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โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด
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คำนิยม

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

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนิยม

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

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

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

สารบัญ
คานิยม
คานา
คาชี้แจงการใช๎คูํมือ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 1 ปฐมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ )เรียนรู๎กํอนเริ่ม(
หนํวยที่ 2 ระเบียบแถว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ระเบียบแถว และการเดินสวนสนาม
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ความเป็นพี่น๎องของลูกเสือโลก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 การผูกเงือ่ น
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 โครงการบุกเบิก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ความปลอดภัยในการใช๎เครื่องมือของมีคม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 รักธรรมชาติ อนุทินธรรมชาติ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 ความกตัญ๒ูกตเวที
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 ลูกเสือสุภาพบุรุษ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 เข๎าใจเพื่อด๎วยภาษากาย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ทักษะการปฏิเสธ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 คิดเชิงบวก
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ภาพวาดอนาคต
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 การปรุงอาหารแบบชาวปูา
หนํวยที่ 4 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ๎ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 การเดินทางไกล)ภาคทฤษฎี(
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 ผจญภัย ได๎เพือ่ น เถื่อนธาร การสนุก สุขสม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 แผนที่และเข็มทิศ
หนํวยที่ 5 การบริการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 อปพร.น๎อย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 การเคลือ่ นย๎ายผู๎ปูวย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 การบริการและชํวยเหลือผู๎อื่น
6

หน๎า

1
4
7
12
18
24
28
37
42
47
50
53
57
59
63
68
71
74
79
84
93
99
104
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สารบัญ(ตํอ)
หนํวยที่ 6 การพึ่งตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28
หนํวยที่ 7 พิธีการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29

หน๎า
น้ําดื่มเพื่อสุขภาพ
เรียนรู๎เพื่อฝึกทักษะการวํายน้าํ
การออกกําลังกาย
รู๎เทําทันสือ่ โฆษณา
รู๎ทันปฺองกันได๎
ความปลอดภัย
การอยูคํ ํายพักแรม

108
114
121
124
127
129
140

พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือเอก และ
เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ

146

หนํวยที่ 8 ประเมินผล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30 การประเมินผล
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แนวคิดเรือ่ งทักษะชีวิต
ภาคผนวก ข กิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต
ภาคผนวก ค แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ
บรรณานุกรม
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147
159
170
173
193

คาชี้แจงการใช๎คูํมือ
คู่ มํ ือ ส่สํง เสริมและพั
และพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสืออทัทักกษะชี
ษะชีวิตว ิตในสถานศึ
ในสถานศึ
ก ษาชุ
ำ หรั
กษาชุ
ดนีด้ นีจั้ ดจัทํดาท�ขึำ้นขึสํ้นาส�หรั
บผูบ๎
ผูกํก้ากัำ� กับบลูลูกกเสืเสืออใช๎ใช้เป็เป็นนแนวทางในการจั
แนวทางในการจัดดกิกิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสื
เสืออ มีมีจจํา�ำนวน
นวน1111เลํเล่
แยกตามชั
ส�ำหรั
ม มแยกตามชั
้นปีน้ ปีสําหรั
บลูบกลูเสืกอเสื4อ
4ประเภท
ประเภทคือคือลูกลูเสืกเสื
ำรองลูกลูเสื
กเสื
อสามั
กเสื
อสามัญญรุํนรุน่ใหญํ
ใหญ่และลู
และลูกกเสืเสืออวิสวิสามัามัญญ
อสํอาส�รอง
อสามั
ญญลูกลูเสื
อสามั
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต มีเนื้อหาที่สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการ
ด๎านตําง ๆ ของลูกเสือแตํละประเภท นอกจากนี้ยังมี เนื้อหาครบถ๎วน เป็นไปตามข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ อีกด๎วย
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เสริมสร๎างทักษะชีวิตในคูํมือชุดนี้ ได๎ออกแบบโดยบูรณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็น
ศูนย๑กลาง และมีผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน
และฝึกอบรมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร๎างคุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
การเรียงลําดับแผนการจัดกิจกรรม จัดเรียงลําดับเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในข๎อบังคับคณะ
ลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุํนใหญํ และลูกเสือวิสามัญ การนําไปใช๎ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวําแผนการจัด
กิจกรรมใดควรใช๎เมื่อใด
องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือ
ทุกประเภท โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การสํารวจและการรายงาน
การวิเคราะห๑และการประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ ญประโยชน๑ มีการออกแบบกิจกรรม
เพื่อให๎ลูกเสือได๎ใช๎กระบวนการกลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ
สร๎างองค๑ความรู๎และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎
ในชีวิตจริงอีกด๎วย
เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย
1. กิ จ กรรมตามข๎ อ บั ง คั บ ของคณะลู ก เสื อ แหํ ง ชาติ )ไมํ ร วมกิ จ กรรมทดสอบเพื่ อ รั บ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ(
2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ ที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม
3. กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหา
ของเด็กแตํละวัย
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คูํมือแตํละเลํม ได๎จัดทําตารางหนํวยกิจกรรม และแผนการจัดกิจกรรม 40 ชั่วโมง เพื่อให๎เห็น
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุ
บอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็นแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต
แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา สื่อการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมินผล องค๑ประกอบทักษะชีวิ ตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด
กิจกรรม )เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑(
จุดประสงค์การเรียนรู๎
ผู๎สอนควรทําความเข๎าใจให๎ชัดเจนวําเป็นจุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎ เจตคติ หรือ
ทักษะ เพื่อจัดกิจกรรมได๎ตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎แตํละด๎าน
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านความรู๎ มีจุดเน๎นที่การตั้งประเด็นให๎วิเคราะห๑ สังเคราะห๑เนื้อหา
ความรู๎ ให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎ และสามารถนําไปใช๎ได๎ในชีวิตจริง
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านเจตคติ มีจุดเน๎นที่อารมณ๑ความรู๎สึก และการตั้งประเด็นให๎ผู๎เ รียน
ได๎แลกเปลี่ยนและตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองกับสมาชิกกลุํมคนอื่น ๆ
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ด๎านทักษะ เน๎นที่การทําความเข๎าใจในขั้นตอนการลงมือทําทักษะ และ
ได๎ทดลองและฝึกฝนจนชํานาญ
บางแผนการจัดกิจกรรมมีจุดประสงค๑การเรียนรู๎ซ๎อนกันมากกวํา 1 ด๎าน ให๎เน๎นด๎านที่ เป็น
จุดประสงค๑หลักของแผนการจัดกิจกรรม
เนื้อหา
เป็นผลการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นหลังการสอน ผู๎สอนควรตรวจสอบวําผู๎เรียนได๎เนื้อหาครบถ๎วน
หรือไมํ
สื่อการเรียนรู๎
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม เชํน แผนภูมิเพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ และเรื่องที่
เป็นประโยชน๑ ซึ่งมีรายละเอียดอยูํในภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือยังคงแบบแผนของลูกเสือไว๎ คือ การเปิดประชุมกอง/ปิดประชุมกอง และ
เพลง เกม นิทาน เรื่องที่เป็นประโยชน๑ ซึ่งใสํไว๎ในทุกแผนการจัดกิจกรรม โดยผู๎กํากับลูกเสือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม ผู๎สอนควรจัดกิจกรรมตามที่ได๎ออกแบบไว๎เรียงตามลําดับขั้นตอน
การจัดกิจกรรม นอกจากนี้กํอนการจัดกิจกรรมควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมให๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎
ทุกขั้นตอน ศึกษาใบความรู๎สําหรับผู๎สอน และใบงานสําหรับผู๎เรียน เพื่อที่ผู๎สอนจะได๎จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให๎ได๎เนื้อหาตรงตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎มากที่สุด
ทั้งนี้ผู๎กํากับควรทําความเข๎าใจแนวคิดเรื่องทักษะชีวิต และกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวติ
ให๎ถํองแท๎ด๎วย โดยศึกษาได๎จากภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
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การประเมินผล
สามารถประเมินได๎ทั้งระหวํางการจัดกิจกรรม และหลังการสอนจบแล๎ว ตามแนวทางที่ได๎ให๎ไว๎
ในแตํละแผนการจัดกิจกรรม
องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ทั กษะชี วิ ตเกิ ดขึ้ นได๎ หลายองค๑ ประกอบในการจั ดกิ จกรรมแตํ ละครั้ ง ในที่ นี้ ได๎ ระบุ เพี ยง
องค๑ประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดขึ้นเทํานั้น
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรม
เป็นสื่อ อุปกรณ๑ ตามรายการที่ระบุไว๎ในสื่อการเรียนรู๎ เชํน เพลง เกม บัตรคํา ใบงาน ใบความรู๎
และเรื่องที่เป็นประโยชน๑ ฯลฯ หากมีข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคูํมือชุดนี้ กรุณาติดตํอที่
• ส�สมาคมวางแผนครอบครั
ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิ
จการนักเรียนฯ
วแหํงประเทศไทย
ส�เลขที
ำนักงานปลั
ดกระทรวงศึ
การ กระทรวงศึ
กษาธิ
่ 8 วิภาวดี
รังสิต 44กษาธิ
แขวงลาดยาว
เขตจตุ
จักกรารกรุงเทพฯ 10900
ถนนราชด�
นนอก เขตดุสตํติ อกรุ
งเทพฯ
103000-2561-5130
โทรศัพท๑ ำเนิ
0-2941-2320
151
โทรสาร
โทรศัพท์ 02-628-6365 โทรสาร 02-628-6402
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คู่มํมือือส่สํงงเสริ
เสริมและพั
มและพั
ฒนากิ
จกรรมลู
อทัวกิตษะชี
วิตในสถานศึ
กษา กลูเสืกอเสืสามั
อโทญ หลั
ชั้นกประถมศึ
ษาปีที่ 6
ฒนากิ
จกรรมลู
กเสือกทักเสืษะชี
ในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สูตรลูกเสืกอเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ
ลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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มและพั
กรรมลูกกเสืเสื
กษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออโท
ประถมศึ
ษาปี
ที่ 6
งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจกรรมลู
อทัอกทัษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
สามัชัญ้นหลั
กสูตรลูกเสื
อเอก
4 คูํมือคู่มสํืองส่เสริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อหนํวยกิจกรรม
ตามหลักสูตรข๎อบังคับ
ชื่อแผนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิต
1. ปฐมนิเทศ
1. การปฐมนิเทศ )เรียนรู๎กํอนเริ่มเรียน(
2. ระเบียบแถว
2. ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม
3. วิชาการของลูกเสือ 3. คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
4. ความเป็นพี่นอ๎ งของลูกเสือทั่วโลก
5. การผูกเงื่อน
6. การบุกเบิก
7. ความปลอดภัยในการใช๎เครือ่ งมือของมี
คม
8. รักษ๑ธรรมชาติ อนุทินธรรมชาติ
9. ความกตัญ๒ูกตเวที
10. ลูกเสือสุภาพบุรุษ
11. เข๎าใจเพือ่ นด๎วยภาษากาย
12. ทักษะการปฏิเสธ
13. คิดเชิงบวก
14. ภาพวาดอนาคต
15. การปรุงอาหารแบบชาวปูา
4. การผจญภัย
16. การเดินทางไกล
17. ผจญภัย ได๎เพื่อน เถื่อนธาร การสนุก
สุขสม
18. ทิศและการใช๎เข็มทิศ
5. การบริการ
19. อปพร. น๎อย
20. การเคลื่อนย๎ายผู๎ปูวย
21. การบริการและชํวยเหลือผู๎อื่น
6. การพึ่งตนเอง
22. น้ําดื่มเพือ่ สุขภาพ
23. เรียนรู๎เพื่อฝึกทักษะการวํายน้าํ
24. การออกกําลังกาย
25. รู๎เทําทันสื่อโฆษณา
26. รู๎ทันปฺองกันได๎
27. ความปลอดภัย
12

จานวน
ชั่วโมง

หมายเหตุ

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

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต

คูคูํม่มือือสํส่งงเสริ
และพัฒฒนากิ
นากิ
จกรรมลู
ทักวษะชี
วิตในสถานศึ
กษา ลูกกเสืเสืออสามั
โทญชัหลั
้นประถมศึ
เสริมมและพั
จกรรมลู
กเสืกอทัเสืกอษะชี
ิตในสถานศึ
กษา ประเภทลู
กสูตรลูกเสืกอษาปี
เอกที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5

ชื่อหนํวยกิจกรรม
ตามหลักสูตรข๎อบังคับ
ลูกเสือทักษะชีวิต

ชื่อแผนการจัดกิจกรรม

28. การอยูํคาํ ยพักแรม
7. พิธีการ
29. พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือเอก และ
เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
8. ประเมินผล
30. การประเมินผล
รวม 8 หนํวยกิจกรรม
รวม 30 แผนแผนการจัดกิจกรรม

6

จานวน
ชั่วโมง

หมายเหตุ

1
1
2
40

คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 1 ปฐมนิเทศ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ (เรียนรู๎กํอนเริ่มเรียน)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือรู๎กําหนดการการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเครื่องหมายลูกเสือและกิจกรรมวันสําคัญ
1.2 ลูกเสือรู๎จักเครื่องหมายลูกเสือเอก
1.3 ลูกเสือประเมินตนเองวํามีความพร๎อมได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
2. เนื้อหา
2.1 เวลาเรียน / เวลาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
2.2 สาระสําคัญที่ลกู เสือเอกควรเรียนรู๎
2.3 วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 ใบงาน
3.4 ใบความรู๎
3.5 เครือ่ งหมายลูกเสือเอกและสายยงยศ
3.6 บัญชีวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
4.กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสือรวมกองลูกเสือในห๎องประชุมหรือในสถานทีก่ ลางแจ๎งที่เหมาะสม
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 ผู๎กํากับลูกเสือ ชี้แจงให๎ลกู เสือทราบเกี่ยวกับเรื่องตํอไปนี้
1( ตารางการเรียนกิจกรรมลูกเสือ รายสัปดาห๑ และวันสําคัญทางลูกเสือ
2( สาระสําคัญของการเรียนลูกเสือตามหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเอก
3( การได๎รับเครื่องหมายลูกเสือเอก เครือ่ งหมายวิชาพิเศษและสายยงยศ
)แนะนําเครื่องหมายและสายยงยศ(
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือศึกษาใบความรู๎เรื่องเครื่องหมายวิชาพิ เศษแล๎ว ให๎ประเมินตนเอง
วามสามารถ
ความพร้อความพร๎
มเรือ่ งใดอและสนใจที
จ่ ะพัฒนา ่จะพัฒนา
ตามใบงานวําตนเองวํมีาคตนเองมี
ความสามารถ
มเรื่องใด และสนใจที
ตนเองให๎ได๎รับเครื่องหมายวิชาพิเศษอะไร และทําอยํางไรจึงจะมีสิทธิ์ประดับสายยงยศ
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือสรุปและพูดคุยให๎กําลังใจแกํลูกเสือในการพัฒนาตนเอง
14

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7

5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจใฝูรู๎ของลูกเสือ
5.2 ตรวจใบงาน

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือที่ 1
เพลง

ฉันคือคนเกํง
ทานอง Holiday ของ Bony M
ฉันก็เกํง เธอก็เกํง
เราน๎องพี่ มีความฝัน

เราก็เจ็ง ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญคนดี คนเกํง

เกม
เปลี่ยนของ
วิธีเลํน
ลูกเสือและหมูํเข๎าแถวตอนให๎มีเทําๆ กัน กับคนแรกของหมูํอยูํใกล๎เส๎นเริ่ม ตรงข๎ามสนามอีก
ด๎านหนึ่งมีหมวกกับผ๎าผูกคอลูกเสืออยูํตรงหน๎าของแตํละหมูํ
เมื่อได๎ยินสัญญาณเริ่มเลํนจากผู๎กํากับลูกเสือ ให๎คนแรกของแตํละแถววิ่งไปเก็บหมวกแล๎ววิ่งมา
สํงให๎คนที่ 2 คนที่ 2 รับแล๎ววิ่งเอาหมวกไปไว๎ที่เดิม แล๎วหยิบผ๎าผูกคอมาให๎คนที่ 3 คนที่ 3 รับแล๎ว เอา
กลับไปไว๎ที่เดิม เอาหมวกมาอีกสลับกันไปจนหมด แถวไหนเสร็จกํอนแถวนั้นชนะ

8

คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ใบงาน

แบบบันทึกการประเมินตนเองของสมาชิกในหมูํ
1. ชื่อ................................................นามสกุล...........................................สังกัดหมูํ..........................
2. ประวัติสํวนตัว อายุ...................ปี สถานที่อยูํเลขที่.............................ตรอก/ซอย...........................
ถนน....................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต............................
จังหวัด........................................โทรศัพท๑...................................................
3. ความเจริญ ก๎า วหน๎า ทางลูก เสือ (ให๎ใ สํเ ครื่อ งหมาย  ลงในชํอ ง  เฉพาะข๎อ ที่เ ข๎า ใจ
ทราบดี เป็นความจริง ปฏิบัติได๎ หรือผํานการปฏิบัติมาแล๎ว เทํานั้น หากไมํเคยเรียนรู๎มากํอน
ไมํต๎องใสํเครื่องหมายใดๆ ทั้งสิ้น)
3.1  สามารถปฏิบัติตนในการเปิดประชุมกองและปิดประชุมกองลูกเสือสามัญได๎ดี
3.2  รูป๎ ระวัติของผู๎ให๎กําเนิดลูกเสือโลกเป็นอยํางดี
3.3  รู๎พระราชประวัติของพระราชบิดาลูกเสือไทยเป็นอยํางดี
3.4  ทําความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือของลูกเสือได๎ถูกต๎อง
3.5  รู๎ความหมายคติพจน๑ของลูกเสือ
3.6  รู๎และจดจําคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
3.7  บําเพ็ญประโยชน๑ตอํ ชุมชนอยํางน๎อย 2 ครั้ง
3.8  ปฏิบัติตามระเบียบแถวทํามือเปลํา ทําถือไม๎พลอง สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดได๎
3.9  เตรียมอุปกรณ๑ตํางๆ ไปอยูคํ ํายพักแรมได๎ โดยไมํต๎องมีผู๎ชํวยเหลือ
3.10  บอกสถานที่สาํ คัญในท๎องถิ่นของตนให๎ผู๎อื่นเข๎าใจได๎
3.11  รู๎จักทิศทั้ง 8 และวิธีการใช๎เข็มทิศ
3.12  เดินทางไกลพร๎อมกับเพือ่ นลูกเสือ ระยะทางไป-กลับ 10 กิโลเมตร
3.13  รู๎จักเครื่องหมายจราจรและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรได๎
3.14  รู๎วิธีใช๎และเก็บรักษาเลื่อย และขวาน
3.15  ผูกเงื่อนตํอไปนีไ้ ด๎ 1 เงื่อน : เงื่อนประมง เงื่อนผูกรํน เงื่อนผูกคนลาก
3.16  ผูกเงื่อนตํอไปนีไ้ ด๎ 1 เงื่อน : เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชัน้
3.17  ผูกเงื่อนตํอไปนีไ้ ด๎ 1 เงื่อน : เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกรั้ง
3.18  ผูกแนํน เชํน ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาทได๎
3.19  บอกลักษณะและสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศในท๎องถิ่นได๎
3.20  การใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ด๎วยการทํางาน ดังนี้
1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
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4. การปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
4.1  เมือ่ ได๎รับมอบหมายงาน ได๎กระทําจนสําเร็จไมํเหลวไหล
4.2  ได๎กระทําในสิ่งที่แสดงถึงการเป็นผู๎มีความจงรักภักดีตอํ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑
4.3  ได๎บําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอสํวนรวมอยํางน๎อยวันละ 1 ครั้ง
4.4  รู๎จักและสนิทสนมกับเพือ่ นลูกเสือตํางกอง ตํางอําเภออยํางน๎อย 2 คน
4.5  ไมํเคยถูกผู๎บังคับบัญชาลงโทษเกี่ยวกับความประพฤติ
4.6  เคยชํวยเหลือสัตว๑ที่ได๎รับอันตรายอยํางน๎อย 1 ครั้ง
4.7  ไมํเคยถูกลงโทษจากผู๎ปกครอง หรือผูบ๎ ังคับบัญชา เนื่องจากไมํปฏิบัติตามคําสั่ง
4.8  ไมํเคยหลีกเลีย่ งงานที่ได๎รับมอบหมายให๎ทํา หรือการให๎ทาํ งานรํวมกับผู๎อื่น
4.9  ได๎เก็บสะสมเงินของตนและฝากไว๎กับธนาคารบ๎างแล๎ว
4.10  เคยกระทําผิดแตํปัจจุบันได๎ประพฤติตนเป็นคนดี และจะไมํกระทําในสิ่งเสือ่ มเสียอีก
5. การวางแผนปฏิบัติงานเพื่อสร๎างความก๎าวหน๎าให๎กับชีวิตของตนเอง
5.1  เมื่อเรียนวิชาลูกเสือเอกจบแล๎ว จะสอบวิชาพิเศษที่หลักสูตรบังคับ )อ๎างอิง ข๎อบังคับฯ
วําด๎วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ )ฉบับที่ ๑๓( พ.ศ.๒๕๒๕ ข๎อ ๕๔ สายยงยศ
หน๎า ๗๐( เพื่อรับเครื่องหมายสายยงยศ
5.2  เมือ่ สําเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาแล๎ว จะไปเรียนตํอชั้นมัธยมศึกษา
5.3  จะเลือกเรียนวิชาลูกเสือสามัญรุนํ ใหญํตํอไป
5.4  จะตั้งใจศึกษาเลําเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี เชื่อฟังคําสัง่ สอนของผู๎บังคับบัญชา
5.5  หลังจากสําเร็จการศึกษาในชั้นสูงๆ แล๎วจะประกอบอาชีพ........................................
6. วิชาพิเศษที่ต๎องการสอบ เพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ภายใน 3 เดือน นับจากนี้คือ
6.1ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6.2ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6.3ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6.4ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6.5ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6.6ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
)ลงชื่อ(....................................................................ผู๎บันทึก
)..............................................................( ลูกเสือหมูํ...................
วันที่.............เดือน....................................พ.ศ.....................
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ใบความรู๎
เครื่องหมายลูกเอกและสายยงยศ
1. สาระสาคัญของหลักสูตรลูกเสือเอก
ลูกเสือจะต๎องสอบวิชาทีก่ ําหนดไว๎ในหลักสูตรให๎ได๎ครบทุกวิชาดังนี้
1. การพึ่งตนเอง
2. การบริการ
3. การผจญภัย
4. วิชาการของลูกเสือ
5. ระเบียบแถว
ลูกเสือสามัญอาจทํางานและสมัครสอบเพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือสามัญในระยะเวลา 3 เดือน
กํอนจะเลื่อนจากกองลูกเสือสามัญไปอยูํกองลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
2. วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสามัญอาจสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญได๎ตามหลักสูตรที่กําหนดไว๎ วิชาพิเศษเหลํานี้
มุํงหมายให๎ลูกเสือได๎ แสดงออกทางทักษะ และความสนใจของตนเอง เพื่อให๎ ได๎มีสํว นในการปฏิบั ติ
กิจกรรมรํวมกับลูกเสืออื่นๆ ด๎วย วิชาพิเศษลูกเสือสามัญมีดังตํอไปนี้
1. นักจักสาน
2. ชํางไม๎
3. ชํางหนัง
4. ชาวนา
5. ชาวสวน
6. ชาวไรํ
7. นักเลี้ยงสัตว๑เล็ก
8. นักจักรยาน 2 ล๎อ
9. นักวํายน้าํ
10. ผู๎ชํวยคนดับเพลิง
11. ผู๎ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
12. ผู๎ให๎การปฐมพยาบาล
13. นักสังเกตและจํา
14. การพราง
15. ชาวคําย )ข(
16. ผูป้ ระกอบอาหารในค่าย (ข)
17. ลําม
18. นักดนตรี
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19. นักผจญภัยในปูา )ก(
20. นักสํารวจ )ก(
21. มัคคุเทศก๑
22. ชํางเขียน
23. นักสัญญาณ
24. นักบุกเบิก )ก(
25. นักธรรมชาติศึกษา )ข(
26. ชํางเบ็ดเตล็ด
27. ผู๎บริบาลคนไข๎
28. นักจับปลา
29. ผู๎ชํวยต๎นเดํน
30. นักพายเรือ
31. นายท๎ายเรือบด
32. นักกระเชียงเรือ
33. นักแลํนเรือใบ
34. นักดาราศาสตร๑เบื้องต๎น )ข(
35. นักอุตุนิยมวิทยาเบื้องต๎น )ข(
36. ยามอากาศเบื้องต๎น

37. นักเครื่องบินเล็ก
38. นักสะสม
39. บรรณารักษ๑
40. นักกรีฑา
41. นักขี่ม๎า
42. มวยไทยเบื้องต๎น
43. มวยสากลเบื้องต๎น
44. กระบี่กระบองเบื้องต๎น
45. นักยิงปืนเบื้องต๎น
46. การอนุรักษ๑ธรรมชาติ
47. การหามิตร
48. มารยาทในสังคม
49. นิเวศวิทยา
50. การพัฒนาชุมชน
51. การใช๎พลังงานทดแทน
52. ลูกเสือโทพระมงกุฎเกล๎าฯ
53. ลูกเสือเอกพระมงกุฎเกล๎าฯ
54. สายยงยศ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 2 ระเบียบแถว
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือสามารถเดินสวนสนามได๎อยํางถูกต๎อง
2. เนื้อหา
ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ปฺายกองลูกเสือโรงเรียน ธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน
3.3 แผนผังขบวนสวนสนาม
3.4 อุปกรณ๑การสวนสนาม
3.5 เพลงสวนสนาม หรือ กลองให๎จังหวะ
3.6 ใบความรู๎
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผูก๎ ํากับลูกเสือทบทวน การจัดระเบียบแถว สัญญาณมือและสัญญาณนกหวีด
)2( ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายสาธิตถึงการตั้งรูปขบวนในการเดินสวนสนาม และให๎ลูกเสือฝึก
ปฏิบัติ
)3( ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายและสาธิตวิธีการทําความเคารพประธานในพิธีของลูกเสือผู๎ถือ
ธง ผู๎ถือปฺายของลูกเสือและให๎ลูกเสือฝึกปฏิบัติ
)4( ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎นายหมูํลูกเสือเป็นผู๎นําฝึกภายในหมูํของตน
เพื่อความพร๎อมเพรียง
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่ งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
- กองลูกเสือเดินสวนสนาม ตามรูปแบบพิธีการสวนสนาม
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกต ความพร๎อมเพรียง และความถูกต๎องในการฝึกปฏิบัติ
6. คุณธรรม
1. ความซื่อสัตย๑สุจริต
2. ความกตัญ๒ู
3. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2
เพลง
ลูกเสือธีรราช
เหลําลูกเสือของธีรราช
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั่
มีจรรยา รักษาชือ่ สร๎างเกียรติระบือ
ใจรัใจรั
กให้กให๎
ยนื ยนาน
รํร่าเริ
งเริงแจ่
งแจํมมใสใสใผ่ใฝู
ืนนาน

ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ๑พันธุ๑
พวกเราจะรักรํวมกันจะผูกสัมพันธ๑ตลอดกาล
เลื่องลือตํอไปช๎านาน
พวกเราล๎วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย

เกียรติคุณลูกเสือไทย
เกียรติคุณลูกเสือไทยแพรํไปทั่วสากล
มุํงทําดี ยืนยัน ตามคํามัน่ สัญญา
มาเถิดมา เรามาช๎าอยูํใย ลูกเสือไทย

ลูกเสือไทยทุกคนต๎องรักษา
ด๎วยศรัทธาสามัคคี มีน้ําใจ
มาเร็วไวก๎าวเดินไปทีห่ มายข๎างหน๎า

อยูํคนละกอง ก็เป็นพี่น๎องกัน
มีวินัย ใจเย็น เป็นมิตรคนทั่วไป

มีความรูส๎ ู๎งานไมํหวัน่ ไหว
อยูํแหํงใดสุข สนุกทุกเวลา

)ซ้ํา(
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เกม

สวัสดี

วิธีเลํนวิธีที่ 1
1. ให๎ลูกเสือแตํละหมูํยนื เป็นแถวตอนลึก หันหน๎าไปทางผูก๎ ํากับลูกเสือ
2. เมื่อเริ่มเลํนให๎คนที่ 1 ของแตํละหมูํกลับหลังหัน พบกับคนที่ 2 แล๎วกลําวคําวํา “สวัสดี” ทํา
ความเคารพและจับมือกัน คนที่ 2 เมื่อทํากับคนที่ 1 แล๎ว ก็กลับหลังหันมาพบกับคนที่ 3 แล๎วกลําวคําวํา
“สวัสดี” ทําความเคารพและจับมือกัน ทําไปเชํนนี้จนหมดแถวหมูํใดเสร็จกํอนหมูํนั้นชนะ
วิธีเลํนวิธีที่ 2
1. ลูกเสือเข๎าแถวเป็นวงกลม ทุกคนหันหน๎าเข๎าศูนย๑กลาง
2. ให๎ลูกเสือคนหนึ่งเป็นคนเริ่มต๎นวิ่งรอบวงกลมด๎านนอกไปแตะหลังผู๎ที่ยืนเป็นวงกลม 1 คน
3. คนที่ถูกแตะต๎องออกวิ่งสวนทิศทางกับคนแรกเมื่อวิ่งไปพบกันทีใ่ ดให๎ทําวันทยหัตถ๑และจับ
มือเขยําพร๎อมกับกลําวคําวํา “สวัสดี” ดังๆ
4. ปลํอยมือชิงกันวิ่งเข๎าที่ผู๎ใดเข๎าที่ไมํได๎เป็นผู๎เริ่มต๎นใหมํ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
กวางป่ากับพวงองุํน
กวางปูาวิ่งไปในเพิงองุํนเพื่อซํอนตัวจากการตามลํา ของนายพราน“ขอให๎ข๎าซํอนตัวด๎วยเถิดนะ
องุํน” กวางปูากลําวอยํางนอบน๎อม องุํนก็อนุญาตเมื่อพรานตามมาถึงบริเวณนั้น เเตํไมํพบกวางปูา จึงวิ่ง
ไปอีกทางหนึ่งกวางปูาเห็นวําปลอดภัยเเล๎วจึงกัดกินพวงองุํนอยํางเอร็ดอรํอย
“เจ๎ากินข๎าทําไมเพื่อนเอ๐ย” องุํนถามอยํางน๎อยใจ กวางปูาจึงตอบวํา “ถึงข๎าไมํกินเจ๎า ก็มีคนอื่น
มากินเจ๎าอยูํดีนั่นเเหละ” ขณะที่กัดกินพวงองุํนอยูํนั้นเอง พรานอีกคนหนึ่งผํานมา มองเห็นวํามีบางสิ่ง
เคลื่อนไหวอยูํใต๎เพิงองุํนจึงเล็งธนูยิงใสํกวางปูาทันที
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ผู๎ที่ไมํกตัญ๒ูรู๎คุณมักประสบความหายนะ
เรื่องชายโงํกับต๎นไผํ
ชาวสวน 2 คน พํอลูก ชํวยกันปลูกผลไม๎เก็บผลขาย ผู๎เป็นพํอได๎ปลูกต๎นไผํล๎อมรอบสวนไว๎ เมื่อ
พํอปูวยและเสียชีวิต ลูกชายผู๎โงํเขลาเบาปัญญาก็นั่งมองต๎นไผํที่บิดาปลูกไว๎รอบๆสวน พลางคิดวํา “ต๎น
ไผํนี้ไมํเห็นมีประโยชน๑อะไรเลยไมํเลื่อยอกไมํมีผลให๎เก็บไปขาย” คิดดังนั้นจึงสั่งให๎คนงานตัดต๎นไผํทิ้งจน
หมดจากนั้นเป็นต๎นมาสัตว๑ตํางๆ เเละคนพเนจรตํางก็พากันเข๎าออกในสวนอยํางสะดวกสบายสวนผลไม๎
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จึงได๎รับความเสียหายผลไม๎ถูกขโมยและถูกเหยียบย่ําทําลายในที่สุดผลไม๎ก็ตายหมดทั้งสวนเพราะไมํมี
ต๎นไผํที่เป็นเสมือนรั้วล๎อมรอบปฺองกันภัยอยํางเเตํกํอน
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ของทุกสิ่งยํอมมีประโยชน๑ในทางที่เเตกตํางกัน

ใบความรู๎

ระเบียบแถวและการเดินสวนสนาม
การเดินสวนสนาม
การสวนสนามมีค วามจํา เป็น อยํา งยิ่ง ในการจัด งานชุม นุม ลูก เสือ เชํน งานชุม นุม ลูก เสือ
แหํงชาติ งานชุมนุมลูกเสือเขตการศึกษาและงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดเพื่อแสดงถึงสมรรถภาพของ
ลูก เสือ วํามีความพร๎อมเพรียง มีระเบียบวินัย ควรแกํการยกยํองสรรเสริญมากน๎อยเพียงใด เป็นการ
แสดงออกในความสามารถของลูกเสือแตํละกอง จะมองภูมิหลังของการดําเนินงานภายในกองลูกเสือได๎
อยํางดียิ่ง และใช๎ประกอบพิธีในวันสถาปนาคณะลูกเสือแหํงชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
การตั้งแถวเดินสวนสนามของลูกเสือ
กองลูกเสืออาจจัดแถวสวนสนามได๎ดังนี้ คือ
1( จัดเป็นรูปแบบแถวหน๎ากระดาน หรือจัดเป็นรูปแบบแถวตอนลึก แล๎วแตํความเหมาะสม
2( ตําแหนํงการยืนและเว๎นระยะ คนถือปฺายกองลูกเสือโรงเรียนยืนเป็นคนแรก หํางจากคนถือ
ปฺา ย 5 ก๎า ว เป็นตําแหนํงคนถือธงประจํากองลูกเสือโรงเรียน หํางจากคนถือธง 5 ก๎าว เป็นตําแหนํง ผู๎
กํากับลูกเสือลูกเสือ หํางจากผู๎กํากับลูกเสือลูกเสือ 5 ก๎าว เป็นตําแหนํงรองผู๎กํากับลูกเสือ หํางจากรองผู๎
กํากับลูกเสือ 3 ก๎าว เป็นตําแหนํงสมาชิกลูกเสือ
การแสดงความเคารพ
1( ผู๎ถือธง การแสดงความเคารพในเวลาอยูํกับที่ เมื่อมีคําบอกวํา “วันทยา – วุธ” ให๎ผู๎ถือธง
ยกธงขึ้นในทําเคารพ และทํากึ่งขวาหัน ลดปลายคันธงลงข๎างหน๎าอยํางช๎าๆ จนคันธงอยูํในแนวเส๎น
ขนานคูํกับพื้น มือ ทั้ง 2 อยูํเ สมอแนวบํา เมื่อ ลดธงลงถึงแนวขนานกับพื้น ให๎เชิญธงกลับขึ้นในทํา
เคารพช๎าๆ ได๎จังหวะเชํนเดียวกับขาลง และเชิญธงในทํานี้จนกวําจะมีคาํ บอกวํา “เรียบ – อาวุธ” จึงลด
ธงลงแล๎วจึงทํากึ่งซ๎ายหันอยูํในทําตรง
2( ลูกเสือและผู๎กํากับลูกเสือ ทําความเคารพตามวิธีการของลูกเสือ ดังนี้
การทาความเคารพขณะเดิน
การจัดสถานที่ให๎ใช๎ธงปักเป็นเครื่องหมาย 3 ธง ธงแรกปักหํางจากผู๎รับการเคารพ 20 ก๎าว ธงที่
สองปักหํางจากผู๎รับการเคารพ 10 ก๎าว และธงที่สามอยูํถัดจากผู๎รับการเคารพไปอีก 10 ก๎าว
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การทาความเคารพ
เมื่อเดินถึงธงแรก รองผู๎กํากับลูกเสือสั่งด๎วยคําวํา “ ระวัง” ทุกคนเริม่ ตบเท๎าแรง
เมื่อถึงธงที่ 2 รองผูก๎ ํากับลูกเสือสั่งด๎วยคําวํา “แลขวา – ทํา” เมื่อสิน้ สุดคําสั่งให๎ลูกเสือทุกนาย
เดินสะบัดหน๎าไปทางขวามือเพื่อทําความเคารพประธาน ยกเว๎นนายหมูํลูกเสือซึ่งอยูํขวาสุด ให๎แลตรง
มองไปข๎างหน๎า คนถือพลองและไม๎พลองให๎เดินแกวํงแขนตามปกติ ที่เหลือไมํแกวํงแขน
เมื่อถึงธงที่ 3 ผู๎ใดหรือตับใดผํานธงที่ 3 ก็สะบัดหน๎าแลตรงและเลิกทําความเคารพ แกวํงแขน
เดินตํอไปตามปกติ โดยไมํต๎องออกคําสั่ง

ตัวอยํางแถวสวนสนาม หมูํแถวตอน
ป้ายชื่อกองลูกเสือ

5 ก้าว
ธงประจากองลูกเสือ
ผู้กากับลูกเสือ
รองผู้กากับลูกเสือลูกเสือ

5 ก้าว
5 ก้าว
3 ก้าว

ลูกเสือกองที่ 1
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กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
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ตัวอยํางแถวสวนสนาม หมูํแถวหน๎ากระดาน

ป้ายชื่อกองลูกเสือ
ธงประจากองลูกเสือ

ผู้กากับลูกเสือ

5 ก้าว
5 ก้าว
5 ก้าว

รองผู้กากับลูกเสือลูกเสือ

ลูกเสือกองที่ 1
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3 ก้าว
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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
สามารถปฏิบัติตนตามคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือได๎
2. เนื้อหา
2.1 คําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ
2.2 กฎของลูกเสือสามัญ
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ตัวอยํางหัวข๎อสําหรับการอภิปราย
3.3 แบบบันทึกผลการอภิปราย
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสือทํองคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎นายหมูํลูกเสือจับสลากกฎของลูกเสือทัง้ 10 ข๎อ ตามจํานวนที่กําหนด
3( ให๎ลูกเสือแตํละหมูํระดมสมองเกีย่ วกับการปฏิบัติตนตามคํากฎของลูกเสือที่จับสลากได๎
เขียนลงในกระดาษชาร๑ทพร๎อมนําเสนอ
4( ให๎ลูกเสือแตํละหมูํสํงตัวแทนมารายงาน แล๎วทุกคนแสดงความคิดเห็นและรํวมกัน
สรุปผลการอภิปราย
5( ผู๎กํากับลูกเสือเพิม่ เติมแนวคิดทีค่ วรได๎และเสนอแนะให๎ลูกเสือได๎ปฏิบัติตามกฎแท๎จริง
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นทีม่ ีประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกตการรํวมมือในการระดมสมอง และการแสดงความคิดเห็นอยํางมีเหตุผลของลูกเสือ
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6. คุณธรรม
1. ความพอเพียง
2. ความซือ่ สัตย๑สจุ ริต
3. ความกตัญ๒ู
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3
เพลง

ลูกเสือธีรราช
เหลําลูกเสือของธีรราช
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมนั่
มีจรรยา รักษาชือ่
รําเริงแจํมใส ใฝูใจรักให๎ยืนนาน

ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ๑พันธุ๑
พวกเราจะรักรํวมกัน จะผูกสัมพันธ๑ตลอดกาล
สร๎างเกียรติระบือ เลื่องลือตํอไปชั่วนาน
พวกเราล๎วนชื่นบาน เพราะกิจการลูกเสือไทย

เกม
แชมป์ยกน้าหนัก

วิธีเลํน
1. ให๎ลูกเสือเข๎าแถวรูปวงกลม
2. เมื่อสัญญาณเริ่มเลํน ให๎ลกู เสือพยายามยกคนอื่นให๎เท๎าพ๎นพื้น
3. ใครถูกยกถือวําตาย ออกจากการเลํน
4. คนสุดท๎ายถือวําเป็นแชมป์
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คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ใบความรู๎

เรื่อง การปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
1.
2.
3.
4.

ลูกเสือได๎รับมอบหมายการงานใด ได๎กระทําจนเป็นผลสําเร็จ
แสดงความจงรักภักดีตอํ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ เป็นนิจ
บําเพ็ญตนเป็นประโยชน๑ตํอสาธารณชนทุกวัน )อยํางน๎อยวันละ 1 ครั้ง(
จะต๎องปฏิบัติตนตํอเพื่อนรํวมหมูํ รํวมคณะของตน และยังมีเพื่อนตํางโรงเรียน ตํางอําเภออีก
)อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ 2 คน(
5. ไมํเคยถูกลงโทษเพราะความไมํถูกต๎องเรียบร๎อย
6. ได๎เคยชํวยเหลือชีวิตสัตว๑และมีความเมตตาสงสารสัตว๑
7. ไมํเคยถูกลงโทษ เพราะขัดคําสั่งบิดา มารดา ครู อาจารย๑
8. ไมํเคยหลีกเลีย่ งงานที่ได๎รับมอบหมายให๎ทาํ รํวมกับคนอื่น
9. ได๎สะสมเงินซึ่งหาได๎โดยน้ําพักน้ําแรง หรือได๎อดออมจากที่บิดามารดาให๎ไว๎ แล๎วเก็บฝาก
ออมสินไว๎วันละ....................บาท หรือสัปดาห๑ละ...........................บาท
10. เคยทีมีความผิดมาบ๎าง แตํได๎กลับตัวกลับใจปฏิบัติเป็นคนดีของบ๎าน ของโรงเรียนและของ
สังคม และจะไมํทําในทางที่เสือ่ มเสียอีกเด็ดขาด
คาปฏิญาณของลูกเสือ
คําปฏิญาณของลูกเสือ เป็นถ๎อยคําที่กลําวออกมาด๎วยความจริงใจ เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวให๎
ลูกเสื อปฏิบั ติในสิ่ งที่ดีแ ละถูก ต๎อง คําปฏิ ญาณของลู กเสือ สามัญ คือ คํามั่น สัญญาที่ลูกเสือให๎ ไว๎แ กํ
ผู๎บังคับบัญชา ตํอหน๎าแถว หรือในพิธีทางลูกเสือ เป็นหลักสากลซึ่งลูกเสือทุกประเทศปฏิบัติเชํนเดียวกัน
หมด ตํอหน๎าแถว ลูกเสือจะเป็ นพลเมืองของชาติบ๎านเมืองก็โดยอาศัยหลักคําปฏิญาณเป็นอุดมการณ๑
นําไปปฏิบัติในชีวิต
คําปฏิญาณข๎อ 1 “ข๎าจะจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑” หมายถึง ลูกเสือต๎องมีความ
เคารพ บูชา เทิดทูนไว๎ด๎ วยความซื่อสัตย๑ จริงใจ เพราะชาติหมายถึงผืน แผํนดินและประชาชนที่อ ยูํ
รํวมกัน มีธรรมเนียมประเพณี มีกฎหมายอันเดียวกันคุ๎มครอง จึงควรปฏิบัติตํอชาติ ดังนี้
1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี
2. เคารพปฏิบัติตามคําสั่งและกฎหมายบ๎านเมือง
3. ประพฤติตนตามธรรมเนียมประเพณีนยิ ม
4. รักคนในชาติและรักแผํนดินถิ่นเกิดของตน
ศาสนา มีพระคุณแกํเรา คือ ชํวยแนะนําสั่งสอนให๎รู๎ดีรู๎ชอบ และเว๎นความชั่ว ไมํให๎เบียดเบียน
กัน ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ ฉะนัน้ ลูกเสือจึงต๎องเคารพและปฏิบัติตํอศาสนาดังนี้
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คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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1.
2.
3.
4.

