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ค ำนิยม 

นับว่าเป็นโอกาสและประโยชน์ที่ส าคัญ อีกเรื่องหนึ่งที่ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตต ารา 
ในลักษณะคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้ขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับปัญหาตามวัยและพัฒนาการของผู้เรียน และมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน เข้ากับวิธีการ
ลูกเสือ ครู อาจารย์ ผู้ก ากับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ จะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก าลังก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ดังนั้น ความถูกต้องและชัดเจนในเรื่องการจัด
กิจกรรมลูกเสือ จึงเป็นต าราและคู่มือทางการวิชาการ ส าหรับกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจะใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรอบรู้ สามารถช่วยตนเองได้ อันจะเป็นแรงผลักดันให้การศึกษาของ
ประเทศไทยมีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และอารยประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก ขอขอบคุณ
และให้ก าลังใจต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาเล่มนี้ทุกท่าน ที่ได้เสียสละ ก าลังความคิด จนท าให้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการลูกเสืออย่างมาก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายการณุ สกุลประดษิฐ)์

ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
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 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับ
ครูผู้สอน ลูกเสือ เนตรนารี ที่จะใช้ส าหรับวางแผนการสอน การวัดและการประเมินผู้เรียน จัดท าขึ้นโดยมี
เป้าหมายส าคัญ คือ เสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ส าหรับ
ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นหลักการในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นตาม
ความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน ตามบริบทแต่ละภูมิภาค 
 หลักส าคัญของเอกสารชุดนี้ นอกเหนือจากเสนอแนวทางด้านเนื ้อหาสาระส าคัญ วิธีสอน  
ที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแบบทดสอบ วิธีทดสอบ แล้วยังสามารถต่อยอดทางความคิด
ของครูผู้สอนได้ เนื่องจากเป้าหมายที่ต้องการคือ การน าเอากระบวนการลูกเสือมาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการท ากิจกรรมอย่างครบวงจร เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามกระบวนการของลูกเสือ จึงเชื่อได้ว่า หากผู้เรียนเข้าใจและปฏิบัติได้แล้ว จะเป็นคนดีในสังคมต่อไป 
 ขอขอบคุณ ผู้ร่วมด าเนินการในการจัดท าคู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต 
ในสถานศึกษาทุกภาคส่วน ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการท าเอกสารชุดนี้จนส าเร็จเรียบร้อย สามารถเผยแพร่ได้ 
ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในที่สุด 
 
 
 
 
      นายประเสริฐ บุญเรือง 

      รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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คำ�นำ�

 ส�านักการลูกเสอืยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน ส�านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั

สมาคมวางแผนครอบครวัแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  

พฒันาโครงการสง่เสรมิและพฒันากจิกรรมลกูเสอืทกัษะชวีติในสถานศกึษา มวีตัถุประสงคเ์พือ่เสรมิสรา้ง 

ทกัษะชวีติใหเ้ดก็และเยาวชนในสถานศกึษาดว้ยกระบวนการลกูเสอื โดยใหเ้ดก็และเยาวชนลงมอืปฏบิตัิ

ดว้ยตนเอง ในการท�ากจิกรรมอยา่งครบวงจร ตัง้แต่การศกึษา วเิคราะห ์วางแผน ปฏบิตัติามแผน ประเมนิ 

และปรบัปรงุการจดักจิกรรม รวมถงึการท�างานเป็นระบบหมูต่ามกระบวนการลกูเสอื ซึง่กจิกรรมดงักลา่ว

เป็นการพฒันาความเป็นมนุษยแ์บบองคร์วม ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม และสตปัิญญา ท�าใหเ้ดก็และ

เยาวชนมรีะเบยีบวนิยั มจีติส�านึกในการท�าความดเีพือ่ท�าประโยชน์ใหก้บัครอบครวั ชุมชน สงัคม และ

ประเทศชาต ิต่อไป

 เริม่จากการศกึษาความเป็นไปได ้ ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ  

จดัประชมุผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้นลกูเสอื ดา้นทกัษะชวีติ รวมทัง้ดา้นการพฒันาเดก็และเยาวชน เพือ่ก�าหนด

กรอบโครงสรา้งหลกัสตูรลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ ทีส่อดคลอ้งกบัปัญหาตามวยัและพฒันาการดา้นต่าง ๆ  

ของลกูเสอืแต่ละประเภท

 คู่มือการจดักิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทกัษะชีวิต ฉบับทดลอง สมาคมวางแผนครอบครวั 

แหง่ประเทศไทยฯ ไดเ้ริม่ใชใ้นปี พ.ศ. 2553 มโีรงเรยีนจากทกุภมูภิาคของประเทศเขา้รว่มโครงการ จ�านวน 

26 โรงเรยีน โดยไดด้�าเนินการควบคูไ่ปกบัการวจิยัและประเมนิผลการใชคู้ม่อื และท�าการปรบัปรุงคูม่อื

ครัง้แรกเมือ่ เมษายน พ.ศ. 2554 โดยไดเ้พิม่เตมิ เพลง เกม นิทาน เรือ่งสัน้และเน้ือหาใหค้รบถว้นยิง่ขึน้

 การปรบัปรงุครัง้ทีส่อง มถุินายน พ.ศ. 2559 เกดิขึน้ตามขอ้เสนอแนะจากการประชมุปฏบิตักิาร 

“การขบัเคลื่อนกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการลูกเสอื” ซึ่งจดัโดยส�านักการลูกเสอื ยุวกาชาด 

และกจิการนักเรยีน ส�านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยยดึขอ้บงัคบัคณะลูกเสอืแห่งชาตวิ่าดว้ย 

การปกครอง หลกัสูตรและวชิาพเิศษลูกเสอื และเพิม่จ�านวนแผนการจดักจิกรรมให้ครบ 40 ชัว่โมง  

เพือ่ครอบคลมุสาระทีจ่�าเป็นอยา่งครบถว้น เป็นการเตรยีมการขยายผลในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ทัว่ประเทศ และไดแ้บ่งคู่มอืออกเป็น 11 เล่ม ส�าหรบัลูกเสอืแต่ละชัน้ปี  

เพือ่ความสะดวกของผูส้อน รวมทัง้ทางส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีนไดด้�าเนินการวจิยั

และประเมนิผลการใชคู้ม่อืการจดักจิกรรมลกูเสอืเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ จ�านวน 53 โรงเรยีน คูข่นานกบั

สมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ ดว้ย

 ส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน และสมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยฯ 

ขอขอบพระคณุหน่วยงานและบุคลากรทุกทา่นทีม่สีว่นรว่มในโครงการใหส้�าเรจ็ลุล่วง ณ โอกาสน้ี ตัง้แต่ 

การริเริ่มโครงการการจดัท�าหลกัสูตรและคู่มือ การทดลองวิจยัและประเมินผลการใช้คู่มือ รวมทัง้ 

การปรบัปรงุคูม่อืทัง้ 2 ครัง้ หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คูม่อืชดุน้ีจะชว่ยสง่เสรมิใหก้จิการลกูเสอืของประเทศไทย  

ซึง่ด�าเนินมาครบวาระ 108 ปี ในปี พ.ศ. 2562 น้ี ไดเ้ป็นเครือ่งมอืส�าคญัและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

ต่อการพฒันาเดก็และเยาวชนของชาตติ่อไป

ส�ำนักกำรลกูเสือ ยวุกำชำดและกิจกำรนักเรียน

ส�ำนักงำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร
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คําชี้แจงการใช้คู่มือ 
  
 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดนี้  จัดทําขึ้นสําหรับผู้
กํากับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีจํานวน 11 เล่ม แยกตามชั้นปี สําหรับลูกเสือ 4 
ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ อีกด้วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ 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 การบําเพ็ญประโยชน์  มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  
 1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ )ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ( 
 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย 
 

และปลอดภยั
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ประเภท คือ ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของลูกเสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ้วน เป็นไปตามข้อบังคับคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ อีกด้วย  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ 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 การบําเพ็ญประโยชน์  มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให้ลูกเสือได้ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ  
สร้างองค์ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกเสือได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
ในชีวิตจริงอีกด้วย   
 เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  
 1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ )ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ( 
 2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา
ของเด็กแต่ละวัย 
 

 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษาชุดน้ี จัดท�าขึ้นส�าหรับ 

ผูก้�ากบัลกูเสอืใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรมลกูเสอื มจี�านวน 11 เล่ม แยกตามชัน้ปี ส�าหรบัลกูเสอื 

4 ประเภท คอื ลกูเสอืส�ารอง ลกูเสอืสามญั ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ และลกูเสอืวสิามญั



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 9 

 

 คู่มือแต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของการจัดกจิกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม )เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์( 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  

ผู้สอนควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ เจตคติ หรือ
ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละด้าน  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้  มีจุดเน้นที่การตั้งประเด็นให้วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา 
ความรู้ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านเจตคติ มีจุดเน้นที่อารมณ์ความรู้สึก และการตั้งประเด็นให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ  

จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะ เน้นที่การทําความเข้าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ได้ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ 

บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค์การเรียนรู้ซ้อนกันมากกว่า 1 ด้าน ให้เน้นด้านที่เป็น
จุดประสงค์หลักของแผนการจัดกิจกรรม 

เนื้อหา  
เป็นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู้สอนควรตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เนื้อหาครบถ้วน

หรือไม่ 
ส่ือการเรียนรู้  
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 

ทั้งนี้ผู้กํากับควรทําความเขา้ใจแนวคิดเรื่องทกัษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ให้ถ่องแท้ด้วย โดยศึกษาได้จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข   

 
 

10 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 

การประเมินผล 
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้ระบุเพียง

องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น  
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศัพท์  0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3

• ส�านกัการลกูเสอื ยวุกาชาดและกจิการนกัเรยีน

 ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร

 ถนนราชด�าเนินนอก เขตดสุติ กรงุเทพฯ 10300

 โทรศพัท ์02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402

10 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลูกเสือโท  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
 

การประเมินผล 
สามารถประเมินได้ทั้งระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล้ว ตามแนวทางที่ได้ให้ไว้ 

ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม 
องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ทักษะชีวิตเกิดขึ้นได้หลายองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ในที่นี้ได้ระบุเพียง

องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเท่านั้น  
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม 
เป็นสื่อ อุปกรณ์ ตามรายการที่ระบุไว้ในสื่อการเรียนรู้ เช่น เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู้ 

และเรื่องที่เป็นประโยชน์ ฯลฯ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคู่มือชุดนี้ กรุณาติดต่อที่ 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ฯ   
เลขที่ 8 วิภาวดีรังสิต 44  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศัพท์  0-2941-2320  ต่อ 151  โทรสาร 0-2561-5130



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
411 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือตร ี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

 
ช่ือหน่วยกิจกรรม 

ตามหลักสูตร
ข้อบังคับคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. ระเบียบแถว 2. ระเบียบแถวเบื้องต้น 2  

3. สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด 1  
3. ความรู้เกี่ยวกับ

ขบวนการลูกเสือ 
4. ประวัติ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( 1  
5. พระบิดาแห่งการลกูเสือไทย 2  
6. วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสอื

โลก 
1  

7. การทําความเคารพ การแสดงรหสั การจับมือซา้ย
และคติพจนข์องลูกเสือสามัญ 

1  

8. เวลาในขวดแก้ว 2 ทักษะชีวิต 
9. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 
10. สิ่งดี ๆ ของฉนั 1 ทักษะชีวิต 

4. คําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสามัญ 

11. คิดเชิงบวก 1  
12. ความซื่อสัตย ์ 1 ทักษะชีวิต 
13. สิทธิส่วนบุคคล 1 ทักษะชีวิต 
14. ต้นตระกูลไทย 2 ทักษะชีวิต 
15. ความเป็นสุภาพบุรุษ กุลสตร ี 1 ทักษะชีวิต 
16. การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ 1 ทักษะชีวิต 
17. สิ่งประดิษฐ์จากขยะ 2 ทักษะชีวิต 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง 18. การใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือก 2  
19. ทักษะในการใช้เข็มทิศ 2  
20. การบันเทิง 2  
21. การเตรียมสิ่งของ อาหาร และการแสดง 1  
22. การปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร 1  
23. เด็กไทยไมก่ินหวาน 3  
24. เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย 1  
25. น้ําดื่มสะอาดปลอดภัย 2  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
512 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

 
ช่ือหน่วยกิจกรรม 

ตามหลักสูตร
ข้อบังคับคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

1. ปฐมนิเทศ 1. ปฐมนิเทศ 1  
2. ระเบียบแถว 2. ระเบียบแถวเบื้องต้น 2  

3. สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด 1  
3. ความรู้เกี่ยวกับ

ขบวนการลูกเสือ 
4. ประวัติ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( 1  
5. พระบิดาแห่งการลกูเสือไทย 2  
6. วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสอื

โลก 
1  

7. การทําความเคารพ การแสดงรหสั การจับมือซา้ย
และคติพจนข์องลูกเสือสามัญ 

1  

8. เวลาในขวดแก้ว 2 ทักษะชีวิต 
9. นาทีวิกฤต 1 ทักษะชีวิต 
10. สิ่งดี ๆ ของฉนั 1 ทักษะชีวิต 

4. คําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือสามัญ 

11. คิดเชิงบวก 1  
12. ความซื่อสัตย ์ 1 ทักษะชีวิต 
13. สิทธิส่วนบุคคล 1 ทักษะชีวิต 
14. ต้นตระกูลไทย 2 ทักษะชีวิต 
15. ความเป็นสุภาพบุรุษ กุลสตร ี 1 ทักษะชีวิต 
16. การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ 1 ทักษะชีวิต 
17. สิ่งประดิษฐ์จากขยะ 2 ทักษะชีวิต 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง 18. การใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือก 2  
19. ทักษะในการใช้เข็มทิศ 2  
20. การบันเทิง 2  
21. การเตรียมสิ่งของ อาหาร และการแสดง 1  
22. การปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร 1  
23. เด็กไทยไมก่ินหวาน 3  
24. เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย 1  
25. น้ําดื่มสะอาดปลอดภัย 2  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
6 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 

 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตร
ข้อบังคับคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

6. ประเมินผล 26. การประเมินผล 2  
7. พิธีการ 27. พิธีเข้าประจาํกอง และประดับเครื่องหมาย

ลูกเสือตรี 
1  

รวม  7 หน่วย
กิจกรรม 

รวม  27 แผนการจัดกิจกรรม 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
7คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 

 

ช่ือหน่วยกิจกรรม 
ตามหลักสูตร
ข้อบังคับคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ 

ช่ือแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 
ช่ัวโมง หมายเหตุ 

6. ประเมินผล 26. การประเมินผล 2  
7. พิธีการ 27. พิธีเข้าประจาํกอง และประดับเครื่องหมาย

ลูกเสือตรี 
1  

รวม  7 หน่วย
กิจกรรม 

รวม  27 แผนการจัดกิจกรรม 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 1   การปฐมนิเทศ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1   การปฐมนิเทศ       เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1  ลูกเสอืรู้จักผู้บังคับบัญชาลูกเสอืสามัญในกองลูกเสือของตน 
 1.2  สร้างข้อตกลงในการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางเรียน 
 1.3  ลูกเสือแต่งเครือ่งแบบลูกเสือสามัญและประดับเครื่องหมายลูกเสอืได้ถกูต้องและเรียบร้อย 
 
2.  เนื้อหา  
 2.1  รายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสอืในกองลูกเสือ 
 2.2  การแต่งเครื่องแบบลูกเสอืสามัญและการประดับเครื่องหมายลกูเสอืตามกฎกระทรวง 
 2.3  ข้อตกลงเรื่องกิจกรรมตามตารางเรยีน การตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  ชุดลูกเสือ )ของจริง( หรอืแผนภาพเครือ่งแบบและเครื่องหมายประกอบเครือ่งแบบลูกเสอื
สามัญ และลูกเสือสาํรอง และสายสะพายเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  ลูกเสือรวมกองในห้องประชุมหรอืใต้ร่มไม ้สถานที่ใด สถานที่หนึง่ 
 4.2  ลูกเสือขับร้องเพลง ลกูเสือธีรราช 
 4.3  ผู้กํากับลูกเสือ แนะนําผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือรุ่นพี่ ที่จะมาช่วยนํากิจกรรมให้กับ

กองลูกเสือสามัญ 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอื ชี้แจงตารางเวลาเรียน และกําหนดข้อตกลงร่วมกนัในเรือ่งของเวลาในการ

เปิดประชุมกองการเรียนรู้ ระบบหมู่ การตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ 
4.5  ลูกเสือเล่นเกม “แต่งกายดี มีชัยไปกว่าครึง่”  

1) ลูกเสือ ศึกษาเครือ่งแบบลูกเสือสามัญที่ถกูต้องตามประกาศ 
  กระทรวงศึกษาธิการจากแผนภาพ 
2) ผู้กํากับลูกเสือนําเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ หมวก ผ้าผูก

คอและห่วง แถบสี เครื่องหมายหมู่ เครื่องหมายลูกเสือตรี เข็มขัด ถุงเท้าสีกากี 
รองเท้า สีน้ําตาล )ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ( เครื่องหมายนายหมู่ มาวางไว้ 
ตรงหน้าหมู่ลูกเสือหมู่ละ 1 ชุด ลูกเสือแต่ละหมู่ ส่งตัวแทนเพื่อเป็นนายแบบ หมู่ละ 1 คน 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 

 

3) ผู้กํากับลูกเสอืใหส้ัญญาณการแข่งขัน สมาชิกในหมู่ช่วยกนัเอาเครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครือ่งแบบไปประดับบนเครื่องแบบของลกูเสือที่เป็นนายแบบ 
ให้ถูกต้องตามแผนภาพเครื่องแบบลูกเสอืสามญั ภายในเวลาที่กาํหนด 

4) เมื่อหมดเวลา หมู่ใดติดเครือ่งหมายครบและถูกต้องตามตําแหน่ง หมู่นัน้เป็นผู้ชนะ 
4.6  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประดับเครือ่งหมาย ตรวจและเปรียบเทียบกับแผนภาพ

เครื่องแบบลูกเสอืสามัญ 
4.7  ผู้กํากับลูกเสอืเปรียบเทียบการแต่งกายแบบลูกเสือสํารอง และการแต่งกายแบบลูกเสอื

สามัญ ตลอดจนนําเครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ (ตามขอ้บังคับคณะ ลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2525 
ข้อ 54 หน้า 70) 
มาจัดแสดงนิทรรศการให้ลูกเสอืได้ศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาตนเองเพื่อทดสอบ
ตาม เกณฑก์ารรับเครื่องหมายลูกเสือตร ี

4.8   ลูกเสือจับคู่ตรวจสอบการแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องหมายให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

4.9  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมทํากิจกรรม และการประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
เพลง 

ลูกเสือธีรราช 

 เหล่าลูกเสอื ของธีรราช   ทะนงองอาจ 
  สืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ ์    สมัครสมานโดยมีสามคัคีมัน่ 
  พวกเราจะรักร่วมกัน    จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล 
  มีจรรยา  รักษาชือ่    สร้างเกียรติระบือ 
  เลื่องลือต่อไปช้านาน    ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรกัใหย้ืนนาน 
  พวกเราล้วนชื่นบาน    เพราะกิจการลูกเสือไทย 

 
 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลูกหมูกับฝูงแกะ 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูตัวหนึ่งหลงเข้าไปอยู่ในฝูงแกะและหลบซ่อนอยู่ที่นั่นเรื่อยมา
วันหนึ่งเมื่อคนเลี้ยงแกะมาพบเข้าก็พยายามไล่จับลูกหมูร้องเสียงหลงวิ่งหนีไปรอบๆ คอก 
 แกะตัวหนึ่งกล่าวตําหนิว่า “เจ้าจะวิ่งให้เหนื่อยและส่งเสียงร้องให้หนวกหูทําไม ทุกครั้งพวกข้า
ก็ยืนให้มนุษย์จับแต่โดยดี” 
 “มันต่างสถานการณ์กันนี่เพื่อนมนุษย์จับพวกเจ้าไปตัดขน ส่วนข้าถูกจับไปเชือด” ลูกหมูตอบ
พร้อมกับส่งเสียงร้องและพยายามวิ่งหนีสุดฝีเท้า 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เราไมค่วรใช้ความคิดเหน็ของตนเองเป็นเครื่องตัดสินหรือประเมินผู้อื่น 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1.  ความซือ่สัตย์ สุจริต 
 2.  ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 54 หน้า 70) มาจดัแสดงนิทรรศการใหล้กูเสอืไดศ้กึษา พรอ้มทัง้วางแผนการพฒันาตนเอง 

เพือ่ทดสอบตามเกณฑก์ารรบัเครือ่งหมายลกูเสอืตรี

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 
 

3) ผู้กํากับลูกเสอืใหส้ัญญาณการแข่งขัน สมาชิกในหมู่ช่วยกนัเอาเครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครือ่งแบบไปประดับบนเครื่องแบบของลกูเสือที่เป็นนายแบบ 
ให้ถูกต้องตามแผนภาพเครื่องแบบลูกเสอืสามญั ภายในเวลาที่กาํหนด 

4) เมื่อหมดเวลา หมู่ใดติดเครือ่งหมายครบและถูกต้องตามตําแหน่ง หมู่นัน้เป็นผู้ชนะ 
4.6  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประดับเครือ่งหมาย ตรวจและเปรียบเทียบกับแผนภาพ

เครื่องแบบลูกเสอืสามัญ 
4.7  ผู้กํากับลูกเสอืเปรียบเทียบการแต่งกายแบบลูกเสือสํารอง และการแต่งกายแบบลูกเสอื

สามัญ ตลอดจนนําเครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ (ตามขอ้บังคับคณะ ลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2525 
ข้อ 54 หน้า 70) 
มาจัดแสดงนิทรรศการให้ลูกเสอืได้ศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาตนเองเพื่อทดสอบ
ตาม เกณฑก์ารรับเครื่องหมายลูกเสือตร ี

4.8   ลูกเสือจับคู่ตรวจสอบการแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องหมายให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

4.9  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมทํากิจกรรม และการประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
9คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 

 

3) ผู้กํากับลูกเสอืใหส้ัญญาณการแข่งขัน สมาชิกในหมู่ช่วยกนัเอาเครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครือ่งแบบไปประดับบนเครื่องแบบของลกูเสือที่เป็นนายแบบ 
ให้ถูกต้องตามแผนภาพเครื่องแบบลูกเสอืสามญั ภายในเวลาที่กาํหนด 

4) เมื่อหมดเวลา หมู่ใดติดเครือ่งหมายครบและถูกต้องตามตําแหน่ง หมู่นัน้เป็นผู้ชนะ 
4.6  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประดับเครือ่งหมาย ตรวจและเปรียบเทียบกับแผนภาพ

เครื่องแบบลูกเสอืสามัญ 
4.7  ผู้กํากับลูกเสอืเปรียบเทียบการแต่งกายแบบลูกเสือสํารอง และการแต่งกายแบบลูกเสอื

สามัญ ตลอดจนนําเครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ (ตามขอ้บังคับคณะ ลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2525 
ข้อ 54 หน้า 70) 
มาจัดแสดงนิทรรศการให้ลูกเสอืได้ศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาตนเองเพื่อทดสอบ
ตาม เกณฑก์ารรับเครื่องหมายลูกเสือตร ี

4.8   ลูกเสือจับคู่ตรวจสอบการแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องหมายให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

4.9  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมทํากิจกรรม และการประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
เพลง 

ลูกเสือธีรราช 

 เหล่าลูกเสอื ของธีรราช   ทะนงองอาจ 
  สืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ ์    สมัครสมานโดยมีสามคัคีมัน่ 
  พวกเราจะรักร่วมกัน    จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล 
  มีจรรยา  รักษาชือ่    สร้างเกียรติระบือ 
  เลื่องลือต่อไปช้านาน    ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรกัใหย้ืนนาน 
  พวกเราล้วนชื่นบาน    เพราะกิจการลูกเสือไทย 

 
 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ลูกหมูกับฝูงแกะ 

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมูตัวหนึ่งหลงเข้าไปอยู่ในฝูงแกะและหลบซ่อนอยู่ที่นั่นเรื่อยมา
วันหนึ่งเมื่อคนเลี้ยงแกะมาพบเข้าก็พยายามไล่จับลูกหมูร้องเสียงหลงวิ่งหนีไปรอบๆ คอก 
 แกะตัวหนึ่งกล่าวตําหนิว่า “เจ้าจะวิ่งให้เหนื่อยและส่งเสียงร้องให้หนวกหูทําไม ทุกครั้งพวกข้า
ก็ยืนให้มนุษย์จับแต่โดยดี” 
 “มันต่างสถานการณ์กันนี่เพื่อนมนุษย์จับพวกเจ้าไปตัดขน ส่วนข้าถูกจับไปเชือด” ลูกหมูตอบ
พร้อมกับส่งเสียงร้องและพยายามวิ่งหนีสุดฝีเท้า 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เราไมค่วรใช้ความคิดเหน็ของตนเองเป็นเครื่องตัดสินหรือประเมินผู้อื่น 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1.  ความซือ่สัตย์ สุจริต 
 2.  ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 
 

3) ผู้กํากับลูกเสอืใหส้ัญญาณการแข่งขัน สมาชิกในหมู่ช่วยกนัเอาเครื่องแบบและ
เครื่องหมายประกอบเครือ่งแบบไปประดับบนเครื่องแบบของลกูเสือที่เป็นนายแบบ 
ให้ถูกต้องตามแผนภาพเครื่องแบบลูกเสอืสามญั ภายในเวลาที่กาํหนด 

4) เมื่อหมดเวลา หมู่ใดติดเครือ่งหมายครบและถูกต้องตามตําแหน่ง หมู่นัน้เป็นผู้ชนะ 
4.6  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการประดับเครือ่งหมาย ตรวจและเปรียบเทียบกับแผนภาพ

เครื่องแบบลูกเสอืสามัญ 
4.7  ผู้กํากับลูกเสอืเปรียบเทียบการแต่งกายแบบลูกเสือสํารอง และการแต่งกายแบบลูกเสอื

สามัญ ตลอดจนนําเครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ (ตามขอ้บังคับคณะ ลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลกัสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2525 
ข้อ 54 หน้า 70) 
มาจัดแสดงนิทรรศการให้ลูกเสอืได้ศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการพัฒนาตนเองเพื่อทดสอบ
ตาม เกณฑก์ารรับเครื่องหมายลูกเสือตร ี

4.8   ลูกเสือจับคู่ตรวจสอบการแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องหมายให้ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

4.9  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
5.  การประเมินผล 
 สังเกตความสนใจ การมีส่วนร่วมทํากิจกรรม และการประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
10 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 17 

 

แผนภาพเครื่องแบบลูกเสอืสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 2   ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   ระเบียบแถวเบื้องต้น       เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1 ลูกเสอืบอกความหมายและแสดงรหัสลกูเสอืไดอ้ย่างถกูต้อง 
  1.2 ลูกเสือปฏิบัติตามระเบียบแถวเบ้ืองต้นได ้
 
2.  เนื้อหา 
  2.1  การแสดงรหัสลกูเสือและความหมายของการแสดงรหสั 
  2.2  การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า )ท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่าเดิน ท่าหยุด
วันทยหัตถ์( และระเบียบแถวบุคคลท่ามีอาวุธ )ท่าตรง ท่าพัก ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ ท่าแบกอาวุธ 
– เรียบอาวุธ( 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภมูิเพลงเกม 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู้  
  3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
  2(  เพลง หรอืเกม 
  3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
       )1(  ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนและฝึกซอ้มนายหมู่ลูกเสือเพื่อเป็นผู้ช่วยฝึกระเบียบแถว 
    )ผู้กํากับลูกเสอืเตรียมการนายหมู่ลูกเสอืกอ่นคาบเรียน( 
   )2(  ผู้กํากับลูกเสอืเรียกกอง อธิบายความหมายและสาธิตการแสดงรหสั ที่ถูกตอ้ง 
   )3(  ผู้กํากับลูกเสอืสาธิตวิธกีารรายงานตัวเขา้เรียนตามฐานและการเปลี่ยนฐาน  
   )4(  กิจกรรมฝึกปฏิบัติตามฐาน ระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า โดยนายหมู่อธิบาย สาธิต  
    พร้อมสั่งให้ปฏิบัติในแต่ละฐาน 
    ฐานที่ 1    ท่าตรง  ท่าเคารพ ท่าพกั      
    ฐานที่ 2    ท่าหันอยู่กับที่ ท่าเดิน ท่าหยุด  
    ฐานที่ 3    ฝึกปฏิบัติระเบียบแถวบุคคลท่ามอืเปล่าที่ได้เรียนมาแล้ว  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนภาพเครื่องแบบลูกเสอืสามัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 2   ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2   ระเบียบแถวเบื้องต้น       เวลา  2  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.1 ลูกเสอืบอกความหมายและแสดงรหัสลกูเสอืไดอ้ย่างถกูต้อง 
  1.2 ลูกเสือปฏิบัติตามระเบียบแถวเบ้ืองต้นได ้
 
2.  เนื้อหา 
  2.1  การแสดงรหัสลกูเสือและความหมายของการแสดงรหสั 
  2.2  การฝึกระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า )ท่าตรง ท่าพัก ท่าหันอยู่กับที่ ท่าเดิน ท่าหยุด
วันทยหัตถ์( และระเบียบแถวบุคคลท่ามีอาวุธ )ท่าตรง ท่าพัก ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ ท่าแบกอาวุธ 
– เรียบอาวุธ( 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภมูิเพลงเกม 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู้  
  3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
  1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
  2(  เพลง หรอืเกม 
  3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
       )1(  ผู้กํากับลูกเสอืทบทวนและฝึกซอ้มนายหมู่ลูกเสือเพื่อเป็นผู้ช่วยฝึกระเบียบแถว 
    )ผู้กํากับลูกเสอืเตรียมการนายหมู่ลูกเสอืกอ่นคาบเรียน( 
   )2(  ผู้กํากับลูกเสอืเรียกกอง อธิบายความหมายและสาธิตการแสดงรหสั ที่ถูกตอ้ง 
   )3(  ผู้กํากับลูกเสอืสาธิตวิธกีารรายงานตัวเขา้เรียนตามฐานและการเปลี่ยนฐาน  
   )4(  กิจกรรมฝึกปฏิบัติตามฐาน ระเบียบแถวบุคคลท่ามือเปล่า โดยนายหมู่อธิบาย สาธิต  
    พร้อมสั่งให้ปฏิบัติในแต่ละฐาน 
    ฐานที่ 1    ท่าตรง  ท่าเคารพ ท่าพกั      
    ฐานที่ 2    ท่าหันอยู่กับที่ ท่าเดิน ท่าหยุด  
    ฐานที่ 3    ฝึกปฏิบัติระเบียบแถวบุคคลท่ามอืเปล่าที่ได้เรียนมาแล้ว  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 19 

 

   4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 
  4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
    2(  เพลงหรือเกม 
    3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
         - กิจกรรมฝกึปฏิบัติตามฐาน ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ โดยนายหมู่อธิบาย

สาธิต พรอ้มสั่งให้ปฏิบัติในแต่ละฐาน 
        ฐานที่ 1   ท่าตรง ท่าพัก  
        ฐานที่ 2   ท่าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ  
        ฐานที่ 3   ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ  
        ฐานที่ 4   ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืสนทนาซกัถามเกีย่วกับปัญหาระหว่างฝึกระเบียบ
แถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ พรอ้มเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
    4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
    5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
5. การประเมินผล 
  5.1  สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่ง 
  5.2  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏิบัติระเบียบแถวเบ้ืองต้น 
  
   

  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 
เพลง 

ลูกเสือ ไม่จับมือขวา 
  ลูกเสือเขาไม่จับมอืขวา  ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่ 
 มือขวาใช้เคารพกัน   มือขวาใช้เคารพกัน 
 ยื่นซ้ายออกมาพลัน   จับมือ  จับมือ      
  จับมือ นัน้หมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนทิ ควรคดิยึดถอื 
 ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ   ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ   
 เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั  เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั 
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เกม  
แข่งเรือบก 

 
อุปกรณ ์   ปูนขาวโรยเส้น หรือใช้ไม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 
วิธีเล่น  1.  ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่  แต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน  1 ช่วงแขน 
  2.  ลูกเสือแต่ละหมูห่รือแถวเอามือจับเอวคนข้างหน้า 
  3.  ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กาํหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆ กัน โดยไมใ่ห้มอืหลุด 
      จากเอวหรอืขาดจากกัน  แถวใดถึงเส้นที่กําหนดกอ่นเป็นผู้ชนะ 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

ช่างทําโลหะกับสุนัข 
 

 กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีช่างทาํโลหะคนหนึง่ตีทองเหลอืงเสียงดังโปกเปกอยู่ในห้องทาํงาน
ของตน โดยมสีุนัขทีเ่ลี้ยงไว้นอนหลับปุ๋ยในบริเวณใกล้ๆกันนั้น 
 ครั้นถึงเวลาเที่ยงช่างทําโลหะหยุดงานเพือ่รับประทานอาหารสุนขัของเขาก็ตื่นขึ้นมายืนเคล้า
เคลียและกระดกิหางอย่างประจบ ช่างทําโลหะโยนเศษกระดูกให้พรอ้มกับกล่าวว่า“เสียงเคี้ยวอาหาร
ของขา้คงดังกว่าเสียงตีทองเหลอืงซินะ เจ้าจึงตอ้งตื่นขึน้มาในเวลานี้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม้คนเกยีจคร้านที่สดุในโลก ก็ยงัขยนัเก็บเกีย่วผลประโยชน์ของตน 

 
การจับมือซ้าย 

 
     การจับมือกัน  เป็นการทักทายกันวิธีหนึ่งของคนทั่วไป  ถือเป็นแบบสากลที่คนทั่วโลกเข้าใจ
ตรงกันโดยจะยื่นมือขวาให้อีกฝูายหนึ่งจับเพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อกัน แต่ในวงการลูกเสือจะใช้การ
จับมือซ้ายแทน โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ 
     ในสมัยที่ทหารอังกฤษกับชนเผ่าซูลูทําสงครามกัน  ดินิส  ซูลู  นักรบผู้กล้าได้ร่วมต่อสู้เต็มกําลัง
ทําให้ทหารอังกฤษไม่สามารถเอาชนะได้  ต่อมา  บี.-พี.  ได้เป็นตัวแทนเข้าเจรจาสงบศึกกับชนเผ่าซูลู
ได้สําเร็จ บี.-พี. จึงยื่นมือขวาออกมาเพื่อจับมือแสดงความเป็นมิตรต่อกัน  แต่หัวหน้าเผ่า ดินิส  ซูลู  ไม่
ยอมจับมือขวา กลบัยื่นมือซ้ายมาจับแทน พร้อมกับอธิบายว่า 
    "มือขวาเป็นมือที่สกปรก  ใช้จับอาวุธฆ่ากัน  ถ้าเราเป็นมิตรต่อกันควรที่จะใช้มือซ้ายจับ
ดีกว่า  เพราะมอืซา้ยเป็นมือสะอาด  และอยู่ใกล้หัวใจ" 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
13คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 19 

 

   4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 
  4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
    2(  เพลงหรือเกม 
    3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
         - กิจกรรมฝกึปฏิบัติตามฐาน ระเบียบแถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ โดยนายหมู่อธิบาย

สาธิต พรอ้มสั่งให้ปฏิบัติในแต่ละฐาน 
        ฐานที่ 1   ท่าตรง ท่าพัก  
        ฐานที่ 2   ท่าวนัทยาวุธ – เรียบอาวุธ  
        ฐานที่ 3   ท่าแบกอาวุธ – เรียบอาวุธ  
        ฐานที่ 4   ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืสนทนาซกัถามเกีย่วกับปัญหาระหว่างฝึกระเบียบ
แถวบุคคลท่าประกอบอาวุธ พรอ้มเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
    4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
    5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
5. การประเมินผล 
  5.1  สังเกตการปฏิบัติตามคําสั่ง 
  5.2  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏิบัติระเบียบแถวเบ้ืองต้น 
  
   

  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
 
เพลง 

ลูกเสือ ไม่จับมือขวา 
  ลูกเสือเขาไม่จับมอืขวา  ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่ 
 มือขวาใช้เคารพกัน   มือขวาใช้เคารพกัน 
 ยื่นซ้ายออกมาพลัน   จับมือ  จับมือ      
  จับมือ นัน้หมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนทิ ควรคดิยึดถอื 
 ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ   ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ   
 เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั  เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั 
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เกม  
แข่งเรือบก 

 
อุปกรณ ์   ปูนขาวโรยเส้น หรือใช้ไม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 
วิธีเล่น  1.  ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่  แต่ละหมู่เข้าแถวห่างกัน  1 ช่วงแขน 
  2.  ลูกเสือแต่ละหมูห่รือแถวเอามือจับเอวคนข้างหน้า 
  3.  ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กาํหนดด้วยการกระโดดพร้อมๆ กัน โดยไมใ่ห้มอืหลุด 
      จากเอวหรอืขาดจากกัน  แถวใดถึงเส้นที่กําหนดกอ่นเป็นผู้ชนะ 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 

ช่างทําโลหะกับสุนัข 
 

 กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีช่างทาํโลหะคนหนึง่ตีทองเหลอืงเสียงดังโปกเปกอยู่ในห้องทาํงาน
ของตน โดยมสีุนัขทีเ่ลี้ยงไว้นอนหลับปุ๋ยในบริเวณใกล้ๆกันนั้น 
 ครั้นถึงเวลาเที่ยงช่างทําโลหะหยุดงานเพือ่รับประทานอาหารสุนขัของเขาก็ตื่นขึ้นมายืนเคล้า
เคลียและกระดกิหางอย่างประจบ ช่างทําโลหะโยนเศษกระดูกให้พรอ้มกับกล่าวว่า“เสียงเคี้ยวอาหาร
ของขา้คงดังกว่าเสียงตีทองเหลอืงซินะ เจ้าจึงตอ้งตื่นขึน้มาในเวลานี้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า แม้คนเกยีจคร้านที่สดุในโลก ก็ยงัขยนัเก็บเกีย่วผลประโยชน์ของตน 

 
การจับมือซ้าย 

 
     การจับมือกัน  เป็นการทักทายกันวิธีหนึ่งของคนทั่วไป  ถือเป็นแบบสากลที่คนทั่วโลกเข้าใจ
ตรงกันโดยจะยื่นมือขวาให้อีกฝูายหนึ่งจับเพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อกัน แต่ในวงการลูกเสือจะใช้การ
จับมือซ้ายแทน โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ 
     ในสมัยที่ทหารอังกฤษกับชนเผ่าซูลูทําสงครามกัน  ดินิส  ซูลู  นักรบผู้กล้าได้ร่วมต่อสู้เต็มกําลัง
ทําให้ทหารอังกฤษไม่สามารถเอาชนะได้  ต่อมา  บี.-พี.  ได้เป็นตัวแทนเข้าเจรจาสงบศึกกับชนเผ่าซูลู
ได้สําเร็จ บี.-พี. จึงยื่นมือขวาออกมาเพื่อจับมือแสดงความเป็นมิตรต่อกัน  แต่หัวหน้าเผ่า ดินิส  ซูลู  ไม่
ยอมจับมือขวา กลบัยื่นมือซ้ายมาจับแทน พร้อมกับอธิบายว่า 
    "มือขวาเป็นมือที่สกปรก  ใช้จับอาวุธฆ่ากัน  ถ้าเราเป็นมิตรต่อกันควรที่จะใช้มือซ้ายจับ
ดีกว่า  เพราะมอืซา้ยเป็นมือสะอาด  และอยู่ใกล้หัวใจ" 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
14 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 

 

     บี.-พี. เห็นด้วยกับคําพูดของหัวหน้าเผ่า ดินิส ซูลู จึงยื่นมือซ้ายออกไปสัมผัสกันหลังจากนั้น บี.-
พี. ก็ได้นําการจับมือซ้ายมาใช้ในวงการลูกเสือ  เพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อกัน และเป็นพวกเดียวกัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การสัมผัสมือซา้ยเป็นวิธีจบัมือของลูกเสอื 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
  

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

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  นิ้วทั้งสามเหยียดขึน้ไป  หมายถึง  หัวลูกเสือ
ของรูปเฟลอร์เดอลีส์ในเครือ่งหมายลูกเสือ 
 นิ้วทั้งสาม  หมายถึง     คําปฏิญาณของลูกเสอื 3 ข้อ 
 นิ้วหัวแม่มือกดรัดนิ้วก้อย    บ่งบอกถึงความรักใคร่เหมือนญาติพี่นอ้งทั่วโลก  

 
 

 

 

 

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



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
15คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 21 

 

     บี.-พี. เห็นด้วยกับคําพูดของหัวหน้าเผ่า ดินิส ซูลู จึงยื่นมือซ้ายออกไปสัมผัสกันหลังจากนั้น บี.-
พี. ก็ได้นําการจับมือซ้ายมาใช้ในวงการลูกเสือ  เพื่อแสดงความเป็นมิตรต่อกัน และเป็นพวกเดียวกัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การสัมผัสมือซา้ยเป็นวิธีจบัมือของลูกเสอื 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
  

22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

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  นิ้วทั้งสามเหยียดขึน้ไป  หมายถึง  หัวลูกเสือ
ของรูปเฟลอร์เดอลีส์ในเครือ่งหมายลูกเสือ 
 นิ้วทั้งสาม  หมายถึง     คําปฏิญาณของลูกเสอื 3 ข้อ 
 นิ้วหัวแม่มือกดรัดนิ้วก้อย    บ่งบอกถึงความรักใคร่เหมือนญาติพี่นอ้งทั่วโลก  

 
 

 

 

 

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



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
16 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 

 

 2.  ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหล่ผึ่งเสมอกัน 
 3.  แขนท้ังสองข้างห้อยและเหยียดตรงแนบลําตัว พลิกข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย นิ้วมือ
เหยียดชิดกัน นิ้วกลางของทั้งสองมือแตะขาที่กี่งกลางตามแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝูามือเล็กน้อย 

 4.  ลําคอยืดตรง ไม่ยื่นคาง ตามองตรงข้างหน้าได้ระดับ น้ําหนักอยู่บนเท้าทั้งสองเท่ากัน  ยืน
นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย 

ท่าเคารพ 
การแสดงความเคารพท่ามือเปล่า  คําบอก “วันทยหัตถ์” และ “มือลง” 
เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “วันทยหัตถ์” ให้ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี ้
1.  ยืนในท่าตรง 
2.  ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง  แขนขวาท่อนบนยื่นไปข้างหน้าประมาณแนวไหล่ เมื่ออยู่

ในที่แคบให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม งอศอก ข้อมือไม่หัก เปิดฝูามือขึ้นประมาณ 30 องศา 
นิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยทําเป็นรูปวงกลม นิ้วชี้แตะขอบล่างของหมวกค่อนไปด้านหน้าแนวตา
ข้างขวา )กรณีไม่สวมหมวก ให้ทําวันทยหัตถ์โดยใช้ปลายนิ้วช้ีแตะที่หางคิ้วขวา(  นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง 
เหยียดตรงเรียงชิดกัน 
 3. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “มือลง”ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
 

 
 
 
 

 
 
ท่าพัก 

 เป็นท่าเปลี่ยนอิรยิาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเครียดในโอกาสต่างๆ คือ 
 พักตามปกต ิ ใช้ในโอกาสฟังคาํอธิบาย ดกูารแสดงตัวอย่าง  
 พักตามระเบยีบ  ใช้ในโอกาสรอพิธกีารต่าง ๆ  อยู่ในแถวกองเกยีรติยศ 
 พักตามสบาย ใช้ในโอกาสรอคําสั่ง เพือ่รอการปฏิบัติต่อไป 
 พักนอกแถว ใช้ในโอกาสรอคําสั่งระยะเวลานานกว่าปกติ 

 
ท่าพักตามปกต ิ
เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “พัก” ให้ลกูเสอืปฏิบัติ ดังนี ้

1. หย่อนเข่าขวาลงกอ่น เทา้ทั้งสองอยูก่ับที่ หลังจากนี้อาจเปลี่ยนเป็นหยอ่นเขา่ซ้ายก็ได้ 
2. ห้ามพดูคยุ แต่เคลือ่นไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 

24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

3. เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นจัดทกุส่วนของร่างกายให้อยู่ในทา่ตรง แต่ให้หยอ่นเข่า
ขวาไว้เหมือนตอนเริ่มพักและเมือ่ไดย้ินคําสั่งว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในท่าตรงโดยเร็ว 
 
ท่าพักตามระเบียบ 
 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “ตามระเบียบ-พัก” ให้ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 1 ฟุต หรือเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและรวดเร็ว 
2. ยกมือไขว้หลังไว้ใต้เข็มขัดเล็กน้อยในแนวกึ่งกลางหลัง หลังมือซ้ายแนบลําตัว มือขวาทับมือ

ซ้าย นิ้วหัวแม่มือขวาทับนิ้วหัวแม่มือซ้าย 
3. ขาสองข้างตึง น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสอง ตามองตรงขนานกับพื้น นิ่งไม่เคลื่อนไหวร่างกาย 
4.  เมื่อได้ยนิคําสั่งว่า “แถว-ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาโดยเร็ว พรอ้มกับมือทั้งสอง

กลับมาอยู่ในทา่ตรงตามเดิม 
ท่าพักตามสบาย 
 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “ตามสบาย..พัก” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี ้

1. ให้หยอ่นเขา่ขวาก่อนเหมือนกับการพักท่าปกตใิห้พูดคุยกนัได ้เคลือ่นไหวร่างกายได้ตาม
สบาย แต่ต้องให้เท้าข้างหนึ่งอยู่กับที่ 

2. ห้ามนัง่หากผู้กํากับลกูเสือไมอ่นุญาต 
3. เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “แถว-ตรง” ให้ปฏิบัติเหมือนกับท่าพกัตามปกติ 

 
ท่าพักนอกแถว 
 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “พักนอกแถว” ให้ลูกเสือปฏิบัติดังนี ้

1. ให้แยกออกจากแถวทันท ี
2. ให้ทุกคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เข้าแถว เพื่อจะได้กลับมาเข้าแถวโดยรวดเร็ว เมื่อได้

ยินเสียงเรียกให้กลับมาเข้าแถวอีก เมื่อแยกแถวแล้วไม่ทําเสียงดังให้รบกวนผู้อื่น 
3. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว” ให้ทุกคนกลับมาเข้าแถวที่เดิมโดยจัดแถวให้เรียบร้อยเหมือนเดิมและ

อยู่ในท่าตรง 
 
ท่าหันอยู่กับที่ 
 ท่าขวาหัน  เมื่อได้ยินคําสั่งวา่  “ขวาุหนั” ใหลู้กเสือปฏิบัติ ดังนี ้

1. ให้เปิดปลายเท้าขวา  ยกส้นเท้าซ้าย  และหมุนตัวไปทางขวา  90  องศา  ให้ส้นเท้าขวา
และปลายเท้าซ้ายอยู่ติดกับพื้น  ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าขวาเมื่อหมุนตัวแล้วให้ขาซ้าย
เหยียดตรง  บิดสันเท้าออกข้างนอกพอตึง 

2. ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาให้อยู่ในท่าตรงโดยเร็ว 
 ท่าซ้ายหัน  เมื่อได้ยินคําสั่งว่า  “ซ้ายุหัน” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
17คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 

 

 2.  ลําตัวยืดตรง อกผาย ไหล่ผึ่งเสมอกัน 
 3.  แขนท้ังสองข้างห้อยและเหยียดตรงแนบลําตัว พลิกข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย นิ้วมือ
เหยียดชิดกัน นิ้วกลางของทั้งสองมือแตะขาที่กี่งกลางตามแนวตะเข็บกางเกง เปิดฝูามือเล็กน้อย 

 4.  ลําคอยืดตรง ไม่ยื่นคาง ตามองตรงข้างหน้าได้ระดับ น้ําหนักอยู่บนเท้าทั้งสองเท่ากัน  ยืน
นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย 

ท่าเคารพ 
การแสดงความเคารพท่ามือเปล่า  คําบอก “วันทยหัตถ์” และ “มือลง” 
เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “วันทยหัตถ์” ให้ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี ้
1.  ยืนในท่าตรง 
2.  ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง  แขนขวาท่อนบนยื่นไปข้างหน้าประมาณแนวไหล่ เมื่ออยู่

ในที่แคบให้ลดข้อศอกลงได้ตามความเหมาะสม งอศอก ข้อมือไม่หัก เปิดฝูามือขึ้นประมาณ 30 องศา 
นิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยทําเป็นรูปวงกลม นิ้วชี้แตะขอบล่างของหมวกค่อนไปด้านหน้าแนวตา
ข้างขวา )กรณีไม่สวมหมวก ให้ทําวันทยหัตถ์โดยใช้ปลายนิ้วช้ีแตะที่หางคิ้วขวา(  นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง 
เหยียดตรงเรียงชิดกัน 
 3. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “มือลง”ให้ลดมือลงอยู่ในท่าตรงโดยเร็วและแข็งแรง 
 

 
 
 
 

 
 
ท่าพัก 

 เป็นท่าเปลี่ยนอิรยิาบถจากท่าตรง เพื่อผ่อนคลายความเครียดในโอกาสต่างๆ คือ 
 พักตามปกติ ใช้ในโอกาสฟังคาํอธิบาย ดกูารแสดงตัวอย่าง  
 พักตามระเบยีบ  ใช้ในโอกาสรอพิธกีารต่าง ๆ  อยู่ในแถวกองเกยีรติยศ 
 พักตามสบาย ใช้ในโอกาสรอคําสั่ง เพือ่รอการปฏิบัติต่อไป 
 พักนอกแถว ใช้ในโอกาสรอคําสั่งระยะเวลานานกว่าปกติ 

 
ท่าพักตามปกต ิ
เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “พัก” ให้ลกูเสอืปฏิบัติ ดังนี ้

1. หย่อนเข่าขวาลงกอ่น เทา้ทั้งสองอยูก่ับที่ หลังจากนี้อาจเปลี่ยนเป็นหยอ่นเขา่ซ้ายก็ได้ 
2. ห้ามพดูคยุ แต่เคลือ่นไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ 

24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

3. เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “แถว” ให้ยืดตัวขึ้นจัดทกุส่วนของร่างกายให้อยู่ในทา่ตรง แต่ให้หยอ่นเข่า
ขวาไว้เหมือนตอนเริ่มพักและเมือ่ไดย้ินคําสั่งว่า “ตรง” ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในท่าตรงโดยเร็ว 
 
ท่าพักตามระเบียบ 
 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “ตามระเบียบ-พัก” ให้ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี้ 

1. แยกเท้าซ้ายออกไปทางซ้ายประมาณ 1 ฟุต หรือเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและรวดเร็ว 
2. ยกมือไขว้หลังไว้ใต้เข็มขัดเล็กน้อยในแนวกึ่งกลางหลัง หลังมือซ้ายแนบลําตัว มือขวาทับมือ

ซ้าย นิ้วหัวแม่มือขวาทับนิ้วหัวแม่มือซ้าย 
3. ขาสองข้างตึง น้ําหนักตัวอยู่บนเท้าทั้งสอง ตามองตรงขนานกับพื้น นิ่งไม่เคลื่อนไหวร่างกาย 
4.  เมื่อได้ยนิคําสั่งว่า “แถว-ตรง” ให้ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาโดยเร็ว พรอ้มกับมือทั้งสอง

กลับมาอยู่ในทา่ตรงตามเดิม 
ท่าพักตามสบาย 
 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “ตามสบาย..พัก” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี ้

1. ให้หยอ่นเขา่ขวาก่อนเหมือนกับการพักท่าปกตใิห้พูดคุยกนัได ้เคลือ่นไหวร่างกายได้ตาม
สบาย แต่ต้องให้เท้าข้างหนึ่งอยู่กับที่ 

2. ห้ามนัง่หากผู้กํากับลกูเสือไมอ่นุญาต 
3. เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “แถว-ตรง” ให้ปฏิบัติเหมือนกับท่าพกัตามปกติ 

 
ท่าพักนอกแถว 
 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่ “พักนอกแถว” ให้ลูกเสือปฏิบัติดังนี ้

1. ให้แยกออกจากแถวทันท ี
2. ให้ทุกคนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เข้าแถว เพื่อจะได้กลับมาเข้าแถวโดยรวดเร็ว เมื่อได้

ยินเสียงเรียกให้กลับมาเข้าแถวอีก เมื่อแยกแถวแล้วไม่ทําเสียงดังให้รบกวนผู้อื่น 
3. เมื่อได้ยินคําสั่งว่า “แถว” ให้ทุกคนกลับมาเข้าแถวที่เดิมโดยจัดแถวให้เรียบร้อยเหมือนเดิมและ

อยู่ในท่าตรง 
 
ท่าหันอยู่กับที่ 
 ท่าขวาหัน  เมื่อได้ยินคําสั่งวา่  “ขวาุหนั” ใหลู้กเสือปฏิบัติ ดังนี ้

1. ให้เปิดปลายเท้าขวา  ยกส้นเท้าซ้าย  และหมุนตัวไปทางขวา  90  องศา  ให้ส้นเท้าขวา
และปลายเท้าซ้ายอยู่ติดกับพื้น  ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าขวาเมื่อหมุนตัวแล้วให้ขาซ้าย
เหยียดตรง  บิดสันเท้าออกข้างนอกพอตึง 

2. ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาให้อยู่ในท่าตรงโดยเร็ว 
 ท่าซ้ายหัน  เมื่อได้ยินคําสั่งว่า  “ซ้ายุหัน” ให้ลูกเสือปฏิบัติ ดังนี้ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
18 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 25 

 

1. ให้เปิดปลายเท้าซ้าย  ยกสันเท้าขวา  และหมุนตัวไปทางซ้าย  90  องศา  ให้สันเท้าซ้าย
และปลายเท้าขวาอยู่ติดกับพื้น  ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเมื่อหมุนแล้วให้ขาขวาเหยียด
ตรง  บิดส้นเท้าออกข้างนอกพอตึง 

2.  ชักเท้าขวามาชิดเทา้ซ้ายให้อยู่ในทา่ตรงโดยเร็ว 
  ท่ากลับหลังหัน  เมื่อได้ยินคาํสั่งว่า “กลับหลงัุหัน” ให้ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี ้

1. ให้เปิดปลายเท้าขวา  ยกสนัเท้าซ้าย  และหมุนตัวไปทางขวา  180  องศา  ให้สนัเท้าขวา
และปลายเท้าซ้ายอยู่ตดิกับพื้น  ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา  เมื่อหมุนตัวแล้วใหข้าซ้าย
เหยียดตรง  บิดสนัเท้าซา้ยออกข้างนอกให้ตึง 

2. ชักเท้าซ้ายมาชดิเท้าขวาให้อยู่ในทา่ตรงโดยเรว็ 
ท่าเดิน ท่าหยุด     
 คําบอก  “ หน้า – เดิน” และ “แถว – หยุด” 

 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่  “ หนา้ – เดิน”  ให้ลกูเสือปฏิบัติ  ดังนี ้
 โน้มน้ําหนักตัวไปข้างหนา้ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดิน ขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ส้นเท้าสูง

จากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไปให้โน้มน้ําหนักตัวไปข้างหน้า ตบเท้าเต็มฝูา
เท้าอย่างแข็งแรง ตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าให้งอศอกเล็กน้อย เมื่อแกว่งแขน
ไปข้างหลังให้เหยียดแขนตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือนิ้วเรียงชิดติดกันความยาวก้าว
จากส้นเท้าถึงส้นเท้า 40 – 60 เซนติเมตร 

 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่  “แถว – หยุด” ให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะติดตอ่กัน คือ ก้าวตอ่ไปอกี 1 กา้ว 
และชักเท้าหลังไปชิดเทา้หนา้ในลักษณะท่าตรงอย่างแขง็แรง 
 
ระเบียบแถวบคุคลท่าประกอบอาวุธ 
ท่าตรง ท่าพัก     

คําบอก “กอง )หมู่( – ตรง” 
การปฏิบัต ิ
ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถือไมพ้ลอง เหมือนกบัท่ามือเปล่า ไมพ้ลองอยู่ในทา่เรียบอาวุธ 
ไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ คือลูกเสืออยู่ในท่าตรง ถือไม้พลองด้วยมือขวาโดยไม้พลองอยู่

ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวาและชิดกับเท้าขวาไม้พลองอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ี นิ้วหัวแม่มือจับ
ไม้พลองชิดขา      นิ้วอื่นอีก 4 นิ้วชิดติดกันจับไม้พลองเฉียงลงไปเบื้องล่างปลายไม้พลองอยู่ในร่องไหล่
ขวา ลําไม้พลองตั้งตรงแนบตัว 

สําหรับพักตามระเบียบเหมือนกับท่ามอืเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้ว
ยื่นไม้พลองไปข้างหน้าเฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลังใต้เข็มขัดเล็กน้อยมือแบตาม
ธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดติดกัน 
ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ  
 เป็นท่าแสดงการเคารพ เมื่อถือไม้พลอง 

คําบอก “วันทยา – วุธ” 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

การปฏิบัติ 
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้ง

ฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจดกันคงเหลือนิ้วช้ี นิ้วกลางและนิ้วนาง เหยียด
ตรงชิดติดกันให้ข้างปลายนิ้วช้ีแตะไม้พลองในร่องไหล่ขวา 

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 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
19คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 25 

 

1. ให้เปิดปลายเท้าซ้าย  ยกสันเท้าขวา  และหมุนตัวไปทางซ้าย  90  องศา  ให้สันเท้าซ้าย
และปลายเท้าขวาอยู่ติดกับพื้น  ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้ายเมื่อหมุนแล้วให้ขาขวาเหยียด
ตรง  บิดส้นเท้าออกข้างนอกพอตึง 

2.  ชักเท้าขวามาชิดเทา้ซ้ายให้อยู่ในทา่ตรงโดยเร็ว 
  ท่ากลับหลังหัน  เมื่อได้ยินคาํสั่งว่า “กลับหลงัุหัน” ให้ลูกเสอืปฏิบัติ ดังนี ้

1. ให้เปิดปลายเท้าขวา  ยกสนัเท้าซ้าย  และหมุนตัวไปทางขวา  180  องศา  ให้สนัเท้าขวา
และปลายเท้าซ้ายอยู่ตดิกับพื้น  ขณะที่หมุนตัวให้น้ําหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา  เมื่อหมุนตัวแล้วใหข้าซ้าย
เหยียดตรง  บิดสนัเท้าซา้ยออกข้างนอกให้ตึง 

2. ชักเท้าซ้ายมาชดิเท้าขวาให้อยู่ในทา่ตรงโดยเรว็ 
ท่าเดิน ท่าหยุด     
 คําบอก  “ หน้า – เดิน” และ “แถว – หยุด” 

 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่  “ หนา้ – เดิน”  ให้ลกูเสือปฏิบัติ  ดังนี ้
 โน้มน้ําหนักตัวไปข้างหนา้ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดิน ขาเหยียดตึง ปลายเท้างุ้ม ส้นเท้าสูง

จากพื้นประมาณ 1 คืบ เมื่อจะวางเท้าและก้าวเท้าต่อไปให้โน้มน้ําหนักตัวไปข้างหน้า ตบเท้าเต็มฝูา
เท้าอย่างแข็งแรง ตัวและศีรษะอยู่ในท่าตรง เมื่อแกว่งแขนไปข้างหน้าให้งอศอกเล็กน้อย เมื่อแกว่งแขน
ไปข้างหลังให้เหยียดแขนตรงตามธรรมชาติ หันหลังมือออกนอกตัว แบมือนิ้วเรียงชิดติดกันความยาวก้าว
จากส้นเท้าถึงส้นเท้า 40 – 60 เซนติเมตร 

 เมื่อได้ยินคําสั่งวา่  “แถว – หยุด” ให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะติดตอ่กัน คือ ก้าวตอ่ไปอกี 1 กา้ว 
และชักเท้าหลังไปชิดเทา้หนา้ในลักษณะท่าตรงอย่างแขง็แรง 
 
ระเบียบแถวบคุคลท่าประกอบอาวุธ 
ท่าตรง ท่าพัก     

คําบอก “กอง )หมู่( – ตรง” 
การปฏิบัต ิ
ท่าตรงและท่าพกัในเวลาถือไมพ้ลอง เหมือนกบัท่ามือเปล่า ไมพ้ลองอยู่ในทา่เรียบอาวุธ 
ไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ คือลูกเสืออยู่ในท่าตรง ถือไม้พลองด้วยมือขวาโดยไม้พลองอยู่

ประมาณโคนนิ้วก้อยเท้าขวาและชิดกับเท้าขวาไม้พลองอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ี นิ้วหัวแม่มือจับ
ไม้พลองชิดขา      นิ้วอื่นอีก 4 นิ้วชิดติดกันจับไม้พลองเฉียงลงไปเบื้องล่างปลายไม้พลองอยู่ในร่องไหล่
ขวา ลําไม้พลองตั้งตรงแนบตัว 

สําหรับพักตามระเบียบเหมือนกับท่ามอืเปล่า มือขวาที่ถือไม้พลองให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้ว
ยื่นไม้พลองไปข้างหน้าเฉียงขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่หลังใต้เข็มขัดเล็กน้อยมือแบตาม
ธรรมชาติและนิ้วเรียงชิดติดกัน 
ท่าวันทยาวุธ – เรียบอาวุธ  
 เป็นท่าแสดงการเคารพ เมื่อถือไม้พลอง 

คําบอก “วันทยา – วุธ” 

26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

การปฏิบัติ 
ลูกเสือปฏิบัติเป็นจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล่ ศอกงอไปข้างหน้าให้ตั้ง

ฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจดกันคงเหลือนิ้วช้ี นิ้วกลางและนิ้วนาง เหยียด
ตรงชิดติดกันให้ข้างปลายนิ้วช้ีแตะไม้พลองในร่องไหล่ขวา 

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 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
20 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 27 

 

จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไมพ้ลอง ศอกงอไปข้างหนา้ในแนวเดยีวกับไหล ่พร้อมกับเหยียด
แขนซ้าย โดยลดไมพ้ลองลงชิดกับลําตัว 

จังหวะที่ 2 จับไม้พลองด้วยมือขวานํามาไว้ข้างลําตัวในร่องไหล่ขวา )แขนขวาเหยียดเกือบสุด
ระยะที่มือจับไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ(ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกันไม้พลองที่ร่องไหล่ขวาศอกงอไป
ข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ 

จังหวะที่ 3ลดแขนซา้ยอยู่ในทา่เรียบอาวุธตามเดิม )ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะที่
มือขวาจับไมพ้ลองอยู่ในทา่เรียบอาวุธ โดยไมพ้ลองจดพื้น( 
ข้อสังเกต  ตอนเหยยีดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่ือขวาจับไมพ้ลองในท่าเรียบอาวธุ ใน
จังหวะที่ 3 จะรู้สึกว่าต้นไม้พลองจดพื้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 2 ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด     เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือปฏิบัติตามสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดได้ถกูต้อง 
 
2.  เนื้อหา  
 2.1  ความหมายของสัญญาณมือและการปฏิบัติตามคําสั่งสัญญาณมอื 
 2.2  ความหมายของสัญญาณนกหวีดและการปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  นกหวีด 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 

4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 4.2  ให้ลูกเสือร่วมรอ้งเพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1(  ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตการใช้สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด แล้วให้
ลูกเสือปฏิบัติตาม 

 2(  ผู้กํากับลูกเสือให้นายหมู่ลูกเสือนําฝึกปฏิบัติ โดยการแสดงสัญญาณมือ และสัญญาณ
นกหวีด แล้วให้สมาชิกในหมู่ตนเองปฏิบัติตาม 
  3(  ผู้กํากับและลูกเสอืร่วมสรุปอภิปรายถึงการปฏิบัติ 

4.4  ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตการปฏิบัติตามสัญญาณมอื และสัญญาณนกหวีด 
 5.2  สังเกตความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบ 

 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
21คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 27 

 

จังหวะที่ 1 ยกมือขวาขึ้นจับไมพ้ลอง ศอกงอไปข้างหนา้ในแนวเดยีวกับไหล ่พร้อมกับเหยียด
แขนซ้าย โดยลดไมพ้ลองลงชิดกับลําตัว 

จังหวะที่ 2 จับไม้พลองด้วยมือขวานํามาไว้ข้างลําตัวในร่องไหล่ขวา )แขนขวาเหยียดเกือบสุด
ระยะที่มือจับไม้พลองในท่าเรียบอาวุธ(ขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นกันไม้พลองที่ร่องไหล่ขวาศอกงอไป
ข้างหน้าในแนวเดียวกับไหล่ 

จังหวะที่ 3ลดแขนซา้ยอยู่ในทา่เรียบอาวุธตามเดิม )ในจังหวะนี้เหยียดแขนขวาลงสุดระยะที่
มือขวาจับไมพ้ลองอยู่ในทา่เรียบอาวุธ โดยไมพ้ลองจดพื้น( 
ข้อสังเกต  ตอนเหยยีดแขนขวาจากจังหวะ 2 ลงสุดระยะทีม่ือขวาจับไมพ้ลองในท่าเรียบอาวธุ ใน
จังหวะที่ 3 จะรู้สึกว่าต้นไม้พลองจดพื้น 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 2 ระเบียบแถว 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3   สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด     เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือปฏิบัติตามสัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดได้ถกูต้อง 
 
2.  เนื้อหา  
 2.1  ความหมายของสัญญาณมือและการปฏิบัติตามคําสั่งสัญญาณมอื 
 2.2  ความหมายของสัญญาณนกหวีดและการปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  นกหวีด 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 

4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 4.2  ให้ลูกเสือร่วมรอ้งเพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1(  ผู้กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตการใช้สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีด แล้วให้
ลูกเสือปฏิบัติตาม 

 2(  ผู้กํากับลูกเสือให้นายหมู่ลูกเสือนําฝึกปฏิบัติ โดยการแสดงสัญญาณมือ และสัญญาณ
นกหวีด แล้วให้สมาชิกในหมู่ตนเองปฏิบัติตาม 
  3(  ผู้กํากับและลูกเสอืร่วมสรุปอภิปรายถึงการปฏิบัติ 

4.4  ผู้กํากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกตการปฏิบัติตามสัญญาณมอื และสัญญาณนกหวีด 
 5.2  สังเกตความพร้อมเพรียง ความเป็นระเบียบ 

 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
22 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 29 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 
เพลง 

สัญญาณนกหวีด 
เปูายาวหนึ่งครั้ง   ฟังไดค้วามว่า “หยุด” 
เปูายาวเป็นชุด   ให้รีบรุดทําต่อไป 
สั้นติดต่อกัน   เร็วพลัน เข้าแถวทันใด 
สั้นยาวนัน้ไซร ้   จําใส่ใจเพราะเกดิเหตุการณ์ 
นายหมู่มานี ่   ฟังซิ  สั้นสามยาวหนึ่ง 
ลูกเสือเราพึง   จดจําคํานึง นี่คอืสัญญาณ 

 
เกม 

ไฟฟ้าช๊อต 
วิธีเล่น      แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีม เท่าๆ กัน ลูกเสือทั้งสองทีมเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง ห่างกัน

เล็กน้อย เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ม ให้คนหัวแถวหันตัว เอามือไปแตะหัวไหล่คนที่ 2 คนที่ 2 
ก็หันตัวเอามือไปแตะไหล่คนที่ 3  ต่อไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้าย ให้ร้องว่า “โอ๊ย”  

การตัดสิน  ทีมที่ร้อง “โอ๊ย” ก่อน เป็นผู้ชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ใบความรู้ 
 
การใช้สัญญาณนกหวีด 
   ใช้ในการออกคําสั่งแก่ลกูเสือในการฝึกประจําวนั หรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
อยู่ห่างไกลจากลกูเสือ สัญญาณที่ควรรู้มดีังนี้ 
 

1. หวีดยาว 1  ครั้ง    
)                      ( 
ความหมาย   - ถ้าเคลื่อนทีอ่ยู่ให้หยดุ 
                  - ถ้าหยุดอยู่ให้ถอืว่าเป็นสัญญาณเตือน, เตรียมตัว หรือ คอยฟังคําสัง่ 
 

2. หวีดยาว 2 ครั้ง   
)                                              (  ,  )                                              ( 
ความหมาย    - เดินต่อไป,  เคลื่อนที่ต่อไป,  ทํางานตอ่ไป 
ผู้ปฏิบัติ        - ปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป หรือ ให้ปฏิบัติ กิจกรรมที่สั่งนั้นต่อไป 
 

3. หวีดส้ัน  1 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง  สลับกันไป หลายๆ ครั้ง 
  )                                 (  ,  )                                 ( 
ความหมาย     - เกิดเหต ุ
ผู้ปฏิบัติ         - ตรวจดูเหตุการณ์กอ่นว่ามอีะไรเกิดขึ้น ควรรวมกนัที่ผู้กํากับลูกเสอื  (ผู้บังคับบัญชา( 
ก่อน เพื่อการสั่งการต่อไป แล้วแต่กรณี 
 

4. หวีดส้ัน 3 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไปหลายๆ ชุด                             
  )                                                       ( , )                                                       ( 
ความหมาย   -  เรียกนายหมู่ลูกเสอืให้มารับคําสัง่ 
ผู้ปฏิบัติ  -  นายหมู่รีบมาพบผู้ให้สัญญาณ ถ้านายหมู่ไมอ่ยู่ หรอืไปพบไม่ได้ให้ส่งตัวแทนไป 
 

5. หวีดส้ันติดต่อกันหลายๆ ครั้ง  
  )                                                   ( , )                                                      ( 
ความหมาย -  รวม, ประชุม หรือ รวมกอง 
ผู้ปฏิบัติ          - ทุกคนไปรวมกนัที่ผู้ให้สัญญาณ 
 

หมายเหตุ  เมื่อจะใช้สัญญาณ 2 3 4 5 ให้ใช้สญัญาณ 1 ก่อนทุกครัง้ 
เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะใช้สัญญาณอะไร )เพิ่มเติม( 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
23คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 29 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
 
เพลง 

สัญญาณนกหวีด 
เปูายาวหนึ่งครั้ง   ฟังไดค้วามว่า “หยุด” 
เปูายาวเป็นชุด   ให้รีบรุดทําต่อไป 
สั้นติดต่อกัน   เร็วพลัน เข้าแถวทันใด 
สั้นยาวนัน้ไซร ้   จําใส่ใจเพราะเกดิเหตุการณ์ 
นายหมู่มานี ่   ฟังซิ  สั้นสามยาวหนึ่ง 
ลูกเสือเราพึง   จดจําคํานึง นี่คอืสัญญาณ 

 
เกม 

ไฟฟ้าช๊อต 
วิธีเล่น      แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 ทีม เท่าๆ กัน ลูกเสือทั้งสองทีมเข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง ห่างกัน

เล็กน้อย เมื่อได้รับสัญญาณเริ่ม ให้คนหัวแถวหันตัว เอามือไปแตะหัวไหล่คนที่ 2 คนที่ 2 
ก็หันตัวเอามือไปแตะไหล่คนที่ 3  ต่อไปเรื่อยๆ จนถึงคนสุดท้าย ให้ร้องว่า “โอ๊ย”  

การตัดสิน  ทีมที่ร้อง “โอ๊ย” ก่อน เป็นผู้ชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ใบความรู้ 
 
การใช้สัญญาณนกหวีด 
   ใช้ในการออกคําสั่งแก่ลกูเสือในการฝึกประจําวนั หรือในโอกาสที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
อยู่ห่างไกลจากลกูเสือ สัญญาณที่ควรรู้มดีังนี้ 
 

1. หวีดยาว 1  ครั้ง    
)                      ( 
ความหมาย   - ถ้าเคลื่อนทีอ่ยู่ให้หยดุ 
                  - ถ้าหยุดอยู่ให้ถอืว่าเป็นสัญญาณเตือน, เตรียมตัว หรือ คอยฟังคําสัง่ 
 

2. หวีดยาว 2 ครั้ง   
)                                              (  ,  )                                              ( 
ความหมาย    - เดินต่อไป,  เคลื่อนที่ต่อไป,  ทํางานตอ่ไป 
ผู้ปฏิบัติ        - ปฏิบัติกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป หรือ ให้ปฏิบัติ กิจกรรมที่สั่งนั้นต่อไป 
 

3. หวีดส้ัน  1 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง  สลับกันไป หลายๆ ครั้ง 
  )                                 (  ,  )                                 ( 
ความหมาย     - เกิดเหต ุ
ผู้ปฏิบัติ         - ตรวจดูเหตุการณ์กอ่นว่ามอีะไรเกิดขึ้น ควรรวมกนัที่ผู้กํากับลูกเสอื  (ผู้บังคับบัญชา( 
ก่อน เพื่อการสั่งการต่อไป แล้วแต่กรณี 
 

4. หวีดส้ัน 3 ครั้ง  หวีดยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไปหลายๆ ชุด                             
  )                                                       ( , )                                                       ( 
ความหมาย   -  เรียกนายหมู่ลูกเสอืให้มารับคําสัง่ 
ผู้ปฏิบัติ  -  นายหมู่รีบมาพบผู้ให้สัญญาณ ถ้านายหมู่ไมอ่ยู่ หรอืไปพบไม่ได้ให้ส่งตัวแทนไป 
 

