณฑ์
มาตรฐาน
8. ลูกเสือมีนา้ํ หนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปแบบการประเมินตนเอง
สรุปแบบการประเมินตนเอง





ใช่

ไม่ใช่




จะมีทักษะชีวิตดีหากได้
ต้องพัฒนาตนเอง
มีทักษะชีวิต
ไขปรัวบิตปรุ
่อง
ไม่แน่ใจชีวิต
จะมีทแก้ักษะชี
ดีหงากได้
ต้องพับางเรื
ฒนาตนเอง
มีพร้ทอักมเผชิ
ษะชีวญิต
จึงจะมีบางเรื
ทกั ษะชี
)มีไม่
ปัญแหาแล้
แก้พฤติ
ไขปรักรรม
บปรุง
่องวิตที่ดี
น่ใจชีวิตนะ(
อย่าพร้
งรอดปลอดภั
อมเผชิญ ย
)เสี่ยทงนะเนี
พฤติกรรม
จึงจะมี
กั ษะชีว่ยิต( ที่ดี
)มีปัญหาแล้วนะ(
อย่างรอดปลอดภัย
เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง
)เสี่ยงนะเนี่ย(
1(
เรื่อ..................................................................................................................................................
งที่ฉันจะต้องปรับปรุง
2(
1( ..................................................................................................................................................
3(
2( ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4( ...................................................................................................................................................
3(
4( ...................................................................................................................................................
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ใบความรู้

ผลการผ่านเกณฑ์
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและดําเนิน
วิถีชีวติ ในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคมุ้ กันปัญหาสังคมตามช่วงวัยของลูกเสือ
การจั ด กิ จ กรรมลู ก เสื อ ยั ง ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของสํ า นั ก งานลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย
2. การประเมินผลการตัดสินการผ่านกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชั่วโมงต่อ
ปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็นต้อง
ประเมินดังนี้
2.1 เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2.2 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุ่ม
2.3 ผลงานที่ปรากฏจากการเรียนรู้ หรือคุณลักษณะของผู้เรียน/ พฤติกรรม/ ชิ้นงาน/ การ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
3. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ
1) การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้
1.1( ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
1.2( ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน คุณลักษณะ / ชิ้นงาน/
ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดไว้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม
1.3( ลูกเสื อที่มี เวลาการเข้าร่ วมกิ จกรรม มี การปฏิ บั ติกิ จกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน /
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
1.4( ลูกเสือที่ มีผลการประเมิน ไม่ผ่ านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่ วมกิ จกรรม การปฏิบั ติ
กิจ กรรมและผลงาน คุณ ลัก ษณะตามที่ สถานศึก ษากํา หนด ลู กเสือ ต้อ งดํ าเนิ นการซ่อ มเสริ มและ
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ประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ค วรดําเนิน การให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใ น
ดุลพินิจของสถานศึกษา
2) การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ
จบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละ/ รายภาค/
สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือและกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจ กรรม
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินงานดังกล่าว มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
2.1( กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา
2.2( ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่ วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุค คล
รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
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Flow chart ขั้นตอน

แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
จัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่
เสริมสร้างทักษะชีวิต

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

ประเมินผลการเรียนรู้

ไม่ผ่าน

ผลการประเมิน
ผ่าน

ซ่อมเสริม
ผ่าน

สรุปผลการประเมิน/
ตัดสินผลการเรียนรู้

รายงาน / สารสนเทศ

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ
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4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1 กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2 ระดับ
คือผ่าน และ ไม่ผ่าน
4.2 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผ่าน หมายถึ ง ลูก เสือมี เวลาเข้าร่ วมกิจ กรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิ จกรรมและมี
ผลงาน / คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด/ ชิ้นงาน
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ
4.3 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดรวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตร
ลูกเสือแต่ละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต
4.4 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็นรายชั้นปี
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ ”ผ่าน “ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
)หมายเหตุ การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมการ
ประเมินรวบยอดกิจกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมต่อเนื่องหรือเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมรายปี(
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
2551.
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ
1( ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2( ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
3( ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น
4( เห็นคุณค่าตนเอง
5( รับผิดชอบต่อสังคม
6( ความสามารถในการสื่อสารเพือ่ สร้างสัมพันธภาพ
7( ความสามารถในการตัดสินใจ
8( ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
9( ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์
10( ความสามารถในการจัดการกับความเครียด
2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือแต่ละชั้นปี
1) ลูกเสือสํารอง
)1( มีทักษะในการสังเกตและจดจํา
)2( พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได้
)3( รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
)4( ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อตามฤดูกาล
)5( ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิด
)6( พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง
)7( แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
)8( ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในภาวะวิกฤติ
2) ลูกเสือสามัญ
)1( มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
)2( ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา
)3( พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว
)4( ไม่ดื่มน้าํ อัดลม
)5( ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ
)6( ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
)7( รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง
)8( มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก
)9( รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
)10( มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
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3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
)1( มีทักษะในการทํากิจกรรมตามความสนใจ
)2( มีจิตอาสาทําประโยชน์/ ไม่ก่อความเดือดร้อน ให้กับครอบครัว สถานศึกษา
ชุมชน สังคม
)3( ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
)4( ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
)5( มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา
)6( มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet
)7( มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร
)8( มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง
)9( มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ
)10( ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกประเภท
4) ลูกเสือวิสามัญ
)1( มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ ตัวเอง/ สังคม
)2( มีจิตอาสาและบริการ
)3( รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่ งทางเพศ
)4( ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิตปกติของ
ตนเอง
)5( ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
)6( มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกิดผลเสียตามมา
)7( มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายตามมา
)8( มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา
)9( ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อเหตุรุนแรง
อ้างอิงจาก คู่มือการเทียบระดับ )Benchmarking( กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 2558
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยที่ 7 พิธีการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27 พิธเี ข้าประจ�
ประจํำากองลู
กองลูกกเสื
เสืออสามั
สามัญญและการประดับเครือ่ งหมายลูกเสือตรี
และการประดับเครื่องหมายลูกเสือตรี