ประพฤติปฏิบัติตํอกิจการของศาสนา
เคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสอนโดยมิเลือกศาสนา
ละเว๎นการทําความชั่ว กระทําแตํความดี
ทําบุญบ๎างในเวลาหรือโอกาสที่สะดวก

พระมหากษัต ริย ๑ ทรงเป็น ประมุข ของประเทศชาติ ทรงเป็น พระประมุข ของคณะลูก เสือ
แหํงชาติ และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ลูกเสือต๎องปฏิบัติดังนี้
1. แสดงความเคารพสักการะตํอองค๑พระประมุข และพระบรมฉายาลักษณ๑
2. ไมํกระทําการใดๆ ที่เป็นการกระทบกระเทือนเสื่อมเสียพระเกียรติคุณ
3. ลูกเสือต๎องชํวยปฺองกันมิให๎คนอื่นกระทําการนั้นด๎วย
คําปฏิญาณข๎อ 2 “ข๎าจะชํวยเหลือผู๎อื่นทุกเมื่อ” การบําเพ็ญประโยชน๑ตํอผู๎อื่นเป็นเรื่องสําคัญของ
ลูกเสือสามัญที่พึงปฏิบัติ ลูกเสือพึงชํวยเหลือดูแล มีใจเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อตํอผู๎อื่น ลูกเสือกระทําได๎
ทุกโอกาส เชํน ชํวยพํอแมํ ครู อาจารย๑ ชํวยเหลือโรงเรียนตลอดจนชุมชน
คําปฏิญาณข๎อ 3 “ข๎าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ ” คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปรียบเสมือน
ศีลของลูกเสือที่เป็นหลักยึดเหนี่ยวให๎ลูกเสือประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงามตามกฎของลูกเสือ 10 ข๎อ อยําง
เครํงครัดโดยไมํหลีกเลี่ยง
กฎของลูกเสือมี 10 ข๎อ ดังนี้คือ
1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได๎
2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีตอํ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ และซื่อตรงตํอผู๎มพี ระคุณ
3. ลูกเสือมีหน๎าที่กระทําตนให๎เป็นประโยชน๑และชํวยเหลือผู๎อื่น
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น๎องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
5. ลูกเสือเป็นผู๎สภุ าพเรียบร๎อย
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตํอสัตว๑
7. ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดา มารดา และผู๎บังคับบัญชาด๎วยความเคารพ
8. ลูกเสือมิใจรําเริงและไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก
9. ลูกเสือเป็นผู๎มัธยัสถ๑
10. ลูกเสือประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ
ข๎อ 1. “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได๎” คือ เป็นผู๎มีเกียรติเป็นที่ไว๎วางใจของผู๎อื่น เชื่อถือได๎ เมื่อกลําวสิ่ง
ใดออกไปแล๎วต๎องรักษาสัจจะ ปฏิบัติเหมือนปากพูดเสมอ เมื่อได๎รับมอบหมายสิ่งใดต๎องทําสิ่งนั้นให๎เสร็จ
เรียบร๎อยด๎วยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติกําลังไมํเพิกเฉยหลีกเลี่ยง
ข๎อ 2. “ลูกเสือมีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑ และซื่อตรงตํอผู๎มีพระคุณ ”
หมายความวํา จะต๎องมีค วามจงรักภักดีตํ อประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตริย๑ ด๎วยใจจริง
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คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ประเพณี และมีความซื่อตรงตํอพํอแมํ
ครู อาจารย๑ ผู๎บังคับบัญชาและผู๎มีพระคุณ
ข๎อ 3. “ลู กเสื อมีหน๎าที่กระทําตนให๎เป็นประโยชน๑และชํ วยเหลื อผู๎อื่ น ” หมายความวํ า จะต๎อง
พยายามทําประโยชน๑แกํผู๎อื่น เตรียมพร๎อมเสมอที่จะชํวยชีวิตผู๎อื่นให๎รอดพ๎นจากอันตราย
ข๎อ 4. “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น๎องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก” หมายถึง ลูกเสือจะต๎อง
เป็นผู๎โอบอ๎อมอารีแกํคนทั่วไปโดยไมํเลือกชาติหรือชั้นวรรณะโดยถือวําเป็นพี่น๎องกันทั่วโลก
ข๎อ 5. “ลูกเสือเป็ นผู๎สุภาพเรียบร๎อย” หมายความวํา เป็นผู๎มีกิริยาวาจาสุภาพแกํบุคคลทั่วไป
โดยเฉพาะเด็กและคนชรา
ข๎อ 6. “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาตํอสัตว๑” หมายถึง เป็นผู๎มีจิตใจเมตตา กรุณา ไมํฆํา ไมํทรมาน
สัตว๑ เมื่อปูวยต๎องดูแลรักษา ถ๎าเป็นสั ตว๑ที่ใช๎งานก็พยายามใช๎แคํพอสมควร และให๎สัตว๑นั้นได๎รับความ
สบายพอสมควร
ข๎อ 7. “ลูกเสือเชื่อฟังคําสั่งของบิดา มารดา และผู๎บังคับบัญชาด๎วยความเคารพ” หมายความวํา
ลูกเสือจะต๎องเป็นผู๎ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไมํลังเลใจ กระทําด๎วยความเต็มใจเข๎มแข็ง
ข๎อ 8. “ลูกเสือมีใจรําเริงและไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก” หมายถึง เป็นผู๎มีความยิ้มแย๎มแจํมใส
ไมํบํน ไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก แม๎จะพบอุปสรรค๑ก็ต๎องฟันฝูาและอดทน
ข๎อ 9. “ลูกเสือเป็นผู๎มัธยัสถ๑” หมายความวํา ลูกเสือจะต๎องเป็นผู๎รู๎จักประหยัด รู๎จักเก็บหอมรอม
ริบ ใช๎จํายอยํางประหยัด ไมํปลํอยเวลาให๎เสียไปโดยเปลําประโยชน๑ และรู๎จักรักษาทรัพย๑สิ่งของทั้งของ
ตนเองและผู๎อื่น
ข๎อ 10. “ลูกเสือประพฤติชอบด๎วยกาย วาจา ใจ” หมายความวํา ลูกเสือจะต๎องประพฤติตนดีงาม
วาจาเรียบร๎อย มีจิตใจสะอาด มีความสะอาดตํอบาปและเกรงกลัวตํอความชั่ว มีสติเหนี่ ยวรั้งไมํยอมกระทํา
สิ่งผิด
การอภิปราย
ในฐานะที่ลูกเสือเคยเป็นลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ตรี – โท มาแล๎วเคยได๎เรียนรู๎เกีย่ วกับคํา
ปฏิญาณและกฎมาพอสมควร ตามความเข๎าใจของลูกเสือในคําปฏิญาณและกฎแตํละข๎อ หมายความวํา
อยํางไร ชํวยกันอภิปรายและนําผลการอภิปรายเสนอตํอที่ประชุมใหญํตามหัวข๎อตํอไปนี้
)ให๎เวลาหมูํละ 10 นาที รายงานตํอที่ประชุมใหญํ หมูํละ 2 นาที(
หมูํ 1 คําปฏิญาณ
ข๎อ 1 – 3
หมูํ 2 กฎ
ข๎อ 1 – 2
หมูํ 3 กฎ
ข๎อ 3 – 4
หมูํ 4 กฎ
ข๎อ 5 – 6
หมูํ 5 กฎ
ข๎อ 7 – 8
หมูํ 6 กฎ
ข๎อ 9 – 10
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ตัวอยํางของความอดทน
นักลําสัตว๑ผู๎ยิ่งใหญํคนหนึ่ง เป็นชาวแอฟริกาใต๎ชื่อ เอฟ ซี เซลูส๑ )F.C Selous( เป็นตัวอยํางอัน
ดีในเรื่องของความอดทนแบบลูกเสือ ในเมื่อเขาไปลําสัตว๑ที่บารอดเซแลนด๑ )Barotseland( ทางตอน
เหนือของแมํน้ําซัมเบซี )Zambesi( เมื่อหลายปีมาแล๎ว ในตอนเที่ยงคืนวันหนึ่ง คํายของเขาได๎ถูกโจมตี
อยํางทันทีทันใด โดยคนพื้นเมืองฝูายศัตรูซึ่งเข๎ามายิงในระยะใกล๎และบุกเข๎ามา
เขาและคนพื้นเมืองซึ่งมีจํานวนตํางกันหนีกระจัดกระจายหลบไปในความมืดและซํอนตัวอยูํในกอ
หญ๎าสูง เซลูส๑เองค๎าได๎ปืนเล็กยาวกระบอกหนึ่งและลูก ปืนบ๎างเล็กน๎อยเขาหลบอยูํอยํางปลอดภัยในกอ
หญ๎า แตํเขาหาพรรคพวกของเขาไมํพบ และเมื่อเห็นวําข๎าศึกได๎ยึดคํายของเขาไว๎เรียบร๎อยแล๎ว ทั้งยังมี
ความมืดอยูํข๎างหน๎าเขา อีกสองสามชั่วโมงพอจะหนีเอาตัวรอด เขาจึงเริ่มออกเดินทางไปทางทิศใต๎ โดย
กลุํมดาววําว )The Southers Cross( เป็นที่หมาย เขาหมอบคลานผํานยามของฝูายข๎าศึก แล๎ววํายน้ําข๎าม
แมํน้ําและในที่สุดก็หนีออกมาได๎โดยมีเครื่องแตํงตัวแตํเพียงเสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น และรองเท๎า สองสาม
วันตํอมา ทั้งกลางคืน และกลางวัน เขามุํงเดินไปทางทิศใต๎ และต๎องหลบซํอนคนพื้นเมืองฝูายข๎าศึกบํอ ยๆ
กวาง นอาหาร
เขาได๎ยิงกลางเป็
คืนวันหนึ่ง เขาได๎เข๎าไปในหมูํบ๎านซึ่งคิดวําเป็นมิตร แตํแล๎วปืนของเขาก็ถูกขโมยลักไปเขาจึงต๎อง
กลับเป็นผู๎หลบหนีอีกครั้งหนึ่ง โดยไมํมีอาวุธสําหรับปฺองกันตนเอง หรือยิงสัตว๑เป็นอาหาร อยํางไรก็ดี เขา
ไมํใชํคนที่ยอมแพ๎ในเมื่อยังมีโอกาสแหํงชีวิตเหลืออยูํ จึงได๎พยายามเดินตํอไป จนกระทั่งในที่สุด ได๎ไปถึง
สถานที่แหํงหนึ่ง ณ ที่นั่น เขาได๎พบพรรคพวกของเขาบางคน ซึ่งหลบหนีมาได๎เชํนกัน หลังจากนั้น ก็รอน
แรมตํอมาจนถึงท๎องถิ่นที่เป็นมิตรด๎วยความปลอดภัย แตํคนพวกนี้คงต๎องประสบความยากลําบากอยําง
มหันต๑ สามสัปดาห๑ได๎ผํานพ๎นไปนับตั้งแตํถูกโจมตี และสํวนใหญํเซลูส๑ต๎องอยูํคนเดียว ถูกไลํติดตาม อด
อาหาร หนาวอยํางสาหัส ในตอนกลางคืน และร๎อนเหงื่อหยดในตอนกลางวัน
ไมํมีคนใดที่จะผํานความลําบากเชํนนี้มาได๎ เว๎นเสียแตํวําจะมีความอดทนเป็นพิเศษ แตํเซลูส๑
เป็นคนซึ่งได๎บํารุงตนเองให๎แข็งแรงมาตั้งแตํเด็ก ด๎วยการรักษาตัวและออกกําลังกายและเขาก็ตั้งใจบาก
บั่นอยูํตลอดเวลา
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ถ๎าทํานต๎องการผํานพ๎นการผจญภัยเชํนนี้ด๎วยความปลอดภัยในเมื่อทํานเป็นผู๎ใหญํ
และมิใชํดีแตํปาก ทํานจะต๎องฝึกอบรมตนเองให๎แข็งแรงมีอนามัยดี และคลํองแคลํว
วํองไว ตั้งแตํเด็ก
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 ความเป็นพี่น๎องของลูกเสือทั่วโลก

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือเข๎าใจความหมายของความเป็นพี่นอ๎ งของลูกเสือทั่วโลก
2. เนื้อหา
2.1 กฎของลูกเสือ
2.2 ความหมายของกฎของลูกเสือข๎อที่ 4 “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่นอ๎ งกับ
ลูกเสืออืน่ ทั่วโลก”
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู๎
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือสนทนาและนําอธิบายถึงความหมายของความเป็นพีน่ ๎องของลูกเสือ
ทั่วโลกวํามีความหมายและขอบขํายความเป็นพี่น๎องอยํางไรบ๎าง
2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสือรํวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นตํอไปนี้
ประเด็นที่ 1 ถ๎าลูกเสือจะเป็นมิตรของคนทุกคนและลูกเสืออืน่ ๆ มีแนวทางปฏิบัติ
อยํางไร? จึงจะถือวํา “เป็นมิตร”
ประเด็นที่ 2 ทําอยํางไรลูกเสือจึงจะเป็นมิตรกับลูกเสือทั่วโลกได๎
ประเด็นที่ 3 ลูกเสือจะปฏิบัติตนอยํางไรจึงจะถือวํา ตัวลูกเสือ กองลูกเสือ
กลุํมลูกเสือของตัวเอง เป็นมิตรกับลูกเสือทั่วโลก
3( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสือนําเสนอความคิดเห็นของหมูํตนเองตํอที่ประชุ มกอง
4( ผู๎กํากับลูกเสือเพิม่ เติมแนวคิดเรื่องของความหมายและการนําสูกํ ารปฏิบัติตนให๎เป็น
พี่น๎องลูกเสือทั่วโลก
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- การจะเป็นมิตรกับผู๎อื่นได๎ ต๎องพยายามเข๎าใจคนอื่น เข๎าใจอารมณ๑ ความรู๎สึกความ
ต๎องการของผู๎อนื่ ที่แตกตํางไปจากเรา แล๎วปฏิบัติตํอเขาอยํางเป็นมิตร เห็นอกเห็น
ใจผู๎อื่น
- ยอมรับความคิดเห็นและการแสดงออกของผู๎อื่นที่แตกตํางจากเรา ทําได๎เทําเรา
แล๎วแสดงความชื่นชมยินดีด๎วยความจริงใจ
- ประพฤติปฏิบัติตํอผู๎อื่นดุจญาติ โดยไมํเลือกปฏิบัติ ไมํเลือกชาติ ศาสนา สีผิว
ความยากจน ความรวย ถือวําทุกคนมีความดี เป็นมิตรตํอกัน ไมํก๎าวร๎าว รังแก
ขํมแหงผู๎อื่นฯ
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการอภิปรายในหมูํและการนําเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมของหมูํ
5.2 ซักถามความเข๎าใจและวิธีการปฏิบัติตนเป็นมิตร พี่น๎อง กับลูกเสืออืน่
6. คุณธรรม
1. ความกตัญ๒ู
2. ความรับผิดชอบ
3. อุดมการณ๑คุณธรรม

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4
มิตรดี
มิตรดีเป็นที่พึ่งพา
หาทางขจัดปัดภัย
มิตรเลวมีแตํสอพลอ
หากมีภัยต๎องผจญ
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ใบความรู๎

กฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือเป็นรากฐานสําคัญที่ขบวนการลูกเสือได๎ส ร๎างขึ้น ในกฎของลูกเสือได๎พูดไว๎ถึงวิถี
ชีวิตที่ลูกเสือแตํละคนต๎องยึดถือปฏิบัติ
มีบางสิ่งบางอยํางที่ ทําให๎กฎของลูกเสือ แตกตํางจากกฎเกณฑ๑อื่นๆ กลําวคือกฎหมายของ
ประเทศหรือของท๎องถิ่นจะระบุให๎พลเมืองต๎องทําหรือต๎องไมํทํา แตํกฎของลูกเสือไมํเป็นเชํนนั้น
เพราะมิได๎บังคับให๎ปฏิบัติ แตํเป็นการปฏิบัติด๎วยความสมัครใจ
กฎของลูกเสือแตํละข๎อจะมีคําที่มีความหมายสําคัญฯ ปรากฏอยูํ ซึ่งเป็นความหมายอันลึกซึ้งที่
ลูกเสือทุกคนต๎องทําความเข๎าใจให๎ดี และสามารถอธิบายให๎ผู๎อื่นฟังได๎
ความหมายของกฎของลูกเสือ
กฎของลูกเสือ 10 ข๎อ ดังกลําวไว๎ขา๎ งต๎นนัน้ พอจะกลําวถึงความหมายที่เป็น “หัวใจ” ของกฎ
แตํละข๎อได๎ ดังนี้
ลูกเสือคือ........
ข๎อ 1: ผู๎มีเกียรติ
ลูกเสือต๎องพูดความจริง รักษาคํามั่นสัญญา มีความซื่อสัตย๑ที่
แสดงให๎ทุกคนเห็นได๎
ข๎อ 2: ผู๎จงรักภักดี
ลู ก เสื อ ต๎ อ งมี ค วามจริ ง ใจตํ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย๑
ตลอดจนครอบครัว ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อนและโรงเรียน
ข๎อ 3: ผู๎บําเพ็ญประโยชน๑
ลูก เสือ เกี่ ยวข๎ องกั บ คนทุ ก คนด๎ วยการกระทํา ใดๆ เป็น การ
ชํวยเหลือด๎วยความสมัครใจ ไมํต๎องการสิ่งตอบแทนหรือรางวัล
ข๎อ 4: ผู๎เป็นมิตร
ลูกเสือเป็นมิตรกับคนทุกคน และเป็นพี่น๎องกับบรรดาลูกเสือ
อื่น โดยพยายามเข๎าใจคนอื่น ยอมรับนับถือความคิดและการ
แสดงออกของคนอื่นมากกวําของตนเอง
ข๎อ 5: ผู๎สุภาพเรียบร๎อย
ลู ก เสื อ มี ค วามสุ ภ าพเรี ย บร๎ อ ยกั บ คนทุ ก คนโดยไมํ แ บํ ง ชั้ น
วรรณะมีมารยาทดีงามที่จะทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
ข๎อ 6: ผู๎เมตตากรุณา
ลูกเสือเข๎าใจแล๎ววําความสุภาพจะสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับ
ตนเอง และจะปฏิบัติตํอผู๎อื่นเหมือนกับที่เขาต๎องการได๎รับ เขา
จะไมํทําร๎ายหรือฆําสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ โดยไมํมีเหตุผลอันควร
ข๎อ 7: ผู๎เชื่อฟังคําสั่ง
ลูกเสือเป็นผู๎ปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑ของครอบครัว โรงเรีย น และ
กองลูกเสือของตน และจะปฏิบัติตามกฎหมายของบ๎านเมือง
ถ๎าคิดวํากฎเกณฑ๑ใดไมํยุติธรรม ลูกเสือก็สามารถหาวิธีการ
แก๎ไขปรับปรุงมากกวําการไมํเคารพเชื่อฟังใคร
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ข๎อ 8: ผู๎รําเริง
ข๎อ 9: ผู๎มัธยัสถ๑

ข๎อ 10: ผู๎ประพฤติชอบ

ลูกเสือจะรําเริงแจํมใสและตํอสู๎กับปัญหาหรืออุปสรรคที่ปรากฏ
ในงานของเขาได๎ และจะพยายามทําให๎ผู๎อื่นมีความสุข
ลูกเสือควรประหยัดเงินเพื่อไว๎ใช๎ในคราวที่จําเป็นหรือเมื่อยาม
ที่เจ็บไข๎ได๎ปูวย แตํในบางครั้งก็ไมํควรตระหนี่จนเกินไปเพราะ
อาจทําให๎สุขภาพรํางกายทรุดโทรม
ลูกเสือจะเป็นผู๎มีค วามสะอาดทั้งกาย ใจ ความคิด ตลอดจน
การพูดจา นอกจากนั้นลูกเสือจะต๎องมองโลกในแงํดี โดยพูด
เพื่อสร๎างสรรค๑มากกวําทําลาย

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน
น.ส.จุฑามาส ชุํมเมืองปัก ผู๎แตํง
งานชุมนุ มลูกเสื อโลกครั้ งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุู น เมื่ อปี 2015 มี ป ระเทศตํ างๆ เข๎ารํ วม 142
ประเทศ ลูกเสือและผู๎เกี่ยวข๎องรํวมงานกวําสามหมื่นคน สําหรับประเทศไทยได๎เข๎ารํวมประมาณ 300 กวํา
คน หนึ่งในจํานวนนั้นมีลูกเสือธนากรซึ่งเป็นลูกเสือตํางจังหวัด ได๎มีโอกาสเข๎ารํวมด๎วย ธนากรภาคภูมิใจ
และตื่นเต๎นมากเพราะเป็นการเดินทางไปตํางประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาด๎วย เมื่อเสร็จสิ้นงาน
ชุมนุมธนากรกลับมาด๎วยความภาคภูมิใจมากยิ่งกวํากํอนไปเสียอีก ผู๎อํานวยการโรงเรียนให๎ธนากรเลําสิ่ง
ประทับใจที่เขาได๎รับให๎เพื่อนที่โรงเรียนฟัง
ธนากรเลํ าวํางานชุ มนุมลูกเสื อโลก เรี ยกเป็นภาษาอังกฤษวํา “World Scout Jamboree”
“Jamboree” เป็นภาษาอาฟริกันซูลู หมายถึงที่ชนเผําเรียกพรรคพวกให๎มารํวมกันชุมนุมเป็นจํานวนมาก
การไปรํ ว มงานชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ โลกครั้ ง ที่ 23 ณ ประเทศญี่ ปุู น ครั้ ง นี้ ธนากรมี ค วามประทั บ ใจในวั น
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือ Culture Day ในวันที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลายด๎านทั้งด๎าน
อาหาร การละเลํน ฯลฯ ธนากรชอบการทํางานรํวมกันตามโครงการที่สมัค รใจ เขาได๎ฝึกเรื่องความ
รับผิดชอบที่จะจดจําไมํมีวันลืมเลื่อนก็คอื การได๎อยูํรํวมกันฉันท๑พี่นอ๎ งของบรรดาลูกเสือประเทศตํางๆ แม๎
จะตํางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศและวัย แตํก็ไมํสามารถกีดกั้นความสามัคคีผูกพันกันได๎เลยทํา
ให๎ธนากรนึกถึงกฎของลูกเสือข๎อที่ 4 ที่วํา “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น๎องกับลูกเสืออื่นทั่ว
โลก เพื่อนๆ คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนชื่นชมธนากรเป็นบุคคลตัวอยํางที่นําชื่อเสียงมาสูํโรงเรียน
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพีน่ ๎องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 การผูกเงื่อน

เวลา 3 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนทีจ่ ําเป็นสําหรับชํวยชีวิตคนที่ประสบอุบัติภยั ได๎
2. เนื้อหา
การใช๎ประโยชน๑ของการผูกเงือ่ น บํวงสายธนู บํวงสายธนู 2 ชั้น บํวงสายธนู 3 ชั้น บํวงสายธนู
พันหลัก และเงื่อนเก๎าอี้
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 เชือกประจํากาย ไม๎พลอง/ไม๎ไผํ แผนภูมิเงื่อนชนิดตําง ๆ
3.3 ใบความรู๎หรือแบบจําลองการผูกเงื่อน
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามฐาน และให๎ลูกเสือได๎ฝกึ ปฏิบัติ
ฐานที่ 1 เงื่อนบํวงสายธนู
ฐานที่ 2 เงื่อนบํวงสายธนู 2 ชั้น
ฐานที่ 3 เงื่อนบํวงสายธนู 3 ชั้น
)2( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปความรู๎ทไี่ ด๎รรู๎ ํวมกัน
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่ งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
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)1( ผู๎กํากับลูกเสือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามฐาน และให๎ลูกเสือได๎ฝกึ ปฏิบัติ
ฐานที่ 1 เงื่อนบํวงสายธนูพนั หลัก
ฐานที่ 2 เงื่อนเก๎าอี้
ฐานที่ 3 ทดสอบการผูกเงื่อนทั้ง 5 ชนิด
)2( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปความรู๎ที่ได๎จากบทเรียน
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.3 กิจกรรมครั้งที่ 3
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
- ผู๎กํากับลูกเสือสนทนาถึงเหตุการณ๑อันตรายที่เกิดขึ้นและอาจมีคนต๎องการขอความ
ชํวยเหลือ เชํน การชํวยคนตกน้ํา การชํวยคนตกเหว การไตํจากที่สูง ชั่วโมงนี้จึง
เป็นกิจกรรมการนําเงื่อนไปใช๎ประโยชน๑ โดยผู๎กํากับลูกเสือให๎นายหมูํจั บสลากเงื่อน
เชือกที่กําหนด แล๎วรํวมกันระดมความคิดในการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช๎เงื่อนที่จับ
สลากได๎ไปใช๎ในการชํวยเหลือผู๎ที่ตกอยูํในอันตรายได๎อยํางไร
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องที่สั้นเป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และตรวจสอบความถูกต๎องในการปฏิบัติ
6. คุณธรรม
ความรับผิดชอบ

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5
เพลง รักกันไว๎
)สร๎อย( เราต๎องรักกันไว๎ เราต๎องรักกันไว๎ เราต๎องรักกันไว๎
โอุลูกเสือ เชื้อชาติไทย สดชืน่ แจํมใจ จิตใจรําเริง
เราล๎วนตํางบันเทิง รืน่ เริงสําราญ )สร๎อย(
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เพลง ลูกเสือไทย (แล็คตาซอย)
ลูกเสือสํารองลูกเสือสามัญ
ชํวยเหลือผู๎อื่นไมํวําชนชาติใด

พวกเรายึดมั่นกฎลูกเสือไทย
เราภูมิใจที่ได๎ทําดี

เพลงเงื่อน
เชือกขนาดเทํากัน ตํอกันด๎วยเงือ่ นพิรอด
สองเส๎นไมํเทํากันตลอด สมาธิสอดตํอเป็นเส๎นยาว
บํวงสายธนู อาจชํวยกู๎ชีวิตยืนยาว
กระหวัดไม๎ ใช๎เชือกยาว ๆ )ซ้ํา( ลากอ๎าวๆ ไมํหลุดขาดเอย

เกม

มังกรกินหาง

วิธีเลํน
แบํงลูกเสือออกเป็น 3 - 4 แถว จับเอวตํอกันเป็นแถว คนที่ยืนอยูํหัวแถวเป็นปากมังกร คนที่
เป็นปากมังกร พยายามไลํจับคนท๎ายแถวของมังกรตัวอื่นๆ ถ๎าแถวใดถูกจับก็ต๎องตํอกัน ในที่สุดจะมี
แถวเดียวเป็นมังกรหางยาว แล๎วหัวมังกรก็ไลํจับหางมังกรของตัวเอง
การตัดสิน
หัวมังกรจะต๎องไลํจับหางมังกรของตัวเองให๎ได๎ การเลํนจึงสิ้นสุดลง
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ใบความรู๎

การผูกเงื่อน
1. เงื่อนบํวงสายธนู
ประโยชน์
1. ใช๎ผูกสัตว๑กับหลักต๎นไม๎ สัตว๑สามารถเดินหมุนรอบๆได๎
2. ใช๎ผูกกับเรือกับหลัก เมื่อน้ําขึน้ หรือลงบํวงจะเลื่อนลงได๎เอง
3. ใช๎เป็นบํวงชํวยคนตกน้ํา หรือใช๎คล๎องคน เพื่อนหยํอนตัวจากทีส่ ูงลงสูํที่ตา่ํ
4. ใช๎คล๎องคันธนู
วิธีการผูก

ขั้นตอนที่ 1

ขัน้ ตอนที่ 3

ขัน้ ตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 4

1. ขดเชือกให๎เป็นบํวงคล๎ายเลขหก
2. จับปลายเชือกสอดเข๎าไปในบํวง สอดจากด๎านลําง
3. จับปลายเชือกอ๎อมหลังเลขหก แล๎ววกสอดปลายลงในบํวงเลขหกและจัดเงือ่ นให๎แนํน
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2. เงื่อนบํวงสายธนู 2 ชั้น
ประโยชน์
1. ชํวยคนที่หมดสติ โดยการคล๎องดึงคนจากที่ต่ําขึ้นสูํที่สูง เชํน ชํวยคนขึ้นจากก๎นเหวจากบํอ
เป็นต๎นหรือชํวยคนจากที่สูงลงสูํพื้นดิน
2. ใช๎คล๎องกับเสาหรือต๎นไม๎ ทําให๎แข็งแรงทนทานจากการยึด
3. ใช๎ผูกคล๎องขอเหล็ก เพื่อใช๎เกีย่ วยกสิ่งของหรือหยํอนลงในที่ต่ําๆ
วิธีผูก

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 3

1. ขดเชือกที่ทบกันให๎เป็นหํวงคล๎ายเลขหก
2. จับปลายเชือกสอดเข๎าไปในบํวงเลขหก จะเกิดบํวง A
3. จับปลายเชือกมาคล๎องบํวง A
4. ดึงเชือกเส๎นบนขึ้น และพลิกเชือกเส๎นลํางกลับขึ้น และดึงเชือกให๎แนํน
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3. เงื่อนบํวงสายธนู 3 ชั้น
ประโยชน์
1. ใช๎ผูกกับข๎อเหล็กได๎ทีละหลายข๎อ เพื่อใช๎เกีย่ วยกสิ่งของหรือหยํอนสิ่งของ
2. ใช๎กับปั้นจั่นยกสิง่ ของ
3. ชํวยดึงผู๎ที่ติดอยูํในที่ต่ํา ซึ่งใช๎แทนเงือ่ นบํวงสายธนูสองชั้น และเก๎าอีไ้ ด๎
วิธีผูก

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

1. ขดเชือกที่ทบกัน ให๎คล๎ายกับเลขหก
2. จับปลายเชือกสอดเข๎าไปในบํวง แล๎วดึงอ๎อมขึ้นลอดใต๎เชือก
3. นําปลายเชือกด๎านเดิมสอดลงบํวงอีกครั้ง
4. ขยายปลายเชือกให๎เป็นบํวงขนานกับบํวงเดิม แล๎วดึงเชือกให๎แนํน
4. เงื่อนบํวงสายธนูพันหลัก
ประโยชน๑ใช๎ผูกเชือกพันหลักให๎แนํนเพือ่ ประโยชน๑ในงานตํางๆ เชํน คล๎องสัตว๑ คล๎องเรือ
เป็นต๎น
วิธีผูก
1. ขดเชือกให๎เป็นบํวงคล๎ายเลขหก
2. จับปลายเชือกสอดเข๎าไปในบํวง สอดจากด๎านลําง

1. ชํวยคนที่ติดอยูํบนที่สูง เชํน ตึก อาคาร ต๎นไม๎ เป็นต๎น
2. ชํวยคนที่ติดอยูํในที่ต่ํา เชํน ก๎นบํอ เหว เป็นต๎น
3. จับปลายเชือกอ๎อมหลังเลขหก แล๎ววกสอดปลายลงในบํวงเลขหกและจัดเงือ่ นให๎แนํน
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5. เงื่อนเก๎าอี้
ประโยชน์
วิธีผูก

ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 5

1. ทําเชือกเป็นสองบํวงสลับข๎างกันแล๎วดึงบํวงทั้งสองซ๎อนกัน จากนัน้ ดึงแตํละด๎านตามแนว
ลูกศร
2. จะเกิดเป็นบํวง A และ B นําเชือกเส๎นที่หนึง่ คล๎องบํวง A และนําปลายเชือกเส๎นที่สองคล๎อง
บํวง B
3. ดึงเชือกทั้งสองเส๎น และบํวง AB ให๎แนํน
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ค๎างคาวเลือกพวก

ค๎างคาวนั้นถือวําตนก็มีปีกเหมือนนก เเละก็มีหูเหมือนสัตว๑อื่นทั่วๆ ไปดังนั้นเมื่อนกยกพวกไป
ตํอสู๎กับสัตว๑อื่นๆ ค๎างคาวก็ขอตัวไมํเข๎าข๎ างฝูายใด โดยทําตัวเป็นกลางเเตํเมื่อพวกของนกมีทําทีวําจะ
ชนะ ค๎างคาวก็ประกาศตัวไปเข๎ากับฝูายนกตํอมาพวกนกจะพลาดทําเสียทีเเกํสัตว๑อื่นๆ ค๎างคาวก็ผละ
จากนกไปเข๎าพวกกับสัตว๑อื่นๆ ตํอมานกตํอสู๎จนใกล๎จะได๎ชัย ค๎างคาวก็กลับมาอยูํข๎างฝูายพวกนกอีก
เมื่อนกกับสัตว๑อื่นๆ ทําสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรตํอกัน ทั้งสองตํางก็ขับไลํค๎างคาว ไมํยอมให๎เข๎าพวก
ด๎วยค๎างคาวอับอายจึงไปซํอนตัวอยูํในถ้ํา จะออกจากถ้ําไปหาอาหารในตอนกลางคืนเทํานั้น
เรื่องนี้สอนให๎วํา ผู๎ที่ขาดความจริงใจ ไมํมใี ครอยากคบหาด๎วย
ราชสีห์กับหนู
ขณะที่ราชสีห๑ตัวหนึ่งกําลังนอนหลับอยูํในปูาใหญํมีแมํหนูตัวหนึ่งเดินผํานมาอยํางรีบเรํงมันคิด
วํากําลังเดินแหวกพงหญ๎าอยูํแตํที่จริงกลับกลายเป็นขนลําแพนคอของราชสีห๑ !!!
“ใคร?? ใครมันบังอาจรบกวนการนอนของข๎า ? ”ราชสีห๑คํารามพร๎อมกับใช๎มืออันใหญํโตตะปบ
แมํหนูไว๎ทันที“นึกวําอะไร..ที่แท๎ก็ เป็นแคํหนูตัวเล็ก ๆไมํพอยาใส๎เป็นอาหารมื้อกลางวันของข๎าหรอก”
แมํหนูได๎แตํอ๎อนวอนขอชีวิต “ได๎โปรดไว๎ชีวิตด๎วยข๎ายังมีลูกตัวเล็ก ๆเจ็ดตัวต๎องเลี้ยงดู ถ๎าทํานเมตตา
ปลํอยข๎าไปสักวันหนึ่งข๎าจะกลับมาตอบแทนพระคุณของทํานให๎จงได๎ ”
“เจ๎าตัวเล็กแคํนี้เอง จะมีปัญญาชํวยเหลืออะไรข๎าได๎ลํะ”ราชสีห๑หัวเราะอยํางขบขัน แล๎วก็ปลํอย
แมํหนูไปในที่สุดแมํหนูได๎แตํขอบคุณซ้ําแล๎วซ้ําเลํากํอนที่จะจากไป
ตํอมาไมํนานราชสีห๑ตัวนั้นได๎ออกลําเหยื่อ แตํพลาดทําไปติดอยูํในตาขํายที่นายพรานวางดักไว๎
" กาววว๑..."ราชสีห๑ร๎อง และพยายามดิ้นรนให๎หลุดจากตาขําย แตํก็ไมํสําเร็จ
แมํหนูกับลูก ๆของมันได๎เดินทางผํานมาทางนัน้ พอดี.. ได๎ยินเสียงร๎องของราชสีหก๑ ็จําได๎พวกมัน
แมํลูกจึงชํวยกันใช๎ฟันอันแข็งแรงแทะเชือกตาขํายจนขาดออกจากกัน ชํวยราชสีห๑ให๎พ๎นภัยจากพรานปูา
ซึ่งกําลังถือปืนรีบเดินมาพอดี
“ขอบคุณพวกเจ๎ามาก พวกหนูใจดีทั้งหลาย เราไมํเคยคาดคิดมากํอนเลยวําสัตว๑ที่มีตัวเล็กๆ
อยํางพวกเจ๎าจะมีจิตใจสูงสํง รู๎จักตอบแทนคุณอยํางที่เคยบอกเราต๎องขอโทษที่แตํกํอนนั้นไมํเชื่อวําเจ๎า
จะชํวยเราได๎”แล๎วราชสีห๑ก็จากไปอยํางรวดเร็ว....
เรื่องนี้สอนให๎วํา ถึงแม๎จะตัวเล็กมีพลังเพียงน๎ อยนิดแตํถ๎ารํวมมือรํวมพลังกันแล๎วจะสามารถ
เปลี่ยนเป็นพลังอันยิ่งใหญํได๎
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คนตัดไม๎กับเทพารักษ์
เทพารักษ๑รู๎สึกสงสารคนตัดไม๎ที่นั่งร๎องไห๎อยูํริมลําธาร เขาทําขวานตกลงไปในลําธารและกลัววํา
จะหมดอาชีพเพราะไมํมีเครื่องมือทํากิน
เทพารักษ๑จึงลงไปงมเอาขวานทองคํามาให๎ แตํคนตัดไม๎เป็นคนซื่อจึงตอบวําขวานทองนั้นไมํใชํ
ของตนครั้นเทพารักษ๑งมเอาขวานเงินมาให๎เขาก็ไมํรับอีก เทพารักษ๑จึงงมเอาขวานเหล็กธรรมดาๆ มาให๎
คนตัดไม๎ดีใจมากบอกวําเป็นขวานของตน เทพารักษ๑ชื่นชมในความซื่อสัตย๑ของคนตัดไม๎ จึงมอบทั้ง
ขวานทองเเละขวานเงินให๎เขาเป็นของขวัญคนตัดไม๎ดีใจมากและกลับบ๎านไปเลําให๎เพื่อนบ๎านฟัง
แตํเพื่อนบ๎านเป็นคนโลภ จึงรีบเข๎าปูาตัดไม๎เเล๎วเเกล๎งทําขวานตกลงไปในลําธาร
เพื่อให๎เทพารักษ๑มาชํวยบ๎างเมื่อเทพารักษ๑งมเอาขวานทองคํามาให๎ชายโลภรีบตอบรับวําเป็นขวานของ
เขาเทพารักษ๑เห็นชายผู๎นั้นพูดเท็จและโลภมากจึงทิ้งให๎เขานั่งร๎องไห๎ตามลําพังเพราะเขาไมํเหลือแม๎แตํ
ขวานเหล็ก
เรื่องนี้สอนให๎วํา ความซื่อยํอมนําความเจริญให๎ได๎ดีกวําความโลภ
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36 คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
ชั้นประถมศึ
กษาปีฒทนากิ
ี่ 6 จกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 โครงการบุกเบิก

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถบอกประโยชน๑และแสดงวิธผี ูกแนํนแบบตํางๆ ได๎
1.2 ลูกเสือทําโครงการบุกเบิก 1 โครงการ โดยการผูกแนํนอยํางน๎อย 2 วิธี
2. เนื้อหา
2.1 การผูกแนํน
2.2 การใช๎ประโยชน๑ของการผูกแนํน
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 เชือกผูกแนํน
3.3 ไม๎พลอง / ไม๎ไผํ
3.4 ใบความรู๎
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือให๎หมูํลูกเสือเรียน ตามระบบฐานดังนี้
ฐานที่ 1 การผูกทแยง
ฐานที่ 2 การผูกกากบาท
ฐานที่ 3 การผูกประกบ 2 ประกบ 3
)2( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปบทเรียน
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่ งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือให๎หมูํลูกเสือ ฝึกปฏิบัติโครงการบุกเบิก โดยการทําตอมํอสะพาน
)2( ผู๎กํากับลูกเสือทดลองความคงทนและการใช๎งานได๎จริง
)3( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปบทเรียน
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และประเมินการปฏิบัติ
6. คุณธรรม
ความรับผิดชอบ

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6

เพลง รํวมใจ
)สร๎อย( รํวมใจเราพร๎อมใจ รํวมใจเราพร๎อมใจ รํวมใจเราพร๎อมใจ งานน๎อยใหญํรํวมใจกันทํา
พวกเราลูกเสือไทยตํางพร๎อมใจสามัคคี น้าํ ใจของเรากล๎าผจญบากบัน่ อดทนหมั่นทํา
ความดี ผูกมิตรและมีไมตรีเหมือนดั่งน๎องพี่รับความชื่นบาน
)สร๎อย( รํวมใจเราพร๎อมใจุุุุุุุุุ
พวกเราลูกเสือไทยบุกปูาไปลุยน้ํานอง แม๎เราจะฝูาภัยพาลแตํจิตเบิกบาน เพราะความ
ปรองดอง ชมฟฺาและน้าํ ลําคลอง เสียงคึกคะนองร๎องเพลงเพลินใจ

เกม
ขึ้นเขาลงห๎วย
ให๎แตํละหมูํเข๎าแถวตอนลึก ระยะระหวํางหมูํ 3 ก๎าว ให๎คนสุดท๎าย)รองนายหมูํ( ยืนตรง คน
ตํอมายืนก๎มหลัง คนถัดไปยืนถํางขา)สลับกันไปเรื่อยๆ จนถึงหัวแถว( เมื่อสัญญาณเริ่มให๎รองนายหมูํเป็น
ผู๎วิ่ง จะมุดหรือกระโดดสุดแตํคนที่อยูํข๎างหน๎าจะยืนในทําใด )ถ๎ายืนก๎มหลัง ให๎กระโดดถ๎ายืนถํางขา ให๎
ลอด(
การตัดสิน หมูใํ ดหมดกํอน และนั่งลงกํอนเป็นผู๎ชนะ
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ใบความรู๎
การผูกแนํน
1. การผูกทแยง
ประโยชน์
1( ใช๎ผูกนั่งร๎านในการกํอสร๎าง
2( ผูกไม๎ค้ํายันเสาปฺองกันเสาล๎ม
3( ใช๎ผูกตอมํอเสาสะพาน
วิธีผูก
1( วางไม๎ 2 ทํอนซ๎อนกันเป็นรูปทแยง ใช๎ปลาย
เชือกด๎านหนึ่งคล๎องรอบไม๎เสาทั้ง 2 ทํอน ผูกด๎วยเงื่อน
ผูกซุง
2( ดึงปลายเชือกลงทางขวา ให๎เงื่อนแนํน แล๎ว
พันอ๎อมรอบเสาทั้ง 2 ทํอนอีก 3 - 4 รอบ
3( พันทแยงรอบเสาทั้งคูํอีก 3 รอบ
4( หักคอไกํ 2 – 3 รอบ
5( ลงด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด
2. ผูกกากบาท
ประโยชน์
1( ใช๎ในงานกํอสร๎าง ทํานั่งร๎านทาสีอาคาร
2( ใช๎ในงานสร๎างคํายพักแรม อุปกรณ๑การพักแรม
วิธีผูก
1( วางไม๎ 2 ทํ อ นซ๎ อ นกั น
เป็นรูปกากบาท ผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่
หลักอันตั้งหรืออันนอน แล๎วแตํงงาน
ปลายเชื อ กสํ ว นที่ เ หลื อ ให๎ เ ข๎ า กั น ให๎
เรียบร๎อย )ขึ้นต๎นด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด
ที่หลักต๎นหนึ่ง แล๎วแตํงงานเชือกกับ
ปลายเชือก(
2( อ๎อมเชือกลอดใต๎ไม๎อันนอนทางด๎านขวา ดึงให๎ตึงมือ พาดข๎า มอันตั้งด๎านลําง ลอดอันนอน
ด๎านขวาเป็นอันครบรอบ พันอยํางนี้สัก 3 - 4 รอบ ดึงให๎ตึงทุก ๆ รอบ )พันเชือกอ๎อมหลักทั้งสอง(
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3( หักคอไกํ คือ การพันรอบเงื่อนในขั้นที่ 2 เพื่อรัดเชือกให๎ตึง จะได๎ไมํรูดลง )หักคอไกํเพื่อ
รัดเชือกให๎แนํน(
4( เมื่อหักคอไกํได๎ 2–3 รอบ และดึงเชือกให๎ตึงแล๎ว ให๎จบลงด๎วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่ไม๎อันนอนซึ่ง
เป็นคนละต๎นกับข๎อ 1(
3. วิธีการทาตอมํอสะพาน
การสร๎างตอมํอสะพาน คือ ความต๎องการขั้นแรกของการบุกเบิกอยํางหนึ่ง ทั้งยังเป็นเครื่อง
ทดสอบวิชาลูกเสือโทอีกด๎วย
รูปแบบของตอมํอสะพานอาจผิดแผกกันไปบ๎าง ตามความต๎องการของงานที่แตกตํางกันออกไป
แตํปกติควรมีลักษณะดังนี้

3.1 ปลายเสาของตอมํอสะพานต๎องอยูํลํางสุด ซึ่งจะครูดไปกับพื้นเมื่อถูกลากพาไป อยําให๎คาน
ถูกพื้น

3.2 เสาตอมํอสะพานจะสอดขึ้นไปทางคานบนเล็กน๎อย ฉะนั้นระยะที่จะผูกแนํนของคานบนและ
ลําง ควรเป็น 5 ตํอ 6 ตามลําดับ
3.3 คานบนและคานลํางอยูํด๎านเดียวกันของเสาตอมํอ ซึ่งมองเห็นได๎งํายวําเมื่อประกอบเป็น
ตอมํอ ด๎านนี้จะอยูํบนเสมอ
3.4 ไม๎ค้ํายัน วางอยูํบนเสา 3 แหํง อีกแหํงหนึ่งอยูํด๎านใต๎
3.5 ผูกแนํนแบบกากบาททุกแหํง เว๎นแตํที่ไม๎ค้ํายันไขว๎กันให๎ผูกแบบทแยง
แบบของตอมํอสะพานที่ทําด๎วยไม๎พลองนี้มีความแข็งแรงอยํางสมบูรณ๑พอเพียง เพราะมัน
เป็นแบบที่มีการสมดุลดียิ่ง แตํถ๎าใช๎ไม๎ที่มั่นคงกวําเพื่อความถาวรก็นับวํา ดียิ่งขึ้นไปอีก
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คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
เด็กเลี้ยงเเกะชอบพูดปด
วันหนึ่งเด็กเลี้ยงเเกะคิดหาเรื่องสนุกๆ เลํนจึงเเกล๎งร๎องตะโกน ขึ้นมาวํา“ชํวยด๎วย! ชํวยด๎วย! หมาปูา
มากินลูกเเกะเเล๎ว ชํวยด๎วยจ๎า !” พวกชาวบ๎านจึงพากันวิ่งมาชํวยพร๎อมด๎วยอาวุธตํางๆเเตํเมื่อมาถึงก็ไมํพบ
หมาปูาสักตัว"มันวิ่งไปทางโน๎นเเล๎วลํะ"เด็กเลี้ยงเเกะโปฺปดเเล๎วก็เเอบหัวเราะชอบใจภายหลัง ตํอจากนั้นเด็ก
เลี้ยงเเกะก็เเกล๎งหลอกให๎ชาวบ๎านวิ่งหน๎าตื่นเชํนเดิมได๎อีก 2-3 ครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งมีหมาปูามาไลํกินเเกะ
จริงๆ คราวนี้เด็กเลี้ยงเเกะตะโกนขอความชํวยเหลือจนคอเเหบ คอเเห๎ง พวกชาวบ๎านก็ไมํมาเพราะคิดวําเด็ก
หลอก
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา คนที่โปฺปดมดเท็จ เมื่อถึงคราวพูดจริงก็ยากที่จะมีใครเชื่อ
10 ข๎อคิดดี ๆ
1. นึกเสมอวําการโกรธ 1 นาที จะทําให๎ความทุกข๑อยูํกับเธอ 3 ชั่วโมง
2. ถ๎ายิ้มให๎กับคนที่อยูํในกระจกรับรองวําเค๎าต๎องยิ้มตอบกลับมาทุกครัง้ แนํ
3. ระหวํางแปรงฟันถ๎าฮัมเพลงด๎วยไปจนจบจะทําให๎ฟนั สะอาดขึน้ 2 เทําแนํะ
4. เคี้ยวข๎าวแตํละคําให๎ช๎าลง จากที่รสชาติธรรมดาก็จะอรํอยขึ้นเยอะ
5. สัตว๑เลี้ยงที่บ๎านเก็บความลับเกํง เรื่องที่ไมํอยากให๎คนอื่นรู๎จึงเลําให๎มนั ฟังได๎
6. อาหารที่เคยไมํชอบกิน ลองตักเข๎าปากอีกทีเผื่อจะกลายเป็นอาหารจานโปรด
7. เขียนชื่อคนที่เธอเกลียดใสํกระดาษแล๎วฉีกทิ้งความเกลียดจะเบาบางลงเรือ่ ยๆ
8. กํอนจะซื้ออะไรก็ตาม ต๎องคิดหาประโยชน๑ของมันให๎ได๎อยํางน๎อย 3 ข๎อกํอน
9. ถึงเสื้อกางเกงในตูจ๎ ะมีอยูํนอ๎ ยแตํถ๎าสลับกันไปเรื่อยๆก็ดูเหมือนจะเยอะขึ้น
10. จะหน๎าตายังไงก็แล๎วแตํถ๎าทิ้งขยะลงพื้นก็กลายเป็นขี้เหรํได๎ทนั ตาเห็น
ที่มา forward mail
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา เรื่องดีๆ มีไว๎เป็นข๎อคิด
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ความปลอดภัยในการใช๎เครื่องมือของมีคม

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถใช๎เลื่อยและขวานได๎อยํางถูกต๎อง
1.2 ลูกเสือสามารถเก็บรักษาเลื่อยและขวานได๎อยํางถูกต๎อง
2. เนื้อหา
2.1 วิธีใช๎เลื่อยและขวานที่ปลอดภัย
2.2 วิธีการเก็บรักษาเลือ่ ยและขวาน
2.3 การใช๎เลื่อยหรือขวานสําหรับโคํน ริดกิ่งไม๎ หรือตัดไม๎เนือ้ อํอน
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 ใบความรู๎
3.4 ฐานสาธิต
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ลูกเสือเรียนรู๎จากฐานสาธิตและฝึกปฏิบัติดงั นี้
ฐานที่ 1 วิธีการใช๎และเก็บรักษาเลื่อยและขวาน
ฐานที่ 2 การใช๎เลื่อยหรือขวานสําหรับโคํน ริดกิ่งไม๎ หรือตัดไม๎เนือ้ อํอน
ฐานที่ 3 การพกพา การสํงเลื่อยและขวานให๎ผู๎อื่น
2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสืออภิปรายและสรุปการเรียนรู๎จากฐานกิจกรรม
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากการปฏิบัติขณะสาธิตในฐานกิจกรรม
5.2 ซักถามความเข๎าใจถึงวิธกี ารใช๎และการเก็บรักษาเลื่อย และขวาน
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6. คุณธรรม
1. ความรับผิดชอบ
2. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7
เพลง

ชมป่า
ปูานี้เขาวํามีวิหคก
มาด๎วยกันๆ ชมไพร
ปูานี้เขาวํามีความสุข
มาก๎าวเดินๆ ชมไพร

หมูํนกนับร๎อยพัน
นะเพื่อนเอยให๎เพลิดเพลิน
สนุกดังเชือ้ เชิญ
นะเพื่อนเอยวิไลตา

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
นายมากับเป็ดวิเศษ
นายมาเป็นชาวไรํ มีเป็ดวิเศษอยูํตัวหนึ่งไขํเป็นทองคํา นายมาได๎ไขํ จากเป็ดวันละ 1 ฟอง นําไป
ขาย ครอบครัวของเขาเป็นสุขมาก
อยูํมาวันหนึ่งนายมาเดินทางเข๎ากรุง ไปเห็นบ๎านเมืองใหญํโต นายมากลับมาบ๎านได๎ปรึกษากับ
ภรรยา ซึ่งทั้งสองอยากได๎บ๎านหลังใหญํ ซึ่งจะต๎องใช๎เงินมากๆ ควรจะต๎องผําท๎องเป็ดเพื่อนําไขํของมัน
ไปขายให๎หมด เพราะมันเป็นไขํทองคํา
นายมาเห็นดีด๎วยจึงไปจับเป็ดมาทันที สํวนภรรยาก็เตรียมตะกร๎าไว๎ใสํไขํทองคํา นายมาจัดการ
ผําท๎องเป็ด ก็ไมํพบไขํทองคําแม๎แตํใบเดียว สํวนเป็ดก็ตาย นายมาจึงไมํมไี ขํทองคําขายอีกตํอไป ทั้งสอง
จึงยากจนลง และอยูํตํอมาด๎วยความยากลําบาก
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูํ อยําโลภมาก ลาภจะหาย

50

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

43

ใบความรู๎

การเก็บรักษาเลื่อย และ ขวาน
การใช๎และการเก็บรักษาเลื่อยและขวาน
เลื่อย และขวาน เป็นเครื่องมือจําเป็นที่ลูกเสือต๎องใช๎ในการอยูํคําย เพื่อตัด ทอน เสี้ยมไม๎ แตํ
การใช๎ต๎องให๎ถูกวิธีและระวังมิให๎เกิดอันตราย ดังนี้
ขวาน
ขวานเป็นเครื่องมือที่ทําด๎วยเหล็กมีสันหนาใหญํใช๎สําหรับตัด ฟัน ผํา ตอก ทุบ และถากไม๎ อาจ
จําแนกขวานออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ
1. ขวานไทย เป็นขวานพื้นเมือง เหมาะสําหรับคนไทย และมีขนาดแตกตํางกัน 2 ชนิด คือ ขวาน
ไทยขนาดเล็ก ทําด๎วยเหล็กหน๎าตรง ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 3 นิ้ว และสํวนสันหนาประมาณ 2
– 2 ½ นิ้ว ซึ่งมีรูตรงกลางสําหรับสอดใสํด๎าม ซึ่งทําด๎วยไม๎ยาวประมาณ 12-14 นิ้ว ขวานชนิดนี้มีน้ําหนัก
คํอนข๎างเบา ขวานไทยขนาดใหญํ มีลักษณะรูปรํางคล๎ายกับขวานไทยขนาดเล็ก แตํมีขนาดใหญํกวําและมี
ด๎านยาวประมาณ 2 เทํา จึงเหมาะที่จะใช๎ในงานหนัก เชํน การโคํนและการผําไม๎ขนาดใหญํ เป็นต๎น
2. ขวานฝรั่ง เป็นขวานจากตํางประเทศ ที่นิยมใช๎กันมี 2 ชนิด คือ ขวานฝรั่งขนาดเล็ก ทําด๎วย
เหล็กกล๎า ด๎านคมคํอนข๎างบาง กว๎างประมาณ 4 ½ นิ้ว สํวนสันกว๎างประมาณ 2 ½ นิ้วมีชํองเป็นวงรี
สําหรับใสํด๎ามไม๎เนื้อแข็งซึ่งมีความยาวประมาณ 14 นิ้ว สํวนขวานฝรั่งขนาดใหญํ มีรูปรํางเหมือนกับ
ขวานฝรั่งขนาดเล็ก แตํมีขนาดโตขึ้นเล็กน๎อย และมีด๎ามยาวประมาณ 2 เทํา
ขวานมีสํวนประกอบที่สาคัญ 2 สํวน คือ สํวนตัวขวาน ซึ่งทําด๎วยเหล็ก และสํวนด๎ามที่ทําด๎วยไม๎
หัวขวาน
บ่าขวาน
ด้ามขวาน

ปลายด้าม

สันขวาน
คมมีด ใบมีด

ภาพส่วนต่างๆ ของขวาน
การใช๎และเก็บรักษาเลื่อยและขวาน
เลื่อย และขวานเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน๑ตํอการอยูํคํายพักแรมของลูกเสือมาก เนื่องจาก
การพักแรมมักนิยมเลือกสถานที่เป็นสนาม ปูาไม๎ หรือแถวภูเขา ซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นต๎น ไม๎ ต๎นหญ๎า จึง
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จําเป็นต๎อง ตัด ริด ถาก หรือถางให๎มีสถานที่ เหมาะแกํการพักแรมค๎างคืนและแม๎ลูกเสือพักอาศัยอยูํที่
บ๎านก็ต๎องมีการใช๎เลื่อย และขวาน ดังนั้นจึงจําเป็นต๎องรู๎จักวิธีการใช๎และการเก็บรักษาเลื่อยและขวาน
เพื่อจะใช๎ได๎อยํางทนทานและปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้
1. อยําวางเลื่อย และขวานไว๎บนพื้น เพราะจะเป็นอันตรายตํอตนเองและผู๎อื่นที่เผลอไปเตะหรือ
เหยียบเข๎า นอกจากนั้นการวางเลื่อย และขวานไว๎บนพื้นจะทําให๎เกิดมีสนิมได๎
2. อยําใช๎เลื่อยหรือขวาน หั่น ถาก ตัด ฟัน วัตถุที่แข็งเกินไป เพราะจะทําให๎บิ่นหรือหมดคม ต๎อง
ใช๎เลื่อยหรือขวานให๎เหมาะกับงาน
3. อยําเอาเลื่อยหรือขวานไปหั่น เชือด ตัดของร๎อน หรือลนไฟเพราะจะทําให๎คมเลื่อยหรือขวนทื่อได๎
4. การถือเลื่อย และขวานต๎องหันคมให๎ออกนอกตัว ทั้งนี้เพื่อปฺองกันการพลั้งเผลอ หรือเกิดหกล๎ม
คมเลื่อย และขวานอาจบาดหรือเฉือนเราได๎
5. การสํงเลื่อย และขวานให๎แกํกัน อยํางใช๎วิธีโยนหรือขว๎าง แตํ ผู๎สํงจะต๎องจับสันเลื่อยหรือขวาน
หันคมเลื่อยออกนอกตัว หรือหันด๎ามคมลงบนพื้น สํงด๎ามเลื่อยหรือขวานให๎ผู๎รับจับ เมื่อผู๎รับจับด๎ามเลื่อย
หรือขวานแนํนแล๎ว ผู๎สํงจึงปลํอยมือ