5. หวีดส้ันติดต่อกันหลายๆ ครั้ง  
  )                                                   ( , )                                                      ( 
ความหมาย -  รวม, ประชุม หรือ รวมกอง 
ผู้ปฏิบัติ          - ทุกคนไปรวมกนัที่ผู้ให้สัญญาณ 
 

หมายเหตุ  เมื่อจะใช้สัญญาณ 2 3 4 5 ให้ใช้สญัญาณ 1 ก่อนทุกครัง้ 
เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะใช้สัญญาณอะไร )เพิ่มเติม( 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
24 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 31 

การใช้สัญญาณมือ 
ใช้แทนคําบอกคําสั่งขณะที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างไกลจากลูกเสือ หรอืไม่สามารถที่จะใช้คาํบอก

ให้ลูกเสอืไดย้ินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความสงบเงียบ ได้แก ่
1) เตรียม คอยฟังคําส่ัง หรือหยุด

การให้สัญญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนอืศีรษะ มือแบ  นิ้วทัง้ห้า
เรียงชิดติดกนั หันฝาูมือไปข้างหน้า เมือ่เห็นสญัญาณนี้ ให้ลูกเสือหยุดการ
เคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พรอ้มกบันิ่งคอยฟังคําสั่ง โดยหัน
หน้าไปยงัผู้บังคับบัญชาเพือ่คอยฟังคําสั่ง แต่ถ้าอยู่ในแถวใหย้ืนในท่าตรง 

2) รวม หรือ กลับมา
การให้สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนอื ศีรษะ แบมือไปข้างหน้า นิ้ว

มือทั้งห้าชิดติดกันและหมนุมอืเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวา เมือ่เห็นสัญญาณนี้ 
ให้ลูกเสอืรวมกองรีบมาเข้าแถวรวมกัน 

3) จัดแถวหน้ากระดาน
       การให้สัญญาณ เหยยีดแขนทั้งสองออกไปด้านข้างเสมอแนว
ไหล่  ฝูามือแบไปขา้งหนา้นิ้วเรียงชิดตดิกัน  
      เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือจดัแถวหน้ากระดาน หันหน้าไปหา
ผู้ให้สัญญาณ 

4) จัดแถวตอน
 การให้สัญญาณ เหยยีดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า 
แนวเดียวกับไหล ่ โดยให้แขนขนานกันและฝูามือแบเข้าหากนั  

  เมื่อเห็นสัญญาณนี ้ให้ลูกเสือเข้าแถวตอน หนัหนา้ไปหาผู้ให้สัญญาณ 

5) เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
      )ดา้นหน้า ขวา/ซ้าย กึ่งขวา/กึ่งซ้าย และดา้นหลัง( 

การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยชู
แขนขวา 

ขึ้นเหนอืศีรษะสุดแขน ฝูามอืแบไปข้างหน้า นิ้วชิดกัน แล้วลดแขน
ลงข้างหน้าให้เสมอแนวไหล่ เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือวิ่งไปยงั
ทิศทางที่มือผู้ให้สัญญาณชี้ไป 

32 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6) เร่งจังหวะหรือทําให้เร็วข้ึน
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณงอแขนขวามือ กาํเสมอบา่  
ชูขึ้นตรงเหนอืศีรษะแล้วลดลงหลายๆ ครั้งติดตอ่กัน 
เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืรีบวิ่งหรือเร่งจงัหวะสิ่งที่ทําอยู่ให้เร็วขึน้ 

7) นอนลงหรือเข้าที่กําบัง
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าใหเ้สมอแนวไหล ่
ฝูามือแบคว่ําลงนิ้วชิดกัน พร้อมกับลดแขนลงขา้งหน้า แล้วยกขึน้ที่เดมิ

หลายๆ ครั้ง เมื่อลูกเสือเห็นสัญญาณนี้ให้รีบนอนหรือเข้าทีก่ําบังทันที 

หมายเหตุ   ก่อนการใหส้ัญญาณแต่ละท่าให้ทาํสัญญาณ ข้อ 1( ก่อนทุกครั้งไป 
  เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะให้สัญญาณอะไร 

การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 
การฝึกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือทุกประเภท ผู้บังคับบัญชาที่จะเรียกแถวต้อง

เลือกสถานที่โล่งและกว้างพอเหมาะกับจํานวนของลูกเสือ ผู้ให้สัญญาณยืนตรงแล้วจึงให้สัญญาณเรียก
แถว คําเรียกแถวของลูกเสือสํารองใช้คําว่า “แพค” ส่วนลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ใช้คํา
ว่า “กอง” 

1) ท่าพักตามระเบียบ
ขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะดังนี ้
จังหวะที่ 1  กํามือขวา งอข้อศอกให้มอืที่กาํอยูป่ระมาณหัวเข็มขดั หนั

ฝูามือทีก่ําเขา้หาหัวเข็มขัด 
จังหวะที่ 2   สลดัมือที่กําและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 

องศาประมาณแนวเดียวกับเขม็ขดัเป็นสัญญาณให้ลูกเสือ 
“พัก”ตามระเบียบ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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การใช้สัญญาณมือ 
ใช้แทนคําบอกคําสั่งขณะที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ห่างไกลจากลูกเสือ หรอืไม่สามารถที่จะใช้คาํบอก

ให้ลูกเสอืไดย้ินทั่วถึง หรือในกรณีที่ต้องการความสงบเงียบ ได้แก ่
1) เตรียม คอยฟังคําส่ัง หรือหยุด

การให้สัญญาณ เหยยีดแขนขวาขึน้ตรงเหนอืศีรษะ มือแบ  นิ้วทัง้ห้า
เรียงชิดติดกนั หันฝาูมือไปข้างหน้า เมือ่เห็นสญัญาณนี้ ให้ลูกเสือหยุดการ
เคลื่อนไหวหรือการกระทําใด ๆ ทั้งสิ้น พรอ้มกบันิ่งคอยฟังคําสั่ง โดยหัน
หน้าไปยงัผู้บังคับบัญชาเพือ่คอยฟังคําสั่ง แต่ถ้าอยู่ในแถวใหย้ืนในท่าตรง 

2) รวม หรือ กลับมา
การให้สัญญาณ เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนอื ศีรษะ แบมือไปข้างหน้า นิ้ว

มือทั้งห้าชิดติดกันและหมนุมอืเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวา เมือ่เห็นสัญญาณนี้ 
ให้ลูกเสอืรวมกองรีบมาเข้าแถวรวมกัน 

3) จัดแถวหน้ากระดาน
       การให้สัญญาณ เหยยีดแขนทั้งสองออกไปด้านข้างเสมอแนว
ไหล่  ฝูามือแบไปขา้งหนา้นิ้วเรียงชิดตดิกัน  
      เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือจดัแถวหน้ากระดาน หันหน้าไปหา
ผู้ให้สัญญาณ 

4) จัดแถวตอน
 การให้สัญญาณ เหยยีดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้า 
แนวเดียวกับไหล ่ โดยให้แขนขนานกันและฝูามือแบเข้าหากนั  

  เมื่อเห็นสัญญาณนี ้ให้ลูกเสือเข้าแถวตอน หนัหนา้ไปหาผู้ให้สัญญาณ 

5) เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ต้องการ
      )ดา้นหน้า ขวา/ซ้าย กึ่งขวา/กึ่งซ้าย และดา้นหลัง( 

การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณหันหน้าไปยังทิศทางที่ต้องการ โดยชู
แขนขวา 

ขึ้นเหนอืศีรษะสุดแขน ฝูามอืแบไปข้างหน้า นิ้วชิดกัน แล้วลดแขน
ลงข้างหน้าให้เสมอแนวไหล่ เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้ลูกเสือวิ่งไปยงั
ทิศทางที่มือผู้ให้สัญญาณชี้ไป 

32 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6) เร่งจังหวะหรือทําให้เร็วข้ึน
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณงอแขนขวามือ กาํเสมอบา่  
ชูขึ้นตรงเหนอืศีรษะแล้วลดลงหลายๆ ครั้งติดตอ่กัน 
เมื่อเหน็สัญญาณนี้ ให้ลูกเสอืรีบวิ่งหรือเร่งจงัหวะสิ่งที่ทําอยู่ให้เร็วขึน้ 

7) นอนลงหรือเข้าที่กําบัง
การให้สัญญาณ ผู้ให้สัญญาณเหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าใหเ้สมอแนวไหล ่
ฝูามือแบคว่ําลงนิ้วชิดกัน พร้อมกับลดแขนลงขา้งหน้า แล้วยกขึน้ที่เดมิ

หลายๆ ครั้ง เมื่อลูกเสือเห็นสัญญาณนี้ให้รีบนอนหรือเข้าทีก่ําบังทันที 

หมายเหตุ   ก่อนการใหส้ัญญาณแต่ละท่าให้ทาํสัญญาณ ข้อ 1( ก่อนทุกครั้งไป 
  เพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าจะให้สัญญาณอะไร 

การใช้สัญญาณมือในการเรียกแถวของลูกเสือสากล 
การฝึกอบรมลูกเสือตามแบบสากลของลูกเสือทุกประเภท ผู้บังคับบัญชาที่จะเรียกแถวต้อง

เลือกสถานที่โล่งและกว้างพอเหมาะกับจํานวนของลูกเสือ ผู้ให้สัญญาณยืนตรงแล้วจึงให้สัญญาณเรียก
แถว คําเรียกแถวของลูกเสือสํารองใช้คําว่า “แพค” ส่วนลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ใช้คํา
ว่า “กอง” 

1) ท่าพักตามระเบียบ
ขณะที่ลูกเสืออยู่ในแถว ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมือเป็น 2 จังหวะดังนี ้
จังหวะที่ 1  กํามือขวา งอข้อศอกให้มอืที่กาํอยูป่ระมาณหัวเข็มขดั หนั

ฝูามือทีก่ําเขา้หาหัวเข็มขัด 
จังหวะที่ 2   สลดัมือที่กําและหน้าแขนออกไปทางขวา เป็นมุม 180 

องศาประมาณแนวเดียวกับเขม็ขดัเป็นสัญญาณให้ลูกเสือ 
“พัก”ตามระเบียบ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
26 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 33 

 

2) ท่าตรง ขณะลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมอืเป็น 2 จังหวะดังนี ้
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให้มอืกําอยู่ในระดับ

เดียวกับเขม็ขัด  )เหมอืนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2( 
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเขา้หาตัว ให้มือทีก่ํากลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด 

)เหมือนจงัหวะที่ 1 ของสญัญาณสั่ง พกั”( เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้
ลูกเสือชักเท้าซ้ายมาชดิเท้าขวา ลดแขนที่ไขว้หลังมาอยู่ในทา่ตรง 

 
 
 

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
 
 
 
 

 

 
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล ่มือแบ 

หันฝูามอืไปขา้งหนา้ นิ้วมอืเรียงชิดตดิกัน 
 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 )กรณีมีหลายหมูจ่ะเรียกว่า “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 ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคอืหมู่
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
27คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 33 

 

2) ท่าตรง ขณะลูกเสือกําลังพักตามระเบียบ ผู้เรียกแถวจะทําสัญญาณมอืเป็น 2 จังหวะดังนี ้
จังหวะที่ 1 กํามือขวา แขนเหยียดตรงไปทางขวา ให้มอืกําอยู่ในระดับ

เดียวกับเขม็ขัด  )เหมอืนกับการสลัดแขนสั่ง “พัก” ในจังหวะที่ 2( 
จังหวะที่ 2 กระตุกหน้าแขนเขา้หาตัว ให้มือทีก่ํากลับมาอยู่ตรงหัวเข็มขัด 

)เหมือนจงัหวะที่ 1 ของสญัญาณสั่ง พกั”( เมื่อเห็นสัญญาณนี้ ให้
ลูกเสือชักเท้าซ้ายมาชดิเท้าขวา ลดแขนที่ไขว้หลังมาอยู่ในทา่ตรง 

 
 
 

3) แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 
 
 
 
 

 

 
การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวอยู่ในท่าตรงเหยียดแขนทั้งสองไปด้านข้างเสมอแนวไหล ่มือแบ 

หันฝูามอืไปขา้งหนา้ นิ้วมอืเรียงชิดตดิกัน 
 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 
 

34 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

4) แถวตอนเรียงหนึ่ง )กรณีมีหลายหมูจ่ะเรียกว่า “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 ให้หมู่ที่อยู่ตรงกลางคอืหมู่
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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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 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกบัแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
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8)  แถวรูปครึ่งวงกลม 
 

 
 การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือท้ัง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงด้านหน้าและลง
ข้างล่าง คว่ําฝูามือเขาหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม  
3 ครั้ง 
 นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยืนอยู่ในแนวเดียวกับผู้เรียกทางด้านซ้าย ห่างจากผู้เรียกพอสมควรลูก
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 )ยกเว้นนายหมู ่หมู่แรก( จัดแถว
ให้เป็นรูปครึ่งวงกลม 
 การตรวจแถว ผู้เรียกแถวตรวจการจัดแถวแล้ว จึงสั่ง “นิ่ง” ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับ
สะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง 
 
9) แถวรูปวงกลม มี 2 แบบ 
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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 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกบัแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะ 
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8)  แถวรูปครึ่งวงกลม 
 

 
 การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงด้านหน้าและลง
ข้างล่าง คว่ําฝูามือเขาหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับข้อมือซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวช้า ๆ เป็นรูปครึ่งวงกลม  
3 ครั้ง 
 นายหมู่ลูกเสือหมู่แรกยืนอยู่ในแนวเดียวกับผู้เรียกทางด้านซ้าย ห่างจากผู้เรียกพอสมควรลูก
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 )ยกเว้นนายหมู ่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 ข้อมือขวาไขว้ทับขอ้มือซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวประสานกันจากด้านหน้าจดด้านหลัง  )โบกผ่าน
ลําตัว 3 ครั้ง( 
 ลูกเสือหมู่แรกยนืด้านซ้ายมือของผู้เรียก เขา้แถวเช่นเดียวกับแถวครึ่งวงกลม ส่วนหมู่ 2 และ
หมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ทีอ่ยู่กอ่นตามลําดับ จนคนสุดทา้ย)รองนายหมู่(ของหมู่สดุท้ายไป
จดกับนายหมู่ของหมู่แรก ถือผู้เรียกเปน็ศูนย์กลาง 
 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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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ขุมทรัพย์ในไร่องุ่น 

 
 ที่ไร่องุ่นแห่งหนึ่ง มีพ่อผู้สูงอายุกับลูกชายจอมขี้เกียจ 3 คนอาศัยอยู่ ต่อมาพ่อล้มปูวยลงและ
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจ ได้เรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่งเสียว่าอย่าขายที่ดิน เพราะพ่อได้ซ่อนขุมทรัพย์อัน
มหาศาลเอาไว้ให้ จงขุดดิน พรวนดิน ขุดหาให้ทั่วทุกตารางนิ้วของไร่ 
 หลังจัดงานศพพ่อเรียบร้อย ลูกชายทั้ง 3 ก็ลงมือตั้งหน้าตั้งตาขุดดิน ไถคราด พรวนดินจน
ทั่วไร่ แต่พวกเขาไม่พบขุมทรัพย์อย่างที่พ่อบอกไว้ แม้แต่เศษเงินก็ยังไม่มี  
 หนึ่งปีผ่านไปไร่องุ่นที่พวกเค้าตั้งหน้าตั้งตาขุดพรวนดินเพื่อหาขุมทรัพย์ กลับเกิดผลอย่างที่
ไม่ได้คาดคิด องุ่นในไร่ได้ออกดอกออกผลมากมายเต็มไปหมด เมื่อเป็นเช่นนั้นลูกชายทั้ง 3 จึงช่วยกัน
นําผลองุ่นออกขายได้เงินจํานวนมาก พวกเขาเพิ่งจะได้รู้ตอนนี้เองว่าขุมทรัพย์ที่พ่อพูดถึงนั้นหมายถึง
อะไร เขาควรจะทํางานหนัก ขยันขันแข็ง ในที่ดินของพ่อเพื่อสร้างผลผลิตในไร่นั่นเอง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความขยันและสู้งานหนกัเป็นบ่อเกิดของขมุทรัพย์ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต   
 2. ความรับผิดชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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การเรียกแถวแบบผู้เรียกยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 
 การให้สัญญาณ ผู้เรียกแถวยืนในท่าตรง แบมือทั้ง 2 ข้าง แขนเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ําฝูามือ
เข้าหาตัว ข้อมือขวาไขว้ทับขอ้มือซ้าย แล้วโบกผ่านลําตัวประสานกันจากด้านหน้าจดด้านหลัง  )โบกผ่าน
ลําตัว 3 ครั้ง( 
 ลูกเสือหมู่แรกยนืด้านซ้ายมือของผู้เรียก เขา้แถวเช่นเดียวกับแถวครึ่งวงกลม ส่วนหมู่ 2 และ
หมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายของหมู่ทีอ่ยู่กอ่นตามลําดับ จนคนสุดทา้ย)รองนายหมู่(ของหมู่สดุท้ายไป
จดกับนายหมู่ของหมู่แรก ถือผู้เรียกเปน็ศูนย์กลาง 
 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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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ขุมทรัพย์ในไร่องุ่น 

 
 ที่ไร่องุ่นแห่งหนึ่ง มีพ่อผู้สูงอายุกับลูกชายจอมขี้เกียจ 3 คนอาศัยอยู่ ต่อมาพ่อล้มปูวยลงและ
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจ ได้เรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่งเสียว่าอย่าขายที่ดิน เพราะพ่อได้ซ่อนขุมทรัพย์อัน
มหาศาลเอาไว้ให้ จงขุดดิน พรวนดิน ขุดหาให้ทั่วทุกตารางนิ้วของไร่ 
 หลังจัดงานศพพ่อเรียบร้อย ลูกชายทั้ง 3 ก็ลงมือตั้งหน้าตั้งตาขุดดิน ไถคราด พรวนดินจน
ทั่วไร่ แต่พวกเขาไม่พบขุมทรัพย์อย่างที่พ่อบอกไว้ แม้แต่เศษเงินก็ยังไม่มี  
 หนึ่งปีผ่านไปไร่องุ่นที่พวกเค้าตั้งหน้าตั้งตาขุดพรวนดินเพื่อหาขุมทรัพย์ กลับเกิดผลอย่างที่
ไม่ได้คาดคิด องุ่นในไร่ได้ออกดอกออกผลมากมายเต็มไปหมด เมื่อเป็นเช่นนั้นลูกชายทั้ง 3 จึงช่วยกัน
นําผลองุ่นออกขายได้เงินจํานวนมาก พวกเขาเพิ่งจะได้รู้ตอนนี้เองว่าขุมทรัพย์ที่พ่อพูดถึงนั้นหมายถึง
อะไร เขาควรจะทํางานหนัก ขยันขันแข็ง ในที่ดินของพ่อเพื่อสร้างผลผลิตในไร่นั่นเอง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความขยันและสู้งานหนกัเป็นบ่อเกิดของขมุทรัพย์ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต   
 2. ความรับผิดชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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7. ซูลู คือใคร
8. ประสบการณ์ของเขาที่ลกูเสอืนํามาเป็นวิชาเรียน มอีะไรบ้าง
9. เขาเกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมลูกเสอือยา่งไรบ้าง
10. เขาเสียชีวิตที่ประเทศใด

3(  รวมกอง ผูก้ํากับลูกเสืออา่นคําถามทีละข้อ หมู่ลูกเสอืแข่งขันกนัตอบคาํถาม หมู่ที่ตอบ 
     คําถามได้ถกูต้องจะไดค้ะแนนขอ้ละ 5 คะแนน 
4(  ผู้กํากับลูกเสอืเฉลยคําตอบ พร้อมกับอธิบายรายละเอยีดประวัติของบี.พี.เพิ่มเตมิ 
    และเล่าถึงการกําเนิดลูกเสือโลก 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ตรวจสอบความรู้เรื่องประวัติลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( จากเกมตามล่าหาคําตอบ 
5.2  สอบถามความเขา้ใจการกําเนิดลูกเสือโลก 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
(ผู้กํากับลูกเสอืสามารถเลือกใช้เพลงหรือเกมก็ได้ตามความเหมาะสม) 

เพลง 
วชิราวุธรําลึก 

 วชิราวุธพระมงกุฎเกลา้  เจา้ประชา ก่อกําเนิดลกูเสือมา  ข้าเลือ่มใส 
พวกเราลูกเสอื  เชือ้ชาติไทย  เทิดเกียรตพิระองค์ไว้  ด้วยภกัดี 
ลูกเสือรําลกึนึกพระคุณ  เทดิบูชา  ปฏิญาณรักกษัตริย์  ชาติ  ศาสน์ศรี 
มาเถิดลูกเสือ  สร้างความด ี  เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสอืไทย  ดัง่ใจปอง 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู ่ๆ แตล่ะหมู่เข้าแถวหา่งกัน 1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามอืจับเอวคนข้างหนา้
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กันโดยไมใ่ห้มอืหลุดจาก

เอว  หรือขาด แถวใดถึงเส้นทีก่ําหนดกอ่นเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์   ปูนขาวโรยเส้น   หรอืใช้ไม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 39 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที ่4   ประวัติ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (บี.-พี.)    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
ลูกเสือสามารถเล่าประวัติของ ลอรด์ เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( และการกําเนิดลกูเสือโลกพอ

สังเขปได ้
 
2.  เนื้อหา   
 2.1 ประวัติของ  ลอร์ด  เบเดน  เพาเวลล์ )บี.-พี.( 
 2.2 การกําเนดิลูกเสอืโลก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  รูปภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( 
 3.3  ใบความรู ้
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1(  ผู้กํากับลูกเสือให้ลกูเสอืดูภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( แล้วสนทนาซักถาม
เกี่ยวกับบุคคลในภาพ    

    2(  แจกใบความรู้เรื่อง ประวัติของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( และให้หมู่ลูกเสือเล่น 
   เกมตามล่าหาคําตอบ โดยกาํหนดเวลาใหห้าคาํตอบให้ไดภ้ายใน 10 นาที  ถา้คําตอบ 
   ถูกต้องจะได้แต้ม  ข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 
   1. บุคคลในภาพชื่ออะไร  

  2. มีอาชีพอะไร  
  3. เป็นคนเมืองไหน  
  4. วัยเด็กเขาชอบใช้ชีวิตอย่างไร  
  5. ลักษณะนิสัยของเขาเป็นอย่างไร 
  6. ชีวิตวัยทํางานของเขาเป็นอย่างไร 

พอสงัเขปได้



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3340 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

7. ซูลู คือใคร
8. ประสบการณ์ของเขาที่ลกูเสอืนํามาเป็นวิชาเรียน มอีะไรบ้าง
9. เขาเกี่ยวขอ้งกับกิจกรรมลูกเสอือยา่งไรบ้าง
10. เขาเสียชีวิตที่ประเทศใด

3(  รวมกอง ผูก้ํากับลูกเสืออา่นคําถามทีละข้อ หมู่ลูกเสอืแข่งขันกนัตอบคาํถาม หมู่ที่ตอบ 
     คําถามได้ถกูต้องจะไดค้ะแนนขอ้ละ 5 คะแนน 
4(  ผู้กํากับลูกเสอืเฉลยคําตอบ พร้อมกับอธิบายรายละเอยีดประวัติของบี.พี.เพิ่มเตมิ 
    และเล่าถึงการกําเนิดลูกเสือโลก 

4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ตรวจสอบความรู้เรื่องประวัติลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( จากเกมตามล่าหาคําตอบ 
5.2  สอบถามความเขา้ใจการกําเนิดลูกเสือโลก 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
(ผู้กํากับลูกเสอืสามารถเลือกใช้เพลงหรือเกมก็ได้ตามความเหมาะสม) 

เพลง 
วชิราวุธรําลึก 

 วชิราวุธพระมงกุฎเกลา้  เจา้ประชา ก่อกําเนิดลกูเสือมา  ข้าเลือ่มใส 
พวกเราลูกเสอื  เชือ้ชาติไทย  เทิดเกียรตพิระองค์ไว้  ด้วยภกัดี 
ลูกเสือรําลกึนึกพระคุณ  เทดิบูชา  ปฏิญาณรักกษัตริย์  ชาติ  ศาสน์ศรี 
มาเถิดลูกเสือ  สร้างความด ี  เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสอืไทย  ดัง่ใจปอง 

เกม 
เกมการแข่งเรือบก 

1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู ่ๆ แตล่ะหมู่เข้าแถวหา่งกัน 1 ช่วงแขน
2. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่หรือแถวนั่งเอามอืจับเอวคนข้างหนา้
3. ให้แต่ละแถวเคลื่อนที่ไปถึงเสน้ที่กําหนดด้วยการกระโดดพร้อม ๆ กันโดยไมใ่ห้มอืหลุดจาก

เอว  หรือขาด แถวใดถึงเส้นทีก่ําหนดกอ่นเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์   ปูนขาวโรยเส้น   หรอืใช้ไม้พลองวางในเส้นทีก่ําหนด 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 39 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที ่4   ประวัติ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (บี.-พี.)    เวลา   1   ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
ลูกเสือสามารถเล่าประวัติของ ลอรด์ เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( และการกําเนิดลกูเสือโลกพอ

สังเขปได ้
 
2.  เนื้อหา   
 2.1 ประวัติของ  ลอร์ด  เบเดน  เพาเวลล์ )บี.-พี.( 
 2.2 การกําเนดิลูกเสอืโลก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  รูปภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( 
 3.3  ใบความรู ้
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   1(  ผู้กํากับลูกเสือให้ลกูเสอืดูภาพ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( แล้วสนทนาซักถาม
เกี่ยวกับบุคคลในภาพ    

    2(  แจกใบความรู้เรื่อง ประวัติของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ )บี.-พี.( และให้หมู่ลูกเสือเล่น 
   เกมตามล่าหาคําตอบ โดยกาํหนดเวลาใหห้าคาํตอบให้ไดภ้ายใน 10 นาที  ถา้คําตอบ 
   ถูกต้องจะได้แต้ม  ข้อละ 5 คะแนน ดังนี้ 
   1. บุคคลในภาพชื่ออะไร  

  2. มีอาชีพอะไร  
  3. เป็นคนเมืองไหน  
  4. วัยเด็กเขาชอบใช้ชีวิตอย่างไร  
  5. ลักษณะนิสัยของเขาเป็นอย่างไร 
  6. ชีวิตวัยทํางานของเขาเป็นอย่างไร 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
34 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 41 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
ที่มาของ คําว่า  SCOUT 

คําว่าลูกเสือในภาษาอังกฤษใช้คําว่า  SCOUT  ซึ่งมีที่มาจากอักษรตัวแรกของคาํใน
ภาษาอังกฤษ 5 คํา คือ 

S  เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า SINCERITY แปลว่า  ความจริงใจ 
C  เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า COURTESY  แปลว่า  ความสภุาพอ่อนโยน 
O เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า  OBEDIENCE  แปลว่า  การเชื่อฟัง 
U  เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า UNITY แปลว่า  ความสามัคค ี
T  เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า THRIFTY      แปลว่า  ความมธัยัสถ ์

ดังนั้นลูกเสือทกุคน จึงควรประกอบด้วยคุณสมบัติที่สําคัญเหลา่นี้ด้วย 

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

42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

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 เขาจึงมักใช้เวลาว่างหลบเข้าไปใช้
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 ประจํากองทหารม้าอุสซาร์ที่ 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-ย ู

สร้อยคอของดินิส ซูลู  ทําด้วยไม้  แกะเป็นท่อนเล็กๆ ซึ่งต่อมา บี.พี.ได้นํามาเป็นบีด 
เครื่องหมาย           วูดแบดจ์ สําหรับผู้ที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ช้ันสูง 

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลต้า บี.พี.ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยทูตทหาร ทําหน้าที่เป็นทหาร
สืบราชการลับ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
35คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 41 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
ที่มาของ คําว่า  SCOUT 

คําว่าลูกเสือในภาษาอังกฤษใช้คําว่า  SCOUT  ซึ่งมีที่มาจากอักษรตัวแรกของคาํใน
ภาษาอังกฤษ 5 คํา คือ 

S  เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า SINCERITY แปลว่า  ความจริงใจ 
C  เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า COURTESY  แปลว่า  ความสภุาพอ่อนโยน 
O เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า  OBEDIENCE  แปลว่า  การเชื่อฟัง 
U  เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า UNITY แปลว่า  ความสามัคค ี
T  เป็นอักษรตัวแรกของคําว่า THRIFTY      แปลว่า  ความมธัยัสถ ์

ดังนั้นลูกเสือทกุคน จึงควรประกอบด้วยคุณสมบัติที่สําคัญเหลา่นี้ด้วย 

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

42 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

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 เขาจึงมักใช้เวลาว่างหลบเข้าไปใช้
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 ประจํากองทหารม้าอุสซาร์ที่ 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-ย ู

สร้อยคอของดินิส ซูลู  ทําด้วยไม้  แกะเป็นท่อนเล็กๆ ซึ่งต่อมา บี.พี.ได้นํามาเป็นบีด 
เครื่องหมาย           วูดแบดจ์ สําหรับผู้ที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ช้ันสูง 

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลต้า บี.พี.ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยทูตทหาร ทําหน้าที่เป็นทหาร
สืบราชการลับ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
36 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 43 

 

 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2438 ทําการรบกับเผ่าอาซันติ  ซึ่งมีกษัตริย์ชื่อว่า  คิงเปรมเปห์  และได้รับชัย
ชนะ เหตุการณ์ครั้งนี้ บี.พี.ได้ประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

1. การบุกเบิก เช่นการโค่นตน้ไม ้การทาํสะพาน การสรา้งค่ายพกั 
2. ทดลองการแต่งกายของตนเอง ใชห้มวกปีกแบบโคบาล จนได้รับฉายาจากพวกพืน้เมืองว่า 

คัมตะไค แปลว่าคนสวมหมวกปีกกว้าง 
3.  ประเพณีการจับมือซา้ย จากการแสดงความเป็นมิตรของคนพื้นเมือง 

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งของซูลู เดิมอยู่ในทรานสวาล และถูกพวก
บัวร์ขับไล่ จึงอพยพไปอยู่ในมาติบิลี )ปัจจุบันเรียกโรดิเซีย( พวกมาตาบิลีก่อการกบฏรัฐบาลอังกฤษจึง
สั่งทหารไปปราบ บี.พี.ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ครั้งนี้เขาได้รับประสบการณ์เรื่องการสอดแนม 
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
ปฺองกันรักษาเมืองอย่างเข้มแข็ง  ตลอดจนใช้เด็กอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมทําหน้าที่ส่งข่าว 
ปรากฏว่าทํางานได้ผลดี  ทําให้  บี.พี. มีความประทับใจในตัวเด็กและเห็นว่า  ถ้าฝึกอบรมเด็กให้ถูก
ทางแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมาก  จึงได้ริเริ่มการลูกเสือในเวลาต่อมา จากเหตุการณ์
ที่เมืองมาฟีคิง ทําให้ บี.พี.ได้รับฉายาว่า "ผู้ปฺองกันมาฟีคิง" 
 
การกําเนิดลูกเสือ 
 บี.-พี.เดินทางกลับอังกฤษในฐานะวีรบุรุษและได้นําประสบการณ์จากเมืองมาฟีคิงมาใช้เขาจัดให้
เด็กๆ เข้ามาช่วยเหลือในการรักษาเมือง โดยทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและสอดแนมของกองทัพ รักษา
ความสงบภายใน ปฏิบัติงานต่างๆ ที่อยู่ในความสามารถ  เช่น อยู่ยามบนหอคอย  ให้สัญญาณแก่
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" ซึ่งเป็นชีวิตที่ให้บริการแก่ลูกเสือทั่วโลก 
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 พ.ศ. 2454 บี.พี.เดินทางรอบโลก เพื่อพบลูกเสือประเทศต่างๆ เป็นการเริ่มตน้ส่งเสรมิความ
เป็นพี่น้องกันของลูกเสือทั่วโลก 

พ.ศ. 2463 มีงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก ในการชุมนุมครั้งนี้ลูกเสอืทั่วโลกที่มาร่วมประชุมได้
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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 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2438 ทําการรบกับเผ่าอาซันติ  ซึ่งมีกษัตริย์ชื่อว่า  คิงเปรมเปห์  และได้รับชัย
ชนะ เหตุการณ์ครั้งนี้ บี.พี.ได้ประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

1. การบุกเบิก เช่นการโค่นตน้ไม ้การทาํสะพาน การสรา้งค่ายพกั 
2. ทดลองการแต่งกายของตนเอง ใชห้มวกปีกแบบโคบาล จนได้รับฉายาจากพวกพืน้เมืองว่า 

คัมตะไค แปลว่าคนสวมหมวกปีกกว้าง 
3.  ประเพณีการจับมือซา้ย จากการแสดงความเป็นมิตรของคนพื้นเมือง 

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งของซูลู เดิมอยู่ในทรานสวาล และถูกพวก
บัวร์ขับไล่ จึงอพยพไปอยู่ในมาติบิลี )ปัจจุบันเรียกโรดิเซีย( พวกมาตาบิลีก่อการกบฏรัฐบาลอังกฤษจึง
สั่งทหารไปปราบ บี.พี.ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ครั้งนี้เขาได้รับประสบการณ์เรื่องการสอดแนม 
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
ปฺองกันรักษาเมืองอย่างเข้มแข็ง  ตลอดจนใช้เด็กอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมทําหน้าที่ส่งข่าว 
ปรากฏว่าทํางานได้ผลดี  ทําให้  บี.พี. มีความประทับใจในตัวเด็กและเห็นว่า  ถ้าฝึกอบรมเด็กให้ถูก
ทางแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมาก  จึงได้ริเริ่มการลูกเสือในเวลาต่อมา จากเหตุการณ์
ที่เมืองมาฟีคิง ทําให้ บี.พี.ได้รับฉายาว่า "ผู้ปฺองกันมาฟีคิง" 
 
การกําเนิดลูกเสือ 
 บี.-พี.เดินทางกลับอังกฤษในฐานะวีรบุรุษและได้นําประสบการณ์จากเมืองมาฟีคิงมาใช้เขาจัดให้
เด็กๆ เข้ามาช่วยเหลือในการรักษาเมือง โดยทําหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและสอดแนมของกองทัพ รักษา
ความสงบภายใน ปฏิบัติงานต่างๆ ที่อยู่ในความสามารถ  เช่น อยู่ยามบนหอคอย  ให้สัญญาณแก่
ประชาชนเมื่อพวกบัวร์โจมตี เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง ว่องไว 
ได้ผลดีไม่แพ้ผู้ใหญ่  ดังนั้น บี.พี. จึงคิดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้น โดยนําความคิดและประสบการณ์ต่างๆ 
มาพัฒนาอย่างรอบคอบ จัดต้ังขบวนการลูกเสือขึ้นในปี 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" ซึ่งเป็นชีวิตที่ให้บริการแก่ลูกเสือทั่วโลก 
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 พ.ศ. 2454 บี.พี.เดินทางรอบโลก เพื่อพบลูกเสือประเทศต่างๆ เป็นการเริ่มตน้ส่งเสรมิความ
เป็นพี่น้องกันของลูกเสือทั่วโลก 

พ.ศ. 2463 มีงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก ในการชุมนุมครั้งนี้ลูกเสอืทั่วโลกที่มาร่วมประชุมได้
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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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย     เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือสามารถเล่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและการกําเนิด
ลูกเสือไทยพอสังเขปได้ 
 
2.  เนื้อหา    

2.1 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และบทพระราชนิพนธ์ที ่เกี ่ยวข้องกับลูกเสือของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 2.2  การกําเนดิลูกเสอืไทย 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม  
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

 2(  เพลง หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

   )1(  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวิเคราะห์บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไปนี้ว่าทรงมีเจตนาต้องการให้ลูกเสือเป็นคนอย่างไร? 

 
 
 
 

  
  )2(  สุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน 1 หมู่ ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมู่อื่นช่วยเพิ่มเติมและ
สรุป 

     ลูกเสือ  บ่ใช่เสือสัตว์ไพร เรายืมช่ือมาใช้  ด้วยใจกล้าหาญปานกัน 
      ใจกล้า  ใช่กล้าอาธรรม์    เช่นเสืออรัญ  สัญชาติชนคนพาล 
      ใจกล้า  ต้องกล้าอย่างทหาร  กล้ากอร์ปกิจการแก่ชาติประเทศเขตตน 
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  )3(  แบ่งงานให้หมู่ลกูเสือศึกษาคน้คว้า หมู่ละ 1 เรื่อง โดยให้นําเสนอในลักษณะของ
ผู้สื่อข่าวสารคดีในครั้งต่อไป ดังนี้ 

-   พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-   พระราชกรณียกจิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยูห่ัว 
-   การกาํเนิดลกูเสือไทย 
-   พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวขอ้งกับลกูเสือ 

  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
  5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
  2(  เพลง หรือเกม 
  3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    )1(  ลูกเสือแต่ละหมู่นาํเสนอ เรื่องที่ไปศึกษาคน้คว้าตามรูปแบบผู้สื่อข่าวสารคดีที่หมู่
ถนัด 
    )2(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกนัซักถามเพื่อความเข้าใจ 
    )3(  ผู้กํากับลูกเสือสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่แต่ละหมู่นําเสนอ 
  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  ชักธงลง เลิก( 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1  สังเกตความร่วมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2  ตรวจสอบเนื้อหา จากการนําเสนอในบทบาทผู้สื่อขา่วสารคดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
39คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 45 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5   พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย     เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือสามารถเล่าพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและการกําเนิด
ลูกเสือไทยพอสังเขปได้ 
 
2.  เนื้อหา    

2.1 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และบทพระราชนิพนธ์ที ่เกี ่ยวข้องกับลูกเสือของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 2.2  การกําเนดิลูกเสอืไทย 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม  
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

 2(  เพลง หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

   )1(  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันวิเคราะห์บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไปนี้ว่าทรงมีเจตนาต้องการให้ลูกเสือเป็นคนอย่างไร? 

 
 
 
 

  
  )2(  สุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน 1 หมู่ ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมู่อื่นช่วยเพิ่มเติมและ
สรุป 

     ลูกเสือ  บ่ใช่เสือสัตว์ไพร เรายืมช่ือมาใช้  ด้วยใจกล้าหาญปานกัน 
      ใจกล้า  ใช่กล้าอาธรรม์    เช่นเสืออรัญ  สัญชาติชนคนพาล 
      ใจกล้า  ต้องกล้าอย่างทหาร  กล้ากอร์ปกิจการแก่ชาติประเทศเขตตน 

46 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

  )3(  แบ่งงานให้หมู่ลกูเสือศึกษาคน้คว้า หมู่ละ 1 เรื่อง โดยให้นําเสนอในลักษณะของ
ผู้สื่อข่าวสารคดีในครั้งต่อไป ดังนี้ 

-   พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
-   พระราชกรณียกจิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยูห่ัว 
-   การกาํเนิดลกูเสือไทย 
-   พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวขอ้งกับลกูเสือ 

  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
  5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
 4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
  2(  เพลง หรือเกม 
  3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    )1(  ลูกเสือแต่ละหมู่นาํเสนอ เรื่องที่ไปศึกษาคน้คว้าตามรูปแบบผู้สื่อข่าวสารคดีที่หมู่
ถนัด 
    )2(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อื่นร่วมกนัซักถามเพื่อความเข้าใจ 
    )3(  ผู้กํากับลูกเสือสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่แต่ละหมู่นําเสนอ 
  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  ชักธงลง เลิก( 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1  สังเกตความร่วมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2  ตรวจสอบเนื้อหา จากการนําเสนอในบทบาทผู้สื่อขา่วสารคดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
40 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 47 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
เพลง 

วชิราวุธรําลึก 

 วชิราวุธพระมงกุฎเกลา้  เจา้ประชา ก่อกําเนิดลกูเสือมา  ข้าเลือ่มใส 
พวกเราลูกเสอื  เชือ้ชาติไทย  เทิดเกียรตพิระองค์ไว้  ด้วยภกัดี 
ลูกเสือรําลกึนึกพระคุณ  เทดิบูชา 
มาเถิดลูกเสือ  สร้างความด ี  

ปฏิญาณรักกษัตริย์  ชาติ  ศาสน์ศรี 
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง  

ลูกเสือธีรราช 

เหล่าลูกเสอื ของธีรราช ทะนงองอาจ  
สืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ ์  สมัครสมานโดยมีสามคัคีมัน่ 
พวกเราจะรักร่วมกัน  จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชือ่ สร้างเกียรติระบือ 
เลื่องลือต่อไปช้านาน   ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรกัใหย้ืนนาน 
พวกเราล้วนชื่นบาน  เพราะกิจการลูกเสือไทย 

เกม 
เกมวิบาก 

           ผู้เล่นเข้าแถวหน้ากระดาน  2  แถว หันหน้าไปทางเดียวกัน   ยืนอยู่ที่เส้นซึ่งห่างเส้นชัย  10 
เมตร ผู้เล่นแถวหลังยกขาวขวาขึ้นให้ผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้าจับขาไว้  มือทั้งสองของผู้เล่นแถวหลังจับบ่าของ
ผู้เล่นคนหน้าไว้   เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มเล่นให้ผู้เล่นทุกคู่วิ่งไปข้างหน้าตรงไปยังเส้นชัย 
การตัดสิน ผู้เล่นทุกคู่ต้องไม่แยกจากกันและตอ้งวิ่งในลักษณะสามขา   คู่ใดลม้ให้เริ่มวิ่งใหม่ตรงจุดที่

ล้ม  คูท่ี่ถึงเส้นชัยก่อนเปน็ผู้ชนะ 

เกมวิ่งอลวน 
ลูกเสือทุกคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก  แต่ละคนห่างกัน  1  ช่วงแขน  เลือกลูกเสือออกมาสอง

คน  คนหนึ่งเป็นคนไล่ อีกคนหนึ่งเป็นคนหนี เริ่มการเล่น คนไล่ต้องวิ่งไล่จับคนหนีให้ได้ การหนีจะอยู่
ภายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลีกในระหว่างผู้ที่นั่งอยู่ เมื่อไม่ต้องการหนีให้วิ่งไปนั่งข้างหน้าผู้ที่นั่งอยู่รอบ
วงกลมคนใดคนหนึ่ง ผู้ที่ถูกคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ไล่ทันที คนไล่เดิมจะกลายเป็นคนหนีต่อไป 
การตัดสิน  ลูกเสอืที่เป็นคนหนีคนใด  ถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขนั เลือกลูกเสอืคนใหมข่ึ้นมา

แทนคนหนีต่อไป 

 ผูเ้ล่นเขา้แถวหน้ากระดาน 2 แถว หนัหน้าไปทางเดยีวกนั ยนือยูท่ีเ่สน้ซึง่หา่งเสน้ชยั 10 เมตร  

ผูเ้ล่นแถวหลงัยกขาขวาขึน้ใหผู้เ้ล่นทีอ่ยู่ขา้งหน้าจบัขวาไว ้ มอืทัง้สองของผูเ้ล่นแถวหลงัจบับ่าของผูเ้ล่น 

คนหน้าไว ้เมือ่ไดร้บัสญัญาณเริม่เลน่ใหผู้เ้ลน่ทกุคูว่ ิง่ไปขา้งหน้าตรงไปยงัเสน้ชยั

กำรตดัสิน ผูเ้ล่นทุกคู่ต้องไม่แยกจากกนัและต้องวิง่ในลกัษณะสามขา คู่ใดลม้ใหเ้ริม่วิง่ใหม่ตรงจุดทีล่ม้  

 คูท่ีถ่งึเสน้ชยัก่อนเป็นผูช้นะ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
41คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 47 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 
เพลง 

วชิราวุธรําลึก 

 วชิราวุธพระมงกุฎเกลา้  เจา้ประชา ก่อกําเนิดลกูเสือมา  ข้าเลือ่มใส 
พวกเราลูกเสอื  เชือ้ชาติไทย  เทิดเกียรตพิระองค์ไว้  ด้วยภกัดี 
ลูกเสือรําลกึนึกพระคุณ  เทดิบูชา 
มาเถิดลูกเสือ  สร้างความด ี  

ปฏิญาณรักกษัตริย์  ชาติ  ศาสน์ศรี 
เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทย ดั่งใจปอง  

ลูกเสือธีรราช 

เหล่าลูกเสอื ของธีรราช ทะนงองอาจ  
สืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ ์  สมัครสมานโดยมีสามคัคีมัน่ 
พวกเราจะรักร่วมกัน  จะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล 
มีจรรยา  รักษาชือ่ สร้างเกียรติระบือ 
เลื่องลือต่อไปช้านาน   ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรกัใหย้ืนนาน 
พวกเราล้วนชื่นบาน  เพราะกิจการลูกเสือไทย 

เกม 
เกมวิบาก 

           ผู้เล่นเข้าแถวหน้ากระดาน  2  แถว หันหน้าไปทางเดียวกัน   ยืนอยู่ที่เส้นซึ่งห่างเส้นชัย  10 
เมตร ผู้เล่นแถวหลังยกขาวขวาขึ้นให้ผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้าจับขาไว้  มือทั้งสองของผู้เล่นแถวหลังจับบ่าของ
ผู้เล่นคนหน้าไว้   เมื่อได้รับสัญญาณเริ่มเล่นให้ผู้เล่นทุกคู่วิ่งไปข้างหน้าตรงไปยังเส้นชัย 
การตัดสิน ผู้เล่นทุกคู่ต้องไม่แยกจากกันและตอ้งวิ่งในลักษณะสามขา   คู่ใดลม้ให้เริ่มวิ่งใหม่ตรงจุดที่

ล้ม  คูท่ี่ถึงเส้นชัยก่อนเปน็ผู้ชนะ 

เกมวิ่งอลวน 
ลูกเสือทุกคนนั่งเป็นวงกลมมือกอดอก  แต่ละคนห่างกัน  1  ช่วงแขน  เลือกลูกเสือออกมาสอง

คน  คนหนึ่งเป็นคนไล่ อีกคนหนึ่งเป็นคนหนี เริ่มการเล่น คนไล่ต้องวิ่งไล่จับคนหนีให้ได้ การหนีจะอยู่
ภายในวงกลมหรือวิ่งหลบหลีกในระหว่างผู้ที่นั่งอยู่ เมื่อไม่ต้องการหนีให้วิ่งไปนั่งข้างหน้าผู้ที่นั่งอยู่รอบ
วงกลมคนใดคนหนึ่ง ผู้ที่ถูกคนหนีนั่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ไล่ทันที คนไล่เดิมจะกลายเป็นคนหนีต่อไป 
การตัดสิน  ลูกเสอืที่เป็นคนหนีคนใด  ถูกจับได้ต้องออกจากการแข่งขนั เลือกลูกเสอืคนใหมข่ึ้นมา

แทนคนหนีต่อไป 

48 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ที่มาของช่ือ “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” 

คนต่างชาติส่วนใหญ่เรียกเมืองนี้ว่า “ Bangkok ”เพราะเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองธนบุรีศรี
มหาสมุทร    ที่ชาวต่างชาติเรียกกันว่า "บางกอก"แต่จะออกเสียงเป็น "แบงก์ค็อก"มาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยามีความสําคัญในฐานะเส้นทางออกสู่ทะเลและติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆ ทั้งเป็นเมืองหน้า
ด่านขนอน คอยดูแลเก็บภาษีจากเรือสินค้าทุกลําที่ผ่านเข้าออก  

การกอบกู้อิสรภาพจากพม่าหลังเสียกรุงเมื่อครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนา
เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรให้เป็นราชธานีแห่งใหม่ คือ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ .ศ. 2313 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ที่มาของบางเรื่องต้องจดจาํ 

ที่มาของช่ือ “กรุงเทพมหานคร” 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟฺาจุฬาโลก มีพระราชดําริว่า กรุงธนบุรีมีสภาพเป็นเมืองอกแตก 
ตรงกลางมีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างราชธานีแห่งใหม่ทางฟากตะวันออกของ
แม่น้ํา เจ้าพระยาซึ่งมีชัยภูมิดีกว่า ต่อสู้ ปฺองกันข้าศึกได้ง่ายกว่า โดยสืบทอดศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา พระราชทานนามว่า "กรุงเทพมหานคร บวร
รัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมร
พิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์"มีความหมายว่า "เมืองของเทวดา มหานครอันเป็น
อมตะ สง่างามด้วยแก้ว 9 ประการ และเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน เมืองที่มีพระราชวังหลายแห่ง 
ดุจเป็นวิมานของเทวดา ซึ่งพระวิษณุกรรมสร้างขึ้นตามบัญชาของพระอินทร์" ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรด
เกล้าฯ ให้เปลี่ยน “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” และเรียกกันว่า “กรุงรัตนโกสินทร์” 

ใน พ .ศ. 2514 รัฐบาลได้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน เป็นนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี หลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อ พ .ศ. 2515 จึงเปลี่ยนเรยีกชื่อในภาษาราชการว่า 
กรุงเทพมหานคร และเรียกอย่างย่อว่า กรุงเทพฯ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า พระมหากษัตริยไ์ทยทรงมคีุณูปการต่อชาติบ้านเมืองมาช้านานแล้ว 
 ที่มาข้อมูล ขา่วสด http://dek-d.com 
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ใบความรู้ 

พระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ )สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี( ทรงพระราช
สมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 ได้รับพระราชทานนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้ามหาวชิราวุธฯ" เมื่อทรงพระเยาว์ได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร พระชนมายุ
ได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในสาขาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
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
กิจทํานุบํารุงประเทศชาติในด้านการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการคมนาคมการ
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 ได้ทรงต้ังสภาเผยแพร่พาณิชย์ )คือกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน(  ตั้ง
กรมศิลปากร ปรับปรุงกระทรวงโยธาธิการเป็นกระทรวงคมนาคม ตราพระราชบัญญัตินามสกุล ทรง
ประดิษฐ์ธงไตรรงค์ ตั้งกองลูกเสือปูาและกองลูกเสือ 
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2. ด้านการทหาร ได้ทรงตั้งสภาปฺองกันราชอาณาจักร กระทรวงทหารเรือ ตั้งกองบิน
กองทัพบก )ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน( สร้างเรือรบและจัดหายุทโธปกรณ์
อันทันสมัยมาใช้ 

3. ด้านการศึกษา ได้ทรงปรับปรุงโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจนเจริญก้าวหน้าเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โปรดให้ตั้งกรมมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาขัน้อุดมศึกษา ตั้งโรงเรียนเพาะช่าง 
โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร์ 

4. ด้านการสาธารณสุข โปรดให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งสถานเสาวภา ตั้งกรม
สาธารณสุข เปิดการประปา 

5. ด้านการคมนาคม โปรดให้ตั้งกรมรถไฟหลวง เปิดสถานีวิทยุโทรเลขเปิดการรับส่ง
จดหมายทางอากาศ 

6. ด้านการศาล ทรงจัดวางระเบียบบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม ประกาศใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

7. ด้านการต่างประเทศ  ทรงนําประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่  1 ร่วมกับฝูาย
สัมพันธมิตรโดยส่งทหารไทยไปสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารของชาติมหาอํานาจหลังจาก
สงครามโลกยุติลงสัมพันธมิตรเป็นฝูายชนะประเทศไทยจงึมีเกยีรติภูมติามไปด้วยพระองค์ทรงเห็นเป็น
จังหวะดี จึงได้ขอเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเราเป็นฝูายเสียเปรียบมาก ที่ชาติตะวันตก 10 ชาติ ได้เคย
ทําไว้กับประเทศสยาม )ประเทศไทย( ที่สําคัญ ได้แก่ เรื่องการพิจารณาคดีคนต่างชาติที่มาทําผิดใน
เมืองไทย เรื่องการจัดเก็บภาษีศุลกากร การเจรจาได้ใช้เวลาหลายปี แต่ในที่สุดก็สําเร็จได้ด้วยความ
ยากเย็น 
 8. ด้านการวรรณคดี ทรงมีพระทัยฝักใฝูทางอักษรศาสตร์มาก ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ 
บทความ บทกวี บทละคร เรื่องสั้น ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นจํานวนประมาณ 200 เรื่อง ด้วยพระ
ปรีชาสามารถด้านนี้ ประชาชนจึงถวายสมญานามแด่พระองค์ว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 
 
การกําเนิดลูกเสือไทย    
 ยุคกอ่ตั้ง )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 ทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสอืแห่งชาติตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.
2490 ในยุคนี้มีเหตุการณ์สําคัญๆ เช่น 
พ.ศ.2454 ตั้งลูกเสือกองแรกที่โรงเรยีนมหาดเลก็หลวง )คอืโรงเรียนวชิราวุธ ปัจจุบัน(  
  เป็นกองลูกเสือในพระองค์ เรียกว่ากองลูกเสอืกรุงเทพฯที่ 1 
พ.ศ.2458 พระราชทานเหรยีญราชนิยมให้แก่ลกูเสอืโท ฝาฺย บุญเลี้ยง  
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ใบความรู้ 

พระราชประวตัิของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ )สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี( ทรงพระราช
สมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 ได้รับพระราชทานนามว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า
ฟ้ามหาวชิราวุธฯ" เมื่อทรงพระเยาว์ได้ศึกษาวิชาหนังสือไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร พระชนมายุ
ได้ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ในสาขาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
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
กิจทํานุบํารุงประเทศชาติในด้านการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการคมนาคมการ
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 

50 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

2. ด้านการทหาร ได้ทรงตั้งสภาปฺองกันราชอาณาจักร กระทรวงทหารเรือ ตั้งกองบิน
กองทัพบก )ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นกองทัพอากาศในปัจจุบัน( สร้างเรือรบและจัดหายุทโธปกรณ์
อันทันสมัยมาใช้ 

3. ด้านการศึกษา ได้ทรงปรับปรุงโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจนเจริญก้าวหน้าเป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โปรดให้ตั้งกรมมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการศึกษาขัน้อุดมศึกษา ตั้งโรงเรียนเพาะช่าง 
โรงเรียนพาณิชยการ โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎร์ 

4. ด้านการสาธารณสุข โปรดให้ต้ังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้ังสถานเสาวภา ต้ังกรม
สาธารณสุข เปิดการประปา 

5. ด้านการคมนาคม โปรดให้ต้ังกรมรถไฟหลวง เปิดสถานีวิทยุโทรเลขเปิดการรับส่ง
จดหมายทางอากาศ 

6. ด้านการศาล ทรงจัดวางระเบียบบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม ประกาศใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

7. ด้านการต่างประเทศ  ทรงนําประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่  1 ร่วมกับฝูาย
สัมพันธมิตรโดยส่งทหารไทยไปสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารของชาติมหาอํานาจหลังจาก
สงครามโลกยุติลงสัมพันธมิตรเป็นฝูายชนะประเทศไทยจงึมีเกยีรติภูมติามไปด้วยพระองค์ทรงเห็นเป็น
จังหวะดี จึงได้ขอเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเราเป็นฝูายเสียเปรียบมาก ที่ชาติตะวันตก 10 ชาติ ได้เคย
ทําไว้กับประเทศสยาม )ประเทศไทย( ที่สําคัญ ได้แก่ เรื่องการพิจารณาคดีคนต่างชาติที่มาทําผิดใน
เมืองไทย เรื่องการจัดเก็บภาษีศุลกากร การเจรจาได้ใช้เวลาหลายปี แต่ในที่สุดก็สําเร็จได้ด้วยความ
ยากเย็น 
 8. ด้านการวรรณคดี ทรงมีพระทัยฝักใฝูทางอักษรศาสตร์มาก ได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ 
บทความ บทกวี บทละคร เรื่องสั้น ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นจํานวนประมาณ 200 เรื่อง ด้วยพระ
ปรีชาสามารถด้านนี้ ประชาชนจึงถวายสมญานามแด่พระองค์ว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 
 
การกําเนิดลูกเสือไทย    
 ยุคกอ่ตั้ง )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 ทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสอืแห่งชาติตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.
2490 ในยุคนี้มีเหตุการณ์สําคัญๆ เช่น 
พ.ศ.2454 ตั้งลูกเสือกองแรกที่โรงเรยีนมหาดเลก็หลวง )คอืโรงเรียนวชิราวุธ ปัจจุบัน(  
  เป็นกองลูกเสือในพระองค์ เรียกว่ากองลูกเสอืกรุงเทพฯที่ 1 
พ.ศ.2458 พระราชทานเหรยีญราชนิยมให้แก่ลกูเสอืโท ฝาฺย บุญเลี้ยง  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
44 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 51 

 

พ.ศ.2459 ตั้งโรงเรียนผู้กํากับลกูเสือในพระบรมราชูปถัมภข์ึ้น ณ สโมสรเสือปูา จงัหวัดพระนคร 
   หลักสูตร 2 เดือน เปิดได ้4 ปี ก็ล้มเลิกไป 
พ.ศ. 2463 ส่งผู้แทนลูกเสอืไทยไปชุมนมุลูกเสอืโลกครั้งที่ 1 ณ กรุงลอนดอน โดยมีนายสวัสดิ์ สมุิตร 

เป็นหัวหน้าคณะ 
พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เป็นกลุม่แรกมี ประเทศ

ต่างๆ       รวม 31 ประเทศและถือว่าเป็นสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะลูกเสือโลก  
พ.ศ. 2467 ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลกูเสือโลกครั้งที่ 2โดยพระยาภรตราชา เปน็หัวหนา้คณะ 
พ.ศ. 2468 การลูกเสอืไทยสูญเสยีพระผู้พระราชทานกําเนดิลูกเสือไทย รัชกาลที่6 

บทพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เก่ียวกับลูกเสือ 
    “ใครมาเป็นเจา้เข้าครอง   คงต้องบังคับขับไส  
   เคี่ยวเข็ญเย็นค่าํกรําไป   ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย  
   เขาจะเหน็แก่หน้าคา่ชื่อ   จะนับถือพงศ์พันธุ์นั้นอย่าหมาย 
   ไหนจะตอ้งเหนื่อยยากลาํบากกาย   ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา”  
 
 “ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริตมี
อุปนิสัยใจคอดี” 
 
   “ลูกเสือบ่ใช่ เสือสัตว์ไพร    เรายืมชื่อมาใช้ ด้วยใจกล้าหาญปานกัน 

ใจกล้า มิใช่กล้าอาธรรม์      เช่นเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 
ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร    กล้ากอร์ปกิจการแห่งชาติประเทศเขตตน” 

 
 แบบสั่งสอนเสือปูาและลูกเสือ เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเสือปูาและ
ลูกเสือเป็นตําหรับทองของลูกเสือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในยุคนั้นซึ่งประกอบด้วยบทต่างๆ ดังนี้ 

- บทที่ 1 การสืบข่าวและการเดินทาง 
- บทที่ 2 อาณัติสัญญาณ 
- บทที่ 3 การช่างและความรู้เบ็ดเตล็ด 
- บทที่ 4 การตั้งค่ายและที่พกัแรม 
- บทที่ 5 การอยูค่่ายและทีพ่ักแรม (ต่อ)  
- บทที่ 6 ยามและด่าน 
- บทที่ 7 การพิจารณาสงัเกตและจํา 
- บทที่ 8 การสะกดรอย 
- บทที่ 9 การสันนษิฐาน 
- บทที่ 10 การแฝงกายและเกลื่อนรอย 

52 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

- บทที่ 11 รายงานและแจ้งเหต ุ
- บทที่ 12 กําบัง 
- บทที่ 13  ตั้งรับ 
- บทที่ 14 ปฺองกันตัว 
- บทที่ 15 จับผู้ร้าย 
- บทที่ 16 ช่วยชีวิตและกันภัย 
- บทที่ 17 ปัจจุบันพยาบาล 
- บทที่ 18 ปัจจุบันพยาบาล )ต่อ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูร 2 เดอืน เปิดได ้4 ปี กล็ม้เลกิไป

รวม 31 ประเทศและถอืวา่เป็นสมาชกิผูร้เิริม่จดัตัง้คณะลกูเสอืโลก

ประเทศ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
45คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 51 

 

พ.ศ.2459 ตั้งโรงเรียนผู้กํากับลกูเสือในพระบรมราชูปถัมภข์ึ้น ณ สโมสรเสือปูา จงัหวัดพระนคร 
   หลักสูตร 2 เดือน เปิดได ้4 ปี ก็ล้มเลิกไป 
พ.ศ. 2463 ส่งผู้แทนลูกเสอืไทยไปชุมนมุลูกเสอืโลกครั้งที่ 1 ณ กรุงลอนดอน โดยมีนายสวัสดิ์ สมุิตร 

เป็นหัวหน้าคณะ 
พ.ศ. 2465 คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เป็นกลุม่แรกมี ประเทศ

ต่างๆ       รวม 31 ประเทศและถือว่าเป็นสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะลูกเสือโลก  
พ.ศ. 2467 ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลกูเสือโลกครั้งที่ 2โดยพระยาภรตราชา เปน็หัวหนา้คณะ 
พ.ศ. 2468 การลูกเสอืไทยสูญเสยีพระผู้พระราชทานกําเนดิลูกเสือไทย รัชกาลที่6 

บทพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เก่ียวกับลูกเสือ 
    “ใครมาเป็นเจ้าเข้าครอง   คงต้องบังคับขับไส  
   เคี่ยวเข็ญเย็นค่าํกรําไป   ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย  
   เขาจะเหน็แก่หน้าคา่ชื่อ   จะนับถือพงศ์พันธุ์นั้นอย่าหมาย 
   ไหนจะต้องเหนื่อยยากลาํบากกาย   ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา”  
 
 “ข้าไม่ต้องการตําราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้นคือเยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริตมี
อุปนิสัยใจคอดี” 
 
   “ลูกเสือบ่ใช่ เสือสัตว์ไพร    เรายืมชื่อมาใช้ ด้วยใจกล้าหาญปานกัน 

ใจกล้า มิใช่กล้าอาธรรม์      เช่นเสืออรัญสัญชาติชนคนพาล 
ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร    กล้ากอร์ปกิจการแห่งชาติประเทศเขตตน” 

 
 แบบสั่งสอนเสือปูาและลูกเสือ เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของเสือปูาและ
ลูกเสือเป็นตําหรับทองของลูกเสือเพื่อใช้ในการฝึกอบรมในยุคนั้นซึ่งประกอบด้วยบทต่างๆ ดังนี้ 

- บทที่ 1 การสืบข่าวและการเดินทาง 
- บทที่ 2 อาณัติสัญญาณ 
- บทที่ 3 การช่างและความรู้เบ็ดเตล็ด 
- บทที่ 4 การตั้งค่ายและที่พกัแรม 
- บทที่ 5 การอยูค่่ายและทีพ่ักแรม (ต่อ)  
- บทที่ 6 ยามและด่าน 
- บทที่ 7 การพิจารณาสงัเกตและจํา 
- บทที่ 8 การสะกดรอย 
- บทที่ 9 การสันนษิฐาน 
- บทที่ 10 การแฝงกายและเกลื่อนรอย 
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- บทที่ 11 รายงานและแจ้งเหต ุ
- บทที่ 12 กําบัง 
- บทที่ 13  ตั้งรับ 
- บทที่ 14 ปฺองกันตัว 
- บทที่ 15 จับผู้ร้าย 
- บทที่ 16 ช่วยชีวิตและกันภัย 
- บทที่ 17 ปัจจุบันพยาบาล 
- บทที่ 18 ปัจจุบันพยาบาล )ต่อ( 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสอืโลก     เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถเล่าวิวัฒนาการของขบวนการลกูเสือไทยและลูกเสอืโลกพอสังเขปได ้
 
2.  เนื้อหา  
 วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลกูเสอืโลก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1(  ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงการกําเนิดลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
  2(  ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้ศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทย
และลูกเสือโลกจากใบความรู้ และสรุปเป็นแผนผังความคิด 

 3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยและ
ลูกเสือโลก 

 4(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของขบวนการ
ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 

4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

5.2 ตรวจสอบแผนผังความคดิเรื่องวิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสอืโลก 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

ลูกเสืออบรม 
            ทํานองเพลงสีนวล 

   เสียงเพลงครื้นเครงในอารมณ์ เมื่อมาอบรมลกูเสือเปรมปรีดิ์ 
 สุขฤทัยสมใจเหลือท ี   ด้วยบารมีธีรราชเจา้ไทย 
 ท่านคงดลฤดีเราให ้    สุขใจทีไ่ด้เหน็ฝึกอบรมรับความรม่เย็น 
 ล้วนแต่เป็นผู้มีน้ําใจ    ลูกเสือกา้วหน้าพัฒนาชาตไิทย 

  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  ทําไปเช่นนี้จนหมดแถวหมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ  

วิธีที่ 2  ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม  หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นคน
เริ่มต้นวิ่งรอบวงกลมด้านนอกไปแตะหลังผู้ที่ยืนเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิ่งสวน
ทิศทางกับคนแรก เมื่อวิ่งไปพบกันที่ใดให้ทําวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคําว่า “สวัสดี” 
ดังๆ แล้วปล่อยมือชิงกันวิ่งเข้าที่ผู้ใดเข้าที่ไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นใหม่ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

การฆาตกรรมที่เอลสตัน 
 ขณะที่ โรเบิร์ต ไฮนด์มาร์ช เด็กเลี้ยงและกําลังเดินทางกลับบ้าน ได้สังเกตเห็นชายผู้หนึ่งกําลัง
นั่งแยกเท้าและกินอาหารอยู่บนพื้นดิน เขาได้สังเกตรูปร่างและชายผู้นั้น โดยเฉพาะตะปูที่มีลักษณะ
พิเศษบนพื้นรองเท้า โดยที่ชายผู้นั้นไม่รู้สึกตัว เมื่อเขาจะถึงบ้านได้เห็นคนมุงดูศพของนางมาร์กาเรต  
โครเธียร์ หญิงชราตายอยู่หน้ากระท่อม เขาสังเกตเห็นรอยเท้าที่มีลักษณะพิเศษในสวนเล็กๆ ข้าง
กระท่อมหญิงชรา ซึ่งเหมือนกับลักษณะตะปูที่รองเท้าของชายที่เขาพบ จึงมั่นใจว่าชายคนนั้นต้องเป็น
คนร้าย จึงตัดสินใจแจ้งตํารวจ 
 หลังจากชายคนนั้นได้ถูกนําตัวขึ้นศาล สอบสวนดูแล้วว่าได้ทําความผิดจริง จึงได้ถูกแขวนคอ
ที่เมืองนิวคัสเซิล ปรากฏว่าคนร้ายชื่อ วิลลี่ วินเตอร์ เป็นชาวยิปซี จากเรื่องนี้พอสรุปได้ว่า 

1. เด็กเลี้ยงแกะสามารถใช้วิชาความรู้ทางลูกเสอื ด้วยการพจิารณา สังเกต และจํา จึงทําให้
เขาได้ช่วยเหลือเจ้าหนา้ที่จับผู้กระทาํผิดมาลงโทษ 

วิวฒันำกำรของขบวนกำรลกูเสือไทยและลกูเสือโลก



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
47คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 53 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6   วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสอืโลก     เวลา  1  ช่ัวโมง 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถเล่าวิวัฒนาการของขบวนการลกูเสือไทยและลูกเสอืโลกพอสังเขปได ้
 
2.  เนื้อหา  
 วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลกูเสอืโลก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4. กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 4.2 เพลง หรือเกม 
 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1(  ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงการกําเนิดลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
  2(  ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ได้ศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทย
และลูกเสือโลกจากใบความรู้ และสรุปเป็นแผนผังความคิด 

 3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือไทยและ
ลูกเสือโลก 

 4(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของขบวนการ
ลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 

4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

5.2 ตรวจสอบแผนผังความคดิเรื่องวิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสอืโลก 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

ลูกเสืออบรม 
            ทํานองเพลงสีนวล 

   เสียงเพลงครื้นเครงในอารมณ์ เมื่อมาอบรมลกูเสือเปรมปรีดิ์ 
 สุขฤทัยสมใจเหลือท ี   ด้วยบารมีธีรราชเจา้ไทย 
 ท่านคงดลฤดีเราให ้    สุขใจทีไ่ด้เหน็ฝึกอบรมรับความรม่เย็น 
 ล้วนแต่เป็นผู้มีน้ําใจ    ลูกเสือกา้วหน้าพัฒนาชาตไิทย 

  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  ทําไปเช่นนี้จนหมดแถวหมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ  

วิธีที่ 2  ให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม  หันหน้าเข้าศูนย์กลางทุกคน ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นคน
เริ่มต้นวิ่งรอบวงกลมด้านนอกไปแตะหลังผู้ที่ยืนเป็นวงกลมคนใดคนหนึ่ง คนที่ถูกแตะต้องออกวิ่งสวน
ทิศทางกับคนแรก เมื่อวิ่งไปพบกันที่ใดให้ทําวันทยหัตถ์และจับมือเขย่าพร้อมกับกล่าวคําว่า “สวัสดี” 
ดังๆ แล้วปล่อยมือชิงกันวิ่งเข้าที่ผู้ใดเข้าที่ไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นใหม่ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

การฆาตกรรมที่เอลสตัน 
 ขณะที่ โรเบิร์ต ไฮนด์มาร์ช เด็กเลี้ยงและกําลังเดินทางกลับบ้าน ได้สังเกตเห็นชายผู้หนึ่งกําลัง
นั่งแยกเท้าและกินอาหารอยู่บนพื้นดิน เขาได้สังเกตรูปร่างและชายผู้นั้น โดยเฉพาะตะปูที่มีลักษณะ
พิเศษบนพื้นรองเท้า โดยที่ชายผู้นั้นไม่รู้สึกตัว เมื่อเขาจะถึงบ้านได้เห็นคนมุงดูศพของนางมาร์กาเรต  
โครเธียร์ หญิงชราตายอยู่หน้ากระท่อม เขาสังเกตเห็นรอยเท้าที่มีลักษณะพิเศษในสวนเล็กๆ ข้าง
กระท่อมหญิงชรา ซึ่งเหมือนกับลักษณะตะปูที่รองเท้าของชายที่เขาพบ จึงมั่นใจว่าชายคนนั้นต้องเป็น
คนร้าย จึงตัดสินใจแจ้งตํารวจ 
 หลังจากชายคนนั้นได้ถูกนําตัวขึ้นศาล สอบสวนดูแล้วว่าได้ทําความผิดจริง จึงได้ถูกแขวนคอ
ที่เมืองนิวคัสเซิล ปรากฏว่าคนร้ายชื่อ วิลลี่ วินเตอร์ เป็นชาวยิปซี จากเรื่องนี้พอสรุปได้ว่า 

1. เด็กเลี้ยงแกะสามารถใช้วิชาความรู้ทางลูกเสอื ด้วยการพจิารณา สังเกต และจํา จึงทําให้
เขาได้ช่วยเหลือเจ้าหนา้ที่จับผู้กระทาํผิดมาลงโทษ 

แกะ
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2. การเป็นผู้ตัดสินใจไดอ้ย่างถูกต้อง คอืนําตํารวจไปจับคนร้ายได ้โดยไม่หวั่น ภัยอันตรายที่
จะมาถึงตัว เป็นการกระทําที่น่าสรรเสริญ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสังเกตจดจาํ ย่อมนํามาใช้ประโยชน์ในภายหน้าได้ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้    
 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.ได้จัดกองทหารเด็กซึ่งมีอายุตั้งแต่ 9  ปีขึ้นไป มีเด็กหนุ่มเป็นผู้บังคับบัญชา มีเครื่องแบบและได้รับ
การอบรมในการสื่อสารกับรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมของอังกฤษ เด็กเหล่านี้มีความสามารถและกล้า
หาญมาก เขาได้รับเหรียญกล้าหาญในสงครามครั้งนี้ด้วย 
พ.ศ. 2447 - ได้เขียนโครงการอบรมเด็ก  ซึ่งมหีลักการคลา้ยลูกเสอื ให้เซอร์ วิลเลียม สมิธ นาํไป

ทดลอง  ตัง้สมาคมเด็กขึ้นในสกอตแลนด์ 
พ.ศ. 2450 -  บี.พี.ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน  หลังจากนัน้ท่านได้นําเด็ก 20 คน ไปอยูค่่ายพักแรมที่ 
   เกาะบราวน์ซี  ซึ่งอยู่ทางตอนใตข้ององักฤษเป็นเวลา 9 คืน และได้ประสบผลสําเร็จ 
   ตามความมุ่งหมาย  คือ 
   )1(  การจัดแบ่งเด็กเป็นหมู่ ๆ ละ 5 คน  มีนายหมู่รับผิดชอบในเรื่องความประพฤติ และ 
     การปฏิบัติในหมูข่องตน ปรากฏได้ผลดมีากในทางปฏิบัติ เด็กรู้จกัหน้าที่รับผิดชอบ   
     แสดงให้เหน็ว่า  ระบบหมู่เป็นวิธีการที่ถกูต้องในการอบรมเด็ก 
   )2(  เด็กทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวมีฐานะใด  ต่างชอบการอยู่ค่ายพกัแรม  และ 
     กิจกรรมกลางแจ้ง 
   )3(  วิธีที่ได้ผลที่สุดในการศึกษาวิชาลกูเสือ คอื กรปฏิบัติจริงและโดยการเล่นเกม 
พ.ศ. 2451 - แต่งตําราชี้แจงวัตถุประสงค์  สาระสาํคัญ  คําปฏิญาณ  และกฎ  คติ  รหัส  การแสดง 
    ความเคารพ  การจับมือ  เครื่องแบบ  แนวการฝึกอบรมลูกเสือ 