จํานวน 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อรับรองลูกเสือสํารองไว้เป็นลูกเสือสามัญอย่างสมบูรณ์
2. เนื้อหา
พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ
3. สื่อการเรียนรู้
3.1 โต๊ะหมู่บูชา )กรณีลูกเสือนับถือศาสนาพุทธทั้งกอง( )ไม่จําเป็นต้องมีโต๊ะหมู่บูชาก็ไ ด้
เพราะในพิธีการไม่มีพิธีทางศาสนา อ้างอิงตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้นในบทเรียนที่ 4 เรื่องพิธีการลูกเสือสามัญ(
3.2 ลูกเสือเก่า และลูกเสือใหม่
3.3 เครือ่ งหมายลูกเสือตรี เท่าจํานวนลูกเสือใหม่
4. กิจกรรม
4.1 จัดเตรียมสถานที่ในห้องประชุม หรือสนามกลางแจ้งที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสม
4.2 ผูก้ ํากับและลูกเสือพร้อมกันในห้องประชุม
4.3 ผู้กาํ กับเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการแด่พระรูปรัชกาลที่ 6
ผู้กํากับและลูกเสือร่วมกันถวายราชสดุดี )ในพิธีการที่อา้ งอิง ไม่มีขนั้ ตอนนี้ จึงควรตัดออก(
4.4 ผู้กํากับกล่าวถึงการได้รับอนุมัตกิ ารผ่านกิจกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดไว้ และ
ต้อนรับให้เข้าประจํากองลูกเสือพร้อมทัง้ ประดับเครื่องหมายลูกเสือตรี
4.5 ดําเนินกิจกรรม/พิธกี ารเข้าประจํากองลูกเสือสามัญและมอบเครื่องหมายลูกเสือตรีให้กับ
ลูกเสือทุกคน
4.6 ผู้กํากับลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือตลอดจนลูกเสือรุ่นพี่แสดงความชื่นชม )ด้วยการ
สัมผัสมือแบบลูกเสือ( ยินดีกับลูกเสือตรีทกุ นาย
5. การประเมินผล
จัดทําสารสนเทศลูกเสือทุกคน
เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
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กิจกรรมพิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ
เมื่อลูกเสือสอบได้วิชาลูกเสือตรีแล้ว กองลูกเสือแต่ละกองต้องจัดทําพิธีปฏิญาณตัวขึ้นเพื่อ
รับรองลูกเสือไว้เป็นลูกเสืออย่างสมบูรณ์ อันมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ
พิธีเข้าประจํากองลูกเสือ หรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตนนี้ ให้เป็นหน้าที่ของกองลูกเสือต่างกอง
ต่างจัดทําและให้ปฏิบัติดังนี้
1. จัดลูกเสือเก่า )คือลูกเสือที่ได้ปฏิญาณตนแล้ว( อย่างน้อย 6 คน เป็นผู้แทนคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เข้าแถวหน้ากระดานและลูกเสือใหม่ )คือลู กเสือที่จ ะปฏิญาณตน( เข้ าแถวหน้ ากระดาน
เหมือนกันอยู่หลังลูกเสือเก่า )ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่มีพลอง(
2. ผู้กํากับยืนอยู่หน้าแถว มีรองผู้กํากับ 2 คน ยืนอยู่ด้านขวามือของผู้กํากับ เพื่อรับฝากพลอง
กับหมวกของลูกเสือใหม่
3. ผู้กํากั บเรียกลูกเสือใหม่ )สมมุติว่ าลูกเสือใหม่ชื่อนายแดง รักไทย( ว่า “นายแดง รักไทย
มาแล้วหรือยัง” )ถ้านายแดง รักไทย เคยเป็นลูกเสือสํารองมาก่อน ก็ให้เรียกว่า “ลูกเสือแดง รักไทย”
นายหมู่ที่อยู่หัวแถวลูกเสือผู้นั้น ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ พร้อมกับขานว่า “มาแล้ว”
และให้นายหมู่เรียกชื่อซ้ําอีกว่า นายแดง รักไทย นายแดง รักไทย ขานรับว่า “อยู่” แล้ววิ่งออกมามอบ
พลองกับหมวกไว้ที่รองผู้กํากับ )เวลาวิ่งให้วิ่งไปด้านซ้ายของแถว( แล้วไปยืนหน้าผู้กํากับเป็นแถวหน้า
กระดานทีละคนจนหมดหมู่ )ครั้งหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 8 คน( เมื่อหมดคนในหมู่แล้วให้นายหมู่วิ่งไปอยู่หัว
แถว )นายหมู่วิ่งตรงไปหน้าผู้กํากับเลย(
4. ผู้กํากับเริ่มทําการสอบถาม ดังนี้
ผู้กํากับ “เข้าใจหรือไม่ว่า คํามั่นสัญญาของเจ้าคืออะไร”
ลูกเสือใหม่ “ข้าเข้าใจว่า คือข้าสัญญาว่าจะทําอย่างไรแล้ว ต้องทําเหมือนปากพูดทุกอย่าง”
ผู้กํากับ “ถ้าเช่นนัน้ จะให้เชื่อได้หรือไม่ว่า”
“ข้อ 1.
เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
“ข้อ 2.
เจ้าจะช่วยเหลือผูอ้ ื่นทุกเมือ่ ”
“ข้อ 3.
เจ้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
ลูกเสือใหม่แสดงรหัสแล้วกล่าวว่า
“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า”
“ข้อ 1.
ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
“ข้อ 2.
ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมือ่ ”
“ข้อ 3.
ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ”
)ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคําปฏิญาณตนนี้ ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่ที่ออกมาปฏิญาณตนแล้ว
ให้ยกพลองมาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลองส่วนบนพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่
แล้วแสดงรหัส ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือที่อยู่ในบริเวณนั้น แสดงรหัสด้วย(
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ผู้กํากับ “เจ้าจงรักษาคํามั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญและ
เป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว”
5. เมื่อสิ้นคําผู้กํากับใน ข้อ 4. ให้รองผู้กํากับทั้งสองคนนําพลองและหมวกไปมอบให้ลูกเสือ
ใหม่
6. เมื่อลูกเสือใหม่รับพลองและหมวกเรียบร้ อยแล้ว นายหมู่สั่งว่า “ลูกเสือใหม่กลับหลังหัน ”
ลูกเสือใหม่รวมทั้งนายหมู่ทํากลับหลังหัน แล้วนายหมู่สั่งต่อ “ลูกเสือใหม่ ทําความเคารพลูกเสือเก่า
วันทยาวุธ” ทั้งลูกเสือใหม่และลูกเสือเก่าทําวันทยาวุธพร้อมกัน นายหมู่สั่ง “เรียบอาวุธ ” เมื่อทุกคน
เรียบอาวุธแล้ว
7. ผู้กํากับสั่งว่า “ลูกเสือใหม่ เข้าประจําหมู่ – วิ่ง” ให้นายหมู่พาลูกเสือใหม่วิ่งเข้าประจําที่ )ที่
เดิม(
8. เมื่อทุกคนได้ทําพิธีปฏิญาณตนหมดแล้ว ผู้กํากับจัดให้แถวหันหน้าไปทางกรุงเทพฯ ถ้าเป็น
กรุงเทพฯ ให้หันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง ผู้กํากับวิ่งไปอยู่หน้าแถว แล้วสั่ งว่า “ลูกเสือถวาย
ความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันทยา-วุธ” ลูกเสือทุกคนทําวันทยาวุธ ผู้กํากับกล่าวนําว่า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ” ให้ลูกเสือทุกคนในที่นั้นรับ “ไชโย” พร้อมกัน 3 ครั้ง แล้วจึง
สั่ง “เรียบ-อาวุธ” และสั่งแถวลูกเสือหันกลับที่เดิม แล้วจึงสั่งเลิกแถว
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต
2. กตัญํู
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

เสริมและพั
จกรรมลู
กเสืกอเสื
ทักอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
ตรี ที่ 4
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
ตรีญชัหลั
้นประถมศึ
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ภาคผนวก
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาคผนวก ก
แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต
ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ ําเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ
และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน
และเตรียมพร้อม
สําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต
องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้
3 ด้าน ดังนี้

องค์
ประกอบทั
กษะชีวิต
6 คู่ 3 ด้าน
hghjhgfgjjhgff
jhhgffdsdsds




ความตระหนัก
รู้ในตน
ความเห็นใจ
ผู้อื่น

จิตพิสัย

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

การสร้าง
สัมพันธภาพและ
การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์
พุทธิพิสัย

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์
ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข
ปัญหา

ทักษะพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต
1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพืน้ ฐาน
ของทุกองค์ประกอบ ได้แก่
- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว
- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่ยึด
ติดอยู่ในกรอบ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิจกรรมลู
จกรรมลูกกเสืออทัทักกษะชี
กษากประเภทลู
อสามัชั้นญประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือส่คู่มงเสริ
และพั
ฒนากิ
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกอเสืตรี
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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2. ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ มี 2 คู่ คือ
คู่ที่ 1 ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
คู่ที่ 2 เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุดด้อย
ของตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
- ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุค คลอื่นที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
- เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เช่น เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของตนเอง
เช่น ด้านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ
- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
ส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อ มของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คือ
คู่ที่ 1 การสือ่ สารและการสร้างสัมพันธภาพ
คู่ที่ 2 การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
คู่ที่ 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
- ทักษะการการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้
คําพูดและภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรู้สกึ นึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรูส้ ึกนึกคิด ความ
ต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ ีต่อกัน
- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีที่มีทางเลือกอยู่
นด้วยการวิ
เคราะห์
ข้อยเสีของแต่
ยของแต่
ละทางเลือ กเพื
อกเพื่ออ่ หาทางเลื
หาทางเลืออกที่ดีท่ีสุดและนํ
แล้ว จึง เริ่มจึต้งเริน ด้่มต้ว ยการวิ
เ คราะห์
ข้อ ดีขขอ้ ้อดีเสี
ล ะทางเลื
และน�าำไป
ไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ขอ้ ดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุ และนําไปปฏิบัติ
- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้วิธี
จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้
ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแก้ไข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเองอย่าง
เหมาะสม

งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออตรี
ชั้นหลั
ประถมศึ
174168 คู่มือคู่มส่ืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ

ทั ก ษะชี วิ ต ทั่ ว ไป เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม สํ า หรั บ ปั ญ หาทั่ ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน
ทั ก ษะชี วิ ต เฉพาะ เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ทั ก ษะชี วิ ต 12 องค์ ป ระกอบ ที่ มี เ นื้ อ หา
เกี่ยวกับการปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรองรับ

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ
ชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุ่ มเสี่ ยงต้อ งมีก ารสอนทั กษะชี วิ ตเฉพาะในแต่ ละปั ญหา มี ค รู ที่ ปรึ กษาและระบบดู แลช่ว ยเหลื อ
นั ก เรี ย นรองรั บ ส่ ว นเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาแล้ ว ใช้ ก ารดู แ ลใกล้ ชิ ด เพื่ อ หาทางแก้ ปั ญ หา ที่ เ หมาะสมเป็ น
รายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิจกรรมลู
จกรรมลูกกเสืออทัทักกษะชี
กษากประเภทลู
อสามัชั้นญประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือส่คู่มงเสริ
และพั
ฒนากิ
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกอเสืตรี
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ

งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออตรี
ชั้นหลั
ประถมศึ
176170 คู่มือคู่มส่ืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต

ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคติ
และทักษะ ทีจ่ ําเป็นในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู่ 12 องค์ประกอบ
ทักษะการดํารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกิจวัตรประจําวัน ในเรือ่ งพื้นฐานของ
ชีวิต มักเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น อาบน้ํา แต่งตัว ซักเสื้อผ้า ปรุงอาหาร
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก การจัดกระเป๋าเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ
ความเชื่อมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถูกใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกัน ทั้งในกิ จวัตรประจําวัน
ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่แยกส่วน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและใช้
ทักษะการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธ์ทดี่ ี
สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกั ษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอย่าง เช่น
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขัดแย้ง และ ความรุนแรง
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกันอุบัติเหตุ
การช่วยเหลือผูอ้ ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดํารงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟัน ซัก
เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ
ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิจกรรมลู
จกรรมลูกกเสืออทัทักกษะชี
กษากประเภทลู
อสามัชั้นญประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือส่คู่มงเสริ
และพั
ฒนากิ
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกอเสืตรี
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร

สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ่ ๆ คือ
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี จึงไม่มีทิศทางที่
แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้ ็อาจช้าเกินไป
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ ึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม
ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ ด็กต้องมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายคือลงมือปฏิบัติ และทางความคิดคือ
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน
การสอนทีย
่ ด
ึ ผูเ้ รียนเป็นศูนยก
์ ลาง
่ นร่วมทาง
• สร้างความรู ้ (Construction) กิจกรรมทีใ่ ห ้ผู ้เรียนมีสว
สติปัญญา ค ้นพบความรู ้ด ้วยตนเอง
ั
่ เสริมปฏิสม
ั พันธ์กับ
• ปฏิสมพ
ันธ์ (Interaction) กิจกรรมต ้องสง
ผู ้อืน
่ และแหล่งความรู ้ทีห
่ ลากหลาย
• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
่ นร่วม (Physical Participation) มีสว
่ นร่วมด ้านร่างกาย ลง
• มีสว
มือกระทากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ
• มีการประยุกต ์ใช ้ (Application)

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทักษะชีวติ 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์
และความคิดวิจารณ์
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 3
คู่ คือการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด
การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให้เกิดความเข้าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตร่ตรองทําความเข้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจ
ตนเอง และเข้าใจ/เห็นใจผู้อื่น
การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การทํางานสําเร็จได้รับคําชม ทําให้เกิดความภูมิใจและเห็น
คุณค่าตนเอง นําไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม
กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และนําไปสู่จุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชีวิต
จริง ว่าได้เกิดการเรียนรู้อะไรและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไร

งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออตรี
ชั้นหลั
ประถมศึ
178172 คู่มือคู่มส่ืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement)
่อง่อง
ตามคํานิยามของลู
ามของลูกกเสืเสืออโลก
โลกหมายถึ
หมายถึงงกระบวนการเรี
กระบวนการเรียยนรูนรู้และพั
้และพัฒฒนาตนเองอย่
นาตนเองอย่างต่
างต่อเนื
อเนื
หรับบเยาวชน
เยาวชนเพืเพื่อ่อสร้สร้างเยาวชนที
างเยาวชนที
ิตใจเสี
ยสละ
ผิดชอบ
ทิศตนแก่
สําหรั
่มีจ่มิตีจใจเสี
ยสละ
รับผิรับดชอบ
และอุและอุ
ทิศตนแก่
สังคมสังด้คม
วยวิด้ธวีกยวิ
ารลูธีการ
เสือ
ลูกเสือ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 )สพฐ.( หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา

ดกิ จ กรรมพัคฒคลนาผู
รี ยน 2522ร่างกาย
(สพฐ.)จิตหมายถึ
ส่วนหนึ่ง ตามแนวทางการจั
ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุ
ทั้ง้ เทางสมอง
ใจ และศีงกระบวนการทาง
ลธรรม เพื่อให้เป็น
กษาส่
วนหนึ่ง ซึ่งมุด่งี พัามฒไม่
นาสมรรถภาพของบุ
คคลงคม
ทั้งทางสมอง
ใจ และศีลธรรม
บุการศึ
คคลที
่มีความประพฤติ
กระทําตนเป็นปัญหาสั
และดํารงชีวร่ิาตงกาย
อย่างมีจิคตวามหมาย
และสุข
เพื่ อให้ เป็ น บุค คลที่ มี ค วามประพฤติ ดีง าม ไม่ ก ระทํา ตนเป็ นปั ญหาสัง คม และดํา รงชี วิต อย่า งมี
สบาย
ความหมาย และสุขสบาย

หลักการลูกเสือ (Scout principle)
หลักการลู
กเสือ (Scout principle)
หลักการลูกเสือโลกเน้นทีห่ น้าทีห่ ลัก 3 ประการ คือ

หลักการลู
เสือโลกเน้
นทีห่ น้ได้าทีแห่ ก่ลัการแสวงหาและดํ
ก 3 ประการ คือ าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย
1.หน้
าที่ต่อกพระเจ้
า/ศาสนา
1.หน้าาทีที่ต่ ต่ อ่ อผูพระเจ้
ได้ แ ก่ให้การแสวงหาและดํ
ชี วิ ต อย่
า งมี แคลสั
ุ ณ ค่งาคมและ
และ
2.หน้
้ อื่น ได้าแ/ศาสนา
ก่ การเคารพ
เ กีย รติ ช่ วยเหลื อผูา้ อเนิื่นนรวมถึ
ง การดู
สิความหมาย
่งแวดล้อม

2.หน้าาทีที่ต่ ต่อ่ อผูตนเอง
้อื่น ได้แได้
ก่ แการเคารพ
ให้เกียรติ้ ง ช่ด้วายเหลื
อผู้อื่น จิรวมถึ
การดูแลสัสังงคมและ
3.หน้
ก่ พั ฒ นาตนเองทั
นร่ า งกาย
ต ใจ งอารมณ์
คม และ
สิจิต่งแวดล้
อ
ม
วิญญาณ
3.หน้
า ที่ ต่ อกตนเอง
หลั
กการลู
เสือไทยได้
มี แ5ก่ข้อพัคืฒอนาตนเองทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
จิตวิญญาณ
1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 127
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
179
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

173

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ
3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method)
วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม
กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ
กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ
1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
3. ระบบหมู่ )กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน(
4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ
5. เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ / เกม
6. เรียนรู้จากการบริการผู้อนื่
วิธีการลูกเสือไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คือ
1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่
3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ
4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน
5. ระบบหมู่
6. การศึกษาธรรมชาติ
7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไร
วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้
งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออตรี
ชั้นหลั
ประถมศึ
180174 คู่มือคู่มส่ืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้












 
 

















 














 
 








































วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)
วัตถุประสงค์
คณะลูกเสือแห่งชาติ )พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8(
เพื่ อพั ฒ นาลูก เสือ ทั้ง ทางกาย สติปั ญ ญา จิ ต ใจ และศี ลธรรม ให้ เป็ นพลเมื องดี มี ค วาม