การนาเลื่อย และขวานไปใช๎อยํางถูกวิธี
6. หลังจากใช๎เลื่อย และขวานแล๎วทุกครั้ง ต๎องล๎างให๎สะอาด เช็ดให๎แห๎ง ทาน้ํามันแล๎วเก็บเข๎าที่
ให๎เรียบร๎อย
7. ถ๎าเป็นเลื่อยหรือขวานทีม่ ีปลอก มีหน๎ากาก ควรสวมปลอกหรือหน๎ากากกํอนแล๎วจึงเก็บหรือ
พกพาไป
8. เมื่อความคมของเลือ่ ยหรือขวานหมดไป ต๎องนําไปลับกับหินลับเลื่อยหรือหินกากเพชรให๎คม
9. ถ๎าด๎ามเลื่อย หรือด๎ามขวานหลวม แตก หรือร๎าวต๎องรีบซํอมแซมให๎มั่นคง เพือ่ ความปลอดภัย
ในการพกพา
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การใช๎เลื่อยเหลาสมอบก ในการอยูคํ ํายพักแรม
ลูกเสืออาจต๎องตัดไม๎ในปูามาทําสมอบก จึงควรปฏิบัติดังนี้
1. หาไม๎เนื้อแข็ง เส๎นผํานศูนย๑กลาง ประมาณ 1 นิ้ว มา
2-3 ต๎น โดยลิดกิ่งก๎านออกให๎หมด
2. ทอนไม๎ให๎เป็นทํอนๆ ยาวประมาณ 1 ฟุต ตาม
จํานวนที่ต๎องการ
3. ใช๎เลื่อยอีโต๎หรือเลือ่ ยพร๎า เสี้ยมปลายทํอนไม๎ด๎าน
การใช้เลื่อยลิคกิ่งไม้
หนึ่งโดยทํามุมเอียงประมาณ 45 องศา และไมํต๎องให๎ปลายแหลมมากนักเพราะจะทําให๎ปลายหักงําย
เวลาตอก
4. หากลูกเสือมีแตํเลื่อยพก เมือ่ ต๎องการเหลาสมอบก เนื่องจากต๎องออกแรงมากและเลื่อยอาจแฉลบ
ได๎
5. เหลาตัวสมอบกให๎เกลีย้ งเกลา
การใช๎ขวานผําไม๎และตัดไม๎
การใช๎ขวานตัดผําไม๎เพื่อเตรียมกํอกองไฟ
การใช๎ขวานตัดผําไม๎ระวังอยําให๎พลาดเข๎าหาตัวไมํตัด
ตาไม๎แข็งๆ เมือ่ ลิดกิ่งที่แห๎งหรือเกะกะรอบๆ ต๎นไม๎ให๎ลิดตาม
กิ่งอยําย๎อนกิ่ง อยําตัดไม๎สดจากต๎นจนเหลือใช๎ ควรอนุรักษ๑ลํา
ต๎นและกิ่งใกล๎ๆ ยอดให๎เจริญเติบโตตํอไปมิให๎เกิดอันตรายตํอต๎นไม๎
การใช้ขวานผ่าไม้
วิธีตัดหรือผําไม๎ กํอนจะตัดหรือผํา ไม๎ให๎หาขอนไม๎หรือสิ่งของอยํางใด รองพื้นที่เสียกํอนจะฟัน
เฉียงลง อยําฟันตรงๆ และระวังในเรือ่ งที่หมาย จับขวานให๎มั่น ฟันลงที่จดุ ตามต๎องการ แตํอยําเพิ่มแรงใน
ขณะที่ฟันลงไป

การใช๎ขวานตัดไม๎และผําไม๎
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 รักษ์ธรรมชาติ อนุทินธรรมชาติ

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือเห็นความสําคัญของการอนุรักษ๑ธรรมชาติ
1.2 ลูกเสือสามารถจัดทําอนุทินธรรมชาติตามความสนใจได๎
2. เนื้อหา
2.1 การอนุรักษ๑ธรรมชาติ
2.2 การจัดทําอนุทนิ ธรรมชาติ
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ตัวอยํางหรือแผนภูมกิ ารบันทึกอนุทนิ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือแบํงลูกเสือ เป็น 3 กลุํม ให๎ลูกเสือกลุํมที่ 1 นั่งในอาคาร กลุํมที่ 2
นั่ง กลาง แดด กลุํมที่ 3 นั่งใต๎รํมไม๎ เป็นเวลา 3 นาที เมื่อหมดเวลาผู๎กาํ กับให๎
สัญญาณนกหวีดเปลี่ยนสถานที่นั่ง จนครบทั้ง 3 แหํง
)2( ผู๎กํากับลูกเสือนําอภิปรายในประเด็นตํอไปนี้ทีละประเด็น
- ผลการเปรียบเทียบ ลูกเสือมีความรู๎สึกตํางกันอยํางไร
- ถ๎าเราตัดต๎นไม๎หมด สภาพแวดล๎อมจะเป็นอยํางไร
- การทําลายปูามีสาเหตุจากอะไร และจะมีแนวทางปฺองกันอยํางไร
)3( ลูกเสือรํวมกันวางแผน ดูแลรักษาต๎นไม๎ในโรงเรียน จัดทําโปสเตอร๑ ปฺายรณรงค๑
การตํอต๎านการทําลายปูาเพือ่ นําไปติดประชาสัมพันธ๑หมูํละ 1 ชิ้นงาน
เพื่อดําเนินการในครั้งตํอไป
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นทีม่ ีประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ลูกเสือรํวมกันดําเนินการตามแผนทีไ่ ด๎วางไว๎
)2( ผู๎กํากับลูกเสือนําเสนอตัวอยํางการบันทึกอนุทนิ
)3( ผู๎กํากับลูกเสือให๎หมูํลูกเสือรํวมกันจัดทําอนุทินธรรมชาติเกี่ยวกับนก สัตว๑เลี้ยง
หรือสะสมใบไม๎ ดอกไม๎ และสิ่งที่เป็นธรรมชาติตํางๆ ในระยะเวลา 1 เดือน
แล๎วนํามาเสนอตํอกองลูกเสือ
)4( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปข๎อคิดที่ได๎
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
1. สังเกตการมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ
2. ประเมินผลงานอนุทนิ ธรรมชาติตามความสนใจของลูกเสือที่สะสมจัดทํามาแล๎วเป็นเวลา 1 เดือน
6. คุณธรรม
1. ความรับผิดชอบ
2. อุดมการณ๑คุณธรรม
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8
เพลง

ลูกเสือปลูกป่า
ฉันพอใจหนักหนา
พวงมาลีนนั้ มีสีเสริมพันธุ๑ )ซ้ํา(
ชมดอกไม๎ในพนา
เราทั้งหลายๆ ชํวยบรรเทา
เราลูกเสือสามัญ อนุรกั ษ๑ปูากัน

สมเจตนาได๎มารํวมงาน
คนดีนนั้ โลกนิยม
ชมพฤกษาโขดเขา
ความร๎อนเรําด๎วยการปลูกปูา
เราทุกคนยึดมั่นสร๎างสรรค๑ชาติไทย

ป่านี้มีวิหค
ปูานี้เขาวํามีวิหค
มาด๎วยกันๆ ชมไพร
ปูานี้เขาวํามีความสุข
มาก๎าวเดินๆ ชมไพร
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 ความกตัญญูกตเวที

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือแสดงออกถึงความกตัญ๒ูกตเวที
2. เนื้อหา
การแสดงออกถึงความเป็นผูก๎ ตัญ๒ูกตเวที
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎ลูกเสือแตํละหมูํ คิดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญ๒ู
กตเวทีหมูํละ 1 พฤติกรรม แล๎วนําเสนอในรูปแบบของการแสดงเงียบ )เชํน ชํวยพํอแมํ
ทํางานบ๎าน ชํวยงานครู การแสดงความเคารพนับถือ ยกยํองเชิดชูผู๎มีพระคุณ ไมํทอดทิ้ง
ผู๎มีพระคุณ ฯลฯ( โดยใช๎เวลานําเสนอหมูํละไมํเกิน 3 นาที
2( ลูกเสือแสดงเงียบทีละหมูํ ลูกเสือหมูํอนื่ ชํวยกันทายแล๎วให๎หมูํที่แสดงเฉลย จนครบทุกหมูํ
3( ผู๎กํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และเพิ่มเติม ในประเด็นตํอไปนี้
- คําวํา “กตัญ๒ูกตเวที” มีความหมายอยํางไร )กตัญ๒ู หมายถึงความสํานึกในบุญคุณ
ที่ผู๎อื่นมีตํอตนเอง กตเวที หมายถึง การแสดงออกเพื่อการตอบแทนบุญคุณ กตัญ๒ู
กตเวที จึงหมายถึง การรู๎บุญคุณและตอบแทนคุณตํอผู๎มีพระคุณ(
- มีความเห็นอยํางไรตํอคํากลําวที่วาํ “ความกตัญ๒ูรู๎คุณเป็นเครื่องหมายของคนดี”
- ถ๎าผู๎มีพระคุณเรียกร๎องให๎ตอบแทนบุญคุณด๎วยการกระทําที่ไมํถูกต๎อง เชํน ไปลัก
ขโมย ขายยาเสพติด ทําผิดกฎหมาย ฯลฯ ลูกเสือคิดวําควรปฏิบัติตนอยํางไรจึงจะคง
ความเป็น “คนดี” ไว๎ได๎
4( ผู๎กํากับลูกเสือชํวยเพิ่มเติม “ความกตัญ๒ูกตเวทีเป็นองค๑ประกอบหนึ่งในคุณธรรม 8
ประการ
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ซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให๎เป็นคนดี เพื่อประโยชน๑สุขของตนเองและ
สํวนรวม ดังนั้นการกระทําใดที่ค๎านกับคําวําเป็นคนดีจึงไมํควรกระทํา ”
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํ และในกองลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่ได๎จากกิจกรรม
คือ ความตระหนักรู๎ถึงคุณคําของสิ่งดี ๆ ที่ได๎รับจากผู๎อื่น และเห็นความสําคัญของการตอบแทน
บุญคุณ และทําสิ่งดี ๆ ให๎กับผู๎อื่นที่ต๎องการความชํวยเหลือจากเราตํอ ๆ ไป
7. คุณธรรม
1. ความพอเพียง
2. ความซื่อสัตย๑สุจริต
3. ความกตัญ๒ู
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ๑คุณธรรม
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9

เพลง
ลูกเสือจับมือ
จับมือกันไว๎ให๎มั่นคง
รักกันปรองดองเหมือนน๎องพี่
โกรธกันมันร๎ายเป็นสิ่งเลว
เผาใจให๎มคี วามไหวหวั่น

เพื่อความยืนยงสามัคคี
ผูกความสามัคคีมีรํวมกัน
เปรียบดังเปลวไฟร๎อนไฟนัน่
จับมือยิม้ ให๎กันเป็นสิ่งดี

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ลูกกตัญญู....บริจาคไตให๎พํอ
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.52 ผู๎สื่อขําวจังหวัดศรีสะเกษรายงานวํา นางสาวจุฑารัตน๑ ไชยรัตน๑อายุ 21 ปี ชาว
ตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมย๑ จังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาคณะแพทย๑แผนไทยและแพทย๑ทางเลือก ปี 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได๎บริจาคไตข๎างหนึ่งของตนเองให๎กับพํอคือนาย
ไพรัตน๑ ไชยรัตน๑ อายุ 46 ปี ที่ปูวยเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท๎ายมานานกวํา 10 ปี ต๎องรักษาด๎วยการ
ฟอกเลือด ล๎างไต มานาน 10 ปีแล๎วโดยมีคําใช๎จํายครั้งละ 1,800 บาท ครอบครัวมีอาชีพทํานารายได๎น๎อย
ครอบครัวต๎องอยูํอยํางยากลําบาก
เมื่อทราบขําววํามีโครงการบัตรทองรักษาผู๎ปูวยโรคไตฟรี ทําให๎เธอตัดสินใจทันทีที่จะชํวยพํอให๎ดีขึ้น
จากการเจ็บปูวยไมํต๎องทุกข๑ทรมานได๎ใช๎ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป เธอจึงรีบเดินทางไปยื่นความจํานงขอ
บริจาคไตให๎กับพํอของเธอทันที
แม๎ครั้ง แรกรู๎วํา จะต๎องผําตัด ก็นึก กลัว แตํค วามรัก ที่มีตํอ พํอ ทํา ให๎ค วามกลัว หายไป และได๎
ตัดสินใจสละไตของตนเองให๎กับพํอบังเกิดเกล๎า ซึ่งหลังจากที่ตนเข๎ารับการผําตัดสละไตให๎กับพํอแล๎ว ตน
ก็จะตั้งใจเรียนหนังสือให๎จบเพื่อที่จะได๎มีอาชีพหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวและรักษาพํอ และได๎สมัครเลือก
เรียนคณะแพทย๑แผนไทยและแพทย๑ทางเลือก เพื่อที่จะได๎นําความรู๎มาประกอบอาชีพ และดูแลรักษาพํอ
เมื่อยามเจ็บปูวยและรับใช๎ประชาชนชาวศรีสะเกษทั่วไปที่เจ็บปูวย
ขอขอบคุณเนื้อหาขําว คุณภาพดี
โดย: หนังสือพิมพ๑ขําวสด เรื่องที่สอนให๎รู๎วํา ความกตัญ๒ู กตเวทีเป็นสัญลักษณ๑ของคนดี
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 ลูกเสือสุภาพบุรุษ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือสามารถวิเคราะห๑คุณสมบัติของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่พึงปรารถนาในสังคมและวัฒนธรรม
ไทยได๎
2. เนื้อหา
คุณลักษณะที่ดีของลูกเสือที่เป็นพืน้ ฐานการพัฒนาไปสูํความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 ภาพลายพระหัตถ๑รัชกาลที่ 6
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสืออัญเชิญลายพระหัตถ๑ ร. 6 “ข้าไม่ต้องการตาราเรียนที่เดินได้ ทีข่ ้าอยาก
ได้นั้นคือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์สุจริต มีอุปนิสัยใจคอดี” ให๎กองลูกเสือดู
2( ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายงานให๎ลูกเสือแตํละหมูํ วิเคราะห๑วํา “เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ
ควรเป็นอย่างไร” โดยรํวมกันอภิปรายและสํงตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือ เป็นการ
แสดงละครสั้น ใช๎เวลาไมํเกิน 3 นาที กลุํมละ 1 คุณสมบัติ
3( ลูกเสือนําเสนอละครสัน้ ทีละหมูํ หลังการนําเสนอผู๎กาํ กับลูกเสือนําอภิปรายถึง
ความหมายของคุณสมบัติที่นาํ เสนอ และการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน จนครบทุกหมูํ
4( ผู๎กํากับลูกเสือตั้งคําถาม “ลูกเสือมีความเห็นอยํางไรตํอคํากลําวที่วํา “หัวใจของความ
เป็นสุภาพบุรุษอยู่ทกี่ ารเสียสละ เพราะการเสียสละเป็นบ่อเกิดของคุณความดีอื่น ๆ หาก
ผู้ใดขาดคุณธรรมนี้ ผู้นั้นยังไม่เป็นสุภาพบุรุษโดยครบครัน ผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษ
ผู้นั้นเกิดมาสาหรับคนอื่น”
5( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปข๎อคิดที่ได๎
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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5. การประเมินผล
สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็น ในหมูํ และกองลูกเสือ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ เข๎าใจเห็นใจผู๎อนื่ รับผิดชอบตํอสังคม ภูมิใจเห็นคุณคําตนเอง
7. คุณธรรม
1. ความพอเพียง
2. ความซื่อสัตย๑สุจริต
3. ความกตัญ๒ู
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ๑คุณธรรม
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เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10
เกียรติลูกเสือไทย
ลูกเสือลูกเสือไว๎ศักดิ์ซิลูกผู๎ชาย
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน
แม๎ลําบากตรากตรํา ก็ต๎องทําให๎สาํ เร็จ
เสียชีพอยําเสียสัตย๑ รักชาติมนั่ ไว๎

ลูกเสือลูกเสือ ไว๎ลายซิลูกเสือไทย
เราจะบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอผู๎อนื่
ทําทําทํา ข๎าสัญญาวําจะทํา
ดังนามอันเกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน

ภาพข๎อความที่รัฐกาลที่ 6 พระราชทานแดํลูกเสือ
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ม๎ากับลา
พํอค๎าคนหนึ่งเดินทางค๎าขายระหวํางเมืองตํางๆ ได๎นําสินค๎าที่เตรียมไปจําหนํายซึง่ มีจํานวนมาก
บรรทุกบนหลังลาจนลาหลังแอํนสํวนม๎านั้นพํอค๎าให๎เดินตัวเปลําเพราะต๎องการจะถนอม กลัววําจะขายม๎า
ไมํได๎ราคาดี หากม๎าต๎องบอบช้ําจากการเดินทาง ลารู๎สึกวําการบรรทุกครั้งนี้หนักเกินกําลังของมันมาก
มันพยายามอ๎อนวอนม๎าผู๎เป็นสหายขอให๎ชํวยแบํงเบาสัมภาระไปบ๎าง
“เพื่อนเอ๐ย..ข๎ารู๎สึกตาลายแข๎งขาสั่นไปหมดแล๎ว ชํวยแบํงสัมภาระไปบรรทุกบ๎างเถิด เมื่อพัก
คํอยยังชั่วกลับมีแรงขึ้นมาสักหนํอย ข๎าจะรีบนําของเหลํานั้นมาบรรทุกตามเดิมหากเพื่อนไมํชํวยคราวนี้
ข๎าคงต๎องขาดใจตายอยูํกลางทางแนํๆ ” ม๎าไมํสนใจคําขอร๎องของลา มันยังคงเดินอยํางสงําตํอไปใน
ขณะที่ลาเริ่มหมดแรงทําทําจะล๎มลง
“ข๎าไมํได๎สําออยหรอกนะแตํคราวนี้ไมํไหวจริงๆ เจ๎านั้นทั้งสูงใหญํและแข็งแรงกวําข๎ามากนัก
โปรดอยํานิ่งดูดายอยูํเลย หากเพื่อนไมํเมตตาข๎าคงไมํมีโอกาสได๎กลําวคําวิงวอนอีกแล๎ว”
“หุบปากของเจ๎าซะที ” ม๎าทําทีขัดเคือง มันธุระกงการอะไรของข๎าที่จะต๎องไปชํวยคนอื่น เจ๎ามี
หน๎าที่บรรทุกก็ก๎มหน๎าก๎มตาทําไปซิ ”ลาผู๎นําสงสารกัดฟันเดินตํอไปได๎อีกไมํกี่ก๎าวก็ล๎มลงขาดใจตาย
พํอค๎าจึงนําสินค๎าทั้งหมดให๎ม๎าบรรทุกแทน และเมื่อเดินทางจนเหน็ดเหนื่ อยพํอค๎าก็ขึ้นไปขี่บนหลังอีก
ด๎วย ในเวลานี้ม๎าได๎แตํสํานึกเสียใจในความเห็นแกํตัวของมัน แตํก็สายไปแล๎ว
เรื่องนี้สอนให๎วํา การไมํรู๎จักเห็นใจชํวยเหลือผู๎อื่นในสิ่งที่สมควรเมื่อคราวที่เขาตกทุกข๑ได๎ยาก ทุกข๑
นั้นอาจจะมาถึงตัวเราได๎เชํนกัน
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 เข๎าใจเพื่อนด๎วยภาษากาย

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือเห็นความสําคัญของของภาษากายที่ใช๎สาํ หรับการสือ่ สารในชีวิตประจําวัน
2. เนื้อหา
ภาษากายและการสนองตอบทางกายในทางที่ดี
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 บัตรคํา
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( แจกบัตรคําให๎ลกู เสือหมูํละ 2 ใบ )หมูํ 1 โกรธ เสียใจ, หมูํ 2 เบื่อ เจ็บ, หมูํ 3
สนุก ประหลาดใจ, หมูํ 4 ดีใจ น๎อยใจ(
2( ให๎ตัวแทนของแตํละหมูํออกมาแสดงอารมณ๑ ตามบัตรคําที่ได๎รับ
3( ให๎ลูกเสือที่ไมํได๎แสดงทายวําเป็นลักษณะของอารมณ๑ใด หมูํใดทายถูกมากที่สุดและ
เร็วที่สุดเป็นผู๎ชนะ
4( ให๎ลูกเสือนั่งเป็นวงกลม
)1( ให๎ชํวยกันคิดวําการที่เราสามารถอํานภาษากายได๎ จะมีประโยชน๑ตํอลูกเสืออยํางไร
)2( ให๎แตํละหมูํชํวยกันคิดวํา ถ๎าเพื่อนกําลังอยูใํ นอารมณ๑ตามบัตรคําทีห่ มูํลูกเสือได๎รับ
ลูกเสือจะตอบสนองตํอเพือ่ นอยํางไร
5( ผู๎กํากับลูกเสือสุํมถาม หมูํลูกเสือ เกี่ยวกับประโยชน๑ของภาษากาย นําอภิปรายให๎
หมูํอนื่ เพิม่ เติม และสรุป (รู้ว่าเพือ่ นกาลังเป็นอย่างไร มีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร จะได้
ปฏิบัติต่อเพื่อนได้อย่างเหมาะสม)
6( ผู๎กํากับลูกเสือสุํมให๎ลูกเสือรายงานตามข๎อ 5( อีก 1 – 2 หมูํ
7( ผู๎กํากับลูกเสือชวนให๎ลูกเสือคิดวําลูกเสือได๎ข๎อคิดอะไรบ๎าง และจะนําไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันอยํางไร
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4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกต พฤติกรรมการแสดงออก และ การรํวมฝึกปฏิบัติอยํางตํอเนื่องทุกกิจกรรม
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การสร๎างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร
7. คุณธรรม
1. ความซื่อสัตย๑สุจริต
2. ความกตัญ๒ู
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ทาไมสุนัข จึงชอบปัสสาวะใสํยางรถยนต์ ?
สัตวแพทย๑ ได๎ใ ห๎คําอธิบายวํา การที่สุนัขปัส สาวะรดยางรถยนต๑เป็นพฤติก รรมอยํางหนึ่ง ที่
เรียกวํา urine making เพื่อประกาศอาณาเขตของตน ถือเป็นการสื่อสารอยํางหนึ่งในระหวํางเพื่อนสุนัข
ด๎วยกัน สุนัขที่ทําพฤติกรรมนี้ จะเป็นตัวผู๎ที่อยูํในวัยเจริญพันธุ๑แล๎ว มันจะยกขาหลังแล๎วปลํอยปัสสาวะ
ในลักษณะพุํงตรงออกไปอยํางแรงเพื่อให๎ตรงเปฺาหมายที่ต๎องการ
สิ่งที่มันชอบปัสสาวะรดนั้น ไมํจําเป็นต๎องเป็นยางรถยนต๑เทํานั้น แตํเป็นอะไรก็ได๎ที่ตั้งฉากกับ
พื้นโลก เชํน โคนเสา โคนต๎นไม๎ ฯลฯ
นี่ก็เป็นภาษากายอยํางหนึ่งของสุนัขในการประกาศอาณาเขตของตน ไมํให๎สนุ ัขตัวอื่นข๎ามเขตแดน
เข๎ามา
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ภาษากายสามารถเรียนรู๎ได๎

58

คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

65

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ทักษะการปฏิเสธ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือมีทักษะในการปฏิเสธได๎อยํางเหมาะสม
2. เนื้อหา
ทักษะการปฏิเสธที่เหมาะสม
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 เกม
3.2 ใบความรู๎ เรื่อง ทักษะการปฏิเสธ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎หมูํลูกเสือ แสดงบทบาทสมมติ หมูํละ 1 สถานการณ๑ ดังนี้
- ปฏิเสธเพื่อน กรณีเพื่อนชวนสูบบุหรี่
- ปฏิเสธเพื่อน กรณีเพื่อนชวนลองดื่มเหล๎า
- ปฏิเสธเพื่อน กรณีเพื่อนชวนหนีเรียนไปเลํนเกม
- ปฏิเสธเพื่อน กรณีเพื่อนขอยืมเงิน
- ปฏิเสธเพื่อน กรณีเพื่อนชวนไปซื้อบริการทางเพศ
2( ลูกเสือแสดงบทบาทสมมติทีละหมูํ ผู๎กํากับลูกเสือให๎ชํวยกันวิเคราะห๑วําแตํละหมูํ
ปฏิเสธได๎สําเร็จหรือไมํ
3( ผู๎กํากับลูกเสือแจกใบความรู๎ ขั้นตอนการปฏิเสธ โดยเพื่อนไมํโกรธ พร๎อมอธิบายและ
ยกตัวอยํางประโยคคําพูดในแตํละขั้นตอน
4( หมูํลูกเสือรํวมกันคิดประโยคคําพูดปฏิเสธในสถานการณ๑เดิม ตามขัน้ ตอนในใบความรู๎
5( ลูกเสือแตํละหมูํนําเสนอ โดยผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือหมูํอื่นรํวมกันประเมินความ
ถูกต๎องตามขั้นตอนทักษะปฏิเสธ และสรุป
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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5. การประเมินผล
สังเกตและตรวจสอบการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิเสธ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ การสร๎างสัมพันธภาพและการสือ่ สาร
7. คุณธรรม
1. ความซื่อสัตย๑สุจริต
2. ความกตัญ๒ู
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12
เกม

เปลี่ยนของ

วิธีเล่น
ลูกเสือและหมูํเข๎าแถวตอนให๎มจี ํานวนเทําๆ กัน คนแรกของหมูอํ ยูํใกล๎เส๎นเริ่มตรงข๎ามสนามอีก
ด๎านหนึ่งมีหมวกกับผ๎าผูกคอลูกเสืออยูํตรงหน๎าของแตํละหมูํ
เมื่อได๎ยินสัญญาณเริ่มเลํนจากผู๎กาํ กับลูกเสือ ให๎คนแรกของแตํละแถววิ่งไปเก็บหมวกแล๎ววิ่งมา
สํงให๎คนที่ 2 คนที่ 2 รับแล๎ววิ่งเอาหมวกไปไว๎ที่เดิม แล๎วหยิบผ๎าผูกคอมาให๎คนที่ 3 คนที่ 3 รับแล๎ว เอา
กลับไปไว๎ที่เดิม เอาหมวกมาอีกสลับกันไปจนหมด แถวไหนเสร็จกํอนแถวนัน้ ชนะ
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ใบความรู๎

ทักษะการปฏิเสธ
การปฏิเสธเป็น สิทธิสํวนบุค คลที่ทุกคนควรเคารพและยอมรับ การปฏิเสธจะสําเร็จได๎นั้น ผู๎
ปฏิเสธต๎องมีความตั้งใจชัดเจนที่จะปฏิเสธ
ขั้นตอนการปฏิเสธ
1.อ๎างความรู๎สึกประกอบเหตุผล เพราะความรู๎สึกโต๎แย๎งได๎ยากกวําการใช๎เหตุผล เชํน “ฉันไมํ
ชอบ รู๎สึกไมํดีที่ทําอยํางนั้น”
2. ปฏิเสธชัดเจน เชํน “ขอไมํทํา”
3. ถามความเห็นเป็นการรักษาน้ําใจผู๎ชวน เชํน “นะ” หรือ “ได๎ไหม”หรือ “เธอคงไมํวํานะ”
4. ขอบคุณเมื่อเขายอมรับ เชํน “ขอบคุณที่เข๎าใจ”
ถ๎าผู๎ชวนตื๊อไมํเลิก เชํน เซ๎าซี้, สบประมาท, ยกเหตุผลหวํานล๎อม, ปลอบหรือรับรองวําไมํมี
ปัญหา หรือแม๎กระทั่งขํมขูํ ฯลฯ ไมํควรหวั่นไหว ควรหาทางออกด๎วยวิธีใดวิธีหนึ่งตํอไปนี้
1. ปฏิเสธซ้ํา แล๎วรีบลาจากไป เชํน “ไมํทําจริง ๆ ขอตัวกํอนนะ”
2. ผัดผํอน แล๎วรีบลาจากไป เชํน “ ไว๎คํอยคุยกันใหมํนะ เราต๎องไปแล๎ว”
3. ตํอรองหาทางเลือกอื่นที่ยอมรับได๎ทั้งสองฝูาย เชํน “เธอไปอํานหนังสือกับเราดีกวําไหม”
จุดอํอนที่ทําให๎มกั ปฏิเสธไมํสําเร็จ
1. ปากบอกปฏิเสธ แตํใจไมํปฏิเสธแท๎จริง เลยใจอํอนปฏิเสธไมํสาํ เร็จ
2. ใช๎เหตุผลเป็นข๎ออ๎าง ผู๎ชวนเลยเอาเหตุผลอืน่ มาหักล๎างทําให๎ปฏิเสธไมํสําเร็จ
3. ไมํออกจากสถานการณ๑ อยูํให๎เขาตื้อไปเรื่อย ๆ ก็เลยปฏิเสธไมํสําเร็จจนได๎
4. เกรงใจโดยเฉพาะกับผู๎อาวุโสสูงกวํา เลยทําให๎ไมํรกั ษาสิทธิในการปฏิเสธของตนเอง
ตัวอยํางประโยคคาพูด สถานการณ์: เพื่อนชวนลองสูบบุหรี่
ขั้นตอน
ตัวอยํางประโยคคาพูด
อ๎างความรู๎สึกประกอบเหตุผล
เราไมํชอบ รูส๎ ึกวํามันเป็นสิ่งทีไ่ มํดี
ปฏิเสธชัดเจน
ขอไมํลอง
ถามความเห็นเป็นการรักษาน้ําใจผู๎ชวน
นะเพื่อน
ขอบคุณเมือ่ เขายอมรับ
ขอบคุณที่เข๎าใจเรา
ถ๎าผู๎ชวนตื๊อไมํเลิก เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งตํอไปนี้
ปฏิเสธซ้ํา แล๎วรีบขอตัวออกจากเหตุการณ๑ ไมํละ ขอตัวกํอนนะเพือ่ น )รีบเดินจากไป(
ผัดผํอน แล๎วรีบขอตัวออกจากเหตุการณ๑
เอาไว๎ชวนเรื่องอื่นแล๎วกัน ขอตัวนะเพื่อน
)รีบเดินจากไป(
ตํอรองหาทางเลือกอืน่ ที่ยอมรับได๎ทั้งสองฝูาย เรามาหาอะไรทําอยํางอืน่ กันดีกวํา ไปกิน
ไอศกรีมกันดีไหมเพื่อน
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
กระเป๋าสองใบ
กาลหนึ่งนานมาแล๎ว อีสปกลําวไว๎วํา มนุษย๑ทุกคนมีกระเป๋าประจําตัวอยูํสองใบ ซึ่งบรรจุความชั่ว
เอาไว๎เต็มใบที่อยูํด๎านหน๎าบรรจุค วามชั่วของผู๎อื่น สํวนใบที่ อยูํด๎านหลังบรรจุค วามชั่วของตัวเราเอง
ดังนั้นเราจึงมักจะเห็นความผิด ความเลว ความชั่วของผู๎อื่น แตํไมํคํอยเห็นของตนเอง
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ความผิดของผู๎อนื่ เห็นได๎งาํ ย ความผิดของเราเห็นได๎ยาก
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 คิดเชิงบวก

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค๑การเรียนรู๎
ลูกเสือมีทักษะการคิดเชิงบวก
2. เนื้อหา
การคิดเชิงบวก มองโลกอยํางสร๎างสรรค๑
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู๎
3.3 ใบงาน
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ให๎ลูกเสือนั่งเป็นวงกลม ผู๎กาํ กับลูกเสือแจก ใบความรู๎เรื่องความคิด 2 ประเภท และ
มอบใบงานให๎ลูกเสือรํวมกันปฏิบัติ และสํงตัวแทนนําเสนอในกองลูกเสือ
2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ตัวแทนของหมูํลูกเสือรายงานหมูํละ 1 ข๎อ ผู๎กํากับลูกเสือนํา
อภิปรายให๎หมูอํ ื่นเพิ่มเติม จนครบทุกข๎อ
3( ผู๎กํากับลูกเสือตั้งประเด็นคําถาม และนําอภิปรายจนได๎ข๎อสรุป โดยผู๎กํากับ
ลูกเสือชํวยเพิ่มเติม ทีละประเด็น จนครบดังนี้
- ความคิดทางลบมีผลตํอลูกเสืออยํางไร
- ความคิดทางบวกมีผลตํอลูกเสืออยํางไร
4( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปข๎อคิดที่ได๎และการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลูกเสื อ
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
ความคิดวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ การเข๎าใจตนเอง
7. คุณธรรม
1. ความซือ่ สัตย๑สจุ ริต
2. ความกตัญ๒ู
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13
เพลง
ฉันและเธอ
ฉันและเธอ เจอกัน
เมื่อเจอกัน เราทักกัน
ยิ้มให๎กัน ทีไร
ได๎พูดจา พาที
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แทบทุกวันเลยเชียว
เพื่อสมานไมตรี
สุขฤทัย เปรมปรีย๑
สวัสดีเพื่อนเอย
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

หัวใจนักสู๎ของ นิควูจิซิค หนุํมพิการไมํมีแขน-ขา

เรื่องราวของ "นิควูจิซิค" (Nick Vujicic)หนุํมพิการชาวออสเตรเลีย วัย 26 ปี เขาไมํมีแขนทั้งสอง
ข๎าง และมีแตํขาสั้นๆ ข๎างเดียวที่มีนิ้วโปฺงโผลํออกมาสองนิ้วเทํานั้น
"นิค" เป็นคนมองโลกในแงํดี เขาคิดเสมอวํา ความบกพรํองทางรํางกายของเขา คือการ
ทดลองที่พระเจ๎ามอบให๎ แม๎วําคนในครอบครัวของเขาตํางเสียใจที่ "นิค" เกิดมาด๎วยสภาพนี้ แตํ "นิค"
กลับทําให๎ทุกคนได๎เห็นวํา เขาเป็นเหมือนคนปกติ มีรํางกายแข็งแรง เพียงแตํไมํมีแขนและขาเทํานั้น
"นิค" บอกพํอแมํวํา เขาอยากใช๎ชีวิตตามปกติ ไมํต๎องการให๎ใครมาดูแลเป็นพิเศษ เขาสามารถตํอสู๎
กับกฎหมายที่ระบุไว๎วํา ห๎ามคนพิการเข๎าเรียนในโรงเรียนชั้นนําได๎สําเร็จ ทําให๎เขากลายเป็นคนพิการรุํน
แรกๆ ที่ได๎รับการศึกษาจากโรงเรียนระดับแถวหน๎า แม๎เขาจะต๎องเผชิญกับ "สายตา" ของคนอื่นที่มองมา
และสื่อให๎เห็นวําเขาเป็นคนแปลกแยก แตํนั่นก็ไมํได๎ทําให๎เขารู๎สึกท๎อถอยแตํอยํางใด เพราะเขาได๎รับกําลังใจ
ที่ดีจากครอบครัวตลอดเวลา
ในที่สุดเขาก็สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด๎านการค๎า เอกการวางแผนด๎านการเงินและ
บัญชี มาได๎สาเร็จ ลบคําสบประมาทของหลายๆ คน เขารู๎ดีวําความสําเร็จของเขาเกิ ด ขึ้นได๎ เพราะ
กําลังใจที่ดี และไมํท๎อแท๎นั่นเอง และนี่เองเป็นแรงบันดาลใจให๎เขาอยากแบํงปันและสํงตํอกําลังใจเหลํานั้น
ให๎กับเพื่อนมนุษย๑ที่กําลังท๎อแท๎ และสิ้นหวัง
"นิค" เดินทางไปบรรยายสร๎างแรงบันดาลใจให๎กับคนทั่วโลก เขาปลุกให๎ทุกคนลุกขึ้นมาตํอสู๎ได๎อี ก
ครั้งหนึ่ง ด๎วยคําพูดที่วํา “หากวันหนึ่งใครก็ตามที่ล๎มและไมํมีกําลังจะลุกขึ้น ไมํมีความหวังอีกแล๎ว ขอให๎
หันกลับมามองชีวิตของผมที่ไมํมีแขน ไมํมีขา ซึ่งกํอนนี้ไมํมีใครคิดวําผมจะลุกขึ้นเดินได๎ แตํผมก็พยายาม
ที่จะลุกขึ้นมา ครั้งแล๎วครั้งเลํา ุ ถึงครั้งที่ร๎อย ครั้งที่พันจะลุกไมํได๎ แตํหลังจากที่พยายามตํอไป ไมํท๎อแท๎
ทําให๎ ณ วันนี้ผมสามารถลุกขึ้นเดินได๎สําเร็จ เพราะถ๎าผมยอมแพ๎ ผมจะไมํมีวันลุกขึ้นได๎อีกเลย” หากเรา
เจออุปสรรคร๎ายแรง แล๎วอดทนสู๎ตํอไป ไมํยอมแพ๎ เราจะผํานมันไปได๎อยํางเข๎มแข็ง ขอเพียงแคํให๎กําลังใจ
กับตัวเองเทํานั้น อยํางเชํนที่ “ นิค” ทําอยูํในทุกๆ วัน
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา แรงบันดาลใจ เกิดจากการมองโลกในแงํดี
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ใบงาน

ให๎หมูํลูกเสือระดมสมองให๎ได๎มากที่สุดวําความคิดทางลบและความคิดทางบวกของในแตํละกรณี
มีประการใดบ๎าง
บัญชีความคิด
สถานการณ์
ถูกเพื่อนล๎อ
วําตัวเตี้ย

ลืมเอา
สมุดการบ๎าน
มาสํงครู

วิ่งหกล๎ม
หัวเขําถลอก
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ใบความรู๎

ความคิด 2 ประเภท
ลักษณะความคิดของคนเรามี 2 ประเภท คือ
คิดทางลบ เป็นประเภทที่คิดแล๎วนาความทุกข์มาสูํตนเอง ได๎แกํ
1( การตั้งความหวังไว๎สงู เกินไป ทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น
2( การคาดการณ๑ร๎าย คิดถึงแตํสิ่งไมํดีทอี่ าจจะเกิดหรือไมํเกิดขึ้นก็ได๎
3( การตําหนิตนเอง หรือมองตนเองวําไร๎ความสามารถ
4( การไมํอยูํกับปัจจุบัน วิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไมํถึง หรือหมกมุํนอยูํกับอดีตที่ผํานไป
แล๎ว และอยากแก๎ไขอดีตซึ่งเป็นไปไมํได๎
คิดทางบวก เป็นประเภทที่คิดแล๎วนาความสุขมาสูํตนเอง ได๎แกํ
1( ตั้งความหวังไว๎อยํางสอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งของตนเองและผู๎อื่น
2( มีสติอยูํกับปัจจุบัน รู๎วําตนเองทําอะไร เพื่ออะไร ทําปั จจุบันให๎ดีที่สุด เพื่อเป็นรากฐานที่ดี
สําหรับอนาคต และไมํต๎องกังวลกับการอยากแก๎ไขอดีตซึ่งเป็นไปไมํได๎
3( มองปัญหาวํามีทางแก๎ไขเสมอ มองหาวํา “อะไรผิด”ที่ต๎องแก๎ แทนการมองหาวํา “ใครผิด”
เพื่อกลําวโทษ
4( มองสิ่งที่เหลืออยูํมากกวําสิ่งที่ขาดหายไป หรือหาสิ่ง ตอบแทนจากการสูญเสีย เชํน มอง
ความผิดพลาดเป็นครูสอนไมํให๎ผิดซ้ํา
5( มีอารมณ๑ขนั
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ภาพวาดอนาคต

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือสามารถบอกเปฺาหมายในชีวิตของตนเองได๎
2. เนื้อหา
เปฺาหมายชีวิตในอนาคตของตนเอง
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 กระดาษ ปากกา ดินสอสี อุปกรณ๑วาดภาพ
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ให๎ลูกเสือแตํละหมูํนั่งเป็นวงกลม ให๎ลูกเสือแตํละคน วาดภาพสัญลักษณ๑อนาคตที่ตนเอง
อยากเป็น เชํน หมอ )เข็มฉีดยา( ทหาร )ปืน( นักบิน )เครือ่ งบิน( นักฟุตบอล
)ลูกบอล( ฯลฯ
2( หลังวาดเสร็จ ลูกเสือผลัดกันให๎เพื่อนทายภาพวําอยากเป็นอะไร เมื่อทายถูกจึงเลํา
เหตุผลที่อยากเป็น และจะเตรียมตัวอยํางไรเพือ่ มีอนาคตตามทีอ่ ยากเป็น ให๎เพื่อนใน
หมูํฟัง เวียนจนครบทุกคน
3( ผู๎กํากับลูกเสือเรียกรวมกอง และนําอภิปราย ถามข๎อคิดที่ได๎จากการทํากิจกรรม และสรุป
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกต การมีสํวนรํวมทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ
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6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ตระหนักรู๎ถึงความสามารถและความต๎องการของตนเองทีอ่ ยากเป็นในอนาคต ความคิด
วิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑
7. คุณธรรม
1. ความซื่อสัตย๑สุจริต
2. ความกตัญ๒ู
3. ความรับผิดชอบ
4. อุดมการณ๑คุณธรรม

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 14
ลูกเสือไทย
ลูกเสือ ลูกเสือ ไว๎ศักดิ์สิลูกผู๎ชาย
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน
แม๎ลําบากตรากตรําก็ต๎องทําให๎สําเร็จ
เสียชีพอยําเสียสัตย๑รักษ๑ชาติให๎มั่นไว๎

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว๎ลายลูกเสือไทย
เราจะบําเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน๑ตํอผู๎อนื่
ทํา ทํา ทํา เราสัญญาวําจะทํา
ดังนามอันกรียงไกรพระมงกุฎทรงประทาน

เขาฝึกสุนัขตารวจกันอยํางไร ?

วิธีฝึกสุนัขให๎ดมกลิ่น ค๎นหายาเสพติดและระเบิด เริ่มจากการคัดเลื อกสุนัขที่จะนํามาฝึก ต๎อง
เป็นพันธุ๑ที่เหมาะสม คือสามารถดมกลิ่นเป็นเลิศและมีนิสัยที่จะกู๎สิ่งของซ้ําแล๎วซ้ําเลําไมํรู๎เบื่อ สุนัขพันธุ๑
ที่เหมาะสมที่สุดได๎แกํเยอรมันเชปเพิร๑ดเลบราดอร๑รีทรีฟเวอร๑สุนัขเหลํานี้ จะได๎รับการสอน ให๎วิเคราะห๑
กลิ่นพิเศษและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อได๎กลิ่นนั้น เชํน ถ๎าพบกลิ่นระเบิด สุนัขมักถูกสอนให๎นั่ง หรือ
นอนลงเพราะหากค๎นหาตํอไปอาจเกิดระเบิดขึ้นได๎
ปรกติจะเริ่มต๎นฝึกให๎ดมกลิ่นกัญชากํอน ใช๎เวลาฝึกประมาณ 10 สัปดาห๑
ขั้นแรก จะฝึกให๎สุนัขสนใจกัญชากํอน โดยใสํกัญชาไว๎ในถุงพลาสติกเล็ก ๆ และหํอให๎ดีเพื่อ
ปฺองกันสุนัขกัดขาด จากนั้นจะทําเหมือนเวลาฝึกให๎สุนัขไปคาบกิ่งไม๎ คือขว๎างถุงกัญชาออกไปประมาณ
10 ฟุต และกระตุ๎นให๎สุนัขไปคาบกลับมา ถ๎าสําเร็จสุนัขจะได๎รับคําชมเชยพร๎อมรางวัล
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ขั้นตํอมา ครูฝึกจะนําถุงไปซํอนไว๎ไกล ๆ เพื่อที่สุนัขจะได๎ใช๎จมู กดมกลิ่นหาแทนที่จะใช๎ตาดูหนึ่ง
เดือนหลังจากฝึกขั้นนี้ สุนัขควรสามารถหาถุงกัญชา ในกระเป๋าเดินทาง หรือหีบหํอของได๎แล๎วแรก ๆ
อาจมีเพียงสองสามกระเป๋าให๎เลือก คลํองแล๎วจึงเพิ่มจํานวนตัวเลือก ให๎มากขึ้น
ถัดจากกระเป๋าเดินทาง สถานที่ซํอนกัญชาจะเริ่มเป็นในรถยนต๑ ในตึก และสถานที่ที่ซับซ๎อนขึ้น
เรื่อย ๆหลังจากฝึกไปได๎สองเดือน ครูฝึกจะกลบกลิ่นกัญชา ด๎วยกลิ่นอยํางอื่น เชํน น้ําหอม ฟอร๑มัลดี
ไฮด๑สัดสํวนของกลิ่นปลอมปนตํอกลิ่นกัญชาจะเพิ่มขึ้นทีละเล็กละน๎อย สุนัขที่ผํานการฝึกจนสําเร็จ ควร
หากั ญชาพบ แม๎จ ะมีก ลิ่ น อื่น มาปะปนถึ ง ร๎ อ ยละ 90 จากนั้ น ครู ฝึก จึ งสามารถฝึก ให๎สุ นั ขค๎ น หา
ยาเสพย๑ติดชนิดอื่น รวมทั้งค๎นหาดินระเบิดและวัสดุอื่น ๆ ที่ใช๎ทําระเบิด
ที่มา 108 ซองคําถาม
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา การฝึกฝนจะทําให๎เกิดทักษะ
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กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 3 วิชาการของลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 การปรุงอาหารแบบชาวป่า

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถปรุงอาหารแบบชาวปูาได๎ 2 อยําง สําหรับ 2 คนได๎
1.2 ลูกเสือสามารถสร๎างที่พกั แรมชั่วคราวได๎
2. เนื้อหา
2.1 การปรุงอาหารแบบชาวปูา
2.2 การสร๎างที่พกั แรมชั่วคราว
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 ภาพการปิ้ง ยําง เผา
3.4 ไม๎ขีดไฟ เลื่อยผําฟืน ขวาน
3.5 ฐานสาธิต การประกอบอาหารชาวปูา และการสร๎างทีพ่ ักแรมชั่วคราว
3.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสือตามระบบฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 การปิ้งหรือยําง
ฐานที่ 2 การเผา
ฐานที่ 3 การหุง
ฐานที่ 4 การอบ
)2( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปบทเรียน
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือสนทนาถึงการพักแรมและการทําที่พกั แรมชั่วคราว สําหรับพักแรมวํา
ควรจะสร๎างอยํางไร ในสถานที่ใดบ๎าง เชํน ในปูา, ในสวน หรือในทีๆ่ ใกล๎น้ํา อากาศ
ร๎อน หรืออากาศหนาว เป็นต๎น
)2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสือเรียนและฝึกปฏิบัติตามระบบฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 ศึกษาเต็นท๑แบบตํางๆ สําหรับคนนอน 1 คน 2 คน และหลายๆ คน
ตลอดจนการปฺองกันมด แมลง น้ําค๎างในเวลากลางคืน
ฐานที่ 2 การจัดแสงสวํางภายในเต็นท๑ การใช๎ไฟฉาย โคมแบตเตอรี่ตํางๆ
ฐานที่ 3 ฝึกกางเต็นท๑ หรือการสร๎างที่พกั แบบงํายๆ
)3( ผู๎กํากับลูกเสือตรวจผลงานการกางเต็นท๑ของแตํละหมูํ และให๎ทําการ
เก็บเต็นท๑ให๎เรียบร๎อย
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจในการฝึกปฏิบัติและเรียนรู๎กิจกรรม
5.2 ตรวจสอบการปรุงอาหารชาวปูาและการสร๎างคํายพักแรมชั่วคราว
6. คุณธรรม
1. ความพอเพียง
2. ความรับผิดชอบ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 15
เพลง

เพลินใจชาวดง
เพลินใจชาวดงรําวงกับเฮฮา ฮะ หลั่นลันลา )ซ้ํา(
เชิญชวนกันมา
เฮฮามาชุมนุม )อีปมุ บุมบุม )ซ้าํ ((
ปูาดงพงไพร แสนไกลสุดกันดาร
เราชวนกันมา
เฮฮามาชุมนุม )อีปุมบุมบุม )ซ้ํา((

ดอกไม๎ในป่า
แดนปูาเขาหนูนอ๎ ยเริงใจ
ดอกมะลิวัลย๑ กรรณิกาลั่นทม
ชวนกันร๎องเพลงเพลินกันไป
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เด็ดดอกไม๎เสียบใสํปอยผม
เฝฺาเด็ดดมนิยมในไพร
นําชื่นใจดอกไม๎ในปูา
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 4 ทักษะลูกเสือและกิจกรรมกลางแจ๎ง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 การเดินทางไกล (ภาคทฤษฎี)

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายของการเดินทางไกลได๎
1.2 ลูกเสือสามารถชี้แจงการเตรียมอุปกรณ๑สําหรับใช๎เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมได๎
2. เนื้อหา
2.1 ความหมายของการเดินทางไกล
2.2 การเตรียมอุปกรณ๑สําหรับใช๎เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรม
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู๎
3.3 อุปกรณ๑สําหรับใช๎เดินทางไกล
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผูก๎ ํากับลูกเสือแจกใบความรู๎ ให๎ลูกเสือทุกหมูนํ ําไปศึกษา
2( ผู๎กํากับลูกเสือสนทนากับลูกเสือถึงความหมายของการเดินทางไกล
3( ลูกเสือรํวมกันอภิปรายถึงลักษณะของการเดินทางไกลตามบริบทของลูกเสือที่ปลอดภัย
และมีความพร๎อม
4( ลูกเสือศึกษาอุปกรณ๑สําหรับใช๎เดินทางไกลและอยูํคํายพักแรมจากการสาธิต
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกเสือ
5.2 สอบถามความเข๎าใจเรื่องความหมายการเดินทางไกล และการเตรียมอุปกรณ๑สําหรับเดิน
ทางไกลและอยูํคาํ ยพักแรม
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6. คุณธรรม
1. ความพอเพียง
2. ความรับผิดชอบ
3. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 16
เพลง