ได้จดักองทหารเด็กซึ่งมอีายุตัง้แต่ 9 ปีขึ้นไป มเีด็กหนุ่มเป็นผู้บงัคบับญัชา มเีครื่องแบบและได้รบั 

บ.ีพ.ี
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2. การเป็นผู้ตัดสินใจไดอ้ย่างถูกต้อง คอืนําตํารวจไปจับคนร้ายได ้โดยไม่หวั่น ภัยอันตรายที่
จะมาถึงตัว เป็นการกระทําที่น่าสรรเสริญ 
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ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้    
 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.ได้จัดกองทหารเด็กซึ่งมีอายุตั้งแต่ 9  ปีขึ้นไป มีเด็กหนุ่มเป็นผู้บังคับบัญชา มีเครื่องแบบและได้รับ
การอบรมในการสื่อสารกับรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมของอังกฤษ เด็กเหล่านี้มีความสามารถและกล้า
หาญมาก เขาได้รับเหรียญกล้าหาญในสงครามครั้งนี้ด้วย 
พ.ศ. 2447 - ได้เขียนโครงการอบรมเด็ก  ซึ่งมหีลักการคลา้ยลูกเสอื ให้เซอร์ วิลเลียม สมิธ นาํไป

ทดลอง  ตัง้สมาคมเด็กขึ้นในสกอตแลนด์ 
พ.ศ. 2450 -  บี.พี.ถูกปลดเป็นทหารกองหนุน  หลังจากนัน้ท่านได้นําเด็ก 20 คน ไปอยูค่่ายพักแรมที่ 
   เกาะบราวน์ซี  ซึ่งอยู่ทางตอนใตข้ององักฤษเป็นเวลา 9 คืน และได้ประสบผลสําเร็จ 
   ตามความมุ่งหมาย  คือ 
   )1(  การจัดแบ่งเด็กเป็นหมู่ ๆ ละ 5 คน  มีนายหมู่รับผิดชอบในเรื่องความประพฤติ และ 
     การปฏิบัติในหมูข่องตน ปรากฏได้ผลดมีากในทางปฏิบัติ เด็กรู้จกัหน้าที่รับผิดชอบ   
     แสดงให้เหน็ว่า  ระบบหมู่เป็นวิธีการที่ถกูต้องในการอบรมเด็ก 
   )2(  เด็กทุกคนไม่ว่าจะมาจากครอบครัวมีฐานะใด  ต่างชอบการอยู่ค่ายพกัแรม  และ 
     กิจกรรมกลางแจ้ง 
   )3(  วิธีที่ได้ผลที่สุดในการศึกษาวิชาลกูเสือ คอื กรปฏิบัติจริงและโดยการเล่นเกม 
พ.ศ. 2451 - แต่งตําราชี้แจงวัตถุประสงค์  สาระสาํคัญ  คําปฏิญาณ  และกฎ  คติ  รหัส  การแสดง 
    ความเคารพ  การจับมือ  เครื่องแบบ  แนวการฝึกอบรมลูกเสือ 
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  - มีการชุมนมุตั้งลูกเสือองักฤษครั้งแรกที่ครสิตลัแพเลช ) 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  โพเอลล ์
พ.ศ. 2453 - มีการจัดตัง้ลูกเสอืหญิง ) Girl  Guide ( โดยม ี แอกนสิ  นอ้งสาวของ บี.พี.เป็นหัวหน้า 
พ.ศ. 2454 - ตั้งกองลูกเสือสมุทร 
พ.ศ. 2455 - บี.พี.เดินทางรอบโลก เยีย่มการลูกเสอืในประเทศต่าง ๆ  
  - บี.พี.สมรสกับ  มีสโอลาฟ  เซนต์แคลร์  โซมส์  เมือ่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2455 
พ.ศ. 2457 - เกิดสงครามโลกครั้งแรก  บี.พี.มอบลกูเสือใหท้ําหน้าที่ช่วยทหาร  เช่น  รกัษาสะพาน  
                  และสายโทรศัพท์  ทาํหนา้ที่ผู้สือ่ข่าว   ช่วยงานในโรงพยาบาล 
พ.ศ. 2459 - ตั้งกองลูกเสือสํารอง 
พ.ศ. 2460 - เลดี้  เบเดน  โพเอลล์  ได้รับเลอืกให้เปน็ประมุขของกองลูกเสอืหญิง   
พ.ศ. 2461 - ตั้งกองลูกเสือวิสามัญ  หรือ  Rover  Scout  ขึ้น 
พ.ศ. 2462 - ตั้งกิลเวลล์ปาร์ค  และเริ่มดาํเนินการอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ 
พ.ศ. 2463 - ชุมนุมลูกเสอืโลกครั้งแรกที่โอลิมเปีย  ในกรุงลอนดอน  ทา่นได้รับการสถาปนา 
    เป็นประมุขของลูกเสือโลก  ) Chief  Scout  of  the  World (   
  - ที่ประชุมมีมติใหม้ีการประชุมสมัชชาลูกเสอืโลกทุก  2  ปี  และจัดตั้งสํานกังานลกูเสือ 
   นานาชาตขิึ้นทีก่รุงลอนดอน 
พ.ศ. 2465  - เขียนหนังสอื  ) Rover  to  Succes  ( ซึ่งเป็นคูม่ือสําหรับลูกเสอืวิสามัญ 
พ.ศ. 2467  - มีการชุมนุมลกูเสือโลกครั้งที ่2  ณ  เมืองเออเมลนัเดน  ) Ermelunden (  
   ในประเทศเดนมารก์ 
พ.ศ. 2469 - ตั้งกองลูกเสือพกิาร 
พ.ศ. 2472 - มีการชุมนมุลูกเสอืโลกครั้งที่ 3 ณ อาร์โรว์ปาร์ค  เมอืงเบอร์เดนแฮค  ในประเทศอังกฤษ   
  - พระเจ้ายอร์ชที ่ 5  พระราชทานบรรดาศักดิ์ชัน้  บารอน  เรียกชื่อเต็มว่าลอร์ด  เบเดน   
   โพเอลล์  แห่งกิลเวลล์ 
พ.ศ. 2476 - มีการชุมนมุลูกเสอืโลกครั้งที่  4  ณ เมืองเกอะเดอะเลอะ  ประเทศฮังการี 
พ.ศ. 2480 - บี.พี.อายุ  80  ปี  พระเจ้ายอร์ชที่  6  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
พ.ศ. 2481 - บี.พี.ไปอยู่ที่เมืองไนเยอรี  ประเทศเคนยา 
พ.ศ.2484 - บี.พี.ถึงแก่อนิจกรรม  เมื่ออายุได้  84  ปี  ณ บ้านพักเมืองไนเยอรี  เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 

2484 
 
 

พา



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
50 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 57 

 

 คําว่า  SCOUT  มาจาก 
 S  ย่อมาจาก   SINCERITY แปลว่า ความจริงใจ 
 C ย่อมาจาก COURTESY แปลว่า ความสภุาพอ่อนโยน 
 O ย่อมาจาก   OBEDIENCE  แปลว่า    การเชื่อฟัง 
 U ย่อมาจาก   UNITY แปลว่า    ความเป็นใจเดียวกนั 
 T  ย่อมาจาก   THRIFTY แปลว่า    ความมธัยัสถ ์

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 - ย้ายไปอยู่เมอืเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนดจ์นถึงปัจจุบัน นอกจากนีย้ัง 
    มีสํานักงานอกี 5 เขต คอื 

      1. เขตอินเตอร-์อเมริกา      ตั้งอยู่ที่เมืองซานโฮเซ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด ์
               2. เขตเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยู่ที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5158 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

    3. เขตอาหรับ ตั้งอยู่ที่เมืองไคโร ประเทศอียิปต ์
    4. เขตยุโรป ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
    5. เขตแอฟริกา 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 ดังนี ้

1. ยุคก่อตั้ง )พ.ศ. 2454-2468( รวม 14 ปี ในรัชกาลที่ 6 
     1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454  ทรงสถาปนาการเสือปูา 

          ทรงสถาปนาลูกเสือไทย โดยตราข้อบังคับลักษณะการปกครองลูกเสือและตั้งสภากรรมการ
กลางจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยพระองค์ทรงดํารงตําแหน่งสภานายก  และหลังจากนั้น
พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา ทรงเป็นสภานายกสภาลูกเสือแห่งชาติตลอดมาจนถึงปี พ.ศ. 2490 ในยุคนี้
มีเหตุการณ์สําคัญๆ เช่น พ.ศ. 2454 ตั้งลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง)คือโรงเรียน
วชิราวุธ ปัจจุบัน( เป็นกองลูกเสือในพระองค์ เรียกว่ากองลูกเสือกรุงเทพฯที่ 1 

พ.ศ.2458     - พระราชทานเหรียญราชนิยมให้แก่ลูกเสอืโท ฝฺาย บุญเลี้ยง  
พ.ศ. 2459    - ตั้งโรงเรียนผู้กาํกับลูกเสือในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น ณ สโมสรเสอืปูา   
                   จังหวัดพระนครหลกัสูตร 2 เดือน เปิดได ้4 ปี ก็ล้ม 
พ.ศ. 2463    - ส่งผู้แทนลกูเสือไทยไปชุมนุมลกูเสือโลกครั้งที่ 1 ณ กรุงลอนดอน โดยม ี
                   นายสวัสดิ์ สมุิตร เป็นหัวหน้าคณะ 
พ.ศ. 2465    - คณะลูกเสอืไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก เป็นกลุม่แรกมี 
           ประเทศต่างๆ รวม 31 ประเทศและถือว่าเป็นสมาชกิผู้ริเริ่มจัดตั้งคณะลูกเสือ

โลก  
พ.ศ. 2467    - ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที ่2โดยพระยาภรตราชา เป็นหัวหนา้

คณะ 
พ.ศ. 2468    - การลกูเสือไทยสูญเสียพระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยรัชการที่ 6 
 

2. ยุคส่งเสริม )พ.ศ.2468-2482( สมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคนี้แบ่งออกเป็น 2 
ตอนคอื 
2.1  ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที ่7 ยังทรงเป็นสภานายกสภากรรมการกลาง

จัดการลกูเสือแหง่ชาติอยู ่

พ.ศ. 2458



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
52 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 59 

 

พ.ศ. 2470  - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2472 - ส่งผู้แทนไปร่วมชุมนมุลูกเสอืโลกครั้งที ่3 ณ ประเทศอังกฤษ 
พ.ศ.2473 - มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 2 ณ พระรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี    

หลักสูตร2 เดือน ดําเนนิการได้ 2 ปีก็เลิกล้ม เพราะเปลี่ยนการปกครอง 
2.2 ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัชกาลที่ 7 ก่อนสละราชสมบัติและรัชกาลที่ 8 

จนถึง สงครามโลกครั้งที่ 2 )พ.ศ. 2475-2482( 
พ.ศ. 2476 - ตั้งกรมพลศึกษาขันในกระทรวงศึกษาธกิาร โดยมกีองลูกเสืออยู่ในกรมพล

ศึกษา และส่งผู้แทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครัง้ที่ 4 ประเทศฮังการี                       
โดยมีนายอภัย  จันทวิมล เป็นหัวหนา้คณะ 

- ประกาศใช้ตราประจําคณะลูกเสือแห่งชาต ิและกฎลูกเสือ 10 ข้อ 
- เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือ ซึ่งเรียกในทางราชการว่า การฝกึอบรม 

วิชาพลศึกษา)ว่าด้วยลูกเสอื( ประจําปี 2478 เป็นเวลา 1 เดือน 
- ประกาศตั้งการลูกเสอืสมุทรเสนา พ.ศ. 2479 ประกาศใช้หลักสูตรลูกเสอืเสนา 

และสมุทรเสนา 
- พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2479 กําหนดลกัษณะธงประจํากองคณะลูกเสือ 

แห่งชาติ และธงประจํากองลูกเสอื 
พ.ศ. 2482 - พระราชบัญญัติ ลูกเสือตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดลูกเสือ 

อําเภอลูกเสือ และแบ่งลูกเสือออกเป็น 2 เหล่า คือ ลูกเสือเสนา และลูกเสือสมุทร
เสนา 

         - พระราชบัญญัติให้ทรพัย์สินกองเสือปูาเป็นของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

3. ยุคประคับประคอง )พ.ศ. 2483-2489( ระยะนีก้ารลูกเสอืซบเซาลงมากเนื่องจากอยู่ในภาวะ
สงคราม 

 พ.ศ. 2488 - สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด การลูกเสอืเริ่มฟืน้ฟูทั่วโลก 
    - รัชกาลที่ 8 เสด็จนิวัติสู่พระนคร และถูกลอบปลงพระชนม์ 

4. ยุคก้าวหน้า )พ.ศ. 2489-2514( เริ่มต้น รัชกาลที่ 9แบ่งออกเป็น2 ระยะคือ 
4.1  ระยะเริ่มก้าวหน้า (พ.ศ.2489-2503) 
พ.ศ. 2496 - เริ่มดําเนนิการสรา้งค่ายลูกเสอืวชิราวุธตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี 
พ.ศ. 2497 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2500 - ส่งผู้แทนจากประเทศไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสอืโลกครั้งที่ 9 ณ ประเทศอังกฤษ  
           เพือ่เฉลมิฉลองอายคุรบ 100 ปี ของลอร์ด เบเดน โพเอลล ์
พ.ศ. 2501 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรอง ขัน้ความรู้เบื้องต้นเป็นครัง้แรกใน 
                   ประเทศไทยตามหลักสูตรกิลเวลล์ปาร์ค 

60 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

   - จัดตั้งกองลกูเสอืสํารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิงหาคม 2501 
พ.ศ.2503 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรองขั้นวดูแบดจ์ ครั้งที ่1 ณ พระตําหนัง

อ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี 
  - ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ณ ประเทศพม่า 
4.2  ระยะก้าวหน้า (พ.ศ. 2504-2514) 
พ.ศ. 2504 -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาต ิครั้งที ่4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลองที่

คณะลูกเสือไทยมอีายคุรบรอบ 50 ปี 
   - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญขั้นวูดแบดจ์รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือ

วชิราวุธ 
   - วางศิลาฤกษ์ศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2505 - พลเอกถนอม  กิติขจร นายกรัฐมนตรี เปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
   - 1 กรกฎาคม 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดประชุมกองศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2506 - เปิดการฝึกอบรมผูก้ํากับลกูเสือกเสือวิสามัญ ขัน้วูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสอื

วชิราวุธ 
   - จัดตั้งกองลกูเสอืวิสามัญ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 
พ.ศ. 2507 - ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 
   - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นวูดแบดจ์ ณ ค่ายลูกเสอื

วชิราวุธ 
พ.ศ. 2508 - ประชุมสภาลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพฯ)ประชุมทุกปี( 
 - จดทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหลา่สมุทรกองแรก ณ โรงเรียนสัตหีบ 
 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2509 - คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสรา้งพุทธศาลา ณ กิลเวลล์ปาร์ค 
 - จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
พ.ศ. 2511 - กิลเวลล์ปาร์ค ถวายเครือ่งหมายวูดแบดจ์ กิตติมศักดิ์แด่รัชกาลที ่9 
พ.ศ. 2512 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2514 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นผู้ให้ความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 1             

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
 - ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าไปร่วมงานชุมนมุลูกเสือโลก ครั้งที่ 13 ณ ประเทศ

ญี่ปุูน 
 

5.  ยุคประชาชน ) พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน(  
     เนื่องจากปี 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก 

พ.ศ. 2516 - รับกิจการลูกเสอืชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

พ.ศ. 2472

พ.ศ. 2473

 2 เดอืน

ขึน้ใน

พลศกึษา และสง่ผูแ้ทนไปรว่มชมุนุมลกูเสอืโลก ครัง้ที ่4 ประเทศฮงัการี

เริม่ด�าเนินการสรา้งคา่ยลกูเสอืวชริาวธุ ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดั
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   - จัดตั้งกองลกูเสอืสํารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิงหาคม 2501 
พ.ศ.2503 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรองขั้นวดูแบดจ์ ครั้งที ่1 ณ พระตําหนัง

อ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี 
  - ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ณ ประเทศพม่า 
4.2  ระยะก้าวหน้า (พ.ศ. 2504-2514) 
พ.ศ. 2504 -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาต ิครั้งที ่4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลองที่

คณะลูกเสือไทยมอีายคุรบรอบ 50 ปี 
   - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญขั้นวูดแบดจ์รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือ

วชิราวุธ 
   - วางศิลาฤกษ์ศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2505 - พลเอกถนอม  กิติขจร นายกรัฐมนตรี เปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
   - 1 กรกฎาคม 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดประชุมกองศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2506 - เปิดการฝึกอบรมผูก้ํากับลกูเสือกเสือวิสามัญ ขัน้วูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสอื

วชิราวุธ 
   - จัดตั้งกองลกูเสอืวิสามัญ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 
พ.ศ. 2507 - ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 
   - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นวูดแบดจ์ ณ ค่ายลูกเสอื

วชิราวุธ 
พ.ศ. 2508 - ประชุมสภาลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพฯ)ประชุมทุกปี( 
 - จดทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหลา่สมุทรกองแรก ณ โรงเรียนสัตหีบ 
 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2509 - คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสรา้งพุทธศาลา ณ กิลเวลล์ปาร์ค 
 - จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
พ.ศ. 2511 - กิลเวลล์ปาร์ค ถวายเครือ่งหมายวูดแบดจ์ กิตติมศักดิ์แด่รัชกาลที ่9 
พ.ศ. 2512 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2514 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นผู้ให้ความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 1             

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
 - ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าไปร่วมงานชุมนมุลูกเสือโลก ครั้งที่ 13 ณ ประเทศ

ญี่ปุูน 
 

5.  ยุคประชาชน ) พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน(  
     เนื่องจากปี 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก 

พ.ศ. 2516 - รับกิจการลูกเสอืชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

พระต�าหนกั
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 - กระทรวงศึกษาธิการมีคาํสั่งใหน้ําวิชาลูกเสอืเข้าอยูห่ลักสูตรของโรงเรียน 
 - รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดประชุมกองการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่8 ณ 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2518 - ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลกูเสือโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก 
 - ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาลูกเสอืโลกครัง้ที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก 
พ.ศ.2519 - มีการอบรมผู้บริหารลูกเสอือาชีพรุน่ที่ 1 ณ คา่ยลูกเสอืวชิราวุธ 
พ.ศ.2520 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 9 ณ ค่ายลกูเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2521 - ได้ประกาศยกเลกิหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรองและสามัญ

ของ   กิลเวลล์ปาร์คและใช้ของสํานักงานลูกเสอืโลก เขตเอเชีย-แปซิฟิก 
พ.ศ. 2524 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 10 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ เพือ่เฉลมิฉลองวัน

พระราชสมภพครบรอบ 100 ปี ของรัชกาลที่ 6 
 - นายแพทย์บุญสม  มาติน ได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการลูกเสอืโลกจากการ

ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 28 ณ เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล 
พ.ศ. 2528 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 11 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2532 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2545 - ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดังานชมุนุมลกูเสือโลก ครั้งที่ 20 ที่ค่ายหาดยาว      

ตําบล แสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึง่จัดเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2545 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 7   การทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย 
                                              และคติพจน์ของลกูเสือสามัญ            เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
 

  

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1  ลูกเสือทําความเคารพ แสดงรหสั และการจับมือซ้าย ได้ถูกต้อง 
 1.2  ลูกเสือบอกคติพจน์ของลูกเสือสามัญและความหมายของคติพจน์ได้ 
 
2.  เนื้อหา  
 2. 1  การทําความเคารพ ทาํมอืเปล่าและ ท่าถือไม้พลอง 
 2.2  การแสดงรหัส 
 2.3  การจับมือซ้าย 
 2.4   คติพจนข์องลกูเสือสามัญ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  ไม้พลอง 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
  
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 4.2  เพลงหรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1(  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทําความเคารพ การแสดงรหัส 
       การจับมอืซ้าย แล้วให้ลูกเสอืฝึกปฏิบัติตาม 
   2(  ผู้กํากับลูกเสือใหน้ายหมู่ลกูเสือนําสมาชิกในหมูข่องตนเอง ฝึกปฏิบัติการทําความ

เคารพ  การแสดงรหัส การจับมอืซ้าย จนสามารถปฏิบัติได้ทุกคน 
   3(  ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาเกีย่วกับความหมายของคติพจน์ และให้ลกูเสือบอกวิธีปฏิบัติ

ตนตามคตพิจนข์องลกูเสือสามัญ 
4.4  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 
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   - จัดตั้งกองลกูเสอืสํารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิงหาคม 2501 
พ.ศ.2503 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรองขั้นวดูแบดจ์ ครั้งที ่1 ณ พระตําหนัง

อ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี 
  - ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ณ ประเทศพม่า 
4.2  ระยะก้าวหน้า (พ.ศ. 2504-2514) 
พ.ศ. 2504 -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาต ิครั้งที ่4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลองที่

คณะลูกเสือไทยมอีายคุรบรอบ 50 ปี 
   - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญขั้นวูดแบดจ์รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือ

วชิราวุธ 
   - วางศิลาฤกษ์ศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2505 - พลเอกถนอม  กิติขจร นายกรัฐมนตรี เปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
   - 1 กรกฎาคม 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดประชุมกองศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2506 - เปิดการฝึกอบรมผูก้ํากับลกูเสือกเสือวิสามัญ ขัน้วูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสอื

วชิราวุธ 
   - จัดตั้งกองลกูเสอืวิสามัญ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 
พ.ศ. 2507 - ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 
   - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นวูดแบดจ์ ณ ค่ายลูกเสอื

วชิราวุธ 
พ.ศ. 2508 - ประชุมสภาลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพฯ)ประชุมทุกปี( 
 - จดทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหลา่สมุทรกองแรก ณ โรงเรียนสัตหีบ 
 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2509 - คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสรา้งพุทธศาลา ณ กิลเวลล์ปาร์ค 
 - จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
พ.ศ. 2511 - กิลเวลล์ปาร์ค ถวายเครือ่งหมายวูดแบดจ์ กิตติมศักดิ์แด่รัชกาลที ่9 
พ.ศ. 2512 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2514 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นผู้ให้ความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 1             

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
 - ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าไปร่วมงานชุมนมุลูกเสือโลก ครั้งที่ 13 ณ ประเทศ

ญี่ปุูน 
 

5.  ยุคประชาชน ) พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน(  
     เนื่องจากปี 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก 

พ.ศ. 2516 - รับกิจการลูกเสอืชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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 - กระทรวงศึกษาธิการมีคาํสั่งใหน้ําวิชาลูกเสอืเข้าอยูห่ลักสูตรของโรงเรียน 
 - รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดประชุมกองการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่8 ณ 

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2518 - ส่งผู้แทนไปร่วมการชุมนุมลกูเสือโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก 
 - ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมัชชาลูกเสอืโลกครัง้ที่ 14 ณ ประเทศเดนมาร์ก 
พ.ศ.2519 - มีการอบรมผู้บริหารลูกเสอือาชีพรุน่ที่ 1 ณ คา่ยลูกเสอืวชิราวุธ 
พ.ศ.2520 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 9 ณ ค่ายลกูเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2521 - ได้ประกาศยกเลกิหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรองและสามัญ

ของ   กิลเวลล์ปาร์คและใช้ของสํานักงานลูกเสอืโลก เขตเอเชีย-แปซิฟิก 
พ.ศ. 2524 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 10 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ เพือ่เฉลมิฉลองวัน

พระราชสมภพครบรอบ 100 ปี ของรัชกาลที่ 6 
 - นายแพทย์บุญสม  มาติน ได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการลูกเสอืโลกจากการ

ประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 28 ณ เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล 
พ.ศ. 2528 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 11 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2532 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาตคิรั้งที่ 12 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ. 2545 - ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดังานชมุนุมลกูเสือโลก ครั้งที่ 20 ที่ค่ายหาดยาว      

ตําบล แสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึง่จัดเมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2545 ถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 62 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที ่7   การทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย 
                                              และคติพจน์ของลกูเสือสามัญ            เวลา 1 ช่ัวโมง 
 
 

  

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1  ลูกเสือทําความเคารพ แสดงรหสั และการจับมือซ้าย ได้ถูกต้อง 
 1.2  ลูกเสือบอกคติพจน์ของลูกเสือสามัญและความหมายของคติพจน์ได้ 
 
2.  เนื้อหา  
 2. 1  การทําความเคารพ ทาํมอืเปล่าและ ท่าถือไม้พลอง 
 2.2  การแสดงรหัส 
 2.3  การจับมือซ้าย 
 2.4   คติพจนข์องลกูเสือสามัญ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  ไม้พลอง 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
  
4.  กิจกรรม 
 4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 4.2  เพลงหรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1(  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาอธิบายพร้อมทั้งสาธิตวิธีการทําความเคารพ การแสดงรหัส 
       การจับมอืซ้าย แล้วให้ลูกเสอืฝึกปฏิบัติตาม 
   2(  ผู้กํากับลูกเสือใหน้ายหมู่ลกูเสือนําสมาชิกในหมูข่องตนเอง ฝึกปฏิบัติการทําความ

เคารพ  การแสดงรหัส การจับมอืซ้าย จนสามารถปฏิบัติได้ทุกคน 
   3(  ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนาเกีย่วกับความหมายของคติพจน์ และให้ลกูเสือบอกวิธีปฏิบัติ

ตนตามคตพิจนข์องลกูเสือสามัญ 
4.4  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 
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   - จัดตั้งกองลกูเสอืสํารองกองแรกขึ้นในประเทศไทย 5 สิงหาคม 2501 
พ.ศ.2503 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสาํรองขั้นวดูแบดจ์ ครั้งที ่1 ณ พระตําหนัง

อ่างศิลา  จังหวัดชลบุรี 
  - ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่ 2 ณ ประเทศพม่า 
4.2  ระยะก้าวหน้า (พ.ศ. 2504-2514) 
พ.ศ. 2504 -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาต ิครั้งที ่4 ณ สวนลุมพินี พระนคร เพื่อเฉลิมฉลองที่

คณะลูกเสือไทยมอีายคุรบรอบ 50 ปี 
   - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญขั้นวูดแบดจ์รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือ

วชิราวุธ 
   - วางศิลาฤกษ์ศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2505 - พลเอกถนอม  กิติขจร นายกรัฐมนตรี เปิดค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
   - 1 กรกฎาคม 2505 รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดประชุมกองศาลาวชิราวุธ 
พ.ศ. 2506 - เปิดการฝึกอบรมผูก้ํากับลกูเสือกเสือวิสามัญ ขัน้วูดแบดจ์ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสอื

วชิราวุธ 
   - จัดตั้งกองลกูเสอืวิสามัญ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2506 
พ.ศ. 2507 - ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2507 
   - เปิดการฝึกอบรมวิชาผูก้ํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นวูดแบดจ์ ณ ค่ายลูกเสอื

วชิราวุธ 
พ.ศ. 2508 - ประชุมสภาลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพฯ)ประชุมทุกปี( 
 - จดทะเบียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหลา่สมุทรกองแรก ณ โรงเรียนสัตหีบ 
 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2509 - คณะลูกเสือไทยบริจาคเงินสรา้งพุทธศาลา ณ กิลเวลล์ปาร์ค 
 - จดทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กองแรก ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
พ.ศ. 2511 - กิลเวลล์ปาร์ค ถวายเครือ่งหมายวูดแบดจ์ กิตติมศักดิ์แด่รัชกาลที ่9 
พ.ศ. 2512 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
พ.ศ.2514 - มีการชุมนมุลูกเสอืแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 - เปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือขั้นผู้ให้ความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 1             

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  
 - ส่งผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าไปร่วมงานชุมนมุลูกเสือโลก ครั้งที่ 13 ณ ประเทศ

ญี่ปุูน 
 

5.  ยุคประชาชน ) พ.ศ. 2514-ปัจจุบัน(  
     เนื่องจากปี 2514 เป็นปีที่มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเป็นครั้งแรก 

พ.ศ. 2516 - รับกิจการลูกเสอืชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

2.4

3.3

3.4

3.5

2.1
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต การทําความเคารพ  การแสดงรหสัและการจับมือซ้ายแบบลูกเสอื 
 5.2  ซักถามความหมายคติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
 

  ลูกเสือเขาไม่จับมอืขวา  ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่ 
มือขวาใช้เคารพกัน )ซ้ํา(   ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือจับมอื 
  จับมือนั้นหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนทิควรคดิยึดถอื 
ยิ้มด้วยเวลาจับมือ ) ซ้ํา (   เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั 

 
เกม 

เกมผู้วิเศษ 
 เลือกลูกเสอืออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษ เมื่อแตะถูกผู้ใดแล้ว คนนั้นจะต้อง
กลายเป็นหนิยืนอยูก่ับที่ สําหรับคนอื่นๆ ตอ้งพยายามหนีในเขตที่กําหนดไว้อยา่ให้ถูกแตะตวัได้ 
การตัดสิน 

1. เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะใหก้ลายเป็นหินเป็นผู้ชนะ 
 2. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู ่ หมู่ใดเหลือผู้เล่นทีไ่ม่โดนแตะมากเป็นทมีชนะ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

กระต่ายกับเพื่อน 
 

 กระต่ายตัวหนึ่งภาคภูมิใจนักหนาที่สัตว์ทุกตัวในปูาต่างก็เป็นเพื่อนรักของมัน วันหนึ่งเมื่อได้ยิน
เสียงหมาปูาดังมาจากชายทุ่งกระต่ายจึงไปหาม้าเพื่อขอให้ม้าพามันขี่หลังหนีจากอันตราย 
 “วันนี้ข้าไม่ว่าจริงๆ เพื่อนเอ๋ย” ม้าปฏิเสธ “เจ้าลองไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าวัวดูเถอะ” 
กระต่ายขอให้วัวช่วยไล่ขวิดขับไล่พวกหมาปูาแต่วัวก็อ้างว่าติดธุระสําคัญ เพราะนางวัวสาวนัดให้มันไป
พบ “ลองไปหาเจ้าแพะดูซิ มันคงช่วยพาเจ้าหนีได้แน่” วัวแนะนํา 
 “แต่ขนของข้าแข็งและหยาบ อาจจะตําก้นของเจ้าให้บาดเจ็บได้นะ” แพะบ่ายเบี่ยง “ไปขอให้เจ้า
แกะช่วยดีกว่า เพราะขนของมันทั้งยาวและนิ่ม” 

64 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 “ข้าก็อยากจะช่วยเจ้าเหมือนกัน ” แกะพูดเอาใจ “แต่เจ้าก็รู้นี่ว่าหมาปูามันก็ชอบกินแกะ 
เหมือนกันเอาไว้ขอความช่วยเหลืออย่างอื่นดีกว่านะ” 
 ขณะนั้นหมาปูาฝูงใหญ่ได้วิ่งพ้นชายปูาเข้าใกล้มามากแล้ว กระต่ายจึงตัดสินแผ่นหนีด้วยขาของ
ตนและโชคดีที่หนีพ้นอันตรายไปได้อย่างหวุดหวิด 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงแม้จะมีเพือ่นมากมาย แต่การทําสิ่งใดก็ตามควรหวังพึ่งตนเองดีทีสุ่ด 
 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. กตัญํู  
 3. ความรับผิดชอบ  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
 

ใบความรู้ 
การทําความเคารพของลูกเสือ 

 การทําความเคารพแสดงให้เห็นถึงความมีระเบยีบวินัย และเป็นผู้มีมารยาทเรยีบร้อย ซึ่งทําให้
เกิดความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกนั การทําความเคารพของลูกเสอืม ี2 วิธี คือ 

1.1 การแสดงความเคารพท่ามือเปล่าหรือการทําวันทยหัตถ ์
     การฝึกข้ันต้น  คาํบอก   " วันทยหัตถ์ " 

      การปฏิบัติ    ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง นิ้วช้ี 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   ลูกเสืออยู่ในทา่ตรง มอืขวาถอืไมพ้ลอง ให้โคนพลองอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อย
เท้าขวา ปลายพลองอยู่ในร้องไหล่แนบชิดติดกับลําตัว ยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล ่ ศอกงอไป
ข้างหนา้ให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามอืแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจรดกัน นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิว้นาง
เหยียดชดิติดกนั ใหข้้อแรกปลายนิ้วช้ีแตะไม้พลองไว้ 
      เมื่อได้ยินคําว่า " เรียบ-อาวุธ "  ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ทีเ่ดิมโดยเร็ว 

วา่งจรงิๆ
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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5.  การประเมินผล 
 5.1  สังเกต การทําความเคารพ  การแสดงรหสัและการจับมือซ้ายแบบลูกเสอื 
 5.2  ซักถามความหมายคติพจน์ของลูกเสือสามัญ 
 
  
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลง 

ลูกเสือจับมือ 
 

  ลูกเสือเขาไม่จับมอืขวา  ยื่นซ้ายมาจับมือกันมัน่ 
มือขวาใช้เคารพกัน )ซ้ํา(   ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือจับมอื 
  จับมือนั้นหมายถึงมิตร  เหมือนญาติสนทิควรคดิยึดถอื 
ยิ้มด้วยเวลาจับมือ ) ซ้ํา (   เพราะพวกเราคือลกูเสือด้วยกนั 

 
เกม 

เกมผู้วิเศษ 
 เลือกลูกเสอืออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษ เมื่อแตะถูกผู้ใดแล้ว คนนั้นจะต้อง
กลายเป็นหนิยืนอยูก่ับที่ สําหรับคนอื่นๆ ตอ้งพยายามหนีในเขตที่กําหนดไว้อยา่ให้ถูกแตะตวัได้ 
การตัดสิน 

1. เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะใหก้ลายเป็นหินเป็นผู้ชนะ 
 2. การเล่นควรแบ่งเป็นหมู ่ หมู่ใดเหลือผู้เล่นทีไ่ม่โดนแตะมากเป็นทมีชนะ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

กระต่ายกับเพื่อน 
 

 กระต่ายตัวหนึ่งภาคภูมิใจนักหนาที่สัตว์ทุกตัวในปูาต่างก็เป็นเพื่อนรักของมัน วันหนึ่งเมื่อได้ยิน
เสียงหมาปูาดังมาจากชายทุ่งกระต่ายจึงไปหาม้าเพื่อขอให้ม้าพามันขี่หลังหนีจากอันตราย 
 “วันนี้ข้าไม่ว่าจริงๆ เพื่อนเอ๋ย” ม้าปฏิเสธ “เจ้าลองไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าวัวดูเถอะ” 
กระต่ายขอให้วัวช่วยไล่ขวิดขับไล่พวกหมาปูาแต่วัวก็อ้างว่าติดธุระสําคัญ เพราะนางวัวสาวนัดให้มันไป
พบ “ลองไปหาเจ้าแพะดูซิ มันคงช่วยพาเจ้าหนีได้แน่” วัวแนะนํา 
 “แต่ขนของข้าแข็งและหยาบ อาจจะตําก้นของเจ้าให้บาดเจ็บได้นะ” แพะบ่ายเบี่ยง “ไปขอให้เจ้า
แกะช่วยดีกว่า เพราะขนของมันทั้งยาวและนิ่ม” 

64 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 “ข้าก็อยากจะช่วยเจ้าเหมือนกัน ” แกะพูดเอาใจ “แต่เจ้าก็รู้นี่ว่าหมาปูามันก็ชอบกินแกะ 
เหมือนกันเอาไว้ขอความช่วยเหลืออย่างอื่นดีกว่านะ” 
 ขณะนั้นหมาปูาฝูงใหญ่ได้วิ่งพ้นชายปูาเข้าใกล้มามากแล้ว กระต่ายจึงตัดสินแผ่นหนีด้วยขาของ
ตนและโชคดีที่หนีพ้นอันตรายไปได้อย่างหวุดหวิด 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถึงแม้จะมีเพือ่นมากมาย แต่การทําสิ่งใดก็ตามควรหวังพึ่งตนเองดีทีสุ่ด 
 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. กตัญํู  
 3. ความรับผิดชอบ  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
 

ใบความรู้ 
การทําความเคารพของลูกเสือ 

 การทําความเคารพแสดงให้เห็นถึงความมีระเบยีบวินัย และเป็นผู้มีมารยาทเรยีบร้อย ซึ่งทําให้
เกิดความรักใคร่นับถือซึ่งกันและกนั การทําความเคารพของลูกเสอืม ี2 วิธี คือ 

1.1 การแสดงความเคารพท่ามือเปล่าหรือการทําวันทยหัตถ ์
     การฝึกข้ันต้น  คาํบอก   " วันทยหัตถ์ " 

      การปฏิบัติ    ยกมือขวาขึ้นโดยเร็วและแข็งแรง นิ้วช้ี 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   ลูกเสืออยู่ในทา่ตรง มอืขวาถอืไมพ้ลอง ให้โคนพลองอยู่ประมาณโคนนิ้วก้อย
เท้าขวา ปลายพลองอยู่ในร้องไหล่แนบชิดติดกับลําตัว ยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอแนวไหล ่ ศอกงอไป
ข้างหนา้ให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามอืแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยจรดกัน นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิว้นาง
เหยียดชดิติดกนั ใหข้้อแรกปลายนิ้วช้ีแตะไม้พลองไว้ 
      เมื่อได้ยินคําว่า " เรียบ-อาวุธ "  ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ทีเ่ดิมโดยเร็ว 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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โอกาสแสดงความเคารพดังนี้ 
1. แสดงความเคารพต่อธงสําคัญๆ เช่น ธงชาติ ธงคณะลูกเสือแห่งชาต ิธงลูกเสือประจําจงัหวัด 

ฯลฯ ในขณะที่เชิญธงขึ้นหรอืลง  หรือมีผู้เชิญธงผ่านไป 
2. แสดงความเคารพ เมือ่มกีารบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารม ีเพลง

มหาฤกษ์ เพลงมหาชยั 
3. ถวายความเคารพแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระ

บรมวงศานุวงศ์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคคลที่ควรเคารพ 
4. แสดงความเคารพต่อลูกเสือด้วยกันในขณะที่พบกันเป็นครั้งแรกในวันหนึง่ๆ 

 
การแสดงรหัส 

 รหัส แปลว่า เหตุลับหรือความลับเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้ให้เข้าใจในพวกเดียวกัน เป็นการ
แสดงกิริยาท่าทาง เสียง หรือเครื่องหมายใดๆ ก็ได้  วิธีแสดงรหสัของลูกเสอืมี 2 แบบ คือ 

1. วิธีแสดงรหัสแบบอเมริกาโดยยืนอยูใ่นท่าตรง ยกแขนขวาเสมอไหล่ งอศอกตั้งฉากกับ
ต้นแขนหันฝาูมือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มอืงอกดปลายนิ้วก้อยไว้ ทําเป็นรูปวงกลม  เหยยีด
นิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนางตรง ชี้ขึน้ข้างบน 

2. วิธีแสดงรหัสแบบอังกฤษเป็นวิธีที่ลูกเสือไทยใช้อยู่ โดยยืนอยู่ในท่าตรง งอพับข้อศอกขวา
ขึ้น แนบข้อศอกอยู่ข้างลําตัว หันฝูามือออก เหยียดนิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง ชี้ขึ้นข้างบน เอา
นิ้วหัวแม่มืองอกดปลายนิ้วก้อยไว้ 

การแสดงรหัสของลูกเสือเป็นการแสดงเพื่อให้ทราบว่า 
1. เป็นการแสดงเพื่อให้รับรู้ และเข้าใจกันระหว่างพวก 
2. เพื่อแสดงว่าเป็นพวกเดียวกัน 
3. หมายถึงคําปฏิญาณของลูกเสอื 3 ข้อ 

การใช้และโอกาสที่จะใช้รหัส 
1. ใช้แสดงเมื่อลกูเสือกล่าวคาํปฏิญาณต่อผู้กํากับลูกเสือในการเข้าประจํากอง และทบทวน 
     คําปฏิญาณ 
2. เมื่อพบลูกเสือชาติเดียวกันหรือต่างชาติ เป็นการรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน 

 
การจับมือของลูกเสือ 

 การจับมือทักทายกนัของลูกเสอืให้จับด้วยมือซา้ย เพือ่เตือนลกูเสอืว่าเป็นพวกเดียวกันทั่วโลก 
มีอุดมคติ หมั่นประพฤตคิวามดี เพือ่จะได้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อืน่ 
วิธีการจับมือของลูกเสือมี 2 แบบ คือ 

1. การจับมือแบบอังกฤษ โดยการยื่นมอืซ้ายออกไปจับมือซา้ยของอกีฝูายหนึ่ง เหมอืนกับ
การจับมือขวาธรรมดา 
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2. การจับมือแบบอเมริกา โดยการยื่นมือซา้ยออกไปจับ โดยใหน้ิ้วก้อยแยกออกแล้วให้
นิ้วก้อยกับนิ้วหัวแม่มอืสอดเข้าหากัน นิ้วช้ี นิ้วกลาง และนิ้วนางแนบประกบกัน 
)ในประเทศไทยนิยมใช้แบบอังกฤษ( 

 
คติพจน์ของลูกเสือ 

 คติพจน ์คือถอ้ยคําอนัเป็นคติ ซึ่งเป็นความจริง เป็นแบบอย่างที่ด ีลูกเสอืพึงรกัษาและนํามาใช้
เพื่อยดึถือปฏิบัติ  
 คติพจน์ของลูกเสือทั่วไปใช้คติพจน์ว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์มีความหมายว่า ให้ลกูเสอืรักษา
ความซือ่สัตย์ มีสัจจะยิ่งชีวิต จะไม่ยอมละความสัตย์ ถึงแมจ้ะถูกบีบบังคับจนเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ตาม 
ก็ย่อมไมเ่สียสจัจะ เพือ่เกยีรติคุณคําปฏิญาณและคํามั่นสัญญาของลูกเสือ 
 คติพจน์ของลูกเสือสามัญใช้คติพจน์ว่า  จงเตรียมพร้อมหมายความว่า ลูกเสอืต้องเป็นผู้
รอบคอบไม่ประมาท เตรียมพร้อมอยู่เสมอทีจ่ะปฏิบัติกิจอันเป็นประโยชน์ เพือ่ช่วยเหลือผูอ้ื่น เพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสอืด้วยความห่วงใย โดยไม่ประมาทและผิดพลาดเสียหาย 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8   เวลาในขวดแก้ว       เวลา  2    ช่ัวโมง 
          
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถทบทวนการใช้เวลาของตนเองในแต่ละวันได ้
1.2 ลูกเสือสามารถเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมประจําวนัได ้
1.3 ลูกเสือสามารถบอกวิธกีารใช้เวลาอย่างคุม้ค่าได ้

 
2.  เนื้อหา 

การใช้เวลาอยา่งคุม้ค่า 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบงาน 
 3.3  วัสดุอุปกรณ์ ได้แก ่ ขวดใสทรงสูงไม่นอ้ยกว่า 24 ซม.จํานวนเท่ากับจํานวนลูกเสอื ,  
   ไม้บรรทัด , กระดาษแข็งชิ้นขนาดทาํเป็นกรวยสําหรับกรอกเม็ดทรายหรือเมล็ดพืชลง 
  ขวด , ทรายหรือเมลด็พืชขนาดเลก็หลากสี 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 

เตรียมการก่อนวันกิจกรรม  โดยผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสอืจดบันทกึเวลาที่ใช้ในแต่ละ
วันตลอด 1 สัปดาห์ ตามตารางในใบกจิกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

)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(   ให้ลูกเสอืแต่ละคนเตมิทรายหรือเมลด็พืชสีต่าง ๆ ผ่านกรวยกระดาษลงขวดของ 
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หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8   เวลาในขวดแก้ว       เวลา  2    ช่ัวโมง 
          
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 ลูกเสือสามารถทบทวนการใช้เวลาของตนเองในแต่ละวันได ้
1.2 ลูกเสือสามารถเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมประจําวนัได ้
1.3 ลูกเสือสามารถบอกวิธกีารใช้เวลาอย่างคุม้ค่าได ้

 
2.  เนื้อหา 

การใช้เวลาอยา่งคุม้ค่า 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบงาน 
 3.3  วัสดุอุปกรณ์ ได้แก ่ ขวดใสทรงสูงไม่นอ้ยกว่า 24 ซม.จํานวนเท่ากับจํานวนลูกเสอื ,  
   ไม้บรรทัด , กระดาษแข็งชิ้นขนาดทาํเป็นกรวยสําหรับกรอกเม็ดทรายหรือเมล็ดพืชลง 
  ขวด , ทรายหรือเมลด็พืชขนาดเลก็หลากสี 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 

เตรียมการก่อนวันกิจกรรม  โดยผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสอืจดบันทกึเวลาที่ใช้ในแต่ละ
วันตลอด 1 สัปดาห์ ตามตารางในใบกจิกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
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   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

)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( 
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           ตนเองเป็นชั้นๆ 6 ชั้น สีละ 1 ชัน้ )เมล็ดพืช 6 ชนิด( แทนกิจกรรมทั้ง 6 อย่าง  
                             )นอน เวลาที่โรงเรียนรวมการเดินทางไปกลับ ดูหนังสือที่บ้าน กิจวัตรประจําวัน     
                             ดูโทรทัศน์ และกีฬาและนันทนาการอืน่นอกโรงเรียน( แล้วใช้ไม้บรรทดัวัด
ความสูงของทรายหรอืเมล็ดพืช  1 ซม. เท่ากับเวลา 1 ชั่วโมง ตัวอย่าง เช่น 

- นอน      ทราย 
- เวลาที่โรงเรียนรวมการเดินทางไปกลับ เมล็ดลูกเดือย 
- ดูหนังสอืที่บ้าน   เมล็ดถั่วเขียว 
- กิจวัตรประจําวัน   ข้าวเปลือก 
- ดูโทรทัศน์    เมล็ดถั่วแดง 
- กีฬาและนันทนาการอื่นนอกโรงเรียน เมล็ดถั่วเหลือง 

  )3(  ลูกเสือเขยีนชื่อตนเองลงกระดาษ ผกูเชือกคล้องปากขวดตั้งไว้  
 )4(  ผู้กํากับลูกเสือ ให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนกันดูในหมู่ สมาชิกผลัดกันวิจารณ์ความ 
      เหมาะสมในการใช้เวลาของตนเอง มีผลดี/ผลเสียอย่างไร คิดว่าจะปรับปรุงการใช้ 
          เวลาของตนเองอย่างไรจึงจะเกดิประโยชน์มากขึ้นและตั้งเปฺาหมายการใช้เวลาของ 
          ตนเองใหม่  

  )5(  ผู้กํากับลูกเสือ และลูกเสือร่วมสรุปข้อคิดทีไ่ด้ 
 4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

 

 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 )ห่างจากครั้งแรก 4 สัปดาห์( 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

  )1(  เตรียมการ ผู้กาํกับลูกเสือมอบหมายให้ลูกเสือเตรียมข้อมูล โดยจดบันทกึเวลาที่
ใช้ในแต่ละวันตลอด 1 สัปดาห์ ตามตารางในใบกิจกรรม 
  )2( วันกิจกรรม ลูกเสือนั่งเป็นหมู ่ ให้ลกูเสือแตล่ะคน 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(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

 ความสงูของทรายหรอืเมลด็พชื 1 ซม. เทา่กบัเวลา 1 ชัว่โมง ตวัอยา่ง เชน่

 - นอน ทราย
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5. การประเมินผล 

5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 ตรวจสอบการใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน 
 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
 คือ การคดิวิเคราะห์และเกิดความตระหนกัรู้ถึงความสําคัญของการใช้เวลาอยา่งมคีุณค่า 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง  

เวลาไม่คอยใคร 
 

 วันเวลานาทีมีราคา มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆ  หากว่าใครไม่เสียดายเวลา 
ปล่อยเวลาให้เลยไป  วันเวลาเรียกคนืมาไมไ่ด้  เวลาสิ้นไปเพราะใครกัน 

 
  ลูกเสือตรงเวลา 

    ุุุุุุลูกเสือุุุุุุุุ.  อยู่ไหน 
  มัวทําอะไรรีบมา    อย่าได้ชักช้าให้เนิ่นนานไป 

   พวกเราลูกเสอืชาติเชื้อพันธ์เผ่าพงศ์ไทย ทําอะไรตรงเวลา 
    ชิชิชะชะทําเป็นเดิน  อย่ามัวหลงเพลินชมพฤกษ์ไพร 
    ก้มกม้เงยเงยทําอะไร   รู้ไหมเพื่อนคอย 
 
เกม 

เกม “ข่ีม้าวงกลม” 
อุปกรณ์      1. สนาม       2.  นกหวีดหรอืสญัญาณอื่น 

วิธีเล่น 
1. จัดผู้เล่นนั่งเป็นหมู่ เป็นรูปวงกลมทุกคนหันหน้าไปตามเขม็นาฬกิา 
2. เมื่อสัญญาณเริ่ม ให้รองนายหมู่วิ่งไปหานายหมู่แล้วกระโดดขีห่ลังนายหมู่ นายหมู่แบกวิ่ง

วนไปตามเขม็นาฬกิารอบวงกลม 1 รอบจนถึงที่เดิม ) ทีน่ายหมู่ ( 
3. รองนายหมู่ลงจากหลังนายหมู่ แล้วทําหน้าที่แบกคนต่อไป ) คนที่อยูห่ลังนายหมู่ ( วิ่งวนไป 

1  รอบ แล้วนํามาส่งที่เดิม รองนายหมูน่ั่งแทนคนที ่2 
4. คนที ่3 ทําหน้าที่แบกคนที ่4 หมุนเวียนกันไปตามลําดับจนหมด 
5. ผู้กํากับตรวจความเรยีบร้อยประกาศผล 
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 วันเวลานาทีมีราคา มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆ  หากว่าใครไม่เสียดายเวลา 
ปล่อยเวลาให้เลยไป  วันเวลาเรียกคนืมาไมไ่ด้  เวลาสิ้นไปเพราะใครกัน 

 
  ลูกเสือตรงเวลา 

    ุุุุุุลูกเสือุุุุุุุุ.  อยู่ไหน 
  มัวทําอะไรรีบมา    อย่าได้ชักช้าให้เนิ่นนานไป 

   พวกเราลูกเสอืชาติเชื้อพันธ์เผ่าพงศ์ไทย ทําอะไรตรงเวลา 
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เกม 

เกม “ข่ีม้าวงกลม” 
อุปกรณ์      1. สนาม       2.  นกหวีดหรอืสญัญาณอื่น 

วิธีเล่น 
1. จัดผู้เล่นนั่งเป็นหมู่ เป็นรูปวงกลมทุกคนหันหน้าไปตามเขม็นาฬกิา 
2. เมื่อสัญญาณเริ่ม ให้รองนายหมู่วิ่งไปหานายหมู่แล้วกระโดดขีห่ลังนายหมู่ นายหมู่แบกวิ่ง

วนไปตามเขม็นาฬกิารอบวงกลม 1 รอบจนถึงที่เดิม ) ทีน่ายหมู่ ( 
3. รองนายหมู่ลงจากหลังนายหมู่ แล้วทําหน้าที่แบกคนต่อไป ) คนที่อยูห่ลังนายหมู่ ( วิ่งวนไป 

1  รอบ แล้วนํามาส่งที่เดิม รองนายหมูน่ั่งแทนคนที ่2 
4. คนที ่3 ทําหน้าที่แบกคนที ่4 หมุนเวียนกันไปตามลําดับจนหมด 
5. ผู้กํากับตรวจความเรยีบร้อยประกาศผล 
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เกมนักโทษแหกคุก 
 แบ่งลูกเสือเป็น  2  ฝูาย  ฝูายหนึ่งเป็นนักโทษที่หลบหนี  อีกฝูายหนึ่งเป็นตํารวจ ขีดวงกลม
ทําเป็นคุก เริ่มเล่นตํารวจไล่จับนักโทษมาเข้าคุก แล้วมีคนมาเฝฺา  นักโทษก็สามารถมาช่วยเพื่อนได้
โดยฉุดออกจากวงกลม การเล่นผลัดกัน  ใครจับนักโทษได้มากกว่ากันเป็นฝูายชนะ ตามกําหนดเวลา     
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์    
 

มดกับตั๊กแตน 
 

  ตั๊กแตนเจ้าสําราญตัวหนึ่ง มีนิสัยเกียจคร้านชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูร้อนที่สัตว์
อื่นๆพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรังมันมัวแต่ร้องทําเพลงสนุกสนานไปวันๆ 
  ครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนัก ตั๊กแตนไม่สามารถหาอาหารกินได้ต้องทนหิวอยู่หลายวัน ใน
ที่สุดต้องซมซานมาที่รังมด ขอร้องมดว่า “ได้โปรดเถิดเพื่อน ขออาหารให้ฉันประทังชีวิตสักหน่อย หลัง
พ้นฤดูหนาวอันแสนทารุณนี้แล้ว ฉันสัญญาว่าจะหามาใช้คืนใหเ้ป็นเท่าตัวเลย ” แต่มดกลับย้อนถามมัน
ว่า 
  “อ้าวุก็เมื่อตอนฤดูร้อนที่ใครๆเขาพากันทํามาหากินตัวเป็นเกลียว เจ้ามัวทําอะไรอยู่ล่ะ”  
  “ฉันไม่ได้อยู่เปล่าๆหรอกนะ ฉันร้องรําทําเพลงตลอดเวลาให้พวกเธอได้มีความสุข เมื่อตอนที่
เธอและเพื่อนๆขนอาหารผ่านมาก็ได้ยินมิใช่หรือ” เจ้าตั๊กแตนตอบ 
  “ได้ยินซิ..ในเมื่อเจ้ามัวแต่ร้องเพลงตลอดฤดูร้อน เมื่อถึงฤดูหนาวก็จงเต้นรําให้สนุกเถิด”กล่าว
จบมดก็ปิดประตูรังทันที 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไรค้่า 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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ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต 
 3. กตัญํู   
 4. ความรับผิดชอบ  
 5. อุดมการณ์คุณธรรม 
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ใบงาน 
 
ให้ลูกเสอืแต่ละคนจดบันทึกเวลาที่ตนเองใช้ในแต่ละวันตลอด 1 สัปดาห์ ใน 6 เรื่องตอ่ไปนี้ 

และหาค่าเฉลีย่ใน 1 วันสําหรับแต่ละกิจกรรมเป็นจํานวนชั่วโมง  ลงในตารางด้านล่าง 
1. นอน  
2. เวลาที่โรงเรียนรวมการเดนิทางไปกลับ 
3. ดูหนังสือ/ทบทวนบทเรยีน/ทําการบ้าน)ที่บ้าน( 
4. กิจวัตรประจําวัน เช่น อาบน้ํา แปรงฟัน กินอาหาร ลา้งจาน กวาดบ้าน ถูบ้าน ฯลฯ 
5. ดู โทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่บ้าน 
6. กีฬาและนันทนาการอืน่ๆ นอกโรงเรียน เช่น เกม การออกกําลังกาย ไปดูภาพยนตร์ 

นอกบ้าน ไปเทีย่ว  อ่านการ์ตนู หนงัสืออ่านเลน่ ฯลฯ 

           วัน/เวลา 
 
    กิจกรรม 

จันทร ์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เฉลี่ย
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
1. นอน  

 
       

2.เวลาที่โรงเรียนรวม
การเดินทางไปและ
กลับ 

        

3. ดูหนังสือ/ทบทวน
บทเรียน/ทําการบ้าน
)ที่บ้าน( 

        

4. กิจวัตรประจําวัน         
5. ดูโทรทัศน์หรือ
ภาพยนตร์ที่บ้าน 

        

6. กีฬาหรือ
นันทนาการ 

        

7. กิจกรรมอืน่ๆ         
รวมเวลา         
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   นาทีวิกฤต           เวลา  1 ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือฝึกการคดิวิเคราะห์ ตัดสนิใจและแก้ปัญหา ในสถานการณ์เฉพาะหน้าได ้
 

2.  เนื้อหา   
 การตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ “เห็นคนขโมยของในหา้งสรรพสินคา้” 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 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(  ผู้กํากับลูกเสอือธิบายขัน้ตอนของการตัดสนิใจและแก้ปัญหา  
   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 )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาของหมู่ลูกเสือ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
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การตัดสินใจและการแกไ้ขปัญหา 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 

 
เพลง 

เพลงลูกเสือช่วยกัน ( พม่ารําขวาน ) 
        เราเป็นลูกเสอืต้องช่วยเหลือกนัและกัน   

ทํางานอะไรต้องเข้าไปช่วยกัน 
เพื่อความสมัพันธ ์น้ําใจไมตรี     
อย่าทาํเมินเฉยนิ่งอยู่เลยไมด่ี 

                ต้องช่วยกันซ ีพี่นอ้งลูกเสือช่วยกนั 
 
 
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 ให้สมาชกิที่เป็นคนออกคาํสั่ง สัง่ในเรือของตนเอง 
ทุกคนในเรือตอ้งชี้ไปที่เรือทีเ่รียกชื่อลาํเดียวกันและพร้อมกนั 
 3. หมู่ใดพรอ้มเพรยีง และชี้ได้ถกูต้องทกุคน ถอืว่าผ่าน      
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

มดง่ามกับนกพิราบ 
 มดง่ามตัวหนึ่งเห็นนายพรานยกปืนขึ้นมาเพือ่สอ่งยิ่งนกพิราบแต่มดง่ามไมอ่ยากใหน้กพิราบ
ต้องถูกลูกปืนของนายพรานจึงไต่ขึ้นไปบนขาของนายพรานแล้วคอยทีทีน่ายพรานจะเหนีย่วไกปืนมด
ง่ามกก็ัดขาของนายพรานทําใหน้ายพรานสะดุ้งยิงปืนพลาดไปถูกกิง่ไมน้กพิราบจึงไม่ถูกยิง 
 ต่อมาไม่นานมดง่ามรูส้ึกกระหายน้ําจึงเดินไปทีบ่่อน้ําแต่ขณะที่จะกนิน้ําก็พลัดตกลงไปในบอ่
น้ํามดงา่มจงึตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนกพริาบซึ่งเกาะอยู่กิ่งไม้ใกล้ๆได้ยินเสียงก็เลยเอาปากคาบ
ใบไม้มาทิ้งไว้ใกล้มดงา่มมดง่ามจึงรีบปีนขึน้บนใบไม้ทันททีําให้รอดตายไดใ้นที่สดุส่วนนกพิราบนั้นก็ดี
ใจที่ไดม้ีโอกาสตอบแทนบุญคุณของมดง่าม 
 

 การตดัสนิใจและการแกไ้ขปัญหา
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 9   นาทีวิกฤต           เวลา  1 ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือฝึกการคดิวิเคราะห์ ตัดสนิใจและแก้ปัญหา ในสถานการณ์เฉพาะหน้าได ้
 

2.  เนื้อหา   
 การตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสถานการณ์ “เห็นคนขโมยของในหา้งสรรพสินคา้” 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 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(  ผู้กํากับลูกเสอือธิบายขัน้ตอนของการตัดสนิใจและแก้ปัญหา  
   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 )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาของหมู่ลูกเสือ 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
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เพลง 

เพลงลูกเสือช่วยกัน ( พม่ารําขวาน ) 
        เราเป็นลูกเสอืต้องช่วยเหลือกนัและกัน   

ทํางานอะไรต้องเข้าไปช่วยกัน 
เพื่อความสมัพันธ ์น้ําใจไมตรี     
อย่าทาํเมินเฉยนิ่งอยู่เลยไมด่ี 

                ต้องช่วยกันซ ีพี่นอ้งลูกเสือช่วยกนั 
 
 
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 ให้สมาชกิที่เป็นคนออกคาํสั่ง สัง่ในเรือของตนเอง 
ทุกคนในเรือตอ้งชี้ไปที่เรือทีเ่รียกชื่อลาํเดียวกันและพร้อมกนั 
 3. หมู่ใดพรอ้มเพรยีง และชี้ได้ถกูต้องทกุคน ถอืว่าผ่าน      
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

มดง่ามกับนกพิราบ 
 มดง่ามตัวหนึ่งเห็นนายพรานยกปืนขึ้นมาเพือ่สอ่งยิ่งนกพิราบแต่มดง่ามไมอ่ยากใหน้กพิราบ
ต้องถูกลูกปืนของนายพรานจึงไต่ขึ้นไปบนขาของนายพรานแล้วคอยทีทีน่ายพรานจะเหนีย่วไกปืนมด
ง่ามกก็ัดขาของนายพรานทําใหน้ายพรานสะดุ้งยิงปืนพลาดไปถูกกิง่ไมน้กพิราบจึงไม่ถูกยิง 
 ต่อมาไม่นานมดง่ามรูส้ึกกระหายน้ําจึงเดินไปทีบ่่อน้ําแต่ขณะที่จะกนิน้ําก็พลัดตกลงไปในบอ่
น้ํามดงา่มจงึตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนกพริาบซึ่งเกาะอยู่กิ่งไม้ใกล้ๆได้ยินเสียงก็เลยเอาปากคาบ
ใบไม้มาทิ้งไว้ใกล้มดงา่มมดง่ามจึงรีบปีนขึน้บนใบไม้ทันททีําให้รอดตายไดใ้นที่สดุส่วนนกพิราบนั้นก็ดี
ใจที่ไดม้ีโอกาสตอบแทนบุญคุณของมดง่าม 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การช่วยเหลือผู้อืน่ยอ่มกอ่ให้เกิดผลดีตอ่ตนเองอยู่เสมอ 
 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต   
 3. ความรับผิดชอบ 
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
 
 

ใบงาน 
 
  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณี “จะทําอย่างไรถ้าเห็นคนกําลังขโมยของ
ในห้างสรรพสินค้า” โดยวิเคราะห์ตามขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียนลงในตารางข้างล่าง และส่งตัวแทน
นําเสนอในกองลูกเสือ 
 
1. ระบุปัญหา : จะทําอยา่งไรถ้าเห็นคนกําลังขโมยของในหา้งสรรพสินคา้ 
2. วิเคราะห์ทางเลอืก : ลูกเสือมทีางเลือกดังนี้ 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3. วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลอืก 
ทางเลือก ข้อด ี ข้อเสีย 
2.1   
2.2   
2.3   
2.4   
4. ตัดสินใจเลือกทางเลอืกทีม่ีขอ้ดีมากที่สดุ และข้อเสียน้อยที่สุด 
ลูกเสือตัดสินใจเลอืกทางเลือกข้อ...................... 
5. จะแก้ไขขอ้เสียที่เกิดจากทางเลือกโดย
...................................................................................................... 
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ใบความรู้ 
การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 

 
 การตัดสินใจใช้ในสถานการณ์ที่มีทางเลือกอยูแ่ล้ว  มี 4 ขัน้ตอนคือ 
1. กําหนดทางเลือกที่มอียู ่
2. วิเคราะห์ข้อดี และข้อเสียของแต่ละทางเลอืก 
3. เลือกทางเลอืกทีม่ีข้อดีมากที่สดุ และข้อเสียน้อยที่สดุ 
4. หาทางแกข้้อเสยีของทางเลอืกที่เลอืกไว้ และนําทางเลอืกไปปฏิบัติ 
 การแก้ไขปัญหา ใช้ในสถานการณ์ที่ยงัไมม่ีทางออกในการแก้ปัญหา  มี 5 ขั้นตอนคอื 
1. ระบุว่าอะไรคือปัญหา ถ้ามหีลายปัญหาให้เลอืกปัญหาทีส่ําคัญและเร่งด่วนมาแก้ไขก่อน 
2. วิเคราะห์ว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่นํามาแกไ้ขปัญหานีไ้ด้ 
2. วิเคราะห์ข้อดี และข้อเสียของแต่ละทางเลือก 
3. เลือกทางเลอืกทีม่ีข้อดีมากที่สดุ และข้อเสียน้อยที่สดุ 
4. หาทางแกข้้อเสยีของทางเลอืกที่เลอืกไว้ และนําทางเลอืกไปปฏิบัติ 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การช่วยเหลือผู้อืน่ยอ่มกอ่ให้เกิดผลดีตอ่ตนเองอยู่เสมอ 
 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต   
 3. ความรับผิดชอบ 
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
 
 

ใบงาน 
 
  ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณี “จะทําอย่างไรถ้าเห็นคนกําลังขโมยของ
ในห้างสรรพสินค้า” โดยวิเคราะห์ตามขั้นตอนการแก้ปัญหา เขียนลงในตารางข้างล่าง และส่งตัวแทน
นําเสนอในกองลูกเสือ 
 
1. ระบุปัญหา : จะทําอยา่งไรถ้าเห็นคนกําลังขโมยของในหา้งสรรพสินคา้ 
2. วิเคราะห์ทางเลอืก : ลูกเสือมทีางเลือกดังนี้ 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
3. วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลอืก 
ทางเลือก ข้อด ี ข้อเสีย 
2.1   
2.2   
2.3   
2.4   
4. ตัดสินใจเลือกทางเลอืกทีม่ีขอ้ดีมากที่สดุ และข้อเสียน้อยที่สุด 
ลูกเสือตัดสินใจเลอืกทางเลือกข้อ...................... 
5. จะแก้ไขขอ้เสียที่เกิดจากทางเลือกโดย
...................................................................................................... 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   ส่ิงดีๆ ของฉัน                   เวลา 1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือสามารถอธิบายถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่นได ้
 

2.  เนื้อหา  
การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
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 และวางมือซ้ายทาบบนกระดาษ ใช้ปากกาหรือดินสอขีดตามรูปมือลงใน
กระดาษ  
  2( ลูกเสือส่งกระดาษของตนให้เพื่อนที่นั่งอยู่ด้านขวามือ เขียนความดีหรือสิ่งดี ๆ ของ 
  เพื่อนที่มีชื่อในกระดาษนัน้โดยไม่ต้องลงชื่อ เมื่อเขียนเสร็จให้ส่งต่อคนที่อยู่ทางขวามือ 
  เขียนต่อ เวียนกระดาษนั้นไปจนครบรอบถึงเจ้าของกระดาษ 
  3(  ลูกเสือเจ้าของกระดาษอ่านดัง ๆ ทีละคน พร้อมบอกความรู้สึกว่าตรงกับที่ตนเองคิด 
   หรือไม่อย่างไร จนครบทุกคน   

   4(  ลูกเสือกล่าวขอบคุณที่เพื่อน ๆ เห็นสิ่งดี ๆ ในตัวเขา ซึ่งบางเรื่องลูกเสือเองก็ไม่รู้ตัว 
   5(  รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายถามความรู้สึกต่อกิจกรรมและข้อคิดที่ได้  
  4.4  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
 คือเขา้ใจตนเอง และเหน็คุณค่าตนเอง 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

 เพลง   
สุขฤทัย 

 
     สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา  สุขอุราเพลินตาเพลินใจ 
   โอ้ละเน้อ   โอ้ละเน้อ   ฉันได้เจอเพือ่นใจ  เพือ่นใจ )ซ้ํา( 

 
 

ฉันคือคนเก่ง 
(ทํานอง Holiday…ของ Bony M) 

 
   ฉันก็เกง่ เธอก็เก่ง   เราก็เจ๋ง ลกูเสือสามัญ 
  เราน้องพี ่มคีวามฝัน   ลูกเสือสามัญ คนด ีคนเก่ง  

 
 

ฉันมีดี 
 

 มือของฉันนั้นสะอาดดี             เสื้อของฉันนั้นก็สวยด ี
กระโปรง/กางเกง ของฉนัสวมใสพ่อดี ดู ดู ซ ีฉันงามไหมเอ่ย  

 
เกม 

เกมแข่งหุ่น 
วิธีเล่น 

ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นชัย ห่างกัน  30 เมตร ผู้เล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่ม เลือกผู้เล่น
คนหนึ่งเป็นผู้นํา หลับตาพร้อมกันนับ 1 -  8 ผู้เล่นทุกคนวิ่งไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผู้นํานับถึง 8 จะลืม
ตาขึ้นผู้เล่นทุกคนจะต้องหยุดวิ่ง และอยู่ในลักษณะนั้นคล้ายหุ่น ถ้าผู้นําเห็นผู้เล่นคนใดขยับตัว ผู้เล่น
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5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
 คือเขา้ใจตนเอง และเหน็คุณค่าตนเอง 
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 เพลง   
สุขฤทัย 

 
     สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา  สุขอุราเพลินตาเพลินใจ 
   โอ้ละเน้อ   โอ้ละเน้อ   ฉันได้เจอเพือ่นใจ  เพือ่นใจ )ซ้ํา( 

 
 

ฉันคือคนเก่ง 
(ทํานอง Holiday…ของ Bony M) 

 
   ฉันก็เกง่ เธอก็เก่ง   เราก็เจ๋ง ลกูเสือสามัญ 
  เราน้องพี ่มคีวามฝัน   ลูกเสือสามัญ คนด ีคนเก่ง  

 
 

ฉันมีดี 
 

 มือของฉันนั้นสะอาดดี             เสื้อของฉันนั้นก็สวยด ี
กระโปรง/กางเกง ของฉนัสวมใสพ่อดี ดู ดู ซ ีฉันงามไหมเอ่ย  

 
เกม 

เกมแข่งหุ่น 
วิธีเล่น 

ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นชัย ห่างกัน  30 เมตร ผู้เล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่ม เลือกผู้เล่น
คนหนึ่งเป็นผู้นํา หลับตาพร้อมกันนับ 1 -  8 ผู้เล่นทุกคนวิ่งไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผู้นํานับถึง 8 จะลืม
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คนนั้นต้องออกจากการแข่งขัน ผู้นําหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ทําเช่นนี้
จนกระทั่งผู้เล่นถึงเส้นชัย 
การตัดสิน  ผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์  
 )เรื่องนี้ผู้กํากับลกูเสืออาจพิจารณาหาตัวอย่างตัวอย่างบุคคลอื่นได้ตามความเหมาะสม( 

สมศักดิ์ เหมรัญ นักกีตาร์มือเดียว 
 

 
 

  
 สมศักดิ์ เล่าว่า เขาชอบเล่นดนตรีมาก โดยเฉพาะกีตาร์ แม้จะอ่านตัวโน้ตไม่ออกแต่ก็ฝึกเล่น
ดนตรีด้วยใจรักต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุจนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยแขนเพียงข้างเดียวทําให้เขารู้สึกท้อแท้
ใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเล่นดนตรีได้ดังใจฝัน 
 จนเมื่อผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนั้นไปได้หนึ่งปีประกอบกับได้กําลังใจอันเต็มเป่ียมจาก
พี่ชาย     ก็ทําให้ สมศักดิ์ เหมรัญกล้าลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เพียรฝึกเล่นกีตาร์มือเดียวมา
ตลอดจนคล่องแคล่ว 
           และเมื่อสมศักดิ์ ทราบข่าวว่ารายการ Thailand's Got Talentเปิดรับสมัครประกวดผู้ที่มี
ความสามารถ สมศักดิ์ เหมรัญ จึงไม่รอช้ารีบยื่นใบสมัครทันที โดยหวังจะโชว์ความสามารถพิเศษที่
เกิดจากความตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อส่งผ่านความหวัง และกําลังใจต่อไปยังเพื่อนร่วมโลกคนอื่น ๆที่กําลัง
ท้อแท้ในชีวิต ให้ดูชีวิตและความมุ่งมั่นของเขาเป็นตัวอย่าง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความหวังและกําลังใจเป็นพลังสร้างความสาํเร็จ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต 

 กระดาษ

 พธิปิีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชกัธงลง เลกิ)
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 3   ความรู้เก่ียวกับขบวนการลูกเสือ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10   ส่ิงดีๆ ของฉัน                   เวลา 1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือสามารถอธิบายถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่นได ้
 

2.  เนื้อหา  
การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
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 และวางมือซ้ายทาบบนกระดาษ ใช้ปากกาหรือดินสอขีดตามรูปมือลงใน
กระดาษ  
  2( ลูกเสือส่งกระดาษของตนให้เพื่อนที่นั่งอยู่ด้านขวามือ เขียนความดีหรือสิ่งดี ๆ ของ 
  เพื่อนที่มีชื่อในกระดาษนัน้โดยไม่ต้องลงชื่อ เมื่อเขียนเสร็จให้ส่งต่อคนที่อยู่ทางขวามือ 
  เขียนต่อ เวียนกระดาษนั้นไปจนครบรอบถึงเจ้าของกระดาษ 
  3(  ลูกเสือเจ้าของกระดาษอ่านดัง ๆ ทีละคน พร้อมบอกความรู้สึกว่าตรงกับที่ตนเองคิด 
   หรือไม่อย่างไร จนครบทุกคน   

   4(  ลูกเสือกล่าวขอบคุณที่เพื่อน ๆ เห็นสิ่งดี ๆ ในตัวเขา ซึ่งบางเรื่องลูกเสือเองก็ไม่รู้ตัว 
   5(  รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายถามความรู้สึกต่อกิจกรรมและข้อคิดที่ได้  
  4.4  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
 คือเขา้ใจตนเอง และเหน็คุณค่าตนเอง 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