เพื่ อและช่
พั ฒ นาลู
อ ทั้ งสทางกาย
ปั ญ ญา จิคตคีใจและมี
และศี
ล ธรรมญให้
ป็ น พลเมื
ค วาม
รับผิดชอบ
วยสร้กาเสื
งสรรค์
ังคมให้เกิสติ
ดความสามั
ความเจริ
ก้าเวหน้
า ทั้ งนีอ้เงดี
พื่อมีความ
รับผิดขชอบ
และช่วยสร้
างสรรค์สังคมให้เกิดตามแนวทางดั
ความสามัคคีงและมี
ความเจริ
ญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบ
สงบสุ
และความมั
่นคงของประเทศชาติ
ต่อไปนี
้
สุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้ บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลักชสูาชี
ตรลูพกพิเสืเศษลู
อเสริกมเสืสร้อสํางทั
กษะชี
ตได้สามั
ใช้ขญ้อรุบั่นงใหญ่
คับคณะลู
วยการปกครอง
หลักสูตรและวิ
ารอง
สามัวิญ
และวิกสเสื
ามัอญแห่เป็งชาติ
นหลัวก่าด้และเพิ
่มเนื้อหา
หลั
ก
สู
ต
รและวิ
ช
าชี
พ
พิ
เ
ศษลู
ก
เสื
อ
สํ
า
รอง
สามั
ญ
สามั
ญ
รุ
น
่
ใหญ่
และวิ
ส
ามั
ญ
เป็
น
หลั
ก
และเพิ
่มเนื้่อระบุ
หาที่
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที
สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลู
เสือมแต่
ละประเภท
ดังนัก้นเสืชือ่อทัหน่
วยกิ
กรรม และจํ
วยกิจชักรรมของลู
เสือทแต่
คู่มือส่งกเสริ
และพั
ฒนากิจกรรมลู
กษะชี
วิตจในสถานศึ
กษาาลูนวนหน่
กเสือสารอง
้นประถมศึกกษาปี
ี่ 2 ละ 129
ประเภทจึงแตกต่างกัน

แผนการจัดกิจ กรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุ ดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น
ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิจกรรมลู
จกรรมลูกกเสืออทัทักกษะชี
กษากประเภทลู
อสามัชั้นญประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือส่คู่มงเสริ
และพั
ฒนากิ
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกอเสืตรี
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิด ชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้ง ใช้ระบบเครื่องหมายหรื อสัญลักษณ์ทางลูกเสือและ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิด ธรรมชาติ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะห์และการประเมิน เกมและการแข่งขัน การบําเพ็ญประโยชน์ การออกแบบกิจกรรมเพื่อให้
ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ สร้างองค์
ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อีกด้วย
เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ )ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ(
2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3.กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย
สํ า หรั บ กิ จ กรรมลู ก เสื อ ตามข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ การขอรั บ เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ ชั้ น พิ เ ศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัด กิจกรรมลูกเสือชุดนี้
คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้ จัดทําตารางหน่ว ย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสื อ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสํา คัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจั ด
กิจกรรม )เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์(

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ
2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออตรี
ชั้นหลั
ประถมศึ
182176 คู่มือคู่มส่ืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูก เสื อสามั ญ ลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ นใหญ่ แ ละลู ก เสื อ วิ สามั ญ รวมทั้ง สิ้ น 11 เล่ม โดยผ่ า นการประเมิ น
ปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก
4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้ องต้น และขั้น ความรู้ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับ การอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
5. จั ด ทํ า คู่ มื อ ฝึก อบรมวิท ยากรลู ก เสื อ เสริ ม สร้า งทั ก ษะชี วิ ต เพื่ อ ขยายผลในการสร้ า ง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ

ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิจกรรมลู
จกรรมลูกกเสืออทัทักกษะชี
กษากประเภทลู
อสามัชั้นญประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือส่คู่มงเสริ
และพั
ฒนากิ
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกอเสืตรี
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ภาคผนวก ข
กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ ทุก
ประการ แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่รอบด้าน
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาส
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
เพื่อนในกลุ่ม ทําให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง การออกแบบกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ และร่วมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียนมีดังนี้
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบข่าย เนื้อหา และวัตถุประสงค์
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย

ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการแสดงออก
แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ์ต่าง ๆ มา
เพื่อการเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์ต่างๆ ในโลก มี
มากเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้น
ลับหรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
1.1 สถานการณ์จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่นั้นแล้วนําประสบการณ์
แห่งความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการ
แสดงหรือกระทําให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝฺาสังเกตอยู่โดย
ตลอด
1.3 เล่านิทาน
งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออตรี
ชั้นหลั
ประถมศึ
184178 คู่มือคู่มส่ืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1.4 ละคร หุ่นจําลอง
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อใน
การเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การปั้นดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้
1.7 การโต้วาที
ฯลฯ
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น
จริง /เหตุการณ์จริง ในชี วิตประจํ าวั น ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่ งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่สํารวจ
และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่ อ การทํา
ปูมชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการ
เล่าเรื่อง ฯลฯ
3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่วมกันวิเคราะห์/ประเมิน สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น
การเปรียบเทียบคุณค่า การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ
4. การเล่นเกมและการแข่งขัน
4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นเกม ให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ เป็นต้น
4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น การ
ตอบปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝูรู้มากขึ้น ฯลฯ
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได้แก่
การจัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต้นไม้
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ

หลักการออกแบบกิจกรรม

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย มักเลือกใช้ กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน
และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
ต้องการ เช่น กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และ
ประเมินส่วนทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท
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2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพื่อให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความ
เชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของ
ตนเอง ที่แตกต่างจากคนอื่น ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลใน
กระบวนการกลุ่ม
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการทํา
ทักษะ นั้น ๆ เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห์จุดอ่อน ที่
มักจะทําทักษะนั้น ๆ ไม่สําเร็จ เป็นต้น
3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกต์ใช้ ได้แก่
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น
ประยุกต์ใช้โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การทํารายงาน ทําสรุปย่อ ฯลฯ
ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต้น
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น
ๆ ได้ ประยุกต์โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ
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ภาคผนวก ค
แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ
ให้โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดําเนินการสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคําสั่ง
ในนามโรงเรียน เมื่อทําการสอนแล้วให้จดั สอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จากนั้นให้ทําเรือ่ งขอ
อนุมัติผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ หรือผู้อาํ นวยการลูกเสือจังหวัด แล้วแต่กรณี ดังนี้
1. รายชื่อผู้เข้าสอบ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสือ ที่สอบได้ - ตก แต่ละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่ งหมายวิชาพิเศษ ส่งไปยังสํานักงาน
ลูกเสือเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้
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หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
ที่ ุุุุ../ุุุุุุุ.

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ
วันทีุุ่..เดือนุุุุุุุุุ.พ.ศุุุุ

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ / ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัด ุุุุุ..
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ
2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ )ถ้ามี(
ด้วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได้ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ ให้แก่ลูกเสือสามัญ จํานวน ุุุคน เนตรนารีสามัญ จํานวนุุ..คน
รวมทั้งสิ้น ุุุุคน ตั้งแต่วันทีุุุุ่.เดือนุุุุุุุุพ.ศ. ุุุุุ.ถึง วันทีุ่..
เดือนุุุุุุุุพ.ศุุุุุ.. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวนุุุุ.วิชา ดังนี้
1. วิชาุุุุุุุุุุ..
2. วิชาุุุุุุุุุุ..
3. วิชาุุุุุุุุุุ..
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ ขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

) ุุุุุุุุุุุุุุ. (
ผู้อํานวยการโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ.
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โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุ.
รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารีสามัญที่สอบวิชาพิเศษ
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)ุุุุุุุุุุ.(
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คําสั่งโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ..
ทีุุุุุุุ่./ุุุุุุุ.
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ
**********************************************
เพื่อให้การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จํานวนุุุุุุวิชา ของ
โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุุุ.ซึ่งดําเนินการสอบ ณุุุุุุุุุุุุ
ระหว่างวันทีุุุ่.เดือนุุุุุุุ.พ.ศ. ถึง วันทีุุุ่เดือนุุุุุุุพ.ศุุุ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทุกประการ จึงแต่งตั้งให้ผู้มนี ามต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ
1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
ประธานกรรมการ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
รองประธานกรรมการ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ุุุ. เดือน ุุุุุุุุุุุุุุ..พ.ศุุุุุุ.
)ลงชื่อ( ุุุุุุุุุุุุุุุุ..
)ุุุุุุุุุุุุุุุ...(
ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียนุุุุุุุุุุ.

งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออตรี
ชั้นหลั
ประถมศึ
190184 คู่มือคู่มส่ืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
ที่ ุุุุุุ./ุุุุุุุุ.

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ
วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุ..พ.ศุุ...