เดินทางไกล
เดินทางไกล เดินทางไกล
เหนื่อยอยํางไร ไมํเคยหวั่น
เดินทางไกล ในกลางดง
เหนื่อยหยุดพัก พอหายเหนื่อย
คนหลงรักปูา รักภูผาลําธาร
ทางแสนลําบาก ใชํปัญหาใดใด
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วยกั
ไป ไป ซิไป ไป ซิซิไปไปไปไปด้วด๎ยกั
นน
รํวมใจกัน และสามัคคี
ใจคิดพะวง หลงเพลินเขาดอย
ไมํเฉยเมย มุํงสูํปลายทาง
จิตชื่นบาน ธรรมชาติสดใส
สดชื่นใจ เพลินในเขาดอย
ในเขาดอย
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ใบความรู๎

การเดินทางไกล
การเดินทางไกลไปอยูํคํายพักแรมเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งลูกเสือจะต๎องมีการเตรียมการเรือ่ งเครือ่ ง
หลังให๎พร๎อม และเหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพักค๎างคืน อุปกรณ๑ที่ต๎องจัดเตรียมแบํงออกเป็น 2
ประเภท คือ
1. อุปกรณ๑เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ๑ประจําตัว
2. อุปกรณ๑สํวนรวม หรืออุปกรณ๑สําหรับหมูหํ รือกอง
อุปกรณ๑เฉพาะบุคคลควรเป็นสิ่งจําเป็น มีน้ําหนักไมํมากนัก ได๎แกํ
1. กระติกน้ํา ใสํน้ําสะอาดให๎เต็ม
2. เครื่องใช๎ประจําตัว เชํน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าขาวม๎า ผ๎าถุง สบูํ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน รองเท๎าแตะ
ไฟฉาย ช๎อนส๎อม จานข๎าว ยาทากันยุง เป็นต๎น
3. เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ได๎แกํ เสื้อ กางเกง )กระโปรงสําหรับเนตรนารี(
ผ้าผูกคอ หมวก เข็มขัด รองเท๎า ถุงเท๎า เป็นต๎น
4. ยาประจําตัวและอุปกรณ๑ปฐมพยาบาล
5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา
6. ชุดกันฝน เสือ้ กันหนาว
7. เครื่องนอน เชํน เต็นท๑ ผ๎าปูที่นอน เสื่อ ผ๎าหํม ถุงนอน เป็นต๎น
8. ถุงพลาสติก เพื่อใช๎สําหรับใสํเสือ้ ผ๎าเปียกชื้นหรือเสื้อผ๎าที่ใช๎แล๎ว
9. เชือกหรือยางเพือ่ ใช๎ผูกรัดอุปกรณ๑สิ่งของเล็ก ๆ น๎อย ๆ
10. ไม๎พลอง
อุปกรณ๑ สํวนรวม หรืออุปกรณ๑สําหรับหมูํหรือกอง เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎สําหรับทุกคนในหมูํหรือกอง
ในการอยูํคํายพักแรมรํวมกัน และต๎องแบํงหน๎าที่กันนําสิ่งของไป เชํน
- นายหมูํ เอาตะเกียง เลื่อยพร๎า และแผนที่
- รองนายหมูํ นําพลั่วสนาม เต็นท๑ กระดาษชําระ กระเป๋ายาและอุปกรณ๑ในการปฐมพยาบาล ถัง
น้ํา กะละมัง ไม๎ขีดไฟ เชื้อไฟ ยาขัดรองเท๎า ยาขัดโลหะ
- หัวหน๎าคนครัว เตรียมกระทะ หม๎อ ทัพพี หม๎อสําหรับปรุงอาหาร กระทะ เลื่อยทําครัว
- รองหัวหน๎าคนครัว นํากับข๎าว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห๎ง และอาหารกระป๋องสําหรับ
รับประทานทั้งหมูํ
สิ่งที่ไมํควรบรรจุเครื่องหลัง
ไมํควรนําสิ่งของอื่น ๆ ที่ไมํจําเป็นและของมีคําทุกชนิดไป เชํน สร๎อยคอทองคํา โทรศัพท๑ เครื่อง
เลํนรวมถึงอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ ฯลฯ นําเงินติดตัวไปเทําที่จําเป็นต๎องใช๎ รวมทั้ง ไมํพกพาอาวุธทุกชนิด
และอุปกรณ๑การพนัน สิ่งที่จะทําให๎สิ่งของที่อยูํในเครื่องหลังเสียหายได๎ เชํน น้ํา
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การบรรจุสิ่งของลงในเครื่องหลัง
เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเป๋าสําหรับใสํสิ่งของตําง ๆ ใช๎สะพายหลังเพื่อสามารถนําสิ่งของติดตัว
ไปได๎สะดวก จัดเป็นสิ่งสําคัญและมีความจําเป็นมากสําหรับกิจกรรมการเดินทางไกล เพราะลูกเสือต๎อง
ใช๎บรรจุอุปกรณ๑ประจําตัว อุปกรณ๑ประจําหมูํ ที่ต๎องนําไปใช๎ในการอยูํคํายพักแรม
เครื่องหลังมีหลายชนิดแล๎วแตํลูกเสือจะเลือกใช๎เชํน กระเป๋า ยําม หรือ เปฺ ลูกเสือควรเลือกใช๎
เครื่องหลังที่มีลักษณะคล๎ายเปฺเพราะมีชํองสําหรับแยกบรรจุสิ่งของได๎หลายประเภท
การบรรจุสิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข๎อแนะนําดังนี้
1. เลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไมํเล็กหรือใหญํจนเกินไป
2. บรรจุสิ่งของที่มีน้ํา หนักมากหรือสิ่งของที่ใช๎ภายหลังไว๎ข๎างลําง สํวนสิ่งของที่ใช๎กํอนหรือใช๎
รีบดํวน เชํนไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม๎ขีดไฟ ฯ ให๎บรรจุไว๎ข๎างบนสุดเพื่อสามารถนําออกมาใช๎ได๎อยํางสะดวก
3. บรรจุสิ่งของนุํม ๆ เชํน ผ๎าเช็ดตัว ผ๎าหํม เสื้อผ๎า ฯลฯ ตรงสํวนที่สัมผัสกับหลังของลูกเสื อเพื่อ
จะได๎ไมํเจ็บหลังขณะเดินทาง
4. สิ่งของบางประเภท เชํน ยารักษาโรค ข๎าวสาร เป็นต๎น ควรใสํถุงผ๎าหรือถุงพลาสติกกํอน แล๎ว
จึงบรรจุลงเครื่องหลัง
5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ๎าหํมบรรจุเครื่องหลังไมํได๎ ให๎ผูกถุงนอนและผ๎าหํมนอนของลูกเสือไว๎
นอกเครื่องหลัง คลุมด๎วยแผํนพลาสติกใสเพื่อกันการเปียกน้ํา
6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนําไปต๎องไมํหนักจนเกินไป เพราะจะทําให๎ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ําหนักของ
เครื่องหลังควรหนักไมํเกิน 1 ใน 5 ของน้ําหนักตัวลูกเสือ เชํน ถ๎าลูกเสือหนัก 40 กิโลกรัมเครื่องหลัง
ควรหนักไมํเกิน 8 กิโลกรัม เป็นต๎น

รองเท้าผ้าใบ

ชุดลาลอง

สมุดบันทึก

รองเท้าแตะ
ยารักษาโรค ของใช้ส่วนตัว
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ไฟฉาย
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ข๎อสังเกตในการเดินทาง
ปัจจุบันมีเหตุการณ๑มากมายในระหวํางการเดินทางที่ลูกเสือไมํควรมองข๎าม ดังเรื่องจริงตํอไปนี้
เหตุเกิดบนถนนสายตรงระหวํางจังหวัด ขณะที่เราขับรถอยูํบนถนนสายหนึ่ง สังเกตเห็นรถคัน
หนึ่งวิ่งมาตามหลังรถ เราแล๎วบีบแตรไลํให๎เราไปอยูํทางเลนขวา จากนั้นจะมีรถอีกคัน วิ่งแซงขึ้นมา
เหมือนกับวํา รถเราไปตัดหน๎ารถของเขา และจะเรียกให๎เราลงจากรถ มาตกลงคําเสียหาย ประมาณ
10,000 บาท เราไมํยอมจําย และบอกวําไปตกลงกันที่โรงพักและโทรศัพท๑แจ๎งตํารวจแล๎ว ให๎รอสักพัก
เดี๋ยวเจ๎าหน๎าที่กําลังก็จะมา พวกเขาก็ตํอรอง ทําทําจะเข๎าไปเอากุญแจรถเราและจะยึดรถเราไป แตํเรา
ถอดกุญแจใสํกระเป๋ากางเกงไว๎เรียบร๎อยแล๎ว พวกเขารีรอพักหนึ่งก็บอกวํา “เสียเวลาทํามาหากิน มีนัด
ไปกํอนละ” เมื่อตํารวจมาถึง ตํารวจแจ๎งวํามันคือแก๏งตบทรัพย๑ หากใครกลัวก็จะจํายเงินให๎มั นไป...
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ตั้งสติไตรํตรองอยําเชื่อสิ่งที่รับรู๎ และให๎แจ๎งความทันที ที่ 191 หรือ 911
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 4 การผจญภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 ผจญภัย ได๎เพื่อน เถื่อนธาร การสนุก สุขสม

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถเดินทางไกลด๎วยการเดินเท๎าเป็นระยะทาง 10 ก.ม.หรือเดินทางไกล โดย
รถจักรยาน เป็นระยะทาง 40 ก.ม. และบันทึกรายงานการเดินทางโดยยํอได๎
1.2 ลูกเสือสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมการบันเทิงและการอยูคํ ํายพักแรมได๎
2. เนื้อหา
2.1 กิจกรรมการเดินทางไกล
2.2 กิจกรรมการบันเทิงในกองลูกเสือ
2.3 การรายงานผลการเดินทางตามวิธีการเดินทางของตนเอง
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 จักรยาน
3.3 เครือ่ งหลังที่บรรจุอุปกรณ๑การพักค๎างคืนและประกอบอาหาร
3.4 กล๎องถํายรูป
3.5 แบบบันทึกการรายงาน/สมุดบันทึกการเดินทางไกล
3.6 เอกสารคําสั่งปฏิบัติการเดินทางไกลจากผูก๎ ํากับลูกเสือ
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผูก๎ ํากับลูกเสือจัดให๎ลกู เสือเดินทางไกลด๎วยเท๎าหรือเดินทางโดยจักรยานในวันหยุดเรียน
2( ขณะเดินทางไกล ให๎ลูกเสือบันทึกเวลาในการเดินทาง จุดพัก จุดผํานที่ประทับใจด๎วยการ
ถํายภาพ การสเก็ตภาพ การบันทึกความรู๎สึกและความคิดเห็น ตลอดเส๎นทางไปและเดินทาง
กลับ
3( จัดกิจกรรมรํวมกับกองลูกเสือ เชํน การประกอบอาหาร การสํารวจ การร๎องเพลง
การเลํนดนตรี การแสดงมายากล ฯลฯ เพื่อให๎เกิดความสนุกสนาน และผํอนคลาย
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4( นายหมูํและผู๎กํากับลูกเสือสนทนาถึงความรู๎สึก ความคิดเห็น ความประทับใจ ปัญหา
อุปสรรค และการแก๎ไขปัญหารํวมกัน บันทึกไว๎เป็นบทเรียนในการเดินทางและอยูํคําย
พักแรม
5( เมื่อกลับมาถึงโรงเรียน ให๎ลูกเสือแตํละหมูํสงํ ตัวแทน รายงาน/เลําประสบการณ๑ ให๎
ลูกเสือหมูอํ ื่นๆ ได๎รับทราบ พร๎อมทั้งจัดทําเป็นรายงาน 1 ฉบับ
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
ประเมินจากสภาพจริงของลูกเสือตลอดการเดินทางไกล และการกลับมารายงานผลการเดิน
ทางไกล
6. คุณธรรม
1. ความพอเพียง
2. ความรับผิดชอบ
3. อุดมการณ๑คุณธรรม
การเปิด-ปิดประชุมกอง
- เปิดประชุมกองกํอนออกเดินทางไกล
- ปิดประชุมกองเมือ่ กลับมาจากการเดินทางไกล
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17
เพลง

เพลง ยามค่า

ฟฺามืดมัวลมเย็นพัดโชยกระหน่าํ
ใจคิดถึงเมื่อครั้งมาพักแรมในปูาแสนจะสุขใจ
เสือเผําไทยรํวมใจมานอนกลางปูา
ใคร ถึงหนักเอาเบาสู้ สามัคคีมอี ยูแ่ สนจะสุขใจ
ถึงหนักเอาเบาสู๎ สามัคคีมีอยูํแสนจะสุขใจ
สนุกเฮฮา

ฝนก็ตกพรํา พรํา ฟฺามืดค่ํามัวไป
ฟฺามืดค่ําทีไรพอเบิกบานใจฝนกระหน่ําลงมา
ดเหนื่อยกายาเราสุ
อุราเกิน
แม้เหน็ดแม๎
เหนืเหน็
่อยกายาเราสุ
ขอุราเกินขใคร
ฟ้ ามืดค�่ำทีไร เล่นรอบกองไฟเรา สนุกเฮฮา
ฟฺามืดค่ําทีไร เลํนรอบกองไฟเรา

เพลงสุขใจอยูํคําย
สุขใจเมือ่ ได๎มาอยูคํ ําย
คืนนี้พระจันทร๑สวยแจํม
สุขใจเมือ่ ได๎มาร๎องเลํน
สุขนี้ที่เราฝันใฝู

กายเมื
สุขกายเมืสุอ่ ขได้
มาพัอ่กได๎
แรมมาพักแรม
พักแรมๆ สุขใจ )ซ้ํา(
รํมเย็นเมื่อได๎มาพักใจ
สุขใจเมือ่ ได๎มาพักแรม )ซ้ํา(

เพลงเดินทางไกล
เดินทางไกล เดินทางไกล
งไรเคยหวั
ไมํเคยหวั
่น
เหนื่อเหนื
ยอย่่อายอยํ
งไร าไม่
น่
เดินทางไกล ในกลางดง
เหนื่อยหยุดพัก พอหายเหนือ่ ย
คนหลงรักปูา รักภูผาลําธาร
ทางแสนลําบาก ใชํปัญหาใดใด
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คําร๎อง/ทํานอง สุรชัย นําพา
ไปสิไป ไปสิ
วยกัไนป ด๎วยกัน
ไปสิไไปปด้ไปสิ
รํวมใจกัน และสามัคคี
ใจคิหลงเพลิ
ดพะวง นหลงเพลิ
ใจคิดพะวง
เขาดอยนเขาดอย
ไมํเฉยเมย มุํงสูํปลายทาง
จิตชื่อนบาน ธรรมชาติสดใส
สดชื่นใจ เพลินในเขาดอย
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
นักจักรยาน 2 ล๎อ

น.ส.จุฑามาส ชุํมเมืองปัก ผู๎แตํง

ลูกเสือเดชาชัย กําลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเรียนหลักสูตรลูกเสือตรี มี ความมุํงมั่นตั้งใจ
วําในการเป็นลูกเสือสามัญต๎องให๎มีโอกาสประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ เดชาชัย พยายาม
เลือกกิจกรรมที่ได๎ปฏิบัติอยูํแล๎ว เพื่องํายตํอการตํอยอดให๎สมบูรณ๑ยิ่งขึ้น เขาตัดสินใจเลือกที่จะเป็น “นัก
จักรยาน 2 ล๎อ” เนื่องจากเขามีจักรยาน 2 ล๎อ เป็นของตัวเอง ใช๎เป็นพาหนะ ในการเดินทาง ไป – กลับ
ระหวํางบ๎านและโรงเรียนมาตั้งแตํเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ความจริงเดชาชัย ขี่จักรยานเป็นตั้งแตํ
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แตํแมํเพิ่งอนุญาตให๎ขี่จักรยานไปโรงเรียนเมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เขาโชคดีที่ได๎เรียนรู๎วิธีซํอมจักรยานโดยเฉพาะการเปลี่ยนยาง ปะยางและปรับอานจากลุงโชคเจ๎าของ
ร๎านซํอมจักรยานใกล๎บ๎าน ในการรํวมกิจกรรมลูกเสือที่โรงเรียนเขาได๎เรียนรู๎เรื่องความปลอดภัยในการใช๎
รถใช๎ถนน ทุกครั้งที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการขับขี่จักรยานเขาจะเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางสม่ํา เสมอ เชํน
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพในชุมชน กิจกรรมเดินทางและแรมคืนของลูกเสือสามัญด๎วยจักรยาน 2 ล๎อ และที่
ทําให๎เดชาชัยประทับใจและภูมิใจมากที่สุดที่การขี่จักรยานของเขาได๎มีโอกาสเข๎ารํวมเป็นครั้งสําคัญใน
ชีวิต คือ “กิจกรรมปั่นเพื่อพํอ” เมื่อเดือนธันวาคม 2558
เดชาชัย ได๎ทํารายงานเกี่ยวกับกิจกรรมจักรยานของเขาให๎ผู๎กํากับกองลูกเสือทราบ และสิ่งที่เขา
มุํงมั่นตั้งใจก็เป็นความจริงนั่นคือ เขาได๎รับการประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ “นักจักรยาน
2 ล๎อ”
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ความมุํงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติภารกิจใด สําเร็จยํอมกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจ
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ใบความรู๎
สนุกสุขใจ

การเดินทางไกลไปอยูํคํายพักแรมรํวมกันของกองลูกเสือ เป็นการได๎ประสบการณ๑ ดังที่วํา
“ผจญภัย ได๎เพื่อน เถื่อนธาร การสนุก สุขสม”
ผจญภัย : หมายถึง การทํากิจกรรมที่ท๎าทายความสามารถ
ได๎เพือ่ น : หมายถึง การได๎พบปะผู๎คน และการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางการทํากิจกรรม
เถื่อนธาร : หมายถึง ได๎พบกับความยากลําบากในการเดินทาง การได๎เรียนรู๎ธรรมชาติ
ปูาเขาลําเนาไพร ที่เราไมํคุ๎นเคย
การสนุก : หมายถึง มีความสนุกสนาน ไมํติดอยูํในกรอบ ได๎ทําอาหารเอง ได๎ทานอาหารที่
อาจไมํสนุกแตํก็อรํอย รสชาติที่มิลืมเลือน ได๎อาบน้ํากลางลําธาร ได๎พกั
ในที่พักที่ไมํสะดวก แตํสนุกสนาน
สุขสม : หมายถึง มีความสุข ประทับใจ มิรู๎ลมื ตราตรึงในความทรงจําตลอดไป
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 4 การผจญภัย
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 แผนที่และเข็มทิศ

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถใช๎เข็มทิศการหาทิศได๎
1.2 ลูกเสือสามารถอธิบายสัญลักษณ๑ตํางๆ ในแผนที่ได๎
1.3 ลูกเสือสามารถบอกพิกัดในแผนทีไ่ ด๎
2. เนื้อหา
การใช๎เข็มทิศในการหาทิศและการหาพิกดั ในแผนที่
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 เข็มทิศแบบซิลวา
3.4 แผนที่
3.5 เข็มทิศจําลอง
3.6 ใบความรู๎
3.7 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิง่ ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนการใช๎แผนที่และเข็มทิศที่เคยเรียนมา
)2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎หมูํลูกเสือเข๎าเรียนตามฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 รู๎จกั ทิศ และการหาทิศจากแผนที่
ฐานที่ 2 เรียนรู๎เส๎นความสูงสัญลักษณ๑ในแผนที่
ฐานที่ 3 หาตําแหนํงที่ตั้งโดยระบบพิกัดกริด
)3( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุป
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( หมูํลูกเสือเข๎าเรียนตามฐานกิจกรรม ดังนี้
ฐานที่ 1 เกมข๎ามทุํง
ฐานที่ 2 เกมหาเหรียญบาท
ฐานที่ 3 หน๎าปัดนาฬิกา
)2( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุป การเรียนรู๎ เรื่องทิศและการหาทิศด๎วยเข็มทิศ
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกต การมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และประเมินความถูกต๎องในการหาทิศ
6. คุณธรรม
ความรับผิดชอบ

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18
เพลง
เพลงเดินทางไกล
เดินทางไกล เดินทางไกล
เหนื่อเหนื
ยอย่่อายอยํ
งไราไม่
น่ ่น
งไรเคยหวั
ไมํเคยหวั
เดินทางไกล ในกลางดง
เหนื่อยหยุดพัก พอหายเหนือ่ ย
คนหลงรักปูา รักภูผาลําธาร
ทางแสนลําบาก ใชํปัญหาใดใด
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คําร๎อง/ทํานอง สุรชัย นําพา
ไปสิไป ไปสิไป ด้ด๎วยกันน
รํวมใจกัน และสามัคคี
ใจคิดพะวง หลงเพลินเขาดอย
เขาดอย
ไมํเฉยเมย มุํงสูํปลายทาง
จิตชื่นบาน ธรรมชาติสดใส
สดชื่นใจ เพลินในเขาดอย
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เกม

เกม หาทิศ

วิธีเลํน
ผู๎เลํนเข๎าแถวตอนลึกตามจํานวนหมูํ ขีดเส๎นจากหมูํหํางออกไปประมาณ 8 เมตร นําเข็มทิศ
วางไว๎ กระดาษแข็งตีเส๎นตามทิศทั้งแปดทิศ ฝาขวดน้ําอัดลมเขียนตัวเลขเป็นมุมตํางๆ เชํน 45, 90 ,
135 , 180 , 225 , 270 , 315 , และ 0 เมื่อได๎ยินสัญญาณเริ่ม ให๎นายหมูํหันเข็มทิศให๎ตรงทิศ
เหนือแล๎วหยิบฝาขวดน้ําอัดลมอันหนึ่งวางลงบนกระดาษให๎ตรงตามมุมองศาที่กําหนด แล๎ววิ่งไปสัมผัส
มือกับคนที่ 2 คนที่ 2 หยิบฝาน้ําอัดลม 1 อัน ดูจํานวนองศา แล๎ววางไว๎ตามมุมที่กําหนด เสร็จแล๎ววิ่ง
ไปสัมผัสมือคนที่ 3 ทําตํอไปจนครบทั้งแปดทิศ )ถ๎าผู๎เลํนไมํครบ 8 คน ให๎เลํนซ้ําคนแรกใหมํ(
การตัดสิน หมูใํ ดถูกต๎องมากที่สดุ ชนะ
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ใบความรู๎
เรื่องทิศ และการใช๎เข็มทิศ
ทิศทั้ง 8
เหนือ
ตะวันตกเฉียงเหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันตก

ตะวันออก

ตะวันตกเฉียงใต๎

ตะวันออกเฉียงใต๎

ใต๎
อุดร )เหนือ(
อีสาน )ตะวันออกเฉียงเหนือ(
บูรพา )ตะวันออก(
อาคเนย๑ )ตะวันออกเฉียงใต๎(
ทักษิณ )ใต๎(
หรดี )ตะวันตกเฉียงใต๎(
ประจิม )ตะวันตก(
พายัพ )ตะวันตกเฉียงเหนือ(

NORTH
NORTH EAST
EAST
SOUTH EAST
SOUTH
SOUTH WEST
WEST
NORTH WEST

เส๎นความสูงในแผนที่
บริเวณภูเขาจะมีเส๎นสีน�ํ าตาลเป็นวงรอบภูเขาเป็นวงๆ แตํละวงนั้นจะหํางไมํเทํากัน บางวง
ใกล๎ ชิ ด กั น บางวงหํ า งกั น เป็ น เส๎ น แสดงความสู ง จากระดั บ นํ� า ทะเลปานกลาง )วั ด ที่ เ กาะหลั ก
94

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

87

จ.ประจวบคีรีขันธ๑( เราจะทราบวําภูเขานี้สูงเทําใด ลักษณะชันหรือลาดได๎จากเส๎นนี้ โดยระยะแตํละวงนั้น
สูงตํางกัน 500 ฟุตถ๎าวงอยูํชิดกันก็จะชันวงหํางกันก็จะลาด

การอํานแผนที่ในระบบพิกัดกริด
วางแผนที่ในแนวราบ บนพื้นที่ได๎ระดับ ทิศเหนือของแผนที่ชี้ไปทางทิศเหนือ จัดให๎แนวตําง ๆ ใน
แผนที่ขนานกับแนวที่เป็นจริงในภูมิประเทศทุกแนว
โดยทั่วไปแผนที่จะบอกที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ ระบบที่ใช๎ในการหาที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ ที่นิยมใช๎กันมี 2
ระบบ คืดระบบพิกัดภูมิศาสตร๑ และระบบพิกัดตารางหรือพิกัดกริด
1.ระบบพิกัดภูมศิ าสตร์
ใช๎คําละติจูดหรือเส๎นรุ๎ง และลองติจูดหรือเส๎นแวง เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ
ละติจูด เป็นเส๎นที่ขีดรอบโลกตามแนวนอนขนานกันโดยมีเส๎นศูนย๑สูตร )อิเควเตอร๑( เป็นเส๎น
กําหนดเขตแบํงโลกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต๎ เส๎นละติจูดที่อยูํเหนือและใต๎เส๎นศูนย๑สูตรเรียกวํา
ละติจูดเหนือและละติจูดใต๎ มีจํานวนซีกโลกละ 90 เส๎นมีหนํวยเป็นองศา
ลองติจูด เป็นเส๎ นที่ลากจากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใต๎โดยเริ่มจากเส๎นที่ลากผํานเมือง
กรีนิชประเทศอังกฤษเป็นเส๎นลองติจูดที่ 0 องศาถ๎าวัดไปทางขวามือจะเป็นซีกโลกตะวันออกมี 180 เส๎น
ถ๎าวัดไปทางซ๎ายมือจะเป็นซีกโลกตะวันตกมี 180 เส๎น มีนํวยเป็นองศาเชํนกัน
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2.ระบบพิกัดตารางหรือพิกัดกริด
อาศัยเส๎นตรง 2 ชุด เป็นตัวกําหนดที่ตั้งของสิ่งตําง ๆ เส๎นคูํขนานในแนวตั้งเรียกวํา เส๎นพิกัดตั้ง
เส๎นคูํขนานในแนวนอนเรียกวํา เส๎นพิกัดราบหรือนอน เส๎นคูํขนานทั้ง 2 ชุดจะตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จตุรัสเรียกวํา พิกัดกริดระหวํางเส๎นคูํขนานแตํละคูํทั้งแนวตั้ง และแนวนอนยังแบํงยํอยออกเป็น 10 ชํอง
เทํา ๆ กัน
ระบบนี้จะมีในแผนที่ที่ละเอียดมากคือมาตราสํวน1ตํอ 50,000 ขึ้นไป )1 ซ.ม.ตํอครึ่งกม.(
ตัวอยํางการหาพิกัดจุด A ในระบบตาราง
)1( ดูตารางสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ลอ๎ มรอบจุด A
)2( อํานเส๎นพิกัดในแนวนอน โดยอํานตัวเลขทีก่ ํากับเส๎นแนวนอนจากซ๎ายไปขวาที่ผํานจุด A
)3( อํานเส๎นพิกัดในแนวตั้ง โดยอํานตัวเลขที่กาํ กับเส๎นแนวนอนจากลํางขึ้นบนที่ผํานจุด A
)4( นําเลขชุดที่อาํ นได๎ในข๎อ )2( และ )3( มาเรียงตํอกันตามลําดับ ตัวเลขนี้จะเป็นพิกัดของจุด A

จุด A = 937604
จุด B = 920585
จุด C = ุุุุ..
จุด X = ุุุุ.
จุด Y = ุุุุ.

จากตารางนี้ตําแหนํงของจุด A จะอยูํที่เส๎น 93.7 ตัดกับเส๎น 60.4 จึงเขียนและอํานเป็น
937604 เรียงกัน โดยไมํเขียนและไมํอํานวําจุด ตําแหนํงจุด B ก็เชํนเดียวกันอยูํที่เส๎น 92 พอดีก็คือ
92.0 ตัดกับเส๎นที่ 58.5 ก็อําน 920585
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การใช๎เข็มทิศในที่กลางแจ๎ง

สํวนประกอบเข็มทิศแบบซิลวา
1. แผํนฐานเป็นตัววัตถุโปรํงใสแนวขอบมีมาตราสํวนเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร
2. แนวขีดมาตราสํวน
3. ลูกศรชี้ทิศทาง
4. เลนส๑ขยาย
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนได๎ บนกรอบหน๎าปัดของตลับเข็มทิศมี 360 องศา
6. ปลายเข็มทิศเป็นแมํเหล็กสีแดง ซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ
7. ชื่อตําแหนํงสําหรับตั้งมุมและอํานคํามุม อยูํตรงปลายลูกศรชี้ทิศทาง
การหาทิศ
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข๎างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือคํอย ๆหมุนหน๎าปัดของเข็ม
ทิศให๎ตําแหนํงตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน๎าปัดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศเมือ่ ปรับเข็มตรง
กับทิศเหนือแล๎วจะสามารถอํานทิศตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎องจากหน๎าปัดเข็มทิศ
ลูกเสือสามารถนําเข็มทิศไปใช๎ในกิจกรรมตํางๆได๎เชํนการเดินทางไกลการสํารวจปูาการผจญภัย
การสํารวจและการเยือนสถานที่เป็นต๎น เมื่อเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศที่จะมุํงหน๎าไปให๎ทราบ
กํอนวําเป็นทิศใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางตําง ๆ จากเข็มทิศได๎
กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให๎และต๎องการรู๎วําจะต๎องเดินทางไปในทิศทางใด
สมมุติวํามุมอะซิมุท 60 องศา
1( วางเข็มทิศในแนวระดับให๎เข็มแมํเหล็กหมุนไปมาได๎อิสระ
2( หมุนกรอบหน๎าปัดของตลับเข็มทิศให๎เลข 60 อยูํตรงขีดตําแหนํงตั้งมุม
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3( หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกวําเข็มแมํเหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N บน
กรอบหน๎าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพ๑ไว๎
4( เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ให๎เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเดํนที่อยูํในแนวลูกศรชี้
ทิศทางเป็นหลัก แล๎วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น
กรณีที่จะหาคําของมุมอะซิมุทจากตาบลที่เรายืนอยูํ ไปยังตาบลที่เราจะเดินทางไป
1( วางเข็มทิศในแนวระดับให๎เข็มแมํเหล็กหมุนไปมาได๎อิสระ
2( หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือตําแหนํงที่เราจะเดินทางไป
3( หมุนกรอบหน๎าปัดเข็มทิศไปจนกวําอักษร Nบนกรอบหน๎าปัดอยูํตรงปลายเข็มแมํเหล็กสีแดง
ในตลับเข็มทิศ
4( ตัวเลขบนกรอบหน๎าปัดจะอยูํตรงขีดตําแหนํงสําหรับตั้งมุมและอํานคํามุม คือคําของมุมที่เรา
ต๎องการทราบ
การใช๎เข็มทิศหาพิกัดตาแหนํงในแผนที่
กํอนอื่นจะต๎องรู๎วําตนเองอยูํณที่ใดของแผนที่ โดยใช๎เข็มทิศชํวยในการวางแผนที่ให๎ถูกทิศทางหรือ
วางแผนที่ให๎ขนานกับเส๎นทางหรือถนนพื้นที่จริงการวางขนานกับเส๎นทางต๎องระวังไมํให๎กลับทางทิศเหนือ
– ใต๎ โดยตรวจสอบสิ่งอื่นบนแผนที่ประกอบอยํางน๎อย 2 แหํง
วางเข็มทิศบนแผนที่ให๎เครื่องหมายศรชี้ทิศเหนือทางแนวทิศเหนือในแผนที่จากนั้นก็หมุนกระดาษ
แผนที่ )อยําให๎เข็มทิศเคลื่อน( ไปจนเข็มแดงศรชี้ทิศเหนือแล๎วจึงกดเข็มทิศติดกับแผนที่แล๎วหมุนแปฺนบอก
องศาให๎ตรงทิศ

จากนั้นให๎มองหาที่หมายจริงบนภูมิประเทศกับบนแผนที่สัก 2 แหํงเชํนบนภูมิประเทศ A และ a
บนแผนที่กับ B บนภูมิประเทศและ b บนแผนที่ใช๎บรรทัดลากเส๎นจาก A a และ B b และตํอเส๎นให๎ตัด
กันจะได๎ตําแหนํง c บนแผนที่คือที่ที่เรายืนอยูํ
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ขั้นตํอไปจะหาตําแหนํงใดๆบนแผนที่วําของจริงบนภูมิประเทศอยูทํ ี่ใดก็หาได๎จากแผนที่และตัง้
มุมเข็มทิศไปได๎ตลอดจนสามารถจะทราบระยะทางจริงบนภูมิประเทศได๎โดยเทียบมาตราสํวนบนแผนที่
ข๎อควรระวังในการใช๎เข็มทิศ
1. จับถือด๎วยความระมัดระวังเพราะหน๎าปัดและเข็มทิศบอบบางอํอนไหวงําย
2. อยําให๎ตก แรงกระเทือนอาจทําให๎เสียหายได๎
3. ไมํควรอํานเข็มทิศใกล๎สิ่งที่เป็นแมํเหล็กหรือวงจรไฟฟฺา
4. อยําให๎เข็มทิศเปียกน้ําจนขึ้นสนิม
5. อยําให๎ใกล๎ความร๎อนเพราะเข็มทิศจะบิดงอ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
แสงอาทิตย์
นายแดงเป็นคนหาของปูาอยูํในหมูบํ ๎านสมบูรณ๑ ทุกวันเขาจะออกหาของปูาโดยเดินลึกเข๎าไปใน
ปูาเรื่อย ๆ ตามทิศทางที่ไมํซ้ํากัน และนําของปูาที่ได๎ไปขายในหมูํบ๎าน
บํายวันหนึ่งขณะที่นายแดงกําลังหาของปูาอยูํนั้น ได๎เกิดลมพายุรุนแรง ท๎องฟฺามืดครึ้ม ทําให๎
นายแดงไมํสามารถหาทิศกลับบ๎าน เพราะมืดมากมองไมํเห็น นายแดงจํา ได๎แตํหมูํบ๎านอยูํทางทิศ
ตะวันออกของปูาเทํานั้น นายแดงคิดอยูํในใจวําตอนบํายต๎นไม๎ใหญํด๎านที่ถูกแสงแดดต๎องหันเข๎าหาทิศ
ตะวันตกสํวนด๎านตรงข๎ามนั้นจะเป็นทิศตะวันออก เมื่อคิดได๎ดังนั้นเขาจึงรีบใช๎มือสัมผัสรอบ ๆ ต๎นไม๎
เพื่อหาด๎านที่อุํน ๆ เมื่อหาพบแล๎วเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปด๎านตรงกันข๎ามกับด๎านที่อุํนของต๎นไม๎ไป
เรื่อย ๆ ไมํนานเขาก็เดินถึงหมูํบ๎านอยํางปลอดภัย
เรื่องนี้สอนให๎วํา การรู๎จักสังเกตสิ่งแวดล๎อม ยํอมมีประโยชน๑ตํอตนเองและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 5 การบริการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 อปพร. น๎อย

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือสามารถสือ่ สารเพื่อแจ๎งขําวการเกิดอุบัตเิ หตุ อุบัติภยั และเหตุฉุกเฉินได๎
2. เนื้อหา
2.1 แหลํงขอความชํวยเหลือ
2.2 วิธีการสื่อสารเพื่อแจ๎งขําวการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยและเหตุฉุกเฉิน
2.3 หมายเลขโทรศัพท๑ที่ใช๎ติดตํอขอความชํวยเหลือ
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู๎
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงขําวการเกิดอุบัติเหตุที่พบเห็น หรือจากการเสนอขําวของ
สื่อสารมวลชน
2( ให๎ลูกเสือรํวมกันอภิปรายถึงสถานการณ๑เมือ่ เกิดอุบัติเหตุ อุบัตภิ ัย หรือเหตุฉุกเฉิน
จะขอความชํวยเหลือจากใครและขอความชํวยเหลือด๎วยวิธีการใด
3( ผู๎ กํ า กั บ ลู ก เสื อ อธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารขอความชํ ว ยเหลื อ จากหนํ ว ยกู๎ ชี พ อปพร./อสม./
หรืออาสาสมัครกู๎ภัยในท๎องถิ่น เพื่อการชํวยเหลือที่ถูกต๎องมีประสิทธิภาพ และนําสํง
โรงพยาบาล พร๎อมเบอร๑โทรศัพท๑ที่โทรติดตํอโดยตรงที่ไมํสํงผลเสียหายตํอผูป๎ ูวย
4( ลูกเสือฝึกปฏิบัติการพูดสื่อสารเพื่อขอความชํวยเหลือจากหนํวยงานศูนย๑นเรนทร หรือ
หนํวยงานในท๎องถิ่น เชํน ตํารวจ ศูนย๑กู๎ชีพฉุกเฉิน เป็นต๎น
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกต ความตั้งใจ ความสนใจในการรํวมกิจกรรม
5.2 สอบถามลูกเสือเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท๑ของหนํวยงานที่บริการให๎ความชํวยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุฉกุ เฉินในท๎องถิ่น
6. คุณธรรม
1. ความรับผิดชอบ
2. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19
เพลง

ลูกเสือคืออะไร
ลูกเสือนัน้ คืออะไร
มาพวกเราเร็วไว
กิจกรรมลูกเสือชํวยเหลือผู๎คน
ฝึกการสังเกตจดจํา
เราแสนสุขอุรา

ลูกเสือมีดีอยํางไร
รีบเข๎าไปให๎เห็นด๎วยตา
ความอดทนนั
น้ ติดตามมา
ความอดทนนั
น้ ติดตามมา
รํวมทํารํวมพัฒนา
เมื่อได๎มาเข๎าเป็นลูกเสือ

เกม
ลมหายใจที่อดทน
วิธีเลํน

ให๎ผู๎เลํนนั่งล๎อมวงเป็นวงกลม เหยียดเท๎าไปข๎างหน๎า
ผู๎กํากับลูกเสือให๎สัญญาณ โดยการเคาะ หรือเปูานกหวีด 1 ครั้ง
เมื่อผู๎เลํนได๎ยินสัญญาณ ครั้งที่ 1 ให๎สูดลมหายใจเข๎าปอด
ผู๎กํากับลูกเสือให๎สัญญาณครั้งที่ 2 ให๎ทุกคนทําเสียงหวีดคล๎ายเสียง
นกหวีด ใครหยุดเสียง ให๎ลม๎ ตัวลงนอน
กติกา
- คนที่เหลือเป็นคนสุดท๎ายเป็นผู๎ชนะ
ข๎อเสนอแนะ - อาจแบํงผู๎เลํนออกเป็นสองพวก คือ พวกแรกแขํงขันพวกที่ 2 เป็นผูค๎ วบคุมการหวีด
เสียง สลับกับปฏิบัติ
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เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ตัวไมํคาดคิดรูปแบบใหมํ
ผู๎หญิงคนหนึ่งกําลังจะกลับบ๎าน ระหวํางทางเธอเห็นเด็กตัวน๎อยๆ กําลังยืนร๎องไห๎อยูํข๎างทาง
ด๎วยความรู๎สึกสงสารเด็ก เธอเดินเข๎าไปหา และถามวํา “เกิดอะไรขึ้นจ๏ะ”
เด็ กน๎ อยตอบ “ผมหลงทาง พี่ชํ วยพาผมไปสํ งที่ บ๎า นหนํ อยได๎ ไหมครั บ ” แล๎ว เด็ก น๎อ ยก็ ยื่ น
กระดาษแผํนเล็กๆ แล๎วบอกวํา ให๎พาไปสํงตามที่อยูใํ นนั้น และด๎วยความใจดีของเธอ เธอมิได๎สงสัยอะไร
เลย แม๎แตํน๎อย เธอก็พาเด็กไปสํงตามที่อยูํนั้น พอไปถึงบ๎านของเด็กน๎อยเธอก็กดกริ่ง ทันใดนั้นเองกริ่ง
นั้นช็อตตัวเธอจนหมดสติ เพราะกริ่งนั้นถูกตํอด๎วยกระแสไฟฟฺาเอาไว๎
วันตํอมา เธอตื่นขึ้นมาพร๎อมกับรํางอันเปลือยเปลํา เงิน สร๎อย เครื่องประดับหายไป เธอไมํได๎
เห็นแม๎แตํหน๎าของผู๎ร๎าย
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา อยําไว๎ใจทาง อยําวางใจคน
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ใบความรู๎

การขอความชํวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ระงับความตื่นเต๎น และตั้งสติให๎ดี พิจารณวําควรสํงขําวให๎ใครทราบจึงจะไดัรับความชํวยเหลือ
ที่ถูกต๎อง และรวดเร็วที่สุดเหตุดํวนหรือเหตุร๎าย เชํน การทําร๎ายรํางกายการปล๎นทรัพย๑การเกิดอุบัติเหตุ
แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ที่อยูํใกล๎ที่สุด เชํน กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ตํารวจ
เหตุอุบัติภัย
ไฟไหม๎ แก๏ ส พิ ษ รั่ ว แจ๎ ง เทศบาลสุ ข าภิ บ าลสถานี ดั บ เพลิ ง สถานี ตํ า รวจ ถ๎ า เหตุ ฉุ ก เฉิ น มี
ผู๎ได๎รับบาดเจ็บถ๎ามีความจําเป็ นต๎องสํงโรงพยาบาลแจ๎งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย หรือขอความ
ชํวยเหลือจากผู๎ที่มียานพาหนะ
การสํงข๎อความเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1.การบอกเลํา
เป็นการสํง ขําว ที่ใช๎ตัวกลางเป็นคนโดยให๎เดิน ทางจากจุ ดเกิดเหตุ ไปยังจุดที่ จะขอความ
ชํวยเหลือ การสํงขําววิธีนี้ขําวต๎องไมํยาวมากเพราะอาจเกิดความผิดพลาดได๎
2. การเขียน
เป็นการสํงขําวโดยเขียนจดหมายหรือไปรษณีบัตรไปยังผู๎ที่จะขอความชํวยเหลือ การสํงขําววิธี
นี้ไมํคํอยผิดพลาดเพราะขําวจะสํงถึงผู๎รับโดยตรงได๎รายละเอียดครบถ๎วนและเสียคําใช๎จํายน๎อย
3. การโทรศัพท์
เป็นการสํงขําวโดยอาศัยทั้งการบอกเลําและการเขียนเพื่อให๎ข๎อความถูกต๎อง และครบถ๎วน
สมบูรณ๑ การสํงขําววิธีนี้ ไมํผิดพลาด เพราะเป็นการสนทนาโต๎ตอบกันระหวํางผู๎สํงขําวกับผู๎รับขําว
โดยตรง ซึ่งสะดวก รวดเร็วและเป็นที่นิยมมากที่สุด แตํต๎องเสียคําใช๎จํายมากกวําวิธีอื่นๆ
4. การสํง Messenger และการสํง Line
ลูกเสือควรมีหมายเลขโทรศัพท๑ หรือ ID Line ของตํารวจ อปพร. ในที่ชุมชนหรือหนํวยงานวายุ
ภักดิ์ หรือศูนย๑นเรนทร เชํน 191, 1669 และ 911
ข๎อความที่ควรสํง
แจ๎งวํา ผู๎พูด คือใคร กําลังโทรศัพท๑จากที่ไหน
แจ๎งวํา เกิดเหตุอะไร เชํนไฟไหม๎ รถชนกัน มีคนบาดเจ็บ หรือเกิดเหตุทําร๎ายรํางกาย
แจ๎งวํา ต๎องการความชํวยเหลืออยํางไร ผู๎บาดเจ็บมีอาการอยํางไร ให๎ผู๎ที่ชํวยเหลือเตรียมอุปกรณ๑ใดมาบ๎าง
แจ๎งวํา เกิดเหตุที่ไหน และผู๎ที่จะมาชํวย ต๎องเดินทางไปจุดเกิดเหตุอยํางไร

96

คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

103

คุณสมบัติของผู๎สํงขําวที่ดี
1. ชํางสังเกต รู๎จักสังเกตสิ่งแวดล๎อมหรือเหตุการณ๑ตํางๆที่พบเห็น
2. ความจําดี สามารถจําเรื่องราวตํางๆได๎ ที่เกิดขึ้นได๎อยํางแมํนยํา
3. ยํอความได๎ดีและชัดเจน สามารถเลําเรื่องราวได๎อยํางถูกต๎อง กระชับ ชัดเจน และครบถ๎วน
หนํวยงานที่ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบอุบัติเหตุ
ศูนย์กู๎ชีพ “นเรนทร” (Narenthorn EMS Center)
ความเจ็บปูวยเกิดขึ้นได๎ทุกที่ทุกเวลาไมํวําจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาการปูวยเฉียบพลันจากโรคภัย
หากรักษาไมํทันการณ๑โอกาสรอดชีวิตอาจมีไมํมาก หนํวยแพทย๑ฉุกเฉินจึงพร๎อมปฏิบัติหน๎าที่ 24 ชม.
เพื่อ นํา ผู๎ปู วยเข๎ าสูํ การรั กษาในโรงพยาบาลอยํ างทั นทํ วงที พวกเขาอุ ทิศ ตัว เพื่ อคนไข๎โ ดยไมํ หวั ง
ผลตอบแทน ทันทีที่โทรแจ๎ง 1669 พวกเขาจะไปถึงที่เป็นบริการฟรีไมํเกี่ยงวําน้ําจะทํวม ไฟจะไหม๎
หรือต๎องฝูาเข๎าไปในเขตระเบิด
ป่วยฉุกเฉินแจ๎ง 1661
สิ่งหนึ่งที่หนํวยแพทย๑ฉุกเฉินหรือหนํวยกู๎ชีพให๎ความสําคัญอยํางมากก็คือการเข๎าถึงผู๎ปูวยให๎เร็ว
ที่สุ ด ไมํ วํา ผู๎ ปู ว ยจะอยูํ ที่ ไหน เหตุเ กิ ด ในเวลาใดดั ง นั้ น นอกจากหนํ ว ยกู๎ ชีพ ที่ มี ห น๎ าที่ เ ข๎ า ไปให๎ ก าร
ชํวยเหลือผู๎ปูวยแล๎วจึงต๎องมีศูนย๑รับแจ๎งเหตุที่ให๎บริการตลอด 24 ชั่วโมง และทําหน๎าที่ประสานงาน
หนํวยงานตําง ๆ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการชํวยเหลือผู๎ปูวย โดยเมื่อศูนย๑รับแจ๎งเหตุได๎รับแจ๎ง
จากผู๎ปูวยหรือบุค คลใกล๎ชิดก็จะต๎องสอบถามรายละเอียดตําง ๆ ให๎ชัดเจน เชํน ได๎รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ หรือมีอาการปูวยจากโรคประจําตัว อาการของผู๎ปูวยอายุ – เพศ และจํานวนของผู๎ปูวย
สถานที่เกิดเหตุ พร๎อมทั้งเบอร๑โทร ที่สามารถติดตํอได๎
จากนั้นจึงแจ๎งไปยังเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยแพทย๑ฉุกเฉินซึ่งใกล๎จุดเกิดเหตุที่สุด พร๎อมทั้งประสานกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎ชํวยอํานวยความสะดวกหรือเข๎าไปชํวยเหลือผู๎ปูวยในเบื้องต๎น เชํ น แจ๎งให๎
ตํารวจจราจรชํวยเคลียร๑เส๎นทาง ให๎อาสาสมัครปฺองกันฝูายพลเรือน )อพปร.( ชํวยงัดรถยนต๑เพื่อนําผู๎ปูวย
ออกจากจุดเกิดเหตุ ปัจจุบันได๎กําหนดให๎มีการใช๎เลขหมายโทรศัพท๑ในการับแจ๎งเหตุผู๎ปูวยฉุกเฉินหมายเลข
เดียวกันทั่วประเทศ คือ หมายเลข 1669 เพื่อให๎งํายตํอการจดจํา โดยเมื่อผู๎ปูวยหรือผู๎ใกล๎ชิดโทรเรียก
1669 ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหนํวยแพทย๑ฉุกเฉินที่ใกล๎ที่สุด จากนั้นหนํวยกู๎ชีพในพื้นที่รับผิดชอบก็จะสํง
เจ๎าหน๎าที่เข๎าไปนําตัวผู๎ปูวยสํงโรงพยาบาลโดยเร็ว โดยระหวํางทางเจ๎าหน๎าที่จะทําการชํวยเหลือผู๎ปูวยใน
เบื้องต๎นตามความจําเป็น เชํน ห๎ามเลือด ให๎น้ําเกลือ ให๎ออกซิเจน และภายในรถกู๎ชีพจะต๎องมีอุปกรณ๑
ชํวยชีวิตตําง ๆ ครบครัน ไมํวําจะเป็น เพลท หรือ เตียงลําเลียงผู๎ปูวย เครื่องมือปฐมพยาบาล เครื่องวัด
ความดัน เครื่องปั๊มหัวใจ สายน้ําเกลือ ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข๎าถึงผู๎ปูวยขณะนี้ทางสํานักงานระบบบริการการแพทย๑
ฉุกเฉินได๎เรํงดําเนินการจัดทําโปรแกรมซอฟต๑แวร๑ เพื่อใช๎ในการบอกตําแหนํงของผู๎ปูวย โดยเมื่อมีการ
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โทรแจ๎งเหตุ ระบบจะทําการเชื่อมโยงข๎อมูลวําผู๎แจ๎งอยูํ ณ จุดใด พร๎อมทั้งปรากฎภาพแผนที่บนหน๎าจอ
คอมพิวเตอร๑เพื่อบอกตําแหนํงที่มีการโทรแจ๎ง ซึ่งจะชํวยให๎หนํวยแพทย๑ฉุกเฉินสามารถเดินทางไปยัง
พื้นที่เกิดเหตุได๎เร็วยิ่งขึ้นและเมื่อรถกู๎ชีพเดินทางออกจากโรงพยาบาลไปยังจุดเกิดเหตุก็จะปรากฎภาพ
ขึ้นบนหน๎าจอวํารถเคลื่ อนที่ไปถึง จุดใด มีอุ ปสรรคใดหรือไมํ เพื่อที่หนํวยรั บแจ๎ งเหตุจ ะได๎ทําการ
ประสานไปยังเจ๎าหน๎าที่ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อชํวยแก๎ปัญหา โดยระบบดังกลําวจะแล๎วเสร็จประมาณต๎น
ปี 2551 และนํามาใช๎กับหนํวยบริการแพทย๑ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 5 การบริการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 การเคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลผู๎ปูวยที่มีเลือดออกภายนอก และอาการช็อค )Shock( ได๎
1.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีชํวยให๎คนหายใจได๎ถูกต๎อง
1.3 ลูกเสือสามารถเคลือ่ นย๎ายคนเจ็บ และนําสํงโรงพยาบาลได๎
2. เนื้อหา
2.1 การปฐมพยาบาลผู๎ปูวยทีม่ ีเลือดออกและมีอาการช็อคหมดสติ
2.2 วิธีการชํวยให๎คนหายใจ
2.3 การเคลื่อนย๎ายคนเจ็บ และการนําสํงโรงพยาบาล
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู๎
3.3 ฐานสาธิตการปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย๎ายผู๎ปูวย
3.4 วิดีโอการชํวยฟื้นคืนชีพของหนํวยกู๎ชพี ศูนย๑ “นเรนทร”
3.5 เรื่องที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือนําการสนทนาและอภิปรายเกี่ยวกับการชํวยฟื้นคืนชีพในกรณีผู๎ปูวยช็อก
หมดสติ วํามีความเป็นไปได๎หรือไมํ โดยยกกรณีตัวอยํางประกอบ )จากขําวหน๎าหนังสือพิมพ๑(
2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือศึกษาใบความรู๎และดูวีดีโอการชํวยฟื้นคืนชีพของหนํวยกู๎ชีพ
ศูนย๑ “นเรนทร”
3( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสือฝึกปฏิบัติจากฐานสาธิต
ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลผู๎ปูวยทีม่ ีเลือดออกภายนอก
ฐานที่ 2 การปฐมพยาบาลผู๎ปูวยที่ช็อค หมดสติ
ฐานที่ 3 วิธีชํวยให๎คนหายใจ
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ฐานที่ 4 การเคลื่อนย๎ายคนเจ็บที่ถูกวิธี
4( ผู๎กํากับลูกเสือเรียกรวมกองลูกเสือ สรุปผลการฝึกปฏิบัติ และทบทวนความเข๎าใจของ
ลูกเสือ
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกต ตรวจสอบจากการฝึกปฏิบัติจริงของลูกเสือ
6. คุณธรรม
1. ความรับผิดชอบ
2. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20
เพลง