 เพลง   
สุขฤทัย 

 
     สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา  สุขอุราเพลินตาเพลินใจ 
   โอ้ละเน้อ   โอ้ละเน้อ   ฉันได้เจอเพือ่นใจ  เพือ่นใจ )ซ้ํา( 

 
 

ฉันคือคนเก่ง 
(ทํานอง Holiday…ของ Bony M) 

 
   ฉันก็เกง่ เธอก็เก่ง   เราก็เจ๋ง ลกูเสือสามัญ 
  เราน้องพี ่มคีวามฝัน   ลูกเสือสามัญ คนด ีคนเก่ง  

 
 

ฉันมีดี 
 

 มือของฉันนั้นสะอาดดี             เสื้อของฉันนั้นก็สวยด ี
กระโปรง/กางเกง ของฉนัสวมใสพ่อดี ดู ดู ซ ีฉันงามไหมเอ่ย  

 
เกม 

เกมแข่งหุ่น 
วิธีเล่น 

ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นชัย ห่างกัน  30 เมตร ผู้เล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่ม เลือกผู้เล่น
คนหนึ่งเป็นผู้นํา หลับตาพร้อมกันนับ 1 -  8 ผู้เล่นทุกคนวิ่งไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผู้นํานับถึง 8 จะลืม
ตาขึ้นผู้เล่นทุกคนจะต้องหยุดวิ่ง และอยู่ในลักษณะนั้นคล้ายหุ่น ถ้าผู้นําเห็นผู้เล่นคนใดขยับตัว ผู้เล่น
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5. การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
 คือเขา้ใจตนเอง และเหน็คุณค่าตนเอง 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 

 เพลง   
สุขฤทัย 

 
     สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา  สุขอุราเพลินตาเพลินใจ 
   โอ้ละเน้อ   โอ้ละเน้อ   ฉันได้เจอเพือ่นใจ  เพือ่นใจ )ซ้ํา( 

 
 

ฉันคือคนเก่ง 
(ทํานอง Holiday…ของ Bony M) 

 
   ฉันก็เกง่ เธอก็เก่ง   เราก็เจ๋ง ลกูเสือสามัญ 
  เราน้องพี ่มคีวามฝัน   ลูกเสือสามัญ คนด ีคนเก่ง  

 
 

ฉันมีดี 
 

 มือของฉันนั้นสะอาดดี             เสื้อของฉันนั้นก็สวยด ี
กระโปรง/กางเกง ของฉนัสวมใสพ่อดี ดู ดู ซ ีฉันงามไหมเอ่ย  

 
เกม 

เกมแข่งหุ่น 
วิธีเล่น 

ที่สนามมีเส้นเริ่มและเส้นชัย ห่างกัน  30 เมตร ผู้เล่นทุกคนยืนพร้อมที่เส้นเริ่ม เลือกผู้เล่น
คนหนึ่งเป็นผู้นํา หลับตาพร้อมกันนับ 1 -  8 ผู้เล่นทุกคนวิ่งไปที่เส้นชัยทันที เมื่อผู้นํานับถึง 8 จะลืม
ตาขึ้นผู้เล่นทุกคนจะต้องหยุดวิ่ง และอยู่ในลักษณะนั้นคล้ายหุ่น ถ้าผู้นําเห็นผู้เล่นคนใดขยับตัว ผู้เล่น
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คนนั้นต้องออกจากการแข่งขัน ผู้นําหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ทําเช่นนี้
จนกระทั่งผู้เล่นถึงเส้นชัย 
การตัดสิน  ผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์  
 )เรื่องนี้ผู้กํากับลกูเสืออาจพิจารณาหาตัวอย่างตัวอย่างบุคคลอื่นได้ตามความเหมาะสม( 

สมศักดิ์ เหมรัญ นักกีตาร์มือเดียว 
 

 
 

  
 สมศักดิ์ เล่าว่า เขาชอบเล่นดนตรีมาก โดยเฉพาะกีตาร์ แม้จะอ่านตัวโน้ตไม่ออกแต่ก็ฝึกเล่น
ดนตรีด้วยใจรักต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุจนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยแขนเพียงข้างเดียวทําให้เขารู้สึกท้อแท้
ใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเล่นดนตรีได้ดังใจฝัน 
 จนเมื่อผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนั้นไปได้หนึ่งปีประกอบกับได้กําลังใจอันเต็มเป่ียมจาก
พี่ชาย     ก็ทําให้ สมศักดิ์ เหมรัญกล้าลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เพียรฝึกเล่นกีตาร์มือเดียวมา
ตลอดจนคล่องแคล่ว 
           และเมื่อสมศักดิ์ ทราบข่าวว่ารายการ Thailand's Got Talentเปิดรับสมัครประกวดผู้ที่มี
ความสามารถ สมศักดิ์ เหมรัญ จึงไม่รอช้ารีบยื่นใบสมัครทันที โดยหวังจะโชว์ความสามารถพิเศษที่
เกิดจากความตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อส่งผ่านความหวัง และกําลังใจต่อไปยังเพื่อนร่วมโลกคนอื่น ๆที่กําลัง
ท้อแท้ในชีวิต ให้ดูชีวิตและความมุ่งมั่นของเขาเป็นตัวอย่าง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความหวังและกําลังใจเป็นพลังสร้างความสาํเร็จ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต 
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คนนั้นต้องออกจากการแข่งขัน ผู้นําหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ทําเช่นนี้
จนกระทั่งผู้เล่นถึงเส้นชัย 
การตัดสิน  ผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์  
 )เรื่องนี้ผู้กํากับลกูเสืออาจพิจารณาหาตัวอย่างตัวอย่างบุคคลอื่นได้ตามความเหมาะสม( 

สมศักดิ์ เหมรัญ นักกีตาร์มือเดียว 
 

 
 

  
 สมศักดิ์ เล่าว่า เขาชอบเล่นดนตรีมาก โดยเฉพาะกีตาร์ แม้จะอ่านตัวโน้ตไม่ออกแต่ก็ฝึกเล่น
ดนตรีด้วยใจรักต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุจนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยแขนเพียงข้างเดียวทําให้เขารู้สึกท้อแท้
ใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเล่นดนตรีได้ดังใจฝัน 
 จนเมื่อผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนั้นไปได้หนึ่งปีประกอบกับได้กําลังใจอันเต็มเป่ียมจาก
พี่ชาย     ก็ทําให้ สมศักดิ์ เหมรัญกล้าลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เพียรฝึกเล่นกีตาร์มือเดียวมา
ตลอดจนคล่องแคล่ว 
           และเมื่อสมศักดิ์ ทราบข่าวว่ารายการ Thailand's Got Talentเปิดรับสมัครประกวดผู้ที่มี
ความสามารถ สมศักดิ์ เหมรัญ จึงไม่รอช้ารีบยื่นใบสมัครทันที โดยหวังจะโชว์ความสามารถพิเศษที่
เกิดจากความตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อส่งผ่านความหวัง และกําลังใจต่อไปยังเพื่อนร่วมโลกคนอื่น ๆที่กําลัง
ท้อแท้ในชีวิต ให้ดูชีวิตและความมุ่งมั่นของเขาเป็นตัวอย่าง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความหวังและกําลังใจเป็นพลังสร้างความสาํเร็จ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต 

80 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 3. กตัญํู   
 4. ความรับผิดชอบ  
 5. อุดมการณ์ คุณธรรม 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11   คิดเชิงบวก              เวลา   1     ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของการคดิเชิงบวกได ้
 
2.  เนื้อหา   
 ประโยชน์ และวิธีการคิดเชิงบวก 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  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 
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   1(  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนา ถึงการเล่นเกม “ทําตรงกันข้าม” ที่ลกูเสือเพิ่งเล่นไป และ 
    ตั้งคําถามวา่ “ทําไมลูกเสอืจึงเผลอทําตามผู้นํา หรือทําได้ช้าเป็นเพราะอะไร”  
    )เพราะคนเรามักจะคิดและท าตามความเคยชินแบบเดิม เมื่อต้องฝนืท าตรงกนัข้ามจึงท า
ได้ช้า) 
  2( ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ทํากิจกรรม “คิดลบคิดบวก” ให้หลากหลายมากที่สุด  
   ตามใบกิจกรรม เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกฝนการคิดที่หลากหลาย ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ 
   ในการหาทางออกเพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และส่งตัวแทนรายงานในกอง
ลูกเสือ 
  3( สุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสอืรายงานหมู่ละ 1 ขอ้ ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายใหห้มูอ่ื่นเพิม่เติม  
   และสรุปว่าวิธีการคิดเชิงบวกคือการคิดที่นําความสุขมาสู่ตนเอง มีทางออกใน 
   การแก้ปัญหา และไม่ทาํให้คนอื่นเดือดร้อน  
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   1(  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนา ถึงการเล่นเกม “ทําตรงกันข้าม” ที่ลกูเสือเพิ่งเล่นไป และ 
    ตั้งคําถามวา่ “ทําไมลูกเสอืจึงเผลอทําตามผู้นํา หรือทําได้ช้าเป็นเพราะอะไร”  
    )เพราะคนเรามักจะคิดและท าตามความเคยชินแบบเดิม เมื่อต้องฝนืท าตรงกนัข้ามจึงท า
ได้ช้า) 
  2( ผู้กํากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ทํากิจกรรม “คิดลบคิดบวก” ให้หลากหลายมากที่สุด  
   ตามใบกิจกรรม เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกฝนการคิดที่หลากหลาย ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ 
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   และสรุปว่าวิธีการคิดเชิงบวกคือการคิดที่นําความสุขมาสู่ตนเอง มีทางออกใน 
   การแก้ปัญหา และไม่ทาํให้คนอื่นเดือดร้อน  
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คนนั้นต้องออกจากการแข่งขัน ผู้นําหลับตาใหม่และนับ 7 – 8 ใหม่ ผู้เล่นก็วิ่งต่อไป ทําเช่นนี้
จนกระทั่งผู้เล่นถึงเส้นชัย 
การตัดสิน  ผู้ที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์  
 )เรื่องนี้ผู้กํากับลกูเสืออาจพิจารณาหาตัวอย่างตัวอย่างบุคคลอื่นได้ตามความเหมาะสม( 

สมศักดิ์ เหมรัญ นักกีตาร์มือเดียว 
 

 
 

  
 สมศักดิ์ เล่าว่า เขาชอบเล่นดนตรีมาก โดยเฉพาะกีตาร์ แม้จะอ่านตัวโน้ตไม่ออกแต่ก็ฝึกเล่น
ดนตรีด้วยใจรักต่อมาเขาประสบอุบัติเหตุจนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยแขนเพียงข้างเดียวทําให้เขารู้สึกท้อแท้
ใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเล่นดนตรีได้ดังใจฝัน 
 จนเมื่อผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนั้นไปได้หนึ่งปีประกอบกับได้กําลังใจอันเต็มเป่ียมจาก
พี่ชาย     ก็ทําให้ สมศักดิ์ เหมรัญกล้าลุกขึ้นสู้อีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เพียรฝึกเล่นกีตาร์มือเดียวมา
ตลอดจนคล่องแคล่ว 
           และเมื่อสมศักดิ์ ทราบข่าวว่ารายการ Thailand's Got Talentเปิดรับสมัครประกวดผู้ที่มี
ความสามารถ สมศักดิ์ เหมรัญ จึงไม่รอช้ารีบยื่นใบสมัครทันที โดยหวังจะโชว์ความสามารถพิเศษที่
เกิดจากความตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อส่งผ่านความหวัง และกําลังใจต่อไปยังเพื่อนร่วมโลกคนอื่น ๆที่กําลัง
ท้อแท้ในชีวิต ให้ดูชีวิตและความมุ่งมั่นของเขาเป็นตัวอย่าง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความหวังและกําลังใจเป็นพลังสร้างความสาํเร็จ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต 
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  4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
  4.2  เพลง หรือเกม 
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   1(  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนา ถึงการเล่นเกม “ทําตรงกันข้าม” ที่ลกูเสือเพิ่งเล่นไป และ 
    ตั้งคําถามวา่ “ทําไมลูกเสอืจึงเผลอทําตามผู้นํา หรือทําได้ช้าเป็นเพราะอะไร”  
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	 ไดช้า้)

 ลกูเสอื
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  4( ผู้กํากับลูกเสอืตั้งคาํถามให้ลูกเสอืช่วยกันตอบในประเด็น 
    )1( ความคิดทางลบมีประโยชน์ต่อลกูเสืออย่างไรบ้าง 
    )2( ความคิดทางบวกมีประโยชน์ต่อลกูเสอือยา่งไรบ้าง 
  5(  ผู้กํากับลูกเสอืนําอภิปรายสรุปข้อคิดทีไ่ด้จากกิจกรรม (ความคดิทางลบน าไปสู่
ความรู้สกึ 
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เพลง 

อยู่ไหนก็สุข 

 

      อยู่ทีน่ี่  มสีุข    อยู่ที่นัน่มีสขุ   อยู่ทีไ่หนๆ ๆ    ก็มสีุขทกุเวลา   (ซ้ํา(  ลา   ลา ......  
 

ดีสซีนี 
 

            ดีสซีนีซาฟัง      ดิสซานาซานัง   ดิสมานา    มานา   ฮาติกซูานัง   (ซ้ํา(    ลา   ลา  
 

 
เกม   

ทําตรงกันข้าม 
 

วิธีเล่น  
 เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นาํทําทา่ทางต่าง ๆ ผู้เล่นคนอื่นนัน้จะต้องทําตรงกนัข้ามกับที่ผู้นาํ
ทํา เช่น ผู้นําหัวเราะ – ลูกเสือทุกคนต้องรอ้งไห้  ผู้นํานั่งลง – ลูกเสือตอ้งยืนขึ้น  ผู้นํากา้วเทา้ซ้าย – 
ลูกเสือกา้วเท้าขวา ฯลฯ  การทาํจะเร็วขึ้นไปเรือ่ย ๆ 
 
การตัดสิน  ลูกเสือที่ทําตามผู้นําไม่ทําตรงข้าม หรือทําช้า  จะต้องออกจากการแข่งขัน หรือเปลี่ยนมาเป็น

ผู้นํา 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์   

คนเลี้ยงแพะ 

 วันหนึ่งขณะเกิดพายุแรงมาก คนเลี้ยงแพะจึงพาฝูงแพะของตนไปหลบพายุในถ้ํา เมื่อเข้าไป
แล้วเขาก็พบฝูงแพะปูาฝูงใหญ่หลบอยู่ในถ้ําด้วยเช่นกัน จึงรําพึงกับตัวเองว่า"ฝูงแพะปูานี้มีจํานวนแพะ
มากกว่าฝูงแพะของเราหลายเท่านักเราน่าจะเอาแพะปูาฝูงใหญ่นี้ไปเลี้ยงเเทนฝูงเดิมคงจะดีกว่า "เมื่อ
คนเลี้ยงแพะคิดได้ดังนั้นจึงนําเอาใบไม้ที่เตรียมมาไว้ให้ฝูงแพะเดิมของตน ไปให้ฝูงแพะปูากินจนหมด                                  
  
 เมื่อพายุสงบลงฝูงแพะปูาก็พากันวิ่งออกจากถ้ําเข้าปูาไปอย่างรวดเร็ว ส่วนฝูงแพะเดิมของตน
ก็ค่อยๆ ตายไปจนหมดเพราะอดอาหาร คนเลี้ยงแพะจึงได้แตน่ั่งร้องไห้ให้เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะต่อไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เห็นแก่มิตรใหม่จนทอดทิ้งมิตรเก่า ในที่สุดก็จะไม่เหลอืใครเลย 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ความพอเพียง 
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต   
 3. ความรับผิดชอบ  
 4. กตัญํู  
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  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ระดมสมองความคดิทางลบ และความคดิทางบวก ที่มีต่อข้อความแต่ละขอ้ 
ให้ไดห้ลากหลายมากทีสุ่ด  เขียนลงในตาราง และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 
 

ข้อความ ความคิดทางลบ ความคิดทางบวก 
ทําถุงขนมตกพืน้
ขนมหล่นออกจากถุง 
ตกพื้นไปครึ่งหนึง่ 
 

  

เพื่อนยมืหนังสือ          
ไปอ่านแล้วทําขาด 
 
 

  

อยากได้เกมกด                  
แต่แม่ไม่ซือ้ให ้
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์   

คนเลี้ยงแพะ 

 วันหนึ่งขณะเกิดพายุแรงมาก คนเลี้ยงแพะจึงพาฝูงแพะของตนไปหลบพายุในถ้ํา เมื่อเข้าไป
แล้วเขาก็พบฝูงแพะปูาฝูงใหญ่หลบอยู่ในถ้ําด้วยเช่นกัน จึงรําพึงกับตัวเองว่า"ฝูงแพะปูานี้มีจํานวนแพะ
มากกว่าฝูงแพะของเราหลายเท่านักเราน่าจะเอาแพะปูาฝูงใหญ่นี้ไปเลี้ยงเเทนฝูงเดิมคงจะดีกว่า "เมื่อ
คนเลี้ยงแพะคิดได้ดังนั้นจึงนําเอาใบไม้ที่เตรียมมาไว้ให้ฝูงแพะเดิมของตน ไปให้ฝูงแพะปูากินจนหมด                                  
  
 เมื่อพายุสงบลงฝูงแพะปูาก็พากันวิ่งออกจากถ้ําเข้าปูาไปอย่างรวดเร็ว ส่วนฝูงแพะเดิมของตน
ก็ค่อยๆ ตายไปจนหมดเพราะอดอาหาร คนเลี้ยงแพะจึงได้แตน่ั่งร้องไห้ให้เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะต่อไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เห็นแก่มิตรใหม่จนทอดทิ้งมิตรเก่า ในที่สุดก็จะไม่เหลอืใครเลย 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ความพอเพียง 
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต   
 3. ความรับผิดชอบ  
 4. กตัญํู  
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ใบงาน 
  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ระดมสมองความคดิทางลบ และความคดิทางบวก ที่มีต่อข้อความแต่ละขอ้ 
ให้ไดห้ลากหลายมากทีสุ่ด  เขียนลงในตาราง และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสอื 
 

ข้อความ ความคิดทางลบ ความคิดทางบวก 
ทําถุงขนมตกพืน้
ขนมหล่นออกจากถุง 
ตกพื้นไปครึ่งหนึง่ 
 

  

เพื่อนยมืหนังสือ          
ไปอ่านแล้วทําขาด 
 
 

  

อยากได้เกมกด                  
แต่แม่ไม่ซือ้ให ้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   ความซื่อสัตย์                เวลา  1    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
  ลูกเสอืสามารถอธิบายพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ได ้
 
2.  เนื้อหา   
 พฤติกรรมของความซือ่สัตย์ ซึ่งเป็นผู้มีเกียรติ  เชื่อถือได้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภมูิเพลง 
  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(  ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถาม “เพราะเหตุใดบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ จึงเป็นผู้มีเกียรติ 
เชื่อถือได้” 
    (บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ เป็นบุคคลที่คนทั่วไปยกย่อง สรรเสริญ จึงเป็นผู้มีเกียรติ 
เชื่อถือได้) 
   4(  ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติมตามใบความรู้  
  4.4  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
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สูญ เสีย แล้ว ทุก สิ่ง ทุก อย่าง 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ปูกับงู 
 

  ปูกับงูเป็นเพื่อนที่คบหากันมานาน ปูนั้นซื่อตรงต่องูไม่เคยทรยศหักหลัง ตรงกันข้ามกับงูซึ่งมัก
ไม่ซื่อตรง ทําให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้จะพยายามตักเตือนอย่างไรแต่งูก็ไม่ยอมกลับตัว 
จนในที่สุดปูหมดความอดทนจึงใช้ก้ามหนีบงูจนตาย 
  “ถ้าจิตใจของเจ้าซื่อตรงเหมือนร่างของเจ้าที่นอนยาวเหยียดอยู่เช่นนี้ เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบ
ในวันนี้” ปูกล่าวกับงูก่อนที่จะกลับลงรูของมันไปตามลําพัง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเลวไร้ความซื่อสัตย์ ยากที่จะสํานึกตัวได้แม้เมือ่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ 
 3. กตัญํู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 
 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  

การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์และตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

ความซื่อสัตย์ 
ความซือ่สัตย์ เป็นสมบัติของคนดี  หากว่าใครไมม่ี  ชาตินี้เอาดไีมไ่ด ้

มีความรูท้่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป          คดโกงแล้วใคร จะรับไว้ให้ร่วมทํางาน 
 
บัตรคํา 

เสีย ชีพ อย่า เสีย สัตย ์
 

ซื่อ กิน ไม่ หมด 
คด กิน ไม่ นาน 

       

มี เกียรต ิ เชื่อ ถือ 
ได ้ ถ้า ซื่อ สัตย ์

        

ผู้ สูญ เสีย ความ ซื่อ สัตย ์ เหมือน 

 เชือ่ถอืได”้

	 เชือ่ถอืได)้
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12   ความซื่อสัตย์                เวลา  1    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
  ลูกเสอืสามารถอธิบายพฤตกิรรมที่แสดงออกถึงความซือ่สัตย์ได ้
 
2.  เนื้อหา   
 พฤติกรรมของความซือ่สัตย์ ซึ่งเป็นผู้มีเกียรติ  เชื่อถือได้ 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภมูิเพลง 
  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(  ผู้กํากับลูกเสือตั้งคําถาม “เพราะเหตุใดบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ จึงเป็นผู้มีเกียรติ 
เชื่อถือได้” 
    (บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ เป็นบุคคลที่คนทั่วไปยกย่อง สรรเสริญ จึงเป็นผู้มีเกียรติ 
เชื่อถือได้) 
   4(  ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติมตามใบความรู้  
  4.4  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
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สูญ เสีย แล้ว ทุก สิ่ง ทุก อย่าง 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ปูกับงู 
 

  ปูกับงูเป็นเพื่อนที่คบหากันมานาน ปูนั้นซื่อตรงต่องูไม่เคยทรยศหักหลัง ตรงกันข้ามกับงูซึ่งมัก
ไม่ซื่อตรง ทําให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้จะพยายามตักเตือนอย่างไรแต่งูก็ไม่ยอมกลับตัว 
จนในที่สุดปูหมดความอดทนจึงใช้ก้ามหนีบงูจนตาย 
  “ถ้าจิตใจของเจ้าซื่อตรงเหมือนร่างของเจ้าที่นอนยาวเหยียดอยู่เช่นนี้ เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบ
ในวันนี้” ปูกล่าวกับงูก่อนที่จะกลับลงรูของมันไปตามลําพัง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเลวไร้ความซื่อสัตย์ ยากที่จะสํานึกตัวได้แม้เมือ่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ 
 3. กตัญํู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม  

การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์และตระหนักถึงความสําคัญของความซื่อสัตย์ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

ความซื่อสัตย์ 
ความซือ่สัตย์ เป็นสมบัติของคนดี  หากว่าใครไมม่ี  ชาตินี้เอาดไีมไ่ด ้

มีความรูท้่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไป          คดโกงแล้วใคร จะรับไว้ให้ร่วมทํางาน 
 
บัตรคํา 

เสีย ชีพ อย่า เสีย สัตย ์
 

ซื่อ กิน ไม่ หมด 
คด กิน ไม่ นาน 

       

มี เกียรต ิ เชื่อ ถือ 
ได ้ ถ้า ซื่อ สัตย ์

        

ผู้ สูญ เสีย ความ ซื่อ สัตย ์ เหมือน 
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สูญ เสีย แล้ว ทุก สิ่ง ทุก อย่าง 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

ปูกับงู 
 

  ปูกับงูเป็นเพื่อนที่คบหากันมานาน ปูนั้นซื่อตรงต่องูไม่เคยทรยศหักหลัง ตรงกันข้ามกับงูซึ่งมัก
ไม่ซื่อตรง ทําให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้จะพยายามตักเตือนอย่างไรแต่งูก็ไม่ยอมกลับตัว 
จนในที่สุดปูหมดความอดทนจึงใช้ก้ามหนีบงูจนตาย 
  “ถ้าจิตใจของเจ้าซื่อตรงเหมือนร่างของเจ้าที่นอนยาวเหยียดอยู่เช่นนี้ เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบ
ในวันนี้” ปูกล่าวกับงูก่อนที่จะกลับลงรูของมันไปตามลําพัง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเลวไร้ความซื่อสัตย์ ยากที่จะสํานึกตัวได้แม้เมือ่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ 
 3. กตัญํู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน์
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ใบความรู้ 
ความซื่อสัตย์ 

 
 ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ตรงต่อความเป็นจริงมีความจริงใจ และถูกต้อง
ตามทํานองคลองธรรมทัง้กายวาจาใจทั้งต่อตนเองผู้อื่นหน้าที่การงานและคํามั่นสัญญารวมไปถึงการไม่
คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 
ตัวอย่าง 
 - ซื่อตรงต่อเวลา งาน การนัดหมาย คํามั่นสัญญาระเบียบประเพณี กฎหมาย 
 - ปฏิบัติหน้าท่ีการงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 - ประกอบสัมมาชพี ทําหน้าที่ของตนเองให้สําเร็จลุล่วงด้วยความระมัดระวัง และเกดิผลดีต่อ
ตนเองและสังคม 
 - ไม่พูดปด ฉ้อฉล สับปลับ กลับกลอก ไมค่ดโกงไมใ่ห้ร้ายผูอ้ื่นกลา้ที่จะรับความจริง 
เรามักใช้ค าพูดรวม ๆ ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” 
 ซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ คือ  ทําหน้าที่ของตนอย่างดีและเหมาะสม ไม่หลกีเลี่ยงหรือ บิดพลิ้ว 
          ซ่ือสัตย์ต่อการงาน คือ  ทํางานอะไรก็ตั้งใจทําให้จริงใหส้ําเร็จประโยชน ์
          ซ่ือสัตย์ต่อเวลา คือ  เป็นคนรักษาคํามั่นสัญญา ตรงตามเวลาที่นดัหมาย 
         ซ่ือสัตย์ต่อบุคคล  คือ  มีความจริงใจต่อมิตร ต่อคู่ครอง ต่อผูม้ีพระคุณ เป็นต้น 
         ซ่ือสัตย์ต่อความดี คือ  ยึดมั่นอยู่ในทางด ีทั้งต่อหน้าและลับหลังผูอ้ื่น 
 ส่วนคําว่า "สุจริต" หมายถึง การประพฤติชอบซึ่งจะแสดงออกให้เหน็ทางพฤติกรรม 3 ทาง คือ 
          ประพฤติชอบทางกาย  เรียกว่ากายสุจริต  ได้แก่การไม่เบียดเบียนผู้อืน่ทั้งชีวิต/ร่างกาย/
ทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์ และไม่เบียดเบียนผู้อืน่ทางด้านคู่ครอง และการไม่นอกใจคู่ครอง 
         ประพฤติชอบทางวาจา  เรียกว่า วจีสุจริต ไดแ้ก่การไม่กล่าวให้ร้ายผู้อืน่ด้วยการพูดคําเทจ็
ไม่กล่าวให้ร้ายผู้อืน่ด้วยการพดูยุยงให้แตกสามคัคีกนัไม่กล่าวให้รา้ยผู้อื่นด้วยการพูดคําหยาบและไม่
กล่าวให้ร้ายผูอ้ื่นด้วยการพดูเหลวไหล 
 ประพฤติชอบทางใจ เรียกว่า มโนสุจริต อันได้แก่ การไม่โลภ  อยากได้ของคนอื่นในทางทีผ่ิด 
การไม่คิดปองร้ายคนอื่นและการเห็นชอบตามหลักแห่งเหตุและผล เช่น เห็นว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว 
เป็นต้น 
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ปูกับงู 
 

  ปูกับงูเป็นเพื่อนที่คบหากันมานาน ปูนั้นซื่อตรงต่องูไม่เคยทรยศหักหลัง ตรงกันข้ามกับงูซึ่งมัก
ไม่ซื่อตรง ทําให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้จะพยายามตักเตือนอย่างไรแต่งูก็ไม่ยอมกลับตัว 
จนในที่สุดปูหมดความอดทนจึงใช้ก้ามหนีบงูจนตาย 
  “ถ้าจิตใจของเจ้าซื่อตรงเหมือนร่างของเจ้าที่นอนยาวเหยียดอยู่เช่นนี้ เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบ
ในวันนี้” ปูกล่าวกับงูก่อนที่จะกลับลงรูของมันไปตามลําพัง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเลวไร้ความซื่อสัตย์ ยากที่จะสํานึกตัวได้แม้เมือ่ตายจากโลกนี้ไปแล้ว 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ 
 3. กตัญํู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ความซื่อสัตย์ 

 
 ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ตรงต่อความเป็นจริงมีความจริงใจ และถูกต้อง
ตามทํานองคลองธรรมทัง้กายวาจาใจทั้งต่อตนเองผู้อื่นหน้าที่การงานและคํามั่นสัญญารวมไปถึงการไม่
คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 
ตัวอย่าง 
 - ซื่อตรงต่อเวลา งาน การนัดหมาย คํามั่นสัญญาระเบียบประเพณี กฎหมาย 
 - ปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองด้วยความรับผิดชอบและด้วยความซื่อสัตย์ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 - ประกอบสัมมาชพี ทําหน้าที่ของตนเองให้สําเร็จลุล่วงด้วยความระมัดระวัง และเกดิผลดีต่อ
ตนเองและสังคม 
 - ไม่พูดปด ฉ้อฉล สับปลับ กลับกลอก ไมค่ดโกงไมใ่ห้ร้ายผูอ้ื่นกลา้ที่จะรับความจริง 
เรามักใช้ค าพูดรวม ๆ ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริต” 
 ซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ คือ  ทําหน้าที่ของตนอย่างดีและเหมาะสม ไม่หลกีเลี่ยงหรือ บิดพลิ้ว 
          ซ่ือสัตย์ต่อการงาน คือ  ทํางานอะไรก็ตั้งใจทําให้จริงใหส้ําเร็จประโยชน ์
          ซ่ือสัตย์ต่อเวลา คือ  เป็นคนรักษาคํามั่นสัญญา ตรงตามเวลาที่นดัหมาย 
         ซ่ือสัตย์ต่อบุคคล  คือ  มีความจริงใจต่อมิตร ต่อคู่ครอง ต่อผูม้ีพระคุณ เป็นต้น 
         ซ่ือสัตย์ต่อความดี คือ  ยึดมั่นอยู่ในทางด ีทั้งต่อหน้าและลับหลังผูอ้ื่น 
 ส่วนคําว่า "สุจริต" หมายถึง การประพฤติชอบซึ่งจะแสดงออกให้เหน็ทางพฤติกรรม 3 ทาง คือ 
          ประพฤติชอบทางกาย  เรียกว่ากายสุจริต  ได้แก่การไม่เบียดเบียนผู้อืน่ทั้งชีวิต/ร่างกาย/
ทรัพย์สิน/กรรมสิทธิ์ และไม่เบียดเบียนผู้อืน่ทางด้านคู่ครอง และการไม่นอกใจคู่ครอง 
         ประพฤติชอบทางวาจา  เรียกว่า วจีสุจริต ไดแ้ก่การไม่กล่าวให้ร้ายผู้อืน่ด้วยการพูดคําเทจ็
ไม่กล่าวให้ร้ายผู้อืน่ด้วยการพดูยุยงให้แตกสามคัคีกนัไม่กล่าวให้รา้ยผู้อื่นด้วยการพูดคําหยาบและไม่
กล่าวให้ร้ายผูอ้ื่นด้วยการพดูเหลวไหล 
 ประพฤติชอบทางใจ เรียกว่า มโนสุจริต อันได้แก่ การไม่โลภ  อยากได้ของคนอื่นในทางทีผ่ิด 
การไม่คิดปองร้ายคนอื่นและการเห็นชอบตามหลักแห่งเหตุและผล เช่น เห็นว่าทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว 
เป็นต้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   สิทธิส่วนบุคคล                           เวลา    1    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงผลเสยีที่เกดิขึ้นจากการล่วงละเมิดสิทธขิองผูอ้ื่นได ้
 
2.  เนื้อหา   
 สิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ควรล่วงละเมดิ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  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(  ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนา เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล และการเคารพสิทธขิองผู้อืน่ และ 
   แจกใบความรู ้
    2(  มอบหมายให้หมู่ลูกเสอืแสดงบทบาทสมมติ หมู่ละ 1 กรณี ดังนี้ 
    หมู่ที่ 1  ไมเ่คารพสิทธิทางกาย 
    หมู่ที่ 2  ไมเ่คารพสิทธิทางวาจา 
    หมู่ที่ 3  ไมเ่คารพสิทธขิองคนทีม่ากอ่น/หลัง 
    หมู่ที่ 4  ไมเ่คารพสิทธิในความคิดเห็นของผู้อืน่ 
  โดยกําหนดให้แสดงบทบาทสมมติ 2 รอบ รอบแรกเป็น “การไม่เคารพสิทธิผู้อื่น” รอบที่ 2 
แก้ไขในกรณีเดียวกันให้เป็น “การเคารพสิทธิผู้อื่น” แล้วนําเสนอในกองลูกเสือ (ตัวอย่างเช่น กรณีหยิบ
ยางลบของเพื่อนไปใช้ รอบแรก หยิบไปใช้โดยไม่ขออนุญาต และรอบ 2 ขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงน ายางลบของเพื่อนไปใช้ และรีบน ามาคืน) 
    3(  ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติ ประกอบคําอธิบาย เมื่อแสดงบทบาทสมมติจบ     

90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

         ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมู่อื่นแสดงความคิดเห็น  จนครบทุกหมู่ 
       4(  ผูก้ํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัสรุปขอ้คิดทีไ่ด้จากการทํากิจกรรม 
 4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
6.  องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

การเข้าใจตนเอง เหน็ใจผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เพลง 

ขอโทษ 
 

เนื้อเพลง ท่าทางประกอบเพลง 
เพื่อนจา๋    เพื่อนจ๋า สวมกอดหรือจับมือหรอืสะกดิแขนของเพื่อน 

โกรธหรือไร ไมย่ิ้มเลย ยิ้มมองหนา้แล้วเอียงคอพรอ้มยกนิ้วกอ้ยให้เพือ่น 
ขอโทษเถอะเพื่อนเอ๋ย ยกมอืไหว ้

เราเคยเล่นด้วยกนั จับมือแล้วก้าวเท้าสไลดไ์ปข้างหน้า 
พลั้งไปอภัยโดยพลัน ทั้งสองคนยกนิ้วมาเกี่ยวกอ้ยกัน 
ยกโทษใหฉ้ันเถิดเอย ทั้งคู่ต่างยกมอืไหว้และรับไหว้ซึ่งกนัและกัน 

 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

อูฐกับเทพเจ้า 
   ในสมัยที่สัตว์ทั้งหลายยังสามารถพูดจาติดต่อกับเทพเจ้าได้ ยังมีอูฐตัวหนึ่งได้ร้องเรียนต่อ
เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ว่า “ไม่ยุติธรรมเลย ทําไมท่านจึงสร้างตัวข้าขึ้นมาไม่เหมอืนกบัสัตว์อื่นๆ ข้าไม่มีแม้แต่
เขาไว้ปฺองกันตัว ไร้เขี้ยวอันแหลมคม อุ้งเล็บที่ทรงพลังหรือสิ่งอันใดที่พอที่จะปกปฺองตัวเองจากศัตรูก็
ไม่มีเลย  ขอให้ท่านโปรดมอบสิ่งเหล่านี้แก่ข้าด้วยเถิด” 
 เทพเจ้าได้ยินดังนั้นก็พิโรธ ด้วยเห็นอูฐมีอวัยวะหลายอย่างที่ดีกว่าสัตว์อื่นอยู่แล้ว เช่น ขายาว 
มีจมูกที่สามารถเปิดปิดปฺองกันทรายได้ ส่วนตานั้นก็มีสองชั้นเมื่อปิดเปลือกตาชั้นแรกปฺองกันฝุูนทราย



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
83

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 89 
 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13   สิทธิส่วนบุคคล                           เวลา    1    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงผลเสยีที่เกดิขึ้นจากการล่วงละเมิดสิทธขิองผูอ้ื่นได ้
 
2.  เนื้อหา   
 สิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ควรล่วงละเมดิ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  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(  ผู้กํากับลูกเสือนาํสนทนา เกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล และการเคารพสิทธขิองผู้อืน่ และ 
   แจกใบความรู ้
    2(  มอบหมายให้หมู่ลูกเสอืแสดงบทบาทสมมติ หมู่ละ 1 กรณี ดังนี้ 
    หมู่ที่ 1  ไมเ่คารพสิทธิทางกาย 
    หมู่ที่ 2  ไมเ่คารพสิทธิทางวาจา 
    หมู่ที่ 3  ไมเ่คารพสิทธขิองคนทีม่ากอ่น/หลัง 
    หมู่ที่ 4  ไมเ่คารพสิทธิในความคิดเห็นของผู้อืน่ 
  โดยกําหนดให้แสดงบทบาทสมมติ 2 รอบ รอบแรกเป็น “การไม่เคารพสิทธิผู้อื่น” รอบที่ 2 
แก้ไขในกรณีเดียวกันให้เป็น “การเคารพสิทธิผู้อื่น” แล้วนําเสนอในกองลูกเสือ (ตัวอย่างเช่น กรณีหยิบ
ยางลบของเพื่อนไปใช้ รอบแรก หยิบไปใช้โดยไม่ขออนุญาต และรอบ 2 ขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงน ายางลบของเพื่อนไปใช้ และรีบน ามาคืน) 
    3(  ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติ ประกอบคําอธิบาย เมื่อแสดงบทบาทสมมติจบ     

90 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

         ผู้กํากับลูกเสือนําอภิปรายให้หมู่อื่นแสดงความคิดเห็น  จนครบทุกหมู่ 
       4(  ผูก้ํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกนัสรุปขอ้คิดทีไ่ด้จากการทํากิจกรรม 
 4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 
6.  องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

การเข้าใจตนเอง เหน็ใจผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เพลง 

ขอโทษ 
 

เนื้อเพลง ท่าทางประกอบเพลง 
เพื่อนจา๋    เพื่อนจ๋า สวมกอดหรือจับมือหรอืสะกดิแขนของเพื่อน 

โกรธหรือไร ไมย่ิ้มเลย ยิ้มมองหนา้แล้วเอียงคอพรอ้มยกนิ้วกอ้ยให้เพือ่น 
ขอโทษเถอะเพื่อนเอ๋ย ยกมอืไหว้ 

เราเคยเล่นด้วยกนั จับมือแล้วก้าวเท้าสไลดไ์ปข้างหน้า 
พลั้งไปอภัยโดยพลัน ทั้งสองคนยกนิ้วมาเกี่ยวกอ้ยกัน 
ยกโทษใหฉ้ันเถิดเอย ทั้งคู่ต่างยกมอืไหว้และรับไหว้ซึ่งกนัและกัน 

 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

อูฐกับเทพเจ้า 
   ในสมัยที่สัตว์ทั้งหลายยังสามารถพูดจาติดต่อกับเทพเจ้าได้ ยังมีอูฐตัวหนึ่งได้ร้องเรียนต่อ
เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ว่า “ไม่ยุติธรรมเลย ทําไมท่านจึงสร้างตัวข้าขึ้นมาไม่เหมอืนกบัสัตว์อื่นๆ ข้าไม่มีแม้แต่
เขาไว้ปฺองกันตัว ไร้เขี้ยวอันแหลมคม อุ้งเล็บที่ทรงพลังหรือสิ่งอันใดที่พอที่จะปกปฺองตัวเองจากศัตรูก็
ไม่มีเลย  ขอให้ท่านโปรดมอบสิ่งเหล่านี้แก่ข้าด้วยเถิด” 
 เทพเจ้าได้ยินดังนั้นก็พิโรธ ด้วยเห็นอูฐมีอวัยวะหลายอย่างที่ดีกว่าสัตว์อื่นอยู่แล้ว เช่น ขายาว 
มีจมูกที่สามารถเปิดปิดปฺองกันทรายได้ ส่วนตานั้นก็มีสองชั้นเมื่อปิดเปลือกตาชั้นแรกปฺองกันฝุูนทราย



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
84 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 91 

 

ก็ยังมองเห็นทาง นอกจากนั้นกระเพาะยังจุน้ําได้มาก ทําให้สามารถเดินทางในทะเลทรายโดยไม่ต้อง
กินน้ําได้เป็นเวลานานหลายๆวัน แต่อูฐก็ยังไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ด้วยเหตุนี้เทพเจ้าจึงสาปให้หู
ของมันเล็กลงไปกว่าเดิมเพื่อเป็นการลงโทษ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   จงพอใจในสิ่งที่ตนมี และเป็นอยู่ 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
ใบความรู้ 

สิทธิส่วนบุคคล และการเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

 บุคคลย่อมมสีิทธิอนัชอบธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับตามธรรมชาติ และตามกฎหมาย 
    การเคารพสิทธขิองผูอ้ื่นจึงหมายถึง  การไม่ล่วงละเมิดสิทธขิองผูอ้ื่นในทุกดา้น ซึง่จัดเป็นวิถี

ชีวิตประชาธิปไตยที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ 
 1. การเคารพสิทธิทางกาย  ได้แก่                  

 - การต้อนรับ ทกัทาย     
 - การให้เกยีรติผู้อื่น 
 - การแสดงความเคารพแก่บคุคลซึ่งอาวุโสกว่า  
 - การแสดงความเอือ้เฟือ้ซึ่งกนัและกัน 

 2.  การเคารพสิทธิทางวาจา  ได้แก่ 
    - การพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ   
  - การใช้คําพดูเหมาะสมตามฐานะของบุคคล 

    - การพูดจาสุภาพไม่กา้วร้าว ส่อเสียด ไมพู่ดในสิ่งที่จะทําให้ผู้อื่น เกิดความเดือดรอ้น 
     - ไม่นําความลับของบุคคลอื่นไปเปิดเผย      
  - ไม่พูดนินทาหรือโกหกหลอกลวง 

3.  การรู้จักเคารพในสิทธขิองคนทีม่ากอ่นหลัง เช่นการเขา้คิว 
4.  การเคารพในความเป็นเจา้ของสิ่งของเครื่องใช้ 

     5.  การรู้จักขออนุญาต เมื่อล่วงล้ําเข้าไปในที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่น 
   6.  เคารพในความคิดเหน็ของผู้อื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่เมื่อมีผู้พูดเสนอความ
คิดเห็น ควรฟังด้วยความตั้งใจและใคร่ครวญด้วยวิจารญาณ   หากเห็นว่าเป็นการเสนอแนวความคิดที่
ดีมีประโยชน์มากกว่าความคิดเห็นของตนเองก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม 
 

92 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   ต้นตระกูลไทย       เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือสามารถบอกถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 
2.  เนื้อหา   
 ประวัติบุคคลสําคัญหรือวีรบุรุษผู้ปกปฺองชาติไทยในอดีต 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
    )1( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงวีรบุรุษที่ปกปฺองชาติไทยให้คนไทยได้อยู่ 
        อาศัยอยา่งมคีวามสขุมาจนถึงปัจจุบัน 
    )2( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันขับร้องเพลง “ต้นตระกูลไทย” 
    )3( หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์ความหมายของเพลงและวีรบุรุษที่กล่าวถึงในบทเพลงว่า 
        มคีวามสําคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ไทย  และระดมสมองว่านอกจากนีย้ังมีบุคคล 
        สําคัญคนไหนอกีบ้างที่ลูกเสือเคยรู้ หรือ เคยได้ยนิ และบุคคลนั้นมคีวามสําคัญตอ่
        ชาติไทยอย่างไร 
    )4( รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมชื่อบคุคล/กลุ่มบุคคล ทีห่มู่ลูกเสือได้ระดมสมองเพิม่เติม  
    )5( ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เลอืกทาํตํานานประวัติบุคคลสําคัญ หมู่ละ 1 เรือ่งที่ไม่ซ้ํากัน 
         มาเล่าให้เพื่อนฟังในกองลูกเสอื โดยจะมีการแข่งขันกันว่า ลกูเสือหมู่ใดเล่าได้ 
         สนุกสนานและน่าสนใจมากที่สุด 
  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ก็ยังมองเห็นทาง นอกจากนั้นกระเพาะยังจุน้ําได้มาก ทําให้สามารถเดินทางในทะเลทรายโดยไม่ต้อง
กินน้ําได้เป็นเวลานานหลายๆวัน แต่อูฐก็ยังไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ด้วยเหตุนี้เทพเจ้าจึงสาปให้หู
ของมันเล็กลงไปกว่าเดิมเพื่อเป็นการลงโทษ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   จงพอใจในสิ่งที่ตนมี และเป็นอยู่ 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ  
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 
ใบความรู้ 

สิทธิส่วนบุคคล และการเคารพสิทธิของผู้อื่น 
 

 บุคคลย่อมมสีิทธิอนัชอบธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับตามธรรมชาติ และตามกฎหมาย 
    การเคารพสิทธขิองผูอ้ื่นจึงหมายถึง  การไม่ล่วงละเมิดสิทธขิองผูอ้ื่นในทุกดา้น ซึง่จัดเป็นวิถี

ชีวิตประชาธิปไตยที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่ 
 1. การเคารพสิทธิทางกาย  ได้แก่                  

 - การต้อนรับ ทกัทาย     
 - การให้เกยีรติผู้อื่น 
 - การแสดงความเคารพแก่บคุคลซึ่งอาวุโสกว่า  
 - การแสดงความเอือ้เฟือ้ซึ่งกนัและกัน 

 2.  การเคารพสิทธิทางวาจา  ได้แก่ 
    - การพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ   
  - การใช้คําพดูเหมาะสมตามฐานะของบุคคล 

    - การพูดจาสุภาพไม่กา้วร้าว ส่อเสียด ไมพู่ดในสิ่งที่จะทําให้ผู้อื่น เกิดความเดือดรอ้น 
     - ไม่นําความลับของบุคคลอื่นไปเปิดเผย      
  - ไม่พูดนินทาหรือโกหกหลอกลวง 

3.  การรู้จักเคารพในสิทธขิองคนทีม่ากอ่นหลัง เช่นการเขา้คิว 
4.  การเคารพในความเป็นเจา้ของสิ่งของเครื่องใช้ 

     5.  การรู้จักขออนุญาต เมื่อล่วงล้ําเข้าไปในที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่น 
   6.  เคารพในความคิดเหน็ของผู้อื่น  การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่เมื่อมีผู้พูดเสนอความ
คิดเห็น ควรฟังด้วยความตั้งใจและใคร่ครวญด้วยวิจารญาณ   หากเห็นว่าเป็นการเสนอแนวความคิดที่
ดีมีประโยชน์มากกว่าความคิดเห็นของตนเองก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14   ต้นตระกูลไทย       เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือสามารถบอกถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 
2.  เนื้อหา   
 ประวัติบุคคลสําคัญหรือวีรบุรุษผู้ปกปฺองชาติไทยในอดีต 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
    )1( ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาในกองลูกเสือ ถึงวีรบุรุษที่ปกปฺองชาติไทยให้คนไทยได้อยู่ 
        อาศัยอยา่งมคีวามสขุมาจนถึงปัจจุบัน 
    )2( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันขับร้องเพลง “ต้นตระกูลไทย” 
    )3( หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์ความหมายของเพลงและวีรบุรุษที่กล่าวถึงในบทเพลงว่า 
        มคีวามสําคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ไทย  และระดมสมองว่านอกจากนีย้ังมีบุคคล 
        สําคัญคนไหนอกีบ้างที่ลูกเสือเคยรู้ หรือ เคยได้ยนิ และบุคคลนั้นมคีวามสําคัญตอ่
        ชาติไทยอย่างไร 
    )4( รวมกอง ผู้กํากับลูกเสือรวบรวมชื่อบคุคล/กลุ่มบุคคล ทีห่มู่ลูกเสือได้ระดมสมองเพิม่เติม  
    )5( ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เลอืกทาํตํานานประวัติบุคคลสําคัญ หมู่ละ 1 เรือ่งที่ไม่ซ้ํากัน 
         มาเล่าให้เพื่อนฟังในกองลูกเสอื โดยจะมีการแข่งขันกันว่า ลกูเสือหมู่ใดเล่าได้ 
         สนุกสนานและน่าสนใจมากที่สุด 
  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(  

  4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
       1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
      2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  )1(  ตัวแทนหมู่ลูกเสอืเล่าให้เพื่อนฟังทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืหมูอ่ื่นร่วมกัน 
        ซักถามเพือ่ความเข้าใจ จนครบทุกหมู่ 
   )2(  กองลูกเสอืร่วมกนัโหวตว่าชอบเรื่องใดมากที่สุด ผูก้ํากับลูกเสือชมเชย
ความสามารถ 
        ของทุกหมู ่

 )3(  หมู่ลูกเสอืร่วมกนัเขียนคําขวัญ  รณรงค์ให้รักชาติ  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      
และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ หมู่ละ 1 ข้อความ นาํไปติดบอรด์ 

  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
   
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 

การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัและมีจิตสํานกึรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

เพลง                         
สยามานุสติ 

 
   หากสยามยังอยู ่  ยั้งยืนยง 
  เราก็เหมือนอยู่คง   ชีพด้วย 
  หากสยามพินาศลง   ไทยอยู่ได้ฤๅ 
  เราก็เหมือนมอดม้วย   หมดสิน้สกุลไทย 
   ใครรานใครรุกด้าวแดนไทย ไทยรบจนสดุใจ  ขาดดิ้น 
  เสียเนื้อเลอืดหลั่งไหล   ยอมสละสิ้นแล 
  เสียชีพไปู  เสียสิน้ชื่อ   ก้องเกยีรติงาม 

 
รักเมืองไทย 

 
   * รักเมืองไทย  ชูชาติไทย   ทะนุบํารุงให้รุ่งเรอืงสมเป็นเมอืงของไทย 
   * รักเมืองไทย  ชูชาติไทย   ทะนุบํารุงให้รุ่งเรอืงสมเป็นเมอืงของไทย 
   เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(  
   ไม่เคยออ่นนอ้มเราไม่ยอมแพใ้คร )ซ้ํา( 
   ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใดถ้าข่มเหงไทยคงได้เหน็ดี )ซ้ํา *( 
   เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(  
   เรารักเพื่อนบ้านเราไม่รานรุกใคร )ซ้ํา( 
   แต่รักษาสิทธอิิสระของไทยใครทาํช้ําใจไทยจะไม่ถอยเลย )ซ้ํา*( 
   เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(  
   ถ้าถูกข่มเหง  แล้วไม่เกรงผู้ใด )ซ้ํา( 
   ดั่งงูตัวนิด  มีพิษเหลือใจเรารักเมืองไทยยิง่ชีพเราเอย )ซ้ํา*( 

 

ต้นตระกูลไทย 

   )สร้อย( ต้นตระกูลไทยใจทา่นเหีย้มหาญ รักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลาน  
   สู้จนสูญเสยี แม้ชีวิตของท่าน เพือ่ถนอมบ้านเมอืงไว้ให้เรา  
   ลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทย อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า  
   รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมอืนดงัพงศ์เผ่าต้นตระกูลไทย  
   ท่านพระยารามผูม้ีความแข็งขนั สู้รบปฺองกนัมไิด้ยอมแพ้พ่าย  

ความสามารถ
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   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(  

  4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
       1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
      2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  )1(  ตัวแทนหมู่ลูกเสอืเล่าให้เพื่อนฟังทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืหมูอ่ื่นร่วมกัน 
        ซักถามเพือ่ความเข้าใจ จนครบทุกหมู่ 
   )2(  กองลูกเสอืร่วมกนัโหวตว่าชอบเรื่องใดมากที่สุด ผูก้ํากับลูกเสือชมเชย
ความสามารถ 
        ของทุกหมู ่

 )3(  หมู่ลูกเสอืร่วมกนัเขียนคําขวัญ  รณรงค์ให้รักชาติ  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      
และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ หมู่ละ 1 ข้อความ นาํไปติดบอรด์ 

  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
   
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
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   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(  

  4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
       1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
      2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  )1(  ตัวแทนหมู่ลูกเสอืเล่าให้เพื่อนฟังทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืหมูอ่ื่นร่วมกัน 
        ซักถามเพือ่ความเข้าใจ จนครบทุกหมู่ 
   )2(  กองลูกเสอืร่วมกนัโหวตว่าชอบเรื่องใดมากที่สุด ผูก้ํากับลูกเสือชมเชย
ความสามารถ 
        ของทุกหมู ่

 )3(  หมู่ลูกเสอืร่วมกนัเขียนคําขวัญ  รณรงค์ให้รักชาติ  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      
และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ หมู่ละ 1 ข้อความ นาํไปติดบอรด์ 

  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
   
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14 

เพลง                         
สยามานุสติ 

 
   หากสยามยังอยู ่  ยั้งยืนยง 
  เราก็เหมือนอยู่คง   ชีพด้วย 
  หากสยามพินาศลง   ไทยอยู่ได้ฤๅ 
  เราก็เหมือนมอดม้วย   หมดสิน้สกุลไทย 
   ใครรานใครรุกด้าวแดนไทย ไทยรบจนสดุใจ  ขาดดิ้น 
  เสียเนื้อเลอืดหลั่งไหล   ยอมสละสิ้นแล 
  เสียชีพไปู  เสียสิน้ชื่อ   ก้องเกยีรติงาม 

 
รักเมืองไทย 

 
   * รักเมืองไทย  ชูชาติไทย   ทะนุบํารุงให้รุ่งเรอืงสมเป็นเมอืงของไทย 
   * รักเมืองไทย  ชูชาติไทย   ทะนุบํารุงให้รุ่งเรอืงสมเป็นเมอืงของไทย 
   เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(  
   ไม่เคยออ่นนอ้มเราไม่ยอมแพใ้คร )ซ้ํา( 
   ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใดถ้าข่มเหงไทยคงได้เหน็ดี )ซ้ํา *( 
   เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(  
   เรารักเพื่อนบ้านเราไม่รานรุกใคร )ซ้ํา( 
   แต่รักษาสิทธอิิสระของไทยใครทาํช้ําใจไทยจะไม่ถอยเลย )ซ้ํา*( 
   เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย )ซ้ํา(  
   ถ้าถูกข่มเหง  แล้วไม่เกรงผู้ใด )ซ้ํา( 
   ดั่งงูตัวนิด  มีพิษเหลือใจเรารักเมืองไทยยิง่ชีพเราเอย )ซ้ํา*( 

 

ต้นตระกูลไทย 

   )สร้อย( ต้นตระกูลไทยใจทา่นเหีย้มหาญ รักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลาน  
   สู้จนสูญเสยี แม้ชีวิตของท่าน เพือ่ถนอมบ้านเมอืงไว้ให้เรา  
   ลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทย อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า  
   รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมอืนดงัพงศ์เผ่าต้นตระกูลไทย  
   ท่านพระยารามผูม้ีความแข็งขนั สู้รบปฺองกนัมไิด้ยอมแพ้พ่าย  
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   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(  

  4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
       1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
      2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
  )1(  ตัวแทนหมู่ลูกเสอืเล่าให้เพื่อนฟังทีละหมู่ ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืหมูอ่ื่นร่วมกัน 
        ซักถามเพือ่ความเข้าใจ จนครบทุกหมู่ 
   )2(  กองลูกเสอืร่วมกนัโหวตว่าชอบเรื่องใดมากที่สุด ผูก้ํากับลูกเสือชมเชย
ความสามารถ 
        ของทุกหมู ่

 )3(  หมู่ลูกเสอืร่วมกนัเขียนคําขวัญ  รณรงค์ให้รักชาติ  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      
และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ หมู่ละ 1 ข้อความ นาํไปติดบอรด์ 

  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
   
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
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   พระราชมนูทหารสมยักู้ชาติ แสดงความสามารถ ได้ชัยชนะมากหลาย  
   เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ทา่นเป็นแม่ทพัชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์  
   สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีสัตรูแพพ้่าย  
   เจ้าคุณพิชัยดาบหัก ผู้กล้าหาญยิ่งนกั ล้วนเป็นต้นตระกูลไทย  
   หมู่บุคคลสําคัญ หัวหน้าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได้  
   นายแท่น นายดอก นายอินนายเมือง ขุนสรรพนัเรือง นายทองแสงใหญ่  
   นายโชติ นายทองเหม็น ท่านเหล่านี้ล้วนเป็น ผูก้ล้าหาญชาญชยั  
   นายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแก้ว ทําชือ่เสียงเพริดแพร้ว ไว้ลายเลือดไทย  
   ชาวบางระจัน สําคัญยิ่งใหญ่ เป็นต้นตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล  
   องค์พระสุริโยทัย ยอดยิ่งหญิงไทย สละพระองค์เพื่อชาติ  
   ท้าวเทพสตรี ทา้วศรีสุนทร ปฺองกันถลางนคร ไว้ด้วยความสามารถ 
   ท้าวสุรนารี ผู้เป็นนกัรบสตรี กล้าหาญองอาจ  
   ปฺองกันอสิานต้านสัตรูของชาติ ล้วนเป็นสตรีสามารถ ต้นตระกูลของไทย 
 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

หมีกับผ้ึง 
 

 กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีหมีตัวหนึ่งกําลังหิวโซเดินเข้าไปในสวน มันได้พบกับรังผึ้งรังใหญ่
มากอยู่ที่กิ่งไม้ใหญ่ มันจึงจับมาฉีกกินอย่างเอร็ดอร่อย โดยเฉพาะน้ําผึ้งเป็นสิ่งที่หมีโปรดปรานที่สุด 
พวกผึ้งพยายามช่วยกันต่อสู้โดยใช้เหล็กในเป็นอาวุธ แต่ไม่สามารถเจาะทะลุขนอันหนาและปกปุยของ
หมีได้  
 แต่ในเวลาไม่นาน พวกผึ้งก็คิดหาหนทางใหม่ด้วยการพร้อมใจกันบินเข้าไปต่อยตรงบริเวณ 
หน้าและตาของหมี เมื่อหมีได้รับความเจ็บปวดไม่สามารถทนอยู่ได้จึงวิ่งหนีเข้าปูาไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ทําร้ายผู้อื่นยอ่มได้รับการลงโทษและความสามัคคีย่อมนํามาซึง่ความสําเร็จ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต 
 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 )  ทําการปลุกเสกคาถาอาคมให้หนงัเหนยีวมีกาํลังใจสูศึ้กกับพมา่ 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 บันทึกไว ้  มีเหล่าไทย ทีเ่ป็นไท ในไพศาล  
 จารึกชื่อ เลอืดเนือ้ ต้านภัยพาล    เรื่องเล่าขาน ตํานาน บางระจัน 
 แผ่นดินนี้ กเูกิด กูต้องสู้     ไม่อดสู สละชีพ เพื่อลกูหลาน  
 โดยไม่รู้ ความตาย จะแผ้วพาน   ถูกสังหาร สิ้นแล้ว บางระจัน 
 ถึงลูกหลาน เลือดเนื้อ ณ วันนี้    ผู้ยังมี ลมหายใจ อย่างสขุสันต์  
 รู้หรือไม ่อยูไ่ด้ เพราะใครกัน    ควรยึดมัน่ บางระจัน เป็นบทเรียน 
 ฤาลืมแล้ว วีรกรรม ที่ทาํไว ้    ฤาลืมได ้การสูญเสีย ทุกแห่งหน  
 บางระจัน เป็นเพยีงหนึ่ง ที่ทกุข์ทน   ไทยทกุคน ควรตระหนกั จกัเข้าใจ 
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นายอนิ นายเมอืง
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   พระราชมนูทหารสมยักู้ชาติ แสดงความสามารถ ได้ชัยชนะมากหลาย  
   เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ทา่นเป็นแม่ทพัชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์  
   สีหราชเดโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีสัตรูแพพ้่าย  
   เจ้าคุณพิชัยดาบหัก ผู้กล้าหาญยิ่งนกั ล้วนเป็นต้นตระกูลไทย  
   หมู่บุคคลสําคัญ หัวหน้าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได้  
   นายแท่น นายดอก นายอินนายเมือง ขุนสรรพนัเรือง นายทองแสงใหญ่  
   นายโชติ นายทองเหม็น ท่านเหล่านี้ล้วนเป็น ผูก้ล้าหาญชาญชยั  
   นายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแก้ว ทําชือ่เสียงเพริดแพร้ว ไว้ลายเลือดไทย  
   ชาวบางระจัน สําคัญยิ่งใหญ่ เป็นต้นตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล  
   องค์พระสุริโยทัย ยอดยิ่งหญิงไทย สละพระองค์เพื่อชาติ  
   ท้าวเทพสตรี ทา้วศรีสุนทร ปฺองกันถลางนคร ไว้ด้วยความสามารถ 
   ท้าวสุรนารี ผู้เป็นนกัรบสตรี กล้าหาญองอาจ  
   ปฺองกันอสิานต้านสัตรูของชาติ ล้วนเป็นสตรีสามารถ ต้นตระกูลของไทย 
 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

หมีกับผ้ึง 
 

 กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีหมีตัวหนึ่งกําลังหิวโซเดินเข้าไปในสวน มันได้พบกับรังผึ้งรังใหญ่
มากอยู่ที่กิ่งไม้ใหญ่ มันจึงจับมาฉีกกินอย่างเอร็ดอร่อย โดยเฉพาะน้ําผึ้งเป็นสิ่งที่หมีโปรดปรานที่สุด 
พวกผึ้งพยายามช่วยกันต่อสู้โดยใช้เหล็กในเป็นอาวุธ แต่ไม่สามารถเจาะทะลุขนอันหนาและปกปุยของ
หมีได้  
 แต่ในเวลาไม่นาน พวกผึ้งก็คิดหาหนทางใหม่ด้วยการพร้อมใจกันบินเข้าไปต่อยตรงบริเวณ 
หน้าและตาของหมี เมื่อหมีได้รับความเจ็บปวดไม่สามารถทนอยู่ได้จึงวิ่งหนีเข้าปูาไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ทําร้ายผู้อื่นยอ่มได้รับการลงโทษและความสามัคคีย่อมนํามาซึง่ความสําเร็จ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ความพอเพียง    
 2. ซื่อสัตย์ สจุริต 
 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 )  ทําการปลุกเสกคาถาอาคมให้หนงัเหนยีวมีกาํลังใจสูศึ้กกับพมา่ 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 บันทึกไว ้  มีเหล่าไทย ทีเ่ป็นไท ในไพศาล  
 จารึกชื่อ เลอืดเนือ้ ต้านภัยพาล    เรื่องเล่าขาน ตํานาน บางระจัน 
 แผ่นดินนี้ กเูกิด กูต้องสู้     ไม่อดสู สละชีพ เพื่อลกูหลาน  
 โดยไม่รู้ ความตาย จะแผ้วพาน   ถูกสังหาร สิ้นแล้ว บางระจัน 
 ถึงลูกหลาน เลือดเนื้อ ณ วันนี้    ผู้ยังมี ลมหายใจ อย่างสขุสันต์  
 รู้หรือไม ่อยูไ่ด้ เพราะใครกัน    ควรยึดมัน่ บางระจัน เป็นบทเรียน 
 ฤาลืมแล้ว วีรกรรม ที่ทาํไว ้    ฤาลืมได ้การสูญเสีย ทุกแห่งหน  
 บางระจัน เป็นเพยีงหนึ่ง ที่ทกุข์ทน   ไทยทกุคน ควรตระหนกั จกัเข้าใจ 

ฤาลมืแลว้ วรีกรรม ทีท่�าไว ้ ฤาลมืได ้การสญูเสยี ทกุแหง่หน

บางระจนั เป็นเพยีงหน่ึง ทีท่กุขท์น ไทยทกุคน ควรตระหนกั จกัเขา้ใจ

ประพนัธโ์ดย : ธรรมรฐั
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      ประพันธ์โดย : ธรรมรัฐ 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   ความเป็นสุภาพบุรุษ  กุลสตรี       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายของคําวา่สภุาพบุรุษและกุลสตรีได ้
 1.2 ลูกเสือสามารถบอกคุณค่าของการปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรีได ้
 
2.  เนื้อหา    
 การที่ลูกเสอืมคีวามเข้าใจความหมายและเห็นคณุค่าของการปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและ
กุลสตรี  จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีองลกูเสือต่อคนทั่วไปและส่งเสริมบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  เกม   
  3.2  ใบความรู ้
  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( หมู่ลูกเสอืวาดโครงร่างภาพคนในกระดาษปรู๊ฟ ครึ่งด้านซ้ายแต่งให้เป็นหญงิ และครึ่ง 
    ด้านขวาแต่งให้เป็นชาย จากนั้นช่วยกนัเขียนคณุสมบัติของกุลสตรีและสุภาพบุรุษ  
    ตามความคิดของหมู่ ลงที่ด้านข้างของภาพแต่ละด้าน ให้ไดม้ากที่สุด 
   2(  ผู้กํากับลูกเสอืเดินดูตามหมู ่ เมือ่ทุกหมู่ทาํเสรจ็  ให้ช่วยกนัคดิและเลือกเฉพาะ 
    คุณสมบัติที่จําเป็นจริงๆ เพศละ 5 ข้อ 
   3(  ผู้กํากับลูกเสือเดินดูตามหมู่  เมื่อทุกหมู่ทําเสร็จ ขอให้ช่วยกันตัดเหลือคุณสมบัติ 
    ที่สําคัญที่สุดเพียง 3 ข้อ พร้อมบอกเหตุผล และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
   4(  ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ 
   5( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปคุณสมบัติที่สําคัญของสุภาพบุรุษและกุลสตรี 
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   และเพิ่มเติมว่าในคุณสมบัติที่ควรมีทั้งหมด  เมื่อพิจารณาแล้วก็ยังมีคุณสมบัติบางประการ
ที่สําคัญและจําเป็นกว่าคุณสมบัติอื่น ๆ 
   6( ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดว่า  ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้าง  และจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างไร 
 4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 

6.  องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเป็นสภุาพบุรุษ และกุลสตรี 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 

เพลง 
เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

 
   ลูกเสือ  ลูกเสอื  ไว้ศักดิ์ลูกผู้ชาย  ลูกเสอื  ลูกเสือ  ไว้ลายซิลกูเสือไทย 
  รักเกียรติ  รกัวินัย  แข็งแรงและอดทน  เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้อื่น 
  แม้ลําบากตรากตรํา  ก็ต้องทาํให้สาํเร็จ  ทาํ  ทาํ  ทํา  ข้าสัญญาว่าจะทาํ 
  “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” รักชาติใหม้ั่นไว้ดังนามอนัเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
 
เกม 

เกมไหวพริบ 
แบ่งผู้เล่นอกเป็น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน ผู้เล่นทั้งสองทีมเข้าแถวเป็นวงกลม แล้วจะยืนหรือนั่งก็

ได้ ผู้เล่นแต่ละคนของแต่ละทีมจะมีเบอร์ของตัวเอง ดังนั้นผู้เล่นทั้งสองทีมจะมีเบอร์เหมือนกันนําลูก
วอลเลย์บอลวางไว้ตรงกลางวงกลม  การเล่นก็โดยให้ผู้นําเรียกหมายเลขหนึ่งขึ้นมา ผู้เล่นที่มีหมายเลข
ประจําตัวของแต่ละทีมรีบวิ่งมาแย่งลูกบอลตรงกลางสนาม เมื่อผู้ใดแย่งลูกบอลได้จากจุดที่แย่ง ก็ให้ปา
ลูกบอลไปยังผู้ที่แย่งลูกบอลไม่ได้ ผู้เล่นที่จะถูกปาต้องหลบให้ดีอยู่ในวงกลม 

การตัดสิน 
1. ใช้เวลา  3  นาที 
2. ทีมใดแย่งลกูบอลได้มากครั้งทีสุ่ดเป็นฝูายชนะ 
อุปกรณ์  ลูกวอลเลย์บอล  1  ลูก 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
91

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 97 
 

      ประพันธ์โดย : ธรรมรัฐ 
แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15   ความเป็นสุภาพบุรุษ  กุลสตรี       เวลา  1  ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายของคําวา่สภุาพบุรุษและกุลสตรีได ้
 1.2 ลูกเสือสามารถบอกคุณค่าของการปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรีได ้
 
2.  เนื้อหา    
 การที่ลูกเสอืมคีวามเข้าใจความหมายและเห็นคณุค่าของการปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและ
กุลสตรี  จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดขีองลกูเสือต่อคนทั่วไปและส่งเสริมบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  เกม   
  3.2  ใบความรู ้
  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( หมู่ลูกเสอืวาดโครงร่างภาพคนในกระดาษปรู๊ฟ ครึ่งด้านซ้ายแต่งให้เป็นหญงิ และครึ่ง 
    ด้านขวาแต่งให้เป็นชาย จากนั้นช่วยกนัเขียนคณุสมบัติของกุลสตรีและสุภาพบุรุษ  
    ตามความคิดของหมู่ ลงที่ด้านข้างของภาพแต่ละด้าน ให้ไดม้ากที่สุด 
   2(  ผู้กํากับลูกเสอืเดินดูตามหมู ่ เมือ่ทุกหมู่ทาํเสรจ็  ให้ช่วยกนัคดิและเลือกเฉพาะ 
    คุณสมบัติที่จําเป็นจริงๆ เพศละ 5 ข้อ 
   3(  ผู้กํากับลูกเสือเดินดูตามหมู่  เมื่อทุกหมู่ทําเสร็จ ขอให้ช่วยกันตัดเหลือคุณสมบัติ 
    ที่สําคัญที่สุดเพียง 3 ข้อ พร้อมบอกเหตุผล และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
   4(  ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ 
   5( ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปคุณสมบัติที่สําคัญของสุภาพบุรุษและกุลสตรี 
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   และเพิ่มเติมว่าในคุณสมบัติที่ควรมีทั้งหมด  เมื่อพิจารณาแล้วก็ยังมีคุณสมบัติบางประการ
ที่สําคัญและจําเป็นกว่าคุณสมบัติอื่น ๆ 
   6( ผู้กํากับลูกเสือชวนคิดว่า  ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้าง  และจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
อย่างไร 
 4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
 

6.  องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเป็นสภุาพบุรุษ และกุลสตรี 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15 

เพลง 
เกียรติศักดิ์ลูกเสือ 

 
   ลูกเสือ  ลูกเสอื  ไว้ศักดิ์ลูกผู้ชาย  ลูกเสอื  ลูกเสือ  ไว้ลายซิลกูเสือไทย 
  รักเกียรติ  รกัวินัย  แข็งแรงและอดทน  เราจะบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้อื่น 
  แม้ลําบากตรากตรํา  ก็ต้องทาํให้สาํเร็จ  ทาํ  ทาํ  ทํา  ข้าสัญญาว่าจะทาํ 
  “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” รักชาติใหม้ั่นไว้ดังนามอนัเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
 
เกม 

เกมไหวพริบ 
แบ่งผู้เล่นอกเป็น 2 ทีมๆ ละเท่าๆ กัน ผู้เล่นทั้งสองทีมเข้าแถวเป็นวงกลม แล้วจะยืนหรือนั่งก็

ได้ ผู้เล่นแต่ละคนของแต่ละทีมจะมีเบอร์ของตัวเอง ดังนั้นผู้เล่นทั้งสองทีมจะมีเบอร์เหมือนกันนําลูก
วอลเลย์บอลวางไว้ตรงกลางวงกลม  การเล่นก็โดยให้ผู้นําเรียกหมายเลขหนึ่งขึ้นมา ผู้เล่นที่มีหมายเลข
ประจําตัวของแต่ละทีมรีบวิ่งมาแย่งลูกบอลตรงกลางสนาม เมื่อผู้ใดแย่งลูกบอลได้จากจุดที่แย่ง ก็ให้ปา
ลูกบอลไปยังผู้ที่แย่งลูกบอลไม่ได้ ผู้เล่นที่จะถูกปาต้องหลบให้ดีอยู่ในวงกลม 

การตัดสิน 
1. ใช้เวลา  3  นาท ี
2. ทีมใดแย่งลกูบอลได้มากครั้งทีสุ่ดเป็นฝูายชนะ 
อุปกรณ์  ลูกวอลเลย์บอล  1  ลูก 

 ทีส่�าคญัและจ�าเป็นกวา่คณุสมบตัอิืน่ ๆ

 6) ผู้ก�ากับลูกเสือชวนคิดว่า ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้าง และจะน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

  อยา่งไร

ออกเป็น 2
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สองคนเพื่อนตาย 

 
 ในอดีตที่ผ่านมา มีกาฝูงหนึง่บินมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาพบกับกาของจังหวัด
เพชรบุรี กาเพชรบุรีก็ถามว่า “จะรีบไปไหน ๆ” กาจากประจวบคีรีขันธ ์ก็ตอบว่า “จะไปหากินที่
กรุงเทพฯ” 
 กาเพชรบุรีก็ใหก้าประจวบคีรีขนัธ์ทดสอบวิทยายุทธ์ โดยให้บินไปขโมยปลาสดของแมค่้าคน
หนึ่งที่กาํลังพายเรือมาขายปลา ที่แม่น้ําเมืองเพชร กาประจวบคีรีขันธ์บินโผลงไปจะจกิเอาปลาสด 
แม่ค้ารู้ทัน เงื้อไม้พายตีกา ช่วงจังหวะนั้น กาเมืองเพชรบุรีได้โอกาสจึงโฉบเขา้ไปทางด้านหลงัของ
แม่ค้าขณะเผลอ แล้วกาทั้งสองตัวก็บินไปเกาะต้นไม้เดียวกัน กาเมืองเพชรบุรีก็ถามว่า “เป็นไงเล่า
ขโมยปลายังทําไม่ได ้แล้วไปอยูก่รุงเทพฯ จะไหวเหรอ ผู้คนกรุงเทพฯ ล้วนแต่หูไว ตาไว ไปหากินไม่
รอดหรอก 
 กาประจวบคีรีขันธ ์ไตร่ตรองดูแล้วก็เห็นด้วยกบัคําพูดของกาเมอืงเพชรบุรี จึงขออยู่เป็นเพื่อน
กันที่เมอืงเพชรบุรีตั้งแต่นั้นมา กาทั้งสองจึงอยูห่ากินด้วยกันที่เมอืงเพชรด้วยความเป็นมิตรทีด่ีต่อกัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความจริงใจเป็นบ่อเกดิแหง่มิตรภาพที่ดี การจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ตอ้งมี 
         ความจริงใจ หวังดีต่อกันเป็นทีย่ึดมัน่ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต   
 2. ความรับผิดชอบ  
 3. กตัญํู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ความเป็นสุภาพบุรุษและกุลสตร ี

 
สุภาพบุรุษนั้นหาใช่.....บุคคลที่แต่งตัวดี...พูดจาไพเราะ...เก่งกาจด้านการเรียน...ร่ํารวยเงิน

ทองไม่หากแต่เป็นบุคคลที่เป็นคนดีของสังคมและ สามารถทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นคน
ที่สามารถทําให้ผู้อื่นมีความสุขได้ 

สุภาพบุรุษนั้นจริงใจ และสุภาพ มีน้ําใจ และรู้ว่าสิ่งไหนควรทํา และไม่ควรทํา มีความ
รับผิดชอบ มีผู้ยกตัวอย่างพฤติกรรมความเป็นสุภาพบุรุษไว้หลายประการ เช่น 

-  สุภาพบุรุษไม่ตะโกนโห่เรียกผู้หญิง 
-  สุภาพบุรุษไม่หยิบยืมเงินทองจากเพื่อน ยกเว้นในสถานการณ์ที่จําเป็นคับขันจริงๆ และเมื่อ

ยืมมาแล้วจะต้องรีบใช้คืนทันทีที่เป็นไปได้ 
-  สุภาพบุรุษไม่โอ้อวดความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของเครื่องใช้ 
-  สุภาพบุรุษไม่มีพฤติกรรมต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 
-  สุภาพบุรุษเคารพสิทธิของผู้อื่นและต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกัน 
-  สุภาพบุรุษคือผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนลําแข้งของตัวเองเป็นต้น 
 
กุลสตรีตามความหมายในปัจจุบันคือ ผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ให้กับตัวเองในทุกวิถีทางที่เป็นไป

ได้นับตั้งแต่การศึกษาจนถึงเรียนรู้มารยาทสังคมทั่วไปจึงส่งผลให้มีกริยามารยาทงดงามและประสบ
ความสําเร็จกุลสตรีรู้ดีว่าความสวยงามและมั่งคั่งสามารถจะหายไปได้ในพริบตาแต่นิสัยใจคอจะเป็น
เกณฑ์วัดและตัดสินเธอในฐานะคนคนหนึ่งความสุภาพอ่อนโยนเป็นการแสดงความนับถืออย่างสูงที่เธอมี
ต่อตัวเองและผู้อื่นและถ้อยคําชื่นชมยกย่องและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างจริงใจจะสะท้อนให้เห็นค่านิยม
ในทางที่ดีงามของเธอ การเป็นกุลสตรีคือศิลปะไม่ใช่ชาติกําเนิดคือสิ่งเรียนรู้จากได้จากความใส่ใจและ
การหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
สองคนเพื่อนตาย 

 
 ในอดีตที่ผ่านมา มีกาฝูงหนึง่บินมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาพบกับกาของจังหวัด
เพชรบุรี กาเพชรบุรีก็ถามว่า “จะรีบไปไหน ๆ” กาจากประจวบคีรีขันธ ์ก็ตอบว่า “จะไปหากินที่
กรุงเทพฯ” 
 กาเพชรบุรีก็ใหก้าประจวบคีรีขนัธ์ทดสอบวิทยายุทธ์ โดยให้บินไปขโมยปลาสดของแมค่้าคน
หนึ่งที่กาํลังพายเรือมาขายปลา ที่แม่น้ําเมืองเพชร กาประจวบคีรีขันธ์บินโผลงไปจะจกิเอาปลาสด 
แม่ค้ารู้ทัน เงื้อไม้พายตีกา ช่วงจังหวะนั้น กาเมืองเพชรบุรีได้โอกาสจึงโฉบเขา้ไปทางด้านหลงัของ
แม่ค้าขณะเผลอ แล้วกาทั้งสองตัวก็บินไปเกาะต้นไม้เดียวกัน กาเมืองเพชรบุรีก็ถามว่า “เป็นไงเล่า
ขโมยปลายังทําไม่ได ้แล้วไปอยูก่รุงเทพฯ จะไหวเหรอ ผู้คนกรุงเทพฯ ล้วนแต่หูไว ตาไว ไปหากินไม่
รอดหรอก 
 กาประจวบคีรีขันธ ์ไตร่ตรองดูแล้วก็เห็นด้วยกบัคําพูดของกาเมอืงเพชรบุรี จึงขออยู่เป็นเพื่อน
กันที่เมอืงเพชรบุรีตั้งแต่นั้นมา กาทั้งสองจึงอยูห่ากินด้วยกันที่เมอืงเพชรด้วยความเป็นมิตรทีด่ีต่อกัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความจริงใจเป็นบ่อเกดิแหง่มิตรภาพที่ดี การจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ตอ้งมี 
         ความจริงใจ หวังดีต่อกันเป็นทีย่ึดมัน่ 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต   
 2. ความรับผิดชอบ  
 3. กตัญํู  
 4. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ความเป็นสุภาพบุรุษและกุลสตร ี

 
สุภาพบุรุษนั้นหาใช่.....บุคคลที่แต่งตัวดี...พูดจาไพเราะ...เก่งกาจด้านการเรียน...ร่ํารวยเงิน

ทองไม่หากแต่เป็นบุคคลที่เป็นคนดีของสังคมและ สามารถทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และเป็นคน
ที่สามารถทําให้ผู้อื่นมีความสุขได้ 

สุภาพบุรุษนั้นจริงใจ และสุภาพ มีน้ําใจ และรู้ว่าสิ่งไหนควรทํา และไม่ควรทํา มีความ
รับผิดชอบ มีผู้ยกตัวอย่างพฤติกรรมความเป็นสุภาพบุรุษไว้หลายประการ เช่น 

-  สุภาพบุรุษไม่ตะโกนโห่เรียกผู้หญิง 
-  สุภาพบุรุษไม่หยิบยืมเงินทองจากเพื่อน ยกเว้นในสถานการณ์ที่จําเป็นคับขันจริงๆ และเมื่อ

ยืมมาแล้วจะต้องรีบใช้คืนทันทีที่เป็นไปได้ 
-  สุภาพบุรุษไม่โอ้อวดความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของเครื่องใช้ 
-  สุภาพบุรุษไม่มีพฤติกรรมต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 
-  สุภาพบุรุษเคารพสิทธิของผู้อื่นและต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกัน 
-  สุภาพบุรุษคือผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนลําแข้งของตัวเองเป็นต้น 
 
กุลสตรีตามความหมายในปัจจุบันคือ ผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ให้กับตัวเองในทุกวิถีทางที่เป็นไป

ได้นับตั้งแต่การศึกษาจนถึงเรียนรู้มารยาทสังคมทั่วไปจึงส่งผลให้มีกริยามารยาทงดงามและประสบ
ความสําเร็จกุลสตรีรู้ดีว่าความสวยงามและมั่งคั่งสามารถจะหายไปได้ในพริบตาแต่นิสัยใจคอจะเป็น
เกณฑ์วัดและตัดสินเธอในฐานะคนคนหนึ่งความสุภาพอ่อนโยนเป็นการแสดงความนับถืออย่างสูงที่เธอมี
ต่อตัวเองและผู้อื่นและถ้อยคําชื่นชมยกย่องและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างจริงใจจะสะท้อนให้เห็นค่านิยม
ในทางที่ดีงามของเธอ การเป็นกุลสตรีคือศิลปะไม่ใช่ชาติกําเนิดคือสิ่งเรียนรู้จากได้จากความใส่ใจและ
การหมั่นฝึกฝนตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ                            เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือสามารถสือ่สารเพื่อบอกความต้องการได้ 
 
2.  เนื้อหา   
 วิธีการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบงาน 
 3.3 ใบความรู้  
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1(  ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้ บรรยายขัน้ตอนทักษะการสือ่สารเพื่อบอกความต้องการ 
       พร้อมยกตัวอย่าง 
  2(  หมู่ลูกเสอืร่วมกนัฝึกทกัษะการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการตามใบกิจกรรม 
  3(  รวมกอง สุ่มใหห้มู่ลกูเสือรายงานทีละสถานการณ์ และให้หมูอ่ื่นทีไ่ด้สถานการณ์ 
       เดียวกันช่วยเพิ่มเตมิ ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือหมู่อืน่ร่วมกันประเมินความถูกตอ้ง  
       จนครบทั้ง 3 สถานการณ์ 

4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
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6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
การสร้างสมัพนัธภาพ และการสื่อสาร 
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เพลง 

เด็กกางร่ม 
 

    ฝน ฝน ฝน  เด็กสองคนกางร่มหนึ่งคนั ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น 
  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสองคน    ฝน ฝน ฝน  เด็กสามคนกางร่มหนึ่งคนั 
  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสามคน 
  ฝน ฝน ฝน  เด็กสี่คนกางร่มหนึ่งคัน  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น 
  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสี่คน  เอ๊า!!.. 