ขอรับรองว่า ุุุุุุุุุุุุุุ.เป็นลูกเสือโรงเรียนุุุุุุุุุุุ
สอบได้วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ที่ ุุุุุุ./ุุุุุ.ลงวันที่ ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
และได้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว โดยสอบได้วิชาพิเศษ ดังนี้
1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
9. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
)ลงชื่อ(ุุุุุุุุุุุุุุ.
)ุุุุุุุุุุุุุ(
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุ

ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิจกรรมลู
จกรรมลูกกเสืออทัทักกษะชี
กษากประเภทลู
อสามัชั้นญประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือส่คู่มงเสริ
และพั
ฒนากิ
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกอเสืตรี
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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การประชุมกองลูกเสือสามัญ
(1) พิธีเปิดประชุมกอง
1. การชักธงขึ้น
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับลูกเสือ
ยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว
1.2 ผู้กํากับเรียกแถว "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม
)มือแบทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาลําตัว แกว่งประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป
ครึ่งวงกลม(
1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม )ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือ
ของ ผู้กํากับ ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู้กํากับ ฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายยืนอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับ
ผู้กํากับ ฯ และนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการ
ยกข้อศอกซ้ายขึ้น มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นรอง
นายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย(
1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน
1.5 ผู้กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" )ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางข้าง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้ พลอง
ให้เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้พลองไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่
หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน(
1.6 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือขวามือ
และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้พลองเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อนมือลงมา
อยู่ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา
1.7 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงขึ้น" หมู่บริการฝากไม้พลองไว้กับคนข้างเคียง
แล้ว วิ่งออกไปพร้อมกัน )ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพื้น พร้อมกันนั้นยกมือ
ขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝูามือเข้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะ
ก้าวได้พอสมควร
1.8 ลูกเสือผู้ชักธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิด
เท้า แก้เชือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลูกเสือคน
ทางซ้ายมือ )ธงชาติอยู่ทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาติแตะพื้น
เป็นอันขาด( คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคนยืน
ตรง ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา จนกว่าธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา
งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1.9 ผู้ กํากับ สั่ง "กอง, วั นทยา-วุธ" ผู้กํ ากับและรองผู้กํ ากับลู กเสือ ทุกคน
วันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ )ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอไป
ข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วชี้แตะไม้พลองในร่องไหล่ขวา
1.10 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ
ชาติเชื้อไทย" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของ
ไทยทุกส่วน….." จนจบเพลง พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่
ยอดเสาอย่ า งช้ า ๆ ให้ เ ชื อ กตึ ง ส่ ว นคนทางขวามื อ ค่ อ ย ๆ ผ่ อ นเชื อ กให้ ธ งชาติ ขึ้ น และเชื อ กตึ ง
เช่น เดีย วกัน ผู้ชั กธงชาติ จะต้ องกะระยะว่ าพอเพลงชาติจบ ให้ ธงชาติถึ งปลายเสาพอดี เมื่อ เสร็ จ
เรียบร้อยแล้วลูกเสือคนทางขวามือรับเชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2
ก้าว และชิดเท้ายืนตรงผูกเชือกธง ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสอง
ยืนตรงวันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน )ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง( ลูกเสือทั้งสองกลับหลัง
หัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน และรีบนําไม้ พลองที่ฝากมาทําท่าวันทยาวุธอย่าง แข็งแรงและ
องอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง )การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย(
1.11 ผู้กํากับ สั่ง "เรีย บ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเร็ว
2. สวดมนต์
2.1 ผู้กํากับสั่ง ”ถอดหมวก“
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้ พลองมาไว้ระหว่างปลาย
เท้าทั้งสอง แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวกด้านหน้า
แล้วถอดหมวก พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท่าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไป
ทางซ้าย หน้าหมวกหันเข้าหาตัว ให้หมวกอยู่ระหว่างฝูามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ ผู้บังคับบัญชาทุก
คนถอดหมวกด้วย
2.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย นําสวดมนต์ย่อ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน )สวดนํา( "อรห สมมา สมพุทโธ ภควา" )สวดตาม(
"อรห สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ
3. สงบนิ่ง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" )ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางลําตัว แขน
เหยียดตรง พร้อมกับวางฝูามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน้าเล็กน้อย( สงบนิ่งประมาณ 1 นาที
3.2 ผู้กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน้าขึ้น สวมหมวก แล้วใช้มือขวาจับไม้
พลอง มาอยู่ในท่าตรง
3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู้กํากับก้าวเดินไปยืนตรงที่หน้าเสา
ธงเช่นเดิม
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มและพั
ฒนากิจกรรมลู
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ โดยมีข้อเสนอแนะ
ในการตรวจ ดังนี้
ก. ถ้า เป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่อ งความสะอาด
สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน
ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะ
ถูกตําหนิแก่คนพบเห็นได้
4.1 รองผู้กํากับ
4.1.1 ผู้กํ า กั บสั่ ง "รองผู้ กากั บ ตรวจ เชื อ ก " รองผู้กํ า กั บ ทุก คนวิ่ ง
ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรองผู้
กํากับลดมือลง )รองผู้กํากับวิ่งไปทําความเคารพผู้กํากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี อย่า
ทําความเคารพพร้อมกัน( รองผู้กํากับวิ่งไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที
4.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" )รองผู้กํากับรับการ
เคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ( นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวถอย
หลัง 1 ก้าวและชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ"
4.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่
เป็นคนแรก
4.1.4 รองผู้กํากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและ
คน ต่อ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้พลองขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา
1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้ พลองลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู้กํากับ
ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสือและรองผู้กํากับ
ลูกเสือเดินย้อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วันทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณ
ครับ" )ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป( รองผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่
สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ, พัก"
4.2 นายหมู่ตรวจ
ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นต้องให้นายหมู่
ตรวจแทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของ
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ตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจ
แบบรองผู้กํากับ ในข้อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู้กํากับทุกประการ
4.3 การรายงานการตรวจ
4.3.1 รองผู้กํากับรายงาน
ขอบ ณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อย
เมื่อนายหมู่ลูกเสือของคุ
แล้ว รองผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อ มกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า "ข้าพเจ้าได้รั บ
มอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจ เชือก หมู่ ปรากฎว่า และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จ
แล้ววิ่งกลับมาด้านหลังเสาธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป )รองผู้กํากับเมื่อตรวจเสร็จ
แล้วให้รายงานผลการตรวจได้เลย ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน(
4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน
เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง
โดยหันหน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่
ลูกเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว
ตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่
ลูกเสือหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยู่ในท่าตามระเบียบพัก ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของแถว
ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก
นายหมู่ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจ เชือก หมู่
ปรากฎว่า และได้แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว , ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรียบอาวุธ
ถอยกลั บเข้า ที่ แล้ วทําวั นทยาวุธ แล้วเรีย บอาวุ ธ , ตามระเบียบพั ก นายหมู่ ค นอื่น ๆ ให้ปฏิบั ติ
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่
ทุกคนทําวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รอง
นายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม
5. แยก
ผู้กํากั บสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุก คนขวาหัน แล้วแยกไปปฏิบั ติ
กิจกรรมอื่นต่อไป
(2) เกม-เพลง
เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ
ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ์ดี
น้ําใจ นักกีฬา การรักหมู่ค ณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว ทุกครั้งที่ มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่นเกมเพือ่ บริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไปใน
ตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลาย
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อารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรื อร้องพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็น
การส่งเสริมความสามัคคี
(3) การสอนตามเนื้อหา
ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ
สอน ในแต่ละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล้ว
มีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือและความ
เหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล้วแต่
เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้
การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน
การฝึ ก ลู ก เสื อ ตามฐานต่ า ง ๆ นั้ น ให้ จั ด ฐานแต่ ล ะฐานเป็ น วงกลมหรื อ รู ป เหลี่ ย มมี
ศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้าสู่
ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ
มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดินทางมาก ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่
การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา ฉะนั้น ผู้อยู่ประจํา
ฐาน )วิทยากร( จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปล่อย
ตัวแล้ว จะเข้
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เคลืวอ่ เคลื
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ามนายหมู
ไ่ ด้เลย่ได้เลย
การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละ
หมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเอง
เท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่
ไปหาลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน
1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน
ตรงหน้าผู้ประจําฐาน นายหมู่นสังั ่ "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวเข้าไป
หาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว ทําวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ"
รายงานเสร็จทําเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว้ให้เหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง
"เรียบ-อาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" )ช่วงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" ก่อนก็ได้(
จากนั้น ผู้ประจําฐานจะเริ่ มสอนหรือฝึ ก ทางที่ดีผู้ป ระจํา ฐานควรจะสั่ ง "ตรง" และสั่ ง
"พักแถว" ก่อนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือย่อมอยู่ ในท่าพักตาม
ระเบียบไม่ได้
สําหรับผู้ประจําฐานเมื่อนายหมู่สั่ง "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และก็
ค้างอยู่อย่างนั้นจนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรียบอาวุธ ผู้กํากับ
จะลดมือลงพร้อมกันตอนนี้ )มิใช่คอยลดมือลงพร้อมลูกเสือในแถว(
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2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่
การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู้กํากับหรือผู้สอนวิชาอาจสั่ง
ให้ ลูกเสือรวมอาวุธไว้ ให้นําติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่นําอาวุธไป
เฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถนําพลอง ไม้พลอง จํานวนหลายร้อยอันไปได้
กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมู่นั้นเมื่อตรงแล้วให้ทําวันทยาวุธ -เรียบ
อาวุธ ก้าวเข้าไปหาผู้ประจําฐาน 1 ก้าว แล้วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ แล้ว
ถอยหลั ง เข้ า ที่ ใ นแถวอยู่ ใ นท่ า ตรงเหมื อ นลู ก หมู่ แล้ ว สั่ ง "ตามระเบี ย บ-พั ก " ทั้ ง นี้ ไม่ ต้ อ งทํ า
วันทยาวุธอีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยู่ใน ท่าตรงเหมือนลูกหมู่แล้ว
สําหรับผู้ประจําฐาน ให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ พร้อมกับลูกเสือในแถวเคารพด้วย
ท่าตรง และวันทยหัตถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จึงเอามือลงพร้อมกับนายหมู่เรียบอาวุ ธ
ตอนรายงานจบ
3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด
นายหมู่จะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยหัตถ์
ลดมือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการฝึก
แล้วครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตาม
ระเบียบ-พัก" )ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องทําวันทยหัตถ์อีก(
สําหรับผู้ประจําฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือเคารพด้วยท่า
ตรง ทําวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่
4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจําฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ
หลายหมู่ หากจะให้ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยูเ่ ป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่
กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน ให้ทําเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจําฐานเข้าไป
ลูกเสือก็ทําความเคารพ โดยผู้กํากับจะแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า
"ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก"
แต่ถ้าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ )หลายหมู่( ก็สั่งว่า "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นายหมู่
ทุกคนที่มีอาวุธอยู่แล้ว เมื่อตรงแล้วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไม่มีใครสั่ง
สําหรับผู้ประจําฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา )วันทยหัตถ์ ลด
มือลงเลย เพราะไม่มีการรายงาน( จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน
5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกคําสั่งว่า "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ )นายหมู่คนเดียว
กล่าวว่า "ขอบคุณ-ครับ"( เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า"
แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง )ตนเองทําวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า
"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ"( ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า"
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(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ผู้กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมต่าง ๆ
โดยที่ ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็น
กันเอง เพื่อให้ลูกเสือเกิดความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญํู
(5) พิธีปิดประชุมกอง
1. นัดหมาย
1.1 ผู้กํากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้กํากับลูกเสือ
ทุกคนยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว
1.2 ผู้กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม
)มือแบทั้งสองข้าง เหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝูามือเข้าหาลําตัว แกว่งแขนประสานกันด้านหน้าช้า ๆ
เป็นรูป ครึ่งวงกลม(
1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข้าแถวรูปครึ่งวงกลม )ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้า ยของ
ผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ
ลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็น จุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการ
ยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นนาย
หมู่ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย(
1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" )ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยูใ่ นท่าตรง
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน(
1.5 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" )ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซ้ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ
ไม้พลองให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้วดัน ไม้พลองไปข้างหน้า เฉียงไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา มือ
ซ้ายไพล่หลัง โดยตัวมือแบตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน
1.6 ผู้กํากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียมอุปกรณ์
ในการฝึกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อนลูกเสือ เตรียมเชือก
2. ตรวจ
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะ
ลูกเสือ จะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกตําหนิแก่ผู้ที่พบเห็นได้
2.1 รองผู้กํากับตรวจ
2.1.1 ผู้กํากั บสั่ง "รองผู้กากั บตรวจเครื่ องแบบ" รองผู้กํ ากับทุ กคนวิ่ ง
ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง เมื่อรอง
ผู้กํากับลดมือลง รองผู้กํากับวิ่งไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที
2.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว
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วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" )รองผู้กํากับรับการเคารพ
ด้ ว ยวันทยหั
ทยาหั
ลง ่อเมืนายหมู
่ อ นายหมู
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ท� ำ วันธทยาวุ
ง่ ลู ก เสื่ตอ่ ในหมู
ไป
ง 1 ง ก้1าวก้และชิ
ดเท้าดกลั
ในท่นาตรง
าวันทยาวุ
และสัธ่งลูและสั
กเสือในหมู
ไป "เรี่ ตย่ อบ“เรี
อาวุยธบอาวุ
" ธ”
2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น
คนแรก โดยมข้
มี อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้
การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้
1) หมวก
ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง
เวลา
สวมหมวกให้ตตรงหน้
ราหน้าาหมวกอยู
หมวกอยู่เหนื
่เหนืออคิคิ้วว้ ซ้ซ้าายย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีศรีรษะ
เวลาสวมหมวกให้
ษะ และสวมปิ
และสวมปิดดไรไร
ผมทั้งหมด
2) เสื้อ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ
กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทั้งสองข้าง กึ่งกลาง
กระเป๋า มีจี บ จี บอยู่ในแถวยืน ถึงปากกระเป๋า เครื่อ งหมายนายหมู่ มีแถวผ้ าสีเ ลือดหมู่ กว้า ง 1.5
เซนติเมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ
2 แถบ ติดอยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย กระเป๋ามีปก
รูปมนกลางแหลม เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลาย
อินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติ ดต่ํากว่าไหล่ข้างขวา 1
เซนติเมตร แผ่นปฺายบอกชื่อกลุ่ม กอง ติดอยู่กลางปฺายชื่อโรงเรียน )ตัวขาวพื้นแดง( ส่วนเครื่องหมาย
หมู่ทําด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป สีตามสีประจําหมู่
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุมเสื้อกลัดหมด
ผ้าผูกคอเป็นรูปสามเหลี่ยมม้วนพับตามแนวทะแยงให้เรียบ ม้วนเหลือชายประมาณหนึ่ง ฝูามือ ให้รอย
พับอยู่ด้านใน รวบชายผ้าผูกคอไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ปลอก ห่างจาก
คางระยะ 1 กํามือของตนเอง สายนกหวีดสีเหลืองสวมทับผ้าผูกคอ เก็บนกหวีดไว้กระเป๋าซ้าย
3) กางเกง
สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาห่างจากกึ่งกลางสะบ้าหัวเข่า 5
เซนติเมตร มีกระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าที่ผ่ามีซิปซ่อนไว้ข้างในและรูดซิปเรียบร้อย เวลาสวมเอา
ขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด้วย เข็มขัดสีน้ําตาลแก่ หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีทอง ต้องขัดให้
สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร์เดอลีส์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ตรงส่วนล่างของ
กรอบมีคติพจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็มขัดห้อยยาน
4) ถุงเท้า
ถุ ง เท้ า ยาวสี ก ากี มี ส ายรั ด ถุ ง กั น ย่ น เวลาสวมให้ พั บ ขอบอยู่ ใ ต้ เ ข่ า ประมาณ 5
เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง
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5) รองเท้า
รองเท้าสีน้ําตาล ทําด้วยหนังหรือผ้าใบก็ได้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูกแข็งแรง
และผูกด้วยเงื่อนพิรอด รองเท้าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม
2.1.4 เมื่อรองผู้กํากับตรวจด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สั่ง "กลับหลังหัน"
เพื่อตรวจด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้กํากับตรวจความเรียบร้อยด้านหลัง เช่น
เชือกผูกรัด หมวกทรงอ่อน ผ้าผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้อออกนอกกางเกง หรือไม่
2.1.5 เมื่อ รองผู้ กํา กับ ตรวจนายหมู่ ด้า นหลัง เสร็จ เรีย บร้ อยแล้ ว รองผู้
กํากับสั่ง "กลับหลังหัน" รองผู้กํากับสั่งต่อไป "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือด้านหน้า ตรวจลูกเสือ
คนแรกและคนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู้กํากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้า
ซ้ายไปอย่างอย่างแข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้พลองขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้า
ขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้พลองลงกับพื้น ยืนในแนว
เดียวกับรองผู้กํากับ ก้าว 1 ก้าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่ด้านหน้า
ทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การเรียนการ
สอน จะไม่เดินอ้อมหลัง
เมื่อตรวจด้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจด้านหลังต่อไป การเดินตรวจด้านหลังให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ
ด้านหลังเสร็จ ทุกคนแล้ว รองผู้กํากับและนายหมู่กลับมายืนที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่ยืนตรงสั่ง
"วันทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" )ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป( รองผู้กํากับรับการ
เคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก"
2.2 นายหมู่ตรวจ
ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู้กํากับไม่มาจําเป็นให้นายหมู่ตรวจ
แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3
ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังมายืนแทนที่นายหมู่ และทําหน้าที่นายหมู่ และทําการตรวจแบบรองผู้
กํากับทุกประการ
2.3 การรายงานการตรวจ
2.3.1 รองผู้กํากับรายงาน
เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รอง
ผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้กากับให้
ไปตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลังเสา
ธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป
2.3.2 นายหมู่รายงาน
นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หัน
หน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อย
แล้ว นายหมู่ทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้กํากับพร้อมกัน ห่างจากผู้กํากับ
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ประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู้กํากับยืนกึ่งกลางของ
แถว
ผู้กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่หมู่บริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่
ยืนตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้กํากับ วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าว
รายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้กากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่ …..ปรากฏว่า…..
และได้แนะนาให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว , ครับ" นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติเ ช่นเดียวกัน
จนกระทั่ง การรายงานผลการตรวจเสร็ จเรี ยบร้ อย ผู้ กํากั บสั่ง "กลับที่ เดิม -วิ่ง" นายหมู่ ทุกคน
วันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมู่ของตนในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่
วิ่งอ้อมกลับหลังมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม
3. ชักธงลง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ้ายมือ
หันหน้าเข้าหาเสาธง
3.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการฝากไม้พลองกับ
ลูกเสือ คนถัดไป วิ่งออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว
วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือทางขวามือก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิดเท้า แก้เลือกธง
แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และ
3.3 ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุก
คนวันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ ปล่อย
เชือก เชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือทาง
ขวามือรับเชือกจาก ลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชิดเท้า ผูกเชือกธง แล้ว
ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงทําวันทยหัตถ์และลดมือลง
พร้อมกัน )ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง( กลับหลังหันวิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน แล้วรีบ
นําไม้พลองที่ฝากไว้มาทําวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง
3.4 ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เดิมโดยเร็ว
4. เลิก
4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล้วก็ยังยืนอยู่ในท่าตรง
4.2 ผู้กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวาหัน
พร้อมกัน เดินออกนอกแถว
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การประชุมนายหมู่ลกู เสือสามัญ
ที่ประชุม
การจัดทีป่ ระชุมนายหมู่
1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มโี ต๊ะหมูบ่ ชู า มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลปัจจุบนั กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
องค์พระผูพ้ ระราชทานก�ำเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอดร์ด เบเดน เพาเวลล์
2. โต๊ะประชุม ควรจัดให้มเี ก้าอี้ประชุมตามจ�ำนวนของนายหมู่ และจัดทีน่ ัง่ เป็ นพิเศษส�ำหรับ
ผูก้ ำ� กับหรือรองผูก้ ำ� กับทีจ่ ะเข้าประชุมด้วยในฐานะทีป่ รึกษา โดยจัดให้นงอยู
ั ่ ท่ างซ้ายของประธาน
3. การจัดทีน่ งั ่ จะต้องก�ำหนดไว้ให้ทราบ โดยมีการเขียนป้ ายหรือเครือ่ งหมายแสดงไว้ ณ ทีน่ นั ้ ๆ
เช่น ประธาน เลขานุการ หมูส่ งิ โต หมูเ่ สือ หมูน่ กหัวขวาน ฯลฯ และผูก้ ำ� กับลูกเสือ
4. ผูเ้ ข้าประชุม
		 - นายหมูท่ กุ หมู่ ถ้านายหมูไ่ ม่อยูใ่ ห้รองนายหมูเ่ ข้าประชุมแทน
		 - ผูก้ ำ� กับลูกเสือ ถ้าผูก้ ำ� กับไม่อยูใ่ ห้รองผูก้ ำ� กับเข้าประชุมแทน
		 - ผูท้ รงคุณวุฒทิ ก่ี องลูกเสือเชิญมาเพือ่ แนะน�ำการเป็ นครัง้ คราว
		 - การเลือกประธานและเลขานุการ
5. การเข้า ห้อ งประชุม เลขานุ ก ารจะเป็ น ผู้เ ข้า ก่ อ นแล้ว จึง เชิญ นายหมู่ต่ า ง ๆ เข้า ประชุม
จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็ นคนสุดท้ายผู้ท่เี ข้าประชุมก่อนที่จะเข้านัง่ จะต้องไปไหว้พระพุทธรูป
(ยกเว้นผูท้ น่ี บั ถือศาสนาอืน่ มิใช่ศาสนาพุทธ ให้แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ได้เลย)
และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ตามล� ำดับ
เสียก่อน โดยวิธวี นั ทยหัตถ์ แล้วจึงไปนังยั
่ งทีข่ องตน ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียนและกราบทีห่ น้าพระ)
6. การเปิ ดประชุม เป็ นหน้าทีข่ องประธานทีจ่ ะกล่าวเปิ ด โดยลุกขึน้ ยืนหันหน้าเข้าสู่ทป่ี ระชุม
ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้ าท�ำมุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า
“บัดนี้สมาชิกของทีป่ ระชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิ ดการประชุม ขอให้สมาชิกทัง้ หลายได้ใช้สทิ ธิ
และเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถอื ว่าการประชุมนี้เป็ นความลับไม่เปิ ดเผย” เมือ่ ประธาน
กล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกทีเ่ ข้าประชุมยืนพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาขึน้ แสดงรหัสลูกเสือ
แบบให้คำ� ปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็ นความลับ เว้นไว้แต่
จะได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม” เสร็จแล้วประธานนังลง
่ สมาชิกนังลงพร้
่
อมกัน จากนัน้ จึงให้ดำ� เนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
7. การพูดในทีป่ ระชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมือ่ ประธานอนุญาต จึงจะพูดได้ เมือ่ เวลา
พูดให้นงั ่ ไม่ตอ้ งยืน (และจะต้องพูดกับประธานทุกครัง้ )
8. การนัดหมาย เรียกประชุม เป็ นหน้าทีข่ องเลขานุการทีจ่ ะแจ้งนัดหมายไป
9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็ นหน้าทีข่ องเลขานุการโดยประสานงานกับประธาน
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10. เรื่องทีจ่ ะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบใน
จัดท�ำก�ำหนดรางวัล กองลูกเสือของตน การฝึ กอบรม การให้ การลงโทษ การเงิน การอยู่ค่ายพักแรม
และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็ นต้น
11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผย
เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุม
12. การจดรายงานการประชุม เป็ นหน้ าที่ของเลขานุ การจะต้องเป็ นผู้จดและจัดท�ำรายงาน
การประชุมบันทึกลงในสมุดและท�ำส�ำเนาแจ้งให้ผเู้ ข้าประชุมทราบ
13. ผูด้ �ำรงต�ำแหน่ งประธานทีป่ ระชุมนายหมู่ เป็ นบุคคลทีผ่ กู้ �ำกับแต่งตัง้ จากนายหมู่ทน่ี ายหมู่
ส่วนมากเห็นชอบด้วย
14. เลขานุการของทีป่ ระชุม ประธานทีป่ ระชุมเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ จากนายหมู่ โดยให้นงอยู
ั ่ ท่ างซ้ายของ
ประธาน เลขา ฯลฯ จะเป็ นผูเ้ ผชิญนายหมูเ่ ข้าทีป่ ระชุมนายหมูท่ ลี ะคนจนถึงประธานแล้วจึงเชิญผูก้ �ำกับฯ
เป็ นคนสุดท้าย เลขาฯ มีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและมติของทีป่ ระชุม
15. ผูก้ �ำกับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มสี ทิ ธิยบั ยัง้ การกระท�ำใด ๆ
ทีผ่ กู้ ำ� กับฯ เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ทำ� ไปตามข้อตกลงของทีป่ ระชุมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึน้ ได้
16. การปิ ดประชุม ประธานจะลุกขึน้ ยืนหันหน้าเข้าสูท่ ป่ี ระชุม ยืน่ มือขวาออกไปข้างหน้าท�ำมุม
ประมาณ 45 องศา แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิ ดการประชุม” แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ
แล้วกล่าวว่า (ประธานท�ำวันทยหัตถ์ตอบ) เมือ่ ประธานกล่าวจบให้นายหมูท่ ุกคนลุกขึน้ ยืนท�ำวันทยหัตถ์
แก่ประธาน
17. โดยปฏิบตั ิ ประธานและนายหมู่ การออกจากห้องประชุม ตามล�ำดับดังนี้ คือ ทีป่ รึกษา พิธกี าร
เช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุมเลขานุการเป็ นคนสุดท้าย
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วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่