การปฐมพยาบาล

)ทํานอง สรภัญญะ(
คําร๎อง บุญตา งามวัฒนากุล

การปฐมพยาบาลคือการชํวยชีวิตคน ปวดหัวฮอดรถชน ยามคับขันอยําตกใจ )ซ้ํา(
ตั้งสติให๎ดีดี หาวิธีชํวยปลอบใจ หากแม๎นเขาเลือดไหล ต๎องห๎ามไว๎ให๎หยุดกํอน )ซ้ํา(
ตรวจดูให๎รอบคอบ อยําไปจอบเคลื่อนย๎ายเขา เบิ่งแล๎วอาการทุเลา เราต๎องฟฺาวสํงแพทย๑ตํอ
)ซ้ํา(
เยาวชนไทย
)สร๎อย( เยาวชนชาติไทยต๎องหยิง่ ในความเป็นไทย ชีวิตจิตใจอยําให๎ใครดูหมิน่
เยาวชนไทย นั้นเป็นไทยทุกเมื่อ จะอยูํเหนืออยูกํ ลาง หรือภาคใต๎
แม๎จะถือศาสนาใดๆ เกิดเป็นไทยต๎องเป็นไทยอยูํชั่วกัลป์ )สร๎อย(
เด็กวันนี้ คือผู๎ใหญํในวันหน๎า ชาติศาสนาพระมหากษัตริย๑ ซือ่ สัตย๑มั่น
จงทําดี จงทําดีไว๎ชั่วชีวัน สิ่งสําคัญเพือ่ มุํงให๎ชาติไทยเจริญ )สร๎อย(
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ใบความรู๎
วิธีปฐมพยาบาลผู๎ป่วยมีอาการช็อค
ช็อค

หมายถึง สภาวะที่รํางกายอํอนเพลีย หมดแรง จนทําให๎ระบบการทํางานของหัวใจและการ
ไหลเวียนของโลหิตผิดจากภาวะปกติผู๎ปูวยแสดงอาการหน๎าซีด ผิวหนังซีด หายใจเร็วและตื้น ชีพจรเต๎น
เร็วและเบา เหงื่อออกทั่วรํางกาย ผิวหนังเย็น รูมํานตาขยายกว๎าง ผู๎ปูวยบํนวําอํอนเพลีย หิวน้าํ
วิงเวียน หน๎ามืด คลื่นเหียน และหมดสติไปในที่สุด
วิธีปฐมพยาบาลผู๎ป่วยมีอาการช็อค
จัดผู๎ปูวยให๎นอนหงาย โดยให๎ศีรษะอยูํในระดับต่ํากวําเท๎าเล็กน๎อย อาจหนุนเท๎าทั้งสองขึ้น คลุม
ตัวด๎วยผ๎าให๎อบอุนํ ทั้งนี้เพื่อให๎โลหิตไหลเวียนไปยังศีรษะให๎ดีขนึ้ มีข๎อยกเว๎นในกรณีที่ต๎องยกศีรษะให๎สูง
กวําลําตัว คือผู๎ที่บาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง ผู๎ทเี่ ป็นลมหน๎าแดงจากความร๎อน เชํน กรําแดด หรืออยูํในที่
มีความร๎อนสูงนานๆ ผู๎ที่บาดเจ็บที่ทรวงอก ทําให๎หายใจลําบาก
การปฐมพยาบาล
1. จัดให๎นอนหงายราบไมํหนุนหมอน ตะแคงหน๎า เพือ่ ปฺองกันการสาลักน้าํ ลายหรืออาเจียน ยกปลายเท๎าให๎
สูงประมาณ 1 ฟุต
2. หํมผ๎าให๎ความอบอุํน
3. แก๎ไขสาเหตุช็อก เชํน ถ๎ามีเลือดออกให๎หา๎ มเลือด
4. รีบนําสํงสถานพยาบาล
วิธีปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลและการห๎ามเลือด

เป็นธรรมดาของชีวิตคนเรา ที่ต๎องมีเกิด แกํ เจ็บ ตาย ซึ่งทั้งหลายเหลํานี้เป็นวงเวียนชีวิตที่ตอ๎ ง
เผชิญกันทุกคน แตํการจะกลําวเฉพาะการเจ็บ สิ่งแรกที่ทุกคนมักนึกถึงก็คือ บาดแผล และมีเลือดออก
จึงขอนําเสนอวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้น และวิธีในการห๎ามเลือดกํอนสํงเข๎าแผนกฉุกเฉิน
ในโรงพยาบาล
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ชนิดของบาดแผล
ชนิดของบาดแผลที่พบ สามารถแบํงออกได๎เป็น 7 ชนิด ดังตํอไปนี้
1) บาดแผลฟกช้า ห๎อเลือด
วิธีการปฐมพยาบาล ให๎ประคบด๎วยความเย็นทันทีภายใน 24 ชั่วโมงแรกและให๎ประคบด๎วย
ความร๎อนภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
2) บาดแผลถลอก
วิธีการปฐมพยาบาล เมือ่ เกิดบาดแผลถลอกสิ่งที่จะตามมาก็คือ มีเลือดออกซิบๆ ดังนั้นให๎รีบทํา
การล๎างแผลทันที เพื่อปฺองกันการติดเชื้อและอักเสบของแผล
3) บาดแผลฉีกขาด
วิธีการปฐมพยาบาล ล๎างบาดแผลและรอบบาดแผลด๎วยน้ําสะอาดและสบูํทําความสะอาดสิ่ง
แปลกปลอมที่อยูํในบาดแผลออกกดบาดแผล ห๎ามเลือดด๎วยผ๎าสะอาด ประมาณ 3-5 นาที ทําความ
สะอาดบาดแผลด๎วยน้ํายาฆําเชื้อและปิดแผลด๎วยพลาสเตอร๑หรือผ๎าปิดแผลสํวนการดูแลแผลถลอก และ
บาดแผลฉีกขาดขนาดใหญํควรรีบทําการห๎ามเลือด และรีบนําสํงโรงพยาบาล
4) บาดแผลถูกแทง
วิธีการปฐมพยาบาล ให๎ทาํ การห๎ามเลือด และรีบนําสํงโรงพยาบาลถ๎ามีวัตถุปักคาอยูํห๎ามดึงออก
ให๎ใช๎ผ๎าสะอาด กดรอบแผลและใช๎ผ๎าพันไว๎ กํอนรีบนําตัวสํงโรงพยาบาลทันที
5) บาดแผลอวัยวะถูกตัดขาด
วิธีการปฐมพยาบาล ให๎ทาํ การห๎ามเลือดที่บาดแผลและรีบนําสํงโรงพยาบาล สํวนอวัย วะที่ถูกตัด
ขาดให๎ใสํถุงพลาสติกทีส่ ะอาด ปิดปากถุงให๎แนํนไมํให๎น้ําเข๎าแล๎วแชํในถังน้ําแข็ง แล๎วนําสํงโรงพยาบาล
พร๎อมผู๎ปูวย
6) บาดแผลถูกยิง
วิธีการปฐมพยาบาล ให๎ทาํ การห๎ามเลือด และรีบนําสํงโรงพยาบาลโดยทันที เนือ่ งจากมีการเสีย
เลือดคํอนข๎างมาก
7) บาดแผลถูกความร๎อน
วิธีการปฐมพยาบาล ให๎รีบถอดหรือตัดเสื้อผ๎าบริเวณที่ถูกความร๎อนออก หรือเครื่องประดับทีน่ าํ
ความร๎อนออก เปิดน้าํ เย็นให๎ไหลผํานบริเวณบาดแผล ให๎ทายาสําหรับแผลไฟไหม๎ แล๎วปิดด๎วยผ๎าปิด
แผลสะอาด ถ๎าแผลกว๎างและลึก หรือถูกอวัยวะสําคัญให๎รีบนําสํงโรงพยาบาล
การห๎ามเลือด
การห๎ามเลือดโดยทั่วไป จะใช๎วิธีการอยูํ 2 วิธีคือ การใช๎มือกด และการใช๎ผ๎ากดเพือ่ พันแผล ซึง่
เป็นวิธีการที่ใช๎กันอยูํ เพียงแตํจะมีเทคนิควิธกี ารที่คํอนข๎างเฉพาะจุด ซึง่ ต๎องทําความเข๎าใจโดย
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วิธีการลงมือปฏิบัติ
1( การใช๎มือกด สามารถห๎ามเลือดได๎โดยการใช๎มือกด หรือใช๎นิ้วกดบาดแผลโดยตรง นอกจากนี้
ยังใช๎มือหรือนิ้วบีบปากแผลเข๎าหากัน ใช๎สําหรับกรณีที่บาดแผลมีขนาดใหญํสํวนวิธกี ารใช๎นิ้วกดเส๎น
เลือดแดงใหญํเหนือบาดแผล ใช๎ในบาดแผลบริเวณแขนขาที่เลือดออกมาก โดยสํวนใหญํเกิดจากการ
บาดเจ็บตํอหลอดเลือดแดง และห๎ามกดติดตํอกันนานเกิน 15 นาที เพราะจะทําให๎เนือ้ เยือ่ สํวนปลายขาด
เลือดได๎
2( การใช๎ผ๎ากดและการใช๎ผ๎าพันแผล มีด๎วยกัน 3 วิธีคือขยุ๎มผ๎าสะอาดกดลงบนบาดแผลโดยตรง
พันหากไมํมีกระดูกหัก ควรยกบริเวณที่มีเลือดออกให๎สูงกวําระดับหัวใจ และไมํควรกดหรือพันแนํ น
จนเกินไป เพราะจะทําให๎อวัยวะสํวยปลายที่กดหรือพันขาดเลือดได๎ )ยกเว๎นกรณีที่ห๎ามเลือดโดยวิธีกด
เส๎นเลือดแดงใหญํ( หากนําผ๎าปิดแผลชุํมเลือดแล๎วไมํควรเอาออกและควรนําผ๎าอีกชิ้นมาปิดทับบนผ๎าชิ้น
แรก

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

เรื่อง นรินทร์ชํวยเพื่อน
นางสาวจุฑามาส ชุํมเมืองปัก ผู๎แตํง

ในชั่วโมงพลศึกษา นรินทร๑และเพื่อน ๆ ชวนกันเลํนฟุตบอล ขณะที่เลํนอยํางสนุกสนานนั้น
เดชา เพื่อนที่เลํนด๎วยกันล๎มลงถูกก๎อนหินที่มีคนโยนเข๎ามาในสนาม ทําให๎เกิดแผลที่หัวเขํา มีเลือดไหล
ออกมาก ทุกคนหยุดเลํนวิ่งมารุมล๎อม เดชา นรินทร๑ร๎องบอกให๎เพื่อน ๆ วิ่งไปเอากระเป๋าพยาบาลมา
ทันที เขาเริ่มเอาสําลีชุบแอลกอฮอล๑เช็ดแผล ใช๎ผ๎าพันแผลซับเลือดและใช๎ผ๎าพันแผลพับหนา ๆ กดทับ
แผลไว๎เพื่อให๎เลือดหยุด จากนั้นเพื่อนอีกคนหนึ่งวิ่งไปแจ๎งคุณครูรีบนําเดชาสํงโรงพยาบาลใกล๎โรงเรียน
ชั่วโมงหนึ่งผํานไป เดชากลับมาจากโรงพยาบาลเลําวํา คุณ หมอเย็บแผลให๎และแนะนําวิธีทํา
ความสะอาด เดชาขอบคุณคุณครูและเพื่อน ๆ ที่ดูแลปฐมพยาบาลตนเองเมื่อประสบอุบัติเหตุ
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา เมื่อประสบเหตุฉุกเฉินควรตั้งสติและแก๎ไขปัญหาให๎ถูกวิธี
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 การบริการและชํวยเหลือผู๎อื่น

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1. เพื่อปลูกฝังให๎เกิดจิตสํานึกแกํลูกเสือให๎มีจติ อาสาบริการ
2. เพื่อให๎ลกู เสือสามารถบริการชํวยเหลือผูอ๎ ื่นได๎
2. เนื้อหา
2.1 การมีจิตอาสาชํวยเหลือผู๎อื่น
2.2 การเข๎ารับการอบรมหลักสูตรลูกเสือจราจร และหลักสูตรลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 แบบบันทึกการปฏิบัติงานจิตอาสา
3.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาด๎วยคําถาม “กฎลูกเสือข๎อใดที่มคี วามหมาย คล๎ายกับคําปฏิญาณ
ลูกเสือข๎อ 2”
)2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎หมูํลูกเสือรํวมกัน ระดมสมองในประเด็นตํอไปนี้
- ในฐานะที่เป็นลูกเสือสามัญ ลูกเสือจะสามารถปฏิบัติตามคําปฏิญาณที่วํา
“ข้าจะช่วยเหลือผู้อนื่ ทุกเมื่อ” และกฎลูกเสือข๎อ 3 “ลูกเสือมีหน้าทีก่ ระทาตนให้
เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น” ได๎อยํางไรบ๎าง
- สมาชิกในหมูํแตํละคนมีความสามารถในเรื่องอะไรบ๎าง
)3( ผู๎กํากับให๎แตํละหมูํรายงาน ผู๎กํากับลูกเสือนําอภิปรายเพิม่ เติมและสรุป
)4( ผู๎กํากับลูกเสือเพิม่ เติม เรือ่ งการพัฒนาตนเองเพื่อชํวยเหลือผูอ๎ ื่น ซึ่งลูกเสือสามารถ
ที่จะเรียนรู๎เพิม่ เติมจึงจะชํวยผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การอบรมลูกเสือ
จราจร ลูกเสือพยาบาลฟืน้ คืนชีพ ลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย ลูกเสือกู๎ภัย ไปเป็น
อาสาสมัครชํวยงานโรงพยาบาล และงานจิตอาสาอื่นๆ
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4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ผู๎กํากับลูกเสือทบทวนถึงอุดมการณ๑ลูกเสือในการชํวยเหลือผู๎อื่น
)2( ผู๎กํากับลูกเสือเชิญชวนให๎ลูกเสือมีจิตอาสาบริการชํวยเหลือผู๎อื่น โดยการทํา
โครงการบริการชํวยเหลือผู๎อื่นในโรงเรียน ในกองลูกเสือ ในชุมชน หรือแหลํงอื่นๆ
ในท๎องถิ่นที่ลูกเสือสามารถให๎บริการได๎
)3( ลูกเสือรวมกลุํมกันเพื่ออาสาชํวยเหลือผู๎อื่นโดยวางแผนทํางานให๎มีคุณคําเกิด
ประโยชน๑อยํางแท๎จริงอยํางตํอเนื่อง
)4( เมื่อลูกเสือปฏิบัติแล๎ว ให๎รายงานผลการปฏิบัติงาน
4( ผู๎กํากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
ประเมินจากผลงาน การรายงาน และการปฏิบัติจริง
6. คุณธรรม
1. ความรับผิดชอบ
2. อุดมการณ๑คุณธรรม
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21
เพลง

เพลงกฎลูกเสือ

)ทํานองแหลํ(

กฎที่หนึ่ง พึงจําให๎ดีลูกเสือต๎องมีเกียรติเชื่อถือได๎
กฎที่สอง นั้นรองลงไปต๎องภักดีในผูม๎ ีพระคุณ
กฎที่สาม นั้นบําเพ็ญบุญชํวยเหลือเกือ้ กูลผู๎อนื่ ทั่วไป
นะเธออยําลืมอยําลืมนะนะเธออยําลืมอยําลืม
กฎที่สี่
นี้นําคิดจงเป็นมิตรของคนทั่วไป
กฎที่ห๎า ทํานวําเอาไว๎มารยาทนั้นไซร๎กราบไหว๎งามๆ
กฎที่หก นรกไมํตามเพราะน้ําใจงามกรุณาสัตว๑มัน
นะเธออยําลืมอยําลืมนะนะเธออยําลืมอยําลืม
กฎที่เจ็ด จงเชื่อจงฟังในคําสัง่ โดยดุษฎี
กู เสือซทีีลด่ ูกไี เสืม่ยออที่ ท้่ดอไี มํต่ยอความยากล�
ำบาก าบาก
กฎที่แปด ยิม้ ๆไว้ยิซ้มลี ๆไว๎
อํ ท๎อตํอความยากลํ
กฎที่เก๎า ออมไว๎ยามยากจะไมํลําบากเงินทองมากมี
กฎที่สิบ ประพฤติความดีทั้งกายวจีมโนพร๎อมกัน
ลูกเสือบริการ
ลูกเสือสบายดีฤา
ลูกเสือสบายอุรา

ลูกเสือจงชวนกั
มา นมา
ลูกเสือนจงชวนกั
ลูกเสือนัน้ หนาพร๎อมบริการ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
เสกมะมํวง
ชายหนุํมคนหนึ่งได๎เรียนวิชาการเสกมะมํวงจากชายขอทาน สามารถเสกมะมํวงได๎ตลอดปี ไมํวํา
ฤดูไหนเขาสามารถเสกได๎ทั้งนั้น
หาได๎ ชายหนุํมผู๎นี้ทราบมีพระเจ๎าแผํนดินองค๑หนึ่งต๎องการเสวยมะมํวงแตํไมํสามารถจะขําวจึงรีบ
อาสาไปเสกมะมํวง พระเจ๎าแผํนดินได๎เสวยมะมํวงตามต๎องการจึงชอบพระทัยมาก พระราชทานทรัพย๑สิน
เงินทองให๎บ๎านพักและให๎ตําแหนํงใหญํโตแกํชายหนุํมผู๎นี้
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2 เดือนตํอมา พระเจ๎าแผํนดินต๎องการเสวยมะมํวงก็ให๎ชายหนุํมเสกอีก และตรัสถามชายหนุํ มผู๎นี้
ด๎วยความสนพระทัยวํา ไปเรียนวิชาเสกมะมํวงนี้มาจากใคร ครั้นชายหนุํมจะตอบไปตามตรงก็กลัวพระเจ๎า
แผํนดินจะรู๎วําไปเรียนวิชามาจากคนต่ําต๎อย จึงตอบไปวํา “เรียนมาจากอาจารย๑มชี ื่อเสียงแหํงหนึง่ ” พอตอบ
ไปเชํนนั้น วิชาเสกมะมํวงที่เรียนมาก็เสื่อมไปทันที
วันตํอมา พระเจ๎าแผํนดินเรียกมาให๎เสกอีก ปรากฏวําเสกไมํได๎ เมื่อพรเจ๎าแผํนดินทราบสาเหตุวํา
เหตุที่เสกไมํได๎เพราะพูดโกหกดูถูกอาจารย๑ผู๎มีพระคุณ จึงสั่งให๎ทหารริบทรัพย๑สมบัติ ไลํออกจากตําแหนํง
และขับไลํออกไปจากพระราชวังทันที
เรื่องนี้สอนให๎วํา การดูถูกครูอาจารย๑ ผู๎ให๎วิชาความรู๎แกํตนจะประสบกับความหายนะในชีวติ

สุนัขชั่ว
สุนัขตัวหนึง่ มีนิสยั ชอบขโมยและกัดใครตํอใครที่มันพบเห็นอยูํเสมอ เพราะฉะนั้นเจ๎าของจึงเอา
กระดิ่งแขวนไว๎ทคี่ อ เพื่อเตือนให๎คนรู๎วํามันเข๎าไปใกล๎ผู๎ใด
แตํสุนั ขตัวนั้ นกลับ มีค วามนิย มชมชอบในกระดิ่งที่ เ จ๎าของแขวนคอมัน มั นเดิน ไปตามถนน
หนทางด๎วยความภาคภูมิใจในเสียงกระดิ่งที่คอของมัน จนกระทั่งสุนัขแกํตัวเมียตัวหนึ่งพูดวํา “เจ๎าหนุํม
ซึ่งหาความดีอะไรไมํได๎ ทําไมเจ๎าแสดงกิริยาทําทีเชํนนั้น กระดิ่งนั้นไมํใชํเครื่องหมายแหํงคุณงามความดี
ของเจ๎าเลย แตํเป็นเครื่องหมายของความเลวทรามของเจ๎าตํางหาก”
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา คนชั่วยํอมไมํเคยมองเห็นความผิดของตนเอง
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 6 การพึ่งตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22 น้าดื่มเพื่อสุขภาพ

เวลา 2 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือสามารถทําน้ําดืม่ สมุนไพรตามภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎
2. เนื้อหา
2.1 สมุนไพรไทย
2.2 การทําน้ําดื่มจากสมุนไพรไทย
2.3 ประโยชน๑ของน้ําสมุนไพรไทย
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.2 ใบความรู๎
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ลูกเสือรํวมกันศึกษาการทําเครื่องดื่มน้าํ สมุนไพรไทยหมูํละ 1 ชนิด เชํน
น้ําใบเตย น้ําขิง น้ํามะตูม น้ําลูกเดือย น้ําตะไคร๎ ฯลฯ พร๎อมศึกษาถึงคุณประโยชน๑
ของน้าํ สมุนไพรชนิดนั้น ๆ โดยทําเป็นแผํนพับ โฆษณาสรรพคุณของน้ําสมุนไพร
)2( ผู๎กํากับลูกเสือมอบหมายให๎จดั เตรียม และแบํงงานกันในหมูํลกู เสือ เพื่อดําเนินการ
ในครั้งตํอไป
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรือ่ งสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครือ่ งแบบ ชักธงลง เลิก(
4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2
1( พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
2( เพลง หรือเกม
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3( กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
)1( ลูกเสือรํวมกันทําน้ําสมุนไพรไทยหมูํละ 1 ชนิด ตามทีไ่ ด๎แบํงงานกันไว๎ในชั่วโมงที่
ผํานมา
)2( ตัวแทนของแตํละหมูนํ ําเสนอเป็นแผํนพับ และบรรยายสรรพคุณและประโยชน๑
ของน้าํ สมุนไพรของหมูหํ รือนําเสนอตามทีห่ มูลํ ูกเสือมีความถนัด
)3( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันชิมน้ําสมุนไพร และสรุปข๎อคิดที่ได๎
4( ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
5( พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และประเมินผลการปฏิบัติ
6. คุณธรรม
ความพอเพียง

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22
อนุรักษ์ป่า
(ทานองเพลงผู๎ใหญํลี)
ปูาไม๎ชํวยทําให๎ฝนตก
น้ําในคลองเจิ่งนองหลากหลาย)ซ้ํา(
ปูาไม๎เข๎าทําลายเสียหมด
ยามฝนตกมาป่ านองล๎นฝั่ง)ซํ�า(
ขอพวกเราโปรดชํวยกันปลูกปูา
บ๎านเมืองจะรุํงเรืองศิวิไลย)ซํ�า(

ป่ ารกฝนตกมากมาย
ปูารกฝนตกมากมาย
แตํไมํอันตรายเพราะปูาไม๎บัง
น้ําจะลดแม๎นสลดใจจัง
พัดบ๎านเรือนพังโปรดระวังอันตราย
พัฒนารํมเย็นสดใส
ขอให๎ลกู เสือไทยชํวยกันปลูกปูาเอย

มาตามนัด
เอ๎าฮาเฮฮา ชักช๎าอยูํใย
เอ๎าฮาฮาไฮ๎ จงรีบไปให๎ทันเวลา
เอ๎าเร็วเข๎าซิดูให๎ดี เขามีใหมํมา
เอ๎าฮาเฮาฮา พร๎อมใจกันมาพบหน๎าพร๎อมกัน
เฮพร๎อมใจมาเรียน ฮาพากเพียรบากบั่น มาซิ มาซิ มาซิเร็วพลันถึงวันเวลาอบรม
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

ต๎านภัยหนาว ด๎วยภูมิปัญญาไทย

ตามหลักทฤษฎีการแพทย๑แผนไทย คนเรามีธาตุ 4 เป็นองค๑ประกอบ ได๎แกํ ดิน น้ํา ลม และไฟ
การเจ็บปูวยในแตํละชํวงฤดูกาลขึ้นกับการเสียสมดุลของธาตุนั้นๆ การเจ็บปูวยในฤดูหนาวมักเกี่ยวข๎อง
กับธาตุน้ําในรํางกาย ทําให๎มีเสมหะ เจ็บคอ แสบคอ ดังนั้นในชํวงฤดูหนาวทางแพทย๑แผนไทยจึงใช๎
ทฤษฎีเรื่องของอาหารปรับสมดุลของธาตุน้ําได๎
โดยเฉพาะผู๎ที่มีโรคประจําตัว เชํน หอบหืด มักถูกกระตุ๎นให๎แสดงอาการของโรคมากกวําในฤดู
อื่น ๆ จึงควรปรับสมดุลของธาตุน๎ําโดยบริโภคอาหารรสเปรี้ยวและรสขม มากกวํารสอื่นๆ สรรพคุณของ
รสเปรี้ยวจะชํวยในการขับเสมหะ สํวนรสขมจะทําให๎เจริญอาหาร นอกจากนี้อาหารที่มีรสเผ็ดร๎อนจะ
ชํวยให๎รํางกายอบอุํน กระตุ๎นระบบไหลเวียนโลหิตชํวยให๎เสมหะถูกขับออกงํายขึ้น เชํน ขิง ขํา พริก
กระเพรา ตะไคร๎ หัวหอม เป็นต๎น
ในสํวนของปัญหาผิวแห๎งในชํวงฤดูหนาวสามารถใช๎น้ํามะพร๎าวน้ํามันงา น้ํามันมะกอกทาผิว
เนื่องจากเป็นสารจากธรรมชาติอุดมด๎วยวิตามินอี มีสารต๎านอนุมูลอิสระ กรณีผิวแห๎งมากๆ แนะนํา
น้ํามันมะกอกบริสุทธิ์จะชํวยให๎ผิวชุํมชื่นได๎นาน น้ํามันมะพร๎าวยังชํวยลดการอักเสบของผิวหนังและ
ปฺองกันมะเร็งผิวหนังจากแสงแดด
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ภูมิปัญญาและสมุนไพรของไทยมีคุณคําและประโยชน๑อยํางมากหากรู๎หลักและ
เข๎าใจ พร๎อมนํามาใช๎อยํางถูกวิธี ก็สามารถสร๎างภูมิต๎านทานทุกฤดูอีกด๎วย
น้าส๎มคั้นวันละแก๎ว...หํางไกลจากโรคนิ่ว
น้ําส๎มคั้น นอกจากจะมีวิตามินซีซึ่งดีตํอผิวพรรณแล๎ว ยังมีผลดีตํอสุขภาพอีกด๎วย โดยนักวิจัยได๎
เปิดเผยวําการดื่มน้ําส๎มคั้นวันละแก๎ว สามารถชํวยปฺองกันการเกิดโรคนิ่วในไตได๎ประสิทธิภาพดีกวําน้ํา
ผลไม๎ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ เชํน น้ํามะนาว
ความเชื่อที่วําการดื่มน้ําผลไม๎รสเปรี้ยวจากผลไม๎ชนิดใดก็ตาม จะสามารถปฺองกันนิ่วในไตได๎
เพราะมีสารซิเตรตจากธรรมชาติที่ชํวยเพิ่มปริ มาณซิเตรต และลดความเป็นกรดของปัสสาวะจึงลดการ
เกิดนิ่วในไตได๎ แตํงานวิจัยกลับพบวํา แม๎วําน้ําผลไม๎ที่มีรสเปรี้ยวทั้งหลายจะมีปริมาณซิเตรตที่ใกล๎เคียง
กัน แตํมีน้ําผลไม๎ที่มีรสเปรี้ยวเพียงบางชนิดเทํานั้น ที่อาจชํวยลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไตได๎
โรคนิ่วในไตมักเกิดจากจากที่ปัสสาวะมีความเข๎มข๎นมากจนตกตะกอนเป็นนิ่ว มักเกิดที่บริเวณ
กรวยไต และเมื่อก๎อนนิ่วหลุดลงมาที่ทํอไต ก็จะทําให๎เกิดอาการปวดท๎องทันที หลายคนที่เคยเป็นโรคนี้
ต๎องหันมากินยาพวกโพแทสเซียมซิเตรต เพื่อชํวยปฺองกันการเกิดใหมํของก๎อนนิ่ว แตํผลข๎างเคี ยงจาก
ยาก็อาจทําให๎เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารได๎ บางคนจึงหันไปดื่มน้ําผลไม๎รสเปรี้ยวที่มี
สารซิเตรตจากธรรมชาติแทน เพื่อปฺองกันไมํให๎ก๎อนนิ่วเกิดซ้ําอีก
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา การดูแลเรื่องอาหารการกิน และพฤติกรรมการใช๎ชีวิต อาจชํวยยับยั้งการสะสมของ
ผลึกก๎อนนิ่วที่จะเกิดขึ้นใหมํได๎
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ใบความรู๎

น้าสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย
อาหารและน้ําดื่มเป็นปัจจัยที่สําคัญตํอชีวิตมนุษย๑เพราะนอกจากจะชํวยให๎รํางกายเจริญเติบโต
แข็งแรงแล๎วในอาหารไทยยังมีสมุนไพรที่เป็นเครื่องปรุงชํวยรักษาโรคและอาการบางอยํางได๎
ตามหลักการการแพทย๑แผนไทยรํางกายจะแข็งแรงต๎องมีภาวะสมดุลของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา
ลม และไฟ ด๎วยเหตุผลที่ประเทศไทยอยูํในเขตร๎อนมีการแปรเปลี่ยนของสภาวะอากาศหลายลักษณะซึ่ง
ทําให๎มีผลกระทบตํอความสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในรํางกายและสํงผลให๎เกิดการเจ็บปูวยได๎
ภูมิปัญญาไทยได๎อาศัยธรรมชาติ ที่มีอยูํรอบตัวมาใช๎ประโยชน๑ในการปรับสมดุลย๑ ของรํางกายได๎
ตัวอยํางเชํน การดื่มน้ําผลไม๎หรือน้ําสมุนไพรสามารถกระทําได๎โดยการดื่มตามเวลาที่ธาตุในรํางกายของ
คนเราเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการแบํงเวลาดังนี้
เวลา 06.00–10.00 น.และ 18.00–22.00 น. รํางกายมักจะเจ็บปูวยด๎วยธาตุน้ําน้ําสมุนไพรที่
บํารุงรํางกายและปรับสมดุลของธาตุน้ําได๎แกํน้ําสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว เชํน น้ําส๎ม น้ํามะนาว ฯลฯ
เวลา 10.00–14.00 น. และ 22.00–02.00 น. รํางกายมักจะเจ็บปูวยด๎วยธาตุไฟ น้ําสมุนไพรที่
ชํวยบํารุงรํางกายและปรับสมดุลของธาตุไฟได๎แกํน้ําสมุนไพรที่มีรสขม เชํน น้ําบัวบก น้ําลูกเดือย ฯลฯ
เวลา 14.00–18.00 น. และ 02.00–06.00 น. รํางกายมักจะเจ็บปูวยด๎วยธาตุลม น้ําสมุนไพรที่
ชํวยบํารุงรํางกายและปรับสมดุลของธาตุลม ได๎แกํน้ําสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร๎อน เชํน น้ําขิง น้ําตะไคร๎ ฯลฯ
ในกรณีการเจ็บปูวยด๎วยธาตุดินนั้นไมํไ ด๎ขึ้นกับกาลเวลา แตํจะเกิดผลของการผิดปกติของธาตุ
อื่นๆ ดังนั้นการดื่มน้ําสมุนไพรหรือน้ําผลไม๎เพื่อบํารุงธาตุดินนั้นจึงสามารถกระทําในเวลาใดก็ได๎
ตัวอยํางน้าสมุนไพรบารุงธาตุดิน
น้ามะพร๎าว
สํวนผสม มะพร๎าวน้ําหอมทั้งเนือ้ และน้ํา 1 ผล )500 กรัม( น้ําเชื่อม2 ช๎อนโต๏ะ
วิธีทา
เลือกมะพร๎าวอํอนพอดี ปอกเปลือกออก ใช๎เลื่อยที่คมเฉาะเปลือกตัวหัวมะพร๎าว เทน้ําเก็บไว๎
ผํามะพร๎าวเป็น 2 ซีกตักเฉพาะเนื้อมะพร๎าวใสํเครื่องปั่นเติมน้ํามะพร๎าวและน้ําตาล ชิมรส
ตามใจชอบ
คุณคําทางโภชนาการ พลังงาน 500 กิโลแคลอรีแคลเซี่ยม60 มก.ฟอสฟอรัส 865 มก.
รสและสรรพคุณ รสมัน ชํวยบํารุงกําลัง ขับปัสสาวะ ลดไข๎ แก๎กระหายทําให๎สดชื่น
น้าแห๎ว
สํวนผสม เนื้อแห๎วต๎มสุกประมาณ 6-8 หัว น้ําเชื่อม 2 ช๎อนโต๏ะเกลือเสริมไอโอดีน 1 กรัม
วิธีทํา
นําแห๎วต๎มสุกที่เตรียมไว๎ใสํเครื่องปั่นกับน้ําจนละเอียด เติมน้ําเชื่อม เกลือปูน คนให๎เข๎ากัน
คุณคําทางโภชนาการ พลังงาน 111.07 กิโลแคลอรี วิตามินซี 3.00 มิลลิกรัม
รสและสรรพคุณ รสหวานมัน แก๎ร๎อนใน กระหายใน บํารุงธาตุบาํ รุงเส๎นเอ็น
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ตัวอยํางน้าสมุนไพรบารุงธาตุน้า
น้าส๎ม
สํวนผสม ส๎มเขียวหวาน 3 ผล )คั้นน้ํา 200 กรัม( น้ํามะนาว 5 กรัม )1 ช๎อนโต๏ะ(
เกลือไอโอดีน 1 กรัม )1/5 ช๎อนโต๏ะ( น้าํ เชื่อม 30 กรัม )2 ช๎อนโต๏ะ(
วิธีทา
1. ล๎างผลส๎มให๎สะอาด ฝานตามขวาง 2 ซีก
2. คั้นเอาแตํนา้ํ เติมน้ํามะนาว น้ําเชือ่ ม เกลือ ชิมรสตามต๎องการ
คุณคําทางโภชนาการ พลังงาน 197.37 กิโลแคลอรี ใยอาหาร 3.20 กรัม วิตามิน 865 มิลลิกรัม
รสและสรรพคุณ รสเปรี้ยวของน๎น�้ําำส๎มทําให๎ชุํมคอ แก๎ไอ ขับเสมหะ
น้าฝรั่ง
สํวนผสม เนื้อฝรั่งสด 1 ผล ) 300 กรัม( น้ําตาลทราย 200 กรัม เกลือไอโอดีน 8 กรัม น้ํา 6 ถ๎วย
วิธีทา
1. ล๎างฝรั่งให๎สะอาดเอาแตํเนื้อหัน่ เป็นชิ้นเล็ก ๆ
2. ปั่นฝรั่งกับน้ําจนละเอียด ตั้งไฟ ใสํน้ําตาลเกลือ พอเดือดยกลงใสํน้ําแข็งบดกํอนเสิร๑ฟ
คุณคําทางโภชนาการ พลังงาน 115 กิโลแคลอรี วิตามินซี 60 มก. ใยอาหาร 2.9 มก.
รสและสรรพคุณ รสฝาด อมเปรี้ยว มีฤทธิ์ฝาดสมาน ชํวยแก๎อาการท๎องเดิน
ตัวอยํางน้าสมุนไพรบารุงธาตุลม
น้าขิง
สํวนผสม ขิงสด 15 กรัม น้ํา 240 มล. น้ําเชื่อม 1 ช๎อนโต๏ะ
วิธีทํา
ปอกเปลือกขิงออกล๎างน้ําให๎สะอาด ทุบพอแหลกตั้งน้ําให๎เดือดเอาขิงที่ทุบไว๎ลงต๎ม
ให๎เดือดกรองเอากากออก เติมน้าํ ตาล ชิมรสตามชอบ
คุณคําทางโภชนาการ พลังงาน 61.5 กิโลแคลอรี แคลเซียม 2.7 มก. ฟอสฟอรัส 3.3 มก.
รสและสรรพคุณ
รสเผ็ดร๎อน บํารุงธาตุ ชํวยขับลม แก๎ทอ๎ งอืดท๎องเฟฺอ แก๎อาการ คลืน่ ไส๎
อาเจียนชํวยเจริญอาหาร
น้าตะไคร๎
สํวนผสม ตะไคร๎ 1 ต๎น น้ําเชื่อม 1 ช๎อนโต๏ะ น้ําเปลํา 240 มล.
วิธีทํา
นําตะไคร๎มาล๎างให๎สะอาด หั่นเป็นทํอนสั้น ทุบให๎แตกใสํหม๎อต๎มกับน้ําให๎เดือดกระทั่งน้ํา
ตะไคร๎ออกมาปนกับน๎ําจนเป็นสีเขียวสักครูํจึงยกลงกรองเอาตะไคร๎ออกเติมน๎ําเชื่อมชิมรส
ตามชอบหรืออาจเอาเหง๎าแกํที่อยูํใต๎ดินล๎างให๎สะอาดฝานเป็นแวํนบางๆ คั่วไฟอํอนๆ
พอเหลือง ชงเป็นชา
คุณคําทางโภชนาการ ดื่มวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ1 ถ๎วยชา จะชํวยขับปัสสาวะ
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รสและสรรพคุณ

รสเผ็ดร๎อน บํารุงธาตุ ชํวยแก๎ทอ๎ งอืด ท๎องเฟฺอ จุกเสียดขับปัสสาวะ ขับเหงือ่ ได๎
ดีชํวยลดพิษของสารแปลกปลอมในรํางกาย

ตัวอยํางน้าสมุนไพรบารุงธาตุไฟ
น้าใบบัวบก
สํวนผสม บัวบกทั้งต๎น 30 กรัม )1 กํามือ( น้าํ เชื่อม 4 ช๎อนโต๏ะ น้ําเปลําต๎มสุก 240 มล.
วิธีทา
นําต๎นบัว บกล๎างให๎สะอาด หั่นเป็นทํอนสั้นๆใสํ ลงในเครื่องปั่น เติมน้ํา พอทํวมใบบัวบก
ปั่น ให๎ ละเอี ยดกรองเอาแตํน้ํ า เติ มน้ํ าอี กครั้ง หนึ่ ง ที่ เหลื อคั้ นน้ํ าอี กครั้ง บี บน้ํ าให๎ห มด
เติมน๎ําเชื่อมชิมรสอาจลด หรือเพิ่มน๎ําเชื่อมเล็กน๎อยตามชอบ
คุณคําทางโภชนาการ พลังงาน 92 กิโลแคลอรี่ วิตามินเอ 345 ไมโครกรัม แคลเซียม 392 มก.
รสและสรรพคุณ แก๎ร๎อนในกระหายน๎น�้ําำ ทําให๎สดชื่นแก๎อักเสบหรือช�ช๎้ำําใน แก๎ปวดศีรษะ ข๎างเดียว

น้าลูกเดือย
สํวนผสม ลูกเดือยดิบ 50 กรัม )5 ช๎อนโต๏ะ กรัม( น้าํ ตาลทราย 10 กรัม )2 ช๎อนโต๏ะ(
น้ําเปลํา 250 กรัม )6 ช๎อนโต๏ะ( เกลือเสริมไอโอดีน 1 กรัม )1/5 ช๎อนโต๏ะ(
วิธีทา
นําลูกเดือยล๎างให๎สะอาด ใสํหม๎อเติมน้ําตั้งไปเคี่ยวจนลูกเดือยสุกเปื่อย ใสํน้ําตาล
เกลือปูน ใสํในเครือ่ งปั่นปั่นให๎ละเอียด ชิมรสตามชอบ
รสและสรรพคุณ ชงเป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ แก๎ร๎อนใน บํารุงไต กระเพาะอาหารม๎าม รวมทั้ง
บํารุงเลือดลมในสตรีหลังคลอด รักษาอาการ คลื่นไส๎ อาเจียนท๎องรํวง
ที่มา : ittm.dtam.moph.go.th/data_articles/t6.htm
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 6 การพึ่งตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 เรียนรู๎เพื่อฝึกทักษะการวํายน้า

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถบอกความสําคัญของการวํายน้ําเป็น ได๎อยํางถูกต๎อง
1.2 ลูกเสือสามารถบอกแหลํงเรียนรู๎เพื่อการฝึกวํายน้ําอยํางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยได๎
2. เนื้อหา
2.1 ความสําคัญของการวํายน้ําได๎
2.2 สถานที่บริการการฝึกวํายน้าํ สําหรับเด็ก
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 ใบความรู๎
3.4 สระวํายนํ�าที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึน้ สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความเสี่ยงสําหรับผู๎วํายน้ําไมํเป็น และความจําเป็นของ
การฝึกวํายน้ํา
2( ผู๎กํากับลูกเสือสอบถามผู๎ที่วํายน้าํ เป็น วํายน้าํ ไมํเป็น และผู๎ทกี่ ําลังฝึกวํายน้ํา
3( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลูกเสือศึกษาใบความรู๎เรือ่ งการวํายน้าํ
4( ผู๎กํากับลูกเสือนําภาพสระวํายน้ํามาตรฐานให๎ลูกเสือพิจารณา และอธิบายถึงความ
ปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวก และมีครูที่มีความสามารถในการฝึกสอน มีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดี และอื่นๆ
5( ผู๎กํากับลูกเสือลูกเสือเชิญชวนให๎ลูกเสือสมัครเป็นสมาชิกของสถานฝึกวํายน้ําทีม่ ี
มาตรฐานเพือ่ ความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง เชํน สมาชิกวํายน้าํ ของโรงเรียน เป็นต๎น
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
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5. การประเมินผล
5.1 สอบถามความเข๎าใจและการเห็นความสําคัญของการวํายน้าํ
5.2 สอบถามลูกเสือถึงแหลํงเรียนรู๎เพื่อการฝึกวํายน้ําทีม่ ีประสิทธิภาพและปลอดภัย
6. คุณธรรม
1. ความรับผิดชอบ
2. อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23
เพลง

น้าขึ้นให๎รีบตัก
จดจําคําโบราณวํา
เพราะเราจะได๎ใช๎เมือ่ น้ําลง
เชํนพวกเรานัน้ ยังมีเวลา )ซ้ํา(

)ทํานองลาวแพนน้อย)

น้ําขึ้นให๎รีบตัก ต๎องใสํตมุํ ไว๎
น้ําลงจะขุนํ ข๎นและแห๎งไปจนเราตักไมํได๎
ต๎องรีบศึกษากํอนจะสายเกินไป
ฯลฯ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ครอบครัวมีสุข

นางสาวจุฑามาส ชุํมเมืองปัก ผู๎แตํง

ณ สระวํายน้ําที่ทันสมัยแหํงหนึง่ มีคนมาใช๎บริการจํานวนมากทั้งเด็กและผู๎ใหญํ เพราะสระวํายน้ํา
แหํงนี้มีความเป็นมาตรฐานสากล มีระบบน้ําที่ถูกสุขลักษณะ มีผู๎ดูแลความปลอดภัยและมีครูสอนวํายน้ํา
ประจําคอยให๎บริการวิธีการวํายอยํางถูกต๎อง คุณพํอคุณแมํนําทองทิวมาที่สระวํายน้ําแหํงนี้ตามความ
ต๎ อ งการของลู ก ชายที่ ต๎ อ งการวํ า ยน้ํ า เป็ น ทองทิ ว เรี ย นรู๎ ม าวํ า การวํ า ยน้ํ า เป็ น การออกกํ า ลั ง กาย
โดยเฉพาะการวํายน้ําเพื่อสุขภาพจะชํวยเสริมสร๎างรํางกายให๎แข็งแรง กระชับกล๎ามเนื้อ ชํวยให๎จิตใจ
ผํอนคลาย เมื่อมาถึงสระวํายน้ําครูอาทิตย๑ ครูสอนวํายน้ําบอกวํา ถ๎าจะให๎ได๎ประโยชน๑สูงสุดควรวํายน้ํา
สัปดาห๑ละ 3 ครั้ง ๆละประมาณครึ่งชั่ว โมง โดยเฉพาะทําฟรี สไตล๑จะชํ วยให๎ หัวใจสูบฉีด โลหิต ทํ า
กรรเชียงชํวยเผาผลาญแคลอรี่ และถ๎าจะให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ต๎องวํายน้ําทําผีเสื้อ
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ขณะที่ครูอาทิตย๑คุยกับทองทิว คุณพํอคุณแมํได๎ยินแล๎วจึงตัดสินใจวํายน้ําพร๎อมกับทองทิวด๎วย
มาถึงวันนี้ทั้งสาม พํอ แมํ ลูก จึงออกกําลังกายด๎วยการวํายน้ําด๎ วยกันเสมอ รํางกายก็แข็งแรง จิตใจก็
ผํองใส ใคร ๆ มักเรียกครอบครัวนี้วํา “ครอบครัวมีสุข”
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา จิตใจที่ผํองใสอยูํในรํางการที่แข็งแรง

ใบความรู๎

การวํายน้าทําแบบตํางๆ
1. Feestyle คําวํา ฟรีสไตล๑ เป็นคําที่เรียกติดปาก เพราะถ๎าจะเรียกให๎ถูกต๎อง ทํานี้มีชื่อวํา crawl
stroke" )อํานวํา ครอลสโตรค(
ที่เรียกกันวํา ฟรีสไตล๑ก็เพราะคุณสามารถวํายทําอะไรก็ได๎ที่คิดวําเร็วที่สุดเพื่อให๎ถึงขอบสระ
กํอนคนอื่น โดยทําที่นิยมใช๎คือ crawl stroke ทําไมทํานี้จึงมีความเร็วสูงที่สุดนํะหรือ เป็นเพราะทํานี้เป็น
ทําที่รํางกายมีความเพรียวลูํน้ํามากกวําทําอื่น ๆ รวมทั้ง การเคลื่อนไหวเป็นไปอยํางตํอเนื่อง ซึ่งทํานก็
สามารถจะวํายได๎อยํางงํายดาย และในกระบวนการสอนวํายน้ําก็จะสอนทํานี้เป็นทําแรก
การใช๎แขนทําฟรีสไตล์ (Freestyle Arm Action)
1. การวํายน้ําทุกทํายกเว๎นทํากบ จะต๎องใช๎แขนและมือเป็นตัวขับ เคลื่อนถึง 70 % หรือมากกวํา
ดังนั้นแขนจึงเปรียบเสมือนไม๎พาย ที่จะชํวยให๎รํางกายไปข๎างหน๎าได๎ และในทําฟรีสไตล๑นั้น มีลักษณะ
การใช๎แขนที่มีความตํอเนื่องกันมากที่สุด โดยการวํายให๎มีความเร็วและถูกต๎องนั้น ทําได๎ดังนี้ 1. เมื่อคุณ
ยืดแขนไปด๎านหน๎าจนสุดแล๎ว แขนของคุณต๎องชิดกับหู
2. ตํอจากนั้นให๎คุณกดมือลง พร๎อมกับโกํงแขนโดยการยกข๎อศอกโดยแรงที่จะสํงตัวคุณนั้นจะ
ออกมาจากไหลํ
3. ดันแขนทํอนลํางให๎ผํานไปใต๎ลําตัว นิ้วทุกนิ้วเรียงชิดติดกัน
4. ดันน้ําจนกระทั่งแขนของคุณตึงพอดี สามารถตรวจสอบได๎ โดยมือของคุณจะผํานไปถึงต๎นขา
5. ยกแขนขึ้น โดยงอข๎อศอก แล๎ววาดแขนมาด๎านหน๎า วางมือลงน้ํา กดศอกแล๎วยืดแขนออกไป
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ข๎อควรจา
1. คุณต๎องดันน้าํ ไปด๎านหลังอยํางรวดเร็ว
2. เมื่อคุณจะวางแขนลงน้ําเพื่อวํายตํอไป พยายามอยําให๎แขนฟาดน้ํา ให๎ลากศอกและมือแทงลง
น้ําไปด๎านหน๎าอยํางนิ่มนวล
3. เมื่อมือคุณลงน้ําแล๎ว อยําให๎มือชี้ลงไปที่ พื้นสระ จงบังคับมือและแขนให๎ชี้ไปยังเปฺาหมาย
คือด๎านหน๎าของคุณ โดยการยืดแขนออกไปขณะที่มือลงน้ํา ไมํใชํจิ้มมือลงไปในน้ํา
2. Backstroke ทํากรรเชียง
หากคุ ณ วํ า ยทํ า ฟรี ส ไตล๑ ไ ด๎ การวํ า ยทํ า กรรเชี ย งก็ ไ มํ ย ากสํ า หรั บ คุ ณ เพราะทํ า กรรเชี ย งก็
เหมือนกับทําฟรีสไตล๑กลับด๎านกันนั่นเอง
ดังนั้นคุณสามารถวํายกรรเชียงโดยดัดแปลงหลักการของฟรีสไตล๑ได๎ ถ๎าคุณคิดจะวํายเลํนคําพูดที่
บอกวําหน๎าอยูํเหนือน้ําตลอดก็เป็นคําพูดที่ถูก แตํในการแขํงขันแล๎วคุณคิดเชํนนั้นหรือเปลําเอํย ? ไมํ
เลย เพราะในการวํายระดับสูงจะมีคลื่นที่เกิดจากการวางแขนของคุณไปด๎านหลังอยํางเร็วและต๎องวางให๎ชิด
กับหูของคุณด๎วย ดังนั้นจะปฏิเสธไมํได๎เลยวําน้ําจะเข๎ามาที่หน๎าของคุณการแก๎ไขทําอยํางไร คุณสามารถ
หาดูได๎จากหัวข๎อด๎านลํางนี้
การใช๎แขนทํากรรเชียง (Backstroke Arm Action)