 
เกม 

เกมรถไฟด่วน 
 แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนขา้งหนา้ เริ่ม
เล่น ให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไป
จนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย 
 การตัดสิน  หมูใ่ดผ่านเส้นชัยกอ่นเป็นผู้ชนะ 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

คางคกกับสุนัขจิ้งจอก 

 คางคกคยุอวดสนุัขจิ้งจอกว่า "เจ้ารู้ไหมว่าขา้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ข้าเป็นหมอ
เทวดา มยีาวิเศษมากมายหลายขนานเจา้เชื่อข้าเถอะนะ" 
 สุนัขจิ้งจอกไดฟ้ังก็หัวเราะเยาะเเล้วว่า "ข้าก็อยากจะเชื่อเจ้าหรอกนะถ้าเจา้รักษาผิวหนัง 
ตะปูุมตะป่่า ของเจ้าใหห้ายดีไดเ้สียกอ่น " 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้อื่นย่อมเชื่อถือผลงานมากกว่าคาํโอ้อวด 
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ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ   
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
 
 
 

ใบงาน 
 
  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ ร่วมกันคิดประโยคสือ่สารเพือ่บอกความต้องการ ในสถานการณ์ที่
กําหนดให้ ตามขัน้ตอนการสือ่สารเพื่อบอกความต้องการ 4 ขัน้ตอน เขียนประโยคคาํพูดลงในตาราง
ด้านล่าง และสง่ตัวแทนรายงานในกองลกูเสือ 
  สถานการณ์ 

หมู่ที่ 1 และ 4 ตอ้งการให้เพื่อนในหมู่ช่วยขนเต็นท์ไปเก็บ 
หมู่ที่ 2 และ 5 ตอ้งการให้เพื่อนในหมูม่าประชุมเพื่อวางแผนจัดนิทรรศการในตอนบา่ย 
หมู่ที่ 3 และ 6 ตอ้งการให้เพื่อนในกองลูกเสอืรว่มกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่

ภาคใต ้
 
สถานการณ์ 
................................................................................................................................................... 
 

ข้ันตอน ตัวอย่างคําพูด 
1. บอกความรู้สกึ อาจมหีรือไม่มีเหตุผลประกอบ
ขึ้นกับสถานการณ์ 

1.  
 

2. บอกความตอ้งการอย่างตรงไปตรงมา 2.  

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรตคิู่สนทนา 3.  

4. ขอบคุณหรือแสดงความชืน่ชมเมือ่อกีฝูาย
ยอมรับ 
 

4.  
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6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
การสร้างสมัพนัธภาพ และการสื่อสาร 
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เพลง 

เด็กกางร่ม 
 

    ฝน ฝน ฝน  เด็กสองคนกางร่มหนึ่งคนั ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น 
  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสองคน    ฝน ฝน ฝน  เด็กสามคนกางร่มหนึ่งคนั 
  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสามคน 
  ฝน ฝน ฝน  เด็กสี่คนกางร่มหนึ่งคัน  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น 
  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสี่คน  เอ๊า!!.. 

 
เกม 

เกมรถไฟด่วน 
 แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนขา้งหนา้ เริ่ม
เล่น ให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไป
จนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย 
 การตัดสิน  หมูใ่ดผ่านเส้นชัยกอ่นเป็นผู้ชนะ 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

คางคกกับสุนัขจิ้งจอก 

 คางคกคยุอวดสนุัขจิ้งจอกว่า "เจ้ารู้ไหมว่าขา้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ข้าเป็นหมอ
เทวดา มยีาวิเศษมากมายหลายขนานเจา้เช่ือข้าเถอะนะ" 
 สุนัขจิ้งจอกไดฟ้ังก็หัวเราะเยาะเเล้วว่า "ข้าก็อยากจะเชื่อเจ้าหรอกนะถ้าเจา้รักษาผิวหนัง 
ตะปูุมตะป่่า ของเจ้าใหห้ายดีไดเ้สียกอ่น " 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้อื่นย่อมเชื่อถือผลงานมากกว่าคาํโอ้อวด 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
95

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 101 
 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16   การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ                            เวลา   1   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือสามารถสือ่สารเพื่อบอกความต้องการได้ 
 
2.  เนื้อหา   
 วิธีการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ 
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบงาน 
 3.3 ใบความรู้  
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
 
4.  กิจกรรม 
 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต ์สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 4.2  เพลง หรือเกม 
 4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1(  ผู้กํากับลูกเสอืแจกใบความรู้ บรรยายขัน้ตอนทักษะการสือ่สารเพื่อบอกความต้องการ 
       พร้อมยกตัวอย่าง 
  2(  หมู่ลูกเสอืร่วมกนัฝึกทกัษะการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการตามใบกิจกรรม 
  3(  รวมกอง สุ่มใหห้มู่ลกูเสือรายงานทีละสถานการณ์ และให้หมูอ่ื่นทีไ่ด้สถานการณ์ 
       เดียวกันช่วยเพิ่มเตมิ ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือหมู่อืน่ร่วมกันประเมินความถูกตอ้ง  
       จนครบทั้ง 3 สถานการณ์ 

4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
 4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.การประเมินผล 
  5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
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6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
การสร้างสมัพนัธภาพ และการสื่อสาร 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16 
 
เพลง 

เด็กกางร่ม 
 

    ฝน ฝน ฝน  เด็กสองคนกางร่มหนึ่งคนั ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น 
  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสองคน    ฝน ฝน ฝน  เด็กสามคนกางร่มหนึ่งคนั 
  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสามคน 
  ฝน ฝน ฝน  เด็กสี่คนกางร่มหนึ่งคัน  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น 
  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสี่คน  เอ๊า!!.. 

 
เกม 

เกมรถไฟด่วน 
 แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนขา้งหนา้ เริ่ม
เล่น ให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไป
จนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย 
 การตัดสิน  หมูใ่ดผ่านเส้นชัยกอ่นเป็นผู้ชนะ 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

คางคกกับสุนัขจิ้งจอก 

 คางคกคยุอวดสนุัขจิ้งจอกว่า "เจ้ารู้ไหมว่าขา้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ข้าเป็นหมอ
เทวดา มยีาวิเศษมากมายหลายขนานเจ้าเชื่อข้าเถอะนะ" 
 สุนัขจิ้งจอกไดฟ้ังก็หัวเราะเยาะเเล้วว่า "ข้าก็อยากจะเชื่อเจ้าหรอกนะถ้าเจา้รักษาผิวหนัง 
ตะปูุมตะป่่า ของเจ้าใหห้ายดีไดเ้สียกอ่น " 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้อื่นย่อมเชื่อถือผลงานมากกว่าคาํโอ้อวด 
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ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ   
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
 
 
 

ใบงาน 
 
  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ ร่วมกันคิดประโยคสือ่สารเพือ่บอกความต้องการ ในสถานการณ์ที่
กําหนดให้ ตามขัน้ตอนการสือ่สารเพื่อบอกความต้องการ 4 ขัน้ตอน เขียนประโยคคาํพูดลงในตาราง
ด้านล่าง และสง่ตัวแทนรายงานในกองลกูเสือ 
  สถานการณ์ 

หมู่ที่ 1 และ 4 ตอ้งการให้เพื่อนในหมู่ช่วยขนเต็นท์ไปเก็บ 
หมู่ที่ 2 และ 5 ตอ้งการให้เพื่อนในหมูม่าประชุมเพื่อวางแผนจัดนิทรรศการในตอนบา่ย 
หมู่ที่ 3 และ 6 ตอ้งการให้เพื่อนในกองลูกเสอืรว่มกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่

ภาคใต ้
 
สถานการณ์ 
................................................................................................................................................... 
 

ข้ันตอน ตัวอย่างคําพูด 
1. บอกความรู้สกึ อาจมหีรือไม่มีเหตุผลประกอบ
ขึ้นกับสถานการณ์ 

1.  
 

2. บอกความตอ้งการอย่างตรงไปตรงมา 2.  

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรตคิู่สนทนา 3.  

4. ขอบคุณหรือแสดงความชืน่ชมเมือ่อกีฝูาย
ยอมรับ 
 

4.  

 
 
 

102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
การสร้างสมัพนัธภาพ และการสื่อสาร 
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เพลง 

เด็กกางร่ม 
 

    ฝน ฝน ฝน  เด็กสองคนกางร่มหนึ่งคนั ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น 
  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสองคน    ฝน ฝน ฝน  เด็กสามคนกางร่มหนึ่งคนั 
  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสามคน 
  ฝน ฝน ฝน  เด็กสี่คนกางร่มหนึ่งคัน  ฝนตกแรงไมห่วั่น  ฝนตกแรงไมห่วั่น 
  ร่มหนึ่งคัน กางกนัสี่คน  เอ๊า!!.. 

 
เกม 

เกมรถไฟด่วน 
 แบ่งลูกเสือเป็นหมู่  ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนขา้งหนา้ เริ่ม
เล่น ให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไป
จนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย 
 การตัดสิน  หมูใ่ดผ่านเส้นชัยกอ่นเป็นผู้ชนะ 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

คางคกกับสุนัขจิ้งจอก 

 คางคกคยุอวดสนุัขจิ้งจอกว่า "เจ้ารู้ไหมว่าขา้สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ข้าเป็นหมอ
เทวดา มยีาวิเศษมากมายหลายขนานเจา้เชื่อข้าเถอะนะ" 
 สุนัขจิ้งจอกไดฟ้ังก็หัวเราะเยาะเเล้วว่า "ข้าก็อยากจะเชื่อเจ้าหรอกนะถ้าเจา้รักษาผิวหนัง 
ตะปูุมตะป่่า ของเจ้าใหห้ายดีไดเ้สียกอ่น " 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้อื่นย่อมเชื่อถือผลงานมากกว่าคาํโอ้อวด 
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ใบงาน 
 
  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ ร่วมกันคิดประโยคสือ่สารเพือ่บอกความต้องการ ในสถานการณ์ที่
กําหนดให้ ตามขัน้ตอนการสือ่สารเพื่อบอกความต้องการ 4 ขัน้ตอน เขียนประโยคคาํพูดลงในตาราง
ด้านล่าง และสง่ตัวแทนรายงานในกองลกูเสือ 
  สถานการณ์ 

หมู่ที่ 1 และ 4 ตอ้งการให้เพื่อนในหมู่ช่วยขนเต็นท์ไปเก็บ 
หมู่ที่ 2 และ 5 ตอ้งการให้เพื่อนในหมูม่าประชุมเพื่อวางแผนจัดนิทรรศการในตอนบา่ย 
หมู่ที่ 3 และ 6 ตอ้งการให้เพื่อนในกองลูกเสอืรว่มกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่

ภาคใต ้
 
สถานการณ์ 
................................................................................................................................................... 
 

ข้ันตอน ตัวอย่างคําพูด 
1. บอกความรู้สกึ อาจมหีรือไม่มีเหตุผลประกอบ
ขึ้นกับสถานการณ์ 

1.  
 

2. บอกความตอ้งการอย่างตรงไปตรงมา 2.  

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรตคิู่สนทนา 3.  

4. ขอบคุณหรือแสดงความชืน่ชมเมือ่อกีฝูาย
ยอมรับ 
 

4.  
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ใบความรู้ 
การสื่อสารเพ่ือบอกความต้องการ 

หลักการสื่อสารทางบวก 
  1. ควบคุมอารมณ์ให้สงบขณะสื่อสาร เพราะการสื่อสารขณะกําลังอารมณ์ไม่ดี เช่น โกรธ 
อาจจะใช้คําพูดและท่าทางที่ไม่เหมาะสมได้ 
  2. ต้องรู้ควรพูดเวลาใด และสถานที่ใดที่ควรพูด โดยคู่สนทนามีความพร้อมที่จะฟัง 
  3. เป็นการสื่อสารที่สร้างความรู้สึกทีด่ีต่อคูส่นทนา เช่น ทําให้เขาเกิดความภูมิใจ, ให้
ความสําคัญ , ให้เกียรติเป็นตน้ ฯลฯ 
 
ข้ันตอนการสื่อสารเพ่ือบอกความต้องการ 
ตัวอย่างสถานการณ์  :  ตอ้งการยืมสมุดจดการบ้านของเพื่อน 
 

ข้ันตอน ตัวอย่างคําพูด 
1. บอกความรู้สกึ อาจมหีรือไม่มีเหตุผลประกอบ 
ขึ้นกับสถานการณ์ 

1. ดีใจจัง ได้เจอเธอพอด ี
 

2. บอกความตอ้งการอย่างตรงไปตรงมา 2. อยากขอยมืสมดุจดการบ้านเธอหน่อย 

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรตคิู่สนทนา 3. ได้ไหมจ๊ะ 

4. ขอบคุณหรือแสดงความชืน่ชมเมือ่อกีฝูาย
ยอมรับ 

4. ขอบคุณมากนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
97

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 103 
 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1. ซื่อสัตย์ สจุริต  
 2. ความรับผิดชอบ   
 3. อุดมการณ์ คุณธรรม 
 
 
 

ใบงาน 
 
  ให้ลูกเสอืแต่ละหมู่ ร่วมกันคิดประโยคสือ่สารเพือ่บอกความต้องการ ในสถานการณ์ที่
กําหนดให้ ตามขัน้ตอนการสือ่สารเพื่อบอกความต้องการ 4 ขัน้ตอน เขียนประโยคคาํพูดลงในตาราง
ด้านล่าง และสง่ตัวแทนรายงานในกองลกูเสือ 
  สถานการณ์ 

หมู่ที่ 1 และ 4 ตอ้งการให้เพื่อนในหมู่ช่วยขนเต็นท์ไปเก็บ 
หมู่ที่ 2 และ 5 ตอ้งการให้เพื่อนในหมูม่าประชุมเพื่อวางแผนจัดนิทรรศการในตอนบา่ย 
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สถานการณ์ 
................................................................................................................................................... 
 

ข้ันตอน ตัวอย่างคําพูด 
1. บอกความรู้สกึ อาจมหีรือไม่มีเหตุผลประกอบ
ขึ้นกับสถานการณ์ 

1.  
 

2. บอกความตอ้งการอย่างตรงไปตรงมา 2.  

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรตคิู่สนทนา 3.  

4. ขอบคุณหรือแสดงความชืน่ชมเมือ่อกีฝูาย
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4.  
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  2. ต้องรู้ควรพูดเวลาใด และสถานที่ใดที่ควรพูด โดยคู่สนทนามีความพร้อมที่จะฟัง 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยที่ 4   คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17   ส่ิงประดิษฐ์จากขยะ  เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถอธิบายความสาํคัญของการลดปรมิาณขยะ และร่วมกนัทําสิง่ประดิษฐ์จากขยะได ้

2. เนื้อหา
การประดิษฐ์สิ่งของเครือ่งใช้จากวัสดุเหลอืใช้ประเภทขยะ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภมูิเพลง 
3.2  เกม 
3.2  เศษวัสดุ  วัสดุเหลอืใช้  วัสดขุยะ 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 )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความร่วมมือ ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตกระบวนการคิดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์ 
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

เศษกระดาษ 

เศษกระดาษเจ้าเอ๋ย   ใครละเลยโยนเจา้ทิ้งไว้ 
คนทิ้งก็ช่างใจร้าย     คนทิ้งละก็ชา่งใจร้าย 
คนใดทิง้ผงเลอะเทอะ ถ้าแม้นเราเจอะจะช่วยบอกให ้
เอากลับไปใช้ใหม่ทันใด ฉันจะบอกให้รีไซเคิลกด็ ี

เกม 
เกมลูกเสือลอดถ้ํา 

ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ๆ ไปยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร  และยืนแยกขา พอให้สัญญาณ
เริ่มเล่น  ให้คนหลังสุดคลานลอดขาคนหน้า และคนที่ 2 – 3  ฯลฯ  คลานลอดขาตามไปเลยทีเดียว ไม่
ต้องคอยให้คนหลังไปยืนหน้าคนหน้าสุด และให้ลอดตามไปเรื่อยๆ จนครบ 3  รอบ 

การตัดสิน หมู่ใดเสร็จก่อนและนั่งลง หมูน่ั้นเปน็ผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
คนข้ีเหนียวกับทองคํา 

ชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียวมาก เขามักจะแอบเอาสมบัติฝังดินไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมนาํมาใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ ตอ่มาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภยัถ้าฝังเงินทองไวห้ลายแห่ง เขาจึงขายสมบัติ
ทั้งหมดเเล้วซื้อเป็นทองคาํเเท่งหนึ่งมาฝังไว้ที่หลังบ้านแล้วมั่นไปดูทกุวัน คนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตาม
ไปดูที่หลังบ้านเเล้วก็ขดุเอาทองเเทง่ไปเสีย  

วันต่อมาชายขี้เหนียวมาพบหลมุที่ว่างเปล่าก็เสยีใจ ร้องห่มร้องไหไ้ปบอกเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
เพื่อนบ้านจึงเเนะนําแบบประชดประชันว่า 

"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมแล้วคิดว่าเปน็ทองคําสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไมเ่อาออกมาใช้อยู่
แล้ว" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมคี่า ถ้าไม่นาํมาทําให้เกิดประโยชน์ก็ยอ่มเป็นของไร้ค่า 

สงัเกตความรว่มมอื ความรบัผดิชอบและตรงต่อเวลาในการปฏบิตักิจิกรรม
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จ่ายให้เกิดประโยชน์ ตอ่มาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภยัถ้าฝังเงินทองไวห้ลายแห่ง เขาจึงขายสมบัติ
ทั้งหมดเเล้วซื้อเป็นทองคาํเเท่งหนึ่งมาฝังไว้ที่หลังบ้านแล้วมั่นไปดูทกุวัน คนใช้ผู้หนึ่งสงสัยจึงเเอบตาม
ไปดูที่หลังบ้านเเล้วก็ขดุเอาทองเเทง่ไปเสีย  

วันต่อมาชายขี้เหนียวมาพบหลมุที่ว่างเปล่าก็เสยีใจ ร้องห่มร้องไหไ้ปบอกเพื่อนบ้านคนหนึ่ง
เพื่อนบ้านจึงเเนะนําแบบประชดประชันว่า 

"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมแล้วคิดว่าเปน็ทองคําสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไมเ่อาออกมาใช้อยู่
แล้ว" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมคี่า ถ้าไม่นาํมาทําให้เกิดประโยชน์ก็ยอ่มเป็นของไร้ค่า 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
100 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 107 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

108 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   การใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือก              เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกันและเชือกทีม่ีขนาดต่างกันได้ถูกตอ้ง 

2. เนื้อหา
การผูกเงื่อนและใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือกที่ใช้เชือกขนาดเดียวกัน )เงื่อนพิรอด เงื่อนประมง 

เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก( และเชือกที่มีขนาดต่างกันได้ )เงื่อนขัดสมาธิชั้นเดียว และ 2 ชั้น( 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 

  3.2  เกม 
3.2  ใบความรู ้  
3.3  เชือกขนาดเดยีวกัน และเชือกที่มขีนาดต่างกัน 

  3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 2(  เพลง หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
     )1(  ผู้กํากับลูกเสอืชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเชือกโดยลกูเสือ 

  จะเรียนเรื่องการผูกเงือ่น 2 ประเภทคือการผูกเงือ่นโดยใช้เชือกขนาดเดยีวกัน 
  และการผูกเงื่อนโดยใช้เชอืกที่มขีนาดต่างกัน วิธีการเรียนจะเรียนเป็นฐาน 3 ฐาน 
  แต่ละฐาน ลูกเสือจะได้เรยีนรู้การผูกเงื่อน 1 ชนิด และการใช้ประโยชน์ของเงื่อน 
  ชนิดนั้น ๆ 

     )2(  ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือเรียนจากระบบฐาน ดังนี้ 
     ฐานที่ 1  เงื่อนพิรอดและการใช้ประโยชน์  
     ฐานที่ 2  เงื่อนประมงและการใช้ประโยชน์ 
     ฐานที่ 3  เงือ่นผูกรน่และการใช้ประโยชน์  
)3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปบทเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ

ฝึกฝนการผูกเงื่อนในเวลาว่าง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
101คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 107 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

108 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18   การใช้ประโยชน์จากเง่ือนเชือก              เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกันและเชือกทีม่ีขนาดต่างกันได้ถูกตอ้ง 

2. เนื้อหา
การผูกเงื่อนและใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือกที่ใช้เชือกขนาดเดียวกัน )เงื่อนพิรอด เงื่อนประมง 

เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก( และเชือกที่มีขนาดต่างกันได้ )เงื่อนขัดสมาธิชั้นเดียว และ 2 ชั้น( 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 

  3.2  เกม 
3.2  ใบความรู ้  
3.3  เชือกขนาดเดยีวกัน และเชือกที่มขีนาดต่างกัน 

  3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

 1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 2(  เพลง หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
     )1(  ผู้กํากับลูกเสอืชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเชือกโดยลกูเสือ 

  จะเรียนเรื่องการผูกเงือ่น 2 ประเภทคือการผูกเงือ่นโดยใช้เชือกขนาดเดยีวกัน 
  และการผูกเงื่อนโดยใช้เชอืกที่มขีนาดต่างกัน วิธีการเรียนจะเรียนเป็นฐาน 3 ฐาน 
  แต่ละฐาน ลูกเสือจะได้เรยีนรู้การผูกเงื่อน 1 ชนิด และการใช้ประโยชน์ของเงื่อน 
  ชนิดนั้น ๆ 

     )2(  ผู้กํากับลูกเสอืให้ลูกเสือเรียนจากระบบฐาน ดังนี้ 
     ฐานที่ 1  เงื่อนพิรอดและการใช้ประโยชน์  
     ฐานที่ 2  เงื่อนประมงและการใช้ประโยชน์ 
     ฐานที่ 3  เงือ่นผูกรน่และการใช้ประโยชน์  
)3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปบทเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ

ฝึกฝนการผูกเงื่อนในเวลาว่าง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
102 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 109 

4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 2(  เพลง หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      )1(  ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเรยีนจากระบบฐาน ดังนี้ 

      ฐานที่ 1   เงื่อนผูกคนลากและการใช้ประโยชน์ 
      ฐานที่ 2   เงื่อนขัดสมาธิชัน้เดียวและการใช้ประโยชน์ 
      ฐานที่ 3   เงื่อนขัดสมาธ ิ2 ชั้นและการใชป้ระโยชน์  

      )2(  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปบทเรียน พรอ้มทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ
ฝึกฝนการผูกเงื่อนในเวลาว่าง 

4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
 ตรวจสอบความถกูต้องของการผูกเงือ่นเชือก และสอบถามความเขา้ใจเกี่ยวกับการนําเงือ่นไป

ใช้ประโยชน์ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 
เพลงเง่ือนเชือก 

เชือกขนาดเทา่กัน ต่อกันด้วยเงื่อนพิรอด 
สองเส้นไม่เท่ากนัตลอด   สมาธิสอดลอดเป็นเส้นยาว 
บ่วงสายธนู   อาจช่วยกู้ชีวิตยืนยาว  
กระหวัดไม้ ใช้เชือกเส้นยาว  ลากอ้าวๆ ไมขาดหลุดเลย 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 109 

4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 2(  เพลง หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      )1(  ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเรยีนจากระบบฐาน ดังนี้ 

      ฐานที่ 1   เงื่อนผูกคนลากและการใช้ประโยชน์ 
      ฐานที่ 2   เงื่อนขัดสมาธิชัน้เดียวและการใช้ประโยชน์ 
      ฐานที่ 3   เงื่อนขัดสมาธ ิ2 ชั้นและการใชป้ระโยชน์  

      )2(  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปบทเรียน พรอ้มทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ
ฝึกฝนการผูกเงื่อนในเวลาว่าง 

4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
 ตรวจสอบความถกูต้องของการผูกเงือ่นเชือก และสอบถามความเขา้ใจเกี่ยวกับการนําเงือ่นไป

ใช้ประโยชน์ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 
เพลงเง่ือนเชือก 

เชือกขนาดเทา่กัน ต่อกันด้วยเงื่อนพิรอด 
สองเส้นไม่เท่ากนัตลอด   สมาธิสอดลอดเป็นเส้นยาว 
บ่วงสายธนู   อาจช่วยกู้ชีวิตยืนยาว  
กระหวัดไม้ ใช้เชือกเส้นยาว  ลากอ้าวๆ ไมขาดหลุดเลย 

110 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกม 
เกมครอบครัวสัตว ์

อุปกรณ์  กระดาษเขียนชือ่สัตว์  ใหค้รบจํานวนผู้เล่น 
นํากระดาษเขียนชื่อสัตว์เป็นครอบครัว เช่น ครอบครัวที่ 1 เป็นครอบครัวเสือ เขียนพ่อเสือ แม่

เสือ ลูกชายเสือ ลูกสาวเสือ ให้เขียนครอบครัวสัตว์จนครบจํานวนผู้เล่น แล้วนํากระดาษมาคละกันให้ผู้
เล่นแต่ละคนจับ เมื่อผู้เล่นแต่ละคนจับได้อะไรห้ามบอกผู้เล่นคนอื่นๆ 

ผู้กํากับให้สัญญาณเล่น ให้ผู้เล่นทุกคนออกเสียงสัตว์ตามที่ตนเองจับฉลากได้ เพื่อหา
ครอบครัวตัวเอง ครอบครัวที่รวมกันได้ครบ ให้รวมกลุ่มกันแล้วนั่งลง 

การตัดสิน  ครอบครัวที่นั่งได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นทีมชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ราชสีห์กับวัว  4  ตัว 

กาลครั้งหนึ่งมีวัวอยู่ 4 ตัว และเวลาออกหากินหญ้าในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ วัวทั้ง 4 จะไม่จาก
กันไปไหนตามลําพังเลย  ไม่ว่าจะเป็นยามออกหาอาหาร  หรือกระทั่งยามหลับนอน  ราชสีห์ตัวหนึ่ง
เห็นวัวทั้งสี่เข้า  ก็คิดที่จะล่ากินเป็นอาหาร  แต่มันรู้ดีว่าถ้าวัวทั้งหมดอยู่รวมกนัเช่นนี้  มันก็ไม่อาจเขา้จู่
โจมได้ราชสีห์เจ้าเล่ห์จึงคิดอุบายให้วัวทั้งสี่แตกความสามัคคีกัน  มันพยายามเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้วัว
แต่ละตัวฟัง  เพื่อก่อความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน  ในที่สุดแผนการของมันก็ประสบผลสําเร็จ วัวทั้งสี่
ต่างมีแต่ความอิจฉาริษยา  และระแวงกันอยู่ตลอดเวลา  ในไม่ช้า  มันก็แตกกลุ่ม  แยกกันออกหา
อาหารตามลําพัง  ทําให้ราชสีห์สามารถฆ่าวัวแต่ละตัวเป็นอาหารได้อย่างง่ายดาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สามัคคีคือพลัง 

ต้นโอ๊กผู้ย่ิงใหญ่ 

เย็นวันหนึง่ เกดิพายุใหญพ่ัดกระหน่ําจนต้นออ้นั้นพากันเอนลู่ไปตามกระเเสลม ต้นโอก๊ใหญ่
เห็นเช่นนั้นจึงถามตน้ออ้ว่า “ไฉนเจ้าจึงไมย่ืนนิง่ต้านเเรงลมเลา่” ต้นอ้อตอบอยา่งถ่อมตนว่า “ข้านั้น
เป็นต้นไม้เลก็ๆ ไม่มเีเรงกําลังมากเช่นท่าน ลมพัดไปทางไหนจึงต้องเอนไปทางนัน้”  

ต้นโอ๊กได้ฟังก็หัวเราะดังลัน่อยา่งภาคภมูิใจในความยิ่งใหญ่ของตนคืนนัน้พายุยังคงโหม
กระหน่ํารุนเเรง ต้นโอก๊ที่ต้านแรงลมไมไ่หวจึงหักโค่นลง เหลือเเต่ต้นออ้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เเละเมือ่พายุ
สงบลง ต้นออ้ก็กลับยืนตรงได้อีกครั้ง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรู้จักโอนอ่อน ยอ่มหยดัยืนอยู่ไดน้านกว่าความแข็งกระด้าง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 2(  เพลง หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      )1(  ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเรยีนจากระบบฐาน ดังนี้ 

      ฐานที่ 1   เงื่อนผูกคนลากและการใช้ประโยชน์ 
      ฐานที่ 2   เงื่อนขัดสมาธิชัน้เดียวและการใช้ประโยชน์ 
      ฐานที่ 3   เงื่อนขัดสมาธ ิ2 ชั้นและการใชป้ระโยชน์  

      )2(  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปบทเรียน พรอ้มทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ
ฝึกฝนการผูกเงื่อนในเวลาว่าง 

4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
 ตรวจสอบความถกูต้องของการผูกเงือ่นเชือก และสอบถามความเขา้ใจเกี่ยวกับการนําเงือ่นไป

ใช้ประโยชน์ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 
เพลงเง่ือนเชือก 

เชือกขนาดเทา่กัน ต่อกันด้วยเงื่อนพิรอด 
สองเส้นไม่เท่ากนัตลอด   สมาธิสอดลอดเป็นเส้นยาว 
บ่วงสายธนู   อาจช่วยกู้ชีวิตยืนยาว  
กระหวัดไม้ ใช้เชือกเส้นยาว  ลากอ้าวๆ ไมขาดหลุดเลย 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 109 

4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
 1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
 2(  เพลง หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      )1(  ผู้กํากับลูกเสอืให้ลกูเสือเรยีนจากระบบฐาน ดังนี้ 

      ฐานที่ 1   เงื่อนผูกคนลากและการใช้ประโยชน์ 
      ฐานที่ 2   เงื่อนขัดสมาธิชัน้เดียวและการใช้ประโยชน์ 
      ฐานที่ 3   เงื่อนขัดสมาธ ิ2 ชั้นและการใชป้ระโยชน์  

      )2(  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสอืร่วมกันสรุปบทเรียน พรอ้มทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ
ฝึกฝนการผูกเงื่อนในเวลาว่าง 

4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
 ตรวจสอบความถกูต้องของการผูกเงือ่นเชือก และสอบถามความเขา้ใจเกี่ยวกับการนําเงือ่นไป

ใช้ประโยชน์ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 
เพลงเง่ือนเชือก 

เชือกขนาดเทา่กัน ต่อกันด้วยเงื่อนพิรอด 
สองเส้นไม่เท่ากนัตลอด   สมาธิสอดลอดเป็นเส้นยาว 
บ่วงสายธนู   อาจช่วยกู้ชีวิตยืนยาว  
กระหวัดไม้ ใช้เชือกเส้นยาว  ลากอ้าวๆ ไมขาดหลุดเลย 

110 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกม 
เกมครอบครัวสัตว ์

อุปกรณ์  กระดาษเขียนชือ่สัตว์  ใหค้รบจํานวนผู้เล่น 
นํากระดาษเขียนชื่อสัตว์เป็นครอบครัว เช่น ครอบครัวที่ 1 เป็นครอบครัวเสือ เขียนพ่อเสือ แม่

เสือ ลูกชายเสือ ลูกสาวเสือ ให้เขียนครอบครัวสัตว์จนครบจํานวนผู้เล่น แล้วนํากระดาษมาคละกันให้ผู้
เล่นแต่ละคนจับ เมื่อผู้เล่นแต่ละคนจับได้อะไรห้ามบอกผู้เล่นคนอื่นๆ 

ผู้กํากับให้สัญญาณเล่น ให้ผู้เล่นทุกคนออกเสียงสัตว์ตามที่ตนเองจับฉลากได้ เพื่อหา
ครอบครัวตัวเอง ครอบครัวที่รวมกันได้ครบ ให้รวมกลุ่มกันแล้วนั่งลง 

การตัดสิน  ครอบครัวที่นั่งได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นทีมชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ราชสีห์กับวัว  4  ตัว 

กาลครั้งหนึ่งมีวัวอยู่ 4 ตัว และเวลาออกหากินหญ้าในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ วัวทั้ง 4 จะไม่จาก
กันไปไหนตามลําพังเลย  ไม่ว่าจะเป็นยามออกหาอาหาร  หรือกระทั่งยามหลับนอน  ราชสีห์ตัวหนึ่ง
เห็นวัวทั้งสี่เข้า  ก็คิดที่จะล่ากินเป็นอาหาร  แต่มันรู้ดีว่าถ้าวัวทั้งหมดอยู่รวมกนัเช่นนี้  มันก็ไม่อาจเขา้จู่
โจมได้ราชสีห์เจ้าเล่ห์จึงคิดอุบายให้วัวทั้งสี่แตกความสามัคคีกัน  มันพยายามเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้วัว
แต่ละตัวฟัง  เพื่อก่อความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน  ในที่สุดแผนการของมันก็ประสบผลสําเร็จ วัวทั้งสี่
ต่างมีแต่ความอิจฉาริษยา  และระแวงกันอยู่ตลอดเวลา  ในไม่ช้า  มันก็แตกกลุ่ม  แยกกันออกหา
อาหารตามลําพัง  ทําให้ราชสีห์สามารถฆ่าวัวแต่ละตัวเป็นอาหารได้อย่างง่ายดาย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  สามัคคีคือพลัง 

ต้นโอ๊กผู้ย่ิงใหญ่ 

เย็นวันหนึง่ เกดิพายุใหญพ่ัดกระหน่ําจนต้นออ้นั้นพากันเอนลู่ไปตามกระเเสลม ต้นโอก๊ใหญ่
เห็นเช่นนั้นจึงถามตน้ออ้ว่า “ไฉนเจ้าจึงไมย่ืนนิง่ต้านเเรงลมเลา่” ต้นอ้อตอบอยา่งถ่อมตนว่า “ข้านั้น
เป็นต้นไม้เลก็ๆ ไม่มเีเรงกําลังมากเช่นท่าน ลมพัดไปทางไหนจึงต้องเอนไปทางนัน้”  

ต้นโอ๊กได้ฟังก็หัวเราะดังลัน่อยา่งภาคภมูิใจในความยิ่งใหญ่ของตนคืนนัน้พายุยังคงโหม
กระหน่ํารุนเเรง ต้นโอก๊ที่ต้านแรงลมไมไ่หวจึงหักโค่นลง เหลือเเต่ต้นออ้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เเละเมือ่พายุ
สงบลง ต้นออ้ก็กลับยืนตรงได้อีกครั้ง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การรู้จักโอนอ่อน ยอ่มหยดัยืนอยู่ไดน้านกว่าความแข็งกระด้าง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
104 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 111 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

112 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ใบความรู้ 

1. การผูกเง่ือนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกันและต่างขนาดกัน
ประเภทของเง่ือนเชือก แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม  คือ

1. ประเภทต่อเชือกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อเชือกให้ยาวขึ้นผูกได้ 2 แบบได้แก่ การ
ต่อเชือกขนาดเดียวกัน เช่นเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนประมง การต่อเชือกต่างขนาดกัน เช่น เงื่อน 

ขัดสมาธิ 
2. ประเภททําเป็นบ่วง เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับคล้องหรือสวมกับหลักเช่นเงื่อนบ่วงสายธนู

เงื่อนผูกคนลาก เงื่อนเก้าอี้ รอกเชือก 
3. ประเภทผูกกับวัตถุ เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับผูกให้แน่น ใช้รั้งให้ตึงหรือดึงให้แน่น เช่น

เงื่อนผูกซุง เงื่อนบุกเบิก เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกถัง เงื่อนกระหวัดไม้ เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนขันชะเนาะ 
เงื่อนผูกประกบ เงื่อนผูกกากบาท เงื่อนผูกทแยง

2. ประโยชน์และวิธีการผูกเง่ือน
เง่ือนพิรอด
ประโยชน์

1. ใช้ต่อเชือกขนาดเท่ากัน เหนียวเท่ากนั
2. ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกนั เพือ่ผูกมดัห่อสิ่งของและวัตถุต่างๆ
3. ใช้ประโยชน์ในการปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บ เช่น ผูกชายผ้าพนัแผล ผูกชายผ้า
4. ผูกเชือกรองเทา้ ผูกโบ

 วิธีผูก 
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ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบความรู้ 

1. การผูกเง่ือนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกันและต่างขนาดกัน
ประเภทของเง่ือนเชือก แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่ม  คือ

1. ประเภทต่อเชือกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อเชือกให้ยาวขึ้นผูกได้ 2 แบบได้แก่ การ
ต่อเชือกขนาดเดียวกัน เช่นเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนประมง การต่อเชือกต่างขนาดกัน เช่น เงื่อน 

ขัดสมาธิ 
2. ประเภททําเป็นบ่วง เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับคล้องหรือสวมกับหลักเช่นเงื่อนบ่วงสายธนู

เงื่อนผูกคนลาก เงื่อนเก้าอี้ รอกเชือก 
3. ประเภทผูกกับวัตถุ เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับผูกให้แน่น ใช้รั้งให้ตึงหรือดึงให้แน่น เช่น

เงื่อนผูกซุง เงื่อนบุกเบิก เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกถัง เงื่อนกระหวัดไม้ เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนขันชะเนาะ 
เงื่อนผูกประกบ เงื่อนผูกกากบาท เงื่อนผูกทแยง

2. ประโยชน์และวิธีการผูกเง่ือน
เง่ือนพิรอด
ประโยชน์

1. ใช้ต่อเชือกขนาดเท่ากัน เหนียวเท่ากนั
2. ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกนั เพือ่ผูกมดัห่อสิ่งของและวัตถุต่างๆ
3. ใช้ประโยชน์ในการปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับบาดเจ็บ เช่น ผูกชายผ้าพนัแผล ผูกชายผ้า
4. ผูกเชือกรองเทา้ ผูกโบ

 วิธีผูก 
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 113 

 เง่ือนประมง )เงื่อนหัวล้านชนกัน( 
 ประโยชน์ 1. ใช้ในการต่อเชือกที่มขีนาดเดียวกนั 

2. ใช้ต่อเชือกที่มีลกัษณะลื่น หรือมีขนาดเลก็ เช่น ต่อสายเอ็นตกปลา
3. ช่องกลางระหว่างปมนั้นใช้เชือกล็อคยึดสิ่งของ หรือใช้เป็นห่วงรูดก็ได้ เช่น ใช้ผูก 

คอขวดเพื่อการถือหรือหิ้ว
4. ใช้ต่อเชือกที่อยู่กันคนละจดุ โยนเชือกใหก้ันและกัน แล้วผูกรูดปมเขา้ต่อกนั

    วิธีผูก        นําเชือก 2 เส้นมาวางขนานกัน เอาปลายที่จะผูกแต่ละเส้นพันทับซึ่งกันและกันเสร็จแล้ว
ม้วนปลายเชือกกลับมาพันรอบตัวของมันเอง 1 รอบสอดปลายเชือกลอดห่วงดึงให้แน่นทําเหมือนกัน
ทั้ง 2 เส้นหลังจากนั้นดึงกกเชือกของทั้ง 2 เส้น ให้ปมที่เกิดนั้นวิ่งมาชนกันเข้าจะเกิดเงื่อนหัวล้านชน
กัน 

 เง่ือนผูกร่น 
    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 

114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 เง่ือนผูกคนลาก 
 ประโยชน์  เป็นเงื่อนที่ผูกเป็นบ่วงแล้วไม่รูด ใช้ทําบ่วงคล้องไหล่เมื่อต้องการลากของหนัก ใช้ผูก

ของในการลากใช้ผูกลูกบันไดในการทําบันไดลิง 
 วิธีผูก 1. ขดเชือกเป็นบ่วงใหด้้านขวาทับด้านซ้าย

2. จับปลายเชือกด้านซ้ายอ้อมไปทางหลังบ่วง
3. ดึงบ่วงตัวล่างลอดเข้าใต้เส้นเชือกแล้วดึงขึน้มา จากนั้นจัดเงือ่นให้เรยีบร้อย

 เง่ือนขัดสมาธิ  เป็นเงื่อนที่มีประโยชน์ในการต่อเชือกทีม่ีขนาดต่างกัน หรือขนาดเท่ากนั โดยใช้เส้น
ใหญ่ทําเป็นบ่วงส่วนเสน้เล็กเป็นเส้นพนัขัด 

 ประโยชน์ 1. ใช้ต่อเชือกที่มขีนาดต่างกนั 
2. ใช้ผูกกับสิ่งทีม่ีลักษณะเป็นขอหรือเป็นหูอยู่แล้ว  เช่น  เชือกร้อยธงชาต ิ เป็นต้น
3. ใช้ต่อเส้นดา้ย  เส้นไหมทอผ้า

วิธีผูก     1. งอเชือกเส้นใหญใ่ห้เป็นบ่วง สอดปลายเชอืกเส้นเล็กเข้าในบ่วงที่ทําไว้ โดยสอดจาก
ด้านล่าง 2. ม้วนปลายเชือกเส้นเลก็ที่สอดลงออ้มดา้นหลังของบ่วงทีท่ําไวค้รั้งแรก

3. จับปลายเชือกเสน้เล็กขึ้นไปลอดขดัตัวเอง  แล้วจัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อยโดยการดึง
ตาม 

 ทิศทางของลูกศร 
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 เง่ือนประมง )เงื่อนหัวล้านชนกัน( 
 ประโยชน์ 1. ใช้ในการต่อเชือกที่มขีนาดเดียวกนั 

2. ใช้ต่อเชือกที่มีลกัษณะลื่น หรือมีขนาดเลก็ เช่น ต่อสายเอ็นตกปลา
3. ช่องกลางระหว่างปมนั้นใช้เชือกล็อคยึดสิ่งของ หรือใช้เป็นห่วงรูดก็ได้ เช่น ใช้ผูก 

คอขวดเพื่อการถือหรือหิ้ว
4. ใช้ต่อเชือกที่อยู่กันคนละจดุ โยนเชือกใหก้ันและกัน แล้วผูกรูดปมเขา้ต่อกนั

    วิธีผูก        นําเชือก 2 เส้นมาวางขนานกัน เอาปลายที่จะผูกแต่ละเส้นพันทับซึ่งกันและกันเสร็จแล้ว
ม้วนปลายเชือกกลับมาพันรอบตัวของมันเอง 1 รอบสอดปลายเชือกลอดห่วงดึงให้แน่นทําเหมือนกัน
ทั้ง 2 เส้นหลังจากนั้นดึงกกเชือกของทั้ง 2 เส้น ให้ปมที่เกิดนั้นวิ่งมาชนกันเข้าจะเกิดเงื่อนหัวล้านชน
กัน 

 เง่ือนผูกร่น 
    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 
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 เง่ือนผูกคนลาก 
 ประโยชน์  เป็นเงื่อนที่ผูกเป็นบ่วงแล้วไม่รูด ใช้ทําบ่วงคล้องไหล่เมื่อต้องการลากของหนัก ใช้ผูก

ของในการลากใช้ผูกลูกบันไดในการทําบันไดลิง 
 วิธีผูก 1. ขดเชือกเป็นบ่วงใหด้้านขวาทับด้านซ้าย

2. จับปลายเชือกด้านซ้ายอ้อมไปทางหลังบ่วง
3. ดึงบ่วงตัวล่างลอดเข้าใต้เส้นเชือกแล้วดึงขึน้มา จากนั้นจัดเงือ่นให้เรยีบร้อย

 เง่ือนขัดสมาธิ  เป็นเงื่อนที่มีประโยชน์ในการต่อเชือกทีม่ีขนาดต่างกัน หรือขนาดเท่ากนั โดยใช้เส้น
ใหญ่ทําเป็นบ่วงส่วนเสน้เล็กเป็นเส้นพนัขัด 

 ประโยชน์ 1. ใช้ต่อเชือกที่มขีนาดต่างกนั 
2. ใช้ผูกกับสิ่งทีม่ีลักษณะเป็นขอหรือเป็นหูอยู่แล้ว  เช่น  เชือกร้อยธงชาต ิ เป็นต้น
3. ใช้ต่อเส้นดา้ย  เส้นไหมทอผ้า

วิธีผูก     1. งอเชือกเส้นใหญใ่ห้เป็นบ่วง สอดปลายเชอืกเส้นเล็กเข้าในบ่วงที่ทําไว้ โดยสอดจาก
ด้านล่าง 2. ม้วนปลายเชือกเส้นเลก็ที่สอดลงออ้มดา้นหลังของบ่วงทีท่ําไวค้รั้งแรก

3. จับปลายเชือกเสน้เล็กขึ้นไปลอดขดัตัวเอง  แล้วจัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อยโดยการดึง
ตาม 

 ทิศทางของลูกศร 

 วิธีผกู 1. งอเชอืกเสน้ใหญ่ใหเ้ป็นบว่ง สอดปลายเชอืกเสน้เลก็เขา้ไปในบว่งทีท่�าไว ้โดยสอดจากดา้นลา่ง

  2. มว้นปลายเชอืกเสน้เลก็ทีส่อดลงออ้มดา้นหลงัของบว่งทีท่�าไวค้รัง้แรก

  3. จบัปลายเชอืกเสน้เลก็ขึน้ไปลอดขดัตวัเอง แลว้จดัเงือ่นใหแ้น่นและเรยีบรอ้ยโดยการดงึตาม 

   ทศิทางของลกูศร
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เง่ือนขัดสมาธิ 2 ช้ัน 
ประโยชน์  1.  ใช้ต่อเชือก 2 เส้นที่มีลักษณะ 1( ขนาดแตกตา่งกันมาก, 2(เชือกเปียกทั้ง 2 เสน้,  
      3( เชือกอ่อนมากกับเชือกแขง็มาก, 4( เชือกที่ลื่น เช่น ไนล่อน 
               2. ใช้คลอ้งผูกสมอ 
วิธีผูก  1. ผูกเชือกให้เป็นเงื่อนขัดสมาธิชั้นเดียวก่อน 
         2. จับปลายเชือกเส้นเลก็ที่ลอดขัดตัวเอง อ้อมหลังบ่วงเชือกเส้นใหญ่อีก 1 รอบ แล้ววกกลับมา
สอดขดักับตัวเชือกเส้นใหญเ่ช่นเดิม 
         3. ดึงตัวเชือกเส้นใหญ่ เพือ่ให้เงือ่นแนน่ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   ทักษะในการใช้เข็มทิศ      เวลา  2    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1  ลูกเสือสามารถบอกประวัติ, ส่วนประกอบ, วิธีใช้, วิธีเก็บรักษา, และประโยชน์ของเข็มทิศ
ได ้
 1.2  ลูกเสือสามารถหาทิศโดยการใช้เข็มทิศได ้
2.  เนื้อหา  
 ประวัติ ส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ  
การกําหนดมุมอาซิมุท เพื่อบอกจุดพิกัด และการกําหนดจุดพิกัดเพื่อบอกมุมอาซิมุท  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมิเพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู้  
  3.3  เข็มทิศแบบซิลวา  แผนภมูิส่วนประกอบของเข็มทิศ 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 
4. กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
        )1(  ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องทิศและการหาทิศ ซึ่งมีได้หลายวิธี เช่น การสังเกต 
          ดวงอาทิตย์สังเกตดอกไม้บางชนิดที่บานรับแสงตะวัน และการใช้เข็มทิศซึ่ง
สามารถ 
          ใช้ได้ในทุกสถานที่และเวลา ลูกเสือจึงควรเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเข็มทิศ 
            )2(  หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่องเข็มทิศ ในเรื่องต่อไปนี้ 

- ประวัติเข็มทิศชาติแรกที่ผลิตเข็มทิศขึน้ใช้ 
- ความหมายและประโยชน์ของเขม็ทิศ 
- การเก็บรักษาเขม็ทิศ 
- วิธีใช้เข็มทิศ 

 4(  ผู้กํากับลูกเสอืเรียกรวมกอง แจกเข็มทิศแบบซิลวาให้ลูกเสอืสองคนตอ่ 1 เรือน ทบทวน 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   ทักษะในการใช้เข็มทิศ      เวลา  2    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1  ลูกเสือสามารถบอกประวัติ, ส่วนประกอบ, วิธีใช้, วิธีเก็บรักษา, และประโยชน์ของเข็มทิศ
ได ้
 1.2  ลูกเสือสามารถหาทิศโดยการใช้เข็มทิศได ้
2.  เนื้อหา  
 ประวัติ ส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ  
การกําหนดมุมอาซิมุท เพื่อบอกจุดพิกัด และการกําหนดจุดพิกัดเพื่อบอกมุมอาซิมุท  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมิเพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู้  
  3.3  เข็มทิศแบบซิลวา  แผนภมูิส่วนประกอบของเข็มทิศ 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 
4. กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
        )1(  ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องทิศและการหาทิศ ซึ่งมีได้หลายวิธี เช่น การสังเกต 
          ดวงอาทิตย์สังเกตดอกไม้บางชนิดที่บานรับแสงตะวัน และการใช้เข็มทิศซึ่ง
สามารถ 
          ใช้ได้ในทุกสถานที่และเวลา ลูกเสือจึงควรเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเข็มทิศ 
            )2(  หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่องเข็มทิศ ในเรื่องต่อไปนี้ 

- ประวัติเข็มทิศชาติแรกที่ผลิตเข็มทิศขึน้ใช้ 
- ความหมายและประโยชน์ของเขม็ทิศ 
- การเก็บรักษาเขม็ทิศ 
- วิธีใช้เข็มทิศ 

 4(  ผู้กํากับลูกเสอืเรียกรวมกอง แจกเข็มทิศแบบซิลวาให้ลูกเสอืสองคนตอ่ 1 เรือน ทบทวน 
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เง่ือนขัดสมาธิ 2 ช้ัน 
ประโยชน์  1.  ใช้ต่อเชือก 2 เส้นที่มีลักษณะ 1( ขนาดแตกตา่งกันมาก, 2(เชือกเปียกทั้ง 2 เสน้,  
      3( เชือกอ่อนมากกับเชือกแขง็มาก, 4( เชือกที่ลื่น เช่น ไนล่อน 
               2. ใช้คลอ้งผูกสมอ 
วิธีผูก  1. ผูกเชือกให้เป็นเงื่อนขัดสมาธิชั้นเดียวก่อน 
         2. จับปลายเชือกเส้นเลก็ที่ลอดขัดตัวเอง อ้อมหลังบ่วงเชือกเส้นใหญ่อีก 1 รอบ แล้ววกกลับมา
สอดขดักับตัวเชือกเส้นใหญเ่ช่นเดิม 
         3. ดึงตัวเชือกเส้นใหญ่ เพือ่ให้เงือ่นแนน่ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   ทักษะในการใช้เข็มทิศ      เวลา  2    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1  ลูกเสือสามารถบอกประวัติ, ส่วนประกอบ, วิธีใช้, วิธีเก็บรักษา, และประโยชน์ของเข็มทิศ
ได ้
 1.2  ลูกเสือสามารถหาทิศโดยการใช้เข็มทิศได ้
2.  เนื้อหา  
 ประวัติ ส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ  
การกําหนดมุมอาซิมุท เพื่อบอกจุดพิกัด และการกําหนดจุดพิกัดเพื่อบอกมุมอาซิมุท  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมิเพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู้  
  3.3  เข็มทิศแบบซิลวา  แผนภมูิส่วนประกอบของเข็มทิศ 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 
4. กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
        )1(  ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องทิศและการหาทิศ ซึ่งมีได้หลายวิธี เช่น การสังเกต 
          ดวงอาทิตย์สังเกตดอกไม้บางชนิดที่บานรับแสงตะวัน และการใช้เข็มทิศซึ่ง
สามารถ 
          ใช้ได้ในทุกสถานที่และเวลา ลูกเสือจึงควรเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเข็มทิศ 
            )2(  หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่องเข็มทิศ ในเรื่องต่อไปนี้ 

- ประวัติเข็มทิศชาติแรกที่ผลิตเข็มทิศขึน้ใช้ 
- ความหมายและประโยชน์ของเขม็ทิศ 
- การเก็บรักษาเขม็ทิศ 
- วิธีใช้เข็มทิศ 

 4(  ผู้กํากับลูกเสอืเรียกรวมกอง แจกเข็มทิศแบบซิลวาให้ลูกเสอืสองคนตอ่ 1 เรือน ทบทวน 

 สามารถใชไ้ดท้กุสถานทีแ่ละเวลา ลกูเสอืจงึควรเรยีนรูแ้ละใชป้ระโยชน์จากเขม็ทศิ
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19   ทักษะในการใช้เข็มทิศ      เวลา  2    ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.1  ลูกเสือสามารถบอกประวัติ, ส่วนประกอบ, วิธีใช้, วิธีเก็บรักษา, และประโยชน์ของเข็มทิศ
ได ้
 1.2  ลูกเสือสามารถหาทิศโดยการใช้เข็มทิศได ้
2.  เนื้อหา  
 ประวัติ ส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ  
การกําหนดมุมอาซิมุท เพื่อบอกจุดพิกัด และการกําหนดจุดพิกัดเพื่อบอกมุมอาซิมุท  
 
3.  ส่ือการเรียนรู้ 
  3.1  แผนภูมิเพลง  
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู้  
  3.3  เข็มทิศแบบซิลวา  แผนภมูิส่วนประกอบของเข็มทิศ 
 3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 
4. กิจกรรม 
 4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
   2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
        )1(  ผู้กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องทิศและการหาทิศ ซึ่งมีได้หลายวิธี เช่น การสังเกต 
          ดวงอาทิตย์สังเกตดอกไม้บางชนิดที่บานรับแสงตะวัน และการใช้เข็มทิศซึ่ง
สามารถ 
          ใช้ได้ในทุกสถานที่และเวลา ลูกเสือจึงควรเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเข็มทิศ 
            )2(  หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่องเข็มทิศ ในเรื่องต่อไปนี้ 

- ประวัติเข็มทิศชาติแรกที่ผลิตเข็มทิศขึน้ใช้ 
- ความหมายและประโยชน์ของเขม็ทิศ 
- การเก็บรักษาเขม็ทิศ 
- วิธีใช้เข็มทิศ 

 4(  ผู้กํากับลูกเสอืเรียกรวมกอง แจกเข็มทิศแบบซิลวาให้ลูกเสอืสองคนตอ่ 1 เรือน ทบทวน 

ทกัษะกำรใช้เขม็ทิศ
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      เรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ และบรรยายประกอบการใช้แผนภมูิ ในเรื่องส่วนประกอบ 
          ของเข็มทิศแบบซิลวา 
 5(  ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายนายหมู่เพื่อทบทวนทักษะการใช้เข็มทิศและนํากลับไปสอน

สมาชิกในคราวต่อไป 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

  4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 

 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
    2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
        -  การปฏิบัติการใช้เขม็ทิศ 
    )1( ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้นายหมูท่ําการสอนสมาชิกในหมู ่3 เรื่อง ดังนี้ 

       -  การหาทิศเหนือ 
       -  การกําหนดมุมอาซมิุทเพือ่หาจุดพกิัด  
       -  การหามุมอาซมิุทเมือ่กําหนดพิกดัให้ 

    )2(  ผู้กํากับลูกเสือทบทวนความรู้โดยให้ลกูเสอืเล่นเกม "หาทิศ" 
    )3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปกจิกรรมการเรียนรู้ 
  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1  สอบถาม ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ 
  5.2  ตรวจสอบ ความถกูต้องของทกัษะการใช้เข็มทิศ 
  5.3  สังเกต การมีส่วนร่วม และความตั้งใจในการเรียนรู้ในหมู่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 
เพลง 

ทิศทั้งแปด 
 ทิศทั้งแปดทิศ ขอใหค้ิดจาํไว้เคยชิน 
อุดรตรงข้ามทักษิณ บูรพาประจิมจําไว้ 
อีสานตรงหรด ี  ท่องอกีทีจําให้ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยู่ทางไหน  ตรงข้ามไปคืออาคเนย ์

 
เดินวนหาทิศ 

     เดินเอย๋เดินวน สี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนดิ เธออยู่ทิศอะไร 
    ทุกคนโปรดได้เขา้ใจ    ใครอยู่ทิศอะไรก็จงบอกมา 
    หนึ่ง บุญตา เธออยู่ทิศเหนอื   สอง บุญเหลอื นั้นอยู่ทิศใต ้
    สามตะวันออก บุญหลาย จําไว ้  สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตกเอย 
 
 
เกม 

หาทิศ 
 

วิธีเล่น  1. ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจาํนวนหมู่  
 2. ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ  8  เมตร วางเข็มทิศ  กระดาษแข็งที่ตีเสน้ตามทิศ 8 
ทิศ และฝาขวดน้ําอดัลมที่เขียนตัวเลขมุมตา่ง ๆ 8 มมุ )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. หมู่ใดเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากทีสุ่ด เป็นผู้ชนะ 
 

เกมสิบทิศ 
แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมหรือหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน  เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่ม เมื่อได้รับ

สัญญาณให้ผู้เล่นคนแรกวิ่งไปแตะที่จุดตกลงกันไว้ โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่  2  
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      เรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ และบรรยายประกอบการใช้แผนภมูิ ในเรื่องส่วนประกอบ 
          ของเข็มทิศแบบซิลวา 
 5(  ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายนายหมู่เพื่อทบทวนทักษะการใช้เข็มทิศและนํากลับไปสอน

สมาชิกในคราวต่อไป 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

  4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 

 4.2  กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
    2(  เพลง หรอืเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
        -  การปฏิบัติการใช้เขม็ทิศ 
    )1( ผู้กํากับลูกเสือมอบหมายให้นายหมูท่ําการสอนสมาชิกในหมู ่3 เรื่อง ดังนี้ 

       -  การหาทิศเหนือ 
       -  การกําหนดมุมอาซมิุทเพือ่หาจุดพกิัด  
       -  การหามุมอาซมิุทเมือ่กําหนดพิกดัให้ 

    )2(  ผู้กํากับลูกเสือทบทวนความรู้โดยให้ลกูเสอืเล่นเกม "หาทิศ" 
    )3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปกจิกรรมการเรียนรู้ 
  4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
5.  การประเมินผล 
  5.1  สอบถาม ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ 
  5.2  ตรวจสอบ ความถกูต้องของทกัษะการใช้เข็มทิศ 
  5.3  สังเกต การมีส่วนร่วม และความตั้งใจในการเรียนรู้ในหมู่ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 
เพลง 

ทิศทั้งแปด 
 ทิศทั้งแปดทิศ ขอใหค้ิดจาํไว้เคยชิน 
อุดรตรงข้ามทักษิณ บูรพาประจิมจําไว้ 
อีสานตรงหรด ี  ท่องอกีทีจําให้ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยู่ทางไหน  ตรงข้ามไปคืออาคเนย ์

 
เดินวนหาทิศ 

     เดินเอย๋เดินวน สี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนดิ เธออยู่ทิศอะไร 
    ทุกคนโปรดได้เขา้ใจ    ใครอยู่ทิศอะไรก็จงบอกมา 
    หนึ่ง บุญตา เธออยู่ทิศเหนอื   สอง บุญเหลอื นั้นอยู่ทิศใต ้
    สามตะวันออก บุญหลาย จําไว ้  สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตกเอย 
 
 
เกม 

หาทิศ 
 

วิธีเล่น  1. ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจาํนวนหมู่  
 2. ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ  8  เมตร วางเข็มทิศ  กระดาษแข็งที่ตีเสน้ตามทิศ 8 
ทิศ และฝาขวดน้ําอดัลมที่เขียนตัวเลขมุมตา่ง ๆ 8 มมุ )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. หมู่ใดเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากทีสุ่ด เป็นผู้ชนะ 
 

เกมสิบทิศ 
แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมหรือหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน  เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่ม เมื่อได้รับ

สัญญาณให้ผู้เล่นคนแรกวิ่งไปแตะที่จุดตกลงกันไว้ โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่  2  
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ก็จะวิ่งไปแตะที่จุดนั้นอีก  แต่วิธีการไปต้องแตกต่างกันกับคนแรก  แล้วกลับมาแตะคนที่ 3  ให้ทํา
ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน 

ยกตัวอยา่ง คนที ่1 วิ่งไป คนที ่2 จะวิ่งไปไมไ่ด้ต้องทําอย่างอื่น เช่น กระโดดหรือคลาน คนที่ 
3 , 4 , 5 , 6  ฯลฯ  ก็เช่นเดียวกนั 

การตัดสิน ทีมใดทําครบหมดก่อน โดยเคลื่อนไหวไมซ่้ําแบบกัน เป็นทีมชนะ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

คนหาปลา 

 ชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งเปูาขลุ่ยอย่างไพเราะอยู่เเม่น้าํเพื่อหวังจะเรียกปลาขึ้นมาจากน้ํา เเล้วตนจะ
ได้จับเอาไปเป็นอาหาร เพลงเเล้วเพลงเล่าผ่านไปก็ไม่มีปลาสักตัวผุดขึ้นจากน้ําตามเสียงขลุ่ยของเขา 
ชายหนุ่มรู้สึกโมโหมาก เขาจึงกลับบ้านไปเอาแหมาเหวี่ยงลงน้ํา ในไม่ช้าก็ได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยดิ้น
รนติดเเหอยู่หลายสิบตัว ชายหนุ่มคนหาปลาขัดเคืองใจนักจึงบ่นตําหนิปลาว่า "ทีอย่างนี้มาทํา
กระโดดโลดเต้นกันใหญ่ ที่เปูาขลุ่ยให้ฟังกลับทําเฉย" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คิดทําการใด ควรหาวิธกีารหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม กิจการนัน้จึงจะสาํเร็จ 

 
ชายพเนจรอกตัญํู 

 ชายสองคนเดินทางพเนจรไปเรื่อยๆท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัด ขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อ
พบไม้พุ่มหนึ่งจึงชวนกันหยุดพักใต้ร่มเงาของพุ่มไม้ชายคนหนึ่งลงนอนพักใต้ร่มไม้ มองดูพุ่มไม้
ด้านบนเเล้วบ่นว่า "ไม้พุ่มนี้ไม่มีผลให้เรากินเลยนะ "อีกคนก็เอ่ยบ้างว่า "จริงด้วยไม้พุ่มนี้ช่างไร้
ประโยชน์เสียจริงๆ" 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนโง่ไม่รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนพดู 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1.  ความพอเพียง 
 2.  ซื่อสัตย์ สุจริต   
 3.  ความรับผิดชอบ  
 4.  กตัญํ ู  
 5.  อุดมการณ์ คุณธรรม 
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เพลง 

ทิศทั้งแปด 
 ทิศทั้งแปดทิศ ขอใหค้ิดจาํไว้เคยชิน 
อุดรตรงข้ามทักษิณ บูรพาประจิมจําไว้ 
อีสานตรงหรด ี  ท่องอกีทีจําให้ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยู่ทางไหน  ตรงข้ามไปคืออาคเนย ์

 
เดินวนหาทิศ 

     เดินเอย๋เดินวน สี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนดิ เธออยู่ทิศอะไร 
    ทุกคนโปรดได้เขา้ใจ    ใครอยู่ทิศอะไรก็จงบอกมา 
    หนึ่ง บุญตา เธออยู่ทิศเหนอื   สอง บุญเหลอื นั้นอยู่ทิศใต ้
    สามตะวันออก บุญหลาย จําไว ้  สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตกเอย 
 
 
เกม 

หาทิศ 
 

วิธีเล่น  1. ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจาํนวนหมู่  
 2. ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ  8  เมตร วางเข็มทิศ  กระดาษแข็งที่ตีเสน้ตามทิศ 8 
ทิศ และฝาขวดน้ําอดัลมที่เขียนตัวเลขมุมตา่ง ๆ 8 มมุ )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. หมู่ใดเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากทีสุ่ด เป็นผู้ชนะ 
 

เกมสิบทิศ 
แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมหรือหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน  เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่ม เมื่อได้รับ

สัญญาณให้ผู้เล่นคนแรกวิ่งไปแตะที่จุดตกลงกันไว้ โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่  2  

120 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ใบความรู้ 
ประวัติเข็มทิศ 