(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม)
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู่
ครั้งที่........ / ........
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ ................................................
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ )ถ้ามี(
2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่...................../ .....................
3 เรื่องที่สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งก่อน )ถ้ามี(
4 เรื่อง...................................... )เป็นเรื่องที่จะประชุมพิจารณากันในการประชุม ถ้ามีหลาย
เรือ่ ง ก็ใส่ วาระที่ 5 ที่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม( วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ )ถ้ามี(
5 หรือวาระอันดับสุดท้ายนี้เป็นวาระทีก่ ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น ภายหลังทีไ่ ด้กําหนด
ระเบียบวาระไปแล้ว จะได้นํา มาเข้ามาพูดในที่ประชุมได้

204 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
198 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่
ครั้งที่...................../ .....................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........
ณ ....................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
ฯลฯ
ผู้ไม่มาประชุม )ถ้ามี(
เปิดประชุมเวลา....................... น.
ประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อ ไป
วาระที่ 1 เรื่อง.........................................
ประธานเสนอว่า ที่ประชุม
)มีมติหรือ ตกลงอย่างไร(
ฯลฯ
ปิดประชุมเวลา........................ น.
)ลงชื่อ(..................................ผู้จดรายงานการประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว
)ลงชื่อ(..................................ประธาน
)ลงชื่อ(..................................นายหมู่ หมู่.................
)ลงชื่อ(..................................รองนายหมู่ หมู่............
ฯลฯ

ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิจกรรมลู
จกรรมลูกกเสืออทัทักกษะชี
กษากประเภทลู
อสามัชั้นญประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือตรี
คู่มือส่คู่มงเสริ
และพั
ฒนากิ
ษะชีวิตวในสถานศึ
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสืกอเสืตรี
ที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(ตัวอย่างบัญชีลงชื่อผู้เข้าประชุม)
รายชื่อผู้เข้าประชุมนายหมู่
ครั้งที่........./............. วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........
ณ .........................................
ชื่อ – สกุล
ลายเซ็น
ตําแหน่ง
ประธาน
นายหมู่ หมู่..........
รองนายหมู่ หมู่.............
นายหมู่ หมู่..........
รองนายหมู่ หมู่.............
ฯลฯ

เลขานุการ

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่

งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัญ
กสูตรลูกกเสืษาปี
อตรีที่ 4
มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออตรี
ชั้นหลั
ประถมศึ
206200 คู่มือคู่มส่ืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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2525.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่
4–6 (ลูกเสือสามัญ),2533 .
กรมพลศึกษาประจําเขตการศึกษา 8. นิทานที่เป็นคติสอนใจ. มปท : )เอกสารอัดสําเนา(., 2537.
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธรณสุข. คู่มือวิทยากรฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันเอดส์
พิมพ์ครั้งที่ :. ท.ป.ม, ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 1 สิงหาคม 2541.
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส.
พิมพ์ครั้งที่ : .ท.ป. น.พ. อนันต์ อุ่นแก้ว บรรณาธิการ 1 มิถุนายน 2544.
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลาง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.
คณะกรรมการลูกเสือฝูายพัฒนาบุคลากร สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ. คู่มือการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้ฝึกอบรมวิชาผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ
Assistant Leader Trainers course) (A .L.T.C .) โรงพิมพ์ สกสคลาดพร้าว, 2551.
จิราวุช คุ้มจันทร์. เกม. มปท : เอกสารอัดสําเนา. นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์/, 2547.
มณฑานี ตันติสุข, หนังสือผู้หญิงอัศจรรย์. http://www.nantbook.com/webboard/detail.php?qID=116.
เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีดีง่ายนิดเดียว แค่รู้จักตัวเองดีดี, สืบค้นเมือ่ วันที่ 24
มีนาคม 2553
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย. คู่มืออบรมวิทยากร การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้น
ทักษะชีวิต, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย. 2553.
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549.
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ. 2552.
องค์การค้าของ สกสค, 2552.
สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ
ปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2525.
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534.
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โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2534.
อุบลวรรณ แสนมหายักษ์. เพลงลูกเสือ. เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง )เอกสารอัดสําเนา( : , 2539.
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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 "สุภาพบุรุษ”, สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553
http://www.navyscoutclub.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687830
http//:www.rdpb.go.th/RDPB/Front/Projects/RDPBImportantProject.aspx
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http//:122.155.0.105/~scout/modules/news/article.php?storyid=7
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โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
โครงการลูกเสืดอาเนิเสริ
มสร้างทักษะชีวิต
นการโดย
ดาเนินการโดย

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ส154
านักศาลาวชิ
งานลูกรเสืาวุอธแห่แขวงวั
งชาติงใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัศาลาวชิ
พท์ 0-2219-2731
0-2219-2108
154
ราวุธ แขวงวัโทรสาร
งใหม่ เขตปทุ
มวัน กรุงเทพฯ 10330
website
:http//:www.scoutthailand.org
โทรศั
พท์ 0-2219-2731
โทรสาร 0-2219-2108
website : http://www.scoutthailand.org
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กษาธิการ ถนนราชดํกาษาขั
เนินนอก
สกระทรวงศึ
านักงานคณะกรรมการการศึ
้นพื้นเขตดุ
ฐาน สิต
กรุงเทพฯ ก10300
กระทรวงศึ
ษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต
โทรศั
พท์ 10300
0-2288-5511
กรุ
งเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2288-5511
website
: http://www.obec.go.th
website:http//:www.obec.go.th
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สอาคารศู
านักงานกองทุ
บสนุน99/
การสร้
างเสริพมลีสุแขวงทุ
ขภาพ ่งมหาเมฆ 8
นย์เรียนรูน้สสนั
ขุ ภาวะ
ซอยงามดู
อาคารศู
ย์เรียนรู้สกรุ
ขุ ภาวะ
ซอยงามดู
พลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
10120 นเขตสาทร
งเทพฯ99/8
โทรศั
พท์ 0-2343-1500
เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2343-1500
โทรสาร 0-2343-1501
website:http//:www.thaihealth.or.th
โทรสาร 0-2343-1501 website : http://www.thaihealth.or.th
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
สมาคมวางแผนครอบครั
แห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จวพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
ในพระราชู
สมเด็จพระศรีนเขตจตุ
ครินทราบรมราชชนนี
ถนนวิ
ภาวดีปรังถัสิมตภ์แขวงลาดยาว
จกั ร 44 ซอยวิภาวดีรังสิต 8
80 ซอยวิ
รังสิต 44กรุถนนวิ
าวดีรัง0สิโทรสาร
ต แขวงลาดยาว
เขตจตุ5130
จกั ร
โทรศัภพาวดี
ท์ 10900
งเทพฯภ-9412320-2561กรุ
งเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-941-2320
0-2561-5130
website
:http//:www.ppat.or.th
E-mail โทรสาร
:info@ppat.or.th
website : http://www.ppat.or.th E-mail : info@ppat.or.th
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สสํานัานักกการลู
กเสืดกระทรวงศึ
อ ยุวกาชาดและกิ
จการนั
กเรียนกษาธิการ
งานปลั
กษาธิการ
กระทรวงศึ
สําถนนราชดํ
นักปลัดกระทรวงศึ
การ
าเนินนอกกษาธิ
เขตดุการ
สิต กระทรวงศึ
กรุงเทพฯ กษาธิ
10300
ถนนราชดํ
นนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์าเนิ
0-2282-0850
โทรศั
พท์ 0-2282-0850
website
:http//:www.srs.moe.go.th
website : http://www.srs.moe.go.th
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสารองเสริมสร้างทักษะชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

210

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

191
203

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