การวํายทํากรรเชียง คุณต๎องนอนหงายแล๎ววํายในลักษณะเคลื่อนที่ไปด๎านหลัง แตํการทํางาน
ของแขนและมือจะคล๎ายกับทําฟรีสไตล๑มาก เรามาดูกันวํา เราต๎องทําอยํางไรบ๎าง
1. เมื่อคุณยืดแขนออกไปแล๎ว แขนคุณต๎องชิดหู ไมํใชํเอาหูไปชิดแขนนะครับ ให๎พาแขนมาชิดหู
2. ให๎คุณกดแขนลงไปในน้าํ ที่สาํ คัญปลํอยไหลํตามสบาย ถ๎าคุณเกร็งไหลํให๎อยูํกับที่เอาไว๎ คุณ
จะกดแขนลงน้ําไมํได๎
3. งอข๎อศอกและตั้งมือ พร๎อมทั้งดันน้ําผํานไปทางต๎นขาของคุณอยํางรวดเร็ว
4. จังหวะสุดท๎ายของการดันน้ํา ให๎คุณกดมือลงอยํางแรง จนแขนของคุณตึง
5. เมื่อคุณยกแขนขึน้ มาจากน้ํา คุณต๎องไมํงอข๎อศอก และวางแขนไปด๎านหลังโดยไมํฟาดน้าํ โดย
การวางแขนนั้นให๎คุณหันฝูามือเอานิ้วก๎อยลงกํอน
6. เริ่มทําข๎อ 1. กับแขนอีกข๎าง
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ข๎อควรจา
1. ในการวางแขนลงน้ําเพื่อจะดึงน้ําตํอไป คุณต๎องให๎นิ้วก๎อยลงน้ํากํอนเสมอ
2. คุณไมํต๎องกังวลเรื่องที่น้ําจะเข๎าหน๎าคุณ เพราะวําถ๎าคุณวํายถูกต๎อง น้ําก็เข๎าหน๎าคุณอยูํแล๎ว
ให๎แก๎ไขโดยกําหนดจังหวะหายใจ เชํน ยกแขนขวาขึ้นหายใจเข๎า ยกแขนซ๎ายหายใจออก เป็นต๎น
3. ให๎คุณเก็บคางเพียงเล็กน๎อย ไมํใชํกม๎ จนหูพ๎นน้าํ และไมํเงยจนกระทั่ งหน๎าจมลงไปในน้ํา
4. ยืดตัวเอาไว๎ อยํางอตัวเป็นกุ๎งเด็ดขาด
3. Butterfly ทําผีเสื้อ
ทําผีเสื้อ เป็นทําที่คุณต๎องใช๎แรงในการวํายมากที่สุด และในการสอนวํายน้ําก็จะสอนทํานี้เป็นทํา
สุดท๎าย ทํานี้มีความเร็วเป็นอันดับสองรองจากฟรีสไตล๑ แตํถ๎าคุณวํายเกํงคุณสามารถวํายจี้ติดคนที่วําย
ทําฟรีสไตล๑ได๎เลยทีเดียว ในการวํายทําผีเสื้อนี้คณ
ุ จะต๎องฝึกฝนเป็นเวลานานกวําทํ าอืน่ รวมทั้งคุณต๎องมี
รํางกายที่แข็งแรงด๎วย บางคนคิดวําการวํายผีเสื้อต๎องเป็นคนที่หัวไหลํแข็งแรงเทํานั้น แตํความเป็นจริง
แล๎วแคํนั้นยังไมํพอ
คุณต๎องมีกล๎ามเนื้อทั้งหัวไหลํ หน๎าอก ลําตัว หลัง และขาที่แข็งแรงมาก ถ๎าคุณ
วํายทํานี้ได๎ดี คุณจะวํายได๎อยํางสวยงามไมํน๎อยเลย สําหรับผู๎ชายที่วํายนํ�าทํานี้ คุณจะมีรูปรํางที่สวยงาม
เป็นเหมือนสามเหลี่ยมหัวกลับเลยเชียว แตํถ๎าคุณเป็นผู๎หญิง คุณก็อาจจะมีชํวงไหลํที่กว๎างและใหญํได๎
ในการวํายทํานี้มีลักษณะเป็นการถํายนํ�าหนักของรํางกายไปมาจากหน๎าไปหลังและหลังไปหน๎าไป
เรื่อย ๆ ดังนั้นทํานี้ต๎องอาศัยเอวและสะโพกมาชํวย
การใช๎แขนทําผีเสื้อ (Butterfly Arm Action)
การใช๎แขนของทําผีเสื้อนัน้ เป็นดังรูป โดยมีขั้นตอนในการวํายดังนี้

1. เมื่อแขนคุณอยูํขา๎ งหน๎า ให๎กดมือลงพร๎อมกับกวาดออกไปด๎านข๎างเล็กน๎อย
2. งอข๎อศอกพร๎อมทั้งดันมือผํานใต๎ลําตัว
3. ดันน้ําจนแขนผํานบริเวณต๎นขา
4. ยกแขนขึน้ ให๎ศอกและมือพ๎นจากน้ํา
5. วางแขนกลับไปด๎านหน๎าโดยให๎แขนมีความกว๎างเทําชํวงไหลํ
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ข๎อควรจา
1. ในขณะที่คุณดันน้ําผํานใต๎ลําตัวนั้น คุณต๎องพยายามรักษาระดับของข๎อศอกให๎สูงเสมอ ไมํให๎
ข๎อศอกตกลงไปต่ํามาก
2. ในขณะยกแขนขึ้นจากน้ําต๎องให๎ศอกพ๎นน้ําด๎วย เพราะมันเป็นทั้งหลักการวํายที่ถูกต๎องและ
เป็นกติกาสากลในการวํายทําผีเสื้อ
3. คุณควรพยายามดันน้ําให๎มือทั้งสองข๎างผํานใต๎ลําตัว เพื่อให๎เกิดแรงสํง ถึงแม๎จะเหนื่อยหนํอย
แตํคุณจะวํายได๎เร็วกวําการที่คุณจะดันน้ําเพียงแคํข๎างลําตัวเทํานั้น
4. ในการดันมือผํานใต๎ลําตัวคุณต๎องดันน้ําไปข๎างหลังอยํางรวดเร็ว มิฉะนั้นไหลํและแขนของคุณ
จะยกขึ้นไมํพ๎นน้ํา
4. BREASTSTROKE
" คนสํ ว นใหญํ คิ ด วํา ทํ า กบจะสบายที่สุ ด แตํ คุณ รู๎ ไ หมวํา ทํ า กบเป็ น ทํ า ที่ ต๎อ งใช๎ เ ทคนิ ค และ
พรสวรรค๑สูงที่สุด " ข๎อความด๎านบนเป็นจริง เพราะทํากบเป็นทําธรรมชาติของมนุษย๑คือใช๎มือพุ๎ยน้ํา
และใช๎เท๎าถีบไปเรื่อย ๆ แตํในการแขํงขันแล๎วทํากบใช๎เทคนิคสูงเพราะการวํายไมํเหมือนกับการวํายเลํน
ธรรมดา และต๎องใช๎พรสวรรค๑สูงเพราะเป็นทําที่นักกีฬา ต๎องมีกล๎ามเนื้อที่เรียวยาว ข๎อหัวเขํายืดหยุํนได๎
สูง ดังนั้นจึงไมํงํายเลยที่จะหาคนที่เหมาะสมกับการวํายแบบนี้จริง ๆ
การใช๎แขนทํากบ (Breaststroke Arm Action)

การใช๎แขนในทํากบ มีความสําคัญในการขับเคลื่อนรํางกายไปข๎างหน๎าน๎อยกวําการใช๎ขา เพราะ
ทํากบใช๎พลังขา 70 %เพื่อการขับเคลื่อนรํางกาย แตํการใช๎แขนก็ไมํใชํวําไมํสําคัญเพราะอีก 30 % ก็มีผล
ตํอการวํายเชํนกัน เรามาดูกันวําการใช๎แขนของทํากบนั้นทําอยํางไรบ๎าง
1. ให๎กดมือพร๎อม ๆ กับการกวาดมือไปด๎านข๎างโดยการกดมือและแขนลงนั้นให๎กดลงประมาณ 45
องศา
2. เมื่อกวาดมือออกมาเลยชํวงไหลํเล็กน๎อยให๎โกํงแขนโดยงอข๎อศอกและยกข๎อศอกให๎สูงเอาไว๎
พร๎อมกับล็อคข๎อศอกให๎อยูํกับที่คือไมํลากศอกออกไปด๎านหลัง
3. ตวัดมือทั้งสองข๎างให๎มาด๎านหน๎าในลักษณะกระพุํมมือ )การตวัดให๎มาทั้งแขนทํอนลํางไมํใชํแคํ
ข๎อมือตวัด( พร๎อมทั้งให๎หนีบศอกทั้งสองข๎างมาชิดตัวอยํางรวดเร็วพร๎อมทั้งยืดแขนออกไปด๎านหน๎าอยําง
เร็วด๎วย
4. ก๎มหัว สํงแรงจากไหลํตามแขนไปด๎วย
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ข๎อควรจา
1. คุณต๎องยกศอกให๎สูงเสมอในขณะที่ดนั น้ํา
2. คุณต๎องไมํลากแขนออกไปด๎านข๎างมากนัก และไมํลากแขนจนมือเลยไปด๎านหลัง
3. อยําให๎มือไปอยูํใต๎หน๎าอกหรือใต๎ลําตัว เมื่อศอกชิดตัวแล๎วมือต๎องอยูํด๎านหน๎าของหน๎าอก
4. คุณต๎องหนีบข๎อศอกมาให๎รวดเร็วที่สุด เพื่อเป็นการแหวกขึ้นมาหายใจอยํางรวดเร็ว มิใชํคํอยๆ
เงยขึ้นมาแล๎วลําตัวไปต๎านน๎ํา ทําให๎เคลื่อนที่ได๎ช๎าลง
..... อํานตํอได๎ที่ : https://www.gotoknow.org/posts/476412
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 6 การพึ่งตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24 การออกกาลังกาย

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถบอกประโยชน๑ของการออกกําลังกายได๎
1.2 ลูกเสือสามารถออกกําลังกายได๎
2. เนื้อหา
ประโยชน๑ของการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 แบบบันทึกความก๎าวหน๎าการออกกําลังกาย
3.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.กิจกรรม
1.4 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( มอบหมายให๎ลูกเสือแตํละหมูํทาํ การสืบเสาะวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทีอ่ ยูํใน
วัยเดียวกัน 2 คน คนหนึ่งมีสุขภาพดี อีกคนสุขภาพไมํดี โดยสัมภาษณ๑วําทั้งสองคน
มีวิถีชีวิตการออกกําลังกายอยํางไร จึงมีสุขภาพตํางกัน
2( ลูกเสือแตํละหมูํสํงตัวแทนออกมารายงาน
3( ผู๎กํากับลูกเสือนําอภิปรายประเด็น “การออกกําลังกายมีประโยชน๑ตํอสุขภาพของลูกเสือ
อยํางไร” และสรุป
4( ลูกเสือรํวมพูดคุยแลกเปลี่ยน และเลือกวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสม สามารถทํา
ได๎อยํางสม่ําเสมอและปลอดภัย
5( ลูกเสือบันทึกความก๎าวหน๎าของการออกกําลังกายเป็นระยะ หรือสะสมไว๎อยํางตํอเนือ่ ง
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(

128

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความรับผิดชอบและสมรรถนะในการออกกําลังกายทํางาน
5.2 ติดตามผลการพัฒนาตนเองเพือ่ การสํงเสริมสุขภาพ
5.3 สังเกตการรํวมกันอภิปรายประโยชน๑ของการออกกําลังกาย
6. คุณธรรม
1. ความรับผิดชอบ
2. อุดมการณ๑คุณธรรม

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24
กายบริหาร
ชูมือขึ้นแล๎วหมุนๆ
ควงแขนขึน้ และลง
กางแขนขึ้นและลง

ชูมือขึ้นโบกไปมา )ซ้าํ (
พับแขนมือแตะไหลํ
ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ขี่จักรยาน... ได๎มากกวําที่คิด
ผู๎ที่เริ่มสนใจจักรยานอาจไมํรู๎วํา ผลดีที่ได๎จากการขี่จักรยานนั้นมีมากมายกวําที่คิด ไมํ เพียงแตํ
สนุกและได๎ออกกําลัง แตํยังพัวพันไปถึงวิธีการดํารงชีวิต แทรกซึมเข๎าไปยังวิธีคิดในทุกเรื่องโดยไมํรู๎ตัว
เราจะได๎อะไรบ๎าง จากการขี่จักรยาน
1. เริ่มตั้งแตํจะเลือกซื้อจักรยาน ควรหาความรู๎และวิธีใช๎และบํารุงรักษาจักรยานให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุด ขนาดจักรยานต๎องพอดีกับชํวงขาและลําตัวจะชํวยให๎คนขี่เคลื่อนไหวได๎อยํางสะดวกสบาย ผลที่ได๎
ก็คือจะมีลักษณะทําทางและรูปรํางเป็นปกติ มีบุคลิกภาพดีไมํปวดเมื่อยหรือบาดเจ็บเมื่อขี่ไปไกล ๆ หรือขี่
เป็นเวลานาน
2. การขี่จักรยานอยํางสม่ําเสมอ ถูกหลักเกณฑ๑และกินอาหารถูกหลักโภชนาการ ทําให๎ได๎สุขภาพ
ที่ดีขึ้น เพราะเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ชํวยให๎รํางกายแข็งแรง ระบบหัวใจและหลอดเลือด
ทํางานได๎ดีขึ้น
3. ชํวยลดน้ําหนักในคนอ๎วนได๎ เพราะชํวยเผาผลาญไขมันได๎อยํางดี )ใช๎พลังงาน 600-700
แคลอรี ตํอการขี่ 1 ชั่วโมง เทียบเทํากับพลังงานจากข๎าวมันไกํ 1 จาน(
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4. ชํวยให๎ข๎อเขําและข๎อเท๎าแข็งแรง โดยเฉพาะในคนอ๎วนที่ต๎องรับน้ําหนักตัวมาก ๆ
5. ชํวยลดความหงุดหงิดอึดอัดที่เ กิดจากชีวิต ประจําวันอั นเครํงเครี ยดเพราะเมื่อออกกําลั ง
รํางกายจะหลั่งสารแหํงความสุขหรือเอนโดรฟีน )endorphine( ซึ่งเป็นตัวขจัดความหงุดหงิด เลื อดที่สูบ
ฉีดดียังชํวยให๎สมองปลอดโปรํงมีความสุขมากขึ้น
6. การขี่เป็นกลุํมชํวยให๎เข๎าใจการทํางานเป็นทีมหากขาดสิ่งนี้ก็จะเกิดได๎ทั้งอุบัติเหตุและสังคม
ไมํยอมรับ รวมไปถึงได๎ฝึกฝนการตัดสินใจและกล๎าตัดสินใจมากขึ้นจากการทํางานรํวมกับคนอื่น และฝึก
ความใจเย็นรู๎วําจังหวะไหนควรเรํงหรือผํอนฝีเท๎า
7. การขี่จักรยานรํวมกัน ทั้งครอบครัวชํว ยให๎สมาชิกในครอบครัว รักกันมากขึ้นเพราะสนใจ
สิ่งเดียวกันและได๎แลกเปลี่ยนความคิด ได๎ใกล๎ชิดกันมากกวําแตํกํอน
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา จักรยานอาจจะมีราคาแพง แตํเป็นการลงทุนที่คุ๎มคํา เพราะได๎ใช๎มันจนคุ๎ม เว๎นแตํจะ
ซื้อมันโดยที่ไมํหาข๎อมูล ได๎จักรยานผิดขนาดไมํสนใจศึกษาวิธีใช๎ และไมํบํารุงรักษา
ซึ่งทําให๎มีมุมมองตํอจักรยานแตกตํางออกไป
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 6 การพึ่งตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25 รู๎เทําทันสื่อโฆษณา

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
ลูกเสือสามารถวิเคราะห๑ประโยชน๑และผลกระทบของการโฆษณาได๎
2. เนื้อหา
2.1 ประโยชน๑ของสื่อโฆษณา
2.2 ผลกระทบของการไมํรู๎เทําทันสื่อโฆษณา
2.3 ประโยชน๑ของการรู๎เทําทันสื่อโฆษณา
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( มอบหมายให๎แตํละหมูํศึกษาโฆษณาสินค๎าทางโทรทัศน๑ หมูํละ 1 ชนิดที่ไมํซ้ํากัน และ
นํามาแสดงบทบาทสมมติเลียนแบบการโฆษณาสินค๎านั้น หมูํละไมํเกิน 5 นาที
- โฆษณาน้ําอัดลม
- โฆษณาบะหมี่สําเร็จรูป
- โฆษณาขนมขบเคีย้ ว
- โฆษณาลูกอม
2( เมื่อจบการแสดงบทบาทสมมุติแล๎วให๎ลูกเสืออภิปรายตามข๎อคําถามตํอไปนี้ โดยผู๎กํากับ
ลูกเสือสามารถเพิ่มเติมสอดแทรกระหวํางการอภิปราย
- ใครเป็นผู๎สร๎างสือ่ โฆษณา
- สร๎างเพื่อวัตถุประสงค๑อะไร
- ใช๎เทคนิคอะไรดึงดูดใจผู๎ชม
- โฆษณานั้นแฝงแนวคิดหรือคํานิยมอะไรบ๎าง
- มีผลอยํางไรกับผู๎ชม
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- สินค๎าชิ้นนั้นมีประโยชน๑และโทษอะไรบ๎าง
- ถ๎าจะซื้อมารับประทานจะคุ๎มกับราคาหรือไมํ
- สรุปวําลูกเสือจะตัดสินใจซื้อหรือไมํซื้อ เพราะเหตุใด
3( ผู๎กํากับลูกเสือแสดงความคิดเห็น
- หากลูกเสือไมํรู๎เทําทันสื่อโฆษณาจะเกิดผลกระทบอยํางไรบ๎าง
- หากรู๎เทําทันจะเกิดประโยชน๑ตํอเราอยํางไรบ๎าง
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเรือ่ งสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกต และประเมินความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ของลูกเสือในการแสดงบทบาทสมมติ
5.2 สังเกตและตรวจสอบความรู๎ความเข๎าใจของลูกเสือถึงประโยชน๑และผลกระทบของการ
โฆษณา
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ และตระหนักรู๎ถึงการโฆษณาที่เกินจริง
7. คุณธรรม
อุดมการณ๑คุณธรรม
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25
เพลง

กายบริหาร
ชูมือขึ้นแล๎วหมุนๆ
ควงแขนขึน้ และลง
กางแขนขึ้นและลง

เกม

ชูมือขึ้นโบกไปมา )ซ้าํ (
พับแขนมือแตะไหลํ
ชูขึ้นตรงหมุนไปรอบตัว

วิ่งเปี้ยววงกลม

วิธีเลํน

เขียนวงกลมให๎ใหญํและลากเส๎นผํา ศูนย๑กลางให๎เลยออกนอกวง แบํงผู๎เลํนออกเป็น 2 พวก
เทําๆ กัน ให๎ยืนรอบวงกลมพวกละครึ่งวง หันหน๎าออกนอกวงกลม เริ่มเลํนโดยให๎ผู๎เลํนคนแรกซึ่งอยูํที่
เส๎นของแตํละหมูํออกวิ่งไปรอบๆ วงกลม ให๎หันด๎านซ๎ายให๎วงกลม มือถือผ๎า เมื่อครบรอบให๎สํงผ๎าให๎คน
ที่ 2 ซึ่งจะต๎องทําเชํนเดียวกัน คือ วิ่งรอบวงแล๎วสํงให๎คนที่ 3 ในขณะที่วิ่งทุกคนต๎องอยูํประจําที่ของตน
การตัดสิน ฝูายใดวิ่งครบทุกคนกํอนเป็นผู๎ชนะ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 6 การพึ่งตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26 รู๎ทันป้องกันได๎

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถบอกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการลํวงละเมิดทางเพศได๎
1.2 ลูกเสือสามารถบอกแนวทางในการปฺองกันและหาทางออกเมื่อถูกลํวงละเมิดทางเพศได๎
2. เนื้อหา
2.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงการลํวงละเมิดทางเพศ
2.2 แนวทางการปฺองกันการถูกลํวงละเมิดทางเพศได๎อยํางเหมาะสม
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 บัตรคํา
3.4 ใบความรู๎
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องขําวที่เกีย่ วกับการลํวงละเมิดทางเพศ และให๎ศึกษาใบ
ความรู๎ เรื่อง ความหมายและประเภทของการลํวงละเมิดทางเพศ
2( แจกบัตรคําให๎หมูํลูกเสือ หมูํละ 1 ชุด )มี 4 ใบ( ให๎รํวมกันวิเคราะห๑ข๎อความในบัตรคํา
ทีละใบวําเป็นการลํวงละเมิดทางเพศหรือไมํ เพราะอะไร และสํงตัวแทนนําเสนอในกอง
ลูกเสือ
3( สุํมให๎ตัวแทนหมูํลูกเสือนําเสนอผลการวิเคราะห๑บัตรคําทีละใบทีไ่ มํซา้ํ กัน
ผู๎กํากับลูกเสือนําอภิปรายให๎ลูกเสือหมูํอนื่ เพิ่มเติมและสรุปจนครบข๎อความในบัตรคําทุกใบ
4( ผู๎กํากับลูกเสือนําอภิปราย สรุป และชํวยเพิ่มเติม ในประเด็นตํอไปนี้ทีละประเด็น
1( ผลกระทบตํอผู๎ถูกกระทํา มีอะไรบ๎าง
2( เมื่อต๎องเผชิญเหตุการณ๑ ผู๎ถูกกระทําควรหาทางออกอยํางไร
3( แนวทางปฺองกันการถูกลํวงละเมิดทางเพศ มีอะไรบ๎าง
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4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
สังเกตการมีสํวนรํวมในการทํากิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นในหมูํและในกองลูกเสือ
เกี่ยวกับการรู๎เทําทันการกระทําที่เป็นการลํวงละเมิดทางเพศ และการหาแนวทางในการปฺองกันเมื่อ
เผชิญเหตุการณ๑
6. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญที่เกิดจากกิจกรรม
คือ ความคิดวิเคราะห๑ ความคิดสร๎างสรรค๑ และตระหนักรู๎ถึงภัยทางเพศใกล๎ตัว
7. คุณธรรม
อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26
เพลง
ตัวฉัน

ทํานอง: จับมือลูกเสือ

รํางกาย มือไม๎ของฉัน
เป็นสิ่งสําคัญ พํอแมํให๎มา
แก๎มปาก จมูก หู ตา )ซ้ํา(
ไหลํหัว แขนขา ล๎วนเป็นของฉัน
ฉันรัก ทั้งหวง และหํวง
อยํามา ลุลํวง ละเมิดตํอกัน
ทุกสํวน ล๎วนสําคัญ
เราเป็นเพื่อนกัน รักกันต๎องจริงใจ )ซ้ํา(

128

คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

135

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 6 การพึ่งตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27 ความปลอดภัย
เวลา 1 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 ลูกเสือสามารถบอกวิธีใช๎ การดูแลรักษา และการระวังอันตรายจากตะเกียง และเตา
สมัยใหมํได๎
1.2 ลูกเสือสามารถใช๎เครือ่ งใช๎ไฟฟฺาในชีวิตประจําวันได๎ถกู ต๎องตามหลักความปลอดภัย
2. เนื้อหา
2.1 วิธีใช๎และวิธีบํารุงรักษา เครื่องใช๎ไฟฟฺา และเตาแก๏ส
2.2 การใช๎เครื่องใช๎ไฟฟฺาในครัวเรือนที่ปลอดภัย เชํน พัดลม เตารีด เตาไฟฟฺา ตู๎เย็น วิทยุ
โทรทัศน๑ เครื่องดักจับยุงไฟฟฺา เครื่องทําน้ําอุํน ฯลฯ
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง
3.2 เกม
3.3 ใบความรู๎
3.4 อุปกรณ๑ไฟฟฺา และเครื่องใช๎ไฟฟฺา
3.5 ไฟฉาย ตะเกียงตั้งโต๏ะ
3.6 เตาฟูู เตาแก๏ส เตาไฟฟฺา เตาไมโครเวฟ
3.7 เครือ่ งดักจับยุงไฟฟฺา
3.8 ฐานการเรียนรู๎
3.9 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลง หรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือนําสนทนาถึงสถานการณ๑ที่เกิดจากการใช๎อุปกรณ๑เครื่องใช๎ทไี่ มํถูกต๎อง
เชํน เตาไฟฟฺา ไมโครเวฟ กาน้ําไฟฟฺา เตาแก๏ส
2( ผู๎กํากับลูกเสือซักถามลูกเสือ “เลําเหตุการณ๑ตัวอยํางความเสียหายที่เกิดจากการใช๎
อุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟฺาในครัวเรือนให๎ลูกเสือในกองฟัง”
3( ผู๎กํากับลูกเสือให๎เรียนรู๎จากฐานสาธิตดังนี้
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ฐานที่ 1 วิธีใช๎และบํารุงรักษาตะเกียงเจ๎าพายุ และตะเกียงน้ํามันก๏าด
ฐานที่ 2 วิธีใช๎ และบํารุงรักษา เครื่องใช๎ไฟฟฺา เตาไฟฟฺา เตาไมโครเวฟ
ฐานที่ 3 เครื่องหมาย มาตรฐาน การรับรองผลิตภัณฑ๑
ฐานที่ 4 สาเหตุปัจจัยที่ทําให๎เกิดปัญหาอยํางฉับพลัน
4( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันสรุปความรู๎ที่ได๎รับ
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตความสนใจใฝูรู๎ในการเรียนรู๎ตามฐาน
5.2 สอบถามทัศนคติหรือความคิดเห็นตํอการใช๎เครื่องใช๎ในครัวเรือน
6. คุณธรรม
อุดมการณ๑คุณธรรม

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 27
เพลง

กาต๎มน้า
ฉันเป็นกาต๎มน้ําน๎อยอ๎วนมํอต๎อ
นี่คือหูของฉัน นั่นคือพวยกางอ
ยามเมื่อน้าํ กําลังเดือด ฉันร๎องฮํอ
ยกฉันลง แล๎วก็ชงฉันนอ
กองไฟใสสวําง
กองไฟใสสวํางอยําอยูหํ ํางเชิญมาใกล๎ๆ
เชิญมาใกล๎แสงสดใสๆ
ร๎องรํากันไปให๎สขุ สําราญ
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เกม

วิ่งเปี้ยววงกลม

วิธีเลํน

เขียนวงกลมให๎ใหญํและลากเส๎นผําศู นย๑กลางให๎เลยออกนอกวง แบํงผู๎เลํนออกเป็น 2 พวก
เทําๆ กัน ให๎ยืนรอบวงกลมพวกละครึ่งวง หันหน๎าออกนอกวงกลม เริ่มเลํนโดยให๎ผู๎เลํนคนแรกซึ่งอยูํที่
เส๎นของแตํละหมูํออกวิ่งไปรอบๆ วงกลม ให๎หันด๎านซ๎ายให๎วงกลม มือถือผ๎า เมื่อครบรอบให๎สํงผ๎าให๎คน
ที่ 2 ซึ่งจะต๎องทําเชํนเดียวกัน คือ วิ่งรอบวงแล๎วสํงให๎คนที่ 3 ในขณะที่วิ่งทุกคนต๎องอยูํประจําที่ของตน
การตัดสิน ฝูายใดวิ่งครบทุกคนกํอนเป็นผู๎ชนะ

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

การฝึกตนให๎เป็นสุข

1. ฝึกมองตนเองให๎เล็กเข๎าไว๎ หมายความวําอยําให๎ความสําคัญกับตนเองวําเป็นใหญํกวําใคร จง
เป็นคนธรรมดา ดําเนินชีวิตอยํางธรรมดา
2. ฝึกตนเองให๎เป็นคนนิ่งๆ หมายความวํา ถ๎าเห็นสิ่งใดดีหรือไมํดี ก็อยําไปพูดมาก ไมํวําสิ่งนั้นจะ
ถูกหรือผิดในความรู๎สึกนึกคิดของเรา เพราะการพูดวิพากษ๑วิจารณ๑เรื่องที่ไมํดีของผู๎อื่นจะทําให๎จิตใจขุํนมัว
ใจตกต่ํา
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา การรู๎จักตนเองเข๎าใจตนเองวํามีสถานะใด และการเข๎าใจผู๎อื่นเป็นการฝึกใจเบื้องต๎น
ให๎สงบ ไมํร๎อนรน
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ใบงาน

การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้า
การดู แ ลอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช๎ ไ ฟฟ้ า (การไฟฟ้ า สํ ว น
ภูมิภาค)
แนํนอนวําเครื่องใช๎ไฟฟฺาเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุก
บ๎าน การใช๎อุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟฺา จึงควรใช๎อยําง ทะนุ
ถนอมและหมั่นดูแลรักษาให๎ใช๎งานได๎ดี เพื่อยืดอายุการใช๎
งานเครื่องใช๎ไฟฟฺาของคุณให๎นานขึ้น วันนี้เราจึงมีข๎อมูล
ดี ๆ ในการดูแลรักษาอุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟฺา จากการไฟฟฺา
สํว นภูมิ ภ าค มาฝากกั น ลองทํ าตามคํ า แนะนํา เหลํ า นี้ ดู
เครื่องใช๎ไฟฟฺาของคุณจะได๎ ใช๎ได๎อีกนาน ๆ นะคะ ทะนุ
ถนอม
ไฟฟ้าสํองสวําง
วิธีการใช๎ไฟฟ้ าส่องสว่างให๎ประหยัดและปลอดภัย
- ควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไมํมีคนอยูํในห๎อง
- เลือกใช๎หลอดไฟที่มีกําลังวัตต๑เหมาะสมกับการใช๎งาน
- สําหรับบริเวณที่ต๎องการความสวํางมาก
ภายในอาคารควรเลือกใช๎หลอดฟลูออเรส
เซนต๑ สํวนภายนอกอาคารควรเลือกใช๎หลอด
ไอโซเดียม และหลอดไอปรอท
- ควรใช๎ฝาครอบดวงโคมแบบใสหากไมํมีปัญหา
เรื่องแสงจ๎า และหมั่นทําความสะอาดอยูํเสมอ
- พิจารณาใช๎โคมไฟตั้งโต๏ะสําหรับงานที่ต๎องการ
แสงสวํางจุ ดเดียว ทีวี วิ ทยุ ปิ ดเครื่ องทุกครั้ ง
เมื่อไมํได๎ดู
- ควรถอดปลั๊กเมื่อไมํใช๎เป็นเวลานาน
- ควรเลือกใช๎โคมไฟแบบสะท๎อนแสงแทน
แบบเดิมที่ใช๎พลาสติกปิด
- ควรใช๎หลอดฟลูออเรสเซนต๑หรือหลอด
คอมแพคฟลูออเรสเซนต๑ แทนหลอดไส๎ ซึ่งมี
คําแนะนําในการใช๎ดังนี้
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- หลอดฟลูออเรสเซนต๑แบบผอม ขนาด 18 วัตต๑ และ 36 วัตต๑ มีความสวํางเทํากับ หลอด 20
วัตต๑ และ 40 วัตต๑แตํประหยัดไฟกวํา และสามารถใช๎แทนกันได๎ โดยไมํต๎องเปลี่ยนบัลลาสต๑
และสตาร๑ทเตอร๑
- หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต๑มี 2 ชนิด คือ ชนิดมีบัลลาสต๑ภายใน สามารถใช๎แทนหลอด
กลมแบบเกลียวได๎ สํวนหลอดที่มีบัลลาสต๑ภายนอก จะมีขาเสียบเพื่อตํอกับตัวบัลลาสต๑ที่อยูํ
ภายนอก
พัดลม

เตารีด

วิธีการใช๎พดั ลมให๎ประหยัดและปลอดภัย
- เปิดความเร็วลมพอควร
- เปิดเฉพาะเวลาใช๎งาน
- ควรเปิดหน๎าตํางใช๎ลมธรรมชาติแทนถ๎าทําได๎
พัดลม

วิธีการใช๎เครื่องทาน้าอุํนให๎ประหยัดและปลอดภัย
เตารีดเป็นเครือ่ งใช๎ไฟฟฺาประเภทให๎ความร๎อน ซึ่งในการ
รีดแตํละครั้งจะกินไฟมาก ดังนัน้ จึงควรรู๎จดั วิธีใช๎อยํางประหยัด
และปลอดภัย ดังนี้
- กํอนอื่นควรตรวจสอบดูวําเตารีดอยูํในสภาพพร๎อมที่จะ
ใช้งานหรือไมํ เชํน สาย ตัวเครื่อง เป็นต๎น
- ตั้งปุูมปรับความร๎อนให๎เหมาะสมกับชนิดของผ๎า
- อยําพรมน้าํ จนเปียกแฉะ
- ดึงเต๎าเสียบออกกํอนจะรีดเสร็จประมาณ 2-3 นาที แล๎ว
รีดตํอไปจนเสร็จ
- ควรพรมน้ําพอสมควร
- ถอดปลั๊กออกเมื่อไมํได๎ใช๎
- ควรรีดผ๎าคราวละมากๆ ติดตํอกันจนเสร็จ
- ควรเริ่มรีดผ๎าบาง ๆ กํอน ขณะเตารีดยังไมํรอ๎ น
- ควรดึงปลั๊กออกกํอนรีดเสร็จเพราะยังร๎อนอีกนาน
- ควรซักและตากผ๎าโดยไมํต๎องบิด จะทําให๎รีดงํายขึน้
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เครื่องเป่าผม
วิธีการใช๎เครื่องเป่ าผมให๎ประหยัดและปลอดภัย
- เช็ดผมกํอนใช๎เครื่อง เพื่อประหยัดเวลาและพลังงาน
- ควรขยี้และสางผมไปด๎วยขณะเปูา

เครื่องเป่าผม
เครื่องดูดฝุ่น
วิธีการใช๎เครื่องดูดฝุ่ นให๎ประหยัดและปลอดภัย
- ควรเอาฝุูนในถุงทิ้งทุกครั้งที่ใช๎แล๎วจะได๎มีแรงดูดดี
ไมํเปลืองไฟ

เครื่องดูดฝุ่น
ตู๎เย็น ตู๎แชํ

ตู้เย็น ตู้แช่
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วิธีการใช๎ต้เู ย็น ตู้แช่ให๎ประหยัดและปลอดภัย
- ตั้งอุณหภูมิให๎พอเหมาะ
- ไมํนําของร๎อนใสํตู๎เย็น
- ปิดประตูตู๎เย็นทันที หลังนําของเข๎าและออก
- ปิดประตูตู๎เย็นให๎สนิท
- หากยางขอบประตูรั่วให๎รีบแก๎ไข
- เลือกตู๎เย็นหรือตู๎แชํชนิดมีประสิทธิภาพสูง
- ควรใช๎ตู๎เย็นขนาดเหมาะกับครอบครัว
- ควรตั้งตู๎เย็นให๎หาํ งจากแหลํงความร๎อน ให๎หลังตู๎
หํางจากฝาเกิน 15 เซ็นติเมตร เพื่อระบายความร๎อนได๎สะดวก ไมํเปลืองไฟฟฺา
- ควรหมั่นทําความสะอาดแผงระบายความร๎อน
- ควรเก็บเฉพาะอาหารเทําที่จาํ เป็น
การเลือกซื้อตู๎เย็นและตู๎แชํ มีคาแนะนาให๎ทํานพิจารณากํอนซื้อ ดังนี้
- เลือกขนาดให๎พอเหมาะกับความต๎องการของครอบครัว
- ตู๎เย็นแบบประตูเดียวกินไฟน๎อยกวําแบบ 2 ประตู
- ควรวางตู๎เย็นให๎อากาศถํายเทได๎สะดวก
- ตั้งสวิตช๑ควบคุมอุณหภูมิให๎เหมาะกับจํานวนของที่ใสํ
- อยําเปิดตู๎เย็นทิ้งไว๎นาน ๆ และอยํานําของร๎อนมาแชํ
- หมัน่ ละลายน้าํ แข็งเมื่อเห็นวําน้ําแข็งเกาะหนามาก

หม๎อหุงข๎าวไฟฟ้า
วิธีการใช๎หม๎อหุงข๎าวไฟฟ้าให๎ประหยัดและปลอดภัย
- ควรหุงข๎าวให๎พอดีกับจํานวนผู๎รับประทาน
- ควรถอดเต๎าเสียบออกเมือ่ ข๎าวสุกแล๎ว
- อยําทําให๎กน๎ หม๎อตัวในเกิดรอยบุบ จะทําให๎ข๎าวสุกช๎า
- หมั่นตรวจบริเวณแทํนความร๎อนในหม๎อ อยําให๎เม็ดข๎าว
หม้อหุงข้างไฟฟ้า
เกาะติด จะทําให๎ขําวสุกช๎าและเปลืองไฟ
- ใช๎ขนาดหม๎อหุงข๎าวที่เหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว
- ควรดึงปลั๊กออกเมื่อข๎าวสุกพอแล๎ว ปัจจุบันหม๎อหุงข๎าวไฟฟฺามีใช๎กันมาก หม๎อต๎มน้ํา
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หม๎อต๎มกาแฟ
วิธีการใช๎เครื่องต้มกาแฟให๎ประหยัดและปลอดภัย
- ใสํน�ําให๎มีปริมาณพอควร
- ควรปิดฝาให๎สนิทขณะต๎ม
- ควรปิดสวิตช๑ทันทีเมื่อน๎ําเดือด
หม้อต้มกาแฟ
เครื่องสูบน้า
วิธีการใช๎เครื่องสูบนํ�าให๎ประหยัดและปลอดภัย
- ควรติดตั้งอุปกรณ๑อัตโนมัติควบคุมระดับน้ําในถังและ
หมันปรั
� บตั้งให๎ถูกต๎องเสมอ
- ติดตั้งทํอน้ําให๎มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปัม้
- ควรตรวจแก๎ไขจุดรั่วในระบบน้ํา
- ควรใช๎น้ําอยํางประหยัด
- ควรติดตั้งถังเก็บน้ําในตําแหนํงที่ไมํสูงเกินไป
เครื่องสูบน้า
ข๎อแนะนาพิเศษในการใช๎
เครื่องสูบน้ําเป็นอุปกรณ๑ไฟฟฺาที่อํานวยความสะดวกอยํางยิ่งซึ่งใช๎มอเตอร๑ไฟฟฺาในการสูบน้ําไป
ยังถังเก็บหรือเพื่อนําไปใช๎ประโยชน๑ ซึ่งมีวิธีการใช๎อยํางประหยัดดังนี้
- ควรติดตั้งอุปกรณ๑อัตโนมัติควบคุมระดับน้ําในถังเก็บ และดูแลรักษาให๎ทํางานได๎อยูํเสมอ
- ตรวจสอบรอยรั่วตามข๎อตํอตําง ๆ หากพบควรรีบซํอมแซมแก๎ไขโดยเร็ว
- หากตัวถังเก็บน้ําไมํมีอุปกรณ๑อัตโนมัติควบคุมระดับน้ํา ควรดูแลอยําให๎นา้ํ ล๎นถัง
- เครื่องสูบน้ําแบบใช๎สายพานต๎องตรวจสอบไมํให๎หยํอนหรือตึงเกินไป
เครื่องซักผ๎า
วิธีการใช๎เครื่องซักผ้าให๎ประหยัดและปลอดภัย
- ควรใสํผ๎าแตํพอเหมาะ ไมํนอ๎ ยเกินไป และไมํมากจนเกินกําลัง
เครื่อง
- ควรใช๎น้ําเย็นซักผ๎า สํวนน้ําร๎อนให๎ใช๎เฉพาะกรณีรอยเปือ้ น
ไขมันมาก
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วิธีใช๎เครื่องซักผ๎าให๎ประหยัดไฟฟ้าควรปฏิบัติดังนี้
- ควรใสํผ๎าทีจ่ ะซักตามคําแนะนําของแตํละเครื่อง
- หากมีผ๎าต๎องซัก 1-2 ชิ้น ควรซักด๎วยมือ
- หากมีแสงแดดไมํควรใช๎เครื่องอบแห๎ง ควรจะนําเสื้อผ๎าที่ซักเสร็จมาตากแดด
มอเตอร์ไฟฟ้า
วิวิธธีกีการใช้
ประหยั
ดและปลอดภั
ารใช๎เเครื
ครื่อ่องมอเตอร์
งทาน้าอุํนไฟฟ้
ให๎ปาให้
ระหยั
ดและปลอดภั
ย ย
- ควรตรวจสอบแก๎ไข และอัดจารบีตามวาระ
- ปรับปรุงสายพานมอเตอร๑ เชํน ปรับความตึงสายพาน
เปลี่ยนสายพานใหมํ
- พิจารณาเปลี่ยนระบบควบคุมความเร็วของมอเตอร๑เป็น
ระบบอีเล็กทรอนิกส๑

มอเตอร์ไฟฟ้า

เตาอบ เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ
วิธีการใช๎เตาอบ เตาไฟฟ้ า ไมโครเวฟให๎ประหยัดและปลอดภัย
เครื่องใช๎ไฟฟฺาประเภทนี้ ใช๎ความร๎อนมาทําให๎อาหารสุก หากให๎ความร๎อนสูญเสียไปโดยการใช๎
ไมํถูกวิธี ทําให๎อาหารสุกช๎าลง กินกระแสไฟเพิม่ ขึ้นจึงมีขอ๎ แนะนําการใช๎เครือ่ งใช๎ไฟฟฺาประเภทนี้อยําง
ประหยัดคือ
- ควรเตรียมเครื่องปรุงในการประกอบอาหารให๎พร๎อมกํอนใช๎เตา
- ควรใช๎ภาชนะก๎นแบนและเป็นโลหะจะทําให๎รับความร๎อน จากเตาได๎ดี
- ในการหุงต๎มอาหารควรใสํนน�้๎ําำให๎พอดีกับจํานวนอาหาร
- ในระหวํางอบอาหารอยําเปิดตู๎อบบํอย ๆ
- ถอดเต๎าเสียบทันทีเมือ่ ปรุงอาหารเสร็จเรียบร๎อย
- ควรหรี่ไฟและปิดฝาหม๎อในกรณีที่ต๎องเคี่ยว
- ควรเตรียมเครื่องปรุงให๎พร๎อมกํอนใช๎เตา
- ควรใช๎เตาชนิดมองไมํเห็นขดลวดซึง่ ไมํเสียความร๎อน สูญเปลํามาก และปลอดภัยกวํา
- ควรใช๎พาหนะก๎นแบนขนาดพืน้ ที่กน๎ เหมาะกับพื้นที่หน๎าเตา
- ควรปิดฝาภาชนะให๎สนิทขณะตั้งเตา

หม้ออบ
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เครื่องทาน้าอุํน
วิธีการใช๎เครื่องทาน้าอุํนให๎ประหยัดและ
ปลอดภัย
- ปรับปุูมความร๎อนให๎เหมาะสมกับรํางกาย
- ปิดวาล๑วทันทีเมื่อไมํใช๎งาน
- หากมีรอยรั่วควรรีบทําการแก๎ไขทันที
- ตํอสายลงดินในจุดที่จัดไว๎ให๎ของเครื่องทําน้าํ อุํน
- ปิดสวิชต๑ไฟฟฺาของเครื่องทําน้ําอุํนเมื่อไมํใช๎
- ปฏิบัติตามคําแนะนําที่แนบมากับเครื่อง
- ใช๎เครือ่ งขนาดพอสมควร
- ปรับปรุงความร๎อนไมํให๎ร๎อนเกินความจําเป็น
- ปิดก๏อกทุกครั้งเมื่อไมํใช๎งาน
- ในฤดูรอ๎ นไมํจําเป็นต๎องใช๎นา้ํ ร๎อน หรือน้ําอุํน
- ควรใช๎น้ําอุํนทีไ่ ด๎ความร๎อนจากแสงอาทิตย๑

เครื่องทาน้าอุ่น

เครื่องปรับอากาศ
วิธีการใช๎เครื่องปรับอากาศให๎ประหยัดและ
ปลอดภัย
- ปิดเครือ่ งทุกครั้งเมื่อไมํอยูํ
- ปิดประตูหน๎าตํางและผ๎ามํานกันความร๎อนจาก
ภายนอก
- ตั้งอุณหภูมไิ มํควรต่ํากวํา 26 องศาเซลเซียส
- ควรใช๎เครือ่ งขนาดเหมาะสมกับขนาดห๎อง
- ควรเลือกเครือ่ งปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
เครื่องปรับอากาศ
- ควรติดตั้งเครื่องระดับสูงพอเหมาะ และให๎
อากาศร๎อนระบายออกด๎านหลังเครื่องได๎สะดวก
- ควรบุผนังห๎อง และหลังคาด๎วยฉนวนกันความร๎อน
- ควรบํารุงรักษาเครือ่ งให๎มีสภาพดีตลอดเวลา
- ควรหมั่นทําความสะอาดแผํนกรองอากาศ และแผงระบายความร๎อน
- ในฤดูหนาวขณะที่อากาศไมํร๎อนมากเกินไป ไมํควรเปิดเครื่องปรับอากาศ
- ปิดประตู หน๎าตํางให๎มิดชิดไมํให๎ความเย็นรั่วไหล
- พิจารณาติดตั้งบังแสงหรือกันแดด เพื่อลดภาระการทํางานของเครื่อง
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การใช๎เครื่องปรับอากาศให๎มีความเย็นที่สบายตํอรํางกาย จะประหยัดคําไฟฟ้าอยํางได๎ผล
ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้
- ควรเลือกใช๎ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของห๎อง
- ควรใช๎ผ๎ามํานกัน้ ประตูหน๎าตําง เพือ่ ปฺองกันความร๎อนจากภายนอก
- ตั้งปุูมปรับอุณหภูมิให๎เหมาะสมตํอรํางกาย )ประมาณ 26 องศาเซลเซียส(
- หมั่นทําความสะอาดแผํนกรองอากาศ
- ปฏิบัติตามคําแนะนําที่แนบมากับเครื่องปรับอากาศ
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 6 การพึ่งตนเอง
แผนการจัดกิจกรรมที่ 28 การอยูํคํายพักแรม

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 บอกสถานทีท่ ี่เหมาะสมในการตั้งคํายพักแรมได๎
1.2 สามารถสร๎างที่พักแรมชั่วคราวได๎
1.3 สามารถปรุงอาหารแบบชาวปูา 2 อยําง สําหรับ 2 คนได๎
2. เนื้อหา
2.1 การเลือกที่ตงั้ คํายพักแรม
2.2 การสร๎างทีพ่ ักแรมชั่วคราว
2.3 การปรุงอาหารแบบชาวปูา
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 แผนภูมิเพลง เกม
3.2 เกม
3.3 ใบความรู๎
3.4 กระดาษฟลิปชาร๑ท ปากกาเครื่องเขียน ไม๎บรรทัด
3.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4. กิจกรรม
4.1 พิธีเปิดประชุมกอง )ชักธงขึ้น สวดมนต๑ สงบนิ่ง ตรวจ แยก(
4.2 เพลงหรือเกม
4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎
1( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสือศึกษาใบความรู๎และนําสนทนาถึงการอยูคํ ํายพักแรม แล๎ว
รํวมกันอภิปรายถึงสถานที่ที่เหมาะสมในการตัง้ คํายพักแรม
2( ผู๎กํากับลูกเสือให๎ลกู เสือเรียนจากระบบฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 ที่พกั แรมแบบชั่วคราว
ฐานที่ 2 การปิ้ง ยําง เผา
ฐานที่ 3 หุงข๎าวด๎วยกระบอกไม๎ไผํ
ฐานที่ 4 การทํารายการอาหารสําหรับการอยูคํ าํ ยพักแรม
3( ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมสรุปความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎เรียนรูจ๎ ากฐาน
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4( ผู๎กํากับลูกเสือนัดหมาย การไปอยูํคํายพักแรม โดยพิจารณาเลือกที่ตั้งคํายพักแรม และ
พักค๎างคืนชั่วคราว พร๎อมทั้งปรุงอาหารแบบชาวปูา 2 อยําง สําหรับ 2 คน โดยทําในวันหยุดทีเ่ หมาะสม
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน๑
4.5 พิธีปิดประชุมกอง )นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก(
5. การประเมินผล
5.1 สังเกต ความสนใจและการเข๎ารํวมกิจกรรม
5.2 ทดสอบ การสร๎างทีพ่ ักแรมชั่วคราวและการปรุงอาหารชาวปูา เมื่อไปอยูํคาํ ยพักแรม
6. คุณธรรม
1. ความพอเพียง
2. ความรับผิดชอบ
3. อุดมการณ๑คุณธรรม

เพลง

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 28
รื่นเริงทํองไพร
รื่นเริง ทัศนาจร
ลูกเสือตํางพากเพียร
พวกหมูํเราเพลิน
ตั้งคํายแดนไพร