 
 เข็มทิศเป็น 1 ใน 4 สิ่งประดิษฐ์ที่สําคัญของจีนโบราณ )เข็มทิศ ดินปืน กระดาษ และการ
พิมพ์( มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี เข็มทิศในยุคแรกทาํจากหินแม่เหล็กธรรมชาติรูปร่างคล้ายช้อน
ที่มีพื้นด้านล่างเรียบและมัน สามารถหมุนได้อย่างอิสระบนจานซึ่งทาํจากทองแดงหรือไม้เมื่อเข็มทิศที่
หมุนหยุดนิ่งแล้วส่วนที่เหมือนคันช้อนของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอดังนั้นเข็มทิศจึงมีชื่อเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า           "ซือหนาน" )เข็มช้ีทิศใต้( และเมื่อมีการใช้เข็มทิศกันแพร่หลายมากขึ้นจึงมีการ
ปรับปรุงเข็มทิศให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
 นอกจากเป็นชาติแรกของโลกทีป่ระดิษฐ์เข็มทิศแล้ว 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
ไกวได้โดยอิสระในแนวนอนเพื่อให้แนวเข็มช้ีอยู่ในแนวเหนือใต้ ไปยังขั้วแม่เหล็กโลกตลอดเวลา
หน้าปัดเข็มทิศซึ่งคล้ายกบัหน้าปัดนาฬิกาจะมีการแบ่งโดยรอบเป็น 360 องศานอกจากนี้เข็มทิศยังเป็น
เครื่องมือสําหรับใช้ในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหน่วยวัดเป็นองศา เปรียบเทียบกับจุดเริ่มต้น 
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ก็จะวิ่งไปแตะที่จุดนั้นอีก  แต่วิธีการไปต้องแตกต่างกันกับคนแรก  แล้วกลับมาแตะคนที่ 3  ให้ทํา
ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน 

ยกตัวอยา่ง คนที ่1 วิ่งไป คนที ่2 จะวิ่งไปไมไ่ด้ต้องทําอย่างอื่น เช่น กระโดดหรือคลาน คนที่ 
3 , 4 , 5 , 6  ฯลฯ  ก็เช่นเดียวกนั 

การตัดสิน ทีมใดทําครบหมดก่อน โดยเคลื่อนไหวไมซ่้ําแบบกัน เป็นทีมชนะ 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์  

คนหาปลา 

 ชายหนุ่มผู้หนึ่งนั่งเปูาขลุ่ยอย่างไพเราะอยู่เเม่น้าํเพื่อหวังจะเรียกปลาขึ้นมาจากน้ํา เเล้วตนจะ
ได้จับเอาไปเป็นอาหาร เพลงเเล้วเพลงเล่าผ่านไปก็ไม่มีปลาสักตัวผุดขึ้นจากน้ําตามเสียงขลุ่ยของเขา 
ชายหนุ่มรู้สึกโมโหมาก เขาจึงกลับบ้านไปเอาแหมาเหวี่ยงลงน้ํา ในไม่ช้าก็ได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยดิ้น
รนติดเเหอยู่หลายสิบตัว ชายหนุ่มคนหาปลาขัดเคืองใจนักจึงบ่นตําหนิปลาว่า "ทีอย่างนี้มาทํา
กระโดดโลดเต้นกันใหญ่ ที่เปูาขลุ่ยให้ฟังกลับทําเฉย" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คิดทําการใด ควรหาวิธกีารหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม กิจการนัน้จึงจะสาํเร็จ 

 
ชายพเนจรอกตัญํู 

 ชายสองคนเดินทางพเนจรไปเรื่อยๆท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัด ขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อ
พบไม้พุ่มหนึ่งจึงชวนกันหยุดพักใต้ร่มเงาของพุ่มไม้ชายคนหนึ่งลงนอนพักใต้ร่มไม้ มองดูพุ่มไม้
ด้านบนเเล้วบ่นว่า "ไม้พุ่มนี้ไม่มีผลให้เรากินเลยนะ "อีกคนก็เอ่ยบ้างว่า "จริงด้วยไม้พุ่มนี้ช่างไร้
ประโยชน์เสียจริงๆ" 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนโง่ไม่รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนพดู 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้  
 1.  ความพอเพียง 
 2.  ซื่อสัตย์ สุจริต   
 3.  ความรับผิดชอบ  
 4.  กตัญํ ู  
 5.  อุดมการณ์ คุณธรรม 
 
 
 

118 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 
 
เพลง 

ทิศทั้งแปด 
 ทิศทั้งแปดทิศ ขอใหค้ิดจาํไว้เคยชิน 
อุดรตรงข้ามทักษิณ บูรพาประจิมจําไว้ 
อีสานตรงหรด ี  ท่องอกีทีจําให้ขึ้นใจ 
พายัพนั้นอยู่ทางไหน  ตรงข้ามไปคืออาคเนย ์

 
เดินวนหาทิศ 

     เดินเอย๋เดินวน สี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนดิ เธออยู่ทิศอะไร 
    ทุกคนโปรดได้เขา้ใจ    ใครอยู่ทิศอะไรก็จงบอกมา 
    หนึ่ง บุญตา เธออยู่ทิศเหนอื   สอง บุญเหลอื นั้นอยู่ทิศใต ้
    สามตะวันออก บุญหลาย จําไว ้  สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตกเอย 
 
 
เกม 

หาทิศ 
 

วิธีเล่น  1. ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจาํนวนหมู่  
 2. ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ  8  เมตร วางเข็มทิศ  กระดาษแข็งที่ตีเสน้ตามทิศ 8 
ทิศ และฝาขวดน้ําอดัลมที่เขียนตัวเลขมุมตา่ง ๆ 8 มมุ )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. หมู่ใดเสร็จก่อนและถูกตอ้งมากทีสุ่ด เป็นผู้ชนะ 
 

เกมสิบทิศ 
แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมหรือหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน  เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่ม เมื่อได้รับ

สัญญาณให้ผู้เล่นคนแรกวิ่งไปแตะที่จุดตกลงกันไว้ โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่  2  

120 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ใบความรู้ 
ประวัติเข็มทิศ 

 
 เข็มทิศเป็น 1 ใน 4 สิ่งประดิษฐ์ที่สําคัญของจีนโบราณ )เข็มทิศ ดินปืน กระดาษ และการ
พิมพ์( มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี เข็มทิศในยุคแรกทาํจากหินแม่เหล็กธรรมชาติรูปร่างคล้ายช้อน
ที่มีพื้นด้านล่างเรียบและมัน สามารถหมุนได้อย่างอิสระบนจานซึ่งทาํจากทองแดงหรือไม้เมื่อเข็มทิศที่
หมุนหยุดนิ่งแล้วส่วนที่เหมือนคันช้อนของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอดังนั้นเข็มทิศจึงมีชื่อเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า           "ซือหนาน" )เข็มช้ีทิศใต้( และเมื่อมีการใช้เข็มทิศกันแพร่หลายมากขึ้นจึงมีการ
ปรับปรุงเข็มทิศให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น 
 นอกจากเป็นชาติแรกของโลกทีป่ระดิษฐ์เข็มทิศแล้ว 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
ไกวได้โดยอิสระในแนวนอนเพื่อให้แนวเข็มชี้อยู่ในแนวเหนือใต้ ไปยังขั้วแม่เหล็กโลกตลอดเวลา
หน้าปัดเข็มทิศซึ่งคล้ายกบัหน้าปัดนาฬิกาจะมีการแบ่งโดยรอบเป็น 360 องศานอกจากนี้เข็มทิศยังเป็น
เครื่องมือสําหรับใช้ในการหาทิศของจุดหรือวัตถุโดยมีหน่วยวัดเป็นองศา เปรียบเทียบกับจุดเริ่มต้น 
 

ชือ่หน่ึงวา่ “ซอืหนาน” (เขม็ชีท้ศิใต)้ และเมือ่มกีารใชเ้ขม็ทศิกนัแพรห่ลายมากขึน้จงึมกีารปรบัปรงุเขม็ทศิ

ใหส้ะกวดต่อการใชง้านมากขึน้



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
114 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 121 

 

 ประโยชน์ของเข็มทิศ 
1. ใช้ประโยชน์ในการเดินทางโดยต้องมีแผนทีป่ระกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครื่องบนิ  
2. ใช้หาทิศจริงในแผนที่ เมือ่วางแผนทีไ่ด้ตรงทิศแล้วจึงจะสามารถใช้แผนที่ได้ตาม

วัตถุประสงค์ 
3. เป็นเครื่องมอืช่วยในการสํารวจ ของนกัสํารวจ 

เข็มทิศแบบซิลวา 
 ผลิตในประเทศสวีเดนมีลักษณะเป็นเขม็ทิศและไม้โปรแทรกเตอร์รวมกนัอยู ่เป็นเขม็ทิศที่นิยม
ใช้ในวงการลูกเสอืเพราะมีราคาถูก ใช้ง่ายและพกพาสะดวก  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส 
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป 
4. เลนส์ขยาย 
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได้บนกรอบหนา้ปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหลก็สีแดงซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
7. ขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมมุและอ่านค่ามุมอยู่บนหน้าปัดตรงโคนลูกศรช้ีทิศทาง 
 

122 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 
วิธีใช้เข็มทิศซิลวา  
 การหาทิศเหนือ 

วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเขม็ทิศข้างหนึง่จะชี้ไปทางทิศเหนอืคอ่ย ๆหมนุหนา้ปัดของ
เข็มทิศให้ตําแหน่งตัวเลขหรืออกัษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนอืของเขม็ทิศเมื่อปรับ
เข็มตรงกับทิศเหนือแล้วจะสามารถอา่นทิศต่างๆได้อย่างถกูต้องจากหน้าปัดเขม็ทิศ 

ลูกเสือสามารถนาํเขม็ทิศไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้เช่นการเดินทางไกลการสาํรวจปูาการผจญ
ภัยการสํารวจและการเยือนสถานที่เป็นตน้ เมือ่เริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุง่หน้าไปให้
ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด เมือ่เกดิหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้ 
 การกําหนดมุมอาซิมุทแล้วหาพิกัด 

กรณีบอกมุมอะซิมทุมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใดสมมุติว่ามมุอะซิมุท 60 
องศา 

1( วางเข็มทิศในแนวระดับใหเ้ข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
2( หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขดีตําแหนง่ตั้งมุม 
3( หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N บน

กรอบหน้าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ์ไว้ 
 4( เมื่อลูกศรช้ีทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นที่อยู่ในแนวลูกศรช้ี
ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น 
 การหามุมอาซิมุทเมื่อกําหนดพิกัดให้ 

กรณีที่จะหาคา่ของมุมอะซมิุทจากตําบลที่เรายนือยู่ ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป 
1( วางเข็มทิศในแนวระดับใหเ้ข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
2( หันลูกศรช้ีทิศทางไปยังจดุหรือตาํแหน่งที่เราจะเดินทางไป 
3( หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็กสี

แดงในตลับเข็มทิศ 
4( ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือค่าของมุมที่เรา

ต้องการทราบ 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
115คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 121 

 

 ประโยชน์ของเข็มทิศ 
1. ใช้ประโยชน์ในการเดินทางโดยต้องมีแผนทีป่ระกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครื่องบนิ  
2. ใช้หาทิศจริงในแผนที่ เมือ่วางแผนทีไ่ด้ตรงทิศแล้วจึงจะสามารถใช้แผนที่ได้ตาม

วัตถุประสงค์ 
3. เป็นเครื่องมอืช่วยในการสํารวจ ของนกัสํารวจ 

เข็มทิศแบบซิลวา 
 ผลิตในประเทศสวีเดนมีลักษณะเป็นเขม็ทิศและไม้โปรแทรกเตอร์รวมกนัอยู ่เป็นเขม็ทิศที่นิยม
ใช้ในวงการลูกเสอืเพราะมีราคาถูก ใช้ง่ายและพกพาสะดวก  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
ส่วนประกอบของเข็มทิศซิลวา 
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส 
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรช้ีทิศทางที่จะไป 
4. เลนส์ขยาย 
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได้บนกรอบหนา้ปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหลก็สีแดงซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
7. ขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมมุและอ่านค่ามุมอยู่บนหน้าปัดตรงโคนลูกศรช้ีทิศทาง 
 

122 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 
วิธีใช้เข็มทิศซิลวา  
 การหาทิศเหนือ 

วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเขม็ทิศข้างหนึง่จะชี้ไปทางทิศเหนอืคอ่ย ๆหมนุหนา้ปัดของ
เข็มทิศให้ตําแหน่งตัวเลขหรืออกัษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนอืของเขม็ทิศเมื่อปรับ
เข็มตรงกับทิศเหนือแล้วจะสามารถอา่นทิศต่างๆได้อย่างถกูต้องจากหน้าปัดเขม็ทิศ 

ลูกเสือสามารถนาํเขม็ทิศไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้เช่นการเดินทางไกลการสาํรวจปูาการผจญ
ภัยการสํารวจและการเยือนสถานที่เป็นตน้ เมือ่เริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุง่หน้าไปให้
ทราบก่อนว่าเป็นทิศใด เมือ่เกดิหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้ 
 การกําหนดมุมอาซิมุทแล้วหาพิกัด 

กรณีบอกมุมอะซิมทุมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใดสมมุติว่ามมุอะซิมุท 60 
องศา 

1( วางเข็มทิศในแนวระดับใหเ้ข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
2( หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขดีตําแหนง่ตั้งมุม 
3( หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N บน

กรอบหน้าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ์ไว้ 
 4( เมื่อลูกศรช้ีทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นที่อยู่ในแนวลูกศรช้ี
ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น 
 การหามุมอาซิมุทเมื่อกําหนดพิกัดให้ 

กรณีที่จะหาคา่ของมุมอะซมิุทจากตําบลที่เรายนือยู่ ไปยังตําบลที่เราจะเดินทางไป 
1( วางเข็มทิศในแนวระดับใหเ้ข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
2( หันลูกศรช้ีทิศทางไปยังจดุหรือตาํแหน่งที่เราจะเดินทางไป 
3( หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็กสี

แดงในตลับเข็มทิศ 
4( ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขีดตําแหน่งสําหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือค่าของมุมที่เรา

ต้องการทราบ 
 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
116

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 123 
 

ข้อควรระวังและการเก็บรักษาเข็มทิศ 
1.  จับถือด้วยความระมัดระวังเพราะหนา้ปัดและเข็มบอบบางอ่อนไหวง่าย 
2.  อย่าให้ตกแรงกระเทอืนทําให้เสียได้ 
3.  ไม่ควรอา่นเขม็ทิศใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหลก็หรอืวงจรไฟฟฺา 
4.  อย่าให้เปยีกน้าํจนขึน้สนมิ 
5.  อย่าให้ใกล้ความร้อนเข็มทิศจะบิดงอ 
6.  เมื่อไม่ใช้ควรปิดฝาและใส่ซอง 

 
ระยะปลอดภัยในการใช้เข็มทิศ 

การใช้งานใกล้โลหะ และไฟฟฺาแรงสูงอาจคลาดเคลื่อนได้ มีการกําหนดระยะหา่งดังนี้ 
- หมวกเหลก็  1 หลา 
- ปืนเล็ก  1 หลา 
- โทรศัพท์,ลวดหนาม  10 หลา 
- สายโทรเลข  10หลา 
- ปืนใหญ่  10 หลา 
- รถยนต์, รถถัง  20 หลา 
- สายไฟฟฺาแรงสงู  60 หลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง (การมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือในหมู่/ในกอง) 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   การบันเทิง                 เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  ลูกเสือสามารถแสดงละครกับเพือ่นลูกเสือได้ 
1.2  ลูกเสือสามารถร้องเพลงหรอืทําทา่ทางประกอบเพลงได ้
1.3  ลูกเสือสามารถทําหุ่นและเชิดหุน่เป็นเรื่องสั้นๆ กับเพื่อนลกูเสอืได้ 

 
2 .  เนื้อหา 

2.1  การแสดงละคร 
2.2  การร้องเพลงหรือทา่ทางประกอบเพลงทีม่ดีนตรีประกอบ 
2.3  การทําหุน่และเชิดหุ่น 

 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําหุ่นมือ ได้แก ่ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร 
มีด  
    กาว หรอืแปฺงเปียก 
  3.4  เครื่องดนตรทีี่หางา่ยๆ ตามทอ้งถิ่น 
  3. 5  หุ่นมือแบบต่างๆ 
  3.6  เรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

 2(  เพลง หรือเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
       )1(  ผู้กํากับลกูเสือนําสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงละคร การร้อง
เพลงทําทา่ทางประกอบดนตรี และการเชิดหุ่น เป็นต้น 
       )2(  ให้ลูกเสือดหูุ่นมอืจากเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น หุ่นมอืจากถุงเท้า ถุงกระดาษ กลอ่ง 
                         กระดาษ เศษผ้า เป็นต้น 

 หลา

124 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง (การมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือในหมู่/ในกอง) 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   การบันเทิง                 เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  ลูกเสือสามารถแสดงละครกับเพือ่นลูกเสือได้ 
1.2  ลูกเสือสามารถร้องเพลงหรอืทําทา่ทางประกอบเพลงได ้
1.3  ลูกเสือสามารถทําหุ่นและเชิดหุน่เป็นเรื่องสั้นๆ กับเพื่อนลกูเสอืได้ 

 
2 .  เนื้อหา 

2.1  การแสดงละคร 
2.2  การร้องเพลงหรือทา่ทางประกอบเพลงทีม่ดีนตรีประกอบ 
2.3  การทําหุน่และเชิดหุ่น 

 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําหุ่นมือ ได้แก ่ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร 
มีด  
    กาว หรอืแปฺงเปียก 
  3.4  เครื่องดนตรทีี่หางา่ยๆ ตามทอ้งถิ่น 
  3. 5  หุ่นมือแบบต่างๆ 
  3.6  เรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

 2(  เพลง หรือเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
       )1(  ผู้กํากับลกูเสือนําสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงละคร การร้อง
เพลงทําทา่ทางประกอบดนตรี และการเชิดหุ่น เป็นต้น 
       )2(  ให้ลูกเสือดหูุ่นมอืจากเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น หุ่นมอืจากถุงเท้า ถุงกระดาษ กลอ่ง 
                         กระดาษ เศษผ้า เป็นต้น 
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ข้อควรระวังและการเก็บรักษาเข็มทิศ 
1.  จับถือด้วยความระมัดระวังเพราะหนา้ปัดและเข็มบอบบางอ่อนไหวง่าย 
2.  อย่าให้ตกแรงกระเทอืนทําให้เสียได้ 
3.  ไม่ควรอา่นเขม็ทิศใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหลก็หรอืวงจรไฟฟฺา 
4.  อย่าให้เปยีกน้าํจนขึน้สนมิ 
5.  อย่าให้ใกล้ความร้อนเข็มทิศจะบิดงอ 
6.  เมื่อไม่ใช้ควรปิดฝาและใส่ซอง 

 
ระยะปลอดภัยในการใช้เข็มทิศ 

การใช้งานใกล้โลหะ และไฟฟฺาแรงสูงอาจคลาดเคลื่อนได้ มีการกําหนดระยะหา่งดังนี้ 
- หมวกเหลก็  1 หลา 
- ปืนเล็ก  1 หลา 
- โทรศัพท์,ลวดหนาม  10 หลา 
- สายโทรเลข  10หลา 
- ปืนใหญ่  10 หลา 
- รถยนต์, รถถัง  20 หลา 
- สายไฟฟฺาแรงสงู  60 หลา 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง (การมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือในหมู่/ในกอง) 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   การบันเทิง                 เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  ลูกเสือสามารถแสดงละครกับเพือ่นลูกเสือได้ 
1.2  ลูกเสือสามารถร้องเพลงหรอืทําทา่ทางประกอบเพลงได ้
1.3  ลูกเสือสามารถทําหุ่นและเชิดหุน่เป็นเรื่องสั้นๆ กับเพื่อนลกูเสอืได้ 

 
2 .  เนื้อหา 

2.1  การแสดงละคร 
2.2  การร้องเพลงหรือทา่ทางประกอบเพลงทีม่ดีนตรีประกอบ 
2.3  การทําหุน่และเชิดหุ่น 

 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําหุ่นมือ ได้แก ่ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร 
มีด  
    กาว หรอืแปฺงเปียก 
  3.4  เครื่องดนตรทีี่หางา่ยๆ ตามทอ้งถิ่น 
  3. 5  หุ่นมือแบบต่างๆ 
  3.6  เรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

 2(  เพลง หรือเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
       )1(  ผู้กํากับลกูเสือนําสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงละคร การร้อง
เพลงทําทา่ทางประกอบดนตรี และการเชิดหุ่น เป็นต้น 
       )2(  ให้ลูกเสือดหูุ่นมอืจากเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น หุ่นมอืจากถุงเท้า ถุงกระดาษ กลอ่ง 
                         กระดาษ เศษผ้า เป็นต้น 

มดี กาว หรอืแป้งเปียก
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง (การมีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือในหมู่/ในกอง) 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20   การบันเทิง                 เวลา   2   ช่ัวโมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  ลูกเสือสามารถแสดงละครกับเพือ่นลูกเสือได้ 
1.2  ลูกเสือสามารถร้องเพลงหรอืทําทา่ทางประกอบเพลงได ้
1.3  ลูกเสือสามารถทําหุ่นและเชิดหุน่เป็นเรื่องสั้นๆ กับเพื่อนลกูเสอืได้ 

 
2 .  เนื้อหา 

2.1  การแสดงละคร 
2.2  การร้องเพลงหรือทา่ทางประกอบเพลงทีม่ดีนตรีประกอบ 
2.3  การทําหุน่และเชิดหุ่น 

 
3.  ส่ือการเรียนรู้  
  3.1  แผนภูมิเพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  ใบความรู ้
  3.3  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทําหุ่นมือ ได้แก ่ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สีเมจิก กระดาษสี กรรไกร 
มีด  
    กาว หรอืแปฺงเปียก 
  3.4  เครื่องดนตรทีี่หางา่ยๆ ตามทอ้งถิ่น 
  3. 5  หุ่นมือแบบต่างๆ 
  3.6  เรื่องสั้นทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
4.  กิจกรรม 
  4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

 2(  เพลง หรือเกม 
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
       )1(  ผู้กํากับลกูเสือนําสนทนาเกี่ยวกับการแสดงต่าง ๆ เช่น การแสดงละคร การร้อง
เพลงทําทา่ทางประกอบดนตรี และการเชิดหุ่น เป็นต้น 
       )2(  ให้ลูกเสือดหูุ่นมอืจากเศษวัสดุต่าง ๆ เช่น หุ่นมอืจากถุงเท้า ถุงกระดาษ กลอ่ง 
                         กระดาษ เศษผ้า เป็นต้น 

3.5
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       )3(  ให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัอภิปราย และคดิว่าจะใช้หุ่นมาประกอบการเล่นนิทาน เลา่ข่าว
หรือโฆษณาได้อย่างไร 
       )4(  ผู้กํากับลกูเสือสาธิตวิธีการทําหุน่มือ 
       )5(  มอบหมายงานให้หมู่ลูกเสอืนําไปทําเปน็หุ่นเชิด ประกอบการเลา่นิทาน เล่าข่าว 
หรือโฆษณาตามที่กลุม่สนใจ 
      )6(  ให้หมู่ลูกเสอืเลือกแสดงอย่างใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี ้เช่น การร้องเพลง การทําท่าทาง 
       ประกอบเพลง หรือการแสดงละครสั้น การเลา่นิทานโดยเชิดหุน่ประกอบ โดยฝึกใน 
       เวลาว่างเพือ่เตรียมแสดงเมื่อไปอยู่คา่ยพกัแรม หรือ Day Camp  
  
   4(  ผูก้ํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

 2(  เพลง หรือเกม  
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
        )1(  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่องการร้องเพลงต่าง ๆ ให้ลูกเสือบอกชื่อเพลงที่รู้จัก 
        )2(  ใหห้มู่ลูกเสือร่วมกันแต่งเพลงประจําหมูพ่ร้อมคิดท่าทางประกอบ แล้วนํามาเสนอที
ละหมู ่
        )3(  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป 
   4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
    
5.  การประเมินผล 
  5.1  สังเกตความร่วมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2  สังเกตความพร้อมในการแสดงจรงิเมื่ออยูค่่ายพกัแรมหรอื Day Camp   
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 20 
เพลง 

แว่วเสียงแคน 

 ยามสนธยา เหล่านกกาบินกลับรัง เสียงแคนแว่วดัง 
ชวนให้ฟังนะเจา้เอย โอ้นวลเอ๋ยช่างเพลินอุรา 
แลนแลนแต  แต่แลนแลนแต  )ซ้ํา( 
มาฟังเสียงแคนกันเถดิหนา  แสงเดือนเยือนขอบฟาฺ 
ส่องแสงมาดั่งเช่นเคย  อย่าทาํเฉยมาชิมาทํา เจ้างามล้าํของเรียมนี่เอย 

เป็ด 

ยามเมื่อเป็ดมันเดนิไป มองแล้วไมน่่าดูเลย 
จําไว้เถิดเพือ่นเอ๋ย เอ๋ย จงอย่าเดินให้เหมอืนเป็ด 

นกพิราบ 

 พรับ พรึบ พรับ พรึบ พรับ ขยับปีก )ซ้ํา( ฝูงนกพิราบ ดําและเทาน่ารักจริงนา 
บินเวียนวนอยู่บนหลังคา      ไซร้ปีกหางกันอยู่ไปมา      พอแสงแดดจา้พากันคนืรัง 

ลิง 

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง 
ลิงไม่อยู่นิ่ง   มันชอบวิ่งกันอยูไ่ปมา 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมันมา 
ครั้นพอถงึเวลา  ออกเทีย่วหาผลไม้กนิ 

เกม 
ตามผู้นํา 

วิธีเล่น   ให้ลูกเสอืเข้าแถวหนา้กระดานหรอืแถวตอนเรียงหนึ่ง เลอืกหัวหน้าคนหนึง่ ผู้เป็นหัวหน้า
จะทํา  กิริยาท่าทางต่างๆ เช่น วิ่ง กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ คนอื่นๆ จะต้องทําตามทุกอย่าง 
การตัดสิน   1. ผู้ที่ไมส่ามารถทําตามหัวหนา้ได้ ต้องออกจากการแข่งขัน 

2. ผู้ชนะคือผู้เล่นที่อยู่ในแถวนานทีสุ่ด
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       )3(  ให้หมู่ลูกเสอืร่วมกนัอภิปราย และคดิว่าจะใช้หุ่นมาประกอบการเล่นนิทาน เลา่ข่าว
หรือโฆษณาได้อย่างไร 
       )4(  ผู้กํากับลกูเสือสาธิตวิธีการทําหุน่มือ 
       )5(  มอบหมายงานให้หมู่ลูกเสอืนําไปทําเปน็หุ่นเชิด ประกอบการเลา่นิทาน เล่าข่าว 
หรือโฆษณาตามที่กลุม่สนใจ 
      )6(  ให้หมู่ลูกเสอืเลือกแสดงอย่างใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี ้เช่น การร้องเพลง การทําท่าทาง 
       ประกอบเพลง หรือการแสดงละครสั้น การเลา่นิทานโดยเชิดหุน่ประกอบ โดยฝึกใน 
       เวลาว่างเพือ่เตรียมแสดงเมื่อไปอยู่คา่ยพกัแรม หรือ Day Camp  
  
   4(  ผูก้ํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
  4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 

 2(  เพลง หรือเกม  
   3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
        )1(  ผู้กํากับลูกเสอืนําสนทนาเรื่องการร้องเพลงต่าง ๆ ให้ลูกเสือบอกชื่อเพลงที่รู้จัก 
        )2(  ใหห้มู่ลูกเสือร่วมกันแต่งเพลงประจําหมูพ่ร้อมคิดท่าทางประกอบ แล้วนํามาเสนอที
ละหมู ่
        )3(  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือร่วมกันสรุป 
   4(  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
    
5.  การประเมินผล 
  5.1  สังเกตความร่วมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
  5.2  สังเกตความพร้อมในการแสดงจรงิเมื่ออยูค่่ายพกัแรมหรอื Day Camp   
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ 20 
เพลง 

แว่วเสียงแคน 

 ยามสนธยา เหล่านกกาบินกลับรัง เสียงแคนแว่วดัง 
ชวนให้ฟังนะเจา้เอย โอ้นวลเอ๋ยช่างเพลินอุรา 
แลนแลนแต  แต่แลนแลนแต  )ซ้ํา( 
มาฟังเสียงแคนกันเถดิหนา  แสงเดือนเยือนขอบฟาฺ 
ส่องแสงมาดั่งเช่นเคย  อย่าทาํเฉยมาชิมาทํา เจ้างามล้าํของเรียมนี่เอย 

เป็ด 

ยามเมื่อเป็ดมันเดนิไป มองแล้วไมน่่าดูเลย 
จําไว้เถิดเพือ่นเอ๋ย เอ๋ย จงอย่าเดินให้เหมอืนเป็ด 

นกพิราบ 

 พรับ พรึบ พรับ พรึบ พรับ ขยับปีก )ซ้ํา( ฝูงนกพิราบ ดําและเทาน่ารักจริงนา 
บินเวียนวนอยู่บนหลังคา      ไซร้ปีกหางกันอยู่ไปมา      พอแสงแดดจา้พากันคนืรัง 

ลิง 

เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก เป็นเสียงเรียกของลิง 
ลิงไม่อยู่นิ่ง   มันชอบวิ่งกันอยูไ่ปมา 
เจี๊ยก เจี๊ยก เจี๊ยก มันร้องเรียกพวกมันมา 
ครั้นพอถงึเวลา  ออกเทีย่วหาผลไม้กนิ 

เกม 
ตามผู้นํา 

วิธีเล่น   ให้ลูกเสอืเข้าแถวหนา้กระดานหรอืแถวตอนเรียงหนึ่ง เลอืกหัวหน้าคนหนึง่ ผู้เป็นหัวหน้า
จะทํา  กิริยาท่าทางต่างๆ เช่น วิ่ง กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ คนอื่นๆ จะต้องทําตามทุกอย่าง 
การตัดสิน   1. ผู้ที่ไมส่ามารถทําตามหัวหนา้ได้ ต้องออกจากการแข่งขัน 

2. ผู้ชนะคือผู้เล่นที่อยู่ในแถวนานทีสุ่ด 2. ผูช้นะคอืผูเ้ลน่ทีอ่ยูใ่นแถวนานทีส่ดุ

จะท�ากริยิาทา่ทางต่างๆ เชน่ วิง่ กระโดด หวัเราะ รอ้งไห ้ฯลฯ คนอืน่ๆ จะตอ้งท�าตามทกุอยา่ง
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ทําตรงกันข้าม 
วิธีเล่น  เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นาํทําทา่ทางต่าง ๆ ผู้เล่นคนอื่นนัน้ จะตอ้งทําตรงกันขา้มกับที่

ผู้นําทํา เช่น ผูน้ําหัวเราะ ลูกเสอืทุกคนต้องรอ้งไห้  ผู้นาํนั่งลง ลกูเสือตอ้งยนืขึ้น  ผู้นําก้าว
เท้าซ้าย ลูกเสอืก้าวเท้าขวา ฯลฯ   การทาํจะเรว็ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

การตัดสิน   ลูกเสือที่ทาํตามผู้นาํหรือทําช้า จะต้องออกจากการแขง่ขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผูน้ํา  

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ประวัติของหุ่นกระบอกไทย 

หุ่นกระบอกไทย กําเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏ
อย่างชัดเจนในลายพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟฺากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงโต้ตอบกันในหนังสือสาส์นสมเด็จที่กล่าวถึงหุ่น
กระบอก มีที่มาจากชายขอทานตาบอดคนหนึ่ง นั่งร้องเพลงพร้อม ๆ กับสีซอ และการขับร้องประกอบ
ขณะสีซอ ชายตาบอดขอทานนี้เรียกชื่อใหส้มญาว่า “ตาสังขารา” ซึ่งเป็นคนเก่งที่แบ่งใจเป็นสองภาคได้ 
คือ ทั้งเล่นดนตรีและใช้ขับร้อง เปรียบเทียบกับ “หุ่นกระบอก” ที่แสดงได้ง่ายกว่าคนหนึ่งแสดงเชิดหุ่น
อีกคนหนึ่งขับร้อง คนจึงนิยม ทําหุ่นกระบอกในการแสดงมหรสพ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การบันเทิงของแต่ละชาตมิีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
คิดก่อนพูด 

ชาย 2 คนเป็นพี่น้องกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวตัวหนึ่ง วันหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยี่ยมญาติ
ระหว่างทางฝนเทลงมาอย่างหนักทําให้เสื้อผ้าสีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึงบ้านญาติจึงเปลี่ยนใส่
เสื้อผ้าชุดดําแทน เมื่อกลับบ้านในตอนเย็น หมาจําเขาไม่ไดจ้ึงเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผู้น้องโกรธ
มาก ร้องด่าพลางไล่ตีหมาไปรอบๆ บ้าน ชายผู้พี่มาพบเข้าจึงร้องห้ามพร้อมกับพูดว่า “อย่าตีมัน”  
ชายผู้น้องก็พูดว่า “ตีให้ตาย หมาระยํา จําเจ้าของไม่ได้” ชายผู้พี่จึงกล่าวเตือนสติผู้น้องว่า “ถ้าหมาสี
ขาวของเรามันออกจากบ้านไปแล้วกลายเป็นหมาดํา เมื่อกลับมาเจ้าจะจําไดห้รือไม่” ชายผู้น้องจึงได้สติ 
เพราะไม่สามารถตอบคําถามของพี่ได้ 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เวลาเราจะทําหรือพูดอะไรก็ตามจะตอ้งคดิให้รอบคอบเสยีก่อน 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบความรู้ 
การบันเทิง การร้องเพลง การเชิดหุ่น 

การบันเทิง 
การบันเทิง หมายถึง กิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง ผู้เป็นลูกเสือต้องกล้า

แสดงออกในการบันเทิงตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น การละเล่นหรือการแสดงที่จะทําให้เกิดความรื่นเริง
เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ได้แก่ การร้องเพลง การแสดงละคร การเชิดหุ่นต่าง ๆ 

การร้องเพลง 
การร้องเพลงพร้อมกันหลายๆ คน จะทําให้สนุกสนาน ผู้ร้องจะมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่า

การร้องเพลงคนเดียว 
การร้องเพลงหมู่ ควรร้องให้ถูกจังหวะทํานองอย่างพร้อมเพรียงกัน ขณะร้องต้องคอยฟังเสียง

ของผู้อื่นด้วย ไม่ร้องดังเกินไปไม่ตะโกน หรือตะเบ็งเสียง เสียงเพลงที่ร้องนั้นจึงจะฟังไพเราะ 
การเชิญชวนให้เพื่อนๆ ร้องเพลงร่วมกันเป็นสิ่งดี เพราะทําให้เกิดความกล้ามีความสนุกสนาน 

มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพลงหมู่ที่นํามาร้องควรเป็นเพลง
ที่เร้าใจ ปลุกใจให้เข้มแข็ง มีความกล้าหาญ หลีกเลี่ยงในการประพฤติชั่ว ประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดี
งาม 

เครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลง 
การร้องเพลงจะสนุกสนานมากขึ้น ถ้ามี

เครื่องดนตรีประกอบเพื่อให้จังหวะ จะทําให้เกิด
ความพร้อมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเล่นเครื่อง
ดนตรีได้ เช่น หีบเพลงปากเมโลเดียน กีตาร์ ขลุ่ย 
ฯลฯ ควรนํามาเล่นประกอบการร้องเพลง ซึ่งจะช่วย
ให้เพลงไพเราะ และน่าฟังยิ่งขึ้น 
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ทําตรงกันข้าม 
วิธีเล่น  เลือกผู้นํามา 1 คน โดยให้ผู้นาํทําทา่ทางต่าง ๆ ผู้เล่นคนอื่นนัน้ จะตอ้งทําตรงกันขา้มกับที่

ผู้นําทํา เช่น ผูน้ําหัวเราะ ลูกเสอืทุกคนต้องรอ้งไห้  ผู้นาํนั่งลง ลกูเสือตอ้งยนืขึ้น  ผู้นําก้าว
เท้าซ้าย ลูกเสอืก้าวเท้าขวา ฯลฯ   การทาํจะเรว็ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

การตัดสิน   ลูกเสือที่ทาํตามผู้นาํหรือทําช้า จะต้องออกจากการแขง่ขัน หรือเปลี่ยนมาเป็นผูน้ํา  

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
ประวัติของหุ่นกระบอกไทย 

หุ่นกระบอกไทย กําเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งปรากฏ
อย่างชัดเจนในลายพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟฺากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ทรงโต้ตอบกันในหนังสือสาส์นสมเด็จที่กล่าวถึงหุ่น
กระบอก มีที่มาจากชายขอทานตาบอดคนหนึ่ง นั่งร้องเพลงพร้อม ๆ กับสีซอ และการขับร้องประกอบ
ขณะสีซอ ชายตาบอดขอทานนี้เรียกชื่อใหส้มญาว่า “ตาสังขารา” ซึ่งเป็นคนเก่งที่แบ่งใจเป็นสองภาคได้ 
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ชาย 2 คนเป็นพี่น้องกัน พวกเขาเลี้ยงหมาสีขาวตัวหนึ่ง วันหนึ่งชายผู้น้องออกไปเยี่ยมญาติ
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ชายผู้น้องก็พูดว่า “ตีให้ตาย หมาระยํา จําเจ้าของไม่ได้” ชายผู้พี่จึงกล่าวเตือนสติผู้น้องว่า “ถ้าหมาสี
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ใบความรู้ 
การบันเทิง การร้องเพลง การเชิดหุ่น 

การบันเทิง 
การบันเทิง หมายถึง กิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง ผู้เป็นลูกเสือต้องกล้า

แสดงออกในการบันเทิงตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น การละเล่นหรือการแสดงที่จะทําให้เกิดความรื่นเริง
เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ได้แก่ การร้องเพลง การแสดงละคร การเชิดหุ่นต่าง ๆ 

การร้องเพลง 
การร้องเพลงพร้อมกันหลายๆ คน จะทําให้สนุกสนาน ผู้ร้องจะมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่า

การร้องเพลงคนเดียว 
การร้องเพลงหมู่ ควรร้องให้ถูกจังหวะทํานองอย่างพร้อมเพรียงกัน ขณะร้องต้องคอยฟังเสียง

ของผู้อื่นด้วย ไม่ร้องดังเกินไปไม่ตะโกน หรือตะเบ็งเสียง เสียงเพลงที่ร้องนั้นจึงจะฟังไพเราะ 
การเชิญชวนให้เพื่อนๆ ร้องเพลงร่วมกันเป็นสิ่งดี เพราะทําให้เกิดความกล้ามีความสนุกสนาน 

มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดยีวกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพลงหมู่ที่นํามาร้องควรเป็นเพลง
ที่เร้าใจ ปลุกใจให้เข้มแข็ง มีความกล้าหาญ หลีกเลี่ยงในการประพฤติชั่ว ประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดี
งาม 

เครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลง 
การร้องเพลงจะสนุกสนานมากขึ้น ถ้ามี

เครื่องดนตรีประกอบเพื่อให้จังหวะ จะทําให้เกิด
ความพร้อมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเล่นเครื่อง
ดนตรีได้ เช่น หีบเพลงปากเมโลเดียน กีตาร์ ขลุ่ย 
ฯลฯ ควรนํามาเล่นประกอบการร้องเพลง ซึ่งจะช่วย
ให้เพลงไพเราะ และน่าฟังยิ่งขึ้น 
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การแสดงประกอบเพลงและดนตร ี
การแสดงท่าทางประกอบเพลงและดนตรี เช่น แสดงท่ารําเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ ลูกเสือต้องฝึก

แสดงท่าทางประกอบเพลง โดยสังเกตจากเพื่อน หรือจากประสบการณ์ที่เคยพบเห็น และสังเกตท่าทาง
ของสัตว์บางชนิด แล้วนํามาปรับปรุงฝึกฝนให้ชํานาญ 

หุ่นเชิด 
หุ่น คอื สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น อาจเป็นหุ่นคน หุ่นสัตว์ หรอืสิ่งของ แล้วนํามาเชิดให้เกิด

ท่าทางและมคีําพดูจากเสียงของผู้เชิดประกอบ 
หุ่นมีหลายชนิด เช่น หุน่นิ้วมอื หุ่นมือ หุ่นกระบอก หุน่ชัก และหุ่นเงา หรอืหนังตะลงุ 

เครื่องดนตรีชนิดต่าง 

หุ่นกระบอก หุ่นชัก 
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การแสดงหุน่เพือ่ความบันเทิง อาจเชิดหุ่นโดยเลือกนิทานที่สนุก มีตัวละครไม่มากนัก เมือ่
เลือกว่าจะเชิดหุ่นเรื่องอะไร มีตัวละครอย่างไรแล้ว ก็จัดทําหุ่นขึน้ตามตัวละครเหล่านัน้ 

การทําหุ่นมือจากถุงกระดาษ 
วัสดุที่ใช้ 
1. ถุงกระดาษสีน้าํตาลชนิดเนื้อหนา 1 ใบ
2. กระดาษแข็งสีเทาขาว
3. สีเมจิกหรอืกระดาษสี ใช้ติดแทนการระบายสี
4. กรรไกรตัดกระดาษ
5. แปฺงเปียก

วิธีทํา 
1. วาดหุ่นที่ต้องการบนกระดาษเทาขาว แล้วใช้กรรไกรตัดหุน่ออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนตัวและ

ส่วนตัวหุ่น 
2. ระบายสีหุ่น หรอืจะใช้กระดาษสีตดิบางส่วนแทนการระบายสกี็ได้
3. ทาแปฺงเปียกด้านหลังภาพ แล้วติดส่วนหัวหุน่ที่ก้นถุงกระดาษ ติดส่วนตัวหุน่ที่ข้างถุง

กระดาษ ทิ้งให้แห้งแล้วนําไปเชิดได ้

การทําหุ่นจากกล่องกระดาษ 

วัสดุที่ใช้ 
1. กล่องกระดาษแข็งขนาดเล็กทีม่ีสอดเข้าได้
2. กระดาษแข็ง
3. สีเมจิกหรือกระดาษสีใช้ติดแทนการระบายสี
4. กรรไกรตัดกระดาษ
5. แปฺงเปียก

การเชิดหุ่น 

กล่องกระดาษ หุ่นที่ท าจากกล่องกระดาษ 
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 ใช้ฝูามือและนิ้วมอืสอดเข้าไปในหัวหุน่แล้วเชิด ถ้าเป็นหุ่นทีม่ีแขนจะสอดนิ้วช้ีที่หัวหุ่นนิ้วกลาง
และนิ้วหัวแม่มือที่แขนทั้งสองขา้ง เมือ่เคลือ่นไหวนิ้วทั้งสาม หุ่นจะดูคลา้ยมีชีวิตขึน้ทันที 
 ถ้าเป็นหุ่นทีไ่ม่มีแขน จะสอดนิ้วหัวแม่มอืที่ปากล่างของหุ่น นิ้วที่เหลือสอดไว้บนปากของหุน่ 
เมื่อขยับนิ้วเข้าหากนั หุน่จะเคลือ่นไหวคล้ายกาํลังพูด 
 
การเชิดหุ่น 
 ต้องแบ่งหน้าทีก่ัน เริม่จากการสร้างเวทีสําหรับเชิดหุ่น ทาํฉาก และกําหนดตัวผู้เชิด คนหนึ่ง
อาจเชิดหุน่ได้ 1 ถึง 2 ตัว ขณะเชิดหุ่นต้องพูดตามบทหรือตามเรื่องที่กําหนดไว้ โดยท่องจาํบทให้ได ้
ถ้ามีดนตรีประกอบผู้ดูจะสนกุเพลิดเพลินมากขึน้ 
 ถ้าการเชิดหุน่มีบทร้องเพลงรวมอยู่ด้วย และถ้าผู้เชิดบอกให้ผูดู้ร่วมร้องเพลงลูกเสอืทุกคนควร
ร่วมร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน จะเพิม่ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้นอีกด้วย 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 
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3.  ส่ือการเรียนรู้ 
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 3.2  ใบความรู ้
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4.  กิจกรรม 
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    ฐานที่ 4 การแสดง เช่น ดนตรี ขับร้องเพลง การก่อไฟ การละเลน่ต่าง ๆ 
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สุดท้ายรองนายหมู่ยืนตรง  คนต่อมายืนก้มหลัง  คนถัดไปยืนแยกขา  ) สลับเร่ือย  ๆ ไป
จนถึงหัวแถว ( 

เมื่อสัญญาณเร่ิม ให้รอนายหมู่เป็นผู้วิ่ง ข้ามคนท่ีอยู่ข้างหน้า แล้วมุดคนท่ีอยู่ถัดไป 
เมื่อไปถึงหัวแถว ก็ยกมือขึ้นให้สัญญาณ คนท้ายแถวจะเป็นผู้วิ่ง จะมุดหรือกระโดดก่อน
สุดแต่คนท่ียืนอยู่ข้างหน้าจะยืนในท่าใด  

การตัดสิน  หมู่ใดหมดก่อน และนั่งลงก่อนจะชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
การข้ึนต้นไม ้

การขึ้นต้นไม้ ถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีกิ่งก้านสาขา ก็สามารถปีนขึ้นลงได้ง่าย ข้อควรระวังคือจับให้
มั่น ระวังสะเก็ดของต้นไม้หลุดเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเรา จึงควรเลือกขึ้นต้นไม้ที่ไม่มีสะเก็ด 

กรณีต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่เป็นลําสูงชะลูด ไม่มีกิ่งก้านสาขา ผู้ขึ้นต้องใช้เครื่องมือช่วยผ่อนแรง 
เช่น เข็มขัดขึ้นต้นไม้ เชือกคล้องพยุงตัว เหล็กหรือไม้ทําลูกทอยสําหรับเหยียบหรือเกาะยึด 
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ลูกเสือต้องตรวจสอบลูกทอยว่าอยู่ตอกติดแน่น สามารถรับน้ําหนักตัวเราได้ ไม่เช่นนั้นอาจเกิด
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ กต็าม ควรรอบคอบเพราะจะทําให้เราปลอดภัยเสมอ 

ใบความรู้ 
การเตรียมส่ิงของสําหรับการเดินทางไกล 
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 1.2  ลูกเสือสามารถเตรียมการแสดงได ้
 
2.  เนื้อหา   
 2.1  การเตรียมสิง่ของสําหรับการอยูค่่ายพักแรม 
 2.2  การเตรียมอุปกรณ์การประกอบอาหาร สําหรับการเดินทางไกล 
 2.3  การเตรียมการแสดง 
 

3.  ส่ือการเรียนรู้ 
 3.1  แผนภูมิเพลง 
 3.2  เกม 
 3.2  ใบความรู ้
 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(  ผู้กํากับลูกเสอืมอบหมายใหห้มู่ลูกเสือวิเคราะห์กันว่าถา้จะเดินทางไกลไปยงัสถานที่ 
       เราไมคุ่้นเคย เขาจะเตรียมสิ่งของอะไรไปบา้ง และหากเราเหงาคิดถึงบ้านเราจะ 
       มีวิธกีารอย่างไรให้คลายเหงา 
   2(  ผู้กํากับลูกเสอืนําลกูเสือเรียนรู้จากฐานกิจกรรม ดังนี้ 
    ฐานที่ 1 การจัดอุปกรณ์เครื่องใช้ ยารักษาโรค แสงสว่าง เครือ่งนุ่งห่ม 
      สําหรับไปอยู่ค่ายพักแรม 
    ฐานที่ 2 การบรรจุ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครือ่งใช้ใน เปฺ หรือกระเป๋าส่วนตัวให้
เหมาะสม 
    ฐานที่ 3 การประกอบอาหาร การใช้อาหารแห้งสําเร็จรูป และอุปกรณ์ประกอบอาหาร 
    ฐานที่ 4 การแสดง เช่น ดนตรี ขับร้องเพลง การก่อไฟ การละเลน่ต่าง ๆ 
  3(  ผู้กํากับลูกเสอืสรุปสาระสาํคัญทีไ่ด้รับ 
  4(  ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายการเตรียมการบันเทิง 
 4.4 ผู้กํากับลูกเสือเลา่เรื่องสัน้ที่เป็นประโยชน์ 
  4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 
 
 
5 .  การประเมินผล 
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5.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมในการเตรียมสิ่งของ อาหาร เพือ่การเดินทางไกลและ
การอยูค่่ายพักแรม  

5.2 สังเกตการเตรียมตัวการแสดง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 

เพลง 
สุขใจค่ายพักแรม 

สุขใจเมื่อไดม้าอยูค่่าย  สุขใจเมื่อไดม้าพักแรม 
คืนน้ีพระจันทร์สวยแจ่ม พักแรมๆ สุขใจ 
สุขใจเมื่อไดม้าร้องเล่น ร่มเย็นเมื่อได้มาพักใจ 
สุขนี้ท่ีเราฝันใฝู สุขใจเมื่อไดม้าพักแรม )ซ้ํา( 

เกม 
เกมขึ้นเขาลงห้วย 

ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก  ระยะระหว่างหมู่ 3  ก้าว  ระยะต่อ 5  ก้าว  ให้คน
สุดท้ายรองนายหมู่ยืนตรง  คนต่อมายืนก้มหลัง  คนถัดไปยืนแยกขา  ) สลับเร่ือย  ๆ ไป
จนถึงหัวแถว ( 

เมื่อสัญญาณเร่ิม ให้รอนายหมู่เป็นผู้วิ่ง ข้ามคนท่ีอยู่ข้างหน้า แล้วมุดคนท่ีอยู่ถัดไป 
เมื่อไปถึงหัวแถว ก็ยกมือขึ้นให้สัญญาณ คนท้ายแถวจะเป็นผู้วิ่ง จะมุดหรือกระโดดก่อน
สุดแต่คนท่ียืนอยู่ข้างหน้าจะยืนในท่าใด  

การตัดสิน  หมู่ใดหมดก่อน และนั่งลงก่อนจะชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
การข้ึนต้นไม ้

การขึ้นต้นไม้ ถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีกิ่งก้านสาขา ก็สามารถปีนขึ้นลงได้ง่าย ข้อควรระวังคือจับให้
มั่น ระวังสะเก็ดของต้นไม้หลุดเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเรา จึงควรเลือกขึ้นต้นไม้ที่ไม่มีสะเก็ด 

กรณีต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่เป็นลําสูงชะลูด ไม่มีกิ่งก้านสาขา ผู้ขึ้นต้องใช้เครื่องมือช่วยผ่อนแรง 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
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การขึ้นต้นไม้ ถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีกิ่งก้านสาขา ก็สามารถปีนขึ้นลงได้ง่าย ข้อควรระวังคือจับให้
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ลูกเสือต้องตรวจสอบลูกทอยว่าอยู่ตอกติดแน่น สามารถรับน้ําหนักตัวเราได้ ไม่เช่นนั้นอาจเกิด
อันตรายต่อตัวเราได้ 

ดังนั้นลูกเสือจึงไม่ควรปีนปูายขึ้นต้นไม้ด้วยตนเอง และหากไม่มีอุปกรณ์ ไม่มั่นใจ ลูกเสือต้อง
หลีกเลี่ยง และไม่ขึ้นต้นไม้อย่างเด็ดขาด 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ กต็าม ควรรอบคอบเพราะจะทําให้เราปลอดภัยเสมอ 

ใบความรู้ 
การเตรียมส่ิงของสําหรับการเดินทางไกล 

ในการเดินทางไกลระยะสั้นๆ ที่ใช้เวลาไม่นาน ลูกเสืออาจไม่ต้องเตรียมอาหารไปรับประทาน 
แต่ถ้าไปไกลและใช้เวลานานกว่าครึ่งวันก็ต้องเตรียมอาหารไปรับประทานด้วย เช่น ข้าวห่อ ข้าวต้มมัด 
หรืออาหารห่ออย่างอื่น ในกรณีเช่นนี้ลูกเสือจะต้องมีเครื่องหลัง )ย่าม( เพื่อใส่อาหารสําเร็จรูปและ
สิ่งของจําเป็นอื่น ๆ  หรือถ้ามีการพักแรมค้างคืน ก็ต้องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลังให้พร้อม และ
เหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค้างคืน อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ์ประจําตวั รวมทั้งเครื่องปัจจุบันพยาบาล
2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมูห่รอืกอง

อุปกรณ์เฉพาะบุคคล ควรเป็นสิ่งจําเป็น และมีน้ําหนักไม่มากนกั 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 สมุดจดบนัทึกการเดนิทาง ดนิสอ ปากกา
5. ฤดูฝนต้องเตรียมชดุกันฝน ฤดูหนาวให้เตรยีมเสื้อกันหนาว
6. เครื่องนอน เช่น เตน็ท์ ผ้าปูที่นอน เสื่อ ผ้าหม่ ถุงนอน เป็นต้น
7. ถุงพลาสติก เพื่อใช้สําหรับใส่เสือ้ผ้าเปียกชื้นหรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว
8. เชือกหรือยางเพือ่ใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ

การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลส่วนตวัสําหรับการเดินทางไกล 
ในการปฏิบัติกิจกรรมเดินทางไกล บางครั้งลูกเสืออาจเกิดอาการเจ็บปูวยหรือไม่สบาย ดงันั้น 

ควรเตรียมเครือ่งปัจจุบันพยาบาลส่วนตัวไปด้วย ดังนี้ 
1. ยาประเภทต่าง ๆ เช่น ยาลม ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้ปวดท้อง ยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอร์

แอมโมเนีย ขี้ผึ้ง ฯลฯ 
2. อุปกรณ์การปฐมพยาบาล เชน่ ผ้าพนัแผล ผ้ากอซ สําลี ฯลฯ
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อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมู่หรือกอง 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทุกคนในหมูห่รือกอง ในการอยู่ค่ายพกัแรมร่วมกัน และต้องแบ่งหนา้ที่

กันนําสิ่งของไป เช่น 
- นายหมู่ เอาตะเกียง มีดพร้า และแผนที่ 
- รองนายหมู่ นําพลั่วสนาม เตน็ท์ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 

ถังน้ํา กะละมัง  ไม้ขดีไฟ เชื้อไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
- หัวหน้าคนครัว เตรียมกระทะ หมอ้ ทพัพี หมอ้ สําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
- รองหัวหน้าคนครัว นํากับข้าว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องสําหรับ

รับประทานทั้งหมู ่
ส่ิงที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 

ไม่ควรนําสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่จําเป็นและของมีค่าทุกชนิดไป เช่น สายสร้อยทองคํา โทรศัพท์ราคา
แพง เครื่องเล่นรวมถึงอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกอื่น ๆ  ฯลฯ นําเงินติดตัวไปเท่าที่จําเป็นต้องใช้รวมทั้งไม่พกพา
อาวุธทุกชนิด 

การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
 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 ตรงส่วนที่สัมผัสกับหลังของลูกเสือ
เพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง 

4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกก่อน
แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง 

5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสือไว้
นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อกันการเปียกน้ํา 

6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนําไปต้องไมห่นักจนเกนิไป เพราะจะทําให้ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ
เครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เช่น ถ้าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่องหลัง
ควรหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้น 
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อุปกรณ์ ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สําหรับหมู่หรือกอง 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทุกคนในหมูห่รือกอง ในการอยู่ค่ายพกัแรมร่วมกัน และต้องแบ่งหนา้ที่

กันนําสิ่งของไป เช่น 
- นายหมู่ เอาตะเกียง มีดพร้า และแผนที่ 
- รองนายหมู่ นําพลั่วสนาม เตน็ท์ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล 

ถังน้ํา กะละมัง  ไม้ขดีไฟ เชื้อไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
- หัวหน้าคนครัว เตรียมกระทะ หมอ้ ทพัพี หมอ้ สําหรับปรุงอาหาร กระทะ มีดทําครัว 
- รองหัวหน้าคนครัว นํากับข้าว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องสําหรับ

รับประทานทั้งหมู ่
ส่ิงที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง 

ไม่ควรนําสิ่งของอื่น ๆ ที่ไม่จําเป็นและของมีค่าทุกชนิดไป เช่น สายสร้อยทองคํา โทรศัพท์ราคา
แพง เครื่องเล่นรวมถึงอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกอื่น ๆ  ฯลฯ นําเงินติดตัวไปเท่าที่จําเป็นต้องใช้รวมทั้งไม่พกพา
อาวุธทุกชนิด 

การบรรจุส่ิงของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า 
 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 ตรงส่วนที่สัมผัสกับหลังของลูกเสือ
เพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง 

4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกก่อน
แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง 

5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอนของลูกเสือไว้
นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อกันการเปียกน้ํา 

6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนําไปต้องไมห่นักจนเกนิไป เพราะจะทําให้ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ
เครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เช่น ถ้าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่องหลัง
ควรหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้น 
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2. เนื้อหา
กฎและเครื่องหมายจราจร 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง เกม 
3.2  ใบความรู ้  
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

 1(  ผู้กํากับลูกเสือจดัสถานที่เป็นถนนจาํลอง ทบทวนเครื่องหมายจราจร )สัญญาณไฟ
จราจร 

      สัญญาณไฟคนข้ามถนน ปฺายจราจร( และสาธิตการเดินถนนและข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย 

 2(  หมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนขา้มถนน  ปฺายจราจร และ 
      การเดนิถนนและขา้มถนนอยา่งปลอดภัย 

  3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืร่วมกนัสรุป  
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5.2  สังเกตการปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

เพลง 
ข้ามถนน 

    อย่าเหม่อมองตอ้งดขู้างหน้า  อีกซ้ายและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
   หากยวดยานมากหลายก็ต้องอดใจทน อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทกุคนควรระวังเอย 
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มง แซะ มง แซะ แซะ มงตะลุ่มตมุมง  )ซ้ํา( 

ข้ามถนน 

ข้ามถนนบนสะพานลอย  หรอืลอดอุโมงค์เหนือ่ยหน่อย  แต่ก็ปลอดภยัดี 
ข้ามถนนบนทางม้าลาย  มองขวามองซ้าย   และมองขวาอีกท ี   

 หากปลอดภัยข้ามไดอ้ย่ารอร ี  ครึ่งหลังมองซา้ยอีกท ีเพราะอาจจะมีรถมา 

เกม 
 เกมซิบ – แซบ 

ทุกคนนั่งเป็นวงกลม มีลูกเสือคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมต้องพยายามจําชื่อ 
นามสกุล  ของผู้ที่อยู่ทางขวาและซ้ายมือใหไ้ด ้ ผู้ที่อยู่ตรงกลางจะเดินไปรอบ ๆ  วงกลม แล้วช้ีมือไปยัง
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. ลูกเสือที่ถกูชี้จะต้องบอกชื่อ  นามสกุลใหค้รบกอ่นนับถึง 5
2. ถ้าบอกผิด หรือบอกซ้ํา หรือนกึไม่ออก ต้องเปลี่ยนมาอยู่กลางวงกลมคอยเป็นผู้ชี้ต่อไป

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กบกับหนู 

 หนูเเก่ตัวหนึ่งเดินทางรอนแรมมาจนถึงลําธารที่ชายปูาหนูต้องการจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามจึง
เข้าไปหากบตัวน้อยที่อยู่ริมลําธารเเล้วขอร้องให้กบช่วยพาข้ามลําธารไปฝั่งตรงกันข้ามเจ้ากบตัวน้อย
มองดูหนูอย่างพิจารณาเเล้วจึงปฏิเสธอย่างสุภาพว่า "โธ่ ฉันน่ะตัวเล็กพอๆ กับท่านเเล้วจะพาท่านข้าม
ลําธารไปได้อย่างไรกันล่ะจ๊ะ " แต่หนูไม่ยอมเปลี่ยนความคิด  อ้างว่าตนเป็นสัตว์ผู้อาวุโสกว่า ถ้ากบไม่
ช่วย ตนจะไปปูาวประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ถึงความใจดําของกบเมื่อถูกขู่เข็ญเช่นนั้น กบจึงต้อง
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4.5   พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ซกัถามความหมายของสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร 
5.2  สังเกตการปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

เพลง 
ข้ามถนน 

    อย่าเหม่อมองตอ้งดขู้างหน้า  อีกซ้ายและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
   หากยวดยานมากหลายก็ต้องอดใจทน อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทกุคนควรระวังเอย 
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2. เนื้อหา
กฎและเครื่องหมายจราจร 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง เกม 
3.2  ใบความรู ้  
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

 1(  ผู้กํากับลูกเสือจดัสถานที่เป็นถนนจาํลอง ทบทวนเครื่องหมายจราจร )สัญญาณไฟ
จราจร 

      สัญญาณไฟคนข้ามถนน ปฺายจราจร( และสาธิตการเดินถนนและข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย 

 2(  หมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนขา้มถนน  ปฺายจราจร และ 
      การเดนิถนนและขา้มถนนอยา่งปลอดภัย 

  3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืร่วมกนัสรุป  
4.4   ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5   พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ซกัถามความหมายของสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร 
5.2  สังเกตการปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

เพลง 
ข้ามถนน 

    อย่าเหม่อมองตอ้งดขู้างหน้า  อีกซ้ายและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
   หากยวดยานมากหลายก็ต้องอดใจทน อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทกุคนควรระวังเอย 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22   การปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร  เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ลูกเสือบอกความหมายของสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรได้ถูกต้อง
2. ลูกเสือปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจรไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภัย

      รองเท้าผ้าใบ      ชุดล าลอง 

    รองเท้าแตะ 

  ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัว 

         สมุดบันทึก 

   ไฟฉาย 
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มง แซะ มง แซะ แซะ มงตะลุ่มตมุมง  )ซ้ํา( 

ข้ามถนน 

ข้ามถนนบนสะพานลอย  หรอืลอดอุโมงค์เหนือ่ยหน่อย  แต่ก็ปลอดภยัดี 
ข้ามถนนบนทางม้าลาย  มองขวามองซ้าย   และมองขวาอีกท ี   

 หากปลอดภัยข้ามไดอ้ย่ารอร ี  ครึ่งหลังมองซา้ยอีกท ีเพราะอาจจะมีรถมา 

เกม 
 เกมซิบ – แซบ 

ทุกคนนั่งเป็นวงกลม มีลูกเสือคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมต้องพยายามจําชื่อ 
นามสกุล  ของผู้ที่อยู่ทางขวาและซ้ายมือใหไ้ด ้ ผู้ที่อยู่ตรงกลางจะเดินไปรอบ ๆ  วงกลม แล้วช้ีมือไปยัง
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. ลูกเสือที่ถกูชี้จะต้องบอกชื่อ  นามสกุลใหค้รบกอ่นนับถึง 5
2. ถ้าบอกผิด หรือบอกซ้ํา หรือนกึไม่ออก ต้องเปลี่ยนมาอยู่กลางวงกลมคอยเป็นผู้ชี้ต่อไป

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กบกับหนู 

 หนูเเก่ตัวหนึ่งเดินทางรอนแรมมาจนถึงลําธารที่ชายปูาหนูต้องการจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามจึง
เข้าไปหากบตัวน้อยที่อยู่ริมลําธารเเล้วขอร้องให้กบช่วยพาข้ามลําธารไปฝั่งตรงกันข้ามเจ้ากบตัวน้อย
มองดูหนูอย่างพิจารณาเเล้วจึงปฏิเสธอย่างสุภาพว่า "โธ่ ฉันน่ะตัวเล็กพอๆ กับท่านเเล้วจะพาท่านข้าม
ลําธารไปได้อย่างไรกันล่ะจ๊ะ " แต่หนูไม่ยอมเปลี่ยนความคิด  อ้างว่าตนเป็นสัตว์ผู้อาวุโสกว่า ถ้ากบไม่
ช่วย ตนจะไปปูาวประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ถึงความใจดําของกบเมื่อถูกขู่เข็ญเช่นนั้น กบจึงต้อง
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2. เนื้อหา
กฎและเครื่องหมายจราจร 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง เกม 
3.2  ใบความรู ้  
3.3  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู ้

 1(  ผู้กํากับลูกเสือจดัสถานที่เป็นถนนจาํลอง ทบทวนเครื่องหมายจราจร )สัญญาณไฟ
จราจร 

      สัญญาณไฟคนข้ามถนน ปฺายจราจร( และสาธิตการเดินถนนและข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย 

 2(  หมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟคนขา้มถนน  ปฺายจราจร และ 
      การเดนิถนนและขา้มถนนอยา่งปลอดภัย 

  3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสอืร่วมกนัสรุป  
4.4   ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นทีเ่ป็นประโยชน์ 
4.5   พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ซกัถามความหมายของสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร 
5.2  สังเกตการปฏิบัติตามกฎและเครื่องหมายจราจร 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 

เพลง 
ข้ามถนน 

    อย่าเหม่อมองตอ้งดขู้างหน้า  อีกซ้ายและขวาเมือ่จะขา้มถนน 
   หากยวดยานมากหลายก็ต้องอดใจทน อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกทกุคนควรระวังเอย 
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จํายอมให้หนูเอาเท้าผูกกับเท้าของตน เเล้วก็พาว่ายข้ามลําธารไปเเต่ทว่าพอว่ายไปได้เเค่ครึ่งทาง
เท่านั้นกบก็เริ่มหมดเเรงก่อนที่ทั้งคู่จะจมน้ําตายเหยี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลงมาจิกเอาทั้งกบเเละหนูไปกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คิดประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ ยอ่มมีเเต่เสียหาย 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ซื่อสัตย์ สจุริต
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้ 

เครื่องหมายจราจร และความปลอดภัยในการเดินถนน 

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือปฺาย เพื่อ

กําหนดหรือบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะนําทางจราจร  

138 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มง แซะ มง แซะ แซะ มงตะลุ่มตมุมง  )ซ้ํา( 

ข้ามถนน 

ข้ามถนนบนสะพานลอย  หรอืลอดอุโมงค์เหนือ่ยหน่อย  แต่ก็ปลอดภยัดี 
ข้ามถนนบนทางม้าลาย  มองขวามองซ้าย   และมองขวาอีกท ี   

 หากปลอดภัยข้ามไดอ้ย่ารอร ี  ครึ่งหลังมองซา้ยอีกท ีเพราะอาจจะมีรถมา 

เกม 
 เกมซิบ – แซบ 

ทุกคนนั่งเป็นวงกลม มีลูกเสือคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมต้องพยายามจําชื่อ 
นามสกุล  ของผู้ที่อยู่ทางขวาและซ้ายมือใหไ้ด ้ ผู้ที่อยู่ตรงกลางจะเดินไปรอบ ๆ  วงกลม แล้วช้ีมือไปยัง
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. ลูกเสือที่ถกูชี้จะต้องบอกชื่อ  นามสกุลใหค้รบกอ่นนับถึง 5
2. ถ้าบอกผิด หรือบอกซ้ํา หรือนกึไม่ออก ต้องเปลี่ยนมาอยู่กลางวงกลมคอยเป็นผู้ชี้ต่อไป

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กบกับหนู 

 หนูเเก่ตัวหนึ่งเดินทางรอนแรมมาจนถึงลําธารที่ชายปูาหนูต้องการจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามจึง
เข้าไปหากบตัวน้อยที่อยู่ริมลําธารเเล้วขอร้องให้กบช่วยพาข้ามลําธารไปฝั่งตรงกันข้ามเจ้ากบตัวน้อย
มองดูหนูอย่างพิจารณาเเล้วจึงปฏิเสธอย่างสุภาพว่า "โธ่ ฉันน่ะตัวเล็กพอๆ กับท่านเเล้วจะพาท่านข้าม
ลําธารไปได้อย่างไรกันล่ะจ๊ะ " แต่หนูไม่ยอมเปลี่ยนความคิด  อ้างว่าตนเป็นสัตว์ผู้อาวุโสกว่า ถ้ากบไม่
ช่วย ตนจะไปปูาวประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ถึงความใจดําของกบเมื่อถูกขู่เข็ญเช่นนั้น กบจึงต้อง
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สัญญาณไฟจราจร 
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสีติดตั้งตามทางแยกต่างเพื่อควบคุม

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 ให้รถทกุคันหยุดหลังแนวเส้นทีก่ําหนดไว้ 
สีเหลือง หมายถึง ให้รถที่แล่นอยู่เตรียมหยดุ  หรอืให้รถที่จอดอยู่เตรียมแล่น 
สีเขียว  หมายถึง ให้รถแล่นผ่านไปได้ 

สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสญัญาณไฟ ม ี2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
สีแดง    หมายถึง ห้ามข้ามถนน 
สีเขียว  หมายถึง ข้ามถนนได ้

ป้ายจราจร เป็นปฺายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
- ปฺายบังคับ  มักจะมพีื้นสขีาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกาํหนด ตอ้งทําตาม เช่น ห้ามเลีย้วขวา 
- ปฺายเตือน  มักจะมพีื้นสขีาว ขอบสีดาํ จะเป็นปฺายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยูข่้างหน้า 
- ปฺายแนะนํา  เป็นปฺายที่แนะนําการเดนิทางตา่งๆ อาทิ ทางลดั ปฺายบอกระยะทาง เป็นต้น 

ป้ายจราจร ความหมาย 
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จํายอมให้หนูเอาเท้าผูกกับเท้าของตน เเล้วก็พาว่ายข้ามลําธารไปเเต่ทว่าพอว่ายไปได้เเค่ครึ่งทาง
เท่านั้นกบก็เริ่มหมดเเรงก่อนที่ทั้งคู่จะจมน้ําตายเหยี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลงมาจิกเอาทั้งกบเเละหนูไปกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คิดประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ ยอ่มมีเเต่เสียหาย 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ซื่อสัตย์ สจุริต
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้ 

เครื่องหมายจราจร และความปลอดภัยในการเดินถนน 

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือปฺาย เพื่อ

กําหนดหรือบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะนําทางจราจร  
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จํายอมให้หนูเอาเท้าผูกกับเท้าของตน เเล้วก็พาว่ายข้ามลําธารไปเเต่ทว่าพอว่ายไปได้เเค่ครึ่งทาง
เท่านั้นกบก็เริ่มหมดเเรงก่อนที่ทั้งคู่จะจมน้ําตายเหยี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลงมาจิกเอาทั้งกบเเละหนูไปกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คิดประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ ยอ่มมีเเต่เสียหาย 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ซื่อสัตย์ สจุริต
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้ 

เครื่องหมายจราจร และความปลอดภัยในการเดินถนน 

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือปฺาย เพื่อ

กําหนดหรือบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะนําทางจราจร  
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มง แซะ มง แซะ แซะ มงตะลุ่มตมุมง  )ซ้ํา( 

ข้ามถนน 

ข้ามถนนบนสะพานลอย  หรอืลอดอุโมงค์เหนือ่ยหน่อย  แต่ก็ปลอดภยัดี 
ข้ามถนนบนทางม้าลาย  มองขวามองซ้าย   และมองขวาอีกท ี   

 หากปลอดภัยข้ามไดอ้ย่ารอร ี  ครึ่งหลังมองซา้ยอีกท ีเพราะอาจจะมีรถมา 

เกม 
 เกมซิบ – แซบ 

ทุกคนนั่งเป็นวงกลม มีลูกเสือคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลูกเสือที่อยู่ในวงกลมต้องพยายามจําชื่อ 
นามสกุล  ของผู้ที่อยู่ทางขวาและซ้ายมือใหไ้ด ้ ผู้ที่อยู่ตรงกลางจะเดินไปรอบ ๆ  วงกลม แล้วช้ีมือไปยัง
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. ลูกเสือที่ถกูชี้จะต้องบอกชื่อ  นามสกุลใหค้รบกอ่นนับถึง 5
2. ถ้าบอกผิด หรือบอกซ้ํา หรือนกึไม่ออก ต้องเปลี่ยนมาอยู่กลางวงกลมคอยเป็นผู้ชี้ต่อไป

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
กบกับหนู 

 หนูเเก่ตัวหนึ่งเดินทางรอนแรมมาจนถึงลําธารที่ชายปูาหนูต้องการจะข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามจึง
เข้าไปหากบตัวน้อยที่อยู่ริมลําธารเเล้วขอร้องให้กบช่วยพาข้ามลําธารไปฝั่งตรงกันข้ามเจ้ากบตัวน้อย
มองดูหนูอย่างพิจารณาเเล้วจึงปฏิเสธอย่างสุภาพว่า "โธ่ ฉันน่ะตัวเล็กพอๆ กับท่านเเล้วจะพาท่านข้าม
ลําธารไปได้อย่างไรกันล่ะจ๊ะ " แต่หนูไม่ยอมเปลี่ยนความคิด  อ้างว่าตนเป็นสัตว์ผู้อาวุโสกว่า ถ้ากบไม่
ช่วย ตนจะไปปูาวประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ถึงความใจดําของกบเมื่อถูกขู่เข็ญเช่นนั้น กบจึงต้อง

140 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สัญญาณไฟจราจร 
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสีติดตั้งตามทางแยกต่างเพื่อควบคุม

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 ให้รถทกุคันหยุดหลังแนวเส้นทีก่ําหนดไว้ 
สีเหลือง หมายถึง ให้รถที่แล่นอยู่เตรียมหยดุ  หรอืให้รถที่จอดอยู่เตรียมแล่น 
สีเขียว  หมายถึง ให้รถแล่นผ่านไปได้ 

สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสญัญาณไฟ ม ี2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
สีแดง    หมายถึง ห้ามข้ามถนน 
สีเขียว  หมายถึง ข้ามถนนได ้

ป้ายจราจร เป็นปฺายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
- ปฺายบังคับ  มักจะมพีื้นสขีาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกาํหนด ตอ้งทําตาม เช่น ห้ามเลีย้วขวา 
- ปฺายเตือน  มักจะมพีื้นสขีาว ขอบสีดาํ จะเป็นปฺายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยูข่้างหน้า 
- ปฺายแนะนํา  เป็นปฺายที่แนะนําการเดนิทางตา่งๆ อาทิ ทางลดั ปฺายบอกระยะทาง เป็นต้น 

ป้ายจราจร ความหมาย 
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จํายอมให้หนูเอาเท้าผูกกับเท้าของตน เเล้วก็พาว่ายข้ามลําธารไปเเต่ทว่าพอว่ายไปได้เเค่ครึ่งทาง
เท่านั้นกบก็เริ่มหมดเเรงก่อนที่ทั้งคู่จะจมน้ําตายเหยี่ยวตัวหนึ่งก็โฉบลงมาจิกเอาทั้งกบเเละหนูไปกิน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คิดประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ ยอ่มมีเเต่เสียหาย 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ซื่อสัตย์ สจุริต
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม

ใบความรู้ 

เครื่องหมายจราจร และความปลอดภัยในการเดินถนน 

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณแสงหรือปฺาย เพื่อ

กําหนดหรือบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะนําทางจราจร  
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แสดงตําแหน่งทางขา้มถนน  

เครื่องหมายทางขา้มถนน 

โรงเรียน ระวังเด็ก :ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางใหข้ับรถให้
ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึ้นแก่เด็กนกัเรียนถ้าเด็ก
นักเรียนกําลังเดนิข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนกัเรียนข้ามถนนไปได้
โดยปลอดภยัถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนให้งดใช้เสียงสัญญาณ
และห้ามให้เกิดเสยีงรบกวนด้วยประการใด ๆ 
ระวังคนข้ามถนน :ทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามถนน หรือมี
หมู่บ้านราษฎรอยูข่้างทางซึ่งมีคนเดินขา้มไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้
ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถา้มคีนกําลงัเดินข้ามถนน
ให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยั 

เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปฺายเป็นบริเวณที่กําหนดให้เฉพาะคน
เดินเท่านั้น 

หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปไดด้้วยระมัดระวัง 

ให้ทาง :รถทุกชนดิต้องระมดัระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้า
ในทางขวางหนา้ผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนต่อไปไดด้้วย
ความระมดัระวัง 

ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้อืน่ และเป็นตวัอย่างที่ด ีควรปฏิบัติในการเดินถนน ดังนี้ 
1. ถนนที่มีทางเท้า  เดินบนทางเทา้และเดินชดิด้านซ้ายของทางเท้า
2. ถนนที่ไมม่ีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมือ่มีรถแล่นสวนมาจะได้ระมัดระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสือ้ผ้าสีขาวหรือสอี่อน
4. เด็กที่ยังข้ามถนนไม่เป็น ตอ้งมีผู้ใหญดู่แลโดยจูงเดก็ให้เด็กเดินด้านในหา่งขอบถนน
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สัญญาณไฟจราจร 
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสีติดตั้งตามทางแยกต่างเพื่อควบคุม

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 ให้รถทกุคันหยุดหลังแนวเส้นทีก่ําหนดไว้ 
สีเหลือง หมายถึง ให้รถที่แล่นอยู่เตรียมหยดุ  หรอืให้รถที่จอดอยู่เตรียมแล่น 
สีเขียว  หมายถึง ให้รถแล่นผ่านไปได้ 

สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสญัญาณไฟ ม ี2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
สีแดง    หมายถึง ห้ามข้ามถนน 
สีเขียว  หมายถึง ข้ามถนนได ้

ป้ายจราจร เป็นปฺายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
- ปฺายบังคับ  มักจะมพีื้นสขีาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกาํหนด ตอ้งทําตาม เช่น ห้ามเลีย้วขวา 
- ปฺายเตือน  มักจะมพีื้นสขีาว ขอบสีดาํ จะเป็นปฺายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยูข่้างหน้า 
- ปฺายแนะนํา  เป็นปฺายที่แนะนําการเดนิทางตา่งๆ อาทิ ทางลดั ปฺายบอกระยะทาง เป็นต้น 

ป้ายจราจร ความหมาย 
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การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบตัิ  ดังนี้ 
1. ข้ามสะพานลอย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข้าม  ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให้รถจอดสนิทก่อนจึงข้ามได้และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ

ระมัดระวัง  หยุดท่ีขอบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูรถ
ทางขวาอีกครั้ง  เมื่อไม่มีรถหรือรถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไม่ควรวิ่ง  ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง  และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลางถนน
ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของในกระเป๋าหรือก้มเก็บของท่ีตกหล่นขณะข้ามถนนเด็ดขาด 
เพราะอาจเสียหลัก หกล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้ 

4. เพิ่มความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เช่น ท้ายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด 

5.การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนศร
หากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข้ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลางหากไม่มีรถค่อยข้ามครึ่งหลัง 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   เด็กไทยไม่กินหวาน   เวลา   3   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสอืสามารถอธิบายถึงผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปได้ 
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แสดงตําแหน่งทางขา้มถนน  

เครื่องหมายทางขา้มถนน 

โรงเรียน ระวังเด็ก :ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางใหข้ับรถให้
ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึ้นแก่เด็กนกัเรียนถ้าเด็ก
นักเรียนกําลังเดนิข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนกัเรียนข้ามถนนไปได้
โดยปลอดภยัถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนให้งดใช้เสียงสัญญาณ
และห้ามให้เกิดเสยีงรบกวนด้วยประการใด ๆ 
ระวังคนข้ามถนน :ทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามถนน หรือมี
หมู่บ้านราษฎรอยูข่้างทางซึ่งมีคนเดินขา้มไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้
ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถา้มคีนกําลงัเดินข้ามถนน
ให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยั 

เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปฺายเป็นบริเวณที่กําหนดให้เฉพาะคน
เดินเท่านั้น 

หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปไดด้้วยระมัดระวัง 

ให้ทาง :รถทุกชนดิต้องระมดัระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้า
ในทางขวางหนา้ผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนต่อไปไดด้้วย
ความระมดัระวัง 

ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้อืน่ และเป็นตวัอย่างที่ด ีควรปฏิบัติในการเดินถนน ดังนี้ 
1. ถนนที่มีทางเท้า  เดินบนทางเทา้และเดินชดิด้านซ้ายของทางเท้า
2. ถนนที่ไมม่ีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมือ่มีรถแล่นสวนมาจะได้ระมัดระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสือ้ผ้าสีขาวหรือสอี่อน
4. เด็กที่ยังข้ามถนนไม่เป็น ตอ้งมีผู้ใหญดู่แลโดยจูงเดก็ให้เด็กเดินด้านในหา่งขอบถนน
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แสดงตําแหน่งทางขา้มถนน  
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โรงเรียน ระวังเด็ก :ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางใหข้ับรถให้
ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึ้นแก่เด็กนกัเรียนถ้าเด็ก
นักเรียนกําลังเดนิข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนกัเรียนข้ามถนนไปได้
โดยปลอดภยัถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนให้งดใช้เสียงสัญญาณ
และห้ามให้เกิดเสยีงรบกวนด้วยประการใด ๆ 
ระวังคนข้ามถนน :ทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามถนน หรือมี
หมู่บ้านราษฎรอยูข่้างทางซึ่งมีคนเดินขา้มไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้
ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถา้มคีนกําลงัเดินข้ามถนน
ให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยั 

เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปฺายเป็นบริเวณที่กําหนดให้เฉพาะคน
เดินเท่านั้น 

หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปไดด้้วยระมัดระวัง 

ให้ทาง :รถทุกชนดิต้องระมดัระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้า
ในทางขวางหนา้ผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนต่อไปไดด้้วย
ความระมดัระวัง 

ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้อืน่ และเป็นตวัอย่างที่ด ีควรปฏิบัติในการเดินถนน ดังนี้ 
1. ถนนที่มีทางเท้า  เดินบนทางเทา้และเดินชดิด้านซ้ายของทางเท้า
2. ถนนที่ไมม่ีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมือ่มีรถแล่นสวนมาจะได้ระมัดระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสือ้ผ้าสีขาวหรือสอี่อน
4. เด็กที่ยังข้ามถนนไม่เป็น ตอ้งมีผู้ใหญดู่แลโดยจูงเดก็ให้เด็กเดินด้านในหา่งขอบถนน
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สัญญาณไฟจราจร 
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสีติดตั้งตามทางแยกต่างเพื่อควบคุม

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 ให้รถทกุคันหยุดหลังแนวเส้นทีก่ําหนดไว้ 
สีเหลือง หมายถึง ให้รถที่แล่นอยู่เตรียมหยดุ  หรอืให้รถที่จอดอยู่เตรียมแล่น 
สีเขียว  หมายถึง ให้รถแล่นผ่านไปได้ 

สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟสําหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสญัญาณไฟ ม ี2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
สีแดง    หมายถึง ห้ามข้ามถนน 
สีเขียว  หมายถึง ข้ามถนนได ้

ป้ายจราจร เป็นปฺายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
- ปฺายบังคับ  มักจะมพีื้นสขีาว ขอบสีแดง เป็นปฺายกาํหนด ตอ้งทําตาม เช่น ห้ามเลีย้วขวา 
- ปฺายเตือน  มักจะมพีื้นสขีาว ขอบสีดาํ จะเป็นปฺายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยูข่้างหน้า 
- ปฺายแนะนํา  เป็นปฺายที่แนะนําการเดนิทางตา่งๆ อาทิ ทางลดั ปฺายบอกระยะทาง เป็นต้น 

ป้ายจราจร ความหมาย 
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การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบตัิ  ดังนี้ 
1. ข้ามสะพานลอย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข้าม  ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให้รถจอดสนิทก่อนจึงข้ามได้และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ

ระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูรถ
ทางขวาอีกครั้ง  เมื่อไม่มีรถหรือรถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไม่ควรวิ่ง  ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง  และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลางถนน
ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของในกระเป๋าหรือก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนนเด็ดขาด 
เพราะอาจเสียหลัก หกล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้ 

4. เพิ่มความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เช่น ท้ายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด 

5.การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนศร
หากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข้ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลางหากไม่มีรถค่อยข้ามครึ่งหลัง 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   เด็กไทยไม่กินหวาน   เวลา   3   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสอืสามารถอธิบายถึงผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปได้ 
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แสดงตําแหน่งทางขา้มถนน  

เครื่องหมายทางขา้มถนน 

โรงเรียน ระวังเด็ก :ทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทางใหข้ับรถให้
ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึง่อาจจะเกดิขึ้นแก่เด็กนกัเรียนถ้าเด็ก
นักเรียนกําลังเดนิข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนกัเรียนข้ามถนนไปได้
โดยปลอดภยัถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนให้งดใช้เสียงสัญญาณ
และห้ามให้เกิดเสยีงรบกวนด้วยประการใด ๆ 
ระวังคนข้ามถนน :ทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามถนน หรือมี
หมู่บ้านราษฎรอยูข่้างทางซึ่งมีคนเดินขา้มไปมาอยู่เสมอ ให้ขับรถให้
ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถา้มคีนกําลงัเดินข้ามถนน
ให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภยั 

เฉพาะคนเดิน :บริเวณที่ติดตั้งปฺายเป็นบริเวณที่กําหนดให้เฉพาะคน
เดินเท่านั้น 

หยุด : รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปไดด้้วยระมัดระวัง 

ให้ทาง :รถทุกชนดิต้องระมดัระวังและให้ทางแก่รถและคนเดินเท้า
ในทางขวางหนา้ผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกีด
ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนต่อไปไดด้้วย
ความระมดัระวัง 

ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้อืน่ และเป็นตวัอย่างที่ด ีควรปฏิบัติในการเดินถนน ดังนี้ 
1. ถนนที่มีทางเท้า  เดินบนทางเทา้และเดินชดิด้านซ้ายของทางเท้า
2. ถนนที่ไมม่ีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมือ่มีรถแล่นสวนมาจะได้ระมัดระวัง
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสือ้ผ้าสีขาวหรือสอี่อน
4. เด็กที่ยังข้ามถนนไม่เป็น ตอ้งมีผู้ใหญดู่แลโดยจูงเดก็ให้เด็กเดินด้านในหา่งขอบถนน
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1.2  ลูกเสอืสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อปฺองกนัปัญหาสุขภาพจากการบริโภคน้ําตาลได้ 

2. เนื้อหา
2.1  ลูกเสอืมคีวามสามารถในการวิเคราะห์ถึงปริมาณของน้ําตาล ในขนมที่มีรสหวานและ 
  เครื่องดื่มที่นยิมดื่มกนัอยูใ่นปัจจุบัน 
2.2  ลูกเสอืสามารถปฺองกันตนเองจากปัญหาสขุภาพทีอ่าจตามมาได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภมูิเพลง 
3.2  เกม 
3.3  ภาพเดก็อ้วน และเด็กฟนัผ ุ
3.4  กลอ่ง กระป๋องหรือขวด เครื่องดืม่ น้าํอัดลม ที่มขี้อมูลโภชนาการชุดละ 4 ชนดิ เช่น 

 นมชนิดตา่ง ๆ  น้ําอัดลมสีต่าง ๆ  ชาพร้อมดืม่บรรจุขวด น้าํผลไม้ หรือเครื่องดืม่ที่เด็กดืม่ 
  เป็นประจําในท้องถิ่น จาํนวนชุดเทา่กับจํานวนหมู่ลูกเสอื 
3.5  กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคม ี
3.6  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    )1(  ผู้กํากับลกูเสือให้กองลูกเสอืดภูาพเด็กอ้วน/เด็กฟันผุแล้วชวนคิดชวนคุยว่า น่าจะ

เกิด 
     จากสาเหตุใดได้บ้าง )เช่น ลูกอม ขนมหวาน เครื่องดื่มทีม่ีน้ําตาลมาก 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(  กองลูกเสือร่วมกันรวบรวมผลการวิเคราะห์ของแต่ละหมู่ ทําเป็นตารางติดบอร์ด 
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การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบตัิ  ดังนี้ 
1. ข้ามสะพานลอย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข้าม  ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให้รถจอดสนิทก่อนจึงข้ามได้และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ

ระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูรถ
ทางขวาอีกครั้ง  เมื่อไม่มีรถหรือรถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไม่ควรวิ่ง  ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง  และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลางถนน
ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของในกระเป๋าหรือก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนนเด็ดขาด 
เพราะอาจเสียหลัก หกล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้ 

4. เพิ่มความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เช่น ท้ายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด 

5.การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนศร
หากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข้ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลางหากไม่มีรถค่อยข้ามครึ่งหลัง 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   เด็กไทยไม่กินหวาน   เวลา   3   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสอืสามารถอธิบายถึงผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปได้ 
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 )7(  มอบหมายให้ลกูเสือแต่ละคนจดบนัทึก  ชนิดและปริมาณ  เครื่องดืม่และลูกอม  
       ที่รับประทานใน  1 วัน  เพื่อนํามาคุยกนัครั้งตอ่ไป 

 4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2 กิจกรรมครั้งที ่2 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลงหรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   )1(  ลูกเสือนั่งล้อมวงตามหมู่  พูดคุยแลกเปลีย่น และช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกแต่ละคน 
        กินน้ําตาลจากเครื่องดืม่และลูกอม วันละกี่ช้อนชา )เครื่องดื่มดจูากตารางครั้งก่อน 

/ ลูกอม 1 เม็ด มีน้ําตาลประมาณ 1 ช้อนชา( 
   )2(  ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลปริมาณน้ําตาลที่บริโภคต่อวัน สําหรับเด็กที่อยู่ในวัยลูกเสือ 

    สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละ 5 ช้อนชา 
   )3(  ให้แต่ละหมู่สํารวจดูว่า มีสมาชิกกี่คนที่กินน้ําตาลจากลูกอมและเครื่องดื่มเกิน 

5 ช้อนชาต่อวัน แล้วส่งตัวแทนรายงานในกอง 
    )4(  ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมดังนี้ “นอกจากลูกอมและ

เครื่องดื่ม 
 แล้วลูกเสือยังได้น้ําตาลจากอาหารอื่น ๆ  อีกด้วย เช่น บางคนชอบเติมน้ําตาลลงใน 
ก๋วยเตี๋ยวทีละหลายๆช้อน” 

   )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( 

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
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1.2  ลูกเสอืสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อปฺองกนัปัญหาสุขภาพจากการบริโภคน้ําตาลได้ 

2. เนื้อหา
2.1  ลูกเสอืมคีวามสามารถในการวิเคราะห์ถึงปริมาณของน้ําตาล ในขนมที่มีรสหวานและ 
  เครื่องดื่มที่นยิมดื่มกนัอยูใ่นปัจจุบัน 
2.2  ลูกเสอืสามารถปฺองกันตนเองจากปัญหาสขุภาพท่ีอาจตามมาได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภมูิเพลง 
3.2  เกม 
3.3  ภาพเดก็อ้วน และเด็กฟนัผ ุ
3.4  กลอ่ง กระป๋องหรือขวด เครื่องดืม่ น้าํอัดลม ที่มขี้อมูลโภชนาการชุดละ 4 ชนดิ เช่น 

 นมชนิดตา่ง ๆ  น้ําอัดลมสีต่าง ๆ  ชาพร้อมดืม่บรรจุขวด น้าํผลไม้ หรือเครื่องดืม่ที่เด็กดืม่ 
  เป็นประจําในท้องถิ่น จาํนวนชุดเทา่กับจํานวนหมู่ลูกเสอื 
3.5  กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคม ี
3.6  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    )1(  ผู้กํากับลกูเสือให้กองลูกเสอืดภูาพเด็กอ้วน/เด็กฟันผุแล้วชวนคิดชวนคุยว่า น่าจะ

เกิด 
     จากสาเหตุใดได้บ้าง )เช่น ลูกอม ขนมหวาน เครื่องดื่มทีม่ีน้ําตาลมาก 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(  กองลูกเสือร่วมกันรวบรวมผลการวิเคราะห์ของแต่ละหมู่ ทําเป็นตารางติดบอร์ด 

เกดิจากสาเหตุใดไดบ้า้ง เชน่ ลกูอม ขนมหวาน เครือ่งดืม่ทีม่นี�้าตาลมาก ฯลฯ)
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 )7(  มอบหมายให้ลกูเสือแต่ละคนจดบนัทึก  ชนิดและปริมาณ  เครื่องดืม่และลูกอม  
       ที่รับประทานใน  1 วัน  เพื่อนํามาคุยกนัครั้งตอ่ไป 

 4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2 กิจกรรมครั้งที ่2 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลงหรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   )1(  ลูกเสือนั่งล้อมวงตามหมู่  พูดคุยแลกเปลีย่น และช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกแต่ละคน 
        กินน้ําตาลจากเครื่องดืม่และลูกอม วันละกี่ช้อนชา )เครื่องดื่มดจูากตารางครั้งก่อน 

/ ลูกอม 1 เม็ด มีน้ําตาลประมาณ 1 ช้อนชา( 
   )2(  ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลปริมาณน้ําตาลที่บริโภคต่อวัน สําหรับเด็กที่อยู่ในวัยลูกเสือ 

    สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละ 5 ช้อนชา 
   )3(  ให้แต่ละหมู่สํารวจดูว่า มีสมาชิกกี่คนที่กินน้ําตาลจากลูกอมและเครื่องดื่มเกิน 

5 ช้อนชาต่อวัน แล้วส่งตัวแทนรายงานในกอง 
    )4(  ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมดังนี้ “นอกจากลูกอมและ

เครื่องดื่ม 
 แล้วลูกเสือยังได้น้ําตาลจากอาหารอื่น ๆ  อีกด้วย เช่น บางคนชอบเติมน้ําตาลลงใน 
ก๋วยเตี๋ยวทีละหลายๆช้อน” 

   )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( 

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
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1.2  ลูกเสอืสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อปฺองกนัปัญหาสุขภาพจากการบริโภคน้ําตาลได้ 

2. เนื้อหา
2.1  ลูกเสอืมคีวามสามารถในการวิเคราะห์ถึงปริมาณของน้ําตาล ในขนมที่มีรสหวานและ 
  เครื่องดื่มที่นยิมดื่มกนัอยูใ่นปัจจุบัน 
2.2  ลูกเสอืสามารถปฺองกันตนเองจากปัญหาสขุภาพทีอ่าจตามมาได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภมูิเพลง 
3.2  เกม 
3.3  ภาพเดก็อ้วน และเด็กฟนัผ ุ
3.4  กลอ่ง กระป๋องหรือขวด เครื่องดืม่ น้าํอัดลม ที่มขี้อมูลโภชนาการชุดละ 4 ชนดิ เช่น 

 นมชนิดตา่ง ๆ  น้ําอัดลมสีต่าง ๆ  ชาพร้อมดืม่บรรจุขวด น้าํผลไม้ หรือเครื่องดืม่ที่เด็กดืม่ 
  เป็นประจําในท้องถิ่น จาํนวนชุดเทา่กับจํานวนหมู่ลูกเสอื 
3.5  กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคม ี
3.6  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    )1(  ผู้กํากับลกูเสือให้กองลูกเสอืดภูาพเด็กอ้วน/เด็กฟันผุแล้วชวนคิดชวนคุยว่า น่าจะ

เกิด 
     จากสาเหตุใดได้บ้าง )เช่น ลูกอม ขนมหวาน เครื่องดื่มทีม่ีน้ําตาลมาก 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(  กองลูกเสือร่วมกันรวบรวมผลการวิเคราะห์ของแต่ละหมู่ ทําเป็นตารางติดบอร์ด 
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การเดินข้ามถนน  เพื่อความปลอดภัยให้ปฏิบตัิ  ดังนี้ 
1. ข้ามสะพานลอย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟสําหรับคนข้าม  ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี

ตํารวจอํานวยความสะดวก รอให้รถจอดสนิทก่อนจึงข้ามได้และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา 
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยความ

ระมัดระวัง  หยุดที่ขอบทางก่อน  มองดูรถทางขวา  หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูรถ
ทางขวาอีกครั้ง  เมื่อไม่มีรถหรือรถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง โดยเดินทางตรง 

3. ไม่ควรวิ่ง  ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง  และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่กลางถนน
ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของในกระเป๋าหรือก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้ามถนนเด็ดขาด 
เพราะอาจเสียหลัก หกล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้ 

4. เพิ่มความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณที่มีสิ่งบดบัง เช่น ท้ายรถ
ประจําทาง ซอยที่มีรถจอด 

5.การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนศร
หากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควรข้ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักที่เกาะกลางหากไม่มีรถค่อยข้ามครึ่งหลัง 

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23   เด็กไทยไม่กินหวาน   เวลา   3   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  ลูกเสอืสามารถอธิบายถึงผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปได้ 
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 )7(  มอบหมายให้ลกูเสือแต่ละคนจดบนัทึก  ชนิดและปริมาณ  เครื่องดืม่และลูกอม  
       ที่รับประทานใน  1 วัน  เพื่อนํามาคุยกนัครั้งตอ่ไป 

 4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2 กิจกรรมครั้งที ่2 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลงหรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   )1(  ลูกเสือนั่งล้อมวงตามหมู่  พูดคุยแลกเปลีย่น และช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกแต่ละคน 
        กินน้ําตาลจากเครื่องดืม่และลูกอม วันละกี่ช้อนชา )เครื่องดื่มดจูากตารางครั้งก่อน 

/ ลูกอม 1 เม็ด มีน้ําตาลประมาณ 1 ช้อนชา( 
   )2(  ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลปริมาณน้ําตาลที่บริโภคต่อวัน สําหรับเด็กที่อยู่ในวัยลูกเสือ 

    สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละ 5 ช้อนชา 
   )3(  ให้แต่ละหมู่สํารวจดูว่า มีสมาชิกกี่คนที่กินน้ําตาลจากลูกอมและเครื่องดื่มเกิน 

5 ช้อนชาต่อวัน แล้วส่งตัวแทนรายงานในกอง 
    )4(  ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมดังนี้ “นอกจากลูกอมและ

เครื่องดื่ม 
 แล้วลูกเสือยังได้น้ําตาลจากอาหารอื่น ๆ  อีกด้วย เช่น บางคนชอบเติมน้ําตาลลงใน 
ก๋วยเตี๋ยวทีละหลายๆช้อน” 

   )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( 

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
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1.2  ลูกเสอืสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อปฺองกนัปัญหาสุขภาพจากการบริโภคน้ําตาลได้ 

2. เนื้อหา
2.1  ลูกเสอืมคีวามสามารถในการวิเคราะห์ถึงปริมาณของน้ําตาล ในขนมที่มีรสหวานและ 
  เครื่องดื่มที่นยิมดื่มกนัอยูใ่นปัจจุบัน 
2.2  ลูกเสอืสามารถปฺองกันตนเองจากปัญหาสขุภาพทีอ่าจตามมาได ้

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภมูิเพลง 
3.2  เกม 
3.3  ภาพเดก็อ้วน และเด็กฟนัผ ุ
3.4  กลอ่ง กระป๋องหรือขวด เครื่องดืม่ น้าํอัดลม ที่มขี้อมูลโภชนาการชุดละ 4 ชนดิ เช่น 

 นมชนิดตา่ง ๆ  น้ําอัดลมสีต่าง ๆ  ชาพร้อมดืม่บรรจุขวด น้าํผลไม้ หรือเครื่องดืม่ที่เด็กดืม่ 
  เป็นประจําในท้องถิ่น จาํนวนชุดเทา่กับจํานวนหมู่ลูกเสอื 
3.5  กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคม ี
3.6  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

4. กิจกรรม
4.1  กิจกรรมครั้งที่ 1 

1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
    )1(  ผู้กํากับลกูเสือให้กองลูกเสอืดภูาพเด็กอ้วน/เด็กฟันผุแล้วชวนคิดชวนคุยว่า น่าจะ

เกิด 
     จากสาเหตุใดได้บ้าง )เช่น ลูกอม ขนมหวาน เครื่องดื่มทีม่ีน้ําตาลมาก 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(  กองลูกเสือร่วมกันรวบรวมผลการวิเคราะห์ของแต่ละหมู่ ทําเป็นตารางติดบอร์ด 

เครือ่งดืม่ แลว้ลกูเสอืยงัไดน้�้าตาลจากอาหารอืน่ ๆ  อกีดว้ย เชน่ บางคนชอบเตมิน�้าตาล

ลงในก๋วยเตีย๋วทลีะหลาย ๆ ชอ้น”
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 )7(  มอบหมายให้ลกูเสือแต่ละคนจดบนัทึก  ชนิดและปริมาณ  เครื่องดืม่และลูกอม  
       ที่รับประทานใน  1 วัน  เพื่อนํามาคุยกนัครั้งตอ่ไป 

 4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2 กิจกรรมครั้งที ่2 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลงหรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   )1(  ลูกเสือนั่งล้อมวงตามหมู่  พูดคุยแลกเปลีย่น และช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกแต่ละคน 
        กินน้ําตาลจากเครื่องดืม่และลูกอม วันละกี่ช้อนชา )เครื่องดื่มดจูากตารางครั้งก่อน 

/ ลูกอม 1 เม็ด มีน้ําตาลประมาณ 1 ช้อนชา( 
   )2(  ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลปริมาณน้ําตาลที่บริโภคต่อวัน สําหรับเด็กที่อยู่ในวัยลูกเสือ 

    สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละ 5 ช้อนชา 
   )3(  ให้แต่ละหมู่สํารวจดูว่า มีสมาชิกกี่คนที่กินน้ําตาลจากลูกอมและเครื่องดื่มเกิน 

5 ช้อนชาต่อวัน แล้วส่งตัวแทนรายงานในกอง 
    )4(  ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมดังนี้ “นอกจากลูกอมและ

เครื่องดื่ม 
 แล้วลูกเสือยังได้น้ําตาลจากอาหารอื่น ๆ  อีกด้วย เช่น บางคนชอบเติมน้ําตาลลงใน 
ก๋วยเตี๋ยวทีละหลายๆช้อน” 

   )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( 

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
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  )1(  ลูกเสือแต่ละหมู่รายงาน“วิธีปฺองกันปัญหาสุขภาพจากการรับประทานน้ําตาลมาก
เกินไป” 

    )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  สังเกตการมีส่วนร่วมและการแสดงความคดิเห็นในหมู่และกองลูกเสือ 
5.2  ตรวจสอบการอธิบายผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไป  
5.3  สอบถามการปฏิบัติตน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการรับประทานน้ําตาลมากเกินไป 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ และปฺองกันผลเสียของการบริโภคน้าํตาลมาก

เกินไป 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 เพลง 
ขนมเปี๊ยะขนมปัง 

ขนมเปี๊ยะขนมปัง )ซ้ํา(  ขนมฝรั่งไส้หม ู
ลอดช่องสาคู  )ซ้าํ( ขนมขี้หนขู้าวพอง 
ทองหยิบฝอยทองเม็ดขนุน วุ้นน้ําเชื่อมโอ้โออ้วนจัง )ซ้ํา( 
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 )7(  มอบหมายให้ลกูเสือแต่ละคนจดบนัทึก  ชนิดและปริมาณ  เครื่องดืม่และลูกอม  
       ที่รับประทานใน  1 วัน  เพื่อนํามาคุยกนัครั้งตอ่ไป 

 4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2 กิจกรรมครั้งที ่2 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลงหรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   )1(  ลูกเสือนั่งล้อมวงตามหมู่  พูดคุยแลกเปลีย่น และช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกแต่ละคน 
        กินน้ําตาลจากเครื่องดืม่และลูกอม วันละกี่ช้อนชา )เครื่องดื่มดจูากตารางครั้งก่อน 

/ ลูกอม 1 เม็ด มีน้ําตาลประมาณ 1 ช้อนชา( 
   )2(  ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลปริมาณน้ําตาลที่บริโภคต่อวัน สําหรับเด็กที่อยู่ในวัยลูกเสือ 

    สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละ 5 ช้อนชา 
   )3(  ให้แต่ละหมู่สํารวจดูว่า มีสมาชิกกี่คนที่กินน้ําตาลจากลูกอมและเครื่องดื่มเกิน 

5 ช้อนชาต่อวัน แล้วส่งตัวแทนรายงานในกอง 
    )4(  ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมดังนี้ “นอกจากลูกอมและ

เครื่องดื่ม 
 แล้วลูกเสือยังได้น้ําตาลจากอาหารอื่น ๆ  อีกด้วย เช่น บางคนชอบเติมน้ําตาลลงใน 
ก๋วยเตี๋ยวทีละหลายๆช้อน” 

   )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( 

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
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ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ 
  )ทํานองเพลงกินขา้วกับน้ําพริก( 

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี ่)ซ้ํา( แกงกะหรี่ใสม่ัน  
ขนมจนีทอดมัน  )ซ้ํา(  เนื้อสเต็กสต ู
แกงเนื้อแกงหมูแกงไก ่  แกงใส่พริกไทยโอ้โฮ 
กะทิแกงไทย  หวานมัน   ช่วยดับความฝันดารา 

เด็กไทยไม่กินหวาน 
เด็กไทยเราไม่กนิหวาน      ปริมาณน้ําตาล       จะเกินความจําเป็น 
กินผักสด  กับเนื้อนมไข ่    โปรตีนก็มากมาย        วิตามินก็จาํเป็น 
ให้พลังงานด ี  มีคุณประโยชน์      ไมม่ีโทษและโรคภัย     ร่างกายแข็งแรง  

เกม 
เช้ือโรคติดต่อ 

วิธีเล่น   1.  เขียนวงกลมรัศมีพอสมควร ให้คนอยูใ่นวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบ ๆ วงได ้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื่อโรค วิ่งรอบ ๆ วงกลม
3. ลูกเสือทีอ่ยู่ในวงกลม อย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค

เรียงตัวอักษร 
วิธีเล่น   1.  แบ่งลูกเสอืเป็นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ 1 ชดุ 

2. ให้ลูกเสอืแข่งขนักันเรยีงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรยีงเสร็จก่อน
และ  ถูกต้องถือว่าชนะ

เรือกรรเชียง 
วิธีเล่น ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่น ๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้ 
การเคลื่อนที่ เคลื่อนถอยหลัง คนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัย
ก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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  )1(  ลูกเสือแต่ละหมู่รายงาน“วิธีปฺองกันปัญหาสุขภาพจากการรับประทานน้ําตาลมาก
เกินไป” 

    )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  สังเกตการมีส่วนร่วมและการแสดงความคดิเห็นในหมู่และกองลูกเสือ 
5.2  ตรวจสอบการอธิบายผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไป  
5.3  สอบถามการปฏิบัติตน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการรับประทานน้ําตาลมากเกินไป 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ และปฺองกันผลเสียของการบริโภคน้าํตาลมาก

เกินไป 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 เพลง 
ขนมเปี๊ยะขนมปัง 

ขนมเปี๊ยะขนมปัง )ซ้ํา(  ขนมฝรั่งไส้หม ู
ลอดช่องสาคู  )ซ้าํ( ขนมขี้หนขู้าวพอง 
ทองหยิบฝอยทองเม็ดขนุน วุ้นน้ําเชื่อมโอ้โออ้วนจัง )ซ้ํา( 
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ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ 
  )ทํานองเพลงกินขา้วกับน้ําพริก( 

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี ่)ซ้ํา( แกงกะหรี่ใสม่ัน  
ขนมจนีทอดมัน  )ซ้ํา(  เนื้อสเต็กสต ู
แกงเนื้อแกงหมูแกงไก ่  แกงใส่พริกไทยโอ้โฮ 
กะทิแกงไทย  หวานมัน   ช่วยดับความฝันดารา 

เด็กไทยไม่กินหวาน 
เด็กไทยเราไม่กนิหวาน      ปริมาณน้ําตาล       จะเกินความจําเป็น 
กินผักสด  กับเนื้อนมไข ่    โปรตีนก็มากมาย        วิตามินก็จาํเป็น 
ให้พลังงานด ี  มีคุณประโยชน์      ไมม่ีโทษและโรคภัย     ร่างกายแข็งแรง  

เกม 
เช้ือโรคติดต่อ 

วิธีเล่น   1.  เขียนวงกลมรัศมีพอสมควร ให้คนอยูใ่นวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบ ๆ วงได ้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื่อโรค วิ่งรอบ ๆ วงกลม
3. ลูกเสือทีอ่ยู่ในวงกลม อย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค

เรียงตัวอักษร 
วิธีเล่น   1.  แบ่งลูกเสอืเป็นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ 1 ชดุ 

2. ให้ลูกเสอืแข่งขนักันเรยีงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรยีงเสร็จก่อน
และ  ถูกต้องถือว่าชนะ

เรือกรรเชียง 
วิธีเล่น ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่น ๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้ 
การเคลื่อนที่ เคลื่อนถอยหลัง คนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัย
ก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 เกนิไป”
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    )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  สังเกตการมีส่วนร่วมและการแสดงความคดิเห็นในหมู่และกองลูกเสือ 
5.2  ตรวจสอบการอธิบายผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไป  
5.3  สอบถามการปฏิบัติตน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการรับประทานน้ําตาลมากเกินไป 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ และปฺองกันผลเสียของการบริโภคน้าํตาลมาก

เกินไป 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 เพลง 
ขนมเปี๊ยะขนมปัง 

ขนมเปี๊ยะขนมปัง )ซ้ํา(  ขนมฝรั่งไส้หม ู
ลอดช่องสาคู  )ซ้าํ( ขนมขี้หนขู้าวพอง 
ทองหยิบฝอยทองเม็ดขนุน วุ้นน้ําเชื่อมโอ้โออ้วนจัง )ซ้ํา( 
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 )7(  มอบหมายให้ลกูเสือแต่ละคนจดบนัทึก  ชนิดและปริมาณ  เครื่องดืม่และลูกอม  
       ที่รับประทานใน  1 วัน  เพื่อนํามาคุยกนัครั้งตอ่ไป 

 4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรือ่งสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     5(  พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 

4.2 กิจกรรมครั้งที ่2 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลงหรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   )1(  ลูกเสือนั่งล้อมวงตามหมู่  พูดคุยแลกเปลีย่น และช่วยกันวิเคราะห์ว่าสมาชิกแต่ละคน 
        กินน้ําตาลจากเครื่องดืม่และลูกอม วันละกี่ช้อนชา )เครื่องดื่มดจูากตารางครั้งก่อน 

/ ลูกอม 1 เม็ด มีน้ําตาลประมาณ 1 ช้อนชา( 
   )2(  ผู้กํากับลูกเสือให้ข้อมูลปริมาณน้ําตาลที่บริโภคต่อวัน สําหรับเด็กที่อยู่ในวัยลูกเสือ 

    สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไม่ควรกินน้ําตาลเกินวันละ 5 ช้อนชา 
   )3(  ให้แต่ละหมู่สํารวจดูว่า มีสมาชิกกี่คนที่กินน้ําตาลจากลูกอมและเครื่องดื่มเกิน 
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    )4(  ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้กํากับลูกเสือเพิ่มเติมดังนี้ “นอกจากลูกอมและ

เครื่องดื่ม 
 แล้วลูกเสือยังได้น้ําตาลจากอาหารอื่น ๆ  อีกด้วย เช่น บางคนชอบเติมน้ําตาลลงใน 
ก๋วยเตี๋ยวทีละหลายๆช้อน” 

   )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( 

4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
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ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ 
  )ทํานองเพลงกินขา้วกับน้ําพริก( 

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี ่)ซ้ํา( แกงกะหรี่ใสม่ัน  
ขนมจนีทอดมัน  )ซ้ํา(  เนื้อสเต็กสต ู
แกงเนื้อแกงหมูแกงไก ่  แกงใส่พริกไทยโอ้โฮ 
กะทิแกงไทย  หวานมัน   ช่วยดับความฝันดารา 

เด็กไทยไม่กินหวาน 
เด็กไทยเราไม่กนิหวาน      ปริมาณน้ําตาล       จะเกินความจําเป็น 
กินผักสด  กับเนื้อนมไข ่    โปรตีนก็มากมาย        วิตามินก็จาํเป็น 
ให้พลังงานด ี  มีคุณประโยชน์      ไมม่ีโทษและโรคภัย     ร่างกายแข็งแรง  

เกม 
เช้ือโรคติดต่อ 

วิธีเล่น   1.  เขียนวงกลมรัศมีพอสมควร ให้คนอยูใ่นวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบ ๆ วงได ้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื่อโรค วิ่งรอบ ๆ วงกลม
3. ลูกเสือทีอ่ยู่ในวงกลม อย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค

เรียงตัวอักษร 
วิธีเล่น   1.  แบ่งลูกเสอืเป็นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ 1 ชดุ 

2. ให้ลูกเสอืแข่งขนักันเรยีงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรยีงเสร็จก่อน
และ  ถูกต้องถือว่าชนะ

เรือกรรเชียง 
วิธีเล่น ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่น ๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้ 
การเคลื่อนที่ เคลื่อนถอยหลัง คนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัย
ก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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  )1(  ลูกเสือแต่ละหมู่รายงาน“วิธีปฺองกันปัญหาสุขภาพจากการรับประทานน้ําตาลมาก
เกินไป” 

    )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  สังเกตการมีส่วนร่วมและการแสดงความคดิเห็นในหมู่และกองลูกเสือ 
5.2  ตรวจสอบการอธิบายผลเสียของการบริโภคน้ําตาลมากเกินไป  
5.3  สอบถามการปฏิบัติตน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการรับประทานน้ําตาลมากเกินไป 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ และปฺองกันผลเสียของการบริโภคน้าํตาลมาก

เกินไป 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

 เพลง 
ขนมเปี๊ยะขนมปัง 

ขนมเปี๊ยะขนมปัง )ซ้ํา(  ขนมฝรั่งไส้หม ู
ลอดช่องสาคู  )ซ้าํ( ขนมขี้หนขู้าวพอง 
ทองหยิบฝอยทองเม็ดขนุน วุ้นน้ําเชื่อมโอ้โออ้วนจัง )ซ้ํา( 
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เด็กโลภ 
เด็กชายคนหนึ่งอยากกินลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ แล้วกอบลูกเกาลัดจนเต็มกํามือ

และไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถแคบๆ ได้เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อยลูก
เกาลัด ออกจากมือเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า "ทําไมไม่ปล่อยลูกเกาลัดในมือเสียก่อน 
ถ้าล้วงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไม่ติด ปากโถด้วย" 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้ 

ห่านออกไข่เป็นทองคํา 
เช้าวันหนึ่งชาวนาเดินเข้าไปในเล้า เห็นห่านที่เลี้ยงไว้ออกไข่เป็นทองคําสวยงามมาก ก็รู้สึกดี

ใจและตื่นเต้น รีบนําไข่ไปให้ภรรยาดู ทั้งสองตกลงใจนําไข่ทองคําไปขายจึงก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่ง
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวและซื้อสิ่งของที่ต้องการ วันต่อมาแม่ห่านตัวเดิมก็ออกไข่เป็นทองคํา
อีก สองสามีภรรยาต่างดีอกดีใจที่มีห่านวิเศษไว้ในครอบครอง ทุกเช้าจึงเก็บไข่ห่านทองคําไปขายจนมี
ฐานะร่ํารวยขึ้น  ด้วยความโลภทั้งสองคนจึงปรึกษากันว่า  

“เราจะมัวเก็บไขห่่านทองคําไปขายวันละฟองอยู่ทําไม สู้จับห่านมาฆ่านําทองทั้งหมดที่มอียู่ใน
ท้องของมันไปขายทีเดยีวไมด่ีกว่าหรอื”  

เมื่อความเหน็ตรงกัน ชาวนาจึงฆ่าห่านแต่เมื่อผ่าท้องดกูลับพบว่าภายในทอ้งห่านมีแต่ความ
ว่างเปล่า 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  โลภนักมักลาภหาย 

ลากับเงา 
ชายหนุ่มคนหนึ่งตกลงเช่าลาตัวหนึ่ง เพื่อขี่เดินทางข้ามทอ้งถิ่นอนัทุรกันดารและแห้งแล้ง  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 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
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กะทิแกงไทย  หวานมัน   ช่วยดับความฝันดารา 

เด็กไทยไม่กินหวาน 
เด็กไทยเราไม่กนิหวาน      ปริมาณน้ําตาล       จะเกินความจําเป็น 
กินผักสด  กับเนื้อนมไข ่    โปรตีนก็มากมาย        วิตามินก็จาํเป็น 
ให้พลังงานด ี  มีคุณประโยชน์      ไมม่ีโทษและโรคภัย     ร่างกายแข็งแรง  

เกม 
เช้ือโรคติดต่อ 

วิธีเล่น   1.  เขียนวงกลมรัศมีพอสมควร ให้คนอยูใ่นวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบ ๆ วงได ้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื่อโรค วิ่งรอบ ๆ วงกลม
3. ลูกเสือทีอ่ยู่ในวงกลม อย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค

เรียงตัวอักษร 
วิธีเล่น   1.  แบ่งลูกเสอืเป็นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ 1 ชดุ 

2. ให้ลูกเสอืแข่งขนักันเรยีงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรยีงเสร็จก่อน
และ  ถูกต้องถือว่าชนะ

เรือกรรเชียง 
วิธีเล่น ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่น ๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้ 
การเคลื่อนที่ เคลื่อนถอยหลัง คนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัย
ก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย   เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลอืกวิธีออกกาํลังกายตามวัยและความถนัดของตนได้ 

2. เนื้อหา
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เด็กโลภ 
เด็กชายคนหนึ่งอยากกินลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ แล้วกอบลูกเกาลัดจนเต็มกํามือ

และไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถแคบๆ ได้เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อยลูก
เกาลัด ออกจากมือเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า "ทําไมไม่ปล่อยลูกเกาลัดในมือเสียก่อน 
ถ้าล้วงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไม่ติด ปากโถด้วย" 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้ 

ห่านออกไข่เป็นทองคํา 
เช้าวันหนึ่งชาวนาเดินเข้าไปในเล้า เห็นห่านที่เลี้ยงไว้ออกไข่เป็นทองคําสวยงามมาก ก็รู้สึกดี

ใจและตื่นเต้น รีบนําไข่ไปให้ภรรยาดู ทั้งสองตกลงใจนําไข่ทองคําไปขายจึงก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่ง
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวและซื้อสิ่งของที่ต้องการ วันต่อมาแม่ห่านตัวเดิมก็ออกไข่เป็นทองคํา
อีก สองสามีภรรยาต่างดีอกดีใจที่มีห่านวิเศษไว้ในครอบครอง ทุกเช้าจึงเก็บไข่ห่านทองคําไปขายจนมี
ฐานะร่ํารวยขึ้น  ด้วยความโลภทั้งสองคนจึงปรึกษากันว่า  

“เราจะมัวเก็บไขห่่านทองคําไปขายวันละฟองอยู่ทําไม สู้จับห่านมาฆ่านําทองทั้งหมดที่มอียู่ใน
ท้องของมันไปขายทีเดยีวไมด่ีกว่าหรอื”  

เมื่อความเหน็ตรงกัน ชาวนาจึงฆ่าห่านแต่เมื่อผ่าท้องดกูลับพบว่าภายในทอ้งห่านมีแต่ความ
ว่างเปล่า 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  โลภนักมักลาภหาย 

ลากับเงา 
ชายหนุ่มคนหนึ่งตกลงเช่าลาตัวหนึ่ง เพื่อขี่เดินทางข้ามทอ้งถิ่นอนัทุรกันดารและแห้งแล้ง  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 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
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141

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 147 

เด็กโลภ 
เด็กชายคนหนึ่งอยากกินลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ แล้วกอบลูกเกาลัดจนเต็มกํามือ

และไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถแคบๆ ได้เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อยลูก
เกาลัด ออกจากมือเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า "ทําไมไม่ปล่อยลูกเกาลัดในมือเสียก่อน 
ถ้าล้วงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไม่ติด ปากโถด้วย" 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้ 

ห่านออกไข่เป็นทองคํา 
เช้าวันหนึ่งชาวนาเดินเข้าไปในเล้า เห็นห่านที่เลี้ยงไว้ออกไข่เป็นทองคําสวยงามมาก ก็รู้สึกดี

ใจและตื่นเต้น รีบนําไข่ไปให้ภรรยาดู ทั้งสองตกลงใจนําไข่ทองคําไปขายจึงก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่ง
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวและซื้อสิ่งของที่ต้องการ วันต่อมาแม่ห่านตัวเดิมก็ออกไข่เป็นทองคํา
อีก สองสามีภรรยาต่างดีอกดีใจที่มีห่านวิเศษไว้ในครอบครอง ทุกเช้าจึงเก็บไข่ห่านทองคําไปขายจนมี
ฐานะร่ํารวยขึ้น  ด้วยความโลภทั้งสองคนจึงปรึกษากันว่า  

“เราจะมัวเก็บไขห่่านทองคําไปขายวันละฟองอยู่ทําไม สู้จับห่านมาฆ่านําทองทั้งหมดที่มอียู่ใน
ท้องของมันไปขายทีเดยีวไมด่ีกว่าหรอื”  

เมื่อความเหน็ตรงกัน ชาวนาจึงฆ่าห่านแต่เมื่อผ่าท้องดกูลับพบว่าภายในทอ้งห่านมีแต่ความ
ว่างเปล่า 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  โลภนักมักลาภหาย 

ลากับเงา 
ชายหนุ่มคนหนึ่งตกลงเช่าลาตัวหนึ่ง เพื่อขี่เดินทางข้ามทอ้งถิ่นอนัทุรกันดารและแห้งแล้ง  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 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
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ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ 
  )ทํานองเพลงกินขา้วกับน้ําพริก( 

ก๋วยเตี๋ยวบะหมี ่)ซ้ํา( แกงกะหรี่ใสม่ัน  
ขนมจนีทอดมัน  )ซ้ํา(  เนื้อสเต็กสต ู
แกงเนื้อแกงหมูแกงไก ่  แกงใส่พริกไทยโอ้โฮ 
กะทิแกงไทย  หวานมัน   ช่วยดับความฝันดารา 

เด็กไทยไม่กินหวาน 
เด็กไทยเราไม่กนิหวาน      ปริมาณน้ําตาล       จะเกินความจําเป็น 
กินผักสด  กับเนื้อนมไข ่    โปรตีนก็มากมาย        วิตามินก็จาํเป็น 
ให้พลังงานด ี  มีคุณประโยชน์      ไมม่ีโทษและโรคภัย     ร่างกายแข็งแรง  

เกม 
เช้ือโรคติดต่อ 

วิธีเล่น   1.  เขียนวงกลมรัศมีพอสมควร ให้คนอยูใ่นวงกลมหลบคนที่วิ่งรอบ ๆ วงได ้
2. ให้ลูกเสือคนหนึ่งเป็นเชื่อโรค วิ่งรอบ ๆ วงกลม
3. ลูกเสือทีอ่ยู่ในวงกลม อย่าให้เชื้อโรคแตะถูกตัวได้ ใครถูกแตะต้องออกไปเป็นเชื้อโรค

เรียงตัวอักษร 
วิธีเล่น   1.  แบ่งลูกเสอืเป็นหมู่ แจกบัตรอักษรให้หมู่ละ 1 ชดุ 

2. ให้ลูกเสอืแข่งขนักันเรยีงบัตรอักษร ให้เป็นข้อความว่า “ทําดีที่สุด” หมู่ใดเรยีงเสร็จก่อน
และ  ถูกต้องถือว่าชนะ

เรือกรรเชียง 
วิธีเล่น ให้แต่ละหมู่ยืนคล่อมไม้พลอง ให้คนหน้าสุดหันหน้าเข้าหาคนอื่น ๆ ให้ทุกคนจับไม้พลองไว้ 
การเคลื่อนที่ เคลื่อนถอยหลัง คนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหัวแถวเป็นคนถือท้าย หมู่ใดถึงเส้นชัย
ก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย   เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลอืกวิธีออกกาํลังกายตามวัยและความถนัดของตนได้ 

2. เนื้อหา
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เด็กโลภ 
เด็กชายคนหนึ่งอยากกินลูกเกาลัดมาก จึงล้วงมือลงไปในโถ แล้วกอบลูกเกาลัดจนเต็มกํามือ

และไม่สามารถเอามือออกจาก ปากโถแคบๆ ได้เด็กชายจึงร้องไห้อยู่อย่างนั้นเพราะไม่ยอมปล่อยลูก
เกาลัด ออกจากมือเมื่อผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเข้าจึงว่า "ทําไมไม่ปล่อยลูกเกาลัดในมือเสียก่อน 
ถ้าล้วงหยิบเกาลัด ทีละลูกเดียว ก็สามารถหยิบกินได้จนอิ่มเหมือนกัน มือก็ไม่ติด ปากโถด้วย" 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ได้ทีละน้อย ก็สามารถเก็บให้เป็นมากได้ 

ห่านออกไข่เป็นทองคํา 
เช้าวันหนึ่งชาวนาเดินเข้าไปในเล้า เห็นห่านที่เลี้ยงไว้ออกไข่เป็นทองคําสวยงามมาก ก็รู้สึกดี

ใจและตื่นเต้น รีบนําไข่ไปให้ภรรยาดู ทั้งสองตกลงใจนําไข่ทองคําไปขายจึงก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่ง
เพียงพอที่จะใช้จ่ายในครอบครัวและซื้อสิ่งของที่ต้องการ วันต่อมาแม่ห่านตัวเดิมก็ออกไข่เป็นทองคํา
อีก สองสามีภรรยาต่างดีอกดีใจที่มีห่านวิเศษไว้ในครอบครอง ทุกเช้าจึงเก็บไข่ห่านทองคําไปขายจนมี
ฐานะร่ํารวยขึ้น  ด้วยความโลภทั้งสองคนจึงปรึกษากันว่า  

“เราจะมัวเก็บไขห่่านทองคําไปขายวันละฟองอยู่ทําไม สู้จับห่านมาฆ่านําทองทั้งหมดที่มอียู่ใน
ท้องของมันไปขายทีเดยีวไมด่ีกว่าหรอื”  

เมื่อความเหน็ตรงกัน ชาวนาจึงฆ่าห่านแต่เมื่อผ่าท้องดกูลับพบว่าภายในทอ้งห่านมีแต่ความ
ว่างเปล่า 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  โลภนักมักลาภหาย 

ลากับเงา 
ชายหนุ่มคนหนึ่งตกลงเช่าลาตัวหนึ่ง เพื่อขี่เดินทางข้ามทอ้งถิ่นอนัทุรกันดารและแห้งแล้ง  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 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
142

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 149 
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3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  เกม 
3.2  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1(  หมู่ลูกเสือนัง่ล้อมวงพูดคยุแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่อไปนี ้และสรุปผลการพูดคุย 
ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
- ทําไมลกูเสือจึงต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางกายของตนเองให้แข็งแรงขึน้ 
- การออกกําลงักายมีประโยชน์ต่อสขุภาพของลกูเสืออย่างไร 
- สมาชิกแต่ละคนมคีวามสนใจในการออกกําลังกายชนิดใดบา้งเพราะอะไร 

2(  สุ่มให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานหมู่ละ 1 ประเด็น และให้หมู่อื่นเพิ่มเติม ผู้กํากับลูกเสือ 
นําอภิปรายซักถาม และสรุป 

3(  ผู้กํากับลูกเสือรวบรวม จัดกลุ่มการออกกําลังกายประเภทต่าง ๆ ที่ลูกเสือสนใจ และ 
 ให้ลูกเสือได้เลือกออกกําลังกายตามที่ตนเองทําได้จริง  ๆ เหมาะสมกับวัยและ

ปลอดภัย โดยมีการบันทึกสะสมแต้มการออกกําลังกาย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ติดตามผลการออกกําลังกายของลกูเสือตอ่เนื่อง 
5.2  บันทึกสะสมแตม้การออกกําลังกาย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ถึงความสาํคัญของการออกกาํลังกาย 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
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1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย   เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลอืกวิธีออกกาํลังกายตามวัยและความถนัดของตนได้ 

2. เนื้อหา
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เพลง 
ออกกําลังกาย 

ออกกําลังด้วยการร้องราํ  ทาํเพลง   ให้ครื้นเครง  เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
รําร้องกันไป  ไม่มหีม่นหมองฤทัย    เพราะเราดีใจ  ด้วยการร้องรําทําเพลง 

กระโดด 

กระโดด  กระโดด  กระโดด  กระโดดใหพ้ร้อมเพรียงกัน 
กระโดด  เพื่อสร้างพลัง     กําลังใหก้ับพวกเรา    
ลา   ลั้นล่า   ลาลัน้ลา      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 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คนตาบอดกับลูกสุนัขป่า 

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีคนตาบอดอยากได้สุนัขไว้ในการนําทาง มีคนนําลูกสุนัขปูาตัวหนึ่ง
มามอบให้ คนตาบอดใช้มือลูกคลําสัมผัสไปทั่วตัวแล้วจึงรําพึงว่า “เราไม่แน่ใจหรอกว่ามันเป็นลูกสุนัขบ้าน
หรือลูกสุนัขปูา แต่มั่นใจได้เลยว่า ไม่อาจไว้ใจมันได้ หากปล่อยให้เข้าไปอยู่ในฝูงแกะ 
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3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  เกม 
3.2  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1(  หมู่ลูกเสือนัง่ล้อมวงพูดคยุแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่อไปนี ้และสรุปผลการพูดคุย 
ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
- ทําไมลกูเสือจึงต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางกายของตนเองให้แข็งแรงขึน้ 
- การออกกําลงักายมีประโยชน์ต่อสขุภาพของลกูเสืออย่างไร 
- สมาชิกแต่ละคนมคีวามสนใจในการออกกําลังกายชนิดใดบา้งเพราะอะไร 

2(  สุ่มให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานหมู่ละ 1 ประเด็น และให้หมู่อื่นเพิ่มเติม ผู้กํากับลูกเสือ 
นําอภิปรายซักถาม และสรุป 

3(  ผู้กํากับลูกเสือรวบรวม จัดกลุ่มการออกกําลังกายประเภทต่าง ๆ ที่ลูกเสือสนใจ และ 
 ให้ลูกเสือได้เลือกออกกําลังกายตามที่ตนเองทําได้จริง  ๆ เหมาะสมกับวัยและ

ปลอดภัย โดยมีการบันทึกสะสมแต้มการออกกําลังกาย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ติดตามผลการออกกําลังกายของลกูเสือตอ่เนื่อง 
5.2  บันทึกสะสมแตม้การออกกําลังกาย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ถึงความสาํคัญของการออกกาํลังกาย 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
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การออกกําลงักายที่สร้างเสริมสขุภาพและสมรรถนะทางกาย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  เกม 
3.2  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1(  หมู่ลูกเสือนัง่ล้อมวงพูดคยุแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่อไปนี ้และสรุปผลการพูดคุย 
ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
- ทําไมลกูเสือจึงต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางกายของตนเองให้แข็งแรงขึน้ 
- การออกกําลงักายมีประโยชน์ต่อสขุภาพของลกูเสืออย่างไร 
- สมาชิกแต่ละคนมคีวามสนใจในการออกกําลังกายชนิดใดบา้งเพราะอะไร 

2(  สุ่มให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานหมู่ละ 1 ประเด็น และให้หมู่อื่นเพิ่มเติม ผู้กํากับลูกเสือ 
นําอภิปรายซักถาม และสรุป 

3(  ผู้กํากับลูกเสือรวบรวม จัดกลุ่มการออกกําลังกายประเภทต่าง ๆ ที่ลูกเสือสนใจ และ 
 ให้ลูกเสือได้เลือกออกกําลังกายตามที่ตนเองทําได้จริง  ๆ เหมาะสมกับวัยและ

ปลอดภัย โดยมีการบันทึกสะสมแต้มการออกกําลังกาย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ติดตามผลการออกกําลังกายของลกูเสือตอ่เนื่อง 
5.2  บันทึกสะสมแตม้การออกกําลังกาย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ถึงความสาํคัญของการออกกาํลังกาย 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
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1. ความพอเพียง
2. ซื่อสัตย์ สจุริต
3. ความรับผิดชอบ
4. กตัญํู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24   เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย   เวลา   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลอืกวิธีออกกาํลังกายตามวัยและความถนัดของตนได้ 

2. เนื้อหา
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เพลง 
ออกกําลังกาย 

ออกกําลังด้วยการร้องราํ  ทาํเพลง   ให้ครื้นเครง  เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
รําร้องกันไป  ไม่มหีม่นหมองฤทัย    เพราะเราดีใจ  ด้วยการร้องรําทําเพลง 

กระโดด 

กระโดด  กระโดด  กระโดด  กระโดดใหพ้ร้อมเพรียงกัน 
กระโดด  เพื่อสร้างพลัง     กําลังใหก้ับพวกเรา    
ลา   ลั้นล่า   ลาลัน้ลา      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 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คนตาบอดกับลูกสุนัขป่า 

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีคนตาบอดอยากได้สุนัขไว้ในการนําทาง มีคนนําลูกสุนัขปูาตัวหนึ่ง
มามอบให้ คนตาบอดใช้มือลูกคลําสัมผัสไปทั่วตัวแล้วจึงรําพึงว่า “เราไม่แน่ใจหรอกว่ามันเป็นลูกสุนัขบ้าน
หรือลูกสุนัขปูา แต่มั่นใจได้เลยว่า ไม่อาจไว้ใจมันได้ หากปล่อยให้เข้าไปอยู่ในฝูงแกะ 
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การออกกําลงักายที่สร้างเสริมสขุภาพและสมรรถนะทางกาย 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  เกม 
3.2  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม
4.1  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
4.2  เพลง หรือเกม 
4.3  กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1(  หมู่ลูกเสือนัง่ล้อมวงพูดคยุแลกเปลี่ยนกันในประเด็นต่อไปนี ้และสรุปผลการพูดคุย 
ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 
- ทําไมลกูเสือจึงต้องเสริมสร้างสมรรถนะทางกายของตนเองให้แข็งแรงขึน้ 
- การออกกําลงักายมีประโยชน์ต่อสขุภาพของลกูเสืออย่างไร 
- สมาชิกแต่ละคนมคีวามสนใจในการออกกําลังกายชนิดใดบา้งเพราะอะไร 

2(  สุ่มให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานหมู่ละ 1 ประเด็น และให้หมู่อื่นเพิ่มเติม ผู้กํากับลูกเสือ 
นําอภิปรายซักถาม และสรุป 

3(  ผู้กํากับลูกเสือรวบรวม จัดกลุ่มการออกกําลังกายประเภทต่าง ๆ ที่ลูกเสือสนใจ และ 
 ให้ลูกเสือได้เลือกออกกําลังกายตามที่ตนเองทําได้จริง  ๆ เหมาะสมกับวัยและ

ปลอดภัย โดยมีการบันทึกสะสมแต้มการออกกําลังกาย ตามระยะเวลาที่กําหนด 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอืเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5  พิธีปิดประชุมกอง )นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  ติดตามผลการออกกําลังกายของลกูเสือตอ่เนื่อง 
5.2  บันทึกสะสมแตม้การออกกําลังกาย 

6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ถึงความสาํคัญของการออกกาํลังกาย 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 

ภำคผนวกประกอบแผนกำรจดักิจกรรมท่ี 24
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไมด่ีย่อมแสดงธาตุแท้ออกมาถ้าขาดการควบคมุ 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ความพอเพยีง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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เพลง 
ออกกําลังกาย 

ออกกําลังด้วยการร้องราํ  ทาํเพลง   ให้ครื้นเครง  เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
รําร้องกันไป  ไม่มหีม่นหมองฤทัย    เพราะเราดีใจ  ด้วยการร้องรําทําเพลง 

กระโดด 

กระโดด  กระโดด  กระโดด  กระโดดใหพ้ร้อมเพรียงกัน 
กระโดด  เพื่อสร้างพลัง     กําลังใหก้ับพวกเรา    
ลา   ลั้นล่า   ลาลัน้ลา      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 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คนตาบอดกับลูกสุนัขป่า 

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีคนตาบอดอยากได้สุนัขไว้ในการนําทาง มีคนนําลูกสุนัขปูาตัวหนึ่ง
มามอบให้ คนตาบอดใช้มือลูกคลําสัมผัสไปทั่วตัวแล้วจึงรําพึงว่า “เราไม่แน่ใจหรอกว่ามันเป็นลูกสุนัขบ้าน
หรือลูกสุนัขปูา แต่มั่นใจได้เลยว่า ไม่อาจไว้ใจมันได้ หากปล่อยให้เข้าไปอยู่ในฝูงแกะ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   น้ําดื่มสะอาดและปลอดภัย   เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลอืกดืม่น้ําทีส่ะอาด และปลอดภัยได ้

2. เนื้อหา
น้ําดื่มที่สะอาดและปลอดภยั 

3. ส่ือ วัสดุอุปกรณ์
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  เกม 
3.2  แบบงาน 
3.3  ใบความรู ้
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
     )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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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนไมด่ีย่อมแสดงธาตุแท้ออกมาถ้าขาดการควบคมุ 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ความพอเพยีง
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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เพลง 
ออกกําลังกาย 

ออกกําลังด้วยการร้องราํ  ทาํเพลง   ให้ครื้นเครง  เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
รําร้องกันไป  ไม่มหีม่นหมองฤทัย    เพราะเราดีใจ  ด้วยการร้องรําทําเพลง 

กระโดด 

กระโดด  กระโดด  กระโดด  กระโดดใหพ้ร้อมเพรียงกัน 
กระโดด  เพื่อสร้างพลัง     กําลังใหก้ับพวกเรา    
ลา   ลั้นล่า   ลาลัน้ลา      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 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์

คนตาบอดกับลูกสุนัขป่า 

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีคนตาบอดอยากได้สุนัขไว้ในการนําทาง มีคนนําลูกสุนัขปูาตัวหนึ่ง
มามอบให้ คนตาบอดใช้มือลูกคลําสัมผัสไปทั่วตัวแล้วจึงรําพึงว่า “เราไม่แน่ใจหรอกว่ามันเป็นลูกสุนัขบ้าน
หรือลูกสุนัขปูา แต่มั่นใจได้เลยว่า ไม่อาจไว้ใจมันได้ หากปล่อยให้เข้าไปอยู่ในฝูงแกะ 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 5   กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25   น้ําดื่มสะอาดและปลอดภัย   เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
ลูกเสือสามารถเลอืกดืม่น้ําทีส่ะอาด และปลอดภัยได ้

2. เนื้อหา
น้ําดื่มที่สะอาดและปลอดภยั 

3. ส่ือ วัสดุอุปกรณ์
3.1  แผนภูมิเพลง 
3.2  เกม 
3.2  แบบงาน 
3.3  ใบความรู ้
3.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1(  พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก( 
2(  เพลง หรือเกม 
3(  กิจกรรมตามจดุประสงค์การเรียนรู้ 
     )1(  ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ออกสํารวจแหล่งน้ําดื่มในโรงเรียน โดย

ใช้แบบสํารวจ ดังนี้ 
- ความสะอาดของแหล่งน้ําดื่ม  
- ตู้กดน้ําหรือตู้น้ําเหยียบมีการทําความสะอาดบ่อยแค่ไหน  
- แหล่งน้ําดื่มมีเพียงพอหรือไม่   
- ความสะอาดของแหล่งน้ําดื่มและน้ําดื่มที่ร้านค้าอาหารนํามาบริการ  
- มีการเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อส่งตรวจคุณภาพน้ําดื่มหรือไม่ ฯลฯ   

   )2(  ผู้กํากับลูกเสือเรียกรวมกอง ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผลการสํารวจทีละหมู่ 
 )3(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือรวบรวมผลการสํารวจ และวางแผนดําเนินการแก้ไขในส่วนท่ี

ลูกเสือดําเนินการได้เอง และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการในส่วนที่เหลือ เช่น การเก็บ
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ตัวอย่างน้ําส่งตรวจตามมาตรฐานของกรมอนามัย การแก้ไขแหล่งน้ําดื่มที่ชํารุด
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 หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      )1(  ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ดําเนินการแก้ไขในส่วนที่ลูกเสือ 

ดําเนินการได้เอง เช่นการทําความสะอาดแหล่งน้ําดื่ม ถ้วยน้ําดื่ม การรณรงค์ให้ 
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เป็นต้น 

  )2(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันติดตามผลการตรวจคุณภาพน้ําดื่ม และการแก้ไข 
จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

     )3(  ผู้กํากับลูกเสือเรียกรวมกอง ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ 
4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5(  พิธีปิดประชุมกอง  )นัดหมาย ตรวจเครือ่งแบบ ชักธงลง เลิก( 

5. การประเมินผล
5.1  สังเกตความร่วมมอืในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2  สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

6.องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์ตระหนกัรู้ถึงความสาํคัญของน้าํดื่มที่สะอาด และ

ปลอดภัย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 

เพลง 
น้ํา 

แสงแดดแผดร้อน   น้ํากลายเป็นไอ   ลอยไปสู่ทอ้งฟาฺ   
รวมกันเป็นเมฆา  ตกมาเป็นฝนฉ่ําใจ  ฮื้อ  ฮือ ฮือ ฮือ 
ฝนพรมผืนปูา    กลายมาเป็นลําธาร    รวมกันเป็นแม่น้าํ  
ไหลลงสู่ทะเล     ฮื้อ  ฮือ ฮือ ฮือ   )ร้องซ้ํา(  จบ 

น้ําดี 

น้ําดีๆนั้นเรากม็ีมากมาย  ถ้าไม่รักษาไว้น้าํก็เสยีได้เสียดี 
ไปซื้อกนิราคาก็แพงหูฉี ่ น้ําดื่มตอนนี้ราคาแพงกว่าน้าํมัน 
หากรู้วิธีกกัเก็บน้าํฝน   ลูกเสือทกุคนประหยัดเงนิทันท ี
เอาน้ําเสียมาทําเป็นน้ําดี   ทํายากทําเยน็แถมยังไมค่่อยสะอาดซิ 
เราต้องหาวิธ ี  .....เก็บกักรักษาน้ําดีเอย......)จบ( 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
แพะอยากกินน้ํา 

กาลครั้งหนึ่ง  นานมาแล้วมีแพะตัวหนึ่งเดินมาที่บ่อน้ํา เมื่อชะโงกหน้าลงไปก็เห็น สุนัขจิ้งจอก
ตัวหนึ่งอยู่ในบ่อ จึงเอ่ยถามว่า “เพื่อนเอ๋ย บ่อนี้น้ําลึกมากหรือไม่” สุนัขจิ้งจอกซึ่งพลัดตกลงมาในบ่อ 

แล้วหาทางขึ้นไปไม่ได้ จึงโปฺปดออกไปด้วยความเจ้าเล่ห์ว่า “ไม่ลึกเลยเพื่อนเอ๋ย น้ําในบ่อนี้ก็
ใสและเย็นชื่นใจดีจริง ๆ เจ้าลงมากินน้ําเถิด” แพะไม่ทันคิดให้รอบคอบก็รีบกระโดดลงไปในบ่อทันที
สุนัขจิ้งจอกจึงเหยียบเขาแพะแล้วปีนขึ้นมาที่ปากบ่อได้สําเร็จ แล้วก็หันมาหัวเราะเยาะในความโง่เขลา
เบาปัญญาของแพะ ก่อนจากไป  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ก่อนที่จะเชื่อสิ่งใดหรือเชื่อใคร ใหค้ิดพจิารณาให้รอบคอบกอ่น 
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ตัวอย่างน้ําส่งตรวจตามมาตรฐานของกรมอนามัย การแก้ไขแหล่งน้ําดื่มที่ชํารุด
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 หรอืเกม 
 3(  กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
      )1(  ผู้กํากับลูกเสือแบ่งงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ดําเนินการแก้ไขในส่วนที่ลูกเสือ 

ดําเนินการได้เอง เช่นการทําความสะอาดแหล่งน้ําดื่ม ถ้วยน้ําดื่ม การรณรงค์ให้ 
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เป็นต้น 

  )2(  ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันติดตามผลการตรวจคุณภาพน้ําดื่ม และการแก้ไข 
จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

     )3(  ผู้กํากับลูกเสือเรียกรวมกอง ผู้กํากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ 
4(  ผู้กํากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
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การดื่มน้ํา 
ดื่มได้ทั้งน้ําเย็น น้ําร้อน หรือน้ําอุณหภูมิปกติ ไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นหลักการง่ายๆ คือ น้ํา

เย็น ควรดื่มเวลาออกกําลังกาย จะดูดซึมเร็ว แต่มีข้อห้ามในผู้หญิงที่มีประจําเดือน ไม่ควรดื่มน้ําเย็น 
เพราะจะยิ่งทําให้ปวดท้องมากขึ้น 

ส่วนน้ําอุ่น ควรดื่มเพื่อกระตุ้นลําไส้ ทําให้ลําไส้บีบตัวดี เช่น เวลาท้องเสีย เจ็บคอ เป็นหวัด
สําหรับเรื่องที่หลายคนสงสยัว่า 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 การดื่มน้าํเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมทีไ่ด้ 
1. ความพอเพียง
2. ความรับผิดชอบ
3. กตัญํู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบงาน 
แบบสํารวจ 

หมู่ลูกเสอืร่วมกนัสํารวจแหล่งน้ําดืม่ตามที่ได้รบัมอบหมาย  โดยใช้แบบสํารวจด้านลา่งนี้ 

1. ตําแหน่งที่สํารวจ
....................................................................................................................................... 
2. ข้อมูลที่สํารวจ

หัวข้อการสํารวจ ผลการสํารวจ 
2.1  สภาพของแหล่งน้ําดืม่ 
ที่พบ และความสะอาด 

2.2 ผู้รับผิดชอบทําความสะอาด
และความถี่ในการทําความ
สะอาด 

2.3 ความเพียงพอของแหลง่น้ํา
ดื่ม 

2.4 สัมภาษณ์ความต้องการให้
ปรับปรุงของนักเรียนที่มาดื่มน้ํา 

2.5 เก็บตัวอย่างน้ําส่งตรวจ
คุณภาพหรือไม ่

2.6 หมายเหต ุ
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ใบความรู้ 
น้ําดื่ม 

ชนิดของน้ําดื่ม 
1) น้ําประปาดืม่ได้

ปัจจุบันน้ําประปาของการประปานครหลวงผ่านการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
ตามมาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก จึงดื่มได้อย่างปลอดภัยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัระบบเดินท่อประปา ท่อ
เหล็กมีอายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี ที่ปลอดภัยคือท่อพลาสติกเพราะไม่เป็นสนิมการต้มน้ําประปาจะช่วยฆ่า
เชื้อโรค ลดความกระด้างและลดกลิ่นคลอรีนได้ด้วย ส่วนการกรองจะขึ้นอยู่กับตัวกรองที่เลือกใช้ บาง
บ้านอาจใช้ตัวกรองถ่าน)Activated carbon( และเรซิน )Resin( ซึ่งก็สะอาดเพียงพอใกล้เคียงน้ําดื่ม
บรรจุขวดเว้นแต่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือโอโซน 

แหล่งน้ําประปาปลายท่อสําหรับดื่ม เช่น ท่อประปา ต้องไม่เป็นสนิมหรือมีรอยแตกรั่ว เพราะสิ่ง
สกปรกจะปนเปื้อนง่าย นอกจากนี้ควรต้องรักษาความสะอาด ก๊อกน้ํา ตู้กดน้ํา ตู้น้ําพุถ้วยสําหรับดื่มน้ํา 
และบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ 

2) น้ําฝนที่กักเก็บไว้ตามบ่อหรือถังเก็บน้ํา
จําเป็นต้องตรวจสภาพแหล่งเก็บน้ําฝนซึ่งอาจมีฝุูนผงหรือใบไม้ปนเป้ือนลงไปได้  เช่น ฝา

อาจปิดไม่สนิท แตกร้าว และท่อที่ต่อออกมาสําหรับดื่มไม่ควรเป็นสนิม ไม่แตกร้าว ถ้วยน้ําดื่มและ
สภาพแวดล้อมต้องสะอาดเช่นกัน 

3) น้ําดื่มบรรจุขวด
ได้มาจากแหล่งน้ําบาดาลและน้ําประปาผ่านการกรองชั้นถ่านเพื่อดูดกลิ่นและผ่านสาร

เรซินเพื่อลดความกระด้างขั้นตอนสุดท้ายคือการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเป้ือนในน้ําด้วยการผ่านแสง
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 
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
            เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค แม้จะเป็นเพียงน้ําดื่มธรรมดา ๆ ก็ควรอ่านฉลากก่อนซื้อ
โดยสังเกตรายละเอียด เช่นชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ และต้องมีเครื่องหมาย อย.พร้อมเลข
ทะเบียน 13 หลักนอกจากนี้ควรให้ความสําคญักับภาชนะที่บรรจุน้ําดืม่ ต้องสะอาด ไม่รั่วซึมฝาปิดผนึก
ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ หากเป็นน้ําชนิดถังขนาดใหญ่ )แกลลอน(ควรตรวจสอบฉลากพลาสติกที่รัดปาก
ถังตามรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น และควรสังเกตลักษณะของน้ําต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน กลิ่น หรือ
รสชาติที่ผิดปกติอีกด้วย  
           อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นการผลิตน้ําดื่มที่น่าสงสัยว่าจะไม่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือไม่ผ่าน 
การพิจารณาอนุญาตจาก อย. ควรแจ้งร้องเรียนท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 -2590-7354 – 5 หรือ ทาง
จดหมายท่ี    ตู้ ปณ. 52 ปทจ. นนทบุรี 11000 สําหรับในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้นหรือสาธารณสุขอําเภอ และเบอร์คุ้มครองผู้บริโภค  
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ใบความรู้ 
น้ําดื่ม 

ชนิดของน้ําดื่ม 
1) น้ําประปาดืม่ได้

ปัจจุบันน้ําประปาของการประปานครหลวงผ่านการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
ตามมาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก จึงดื่มได้อย่างปลอดภัยแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัระบบเดินท่อประปา ท่อ
เหล็กมีอายุใช้งานไม่เกิน 5 ปี ที่ปลอดภัยคือท่อพลาสติกเพราะไม่เป็นสนิมการต้มน้ําประปาจะช่วยฆ่า
เชื้อโรค ลดความกระด้างและลดกลิ่นคลอรีนได้ด้วย ส่วนการกรองจะขึ้นอยู่กับตัวกรองที่เลือกใช้ บาง
บ้านอาจใช้ตัวกรองถ่าน)Activated carbon( และเรซิน )Resin( ซึ่งก็สะอาดเพียงพอใกล้เคียงน้ําดื่ม
บรรจุขวดเว้นแต่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลตหรือโอโซน 

แหล่งน้ําประปาปลายท่อสําหรับดื่ม เช่น ท่อประปา ต้องไม่เป็นสนิมหรือมีรอยแตกรั่ว เพราะสิ่ง
สกปรกจะปนเปื้อนง่าย นอกจากนี้ควรต้องรักษาความสะอาด ก๊อกน้ํา ตู้กดน้ํา ตู้น้ําพุถ้วยสําหรับดื่มน้ํา 
และบริเวณโดยรอบอยู่เสมอ 

2) น้ําฝนที่กักเก็บไว้ตามบ่อหรือถังเก็บน้ํา
จําเป็นต้องตรวจสภาพแหล่งเก็บน้ําฝนซึ่งอาจมีฝุูนผงหรือใบไม้ปนเป้ือนลงไปได้  เช่น ฝา

อาจปิดไม่สนิท แตกร้าว และท่อที่ต่อออกมาสําหรับดื่มไม่ควรเป็นสนิม ไม่แตกร้าว ถ้วยน้ําดื่มและ
สภาพแวดล้อมต้องสะอาดเช่นกัน 

3) น้ําดื่มบรรจุขวด
ได้มาจากแหล่งน้ําบาดาลและน้ําประปาผ่านการกรองชั้นถ่านเพื่อดูดกลิ่นและผ่านสาร

เรซินเพื่อลดความกระด้างขั้นตอนสุดท้ายคือการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเป้ือนในน้ําด้วยการผ่านแสง
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 
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์น้ําดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
            เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค แม้จะเป็นเพียงน้ําดื่มธรรมดา ๆ ก็ควรอ่านฉลากก่อนซื้อ
โดยสังเกตรายละเอียด เช่นชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ และต้องมีเครื่องหมาย อย.พร้อมเลข
ทะเบียน 13 หลักนอกจากนี้ควรให้ความสําคญักับภาชนะที่บรรจุน้ําดืม่ 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 สําหรับในส่วนภูมิภาคสามารถแจ้งได้ที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนั้นหรือสาธารณสุขอําเภอ และเบอร์คุ้มครองผู้บริโภค  
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 6   ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26   การประเมินผล   เวลา   2   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1  เพื่อให้ลกูเสือเข้าใจการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกจิกรรม 
1.2  เพื่อให้ลกูเสือเข้าใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสอืได้รับการพัฒนา 
1.3  เตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธีการของผู้กาํกับกองลูกเสอื 

2. เนื้อหา
2.1  เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ .ศ.  2551 
2.2  การประเมินพฤตกิรรมทักษะชีวิต 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  Flow Chart การประเมินเพื่อตดัสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสอืและจบการศึกษา 
3.2  แบบประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลกูเสือ 
3.3  แบบประเมินตนเองของลูกเสอืประจําปีการศึกษา 
3.4  ใบความรู ้

4. กิจกรรม
4.1  ผู้กํากับลูกเสอือธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามทีห่ลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 กําหนดเพือ่ตดัสินการจบการศึกษา 
4.2  ผู้กํากับลูกเสอือธิบายถึงพฤติกรรมของลูกเสือที่ได้รับการเสรมิสร้างทกัษะชีวิตผ่าน

กิจกรรมลกูเสือ 
4.3  ลูกเสอืประเมินความพร้อมของตนเองเพื่อรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองใน

ส่วนที่ไมม่ั่นใจ 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือกําหนดข้อตกลงร่วมกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5  ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายและดําเนนิการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1  จากผลการประเมนิตนเองของลูกเสือ 
5.2  สังเกตความมั่นใจและการยนืยันความพรอ้มของลูกเสอื 
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ส่วนที่ไมม่ั่นใจ 
4.4  ผู้กํากับลูกเสอืและลูกเสือกําหนดข้อตกลงร่วมกันถึงช่วงเวลาการประเมนิ 
4.5  ผู้กํากับลูกเสอืนัดหมายและดําเนนิการประเมิน 

5. การประเมินผล
5.1  จากผลการประเมนิตนเองของลูกเสือ 
5.2  สังเกตความมั่นใจและการยนืยันความพรอ้มของลูกเสอื 

160 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ .ศ . 2551

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลูกเสือ 

ผลการประเมิน 

จัดกิจกรรม 
ตามคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ี

เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่าน 

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

ผ่าน 
ผ่าน 

- ซ่อมเสริม 
- พัฒนาซ้ า 

ผู้ก ากับประเมินผลเรียนของ
ลูกเสือท่ีร่วมกิจกรรม 

รับเครื่องหมายช้ันลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
154 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 161 
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การ
ที่ รายการที่รับการประเมิน 

เกณฑ์ที่
สถานศึกษา

กําหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 ร่วมกิจกรรมวันสาํคัญ
 - วันสถาปนาลกูเสือ 
 - วันถวายราชสดดุ ี
 - วันพ่อแหง่ชาต ิ
 - วันแม่แห่งชาต ิ
 - วันต้านยาเสพตดิ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอ์ื่น ๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูค่่ายพักแรม 

30 ชั่วโมง/ปี 

1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
2 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 

2 2. มีผลงาน  /ชิ้นงานจากการเรียนรู้
กิจกรรมลกูเสือ 
    2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร้างสรรค ์
    2.3 อื่น ๆ เช่น รายงานฯ 

1 รายการ/ปี 
1 รายการ/ปี 
1 รายการ/ปี 

3 3. มีความพรอ้มเข้ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 

3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5ุุุุุุุุุุุุ.. 