พักผํอนวันหยุดเรียน
ชีวิตวัยเรียน เรียนไป
มุํงหน๎า เผชิญเดินไกล
ตั้งใจเริงรําฮาเฮ

เกม
ลอดอุโมงค์
แบํงลูกเสือออกเป็นหมูํ ยืนเข๎าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส๎นเริ่มการเลํน ให๎ลูกเสือคนแรกของแตํละ
หมูํไปแตะเส๎นกลับตัว ซึ่งอยูํหํางจากเส๎นเริ่ม ประมาณ 20 เมตร แล๎ววิ่งกลับมาที่เส๎นเริ่ม เมื่อถึงหมูํ
ของตัวเองให๎คุกเขําลงแล๎วคลานไปในระหวํางขาของหมูํตนเอง เมื่อพ๎นแล๎วรีบยืนและยกมือขึ้น ลูกเสือ
คนตํอไปก็ออกวิ่งไปที่เส๎นกลับตัวทันที แล๎วทําเหมือนคนที่ 1 จนครบคนในหมูํ การตัดสิน
การตัดสิน หมูํใดทําครบทุกคนกํอนเป็นผู๎ชนะ
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ใบความรู๎

การทาที่พักสาหรับพักแรม
1. การทาที่พักแรมชั่วคราว
การเดินทางไกลและไปอยูคํ ํายพักแรม จําเป็นจะต๎องมีเต็นท๑)กระโจม( สําหรับกางนอน โดยปกติ
จะใช๎เต็นท๑เดี่ยวซึง่ ประกอบด๎วยผ๎า 2 ผืน มีกระดุมติดเพื่อตํอเป็นผืนเดียวกันได๎ เต็นท๑นี้นอนได๎ 2 คน
เป็นที่รู๎จักกันวําเป็นเต็นท๑บคุ คล 2 คน หรือกระโจม 5 ชาย ซึ่งมีสํวนประกอบสําคัญ คือ
1. ผ๎ากระโจม 2 ผืน )กว๎างยาวผืนละ 1.44 x 1.22 เมตร(
2. เสากระโจม 2 ต๎น ต๎นละ 3 ทํอน )ตํอเข๎าด๎วยกัน(
3. เชือกรั้ง 2 เส๎น )รั้งหัว รั้งท๎าย(
4. สมอบก 10 ตัว )ใช๎ตอกกับพืน้ เพื่อผูกเชือกดึงผ๎าเต็นท๑(
วิธีการกางเต็นท์
การกางเต็นท๑ถือความรวดเร็ว ควรกางให๎เสร็จภายในเวลาไมํเกิน 10 นาที ควรเลือกสถานที่กาง
กระโจมในที่ดอนและแห๎ง หันด๎านข๎างขวางทิศทางลม ตอกหมุด )สมอบก( ทุกตัวให๎แนํน ขุดรํองระบาย
นํ�ารอบกระโจม ให๎ปลายรํองน๎ําไหลลงสูํที่ตํา และปรับพื้นที่ให๎เรียบให๎แนํน การกางเต็นท๑ปฏิบัติดังนี้
1. ตั้งเสาหลักทั้งสองต๎น
2. ติดกระดุมผ๎ากระโจม 2 ผืนเข๎าด๎วยกัน
3. ผูกเชือกรั้งหัวท๎ายเต็นท๑เข๎ากับสมอบก ดึงให๎ตึง
การทาเต็นท์เพื่อกันน้า
การทําเต็นท๑ให๎สามารถกันน้ําได๎ มีวิธีทําที่งํายที่สุด คือ วางผ๎าเต็นท๑ไว๎บนโต๏ะ แล๎วใช๎พาราฟิน
หรือขี้ผึ้งถูสํวนผิวนอกให๎ทั่ว จากนั้นใช๎เตารีดที่อุณหภูมิปานกลางรีดทับบนผิวที่ทาไว๎ เพื่อให๎ขี้ผึ้งละลาย
ไหลซึมทับเส๎นด๎ายทุกเส๎นที่ประกอบขึ้นเป็นผ๎า
2. การดัดแปลงวัตถุทาเป็นที่พักชั่วคราวหรือที่พักฉุกเฉิน
บางครั้งถึงแม๎จะได๎เตรียมการปฺองกันไว๎ลํวงหน๎าแล๎ว แตํสถานการณ๑ที่ไมํคาดคิดอาจเกิดขึ้นได๎
และทําให๎จําเป็นต๎องสร๎างที่พักฉุกเฉินขึ้นอยํางรีบเรํง เชํน เกิดหลงทาง หรือมีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
หรือมีสภาพอากาศเลวร๎ายเกิดขึ้น หรือเส๎นทางที่กลับถูกตัดขาดเนื่องด๎วยน้ําทํวมกะทันหัน เป็นต๎น ใน
การพักแรมในชํวงระยะเวลาสั้นๆ ในสถานการณ๑ดังกลําวนั้น ลูกเสือสามารถดัดแปลงธรรมชาติ ภูมิ
ประเทศ หรือวัสดุที่อยูํในท๎องถิ่นจัดสร๎างเป็นที่พักชั่วคราวได๎ โดย
1. นําผ๎าหํมหรือผ๎าขาวม๎าใช๎ตัดแปลงเป็นหลังคาที่พัก หรือทําเป็นลักษณะคล๎ายเต็นท๑ โดยใช๎
พลองหรือกิ่งไม๎เป็นสํวนประกอบ
2. นําซังข๎าว ใบไม๎ ใบหญ๎า มาใช๎ทําเป็นหลังคาเพิงพักกันแดดและกันลม โดยใช๎ไม๎พลอง กิ่งไม๎
เชือก เป็นสํวนประกอบทําเป็นรูปเพิงพัก
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3. บริเวณที่อยูํระหวํางต๎นไม๎ลอ๎ มรอบ เชํน ต๎นไผํที่มีทิศทางเข๎าออกเฉพาะ สามารถปัด กวาด
ตบแตํงดัดแปลงเป็นที่พักได๎
4. บริเวณเพิงพักหรือถ้ําที่อากาศถํายเทได๎สะดวก ดัดแปลงเป็นที่พักกันแดด กันลม กันฝน และ
ใช๎เป็นที่พักแรมได๎
3. การจัดคํายพักแรม
กํอนที่จะไปตั้งคํายพักแรมนั้น ควรจะได๎มีการศึกษาลักษณะพื้นที่ภูมิประเทศให๎ดีเสียกํอน โดย
พิจารณาความเหมาะสมจากสิ่งตํอไปนี้
1. อยูํบนที่สูง หรือเชิงเขา เวลาฝนตกมีทางระบายน้ําออกอยํางรวดเร็ว ทําให๎ไมํมีน้ําขังใน
บริเวณคําย หรือมิฉะนั้นควรตั้งคํายบริเวณที่เนื้อดินเป็นดินปนทราย เพื่อให๎น้ําดูดซึมได๎โดยรวดเร็ว
2. ไมํควรอยูํใกล๎สถานที่ที่มีคนพลุกพลําน เชํน สถานที่ตากอากาศ
3. ไมํควรอยูํใกล๎ถนนหรือทางรถไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได๎
4. ไมํควรอยูํใกล๎ต๎นไม๎ใหญํ เพราะเมื่อเกิดลมพายุอาจหักโคํนลงมาทําให๎เกิดอันตรายได๎
5. สถานที่ตั้งคําย ควรมีน้ําดื่มน้ําใช๎เพียงพอ แตํไมํค วรอยูํใกล๎แมํน้ํา ลําคลอง หนองหรือบึง
เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับลูกเสือได๎
6. สถานที่ตั้งคําย ไมํควรอยูํไกลจากตลาดมากนัก ทั้งนี้เพื่อสะดวกแกํการไปซื้อกับข๎าว และไมํ
ควรอยูํไกลจากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลมากนัก เพื่อวําเมื่อเกิดการเจ็บปูวยหรือเกิดอุบัติเหตุ
ร๎ายแรง จะได๎ชํวยเหลือได๎ทันทํวงที
7. ควรอยูํในสถานที่ที่ปลอดภัยจากผู๎กํอการร๎าย
4. การอยูํคํายพักแรม
การพักแรม กระทําภายหลังจากการเดินทางมาแล๎ว เพื่อให๎ลูกเสือได๎พักผํอนหลับนอน โดยการ
กางเต็นท๑ หรือกางกระโจม หรือสร๎างที่กําบังชั่วคราวขึ้น การอยูํคํายพักแรมนี้ ลูกเสือจะต๎องเตรียม
เสบียง อุปกรณ๑หุ งหาอาหาร อุปกรณ๑สําหรับสร๎างที่พักแรม อุปกรณ๑ท่ี จําเป็นอื่นๆ ตลอดจนของใช๎
สํวนตัวไปด๎วย อีกทั้งต๎องสร๎างเครื่องใช๎ขึ้นในขณะอยูํคํายพักแรม การอยูํคํายพักแรมจะให๎ประโยชน๑
หลายประการ เชํน
1. ได๎ออกกําลังกาย
2. ทําให๎เกิดความเพลิดเพลิน
3. ปลูกฝังความสามัคคีในหมูํคณะ
4. ได๎เห็นขนบธรรมเนียมประเพณีของท๎องถิ่น
5. ได๎ศึกษาธรรมชาติ
6. เป็นการทดสอบความอดทน
7. เป็นการฝึกระเบียบวินัย
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อาหารที่ควรนาไปอยูํคํายพักแรม
เนื่องจากลูกเสือต๎องมีการเดินทางไกลเพื่อไปอยูํคํายพักแรม สถานที่ตั้งคํายสํวนใหญํอยูํตาม
ชนบท ซึ่งมักหาเครื่องประกอบอาหารยาก หากลูกเสือจะนําติดตัวไปด๎วยก็เป็นภาระที่ยุํงยาก ฉะนั้น
ลูกเสือควรเลือกอาหารที่ประกอบไมํยุํงยากนัก เชํน ใช๎เผา นึ่ง ปิ้ง ยําง อาหารที่นําติดตัวไปด๎วยควร
เป็นอาหารแห๎ง เป็นต๎นวํา ไขํเค็ม เนื้อแห๎ง ปลาแห๎ง กุ๎งแห๎ง น้ําพริกเผา กุนเชียง ถั่วลิสง หมูหรือไกํรวน
แห๎ง หรืออาหารกระป๋อง ขนมปังกรอบ นมข๎นหวาน นอกจากนี้อาจต๎องเตรียมอาหารที่ใช๎เป็นเครื่อง
ประกอบอาหาร เชํน หอม กระเทียม พริกชี้ฟฺา มะนาว พริกไทย เกลือ น้ําตาล ไปด๎วย

5. การเตรียมตัวเดินทางไปอยูํคํายพักแรม
เมื่อทราบวําจะมีการเดินทางไกลในวันรุํงขึ้นเพื่อไปอยูํคํายพักแรม ลูกเสือจะต๎องเตรียมของใช๎ให๎
เรียบร๎อยในตอนเย็น หรือกํอนกําหนดการเดินทางให๎เรียบร๎อย ของใช๎ที่ต๎องเตรียมไปอยูํคํายพักแรมที่
สําคัญมีดังนี้
1. เครื่องแบบลูกเสือและเครือ่ งประกอบเครื่องแบบ
2. สมุดบันทึกการเดินทาง และดินสอ
3. กระติกน้ํา
4. ยาประจําตัว
5. ไฟฉาย
6. เต็นท๑ประจําตัว ผ๎าหํมนอน ผ๎าปูที่นอน
7. ไม๎พลองลูกเสือ
8. ของใช๎ประจําตัว เชํน แปรงสีฟนั ยาสีฟัน สบูํ หวี กระจกเล็กๆ ชุดลําลอง ผ๎าขาวม๎า ถุงเท๎า
9. ของใช๎อื่นๆ เชํน จาน ช๎อน ส๎อม ถ๎วย แก๎วน้ํา เข็มเย็บผ๎า ด๎ายเย็บผ๎า เข็มกลัดซํ อนปลาย เชือก
ผูกเงื่อน เชือกสําหรับผูกมัดของเล็กๆ และหากเป็นฤดูฝนควรเตรียมเสื้อกันฝนไปด๎วย
10. กล๎องถํายรูป )ถ๎ามี(
อยํางไรก็ตามกํอนบรรจุของใช๎ลงหีบหํอ ควรตรวจดูเครื่องมือเครื่องใช๎ตํางๆ จะต๎องนําไปวํา
เรียบร๎อย ไมํให๎เป็นอุปสรรคตํอการเดินทาง

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์

เสียงหึ่งๆ ของผึ้ง

ทําไมเวลาผึ้งบินจึงมีเสียงหึ่งๆ อยูํด๎วย เป็นเสียงร๎องของผึ้งใชํหรือไมํ ุ..?....เสียงหึ่งๆ ของผึ้งที่
เราได๎ยิ น ไมํใชํ เสียงร๎ องของมั น แตํเป็นเสียงที่เกิดจากการสั่ นสะเทื อนขณะกระพือปี ก ซึ่งมีอั ตราเร็ ว
มากกวํา 200 ครั้ งตํ อวิ นาที ผึ้ งไมํมี หู แตํ พวกมันรับรู๎เสี ยงได๎ ด๎วยการใช๎หนวดหรือขาของมันสัมผั ส
แรงสั่นสะเทือนผึ้งจะกระพือปีกสํงเสียงหึ่งๆ ตอนไหนบ๎าง ?
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- เวลาหนาวจัด เพื่ อปรั บอุณ หภู มิภ ายในรวงผึ้ ง โดยผึ้ งจะเกาะกันเป็นกลุํม ใหญํ ในรัง เว๎ น
ชํองวํางไว๎ให๎ผึ้งจํานวนหนึ่งผลัด กันเข๎าไปกระพือปีกอยํางรวดเร็วเพื่อให๎เกิดความร๎อน สร๎าง
ความอบอุํนให๎แกํตัวอํอนของมัน
- สํวนในฤดูร๎อน ผึ้งจะกระจายตัวกันอยูํ และจะกระพือปีกพัดน้ําที่หามาให๎ระเหยเหมือนพัดลม
ปรับอากาศ ทําให๎อากาศในรังเย็นลง )การปรับอุณหภูมิในรังไมํพบในแมลงทั่วไป(
- ผึ้งทุกตัวจะกระพือปีกสํงเสียงหึ่งๆ หากมันถูกแหยํขณะอยูํในรังหรือถูกจับ
- เป็นเทคนิคเฉพาะของผึ้งที่จะนําเอาละอองเกสรจากดอกไม๎ที่มีโพรงเกสรเล็กมาก ไมํสามารถใช๎
วิธีโฉบเอามางํายๆ ได๎ มันจะโหนตัวจากดอกไม๎ โดยใช๎ขาทั้งหกเกาะโพรงเกสรไว๎ แล๎วทําการ
กระพือปีกจนเกิดการสั่นสะเทือนทําให๎ละอองเกสรตกลงมายังที่เก็บละอองเกสรบนตัวมัน
- ชํวยในการกระจายกลิ่นหอมของดอกไม๎ที่เหลําผึ้งงานพบ เพื่อนําผึ้งตัวอื่นๆ พบแหลํงอาหารนี้
- ขณะผึ้งนําน้ําหวานกลับสูํรัง มันจะกระพือปีกอยํางเร็วเพื่อให๎เกิดความร๎อนที่จะชํวยแปรสภาพ
น้ําหวานเป็นน้ําผึ้ง และเมื่อถึงรังผึ้งมันจะเกาะที่ปากรัง กระพือปีกระบายอากาศเพื่อให๎ได๎น้ําผึ้ง
ที่ดี
ที่มา 108 ซองคําถาม
เรื่องนี้สอนให๎รู๎วํา ธรรมชาติสร๎างสมดุลให๎สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต

152

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

145

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 7 พิธีการ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29 พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือเอก
และเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ

เวลา 1 ชั่วโมง

1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
เพื่อสร๎างความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
2. เนื้อหา
การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษและสายยงยศ
3. สื่อการเรียนรู๎
3.1 เครื่องหมายวิชาพิเศษ
3.2 สายยงยศ
4. กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือพร๎อมกันในห๎องประชุม
4.2 ผู๎กํากับลูกเสือเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะแดํพระรูป
รัชกาลที่ 6 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือถวายราชสดุดี
4.3 ผู๎กํากับลูกเสือกลําวถึงการได๎รับอนุมัตใิ ห๎มสี ิทธิประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
และสายยงยศ )ในกรณีลูกเสือผํานการทดสอบตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ( พร๎อมทัง้
ให๎โอวาทแกํลูกเสือ
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือและผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ มอบเครื่องหมายลูกเสือเอก เครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลูกเสือสามัญแกํลกู เสือทุกคน
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือและผู๎บังคับบัญชารํวมกันประดับสายยงยศให๎กับลูกเสือทุกคนที่มีสิทธิตาม
ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ
4.6 ผู๎กํากับลูกเสือแสดงความชื่นชมยินดีกับลูกเสือทุกคน และเชิญชวนลูกเสือสมัครเข๎าเป็น
ลูกเสือสามัญรุํนใหญํในโอกาสตํอไป
4.7 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือรํวมกันทบทวนคําปฏิญาณ
5. การประเมินผล
สังเกตความรู๎สึก ปีติ ยินดีของลูกเสือสามัญทุกนาย
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือเอก) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หนํวยที่ 8 ประเมินผล
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30 การประเมินผล
เวลา 2 ชั่วโมง
1. จุดประสงค์การเรียนรู๎
1.1 เพื่อให๎ลกู เสือเข๎าใจการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการผําน ไมํผํานกิจกรรม
1.2 เพื่อให๎ลกู เสือเข๎าใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสือได๎รับการพัฒนา
1.3 เตรียมความพร๎อมรับการประเมินตามวิธีการของผู๎กาํ กับกองลูกเสือ
2. เนื้อหา
2.1 เกณฑ๑การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต
3. สื่อการเรียนรู๎
1.3 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา
3.2 แบบประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมูํลกู เสือ
3.3 แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจําปีการศึกษา
4.3 ใบความรู๎
4. กิจกรรม
4.1 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู๎ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดเพื่อตัดสินการจบการศึกษา
4.2 ผู๎กํากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลูกเสือที่ได๎รับการเสริมสร๎างทักษะชีวิตผํานกิจกรรม
ลูกเสือ
4.3 ลูกเสือประเมินความพร๎อมของตนเองเพื่อรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในสํวนที่
ไมํมั่นใจ
4.4 ผู๎กํากับลูกเสือและลูกเสือกําหนดข๎อตกลงรํวมกันถึงชํวงเวลาการประเมิน
4.5 ผู๎กํากับลูกเสือนัดหมายและดําเนินการประเมิน
5. การประเมินผล
5.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ
5.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร๎อมของลูกเสือ
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 30
1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ผังกระบวนการประเมินผลลูกเสือ (Flow Chart)
ลูกเสือเรียนรู้จากกิจกรรม
ลูกเสือทักษะชีวิต

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

ผู้กากับประเมินผลเรียน
ของลูกเสือที่ร่วมกิจกรรม

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

- ซ่อมเสริม
- พัฒนาซ้า
ผ่าน

ตัดสินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์
รับเครื่องหมายชั้นลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ
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แบบประเมินตนเองของลูกเสือประจาปีการศึกษา.........................................
ชื่อ-สกุล........................................................ชั้น..............ประเภท
ลูกเสือุุุุุุุุุุุุุุุ.ุุ

ที่
1

2

3
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รายการที่รับการประเมิน

การประเมินตนเอง ข๎อคิดเห็น
เกณฑ์ที่
สถานศึกษา ครบ/ ไมํครบ/
การ
กาหนด
ผําน
ไมํผําน
พัฒนา

1. เข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ
1.1 รํวมกิจกรรมการฝึกอบรม
40 ชั่วโมง/ปี
1.2 รํวมกิจกรรมวันสําคัญ อยําง
น๎อย ๕ ครั้ง/ปี เชํน
- วันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแหํงชาติ
- วันคล๎ายวันสวรรคต
- วันชาติ
- วันแมํแหํงชาติ
- วันตํอต๎านยาเสพติดโลก
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑
อื่นๆ
- กิจกรรมวัฒนธรรม/ ประเพณี
1.3 เดินทางไกล/ อยูคํ ํายพักแรม
2. มีผลงานชิ้นงานจากการเรียนรู๎/
กิจกรรมลูกเสือ
2.1 ผลงานการบริการ
1 ครั้ง/ปี
2.2 ชิ้นงาน/ งานที่คดิ สร๎างสรรค๑
1 ครัง้ /ปี
2.3 อื่นๆ เชํน รายงานฯ
1 ครัง้ /ปี
3. มีความพร๎อมเข๎ารับการทดสอบ
เพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษตาม
ประเภทของลูกเสือ
3.1.............................................
3.2.............................................
3.3.............................................
3.4.............................................
ผํานและพร๎อม
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สรุปผลการประเมินตนเอง
 ฉันมั่นใจวําผํานแนํนอน
 ฉันยังไมํพร๎อมรับการประเมิน

 ฉันพอจะมีความพร๎อมรับประเมิน
 ต๎องการความชํวยเหลือจากผู๎กํากับลูกเสือ

แบบประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตของลูกเสือสาหรับผู๎กากับลูกเสือสามัญ
ชื่อลูกเสือ................................................... ลูกเสือ................. ชั้น................. ปีการศึกษา................
พฤติกรรมลูกเสือสามัญที่คาดหวัง
รายการประเมิน

ใชํ

ไมํใชํ

1. ลูกเสือมีทกั ษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง
2. เสือรํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑
3. ลูกเสือชํวยตนเองและครอบครัวได๎
4. ลูกเสือไมํมีปัญหาทันตสุขภาพ ไมํดมื่ น้ําอัดลม ขนมกรุบกรอบ
ไมํรับประทานขนมหวานเป็นประจํา
5. ลูกเสือรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑และไมํติดเกม
6. ลูกเสือประพฤติตนเหมาะสมกับเพศและวัยมีทักษะการสร๎าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารไมํก๎าวร๎าวรุนแรง
7. ลูกเสือแสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ รู๎จักแก๎ปัญหา หรือให๎ความ
ชํวยเหลือผูอ๎ ื่น
8. ลูกเสือมีนา้ํ หนักและสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน
สรุปแบบการประเมินตนเอง

มีทักษะชีวิต
พร๎อมเผชิญอยํางอยูํ
รอดปลอดภัย

จะมีทักษะชีวิตดี
แก๎ไขปรับปรุง
พฤติกรรม

ต๎องพัฒนาตนเอง
บางเรื่อง
จึงจะมีทกั ษะชีวิตที่ดี
)เสี่ยงนะเนี่ย(

ไมํแนํใจชีวิต
)มีปัญหาแล๎วนะ(

คูํมือสํคูง่มเสริ
และพั
ฒนากิ
จกรรมลู
ษะชีววิติตในสถานศึ
ในสถานศึ
ลูกเสืกอเสืโทอสามั
ชั้นญประถมศึ
กษาปี
ี่ 6
ือส่งมเสริ
มและพั
ฒนากิ
จกรรมลูกกเสืเสืออทัทักกษะชี
กษากษา
ประเภทลู
หลักสูตรลู
กเสือทเอก

150

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

157

เรื่องที่ฉันจะต๎องปรับปรุง
1(
............................................................................................................................................................
2(
............................................................................................................................................................
3(
............................................................................................................................................................
4(
............................................................................................................................................................

ใบความรู๎
ผลการผํานเกณฑ์
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ
1. การประเมินผลการเรียนรู๎ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 กํ าหนดให๎กิจกรรมลูกเสือเป็ น
กิจกรรมที่มุํงปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ๑เพื่อการอยูํรํวมกัน รู๎จักการเสียสละ บําเพ็ญประโยชน๑
แกํสังคมและดําเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ๎มกันปัญหาสังคมตาม
ชํวงวัยของลูกเสือ
การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต๎องเป็นไปตามข๎อบังคับของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติและสอดคล๎อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด๎วย
2. การประเมินผลการตัดสินการผํานกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชั่วโมงตํอปี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประเด็น/สิ่งที่
ต๎องประเมินดังนี้
2.1 เวลาในการเข๎ารํวมกิจกรรม ผู๎เรียนต๎องมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
2.2 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพ
ของตนและการทํางานกลุํม
2.3 ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู๎เรียน ที่ปรากฎจากการเรียนรู๎หรือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
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Flow chart ขั้นตอน
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู๎กิจกรรมลูกเสือ
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เกณฑ์การประเมิน
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม
2. การปฏิบัติกิจกรรม
3. ผลงาน / ชิ้นงาน
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ
ลูกเสือ

จัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามคู่มือการจัดกิจการลูกเสือที่
เสริมสร้างทักษะชีวิต

ประเมินผลการเรียนรู้

ผลการประเมิน
ผ่าน
สรุปผลการประเมิน/
ตัดสินผลการเรียนรู้

ไม่ผ่าน

ซ่อมเสริม
ผ่าน

รายงาน / สารสนเทศ

จัดพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ
ตามประเภทลูกเสือ
3. การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ
1) การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
)1.1( ตรวจสอบเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมของลูกเสือให๎เป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด
)1.2( ประเมินกิจกรรมการเรียนรู๎จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะ
ของผู๎เรียนตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เน๎นการมีสํวนรํวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม
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คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
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)1.3( ลู ก เสื อ ที่ มี เ วลาการเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม มี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมและผลงาน ชิ้ น งาน
คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนดเป็นผู๎ผํานการประเมินรายกิจกรรมและนําผลการประเมินไป
บันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน
)1.4( ลู ก เสื อ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ไมํ ผํ า นในเกณฑ๑ เ วลาการเข๎ า รํ วมกิ จ กรรม การปฏิ บั ติ
กิจกรรมและผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากําหนด ผู๎กํากับลูกเสือต๎องดําเนินการซํอม
เสริมและประเมินจนผําน ทั้งนี้ควรดําเนินการให๎เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว๎นมีเหตุสุดวิสัยให๎อยูํ
ในดุลพินิจของสถานศึกษา
2) การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อตัดสินควรได๎รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทางลูกเสือและ
จบการศึกษาเป็นการประเมินการผํานกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี/รายภาค เพื่อสรุปผลการผํานในแตํละ
กิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อสรุปผลการผํานในแตํละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเลื่อนชั้นระดับลูกเสือและ
ประมวลผลรวมในปีสุดท๎ายเพื่อการจบแตํละระดับการศึกษา โดยการดําเนินการดังกลําวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
2.1( กําหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบในการรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการเข๎ารํวมกิจกรรมลูกเสือของ
ลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา
2.2( ผู๎รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการรํวมกิจกรรมลูกเสือ ของลูกเสือเป็นรายบุคคล ราย
หมูํ ตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด
4. เกณฑ์การตัดสิน
1( กําหนดเกณฑ๑การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไว๎ 2 ระดับ คือ
ผําน และ ไมํผําน
2( เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม
ผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํว มกิจกรรมครบตามเกณฑ๑ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน
ชิ้นงาน คุณลักษณะตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด
ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมไมํครบตามเกณฑ๑ ไมํผํานการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน ชิ้นงาน คุณลักษณะไมํเป็นไปตามเกณฑ๑ที่สถานศึกษากําหนด
3( เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค
ผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ในกิจกรรมสําคัญตามหลักสูตรลูกเสือแตํ
ละประเภทกําหนด รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต
ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” ในกิจกรรมสําคัญที่หลักสูตรลูกเสือ
แตํละประเภทกําหนดและลูกเสือทักษะชีวิต
4( เกณฑ๑การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพื่อจบหลักสูตรลูกเสือแตํละประเภทเป็นราย
ชั้นปี
ผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผําน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
160

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

153

ไมํผําน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไมํผําน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น
)หมายเหตุ การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตํละกิจกรรม หรือเขียนรวมการ
ประเมินรวบยอดกิจกรรมลูกเสือที่มีพฤติกรรมตํอเนื่องหรือเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมรายปี(
เอกสารอ๎างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จํากัด. 2551.

2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ
2.1 ความสามารถทีค่ าดหวังให๎เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ
1( ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑
2( ความสามารถในการคิดสร๎างสรรค๑
3( ความสามารถในการเห็นใจผูอ๎ ื่น
4( เห็นคุณคําตนเอง
5( รับผิดชอบตํอสังคม
6( ความสามารถในการสือ่ สารเพื่อสร๎างสัมพันธภาพ
7( ความสามารถในการตัดสินใจ
8( ความสามารถในการจัดการแก๎ไขปัญหา
9( ความสามารถในการจัดการกับอารมณ๑
10( ความสามารถในการจัดการกับความเครียด
2.2 พฤติกรรมทีค่ าดหวังให๎เกิดขึ้นกับลูกเสือแตํละชั้นปี
1( ลูกเสือสํารอง
)1( มีทักษะในการสังเกตและจดจํา
)2( พึ่งตนเอง ดูแลตนเองได๎
)3( รู๎จักรักษาสิ่งแวดล๎อม
)4( ไมํเจ็บปูวยด๎วยโรคติดตํอตามฤดูกาล
)5( ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิด
)6( พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไมํกา๎ วร๎าวรุนแรง
)7( แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎
)8( ให๎ความชํวยเหลือเพือ่ นในภาวะวิกฤติ
2( ลูกเสือสามัญ
)1( มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ๎ง
)2( รํวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ด๎วยจิตอาสา
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)3( พึ่งตนเองและชํวยเหลือครอบครัว
)4( ไมํดื่มน้ําอัดลม
)5( ไมํรับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ
)6( ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
)7( รู๎จักพูดเชิงบวก ไมํพดู ก๎าวร๎าวรุนแรง
)8( มีความซือ่ สัตย๑ ไมํโกหก
)9( รู๎จักแก๎ปัญหาด๎วยสันติวิธี
)10( มีนา้ํ หนักสํวนสูงตามเกณฑ๑มาตรฐาน
3( ลูกเสือสามัญรุํนใหญํ
)1( มีทักษะในการทํากิจกรรมตามความสนใจ
)2( มีจิตอาสาทําประโยชน๑/ ไมํกํอความเดือดร๎อน ให๎กับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน
สังคม
)3( ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
)4( รํวมกิจกรรมสํงเสริมอนุรักษ๑ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย
)5( มีทักษะการคิดวิเคราะห๑ การยับยัง้ ไมํเป็นทาสของสื่อโฆษณา
)6( มีทักษะการใช๎ประโยชน๑จาก Internet
)7( มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร
)8( มีการออมหรือทําบัญชีรายรับ รายจํายของตนเองอยํางตํอเนื่อง
รอดพ้นและไมํเกิดอุบัติเหตุจากการใช๎ยานพาหนะ
)9( มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ๎
)10( ไมํเกี่ยวข๎องกับสิง่ เสพติดทุกประเภท
4( ลูกเสือวิสามัญ
)1( มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน๑ตํอตัวเอง/ สังคม
)2( มีจิตอาสาและบริการ
)3( รู๎วิธีปฺองกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสีย่ งทางเพศ
)4( ใช๎เวลากับสื่อ IT อยํางเหมาะสม ไมํเกิดความเสียหายตํอวิถีชีวิตปกติของตนเอง
)5( ไมํเกี่ยวข๎องกับสิ่งเสพติด
)6( มีคํานิยมด๎านสุขภาพอยํางเหมาะสม ไมํเกิดผลเสียหายตามมา
)7( มีคํานิยมด๎านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไมํเกิดผลเสียหายตามมา
)8( มีคํานิยมด๎านความงามที่เหมาะสม ไมํเกิดผลเสียหายตามมา
)9( ไมํมีพฤติกรรมก๎าวร๎าวและกํอเหตุรุนแรง
อ๎างอิงจาก
คูํมือการเทียบระดับ )Benchmarking( กิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 2558
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ภาคผนวก ก
แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต
ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวติ
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ที่จาํ เป็นตํอการปรับตัวในการเผชิญปัญหาตําง ๆ และ
สามารถดําเนินชีวิตทํามกลางสภาพสังคมทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร๎อมสําหรับการ
เผชิญปัญหาในอนาคต
องค์ ประกอบทัก ษะชีวิ ต มี 12 องค๑ ประกอบ จั ดเป็ น 6 คูํ โดยแบํ งตามพฤติกรรมการเรี ยนรู๎
3 ด๎าน ดังนี้

องค์
ประกอบทั
กษะชีว
ิต
6 คูํ 3 ด๎าน
hghjhgfgjjhgff
jhhgffdsdsds



ความตระหนัก
รู๎ในตน
ความเห็นใจ
ผู๎อื่น

ิตพิสัย

ความ
ภาคภูมิใจ
ในตัวเอง

การสร๎าง
สัมพันธภาพและ
การสื่อสาร

ความคิด
สร๎างสรรค์
พุทธิพิสัย

ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์
ความ
รับผิดชอบ
ตํอสังคม

การ
ตัดสินใจ
และแก๎ไข
ปัญหา

ทักษะพิสัย

การจัดการกับ
อารมณ์และ
ความเครียด

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต
1. ด๎านพุทธิพิสัย จัดไว๎ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค๑ประกอบรํวมและเป็นพืน้ ฐานของ
ทุกองค๑ประกอบ ได๎แกํ
- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ ประเมิน
ข๎อมูล ขําวสาร ปัญหา และสถานการณ๑ตําง ๆ รอบตัว
- ความคิดสร๎างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอยํางกว๎างขวางโดยไมํยึด
ติดอยูํในกรอบ และการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ
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2. ด๎านจิตพิสัย หรือ เจตคติ มี 2 คูํ คือ
คูํที่ 1 ความตระหนักรู๎ในตนเอง และ ความเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น
คูํที่ 2 เห็นคุณคํา/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบตํอสังคม
- ความตระหนักรู๎ในตนเอง เป็นความสามารถในการค๎นหาและเข๎าใจในจุดดีจุดด๎อย
ของตนเอง ยอมรับความแตกตํางของตนเองกับบุค คลอื่น ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
- ความเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น เป็นความสามารถในการเข๎าใจความรู๎สึกของผู๎อื่น เห็นอก
เห็นใจและยอมรับตัวตนของบุคคลอืน่ ที่แตกตํางกับเรา ไมํวําจะในแงํความสามารถ เพศ วัย อาชีพ ระดับ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท๎องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ
- เห็นคุ ณ คํา/ภูมิใจตนเอง เป็น การค๎ นพบ คุ ณสมบั ติเฉพาะตัวของตนเอง รู๎สึกวํ า
ตนเองมีคุณคํา เชํน เป็นคนมีน้ําใจ ซื่อสัตย๑ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด๎านตําง ๆ ของตนเอง
เชํน ด๎านสังคม ดนตรี กีฬา ศิลปะ การเรียน ฯลฯ
- ความรับผิดชอบตํอสังคม เป็นความรู๎สึกวําตนเองเป็นสํวนหนึ่งของสังคมและมีสํวน
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณคําตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะทําดีกับผู๎อื่นและ
สังคมสํวนรวมมากขึ้น จึงจัดเข๎าคูํกับความรับผิดชอบตํอสังคม
3. ด๎านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด๎วย 3 คูํ คือ
คูํที่ 1 การสือ่ สารและการสร๎างสัมพันธภาพ
คูํที่ 2 การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา
คูํที่ 3 การจัดการกับอารมณ๑และความเครียด
- ทักษะการการสื่อสารและการสร๎างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช๎คําพูด
และภาษาทําทาง เพือ่ สื่อสารความรู๎สึกนึกคิดของตนเอง และสามารถรับรู๎ความรู๎สึกนึกคิด ความต๎องการ
ของอีกฝูายหนึ่ง มีการตอบสนองอยํางเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอํ กัน
- ทักษะการตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา การตัดสินใจใช๎ในกรณีที่มีทางเลือกอยูํแล๎ว
จึงเริ่มต๎นด๎วยการวิเคราะห๑ขอ๎ ดีข๎อเสียของแตํละทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สดุ และนําไปปฏิบัติ สํวน
การแก๎ไขปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู๎ปญ
ั หาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือก
ได๎หลากหลาย วิเคราะห๑ข๎อดีข๎อเสียของแตํละทางเลือก ตัดสิ นใจเลือกทางเลือกในการแก๎ปัญหาที่
เหมาะสมที่สดุ และนําไปปฏิบัติ
- ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด เป็นความสามารถในการรับรู๎อารมณ๑
ตนเอง ประเมินและรู๎เทําทันวําอารมณ๑จะมีอทิ ธิพลตํอพฤติกรรมของตนอยํางไร และเลือกใช๎วิธีจัดการ
กับอารมณ๑ที่เกิดขึน้ ได๎อยํางเหมาะสม สํวนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู๎ระดับ
ความเครียดของตนเอง รู๎สาเหตุ หาทางแก๎ไข และมีวิธีผํอนคลายความเครียดของตนเองอยํางเหมาะสม
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ความแตกตํางระหวํางทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ

ทั ก ษะชี วิ ต ทั่ ว ไป เป็ น การสร๎ า งภู มิ คุ๎ ม กั น ทางสั ง คม สํ า หรั บ ปั ญ หาทั่ ว ๆ ไปใน
ชีวิตประจําวัน ด๎วยทักษะชีวิต 12 องค๑ประกอบ ให๎กับเด็กทุกคน
ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกต๑ใช๎ทักษะชีวิต 12 องค๑ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การปฺองกันปัญหาเฉพาะเรื่องสําหรับเด็กกลุํมเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
รองรับ

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน
เมื่อแบํงเยาวชนออกเป็น 3 กลุํม คือเด็กปกติ เด็กกลุํมเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ
ชีวิตจะเป็นกลยุทธ๑สําคัญในการสํงเสริมภูมิคุ๎มกันทางสังคม ให๎กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน สําหรับเด็ก
กลุํมเสี่ยงต๎องมีการสอนทักษะชีวิตเฉพาะในแตํละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
รองรับ สํวนเด็กที่มีปัญหาแล๎วใช๎การดูแลใกล๎ชิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี
ระบบสํงตํอยังวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข๎อง
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ตัวอยํางทักษะชีวิตเฉพาะ
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ความแตกตํางระหวํางทักษะชีวิต และทักษะการดารงชีวิต

ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด๎วย ความรู๎ เจตคติ
และทักษะ ที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตทํามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน และ
เตรียมพร๎อมสําหรับการเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คูํ 12 องค๑ประกอบ
ทักษะการดารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใช๎ในกิจวัตรประจําวัน ในเรื่องพื้นฐานของ
ชีวิต มักเป็นทักษะทางกายภาพ เชํน อาบนํ�า แตํงตัว ซักเสื้อผ๎า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วํายนํ�า ผูกเงื่อน
เชือก การจัดกระเป๋าเดินทาง การใช๎แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ
ความเชื่อมโยงระหวํางทักษะชีวิต และทักษะการดารงชีวิต
ทักษะชีวิตและทักษะการดํารงชีวิต มักถูกใช๎ผสมผสาน เชือ่ มโยงกัน ทั้งในกิจวัตรประจําวัน
ปกติ และในสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมํแยกสํวน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวชํวยในการเลือกและใช๎
ทักษะการดํารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธ๑ทดี่ ี
สถานการณ๑ทางจิตสังคม มักใช๎ทกั ษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอยําง เชํน
การจัดการกับอารมณ๑โกรธ ความขัดแย๎ง และ ความรุนแรง
ตระหนักรู๎และหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสี่ยงตําง ๆ รวมถึงการปฺองกันอุบัติเหตุ
การชํวยเหลือผูอ๎ ื่น และรับผิดชอบตํอสํวนรวม
การสื่อสารเชิงบวกและสร๎างสัมพันธภาพที่ดี
กิจวัตรที่ทําเป็นประจํา ใช๎ทักษะการดํารงชีวิตเป็นหลัก เชํน อาบน้ํา แตํงตัว แปรงฟัน ซัก
เสื้อผ๎า ปรุงอาหาร ขี่จักรยาน วํายน้ํา ผูกเงื่อนเชือก ใช๎แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ
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ทักษะชีวิตสร๎างได๎อยํางไร

สร๎างด๎วย 2 วิธีการใหญํ ๆ คือ
1. เรียนรู๎เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ๑และการมีแบบอยํางที่ดี จึงไมํมีทิศทางที่
แนํนอน และกวําจะเรียนรูก๎ ็อาจช๎าเกินไป
2. สร๎างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง ให๎เด็กเรียนรู๎รํวมกันในกลุมํ
ผํานกิจกรรมรูปแบบตําง ๆ ที่เด็กต๎องมีสํวนรํวมทั้งทางรํางกายคือลงมือปฏิบัติ และทางความคิดคือการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ๑ เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎ใหมํรํวมกัน
การสอนทีย
่ ด
ึ ผูเ้ รียนเป็นศูนยก
์ ลาง
่ นร่วมทาง
• สร้างความรู ้ (Construction) กิจกรรมทีใ่ ห ้ผู ้เรียนมีสว
สติปัญญา ค ้นพบความรู ้ด ้วยตนเอง
ั
่ เสริมปฏิสม
ั พันธ์กับ
• ปฏิสมพ
ันธ์ (Interaction) กิจกรรมต ้องสง
ผู ้อืน
่ และแหล่งความรู ้ทีห
่ ลากหลาย
• เป็นกระบวนการ (Process Learning)
่ นร่วม (Physical Participation) มีสว
่ นร่วมด ้านร่างกาย ลง
• มีสว
มือกระทากิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ
• มีการประยุกต ์ใช ้ (Application)

การมีสํวนรํวมทางสติปัญญาทําให๎เกิดทักษะชีวติ 2 องค๑ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห๑
และความคิดวิจารณ๑
ปฏิสัมพันธ๑ในกลุํมเพื่อทํากิจกรรมรํวมกัน ทําให๎เด็กได๎ฝึกองค๑ประกอบทักษะชีวิต ด๎านทักษะทั้ง 3
คูํ คือการสร๎างสัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแก๎ไขปัญหา การจัดการอารมณ๑และ
ความเครียด
การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ทําให๎เกิดความเข๎าใจคนอื่นมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ไตรํตรองทําความเข๎าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค๑ประกอบทักษะชีวิตด๎านเจตคติคือ การเข๎าใจตนเอง
และเข๎าใจ/เห็นใจผู๎อื่น
การได๎รับการยอมรับจากกลุํม การทํางานสําเร็จได๎รับคําชม ทําให๎เกิดความภูมิใจและเห็นคุณคํา
ตนเอง นําไปสูํความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งตํอตนเองและสังคม
กระบวนการและการมีสํวนรํวม ชํวยให๎กิจกรรมสนุกสนานนําสนใจ และนําไปสูํจุดประสงค๑ ที่ตั้ง
ไว๎ รวมทั้งการประยุกต๑ใช๎เป็นการเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เชื่อมองค๑ความรู๎ใหมํที่เกิดขึ้นเข๎าสูํชีวิตจริง วํา
ได๎เกิดการเรียนรู๎อะไรและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันอยํางไร
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement)
ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement)

ตามคํานิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามคํานิเพืย่อามของลู
กเสือโลก
กระบวนการเรี
ยนรู๎แทละพั
ฒนาตนเองอยํ
างตํธีกอาร
เนื่อง
สําหรับเยาวชน
สร้างเยาวชนที
่มีจหมายถึ
ิตใจเสียงสละ
รับผิดชอบ และอุ
ิศตนแก่
สังคม ด้วยวิ
สํลูากหรั
เสืบอเยาวชน เพื่อสร๎างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแกํสังคม ด๎วยวิธีการลูกเสือ
ตามแนวทางการจั
ฒนาผู
๎เรีย้ เนรี ย2522
)สพฐ.((สพฐ.)
หมายถึหมายถึ
งกระบวนการทางการศึ
ตามแนวทางการจัดกิดจกิกรรมพั
จ กรรมพั
ฒ นาผู
น 2522
งกระบวนการทางกษา
สํการศึ
วนหนึกษาส่
่ง ซึ่งวมุนหนึ
ํงพัฒ่งนาสมรรถภาพของบุ
คคล ทั้งทางสมอง
งกาย จิตใจร่าและศี
่อให๎ลเป็ธรรม
นบุคคล
ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุ
คคล ทัรํ้งาทางสมอง
งกายลธรรม
จิตใจเพืและศี
ทีเพื่ม่ีคอวามประพฤติ
ดีง่ าม
ไมํกระทําตนเป็ดนีงปัามญหาสั
คม าและดํ
อยํางมี
ความหมาย
และสุ
ขสบาย
ให้ เป็ น บุค คลที
มี ค วามประพฤติ
ไม่ กงระทํ
ตนเป็ารงชี
นปัวญิตหาสั
ง คม
และดํา รงชี
วิต อย่
า งมี
ความหมาย
สบาย principle)
หลั
กการลูกและสุ
เสือข(Scout

หลักการลู
เสือ ก(Scout
principle)
หลักกการลู
เสือโลกเน๎
นทีห่ น๎าทีห่ ลัก 3 ประการ คือ

หลักการลู
เสือโลกเน้
นทีห่ น้ได๎าทีแกํห่ ลัการแสวงหาและดํ
ก 3 ประการ คือ าเนินชีวิตอยํางมีคุณคําและความหมาย
1.หน๎
าที่ตํอกพระเจ๎
า/ศาสนา
1.หน้าาทีที่ ต่ ตํ อ่ อผูพระเจ้
ได้ แ ก่ให๎การแสวงหาและดํ
วิ ต อย่ง การดู
า งมี คแุ ณลสัค่ งาคมและ
และ
2.หน๎
๎ อื่ น ได๎าแ/ศาสนา
กํ การเคารพ
เ กี ย รติ ชํ ว ยเหลื อาผูเนิ
๎ อื่ นน ชีรวมถึ
สิความหมาย
่งแวดล๎อม
2.หน้าที่ต่อํ อผูตนเอง
้อื่น ได้แได๎
ก่ การเคารพ
ให้เกียรติ้ งช่ด๎วายเหลื
อผู้อื่น รวมถึ
แลสัสังคมและ
3.หน๎
แ กํ พั ฒ นาตนเองทั
นรํ า งกาย
จิ ต ใจงการดู
อารมณ๑
ง คม และ
อม
จิสิต่งวิแวดล้
ญญาณ
3.หน้
า ที่ ตก่ อเสื
ตนเอง
หลั
กการลู
อไทย ได้
มี 5แ ก่ข๎อพัคืฒอนาตนเองทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
จิตวิญญาณ
1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ

2. จงรักภักดีตํอพระมหากษัตริย๑และประเทศชาติ

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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3. เข๎ ารํ วมพั ฒนาสั งคม ยอมรับ เคารพในเกี ยรติแ ละศั กดิ์ ศรี ผู๎อื่ น และเพื่อ นมนุ ษย๑ ทุ ก คน
รวมทั้งธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก
4. รับผิดชอบตํอการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง
5. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

วิธีการลูกเสือ (Scout method)
วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องค๑ประกอบ โดยแบํงออกเป็น 3 กลุํม คือ
กลุํมที่ 1 ผู๎ใหญํมีหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมเยาวชนให๎เกิดการเรียนรู๎ในกลุํม
กลุํมที่ 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค๑ในการพัฒนาเยาวชนอยํางตํอเนือ่ งและเป็นระบบ
กลุํมที่ 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช๎ มี 6 องค๑ประกอบ
1. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
2. ใช๎ระบบสัญลักษณ๑เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
3. ระบบหมูํ )กลุํมเรียนรู๎รํวมกัน(
4. เรียนรู๎ใกล๎ชิดธรรมชาติ
5. เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติ / เกม
6. เรียนรู๎จากการบริการผู๎อนื่
วิธีการลูกเสือไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มี 7 องค๑ประกอบ คือ
1. ความก๎าวหน๎าในการเข๎ารํวมกิจกรรม
2. การสนับสนุนโดยผู๎ใหญํ
3. ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎ
4. การใช๎สัญลักษณ๑รํวมกัน
5. ระบบหมูํ
6. การศึกษาธรรมชาติ
7. เรียนรู๎จากการกระทํา

วิธีการลูกเสือสร๎างทักษะชีวิตได๎อยํางไร
วิธีการลูกเสือ มีองค๑ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็น
ศูนย๑กลาง การสร๎างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค๑ประกอบ เกิดขึ้นด๎วยกิจกรรมดังตารางตํอไปนี้
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วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้












 
 






































 








 
 



























วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8)
วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแหํงชาติ )พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8(

เพื่ อพั ฒ นาลูก เสือ ทั้ง ทางกาย สติปั ญ ญา จิ ต ใจ และศี ลธรรม ให้ เป็ นพลเมื องดี มี ค วาม
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้ งนี้เพื่อความ
และชํวยสร๎างสรรค๑สังคมให๎เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก๎าวหน๎า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข และความ
สงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้
มั่นคงของประเทศชาติ ตามแนวทางดังตํอไปนี้
1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
1. ให๎มีนิสัยชํางสังเกต จดจํา เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง
2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
2. ให๎ซื่อสัตย๑สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น
3. ให้รู้จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
3. ให๎รู๎จักบําเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน๑
4. ให้รู้จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให้ทํากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
4. ให๎รู๎จักทําการฝีมือ และฝึกฝนให๎ทํากิจการตําง ๆ ตามความเหมาะสม
5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ
5. ให๎รู๎จักรักษาและสํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ขอ้ บังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิตได๎ใช๎ข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติวําด๎วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหา
หลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือสํารอง สามัญ สามัญรุํนใหญํ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพิ่มเนื้อหาที่
ที่สอดคล้องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ระบุ
สอดคล๎องกับปัญหาตามวัยและพัฒนาการด๎านตําง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหนํวยกิจกรรมตามที่ระบุใน
หลักสูตรของลู
ละประเภท
ดังนั้นกเสืชื่ออหนํ
วยกิวจิตกรรม
และจํ
วยกิจชักรรมของลู
เสือทแตํ
คู่มือส่กงเสื
เสริอมแตํ
และพั
ฒนากิจกรรมลู
ทักษะชี
ในสถานศึ
กษาานวนหนํ
ลูกเสือสารอง
้นประถมศึกกษาปี
ี่ 2 ละ129
ประเภทจึงแตกตํางกัน