ผ่านและพร้อม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
  ฉันมั่นใจว่าผ่านแนน่อน    ฉันพอจะมคีวามพร้อมรับประเมิน  
  ฉันยังไม่พรอ้มรับการประเมิน   ต้องการความช่วยเหลือจากผู้กํากับลูกเสอื 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือสามัญ 
ช่ือลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ช้ัน................. ปีการศกึษา............. 

พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
2. ลูกเสือร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได้
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพ ไม่ดืม่น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไม่

รับประทาน    ขนมหวานเป็นประจํา 

5. ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร้างสัมพนัธภาพ

และการสื่อสารไมก่้าวร้าวรุนแรง
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรอืใหค้วามช่วยเหลอืผู้อื่น
8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิตดหีากได้
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
บางเรื่อง 

จึงจะมีทกัษะชีวิตที่ด ี
)เสี่ยงนะเนี่ย( 

ไม่แน่ใจชีวิต 
)มีปัญหาแล้วนะ( 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1(  .................................................................................................................................................. 
2(  .................................................................................................................................................. 
3(  ................................................................................................................................................... 
4(  ................................................................................................................................................... 

162 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือสามัญ 
ช่ือลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ช้ัน................. ปีการศกึษา............. 

พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
2. ลูกเสือร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได้
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพ ไม่ดืม่น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไม่

รับประทาน    ขนมหวานเป็นประจํา 

5. ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร้างสัมพนัธภาพ

และการสื่อสารไมก่้าวร้าวรุนแรง
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรอืใหค้วามช่วยเหลอืผู้อื่น
8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิตดหีากได้
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
บางเรื่อง 

จึงจะมีทกัษะชีวิตที่ด ี
)เสี่ยงนะเนี่ย( 

ไม่แน่ใจชีวิต 
)มีปัญหาแล้วนะ( 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1(  .................................................................................................................................................. 
2(  .................................................................................................................................................. 
3(  ................................................................................................................................................... 
4(  ................................................................................................................................................... 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
155คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 161 

แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจําปีการศึกษา...................................... 
ช่ือลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ช้ัน................. ปีการศึกษา.............. 

การ
ที่ รายการที่รับการประเมิน 

เกณฑ์ที่
สถานศึกษา

กําหนด 

การประเมินตนเอง ข้อคิดเห็น 
ครบ/
ผ่าน 

ไม่ครบ/
ไม่ผ่าน การพัฒนา 

1 1. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
1.2 ร่วมกิจกรรมวันสาํคัญ
 - วันสถาปนาลกูเสือ 
 - วันถวายราชสดดุ ี
 - วันพ่อแหง่ชาต ิ
 - วันแม่แห่งชาต ิ
 - วันต้านยาเสพตดิ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนอ์ื่น ๆ 
 - กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี 

    1.3 เดินทางไกล/ อยูค่่ายพักแรม 

30 ชั่วโมง/ปี 

1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 
2 ครั้ง / ปี 
1 ครั้ง / ปี 

2 2. มีผลงาน  /ชิ้นงานจากการเรียนรู้
กิจกรรมลกูเสือ 
    2.1 ผลงานการบริการ 
    2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิสร้างสรรค ์
    2.3 อื่น ๆ เช่น รายงานฯ 

1 รายการ/ปี 
1 รายการ/ปี 
1 รายการ/ปี 

3 3. มีความพรอ้มเข้ารับการทดสอบเพื่อ
รับเครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท
ของลูกเสือ 

3.1............................................. 
    3.2............................................. 
    3.3............................................. 
    3.4............................................. 
    3.5ุุุุุุุุุุุุ.. 

ผ่านและพร้อม 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
  ฉันมั่นใจว่าผ่านแนน่อน    ฉันพอจะมคีวามพร้อมรับประเมิน  
  ฉันยังไม่พรอ้มรับการประเมิน   ต้องการความช่วยเหลือจากผู้กํากับลูกเสอื 
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แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสําหรับผู้กํากับลูกเสือสามัญ 
ช่ือลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ช้ัน................. ปีการศกึษา............. 

พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง 

รายการประเมิน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ลูกเสือมีทกัษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง
2. ลูกเสือร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
3. ลูกเสือช่วยตนเองและครอบครัวได้
4. ลูกเสือไม่มีปัญหาทันตสขุภาพ ไม่ดืม่น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไม่

รับประทาน    ขนมหวานเป็นประจํา 

5. ลูกเสือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และไม่ติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร้างสัมพนัธภาพ

และการสื่อสารไมก่้าวร้าวรุนแรง
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รู้จักแก้ปัญหา หรอืใหค้วามช่วยเหลอืผู้อื่น
8. ลูกเสือมีน้าํหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน

สรุปแบบการประเมินตนเอง 

  

มีทักษะชีวิต 
พร้อมเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภัย 

จะมีทักษะชีวิตดหีากได้
แก้ไขปรับปรุง

พฤติกรรม 

ต้องพัฒนาตนเอง 
บางเรื่อง 

จึงจะมีทกัษะชีวิตที่ด ี
)เสี่ยงนะเนี่ย( 

ไม่แน่ใจชีวิต 
)มีปัญหาแล้วนะ( 

เรื่องที่ฉันจะต้องปรับปรุง 
1(  .................................................................................................................................................. 
2(  .................................................................................................................................................. 
3(  ................................................................................................................................................... 
4(  ................................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ 
ผลการผ่านเกณฑ์ 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง

ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน  รู้จักการเสียสละ  บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและดําเนิน
วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุม้กนัปัญหาสงัคมตามช่วงวัยของลูกเสอื 

การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 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(  ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช ิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 1.4(  ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากําหนด ลูกเสือต้องดําเนินการซ่อมเสริมและ
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ประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2)  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ
จบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกจิกรรมลูกเสือเป็นรายปี เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละ/ รายภาค/ 
สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือและกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม 
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินงานดังกล่าว มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้  
  2.1( กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2( ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
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1.2(  ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน คุณลักษณะ / ชิ้นงาน/

ของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดไว้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

 1.3(  ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ช ิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 

 1.4(  ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ลูกเสือต้องดําเนินการซ่อมเสริมและ
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ประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรดําเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2)  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ 
  การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ
จบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกจิกรรมลูกเสือเป็นรายปี เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละ/ รายภาค/ 
สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือและกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม 
ประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการดําเนินงานดังกล่าว มีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้  
  2.1( กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2( ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็นรายบุคคล 
รายหมู่ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด 
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Flow chart ขั้นตอน 
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน 

จัดกิจกรรมลูกเสือ 
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่

เสริมสร้างทักษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน/ 
ตัดสินผลการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ 
ตามประเภทลูกเสือ 

ซ่อมเสริม 
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4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1  กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2 ระดับ 

คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 
4.2  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผ่าน    หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมี

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  ” ทุกช้ันปีในระดับการศึกษานั้น 
ไม่ผ่าน   หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 

     )หมายเหตุ  การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมการ
ประเมินรวบยอดกิจกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมต่อเนื่องหรือเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมรายปี( 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

  กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั. 
2551. 
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แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ 

 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
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เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ช้ินงาน
4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ผลการประเมิน 

รายงาน / สารสนเทศ 
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ตามประเภทลูกเสือ 

ซ่อมเสริม 
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4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1  กําหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว้ 2 ระดับ 

คือผ่าน และ ไม่ผ่าน 
4.2  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
      ผ่าน    หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมี

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 
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ประเมินรวบยอดกิจกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมต่อเนื่องหรือเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมรายปี( 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 

  กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพช์ุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั. 
2551. 
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคณุลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับลูกเสือโดยรวม คือ 

1( ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
2( ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
3( ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น 
4( เห็นคุณค่าตนเอง 
5( รับผิดชอบต่อสังคม 
6( ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ 
7( ความสามารถในการตัดสนิใจ 
8( ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา 
9( ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
10( ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 

2.2  พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือแต่ละช้ันปี 
1) ลูกเสือสํารอง

)1( มีทักษะในการสังเกตและจดจํา
)2( พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได้
)3( รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
)4( ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล
)5( ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ
)6( พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง
)7( แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
)8( ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ

2) ลูกเสือสามัญ
)1( มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
)2( ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนด์้วยจิตอาสา 
)3( พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
)4( ไม่ดื่มน้าํอัดลม 
)5( ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
)6( ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
)7( รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
)8( มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
)9( รู้จักแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
)10( มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  3)  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
   )1( มีทักษะในการทํากจิกรรมตามความสนใจ 
   )2( มีจิตอาสาทาํประโยชน์/ ไมก่่อความเดอืดรอ้น ใหก้ับครอบครัว สถานศึกษา 
                         ชุมชน สงัคม 
   )3( ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   )4( ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   )5( มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   )6( มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
   )7( มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   )8( มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   )9( มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 
   )10( ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   )1( มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวเอง/ สังคม 
   )2( มีจิตอาสาและบริการ 
   )3( รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 
   )4( ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติของ 
   ตนเอง 
   )5( ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
   )6( มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 
   )7( มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหายตามมา 
   )8( มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
   )9( ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 
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2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคณุลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับลูกเสือโดยรวม คือ 

1( ความสามารถในการคดิวิเคราะห ์
2( ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์ 
3( ความสามารถในการเหน็ใจผู้อื่น 
4( เห็นคุณค่าตนเอง 
5( รับผิดชอบต่อสังคม 
6( ความสามารถในการสื่อสารเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ 
7( ความสามารถในการตัดสนิใจ 
8( ความสามารถในการจัดการแกไ้ขปัญหา 
9( ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
10( ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 

2.2  พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือแต่ละช้ันปี 
1) ลูกเสือสํารอง

)1( มีทักษะในการสังเกตและจดจํา
)2( พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได้
)3( รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
)4( ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดตอ่ตามฤดูกาล
)5( ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนดิ
)6( พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง
)7( แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
)8( ให้ความช่วยเหลอืเพื่อนในภาวะวิกฤติ

2) ลูกเสือสามัญ
)1( มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
)2( ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนด์้วยจิตอาสา 
)3( พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
)4( ไม่ดื่มน้าํอัดลม 
)5( ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
)6( ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
)7( รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
)8( มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
)9( รู้จักแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
)10( มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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  3)  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
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                         ชุมชน สงัคม 
   )3( ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   )4( ร่วมกิจกรรมส่งเสรมิอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   )5( มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
   )6( มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
   )7( มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
   )8( มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   )9( มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอบุัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 
   )10( ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
 
  4) ลูกเสือวิสามัญ 
   )1( มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวเอง/ สังคม 
   )2( มีจิตอาสาและบริการ 
   )3( รู้วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่งทางเพศ 
   )4( ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายตอ่วิถีชีวิตปกติของ 
   ตนเอง 
   )5( ไม่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งเสพติด 
   )6( มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกดิผลเสียตามมา 
   )7( มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกดิผลเสียหายตามมา 
   )8( มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
   )9( ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและกอ่เหตุรุนแรง 
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 7   พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27   พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ 

 และการประดับเครื่องหมายลูกเสือตรี  จํานวน   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อรับรองลูกเสือสาํรองไว้เป็นลกูเสือสามัญอยา่งสมบูรณ์ 

2. เนื้อหา
พิธีเข้าประจํากองลกูเสือสามัญ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  โต๊ะหมู่บูชา )กรณีลูกเสือนับถือศาสนาพุทธทั้งกอง( )ไม่จําเป็นต้องมีโต๊ะหมู่บูชาก็ได้ 

เพราะในพิธีการไม่มีพิธีทางศาสนา อ้างอิงตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้นในบทเรียนที่ 4  เรื่องพิธีการลูกเสือสามัญ(  

3.2  ลูกเสอืเกา่ และลูกเสอืใหม่ 
3.3  เครือ่งหมายลกูเสือตรี เท่าจํานวนลูกเสือใหม่ 

4. กิจกรรม
4.1  จัดเตรยีมสถานที่ในห้องประชุม หรือสนามกลางแจ้งที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสม 
4.2  ผู้กํากับและลูกเสือพร้อมกันในห้องประชุม 
4.3  ผู้กํากับเป็นประธานจดุธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย และถวายสักการแด่พระรูปรัชกาลที่ 6 

ผู้กํากับและลูกเสอืร่วมกันถวายราชสดดุี )ในพธิีการที่อา้งอิง ไมม่ีขัน้ตอนนี้ จึงควรตัดออก( 
4.4  ผู้กํากับกล่าวถึงการได้รับอนุมัตกิารผ่านกจิกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดไว้ และ 
     ตอ้นรับให้เข้าประจํากองลูกเสือพร้อมทัง้ประดับเครื่องหมายลกูเสอืตรี 

4.5  ดําเนินกิจกรรม/พิธกีารเข้าประจํากองลูกเสือสามัญและมอบเครื่องหมายลกูเสือตรีให้กับ 
      ลกูเสือทุกคน 
4.6  ผู้กํากับลูกเสอื และผู้บังคับบัญชาลูกเสอืตลอดจนลกูเสือรุ่นพี่แสดงความชื่นชม )ด้วยการ

สัมผัสมอืแบบลูกเสือ( ยนิดีกับลูกเสือตรีทกุนาย 

5. การประเมินผล
จัดทําสารสนเทศลูกเสือทกุคน 
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กิจกรรมพิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ 

เมื่อลูกเสือสอบได้วิชาลูกเสือตรีแล้ว กองลูกเสือแต่ละกองต้องจัดทําพิธีปฏิญาณตัวขึ้นเพื่อ
รับรองลูกเสือไว้เป็นลูกเสืออย่างสมบูรณ์ อันมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ 

พิธีเข้าประจํากองลูกเสือ หรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตนนี้ ให้เป็นหน้าที่ของกองลูกเสือต่างกอง
ต่างจัดทําและให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดลูกเสือเก่า )คือลูกเสือที่ได้ปฏิญาณตนแล้ว( อย่างน้อย 6 คน เป็นผู้แทนคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เข้าแถวหน้ากระดานและลูกเสือใหม่ )คือลูกเสือท่ีจะปฏิญาณตน( เข้าแถวหน้ากระดาน
เหมือนกันอยู่หลังลูกเสือเก่า )ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่มีพลอง( 

2. ผู้กํากับยืนอยู่หน้าแถว มีรองผู้กํากับ 2 คน ยืนอยู่ด้านขวามือของผู้กํากับ เพื่อรับฝากพลอง
กับหมวกของลูกเสือใหม่ 

3. ผู้กํากับเรียกลูกเสือใหม่ )สมมุติว่าลูกเสือใหม่ชื่อนายแดง 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 คอืข้าสัญญาว่าจะทําอย่างไรแล้ว ต้องทําเหมือนปากพดูทุกอย่าง” 
ผู้กํากับ “ถ้าเช่นนัน้จะให้เชื่อไดห้รือไม่ว่า” 

“ข้อ 1. เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์” 
“ข้อ 2. เจ้าจะช่วยเหลือผูอ้ื่นทกุเมือ่” 
“ข้อ 3. เจ้าจะปฏิบัติตามกฎของลกูเสือ” 

ลูกเสือใหม่แสดงรหัสแล้วกล่าวว่า 
“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า” 
“ข้อ 1. ข้าจะจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์” 
“ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลอืผู้อื่นทกุเมือ่” 
“ข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลกูเสือ” 

)ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคําปฏิญาณตนนี้ ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่ที่ออกมาปฏิญาณตนแล้ว
ให้ยกพลองมาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลองส่วนบนพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่ 
แล้วแสดงรหัส ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือที่อยู่ในบริเวณนั้น แสดงรหัสด้วย( 

พิธีเข้ำประจ�ำกองลกูเสือสำมญัและกำรประดบัเครือ่งหมำยลกูเสือตรี
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แผนการจัดกจิกรรมลูกเสือ หลักสูตรลกูเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 7   พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27   พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ 

 และการประดับเครื่องหมายลูกเสือตรี  จํานวน   1   ช่ัวโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อรับรองลูกเสือสาํรองไว้เป็นลกูเสือสามัญอยา่งสมบูรณ์ 

2. เนื้อหา
พิธีเข้าประจํากองลกูเสือสามัญ 

3. ส่ือการเรียนรู้
3.1  โต๊ะหมู่บูชา )กรณีลูกเสือนับถือศาสนาพุทธทั้งกอง( )ไม่จําเป็นต้องมีโต๊ะหมู่บูชาก็ได้ 

เพราะในพิธีการไม่มีพิธีทางศาสนา อ้างอิงตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้นในบทเรียนที่ 4  เรื่องพิธีการลูกเสือสามัญ(  

3.2  ลูกเสอืเกา่ และลูกเสอืใหม่ 
3.3  เครือ่งหมายลกูเสือตรี เท่าจํานวนลูกเสือใหม่ 

4. กิจกรรม
4.1  จัดเตรยีมสถานที่ในห้องประชุม หรือสนามกลางแจ้งที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสม 
4.2  ผู้กํากับและลูกเสือพร้อมกันในห้องประชุม 
4.3  ผู้กํากับเป็นประธานจดุธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย และถวายสักการแด่พระรูปรัชกาลที่ 6 

ผู้กํากับและลูกเสอืร่วมกันถวายราชสดดุี )ในพธิีการที่อา้งอิง ไมม่ีขัน้ตอนนี้ จึงควรตัดออก( 
4.4  ผู้กํากับกล่าวถึงการได้รับอนุมัตกิารผ่านกจิกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดไว้ และ 
     ตอ้นรับให้เข้าประจํากองลูกเสือพร้อมทัง้ประดับเครื่องหมายลกูเสอืตรี 

4.5  ดําเนินกิจกรรม/พิธกีารเข้าประจํากองลูกเสือสามัญและมอบเครื่องหมายลกูเสือตรีให้กับ 
      ลกูเสือทุกคน 
4.6  ผู้กํากับลูกเสอื และผู้บังคับบัญชาลูกเสอืตลอดจนลกูเสือรุ่นพี่แสดงความชื่นชม )ด้วยการ

สัมผัสมอืแบบลูกเสือ( ยนิดีกับลูกเสือตรีทกุนาย 

5. การประเมินผล
จัดทําสารสนเทศลูกเสือทกุคน 
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กิจกรรมพิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ 

เมื่อลูกเสือสอบได้วิชาลูกเสือตรีแล้ว กองลูกเสือแต่ละกองต้องจัดทําพิธีปฏิญาณตัวขึ้นเพื่อ
รับรองลูกเสือไว้เป็นลูกเสืออย่างสมบูรณ์ อันมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

พิธีเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ 

พิธีเข้าประจํากองลูกเสือ หรือเรียกว่าพิธีปฏิญาณตนนี้ ให้เป็นหน้าที่ของกองลูกเสือต่างกอง
ต่างจัดทําและให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดลูกเสือเก่า )คือลูกเสือที่ได้ปฏิญาณตนแล้ว( อย่างน้อย 6 คน เป็นผู้แทนคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เข้าแถวหน้ากระดานและลูกเสือใหม่ )คือลูกเสือที่จะปฏิญาณตน( เข้าแถวหน้ากระดาน
เหมือนกันอยู่หลังลูกเสือเก่า )ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่มีพลอง( 

2. ผู้กํากับยืนอยู่หน้าแถว มีรองผู้กํากับ 2 คน ยืนอยู่ด้านขวามือของผู้กํากับ เพื่อรับฝากพลอง
กับหมวกของลูกเสือใหม่ 

3. ผู้กํากับเรียกลูกเสือใหม่ )สมมุติว่าลูกเสือใหม่ชื่อนายแดง 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 คอืข้าสัญญาว่าจะทําอย่างไรแล้ว ต้องทําเหมือนปากพดูทุกอย่าง” 
ผู้กํากับ “ถ้าเช่นนัน้จะให้เชื่อไดห้รือไม่ว่า” 

“ข้อ 1. เจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์” 
“ข้อ 2. เจ้าจะช่วยเหลือผูอ้ื่นทกุเมือ่” 
“ข้อ 3. เจ้าจะปฏิบัติตามกฎของลกูเสือ” 

ลูกเสือใหม่แสดงรหัสแล้วกล่าวว่า 
“ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า” 
“ข้อ 1. ข้าจะจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์” 
“ข้อ 2. ข้าจะช่วยเหลอืผู้อื่นทกุเมือ่” 
“ข้อ 3. ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลกูเสือ” 

)ขณะที่ลูกเสือใหม่กล่าวคําปฏิญาณตนนี้ ลูกเสือเก่าและลูกเสือใหม่ที่ออกมาปฏิญาณตนแล้ว
ให้ยกพลองมาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลองส่วนบนพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่ 
แล้วแสดงรหัส ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือที่อยู่ในบริเวณนั้น แสดงรหัสด้วย( 
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ผู้กํากับ “เจ้าจงรักษาคํามั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญและ
เป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว” 

5. เมื่อสิ้นคําผู้กํากับใน ข้อ 4. ให้รองผู้กํากับทั้งสองคนนําพลองและหมวกไปมอบให้ลูกเสือ
ใหม่ 

6. เมื่อลูกเสือใหม่รับพลองและหมวกเรียบร้อยแล้ว 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 สจุริต
2. กตัญํู
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ภาคผนวก 
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ผู้กํากับ “เจ้าจงรักษาคํามั่นสัญญาของเจ้าไว้ให้มั่นต่อไป บัดนี้เจ้าได้เข้าเป็นลูกเสือสามัญและ
เป็นสมาชิกผู้หนึ่งของคณะพี่น้องลูกเสือแห่งโลกอันยิ่งใหญ่แล้ว” 

5. เมื่อสิ้นคําผู้กํากับใน ข้อ 4. ให้รองผู้กํากับทั้งสองคนนําพลองและหมวกไปมอบให้ลูกเสือ
ใหม่ 

6. เมื่อลูกเสือใหม่รับพลองและหมวกเรียบร้อยแล้ว 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 
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แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ทีจ่ําเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ  

และสามารถดําเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
สําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3 ด้าน ดังนี้ 

พุทธิพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

การ
ตัดสินใจ
และแก้ไข

ปัญหา

การสร้าง
สัมพันธภาพและ

การสื่อสาร

ความคิด
สร้างสรรค์

ความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความเห็นใจ
ผู้อื่น

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์

จิตพิสัย ทักษะพิสัย

ความตระหนัก
รู้ในตน

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

องค์ประกอบทักษะชีวิต 6 คู่ 3 ด้าน

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพืน้ฐาน
ของทกุองค์ประกอบ ได้แก่ 

- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห ์ สังเคราะห์ ประเมนิ 
ข้อมูล ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 

- ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไมย่ึด
ติดอยู่ในกรอบ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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2.  ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ  มี 2 คู่ คอื 
 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/เห็นใจผู้อ่ืน เป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา 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
ส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คอื 
 คู่ที่ 1   การสือ่สารและการสร้างสมัพันธภาพ 
 คู่ที่ 2   การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
 คู่ที่ 3   การจดัการกับอารมณ์และความเครยีด 
 - ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้

คําพูดและภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรู้สกึนกึคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรูส้ึกนกึคิด ความ
ต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ีต่อกนั 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีที่มีทางเลือกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสียของแต่ละทางเลือกเพือ่หาทางเลือกที่ดีทีสุ่ดและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือก ตัดสนิใจเลอืกทางเลือกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เทา่ทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้วิธี
จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้
ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหต ุ หาทางแก้ไข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเองอย่าง
เหมาะสม 
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ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ

ชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็น
รายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

แล้ว จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดและน�าไป 
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เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกับเรา 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
ส่วนรับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับ
ผู้อื่นและสังคมส่วนรวมมากขึ้น จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คอื 
 คู่ที่ 1   การสือ่สารและการสร้างสมัพันธภาพ 
 คู่ที่ 2   การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
 คู่ที่ 3   การจดัการกับอารมณ์และความเครยีด 
 - ทักษะการการส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้

คําพูดและภาษาท่าทาง เพื่อสื่อสารความรู้สกึนกึคิดของตนเอง และสามารถรับรู้ความรูส้ึกนกึคิด ความ
ต้องการ ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพทีด่ีต่อกนั 

 - ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีที่มีทางเลือกอยู่
แล้ว    จึงเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสียของแต่ละทางเลือกเพือ่หาทางเลือกที่ดีทีสุ่ดและนําไป
ปฏิบัติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก 
ได้หลากหลาย วิเคราะห์ขอ้ดขี้อเสยีของแต่ละทางเลือก ตัดสนิใจเลอืกทางเลือกในการแกปั้ญหาที่
เหมาะสมที่สดุและนําไปปฏิบัติ  

 - ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู้
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เทา่ทันว่าอารมณ์จะมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้วิธี
จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้
ระดับความเครียดของตนเอง รู้สาเหต ุ หาทางแก้ไข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเองอย่าง
เหมาะสม 
 
 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 175 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 
ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สําหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน

ชีวิตประจําวัน ด้วยทักษะชีวิต 12  องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน  
ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ

ชีวิตจะเป็นกลยุทธ์สําคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุ่มเสี่ยงต้องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนรองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหาแล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็น
รายบุคคล และมีระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
170176 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 177 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคต ิ

และทักษะ ทีจ่ําเป็นในการดาํเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู่ 12 องค์ประกอบ 

ทักษะการดํารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกิจวัตรประจําวัน ในเรือ่งพื้นฐานของ
ชีวิต มักเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น อาบน้ํา แต่งตัว ซักเสื้อผ้า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเป๋าเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถกูใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกนั ทั้งในกิจวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่แยกส่วน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลอืกและใช้
ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธ์ทีด่ี 

สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขดัแย้ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟนั ซกั

เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
171176 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ตัวอย่างทักษะชีวิตเฉพาะ 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 177 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคต ิ

และทักษะ ทีจ่ําเป็นในการดาํเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู่ 12 องค์ประกอบ 

ทักษะการดํารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช้ในกิจวัตรประจําวัน ในเรือ่งพื้นฐานของ
ชีวิต มักเป็นทักษะทางกายภาพ เช่น อาบน้ํา แต่งตัว ซักเสื้อผ้า ปรุงอาหาร 
ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผกูเงื่อนเชือก การจดักระเป๋าเดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 

ความเช่ือมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการดํารงชีวิต 
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถกูใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกนั ทั้งในกิจวัตรประจําวัน

ปกติ และในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ไม่แยกส่วน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลอืกและใช้
ทักษะการดํารงชีวิตไดอ้ย่างเหมาะสม ถูกที่ ถกูเวลา และเกิดผลลัพธ์ทีด่ี 

สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทกัษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยา่ง เช่น  
การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขดัแย้ง และ ความรุนแรง 
ตระหนักรู้และหลีกเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฺองกนัอุบัติเหต ุ  
การช่วยเหลือผูอ้ื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสมัพันธภาพที่ดี  
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช้ทักษะการดาํรงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบน้ํา แต่งตัว แปรงฟนั ซกั

เสื้อผ้า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน ว่ายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เขม็ทิศ ฯลฯ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
172178 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระทากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี จึงไม่มีทิศทางที่

แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม

ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ด็กตอ้งมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายคือลงมือปฏิบัติ และทางความคิดคือ
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์
และความคดิวิจารณ์ 

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 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 179 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 )สพฐ.( หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา
ส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็น
บุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมีความหมาย และสุข
สบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย 

2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3.หน้าท่ีต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
173178 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การสอนทีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง

• สรา้งความรู ้(Construction) กจิกรรมทีใ่หผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มทาง
สตปัิญญา คน้พบความรูด้ว้ยตนเอง

• ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) กจิกรรมตอ้งสง่เสรมิปฏสิมัพันธก์ับ
ผูอ้ ืน่และแหลง่ความรูท้ีห่ลากหลาย

• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
• มสีว่นรว่ม (Physical Participation) มสีว่นรว่มดา้นรา่งกาย ลง
มอืกระทากจิกรรมในลักษณะตา่ง ๆ

• มกีารประยกุตใ์ช ้(Application)

ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ ่ๆ คือ 
1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างที่ดี จึงไม่มีทิศทางที่

แน่นอน และกว่าจะเรียนรูก้็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนทีย่ึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ให้เดก็เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม

ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ด็กตอ้งมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายคือลงมือปฏิบัติ และทางความคิดคือ
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกนั 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาทําให้เกิดทกัษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์
และความคดิวิจารณ์ 

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 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 179 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 )สพฐ.( หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา
ส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพื่อให้เป็น
บุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมีความหมาย และสุข
สบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย 

2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 127 
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 
 ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สําหรับเยาวชน เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการ
ลูกเสือ 

 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทาง
การศึกษาส่วนหนึ่ง ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม 
เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระทําตนเป็นปัญหาสังคม และดํารงชีวิตอย่างมี
ความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 
 หลักการลกูเสือโลกเน้นทีห่น้าทีห่ลัก 3 ประการ คือ 

 1.หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย 

 2.หน้าที่ต่อผู้อื่น ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 3.หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ  
จิตวิญญาณ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
174180 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
วิธีการลูกเสอืโลก ม ี8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมู่ )กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน(

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คอื 

1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน

5. ระบบหมู่

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร 
วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 181 
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ )พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8( 
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบ
สุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือแต่ละ
ประเภทจึงแตกต่างกัน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
175180 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ

3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ทุกคน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 
วิธีการลูกเสอืโลก ม ี8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสรมิเยาวชนให้เกดิการเรยีนรู้ในกลุ่ม  

กลุ่มที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ 

กลุ่มที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสอื

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง

3. ระบบหมู่ )กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน(

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ

5. เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ / เกม

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อืน่

วิธีการลูกเสอืไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คอื 

1. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกจิกรรม

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่

3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ

4. การใชส้ัญลักษณ์ร่วมกัน

5. ระบบหมู่

6. การศึกษาธรรมชาติ

7. เรียนรู้จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร 
วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 181 
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ )พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8( 
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบ
สุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์

4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจํานวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือแต่ละ
ประเภทจึงแตกต่างกัน 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มือชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็น

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลกูเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 129 
 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อยา่งไร  
 วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้   
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)  

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้ งนี้เพื่อความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 

 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

 3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

 4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
176182 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกดิกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
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 

สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม )เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์( 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญด้านลูกเสือ 

2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 183 

3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น  11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
177182 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่ทําหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกดิกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะนํา สั่งสอน 
และฝึกอบรมให้สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและ
เครื่องหมายวิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ  
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 

สําหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพื่อการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง  ไม่ได้นํามารวบรวมไว้ในคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจํานวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดทําตารางหน่วย
กิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั่วโมง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตของลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม )เพลง เกม ใบงาน ใบความรู้ เรื่องที่เป็นประโยชน์( 

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญด้านลูกเสือ 

2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 183 

3. จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น  11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน 
ปรับปรุงและพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช้ในสถานศึกษาจํานวนมาก 

4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น และขั้นความรู้ชั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ   

5. จัดทํา คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร้าง
วิทยากรและฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
178184 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

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 
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1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อใน

การเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้ 
1.7 การโต้วาที        

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น

จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่สํารวจ 
และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ 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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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 
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1.4 ละคร  หุ่นจําลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อใน

การเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเข้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เช่น การวาดรูป การป้ันดินเหนียว งานหัตถกรรม การร้อยดอกไม้ 
1.7 การโต้วาที        

ฯลฯ 
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน  เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือได้เรียนรู้จากความเป็น

จริง /เหตุการณ์จริง ในชีวิตประจําวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของ
การศึกษา เช่น การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพื้นที่สํารวจ 
และจําลองสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่แผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ 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 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
180186 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

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 ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกดิขึ้น
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  

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 187 

ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ให้โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาํเนินการสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคําสั่ง
ในนามโรงเรยีน  เมื่อทาํการสอนแล้วให้จดัสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  จากนั้นให้ทําเรือ่งขอ
อนุมัติผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวชิาพิเศษ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ หรือผู้อาํนวยการลูกเสอืจังหวัด แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้เข้าสอบ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ้ - ตก แต่ละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สง่ไปยังสํานกังาน

ลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
181186 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

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 ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกดิขึ้น
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  

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 187 

ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ให้โรงเรียนดําเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดาํเนินการสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคําสั่ง
ในนามโรงเรยีน  เมื่อทาํการสอนแล้วให้จดัสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ  จากนั้นให้ทําเรือ่งขอ
อนุมัติผลการสอบ และขอประดับเครื่องหมายวชิาพิเศษ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ หรือผู้อาํนวยการลูกเสอืจังหวัด แล้วแต่กรณี  ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้เข้าสอบ
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสอื ที่สอบได ้ - ตก แต่ละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่งหมายวิชาพิเศษ สง่ไปยังสํานกังาน

ลูกเสือเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
182188 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ 

ที่ ุุุุ../ุุุุุุุ.   โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 

วันทีุุ่..เดือนุุุุุุุุุ.พ.ศุุุุ 

เรื่อง  ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ  และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  /  ผู้อํานวยการลูกเสอืจังหวัด ุุุุุ.. 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 

2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ )ถ้ามี(

ด้วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได้ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลกูเสือ – เนตรนาร ี
สามัญ  ให้แก่ลูกเสือสามัญ  จํานวน ุุุคน เนตรนารีสามัญ จาํนวนุุ..คน 
รวมทั้งสิ้น ุุุุคน  ตั้งแต่วันทีุุุุ่.เดือนุุุุุุุุพ.ศ. ุุุุุ.ถึง วันทีุ่.. 
เดือนุุุุุุุุพ.ศุุุุุ.. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวนุุุุ.วิชา  ดังนี ้

1. วิชาุุุุุุุุุุ..
2. วิชาุุุุุุุุุุ..
3. วิชาุุุุุุุุุุ..

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพรอ้มนี้ 

จึงเรียนมาเพือ่ขอได้โปรดพิจารณาอนมุัติด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

) ุุุุุุุุุุุุุุ. ( 
ผู้อํานวยการโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ. 
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โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุ. 
รายชื่อลูกเสอื – เนตรนารีสามัญที่สอบวิชาพิเศษ 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
183188 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ 

ที่ ุุุุ../ุุุุุุุ.   โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 

วันทีุุ่..เดือนุุุุุุุุุ.พ.ศุุุุ 

เรื่อง  ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ  และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  /  ผู้อํานวยการลูกเสอืจังหวัด ุุุุุ.. 
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2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ )ถ้ามี(

ด้วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได้ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลกูเสือ – เนตรนาร ี
สามัญ  ให้แก่ลูกเสือสามัญ  จํานวน ุุุคน เนตรนารีสามัญ จาํนวนุุ..คน 
รวมทั้งสิ้น ุุุุคน  ตั้งแต่วันทีุุุุ่.เดือนุุุุุุุุพ.ศ. ุุุุุ.ถึง วันทีุ่.. 
เดือนุุุุุุุุพ.ศุุุุุ.. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวนุุุุ.วิชา  ดังนี ้

1. วิชาุุุุุุุุุุ..
2. วิชาุุุุุุุุุุ..
3. วิชาุุุุุุุุุุ..

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพรอ้มนี้ 

จึงเรียนมาเพือ่ขอได้โปรดพิจารณาอนมุัติด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

) ุุุุุุุุุุุุุุ. ( 
ผู้อํานวยการโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ. 
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 )ุุุุุุุุุ..(   )ุุุุุุุุุุ.(          )ุุุุุุุุุ..(  

       กรรมการ          ประธานกรรมการ  กรรมการ 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
184190 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คําสั่งโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ.. 

ทีุุุุุุุ่./ุุุุุุุ. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื – เนตรนารีสามญั 

********************************************** 
เพื่อใหก้ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่ จํานวนุุุุุุวิชา ของ 

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุุุ.ซึ่งดําเนินการสอบ ณุุุุุุุุุุุุ 
ระหว่างวันทีุุุ่.เดือนุุุุุุุ.พ.ศ. ถึง วันทีุุุ่เดือนุุุุุุุพ.ศุุุ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทกุประการ  จึงแต่งตั้งให้ผู้มนีามตอ่ไปนี้ 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( ุุุุุุุุุุุุุุุุ.. 
)ุุุุุุุุุุุุุุุ...( 

ผู้อํานวยการลูกเสอืโรงเรียนุุุุุุุุุุ. 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 191 

หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

ที่ ุุุุุุ./ุุุุุุุุ. โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 
วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุ..พ.ศุุ... 

ขอรับรองว่า ุุุุุุุุุุุุุุ.เป็นลูกเสือโรงเรียนุุุุุุุุุุุ 
สอบได้วิชาพเิศษลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาต ิที่ ุุุุุุ./ุุุุุ.ลงวันที่ ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
และได้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว  โดยสอบได้วิชาพิเศษ  ดังนี ้

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

)ลงชื่อ(ุุุุุุุุุุุุุุ. 
)ุุุุุุุุุุุุุ( 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
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คําสั่งโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ.. 

ทีุุุุุุุ่./ุุุุุุุ. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสอื – เนตรนารีสามญั 

********************************************** 
เพื่อใหก้ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ ่ จํานวนุุุุุุวิชา ของ 

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุุุ.ซึ่งดําเนินการสอบ ณุุุุุุุุุุุุ 
ระหว่างวันทีุุุ่.เดือนุุุุุุุ.พ.ศ. ถึง วันทีุุุ่เดือนุุุุุุุพ.ศุุุ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทกุประการ  จึงแต่งตั้งให้ผู้มนีามตอ่ไปนี้ 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( ุุุุุุุุุุุุุุุุ.. 
)ุุุุุุุุุุุุุุุ...( 

ผู้อํานวยการลูกเสอืโรงเรียนุุุุุุุุุุ. 
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หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

ที่ ุุุุุุ./ุุุุุุุุ. โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ 
วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุ..พ.ศุุ... 

ขอรับรองว่า ุุุุุุุุุุุุุุ.เป็นลูกเสือโรงเรียนุุุุุุุุุุุ 
สอบได้วิชาพเิศษลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาต ิที่ ุุุุุุ./ุุุุุ.ลงวันที่ ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
และได้แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว  โดยสอบได้วิชาพิเศษ  ดังนี ้

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

)ลงชื่อ(ุุุุุุุุุุุุุุ. 
)ุุุุุุุุุุุุุ( 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
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การประชุมกองลูกเสือสามัญ 

(1) พิธีเปิดประชุมกอง 
1. การชักธงข้ึน

1.1  ผู้กํากับยนืตรงหนา้เสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว  รองผู้กํากับลกูเสือ
ยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

 1.2  ผู้กํากับเรียกแถว "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
)มือแบทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างลา่ง คว่ําฝูามือเขา้หาลําตัว แกว่งประสานกนัด้านหนา้ช้า 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 หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอยา่งแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้พลอง
ให้เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้พลองไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่
หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน( 

1.6  ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือขวามือ 
และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้พลองเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อนมือลงมา
อยู่ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 

1.7  ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" 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 
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1.9  ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ"  ผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ์  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ )ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอไป
ข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วช้ี นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วช้ีแตะไม้พลองในร่องไหล่ขวา 

1.10  ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือ
ชาติเช้ือไทย" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของ
ไทยทุกส่วน….." จนจบเพลง  พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่
ยอดเสาอย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึง
เช่นเดียวกัน ผู้ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติจบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยแล้วลูกเสือคนทางขวามอืรับเชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 
ก้าว และชิดเท้ายืนตรงผูกเชือกธง ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสอง
ยืนตรงวันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน )ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง( ลูกเสือทั้งสองกลับหลัง
หัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน และรีบนําไม้พลองที่ฝากมาทําท่าวันทยาวุธอย่าง    แข็งแรงและ
องอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง )การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย( 

1.11  ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเร็ว 

2. สวดมนต์
2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้พลองมาไว้ระหว่างปลาย

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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การประชุมกองลูกเสือสามัญ 

(1) พิธีเปิดประชุมกอง 
1. การชักธงข้ึน

1.1  ผู้กํากับยนืตรงหนา้เสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว  รองผู้กํากับลกูเสือ
ยืนหลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 

 1.2  ผู้กํากับเรียกแถว "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม 
)มือแบทั้งสองข้างเหยียดตรงลงข้างลา่ง คว่ําฝูามือเขา้หาลําตัว แกว่งประสานกนัด้านหนา้ช้า 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 หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอยา่งแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้พลอง
ให้เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้พลองไปข้างหน้า เฉียงไปข้างขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่
หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน( 

1.6  ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือขวามือ 
และหันหน้าเข้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้พลองเขาหาลําตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อนมือลงมา
อยู่ในท่าตรง พร้อมกับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 

1.7  ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงข้ึน" 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 
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1.9  ผู้กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ"  ผู้กํากับและรองผู้กํากับลูกเสือทุกคน
วันทยหัตถ์  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ )ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอไป
ข้างหน้าให้ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วช้ี นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให้ข้อแรกของนิ้วช้ีแตะไม้พลองในร่องไหล่ขวา 

1.10  ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งนําร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ
ชาติเช้ือไทย" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของ
ไทยทุกส่วน….." จนจบเพลง  พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือดึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่
ยอดเสาอย่างช้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วนคนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึง
เช่นเดียวกัน ผู้ชักธงชาติจะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติจบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จ
เรียบร้อยแล้วลูกเสือคนทางขวามอืรับเชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมารวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 
ก้าว และชิดเท้ายืนตรงผูกเชือกธง ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชิดเท้ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสอง
ยืนตรงวันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน )ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง( ลูกเสือทั้งสองกลับหลัง
หัน วิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน และรีบนําไม้พลองที่ฝากมาทําท่าวันทยาวุธอย่าง    แข็งแรงและ
องอาจเช่นเดียวกับลูกเสือในกอง )การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มต้นด้วยเท้าซ้าย( 

1.11  ผู้กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท่าตรง
โดยเร็ว 

2. สวดมนต์
2.1 ผู้กํากับสั่ง “ถอดหมวก”
2.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการนําสวดมนต์" ลูกเสือนําไม้พลองมาไว้ระหว่างปลาย

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
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ  โดยมีข้อเสนอแนะ

ในการตรวจ ดังนี้ 
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน 

ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะ
ถูกตําหนิแก่คนพบเห็นได้ 

4.1 รองผู้กํากับ 
 4.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจ   เชือก   " รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรองผู้
กํากับลดมือลง )รองผู้กํากับว่ิงไปทําความเคารพผู้กํากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี อย่า
ทําความเคารพพร้อมกัน( รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

4.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู่…..พร้อมท่ีจะรับการตรวจแล้วครับ" )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 แล้วตั้งไม้พลองลงกับพื้น 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 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือของคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อย

แล้ว รองผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า "ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จ
แล้วว่ิงกลับมาด้านหลังเสาธง      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 "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรียบอาวุธ 
ถอยกลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ , ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่
ทุกคนทําวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รอง
นายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

5. แยก
ผู้กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล้วแยกไปปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นต่อไป 

(2) เกม-เพลง 
 เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ  

ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ์ดี 
น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว  ทุกครั้งที่ มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เดก็เล่นเกมเพือ่บริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเดก็ในทางจิตใจไปใน
ตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลาย
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้กํากับตรวจและนายหมู่ตรวจ  โดยมีข้อเสนอแนะ

ในการตรวจ ดังนี้ 
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด 

สุขภาพของร่างกาย อุปกรณ์ที่ผู้กํากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน 

ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
เพราะลูกเสือจะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะ
ถูกตําหนิแก่คนพบเห็นได้ 

4.1 รองผู้กํากับ 
 4.1.1 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจ   เชือก   " รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรองผู้
กํากับลดมือลง )รองผู้กํากับว่ิงไปทําความเคารพผู้กํากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี อย่า
ทําความเคารพพร้อมกัน( รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

4.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ"  ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู่…..พร้อมท่ีจะรับการตรวจแล้วครับ" )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 แล้วตั้งไม้พลองลงกับพื้น 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 
 เมื่อนายหมู่ลูกเสือของคุณรองผู้กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อย

แล้ว รองผู้กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้กํากับว่า "ข้าพเจ้าได้รับ
มอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   ปรากฎว่า   และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จ
แล้วว่ิงกลับมาด้านหลังเสาธง      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 "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ   เชือก   หมู่   
ปรากฎว่า   และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมู่เรียบอาวุธ 
ถอยกลับเข้าที่ แล้วทําวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ , ตามระเบียบพัก  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย  ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่
ทุกคนทําวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองในตําแหน่งเดิม รอง
นายหมู่วิ่งอ้อมหลังหมู่กลับมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

5. แยก
ผู้กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล้วแยกไปปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นต่อไป 

(2) เกม-เพลง 
 เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ  

ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ์ดี 
น้ําใจ   นักกีฬา การรักหมู่คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว  ทุกครั้งที่ มีการ
ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เดก็เล่นเกมเพือ่บริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเดก็ในทางจิตใจไปใน
ตัว เกมที่ใช้จะต้องเลือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของเด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลาย

ขอบ



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
190196 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้องพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็น
การส่งเสริมความสามัคคี 

(3) การสอนตามเนื้อหา 
 ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสตูร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ

สอน ในแต่ละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล้ว
มีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือและความ
เหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล้วแต่
เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้ 

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมี

ศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้าสู่
ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ  
มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดินทางมาก ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู้อยู่ประจํา
ฐาน )วิทยากร( จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปล่อย
ตัวแล้ว จะ   เข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 

การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละ
หมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเอง
เท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่
ไปหาลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 

1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน

ตรงหน้าผู้ประจําฐาน  นายหมู่นั่ง "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( 

จากนั้นผู้ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู้ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง 
"พักแถว" ก่อนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือย่อมอยู่ ในท่าพักตาม
ระเบียบไม่ได้ 

สําหรับผู้ประจําฐานเมื่อนายหมู่สั่ง "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และก็
ค้างอยู่อย่างนั้นจนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรียบอาวุธ ผู้กํากับ
จะลดมือลงพร้อมกันตอนนี้ )มิใช่คอยลดมือลงพร้อมลูกเสือในแถว( 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 197 

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
ถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่  แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก"  ทั้งนี้ ไม่ต้องทํา
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 หากจะให้ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสยีเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยูเ่ป็นกลุ่ม 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" 

ตวัแลว้ จะเขา้แถวหน้ากระดาน ท�าขวาหนั แลว้เคลือ่นทีต่ามนายหมูไ่ดเ้ลย

สัง่



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
191196 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็นเพลงหมู่หรือร้องพร้อม ๆ กัน เพื่อเป็น
การส่งเสริมความสามัคคี 

(3) การสอนตามเนื้อหา 
 ผู้กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสตูร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ

สอน ในแต่ละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว้ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล้ว
มีการเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือและความ
เหมาะสมต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล้วแต่
เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอนภายในหมู่ตนเองก็ได้ 

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมี

ศูนย์กลาง ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากัน เส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้าสู่
ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิ่งปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ  
มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดินทางมาก ไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา  ฉะนั้น ผู้อยู่ประจํา
ฐาน )วิทยากร( จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปล่อย
ตัวแล้ว จะ   เข้าแถวหน้ากระดาน ทําขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 

การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละ
หมู่ มิบังควรที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเอง
เท่านั้น หากมีการเข้าฐานมากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่
ไปหาลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 

1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมู่นําลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจําฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืน

ตรงหน้าผู้ประจําฐาน  นายหมู่นั่ง "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( 

จากนั้นผู้ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู้ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง 
"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
ถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ในท่าตรงเหมือนลูกหมู่  แล้วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก"  ทั้งนี้ ไม่ต้องทํา
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 หากจะให้ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสยีเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยูเ่ป็นกลุ่ม 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) ผู้กํากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 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 )ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายของ 
ผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ
ลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการ
ยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นนาย
หมู่ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย( 

1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" )ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยูใ่นท่าตรง 
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน( 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" )ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซ้ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ
ไม้พลองให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้พลองไปข้างหน้า 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 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ" รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง เมื่อรอง
ผู้กํากับลดมือลง รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

 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
ด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อ     นายหมู่รายงานและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ( นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-
อาวุธ" 

 2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น  
คนแรก โดยมข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 

การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1) หมวก
ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง

เวลา  สวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิว้ซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไร
ผมทั้งหมด 

2) เส้ือ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ

กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทั้งสองข้าง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง  1.5 
เซนติเมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ       2  แถบ  ติดอยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย  กระเป๋ามีปก
รูปมนกลางแหลม  เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลาย
อินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่ํากว่าไหล่ข้างขวา 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
ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5

เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
193198 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

(4) ผู้กํากับเล่าเรื่องส้ันที่เป็นประโยชน์ 
 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 )ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายของ 
ผู้กํากับลูกเสือ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้กํากับลูกเสือ  หมู่ที่ 2  และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่
ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรกตามลําดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้กํากับ
ลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่าผู้กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการ
ยกข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นนาย
หมู่ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย( 

1.4 ผู้กํากับสั่ง "นิ่ง" )ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยูใ่นท่าตรง 
ระยะเคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน( 

1.5 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" )ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป
ทางซ้ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ
ไม้พลองให้เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล้วดันไม้พลองไปข้างหน้า 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 ผู้กํากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ" รองผู้กํากับทุกคนวิ่ง

ออกไปหาผู้กํากับ วันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้กํากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง เมื่อรอง
ผู้กํากับลดมือลง รองผู้กํากับว่ิงไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 

 2.1.2 รองผู้กํากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว  
นายหมู่สั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 199 

วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมู่…..พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" )รองผู้กํากับรับการเคารพ
ด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อ     นายหมู่รายงานและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ( นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าว
ถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-
อาวุธ" 

 2.1.3 รองผู้กํากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น  
คนแรก โดยมข้อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้ 

การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1) หมวก
ทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทําด้วยโลหะสีทอง

เวลา  สวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิว้ซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไร
ผมทั้งหมด 

2) เส้ือ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ

กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทั้งสองข้าง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจีบ จีบอยู่ในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง  1.5 
เซนติเมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ       2  แถบ  ติดอยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย  กระเป๋ามีปก
รูปมนกลางแหลม  เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ที่กระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลาย
อินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ ติดต่ํากว่าไหล่ข้างขวา 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
ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ  5

เซนติเมตร หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง 

มี

ด้วยวันทยาหัตถ์ เมื่อนายหมู่รายงานและลดมือลง เมื่อนายหมู่รายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ  

ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ท�าวันทยาวุธ และสัง่ลูกเสือในหมู่ต่อไป  

“เรียบอาวธุ”

เวลาสวมหมวกใหต้รงหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมขีนาดเหมาะสมกบัศรษีะ และสวมปิดไร 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
194200 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา  ลกูเสือตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

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 เมื่อรองผู้กํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว    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 
"วนัทยา-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 "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากับให้
ไปตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลังเสา
ธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 

2.3.2 นายหมู่รายงาน 
 นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หัน

หน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียกอ่น 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 "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่…..ปรากฏว่า…..
และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว, ครับ"  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย    ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่ทุกคน
วันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมู่ของตนในตําแหน่งเดิม รองนายหมู่
วิ่งอ้อมกลับหลังมายืนทําหน้าที่รองนายหมู่ตามเดิม 

3. ชักธงลง
3.1 ผู้กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู้กํากับก้าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ้ายมือ

หันหน้าเข้าหาเสาธง 
3.2 ผู้กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการฝากไม้พลองกับ

ลูกเสือ   คนถัดไป ว่ิงออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง 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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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 เมื่อรองผู้กํากับตรวจนายหมู่ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว    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 
"วนัทยา-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 "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากับให้
ไปตรวจ…..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลังเสา
ธง รองผู้กํากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 

2.3.2 นายหมู่รายงาน 
 นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หัน

หน้าไปหาผู้กํากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียกอ่น 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 "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่…..ปรากฏว่า…..
และได้แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว, ครับ"  นายหมู่คนอื่น ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย    ผู้กํากับสั่ง "กลับที่เดิม-วิ่ง" นายหมู่ทุกคน
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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กำรประชมุนำยหมู่ลกูเสือสำมญั

ท่ีประชมุ

 การจดัทีป่ระชมุนายหมู่

 1. หอ้งประชมุ ในหอ้งประชมุจดัใหม้โีต๊ะหมูบ่ชูา มพีระพทุธรปู  ธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลปัจจบุนั กบัมพีระบรมรปูของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั 

องคพ์ระผูพ้ระราชทานก�าเนิดลกูเสอืไทย และรปูของลอดรด์ เบเดน เพาเวลล์

 2. โต๊ะประชุม ควรจดัใหม้เีกา้อี้ประชุมตามจ�านวนของนายหมู่ และจดัทีน่ัง่เป็นพเิศษส�าหรบั 

ผูก้�ากบัหรอืรองผูก้�ากบัทีจ่ะเขา้ประชมุดว้ยในฐานะทีป่รกึษา โดยจดัใหน้ัง่อยูท่างซา้ยของประธาน 

 3. การจดัทีน่ัง่ จะตอ้งก�าหนดไวใ้หท้ราบ โดยมกีารเขยีนป้ายหรอืเครือ่งหมายแสดงไว ้ณ ทีน่ัน้ ๆ  

เชน่ ประธาน เลขานุการ หมูส่งิโต หมูเ่สอื หมูน่กหวัขวาน ฯลฯ และผูก้�ากบัลกูเสอื

 4. ผูเ้ขา้ประชมุ

  - นายหมูท่กุหมู ่ถา้นายหมูไ่มอ่ยูใ่หร้องนายหมูเ่ขา้ประชมุแทน

  - ผูก้�ากบัลกูเสอื ถา้ผูก้�ากบัไมอ่ยูใ่หร้องผูก้�ากบัเขา้ประชมุแทน

  - ผูท้รงคณุวฒุทิีก่องลกูเสอืเชญิมาเพือ่แนะน�าการเป็นครัง้คราว

  - การเลอืกประธานและเลขานุการ

 5. การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง ๆ เข้าประชุม

จนถึงประธานและที่ปรกึษาเขา้เป็นคนสุดท้ายผู้ที่เขา้ประชุมก่อนที่จะเขา้นัง่จะต้องไปไหว้พระพุทธรูป  

(ยกเวน้ผูท้ีน่บัถอืศาสนาอืน่ มใิชศ่าสนาพทุธ ใหแ้สดงความเคารพต่อธงชาตแิละพระบรมฉายาลกัษณ์ไดเ้ลย) 

และแสดงความเคารพต่อธงชาต ิ และพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัตามล�าดบั 

เสยีก่อน โดยวธิวีนัทยหตัถ ์แลว้จงึไปนัง่ยงัทีข่องตน ยกเวน้ประธานจะตอ้งจดุธปูเทยีนและกราบทีห่น้าพระ)

 6. การเปิดประชุม เป็นหน้าทีข่องประธานทีจ่ะกล่าวเปิด โดยลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สู่ทีป่ระชุม  

ยื่นมอืขวาออกไปขา้งหน้าท�ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลูกเสอืแล้วกล่าวว่า  

“บดัน้ีสมาชกิของทีป่ระชมุไดม้าครบองคป์ระชมุแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชมุ ขอใหส้มาชกิทัง้หลายไดใ้ชส้ทิธ ิ

และเสรภีาพของทา่นโดยเสรใีนการประชมุและขอใหถ้อืวา่การประชมุน้ีเป็นความลบัไมเ่ปิดเผย” เมือ่ประธาน

กลา่วจบแลว้ลดมอืลงมาแสดงรหสั สมาชกิทีเ่ขา้ประชมุยนืพรอ้มกนั พรอ้มกบัยกมอืขวาขึน้แสดงรหสัลกูเสอื

แบบใหค้�าปฏญิาณของลกูเสอืแลว้กล่าวพรอ้มกนัวา่ “ขา้พเจา้จะถอืวา่การประชุมน้ีเป็นความลบั เวน้ไวแ้ต่ 

จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ” เสรจ็แลว้ประธานนัง่ลง สมาชกินัง่ลงพรอ้มกนั จากนัน้จงึใหด้�าเนินการ

ประชมุตามระเบยีบวาระต่อไป

 7. การพดูในทีป่ระชมุ ก่อนพดูตอ้งยกมอืขออนุญาต เมือ่ประธานอนุญาต จงึจะพดูได ้เมือ่เวลา

พดูใหน้ัง่ ไมต่อ้งยนื (และจะตอ้งพดูกบัประธานทกุครัง้)

 8. การนดัหมาย เรยีกประชมุ เป็นหน้าทีข่องเลขานุการทีจ่ะแจง้นดัหมายไป

 9. การจดัระเบยีบวาระการประชมุนายหมู ่เป็นหน้าทีข่องเลขานุการโดยประสานงานกบัประธาน
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 10. เรื่องทีจ่ะจดัเขา้วาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใน 

จดัท�าก�าหนดรางวลั กองลูกเสอืของตน การฝึกอบรม การให ้ การลงโทษ การเงนิ การอยู่ค่ายพกัแรม  

และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นตน้

 11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะต้องถอืเป็นความลบั ไม่ควรเปิดเผย  

เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุ

 12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจดัท�ารายงาน 

การประชมุบนัทกึลงในสมดุและท�าส�าเนาแจง้ใหผู้เ้ขา้ประชมุทราบ

 13. ผูด้�ารงต�าแหน่งประธานทีป่ระชุมนายหมู่ เป็นบุคคลทีผู่ก้�ากบัแต่งตัง้จากนายหมู่ทีน่ายหมู ่

สว่นมากเหน็ชอบดว้ย

 14. เลขานุการของทีป่ระชมุ ประธานทีป่ระชมุเป็นผูแ้ต่งตัง้จากนายหมู ่โดยใหน้ัง่อยูท่างซา้ยของ

ประธาน เลขา ฯลฯ จะเป็นผูเ้ผชญินายหมูเ่ขา้ทีป่ระชุมนายหมูท่ลีะคนจนถงึประธานแลว้จงึเชญิผูก้�ากบัฯ 

เป็นคนสดุทา้ย เลขาฯ มสีทิธแิสดงความคดิเหน็ไดแ้ต่ไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนและมตขิองทีป่ระชมุ

 15. ผูก้�ากบัลูกเสอื ที่ประชุมไม่มสีทิธอิอกเสยีงในที่ประชุม แต่มสีทิธยิบัยัง้การกระท�าใด ๆ  

ทีผู่ก้�ากบัฯ เหน็วา่ถา้จะปลอ่ยใหท้�าไปตามขอ้ตกลงของทีป่ระชมุแลว้ อาจก่อใหเ้กดิผลเสยีหายขึน้ได้

 16. การปิดประชมุ ประธานจะลุกขึน้ยนืหนัหน้าเขา้สูท่ีป่ระชมุ ยืน่มอืขวาออกไปขา้งหน้าท�ามมุ 

ประมาณ 45 องศา แล้วกล่าวว่า “ขา้พเจ้าขอปิดการประชุม” แขนเหยยีดตรงแสดงรหสัของลูกเสอื  

แลว้กล่าวว่า (ประธานท�าวนัทยหตัถต์อบ) เมือ่ประธานกล่าวจบใหน้ายหมูทุ่กคนลุกขึน้ยนืท�าวนัทยหตัถ ์

แก่ประธาน

 17. โดยปฏบิตั ิประธานและนายหมู ่การออกจากหอ้งประชมุ ตามล�าดบัดงัน้ี คอื ทีป่รกึษา พธิกีาร

เชน่เดยีวกบัการเขา้หอ้งประชมุเลขานุการเป็นคนสดุทา้ย
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(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู ่

ครั้งที่........ / ........ 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ  )ถ้ามี( 
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครัง้ที่...................../ ..................... 
วาระที่  3  เรื่องที่สืบเนือ่งจากการประชุมครั้งกอ่น  )ถ้ามี( 
วาระที่  4  เรื่อง......................................  )เป็นเรื่องที่จะประชุมพจิารณากันในการประชุม ถ้ามีหลาย  

        เรือ่ง  ก็ใส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม( วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ )ถ้ามี(  
วาระที่  5  หรอืวาระอันดับสุดทา้ยนี้เป็นวาระทีก่ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น     ภายหลังทีไ่ดก้ําหนด 

 ระเบียบวาระไปแล้ว  จะไดน้ํา มาเข้ามาพูดในที่ประชุมได ้ 
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(ตัวอย่างบันทึกรายงานการประชุม) บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่ 
ครั้งท่ี...................../ ..................... 

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. 
)ลงช่ือ(..................................ผู้จดรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  
)ลงช่ือ(..................................ประธาน 
)ลงช่ือ(..................................นายหมู่  หมู่................. 
)ลงช่ือ(..................................รองนายหมู่  หมู่............ 
ฯลฯ 
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(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู ่

ครั้งที่........ / ........ 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ  ................................................ 

วาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ  )ถ้ามี( 
วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครัง้ที่...................../ ..................... 
วาระที่  3  เรื่องที่สืบเนือ่งจากการประชุมครั้งกอ่น  )ถ้ามี( 
วาระที่  4  เรื่อง......................................  )เป็นเรื่องที่จะประชุมพจิารณากันในการประชุม ถ้ามีหลาย  

        เรือ่ง  ก็ใส่  วาระที ่ 5 ที ่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม( วาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ )ถ้ามี(  
วาระที่  5  หรอืวาระอันดับสุดทา้ยนี้เป็นวาระทีก่ําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น     ภายหลังทีไ่ดก้ําหนด 
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(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  
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)ลงชื่อ(..................................นายหมู่  หมู่................. 
)ลงชื่อ(..................................รองนายหมู่  หมู่............ 
ฯลฯ 
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 (ตัวอย่างบัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุม) 
รายช่ือผู้เข้าประชุมนายหมู่ 

ครั้งที่........./.............   วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  ......................................... 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 ประธาน 
2 นายหมู่ หมู่.......... 
3 รองนายหมู่ หมู่............. 
4 นายหมู่ หมู่.......... 
5 รองนายหมู่ หมู่............. 
6 ฯลฯ 
7 
8 
9 
10 เลขานุการ 

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 
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บรรณานุกรม

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสอืแห่งชาติ .ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 13 ฉบับที่). โรงพิมพ์  คุรุสภาลาดพร้าว,  
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. อนันต ์ อุ่นแก้ว บรรณาธิการ  1  มิถุนายน 2544. 
กระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสูตรแกนกลาง.  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. 

โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551. 
คณะกรรมการลูกเสือฝูายพัฒนาบุคลากร  สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ. คู่มือการฝึกอบรม

ผู้บังคับบัญชา  ลูกเสือข้ันผู้ช่วยผู้ให้ฝึกอบรมวิชาผู้ให้การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือ 
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,  สืบค้นเมือ่วันที่ 24 
มีนาคม 2553 

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย. คู่มืออบรมวิทยากร  การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้น
ทักษะชีวิต, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย. 2553. 

สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
 แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544.  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2549. 

สํานักการลูกเสอื  ยุวกาชาด  และกิจการนกัเรยีน  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  พ.ศ. 2552. 
องค์การค้าของ  สกสค, 2552. 

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ
ปกครอง หลักสูตร  และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2525. 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2534. 
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 (ตัวอย่างบัญชีลงช่ือผู้เข้าประชุม) 
รายช่ือผู้เข้าประชุมนายหมู่ 

ครั้งที่........./.............   วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
ณ  ......................................... 

ลําดับที ่ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น ตําแหน่ง หมายเหตุ 
1 ประธาน 
2 นายหมู่ หมู่.......... 
3 รองนายหมู่ หมู่............. 
4 นายหมู่ หมู่.......... 
5 รองนายหมู่ หมู่............. 
6 ฯลฯ 
7 
8 
9 
10 เลขานุการ 

ตัวอย่างการจัดสถานที่ประชุมนายหมู่ 
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ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 13 ฉบับที่). โรงพิมพ์  คุรุสภาลาดพร้าว,  
2525. 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่  
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 พิมพ์ครั้งที่ : .ท.ป. น.พ. อนันต ์ อุ่นแก้ว บรรณาธิการ  1  มิถุนายน 2544. 
กระทรวงศึกษาธิการ  หลกัสูตรแกนกลาง.  การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. 

โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551. 
คณะกรรมการลูกเสือฝูายพัฒนาบุคลากร  สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ. คู่มือการฝึกอบรม
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สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย. คู่มืออบรมวิทยากร  การจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้น
ทักษะชีวิต, สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย. 2553. 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 
  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,  2534. 
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