แผนการจัด กิ จกรรมลู กเสื อเสริ มสร๎ างทั กษะชีวิ ต ในคูํ มือ ชุ ด นี้ ได๎อ อกแบบโดยบู ร ณาการ
กิจกรรมที่เสริมสร๎างทักษะชีวิตเข๎ากับวิธีการลูกเสือ คือ การใช๎ระบบหมูํหรือกลุํมยํอย โดยให๎เด็กเป็น
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ศูนย๑กลาง และมีผู๎ใหญํทําหน๎าที่ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ในกลุํม แนะนํา สั่งสอน
และฝึกอบรมให๎สามารถพึ่งตนเองได๎ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอสํวนรวม ยึดมั่นในคําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ เสริมสร๎างคุณคําในตนเอง รวมทั้งใช๎ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ๎นไปสูํเปฺาหมายในการพัฒนาตนเอง
องค๑ประกอบในการประชุมกอง เน๎นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎ง นอกห๎องเรียน ใกล๎ชิดธรรมชาติ
เรียนรู๎จากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง เกม และการบริการผู๎อื่น ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก
ประเภท โดยกิจกรรมที่ใช๎ แบํงออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการสํารวจ การ
วิเคราะห๑และการประเมิน เกมและการแขํงขัน การบําเพ็ญประโยชน๑ การออกแบบกิจกรรมเพื่อให๎
ลูกเสือใช๎กระบวนการกลุํมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ สร๎างองค๑
ความรู๎และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ประยุกต๑ใช๎สิ่งที่ได๎เรียนรู๎อีกด๎วย
เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบํงออกได๎เป็น 3 กลุํม ประกอบด๎วย
1.กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติ )ไมํรวมกิจกรรมทดสอบเพื่อรับเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ๑ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ(
2. กิจกรรมตามข๎อบังคับของคณะลูกเสือแหํงชาติที่ชํวยเสริมสร๎างทักษะชีวิตด๎านคุณธรรม
จริยธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบตํอสํวนรวม
3.กิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อสร๎างภูมิคุ๎ มกันทางสังคมตํอเหตุการณ๑และสภาพปัญหา
ของเด็กแตํละวัย
สํ า หรั บ กิ จ กรรมลู ก เสื อ ตามข๎ อ บั ง คั บ เพื่ อ การขอรั บ เครื่ อ งหมายลู ก เสื อ ชั้ น พิ เ ศษ และ
เครื่องหมายลูกเสือหลวง ไมํได๎นํามารวบรวมไว๎ในคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้
คูํมื อ มีจํ า นวน 11 เลํม ตามชั้ นปี ข องลู ก เสื อ 4 ประเภท แตํล ะเลํ ม ได๎ จั ดทํ า ตารางหนํ ว ย
กิจ กรรม และแผนการจัด กิจ กรรมครบ 40 ชั่ว โมง เพื่ อให๎เ ห็น ภาพรวมของการจั ดกิ จกรรมลู กเสื อ
เสริมสร๎างทักษะชีวิตของลูกเสือในแตํละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว๎ในตารางชํองขวาสุด วําเป็น
แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะชีวิต
แผนการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย จุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา สื่อการเรียนรู๎ กิจกรรม การ
ประเมิ นผล องค๑ ประกอบทั ก ษะชีวิ ต สํา คัญ ที่ เกิ ด จากกิ จ กรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจั ด
กิจกรรม )เพลง เกม ใบงาน ใบความรู๎ เรื่องที่เป็นประโยชน๑(

ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต
1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและตํางประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ๑
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านลูกเสือ
2. สัมมนาครู ผู๎ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู๎เชี่ยวชาญด๎านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อ
รํวมกันค๎นหาปัญหาจริงของเด็กแตํละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม
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3. จัดทําคูํมือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได๎แกํ ลูกเสือสํารอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เลํม โดยผํานการประเมิน ปรับปรุง
และพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและนําไปใช๎ในสถานศึกษาจํานวนมาก
4. จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุํนใหญํและ
ลูก เสื อ วิส ามั ญ ขั้ น ความรู๎ เบื้ องต๎ น และขั้น ความรู๎ชั้ นสู ง รวม 8 ประเภท โดยได๎ รับ การอนุ มั ติจ าก
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให๎ใช๎
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือของสํานักงานลูกเสือแหํงชาติ
5. จัดทํา คูํมือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต เพื่อขยายผลในการสร๎างวิทยากร
และฝึกอบรมผู๎กํากับลูกเสือในสถานศึกษาทั่วประเทศ
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ภาคผนวก ข
กิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต
การจั ดกิจกรรมลูกเสื อเสริ มสร๎างทักษะชี วิตนั้น ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว๎ ทุ ก
ประการ แตํเน๎นการสอดแทรกการเรียนรู๎ทักษะชีวิตเพิ่มเข๎าไปด๎วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค๑ที่รอบด๎าน
และครอบคลุมการดํารงชีวิตในปัจจุบัน

คุณคําของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนได๎ มีโอกาส
เรียนรู๎ประสบการณ๑ตํางๆ ด๎วยตนเอง ผํานการทํากิจกรรมรํวมกัน ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ของ
เพื่อนในกลุํม ทําให๎สามารถเรียนรู๎ได๎มากขึ้นโดยใช๎เวลาน๎อยลง การออกแบบกิจกรรมจะต๎องกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนเกิดความสนใจ และรํวมมือในการทํากิจกรรมที่กําหนดให๎อยํางเต็มที่ จึงจะเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นตํอผู๎เรียนมีดังนี้
1. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนกล๎าแสดงออกและทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
3. เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการกําหนดขอบขําย เนื้อหา และวัตถุประสงค๑
4. ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู๎ทั้งทางด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะ รวมทั้งความคิด
สร๎างสรรค๑ และจินตนาการด๎วย

ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร๎างทักษะชีวิต

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจกรรม แบํงออกได๎เป็น 5 ประเภท คือ
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎ลูกเสือได๎ใช๎ความสามารถในการแสดงออก
แสดงความคิดสร๎างสรรค๑ จินตนาการในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจําลองประสบการณ๑ตําง ๆ มาเพื่อ
การเรียนรู๎ได๎งํายและสะดวกขึ้น หรือเป็นสิ่งที่ใช๎แทนประสบการณ๑จริง เพราะศาสตร๑ตํางๆ ในโลก มีมาก
เกินกวําที่จะเรียนรู๎ได๎หมดสิ้นจากประสบการณ๑ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยูํในอดีต หรือซับซ๎อนเร๎นลับ
หรือเป็นอันตราย ไมํสะดวกตํอการเรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง
ตัวอยํางกิจกรรม เชํน
1.1 สถานการณ๑จําลอง เป็นการจัดสภาพแวดล๎อมให๎ใกล๎เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน แก๎ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ๑ที่กําลังเผชิญอยูํนั้นแล๎วนําประสบการณ๑แหํง
ความสําเร็จไปเป็นแนวทางในการแก๎ปัญหา
1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู๎สอนชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑ โดยการแสดง
หรือกระทําให๎ดูเป็นตัวอยําง ให๎ความสําคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู๎เรียนจะต๎องเฝฺาสังเกตอยูํโดยตลอด
1.3 เลํานิทาน
1.4 ละคร หุํนจําลอง

170

คูํมือคูสํ่มงือเสริ
มและพั
กษะชี
ิตในสถานศึ
ษา ลูกเสื
ที่ 6
ส่งเสริ
มและพัฒฒนากิ
นากิจจกรรมลู
กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
วิตวในสถานศึ
กษา กประเภทลู
กเสืออโท
สามัชัญ้นประถมศึ
หลักสูตรลูกกษาปี
เสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

175

1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน๎นการใช๎ดนตรีเป็นสื่อใน
การเรียนรู๎ทั้งในแงํเนื้อหาและความบันเทิง ผํอนคลาย และเข๎าถึงวัฒนธรรมตําง ๆ
1.6 ศิลปะ แขนงอื่น ๆ เชํน การวาดรูป การปั้นดินเหนียว งานหัตถกรรม การร๎อยดอกไม๎
1.7 การโต๎วาที
ฯลฯ
2. กิจกรรมการการสํารวจและการรายงาน เป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎ลูกเสือได๎เรียนรู๎จากความเป็นจริง
/เหตุการณ๑จริง ในชีวิตประจําวัน ผํานประสบการณ๑ตรงด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการศึกษา
เชํน การทําแผนที่ การสํารวจ หมายถึง การเรียนรู๎ผํานสถานการณ๑จริงด๎วยการลงพื้นที่สํารวจ และจําลอง
สิ่งที่ได๎เรียนรู๎สูํแผนที่ ภาพ หรือสัญลักษณ๑ เพื่อแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ได๎เรียนรู๎นั้น
ตัวอยํางกิจกรรม เชํน
การสัมภาษณ๑ การเป็นผู๎สื่อขําว การทําสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การทําปูม
ชีวิตบุคคลตัวอยําง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การสํารวจ การทําแผนที่ การเขียนเรียงความการเลํา
เรื่อง ฯลฯ
3. กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน เป็นการเรียนรู๎ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
รํวมกันวิเคราะห๑/ประเมิน สิ่งตํางๆที่เกิดขึ้น
ตัวอยํางกิจกรรม เชํน
การเปรียบเทียบคุณคํา การประเมินความเสี่ยง การทําแผนที่ความคิด ฯลฯ
4. การเลํนเกมและการแขํงขัน
4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และลําดับขั้นตอน ที่เอื้อให๎ลูกเสือเกิดการเรียนรู๎ผําน
การเลํนเกม ให๎ข๎อคิดที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน เกมกระซิบ เป็นต๎น
4.2 การแขํงขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแขํงขัน และมีการตัดสินหาผู๎ชนะ เชํน การ
ตอบปัญหาในเรื่องตําง ๆ เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจใฝูรู๎มากขึ้น ฯลฯ
5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นกิจกรรมสร๎างสรรค๑ที่เน๎นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได๎แกํ
การจัดกิจกรรมการกุศล การซํอมของเลํนให๎น๎อง การดูแลทําความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต๎นไม๎
การเก็บผักจากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน๎อง ฯลฯ

หลักการออกแบบกิจกรรม

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต๎องสอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน
ผลการเรียนรู๎ด๎านพุทธิพิสัย มักเลือกใช๎ กิจกรรมการวิเคราะห๑และการประเมิน การรายงาน และ
การแขํงขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่ต๎องการให๎เรียนรู๎ เป็นต๎น
ผลการเรียนรู๎ด๎านจิตพิสัย มักเลือกกิจกรรมที่สร๎างความรู๎สึกที่สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่
ต๎องการ เชํน กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑ เป็นต๎น
ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะพิสัย ถ๎าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช๎กิจกรรมการวิเคราะห๑ และ
ประเมินสํวนทักษะทางกายภาพ เลือกได๎เกือบทุกประเภท
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2. การตั้งประเด็นอภิ ปราย เพื่อให๎ลู กเสื อได๎รํวมอภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น ในเรื่ องที่
สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่ต๎องการ เชํน
ผลการเรียนรู๎ด๎านพุทธิพิสัย ตั้งประเด็นให๎ วิเคราะห๑ /สังเคราะห๑ /ประเมิน เนื้อหาที่ต๎องการให๎
ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎จริง
ผลการเรียนรู๎ด๎านจิตพิสัย ตั้งประเด็นให๎เกิดการโต๎แย๎งกันด๎วยเหตุผลในเรื่องความคิดความเชื่อ
ที่เกี่ยวข๎องกับเจตคติที่ต๎องการ เพื่อให๎สมาชิกแตํละคนได๎มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเอง
ที่แตกตํ างจากคนอื่ น ทํ าให๎ เกิ ดการปรั บเปลี่ ยนความคิ ดความเชื่ อจากการโต๎ แย๎ งกั นด๎ วยเหตุ ผลใน
กระบวนการกลุํม
ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ในขั้นตอนการทําทักษะ
นั้น ๆ เชํนการวิเคราะห๑ความครบถ๎วนในการทําตามขั้นตอนของทักษะ การวิเคราะห๑จุดอํอน ที่มักจะทํา
ทักษะนั้น ๆ ไมํสําเร็จ เป็นต๎น
3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต๑ใช๎ ทุกกิจกรรมควรมีการสรุ ปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้น
ให๎ชัดเจน และเปิดโอกาสให๎ได๎ลองประยุกต๑ใช๎ ได๎แกํ
ผลการเรี ยนรู๎ด๎านพุ ทธิ พิสั ย ความคิดรวบยอดคื อเนื้อหา องค๑ค วามรู๎ ที่ต๎ องการให๎ เกิ ดขึ้ น
ประยุกต๑ใช๎โดยผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ตํางจากเดิม เชํน การทํารายงาน ทําสรุปยํอ ฯลฯ
ผลการเรียนรู๎ด๎านจิตพิสัย ความคิดรวบยอดไมํมีเนื้อหา แตํเป็นความรู๎สึกและความคิดความ
เชื่อที่เกิดขึ้นภายในตัวผู๎เรียน ประยุกต๑โดยการแสดงออกที่สอดคล๎องกับเจตคติที่เกิด เชํน การกระทําที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย๑ การกระทําที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นต๎น
ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข๎าใจขั้นตอนและทําทักษะนั้น ๆ
ได๎ ประยุกต๑โดยการฝึกฝนทักษะนั้นจนชํานาญ
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ภาคผนวก ค
แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ
ให๎โรงเรียนดําเนินการแตํงตั้งกรรมการ เพื่อดําเนินการสอนและสอบวิชาพิเศษ โดยออกคําสั่งใน
นามโรงเรียน เมือ่ ทําการสอนแล๎วให๎จัดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จากนั้นให๎ทาํ เรื่องขออนุมัติผล
การสอบ และขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือ แหํงชาติ
หรือผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด แล๎วแตํกรณี ดังนี้
1. รายชื่อผู๎เข๎าสอบ
2. ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษตํอผู๎อํานวยการลูกเสือโรงเรียน
3. โรงเรียนออกคําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
4. สอบภาคทฤษฎี
5. สอบภาคปฏิบัติ
6. รายชื่อลูกเสือ ที่สอบได๎ - ตก แตํละรายวิชา
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครือ่ งหมายวิชาพิเศษ สํงไปยังสํานักงานลูกเสือ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาเพื่ออนุมัติ
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให๎กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได๎
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หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ
ที่ ุุุุ../ุุุุุุุ.
โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ
วันทีุุ่..เดือนุุุุุุุุุ.พ.ศุุุุ
เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ / ผู๎อํานวยการลูกเสือจังหวัด ุุุุุ..
สิ่งที่สํงมาด๎วย 1. คําสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ
2. รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ
3. ข๎อสอบภาคทฤษฎี
4. ข๎อสอบภาคปฏิบัติ
5. โครงการ )ถ๎ามี(
ด๎วยโรงเรียนุุุุุุุุุุุได๎ทําการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ ให๎แกํลูกเสือสามัญ จํานวน ุุุคน เนตรนารีสามัญ จํานวนุุ..คน
รวมทั้งสิ้น ุุุุคน ตั้งแตํวันทีุุุุ่.เดือนุุุุุุุุพ.ศ. ุุุุุ.ถึง วันทีุ่..
เดือนุุุุุุุุพ.ศุุุุุ.. โดยทําการสอบวิชาพิเศษ จํานวนุุุุ.วิชา ดังนี้
1. วิชาุุุุุุุุุุ..
2. วิชาุุุุุุุุุุ..
3. วิชาุุุุุุุุุุ..
บัดนี้ คณะกรรมการได๎ดําเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
ดังรายละเอียดทีส่ ํงมาพร๎อมนี้
จึงเรียนมาเพือ่ ขอได๎โปรดพิจารณาอนุมัติด๎วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

) ุุุุุุุุุุุุุุ. (
ผู๎อํานวยการโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ.
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ลําดับ

ชื่อ –นามสกลุ

ุุุุุุุุุุุ
)ุุุุุ..ุุุุ..(
กรรมการ

180

วิชาุุุุุ.ุุ
ุุุุุุุุุ
วิชาุุุุุ.ุุ
ุุ..ุุุุุุุ
ุุุุุุุุุ
วิชาุุุุุ.ุุ
ุุุุุุุุุ..
ุุ..ุุุุุุุ
ุุุุุุุุุ
วิชาุุุุุ.ุุ
ุ
ุุุุุุุุุ..
ุุ..ุุุุุุุ
ุุุุุุุุุ
วิชาุุุุุ.ุุ
ุ
ุุุุุุุุุ..
ุุ..ุุุุุุุ
ุุุุุุุุุ
วิชาุุุุุ.ุุ
ุ
ุุุุุุุุุ..
ุุ..ุุุุุุุ
ุุุุุุุุุ
วิชาุุุุุ.ุุ
ุ
ุุุุุุุุุ..
ุุ..ุุุุุุุ
ุุุุุุุุุ
วิชาุุุุุ.ุุ
ุ
ุุุุุุุุุ..
ุุ..ุุุุุุุ
ุุุุุุุุุ
วิชาุุุุุ.ุุ
ุ
ุุุุุุุุุ..
ุุ..ุุุุุุุ
ุุุุุุุุุ
ุ
ุุุุุุุุุ..
ุุ..ุุุุุุุ
ุ
ุุุุุุุุุ..

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุ.
รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารีสามัญที่สอบวิชาพิเศษ

ุุุุุุุุุุุุ
)ุุุุุุุุุุุ.(
ประธานกรรมการ

ุุุุุุุุุุุุ
)ุุุ......ุุุุุุ..(
กรรมการ
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คําสั่งโรงเรียนุุุุุุุุุุุุ..
ทีุุุุุุุ่./ุุุุุุุ.
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ
**********************************************
เพื่อให๎การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุํนใหญํ จํานวนุุุุุุวิชา ของ
โรงเรียนุุุุุุุุุุุุุุุุ.ซึ่งดําเนินการสอบ ณุุุุุุุุุุุุุุ.
ระหวํางวันทีุุุ่.เดือนุุุุุุุ.พ.ศ. ถึง วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุุพ.ศุุุุ
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และได๎ผลสมความมุํงหมายทุกประการ จึงแตํงตั้งให๎ผู๎มนี ามตํอไปนี้ เป็น
คณะกรรมการ คือ
1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
ประธานกรรมการ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
รองประธานกรรมการ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการสอบวิชาุุุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ.
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ ุุุ. เดือน ุุุุุุุุุุุุุุ..พ.ศุุุุุุ.
)ลงชื่อ( ุุุุุุุุุุุุุุุุ..
)ุุุุุุุุุุุุุุุ...(
ผู๎อํานวยการลูกเสือโรงเรียนุุุุุุุุุุ.
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กรรมลูกกเสืเสือทัอกทัษะชี
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กษา กประเภทลู
กเสืออโท
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หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
ที่ ุุุุุุ./ุุุุุุุุ.

โรงเรียนุุุุุุุุุุุุ
วันทีุุุุ่เดือนุุุุุุ..พ.ศุุ...

ขอรับรองวํา ุุุุุุุุุุุุุุ.เป็นลูกเสือโรงเรียนุุุุุุุุุุุ
สอบได๎วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนํ ใหญํโดยการอนุมัติผลการสอบของสํานักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแหํงชาติ ที่ ุุุุุุ./ุุุุุ.ลงวันที่ ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
และได๎แนบสําเนาหนังสืออนุมัติผลมาด๎วยแล๎ว โดยสอบได๎วิชาพิเศษ ดังนี้
1. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
2. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
3. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
4. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
5. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
6. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
7. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
8. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
9. ุุุุุุุุุุุุุุุุุ
)ลงชื่อ(ุุุุุุุุุุุุุุ.
)ุุุุุุุุุุุุุ(
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุ
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การประชุมกองลูกเสือสามัญ
(1) พิธีเปิดประชุมกอง
1. การชักธงขึ้น
1.1 ผู๎กํากับยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ 3 ก๎าว รองผู๎กํากับลูกเสือ
ยืนหลังเสาธง หํางประมาณ 1 ก๎าว
1.2 ผู๎กํากับเรียกแถว "กอง" พร๎อมกับใช๎สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม
)มือแบทั้งสองข๎างเหยียดตรงลงข๎างลําง คว�
ควํ่ำําฝูามือเข๎าหาลําตัว แกวํงประสานกันด๎านหน๎าช๎า ๆ เป็นรูป
ครึ่งวงกลม(
1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข๎าแถวรูปครึ่งวงกลม )ลูกเสือหมูํแรกยืนด๎านซ๎ายมือ
ของผู๎กํากับ ฯ โดยนายหมูํหมูํแรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู๎กํากับ ฯ หมูํที่ 2 และหมูํตํอ ๆ ไปอยูํทางด๎าน
ซ๎ายมือของหมูํแรกตามลําดับ รองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายยืนอยูํเป็นเส๎นตรงแนวเดียวกับผู๎กํากับ ฯ และ
นายหมูํหมูํแรก โดยถือวําผู๎กํากับ ฯ เป็นจุดศูนย๑กลาง ทุกคนอยูํในทําจัดแถว โดยการยกข๎อศอกซ๎ายขึ้น
มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห๎าเรียงชิดติดกันชี้ลงลําง และสะบัดหน๎าทางขวา ยกเว๎นรองนายหมูํหมูํสุดท๎ายไมํ
ต๎องยกข๎อศอกซ๎าย(
1.4 ผู๎กํากับสั่ง "นิ่ง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับสะบั ดหน๎ามาอยูํในทําตรง
ระยะเคียงระหวํางบุคคล 1 ชํวงศอก ระยะเคียงระหวํางหมูํ 1 ชํวงแขน
1.5 ผู๎กํากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" )ลูกเสือทุกคนแยกเท๎าซ๎ายออกไปทางข๎าง
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก๎าวปกติอยํางแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ ไม๎พลอง
ให๎เลื่อน ขึ้นมาเสมอเอว แล๎วดัน ไม๎พลองไปข๎างหน๎า เฉียงไปข๎างขวาประมาณ 45 องศา มือซ๎ายไพลํ
หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้วเรียงชิดติดกัน(
1.6 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู๎กํากับก๎าวถอยหลังมายืนทางซ๎ายหรือขวามือ
และหันหน๎าเข๎าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม๎พลองเขาหาลําตัว มือขวาอยูํระดับเอว แล๎วเลื่อนมือลงมาอยูํ
ในทําตรง พร๎อมกับยกเท๎ามาชิดเท๎าขวา
1.7 ผู๎กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงขึ้น" หมูํบริการฝากไม๎พลองไว๎กับคนข๎างเคียง
แล๎ว วิ่งออกไปพร๎อมกัน )ลูกเสือออกวิ่งด๎วยเท๎าซ๎ายกํอน วางปลายเท๎าลงบนพื้น พร๎อมกันนั้นยกมือ
ขึ้นเสมอราวนมกํามือและหันฝูามือเข๎าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกวํงแขนที่งอตามจังหวะ
ก๎าวได๎พอสมควร
1.8 ลูก เสื อ ผู๎ชั กธงชาติทั้ ง สองวิ่ ง ออกไปพร๎ อมกั น และหยุ ดยื น ตรงหน๎ าเสาธง
ประมาณ 3 ก๎าว วันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก๎าวไปข๎างหน๎า 2 ก๎าวและชิด
เท๎า แก๎เชือกธง แล๎วก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าวกลับมายืนที่เดิม และชิดเท๎ายืนตรง แยกเชือกสํงให๎ลูกเสือคน
ทางซ๎ายมือ )ธงชาติอยูํทางขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อยําให๎สํวนหนึ่งสํวนใดของธงชาติแตะพื้นเป็น
อันขาด( คนทางซ๎ายมือเป็นคนชักธงชาติ คนทางขวามือเป็นคนปลํอยเชือก ลูกเสือทั้ง สองคนยืนตรง
ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด๎านตึงตลอดเวลา จนกวําธงชาติจะขึ้นสูํยอดเสา
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1.9 ผู๎ กํ า กั บ สั่ ง "กอง, วั น ทยา-วุ ธ " ผู๎ กํ า กั บ และรองผู๎ กํ า กั บ ลู ก เสื อ ทุ ก คน
วันทยหัตถ๑ ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ )ลูกเสือทําจังหวะเดียว โดยยกแขนซ๎ายขึ้นมาเสมอไหลํ ศอกงอไป
ข๎างหน๎าให๎ตั้งฉากกับลําตัว ฝูามือแบคว่ํา รวบนิ้วหัวแมํมือกดทับนิ้วก๎อยไว๎ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ
นิ้วนาง เหยียดตรงและชิดกัน ให๎ข๎อแรกของนิ้วชี้แตะไม๎พลองในรํองไหลํขวา
1.10 ลูกเสือหมูํบริการคนหนึ่งนําร๎องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทย" ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือทุกคนร๎องเพลงพร๎อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน….."
จนจบเพลง พอเริ่มร๎องเพลงชาติให๎ลูกเสือคนทางซ๎ายมือดึงเชือกให๎ธงชาติขึ้นสูํยอดเสาอยํางช๎า ๆ ให๎
เชือกตึง สํวนคนทางขวามือคํอย ๆ ผํอนเชือกให๎ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเชํนเดียวกัน ผู๎ชักธงชาติจะต๎อง
กะระยะวําพอเพลงชาติจบ ให๎ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรียบร๎อยแล๎วลูกเสือคนทางขวามือรับ
เชือกจากลูกเสือทางซ๎ายมือมารวมกัน แล๎วก๎าวออกไปข๎างหน๎า 2 ก๎าว และชิดเท๎ายืนตรงผูกเชือกธง
ก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าว และชิดเท๎ากลับ มายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงวันทยหัตถ๑และลดมือลง
พร๎อมกัน )ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง( ลูกเสือทั้งสองกลับหลังหัน วิ่งกลับมาเข๎าแถวในหมูํของ
ตน และรีบนําไม๎พลองที่ฝากมาทําทําวันทยาวุธอยําง แข็งแรงและองอาจเชํนเดียวกับลูกเสือในกอง
)การก๎าวเข๎าไปผูกและแก๎เชือกธง เริ่มต๎นด๎วยเท๎าซ๎าย(
1.11 ผู๎กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ๎ายลงมาอยูํในทําตรงโดยเร็ว
2. สวดมนต์
2.1 ผู๎กํากับสั่ง ”ถอดหมวก“
2.2 ผู๎กํากับสั่ง "หมูํบริการนําสวดมนต๑" ลูกเสือนําไม๎พลองมาไว๎ระหวํางปลายเท๎า
ทั้งสอง แล๎วพิงทํอนบนไว๎กับแขนซ๎ายด๎านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล๎วใช๎มื อขวาจับที่หมวกด๎านหน๎าแล๎ว
ถอดหมวก พร๎อมกับยกมือซ๎ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในทําพนมมือ ให๎ด๎านในของหมวกหันไปทางซ๎าย
หน๎าหมวกหันเข๎าหาตัว ให๎หมวกอยูํระหวํางฝูามือทั้งสองและหนีบหมวกไว๎ ผู๎บังคับบัญชาทุกคนถอด
หมวกด๎วย
2.2 ลูกเสือหมูํบริการคนหนึ่งที่ได๎รับมอบหมาย นําสวดมนต๑ยํอ ผู๎บังคับบัญชา
ลูกเสือและลูกเสือทุกคนสวดมนต๑ตามพร๎อมกัน )สวดนํา( "อรหํ สมมา สมพุทโธ ภควา" )สวดตาม(
"อรหํ สมมา สมพุทโธ ภควา" สวดนําและสวดตามจนจบ
3. สงบนิ่ง
3.1 ผู๎กํากับสั่ง "สงบนิ่ง" )ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยูํกึ่งกลางลําตัว แขน
เหยียดตรง พร๎อมกับวางฝูามือซ๎ายทับลงบนหลังมือขวา ก๎มหน๎าเล็กน๎อย( สงบนิ่งประมาณ 1 นาที
3.2 ผู๎กํากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน๎าขึ้น สวมหมวก แล๎วใช๎มือขวาจับ ไม๎
พลอง มาอยูํในทําตรง
3.3 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" ผู๎กํากับก๎าวเดินไปยืนตรงที่หน๎าเสาธง
เชํนเดิม
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4. ตรวจ
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู๎กํากับตรวจและนายหมูํตรวจ โดยมีข๎อเสนอแนะ
ในการตรวจ ดังนี้
ก. ถ๎า เป็ น การตรวจในตอนเปิ ด ประชุ มกอง จะตรวจในเรื่ อ งความสะอาด
สุขภาพของรํางกาย อุปกรณ๑ที่ผู๎กํากับสั่งให๎เอามาในการเรียนการสอน
ข. ถ๎าเป็นการตรวจในตอนปิดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแตํงกาย
เพราะลูกเสือจะต๎องเดินผํานชุมชน ตลาด หากแตํงตัวไมํเรียบร๎อยอาจจะ
ถูกตําหนิแกํคนพบเห็นได๎
4.1 รองผู๎กากับ
4.1.1 ผู๎กํากับสั่ง "รองผู้กํากับตรว เชือก " รองผู๎กํากับทุกคนวิ่งออกไป
หาผู๎กํากับ วันทยหัตถ๑และลดมือลง ผู๎กํากับรับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลงเมื่อรองผู๎กํากับลด
มือลง )รองผู๎กํากับวิ่งไปทําความเคารพผู๎กํากับกํอนตรวจนั้น จะต๎องพิจารณาจังหวะให๎ดี อยําทําความ
เคารพพร๎อมกัน( รองผู๎กํากับวิ่งไปตรวจหมูํลูกเสือทันที
4.1.2 รองผู๎กํากับหยุดยืนตรงข๎ามนายหมูํ หํางจากนายหมูํประมาณ 3 ก๎าว
นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําวรายงาน "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการตรว แล้วครับ" )รองผู๎กํากับรับการ
เคารพด๎วยวันทยหัตถ๑เมื่อนายหมูํรายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ( นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวถอยหลัง
1 ก๎าวและชิดเท๎ามายืนตรงที่เดิม นายหมูํวันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมูํตํอไป "เรียบ-อาวุธ"
4.1.3 รองผู๎กํากับก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว และชิดเท๎า ตรวจนายหมูํเป็นคน
แรก
4.1.4 รองผู๎กํากับสั่งนายหมูํ "เดินตามข้าพเ ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและคน
ตํอ ๆ ไป การเดินตรวจ รองผู๎กํากับก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา 1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยําง
แข็งแรง กํอนนายหมูํก๎าวไปทางข๎างขวา ให๎ยกไม๎พลองขึ้นประมาณ 1 คืบ ก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา 1
ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยํางแข็งแรง แล๎วตั้งไม๎พลองลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู๎กํากับ ก๎าว 1
ก๎าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึงคนสุดท๎ายแล๎ว ให๎นายหมูํลูกเสือและรองผู๎กํากับลูกเสือเดิน
ย๎อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมูํยืนตรงสั่ง "วันทยา-วุธ" และกลําววํา "ขอบคุณครับ" )ยืนอยูํกับ
ที่ไมํต๎องก๎าวออกไป( รองผู๎กํากับรั บการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง นายหมูํสั่งตํอไป "เรียบอาวุธ, ตามระเบียบ, พัก"
4.2 นายหมูํตรวจ
ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู๎กํากับไมํมาจําเป็นต๎องให๎นายหมูํตรวจ
แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่ตรว " นายหมูํทุกคนก๎าวออกไปข๎างหน๎าหมูํของตนเอง 3
ก๎าว รองนายหมูํวิ่งอ๎อมหลังหมูํมายืนแทนที่นายหมูํ และทําหน๎าที่นายหมูํ และทําการตรวจแบบรองผู๎
กํากับ ในข๎อ 4.1.4 โดยทําเหมือนกับรองผู๎กํากับทุกประการ
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4.3 การรายงานการตรวจ
4.3.1 รองผู๎กากับรายงาน
เมื่อนายหมูํลูกเสือขอบ
ของคุณรองผู๎กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร๎อยแล๎ว
รองผู๎กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับกลําวรายงานตํอผู๎กํากับวํา "ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย
ากผู้กํากับให้ไปตรว เชือก หมู่ ปรากฎว่า และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จแล๎ววิ่งกลับมา
ด๎านหลังเสาธง รองผู๎กํากับคนตํอไปก็รายงานตํอ ๆ ไป )รองผู๎กํา กับเมื่อตรวจเสร็จแล๎วให๎รายงานผล
การตรวจได๎เลย ไมํต๎องรอให๎เสร็จทุกหมูํกํอนจึงคํอยรายงาน(
4.3.2 นายหมูํลูกเสือรายงาน
เมื่อนายหมูํลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล๎ว ให๎ยืนตรงหน๎าหมูํของตนเอง
โดยหันหน๎าไปหาผู๎กํากับ และรอให๎นายหมูํลูกเสือทุกหมูํตรวจเสร็จเรียบร๎อยเสียกํอน เมื่อนายหมูํลูกเสือ
ตรวจเสร็จเรียบร๎อยทุกหมูํแล๎ว นายหมูํลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข๎าแถวหน๎ากระดานแถวเดี่ยวตรงข๎ามผู๎
กํากับพร๎อมกัน หํางจากผู๎กํากับประมาณ 3 ก๎าว นายหมูํลูกเสือหมูํบริการยืนหัวแถว นายหมูํลูกเสือหมูํ
อื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ โดยอยูํในทําตามระเบียบพัก ผู๎กํากับยืนกึ่งกลางของแถว
ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมูํลูกเสือหมูํบริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก
นายหมูํลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว หันหน๎าไปหาผู๎กํากับ
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําวรายงาน "ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย ากผู้กํากับให้ไปตรว เชือก หมู่
ปรากฎว่า และได้แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว, ครับ" เมื่อจบการรายงาน นายหมูํเรียบอาวุธ ถอย
กลับเข๎าที่ แล๎วทําวันทยาวุธ แล๎วเรียบอาวุธ , ตามระเบียบพัก นายหมูํคนอื่น ๆ ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกัน
จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จ เรี ยบร๎อย ผู๎กํ ากับ สั่ง "กลับ ที่เ ดิม -วิ่ง" นายหมูํทุ กคนทํ า
วันทยาวุธและเรียบอาวุธพร๎อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมูํของตนเองในตําแหนํงเดิม รองนายหมูํวิ่ง
อ๎อมหลังหมูํกลับมายืนทําหน๎าที่รองนายหมูํตามเดิม
5. แยก
ผู๎กํากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล๎วแยกไปปฏิบัติกิจกรรม
อื่นตํอไป
(2) เกม-เพลง
เกมหรือการเลํนของลูกเสือเป็นอุปกรณ๑ที่สําคัญที่สุดอยํางหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือ
ทุกประเภท ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารรํางกาย เกมชํวยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ๑ดี
น้ําใจ นักกีฬา การรักหมูํคณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไมํเห็นแกํตัว ทุกครั้งที่มีการประชุม
กองจะต๎องมีการจัดการให๎เด็กเลํนเกมเพื่อบริหารรํางกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไปในตัว เกม
ที่ใช๎จะต๎องเลือกเกมที่เหมาะสมตํอวัยของเด็กด๎วย หรือการร๎องเพลงเพื่อเป็นการปลุกใจ คลายอารมณ๑
กํอให๎เกิดความรําเริงบันเทิงใจ และการร๎องเพลงเป็นเพลงหมูํหรือร๎องพร๎อม ๆ กัน เพื่อเป็นการสํงเสริม
ความสามัคคี
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(3) การสอนตามเนื้อหา
ผู๎กํากับลูกเสือจะกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการ
สอน ในแตํละคาบจะกําหนดเนื้อหาสําหรับเขียนไว๎ในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐาน แล๎วมี
การเปลี่ยนฐาน โดยกําหนดเวลาให๎ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกวําก็ได๎ ขึ้นอยูํกับลูกเสือและความ
เหมาะสมตําง ๆ สํวนเทคนิคการสอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล๎วแตํ
เนื้อหาที่กําหนด หรืออาจจะให๎นายหมูํสอนภายในหมูํตนเองก็ได๎
การรายงานเพื่อเข๎าฝึกตามฐาน
การฝึกลูกเสือตามฐานตําง ๆ นั้น ให๎จัดฐานแตํละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมีศูนย๑กลาง
ระยะทางระหวํางฐานควรเทํากัน เส๎นทางการเดินทางให๎สะดวก บางฐานอาจมีเส๎นทางเข๎าสูํฐานไมํต๎อง
ตรงอ๎อมสิ่งปลูกสร๎าง พุํมไม๎ หรือบํอน้ํา ก็จงคํานึงถึงเวลาเดินทางให๎เทํากับฐานอื่น ๆ มิฉะนั้นแล๎ว
ลูกเสือจะเสียเวลา เดินทางมาก ไมํได๎รับความรู๎ในฐานนั้นเต็มที่
การเคลื่อนที่เข๎าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา ฉะนั้น ผู๎อยูํประจํา
ฐาน )วิทยากร( จะต๎องหันหน๎าเข๎าสูํจุดศูนย๑กลางของวงใหญํ เมื่อลูกเสือฝึกครบเวลามีสัญญาณปลํอยตัว
แล๎ว จะเข๎าแถวหน๎ากระดาน ทําขวาหัน แล๎วเคลื่อนที่ตามนายหมูํได๎เลย
การเข๎าฐานครั้งละหลายหมูํ แตํละหมูํนั้นนายหมูํต๎องรายงานเองทุกหมูํ แตํรายงานทีละหมูํ
ไม่ควรที่จะให๎หมูํใดหมูํหนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมูํจะสั่งการได๎เฉพาะลูกหมูํตนเองเทํานั้น
หากมีการเข๎าฐานมากหมูํจนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข๎า ฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่ไปหา
ลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมีผู๎แทนสั่งเคารพคนเดียวได๎เสมือนครูเข๎าห๎องสอน
1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ
เมื่อนายหมูํนําลูกหมูํไปถึง ผู๎ประจําฐานให๎เข๎าแถวหน๎ากระดาน โดยนายหมูํยืน
ตรงหน๎าผู๎ประจําฐาน นายหมูํนั่ง "หมู…
่ ..ตรง, วันทยา-วุธ" เฉพาะนายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวเข๎าไปหา
ผู๎ประจําฐาน 1 ก๎าว ทําวันทยาวุธ แล๎วรายงานวํา "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการฝึกแล้วครับ" รายงาน
เสร็จทําเรียบอาวุธ แล๎วถอยหลัง 1 ก๎าวเข๎ามาในแถว ทําวันทยาวุธไว๎ให๎เหมือนลูกหมูํ แล๎วสั่ง "เรียบอาวุธ" และสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" )ชํวงนี้วิทยากรประจําฐานควรสั่ง "พักแถว" กํอนก็ได๎(
จากนั้นผู๎ประจําฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู๎ประจําฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง "พัก
แถว" กํอนจึงเริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือยํอมอยูํในทําพักตามระเบียบ
ไมํได๎
สําหรับผู๎ประจําฐานเมื่อนายหมูํสั่ง "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ และก็ค๎าง
อยูํอยํางนั้นจนกวํานายหมูํจะก๎าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมูํรายงานจบเรียบอาวุธ ผู๎กํากับจะลด
มือลงพร๎อมกันตอนนี้ )มิใชํคอยลดมือลงพร๎อมลูกเสือในแถว(
2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมูํ
การเข๎าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพื่อความสะดวกผู๎กํากับหรือผู๎สอนวิชาอาจสัง่ ให๎
ลูกเสือรวมอาวุธไว๎ ให๎นําติดตัวไปเฉพาะนายหมูํก็ได๎ หรือการเข๎าคํายพักแรมกรณีที่นําอาวุธไปเฉพาะ
นายหมูํ เพราะไมํสามารถนําพลอง ไม๎พลอง จํานวนหลายร๎อยอันไปได๎
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กรณีนี้นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง" สําหรับตัวนายหมูํนั้นเมื่อตรงแล๎วให๎ทําวันทยาวุธ -เรียบ
อาวุธ ก๎าวเข๎าไปหาผู๎ประจําฐาน 1 ก๎าว แล๎วทําวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ แล๎ว
ถอยหลังเข๎าที่ในแถวอยูํในทําตรงเหมือนลูกหมูํ แล๎วสั่ง "ตามระเบียบ-พัก" ทั้งนี้ ไมํต๎องทําวันทยาวุธ
อีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยูํใน ทําตรงเหมือนลูกหมูํแล๎ว
สําหรับผู๎ประจําฐาน ให๎รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับลูกเสือในแถวเคารพด๎วยทํา
ตรง และวันทยหัตถ๑ค๎างอยูํจนกวํานายหมูํจะรายงานจบ จึงเอามือลงพร๎อมกับนายหมูํเรียบอาวุธตอน
รายงานจบ
3. การรายงานกรณีไมํมีอาวุธทั้งหมด
นายหมูํจะสั่ง "หมู่…..ตรง" เฉพาะนายหมูํนายหมูํเมื่อตรงแล๎วก็ทําวันทยหัตถ๑ ลด
มือลง ก๎าวเข๎าไปรายงาน ขณะรายงานก็ทําวันทยหัตถ๑ รายงานวํา "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการฝึกแล้ว
ครับ" รายงานแล๎วลดมือลงถอยหลังเข๎าไปในแถว อยูํในทําตรงเหมือนลูกหมูํ แล๎วสั่ง "ตามระเบียบพัก" )ถอยเข๎าไปในแถวแล๎วไมํต๎องทําวันทยหัตถ๑อีก(
สําหรับผู๎ประจําฐานให๎รับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑ ตอนที่ลูกเสือเคารพด๎วยทํา
ตรง ทําวันทยหัตถ๑ค๎างไว๎จนกวํานายหมูํจะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร๎อมกับนายหมูํ
4. การเข๎าฐานกรณีผู๎ประจาฐานเคลื่อนที่เอง
การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับมีลูกเสือจํานวนมาก เมื่อแบํงฐานแล๎วจะได๎ฐานละ
หลายหมูํ หากจะให๎ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให๎ลูกเสืออยูํเป็นกลุํม กลุํมละหลาย ๆ หมูํ
กรณีนี้ไมํต๎องมีการรายงาน ให๎ทําเหมือนครูเดินเข๎าห๎องสอน เมื่อผู๎ประจําฐานเข๎าไป ลูกเสือ
ก็ทําความเคารพ โดยผู๎กํากับจะแตํงตั้งหัวหน๎านายหมูํชั่วคราวไว๎เป็นผู๎สั่งเคารพ โดยสั่งวํา "ลูกเสือ ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก"
แตํถ๎าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมูํ )หลายหมูํ( ก็สั่งวํา "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แตํนายหมูํ
ทุกคนที่มีอาวุธอยูํแล๎ว เมื่อตรงแล๎วก็ทําวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไมํมีใครสั่ง
สําหรับผู๎ประจําฐาน เมื่อเข๎าไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา )วันทยหัตถ๑ ลดมือ
ลงเลย เพราะไมํมีการรายงาน( จะเหมือนกับครูเข๎าสอนในห๎องเรียน
5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา
นายหมูํเป็นผู๎สั่ง โดยออกคําสั่งวํา "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ )นายหมูํคนเดียว
กลําววํา "ขอบคุณ-ครับ"( เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเ ้า"
แตํหากมีอาวุธเฉพาะนายหมูํ ก็เพียงสั่ง "หมู่…..ตรง )ตนเองทําวันทยาวุธ แล๎วกลําววํา
"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ"( ขวาหัน, ตามข้าพเ ้า"
(4) ผู๎กากับเลําเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
ผู๎กํากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเลําให๎ลูกเสือฟัง เพื่อแทรกคติธรรมตําง ๆ โดย
ที่ลูกเสือได๎รับไปปฏิบัติโดยไมํรู๎ตัว ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็นกันเอง
เพื่อให๎ลูกเสือเกิดความกล๎า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญ๒ู

188

คูํมือสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

183

(5) พิธีปิดประชุมกอง
1. นัดหมาย
1.1 ผู๎กํากับยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ 3 ก๎าว รองผู๎กํากับลูกเสือ
ทุกคนยืนหลังเสาธง หํางประมาณ 1 ก๎าว
1.2 ผู๎กํากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร๎อมกับใช๎สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม
)มือแบทั้งสองข๎าง เหยียดตรงลงข๎างลําง คว่ําฝูามือเข๎าหาลําตัว แกวํงแขนประสานกันด๎านหน๎าช๎า ๆ
เป็นรูป ครึ่งวงกลม(
1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเข๎าแถวรูปครึ่งวงกลม )ลูกเสือหมูํแรกยืนด๎านซ๎ายของ
ผู๎กํากับลูกเสือ โดยนายหมูํหมูํแรกยืนอยูํเป็นแนวเดียวกับผู๎กํากับลูกเสือ หมูํที่ 2 และหมูํตํอ ๆ ไปอยูํ
ทางด๎านซ๎ายมือของหมูํแรกตามลําดับ รองนายหมูํของหมูํสุดท๎ายอยูํเป็นเส๎นตรงแนวเดียวกับผู๎กํากับ
ลูกเสือและนายหมูํหมูํแรก โดยถือวําผู๎กํากับลูกเสือเป็นจุดศูนย๑กลาง ทุกคนอยูํในทําจัด แถว โดยการยก
ข๎อศอกซ๎ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห๎าเรียงชิดติดกันชี้ลงลําง และสะบัดหน๎าทางขวา ยกเว๎นนายหมูํ
ของหมูํแรกไมํต๎องสะบัดหน๎า และรองนายหมูํหมูํสุดท๎ายไมํต๎องยกข๎อศอกซ๎าย(
1.4 ผู๎กํากับสั่ง "นิ่ง" )ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร๎อมกับสะบัดหน๎ามาอยูํในทําตรง
ระยะเคียงระหวํางบุคคล 1 ชํวงศอก ระยะเคียงระหวํางหมูํ 1 ชํวงแขน(
1.5 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตามระเบียบ, พัก" )ลูกเสือทุกคนแยกเท๎าซ๎ายออกไป
ทางซ๎ายประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก๎าวปกติอยํางแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ
ไม๎พลองให๎เลื่อนขึ้นมาเสมอเอว แล๎วดันไม๎พลองไปข๎างหน๎า เฉียงไปข๎างหน๎าประมาณ 45 องศา มือซ๎าย
ไพลํหลัง โดยตัวมือแบตามธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน
1.6 ผู๎กํากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต๎องให๎ลูกเสือเตรียมอุปกรณ๑
ในการฝึกอบรมครั้งตํอไป เชํน ครั้งตํอไปจะฝึกอบรมเรื่องเงื่อนลูกเสือ เตรียมเชือก
2. ตรวจ
สําหรับการตรวจตอนปิดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแตํงกาย เพราะ
ลูกเสือ จะต๎องเดินผํานชุมชน ตลาด ถ๎าหากแตํงตัวไมํเรียบร๎อยอาจจะถูกตําหนิแกํผู๎ที่พบเห็นได๎
2.1 รองผู๎กากับตรวจ
2.1.1 ผู๎ กํ า กั บ สั่ ง "รองผู้ กํ า กั บ ตรว เครื่ อ งแบบ" รองผู๎ กํ า กั บ ทุ ก คนวิ่ ง
ออกไปหาผู๎กํากับ วันทยหัตถ๑ และลดมือลง ผู๎กํากับรับการเคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง เมื่อรองผู๎
กํากับลดมือลง รองผู๎กํากับวิ่งไปตรวจหมูํลูกเสือทันที
2.1.2 รองผู๎กํากับหยุดยืนตรงข๎ามนายหมูํ หํางจากนายหมูํประมาณ 3 ก๎าว
นายหมูํสั่ง "หมู่…..ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว
วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําววํา "หมู่…..พร้อมที่ ะรับการตรว แล้วครับ" )รองผู๎กํากับรับการเคารพด๎วย
วันทยหัตถ๑ เมื่อ นายหมูํรายงานและลดมือลงเมื่อนายหมูํรายงานจบ( นายหมูํเรียบอาวุธ ก๎าวถอย
หลัง 1 ก๎าว และชิดเท๎ากลับมายืนในทําตรง ทําวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมูํตํอไป "เรียบ-อาวุธ"
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2.1.3 รองผู๎กํากับก๎าวออกไปข๎างหน๎า 1 ก๎าว และชิดเท๎า ตรวจนายหมูํเป็น
คนแรก โดยมีข๎อเสนอแนะในการตรวจ ดังนี้
การตรวจเครื่ องแบบ นายหมูํ เป็ นคนแรกจะต๎ องถูก ตรวจด๎า นหน๎ า ซึ่ง จะตรวจในเรื่ อง
ตํอไปนี้
1) หมวก
ทรงอํอนสีเลือดหมู มีตราหน๎าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ทําด๎วยโลหะสีทอง
เวลาสวมหมวกให๎ตราหน๎าหมวกอยูํเหนือคิ้วซ๎าย หมวกต๎องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปิดไร
ผมทั้งหมด
2) เสื้อ
เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผําอกตลอด มีดุมติด ตลอด มีสาบที่หน๎าอก เหนือ
กระดุมเม็ดที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน๎อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทั้งสองข๎าง กึ่งกลาง
กระเป๋ามีจีบ จีบอยูํในแถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมูํมีแถวผ๎าสีเลือดหมูํกว๎าง 1.5 เซนติเมตร
ยาวเทํากระเป๋าเสื้อ 2 แถบ ติดอยูํริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ๎าย กระเป๋ามีปก รูปมนกลางแหลม
“ล.ญ.”
เจาะรูรังดุมสําหรับกลัดดุมที่ติดอยูํที่กระเป๋า บนไหลํมีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอิ
ปลาย อินนทรธนู
ทรธนูม ีอักษร "ล.ญ."
ปฺายชื่อโรงเรียนเป็นผ๎าโค๎งไปตามตะเข็บไหลํ ติดตํํากวําไหลํข๎างขวา 1 เซนติเมตร แผํนปฺายบอกชื่อกลุํม
กอง ติดอยูกํ ลางปฺายชือ่ โรงเรียน )ตัวขาวพืน้ แดง( สํวนเครือ่ งหมาย หมูทํ าํ ด๎วยผ๎าสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ยาวด๎านละ
3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป สีตามสีประจําหมูํลูกเสือสามัญรุํนใหญํ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่
ไหลํเสื้อข๎างซ๎ายใต๎ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุมเสื้อกลัดหมด ผ๎าผูกคอเป็นรูปสามเหลี่ยมม๎วนพับตาม
แนวทะแยงให้เเรีรียยบบ ม๎ม้ววนเหลื
นช่วยชายประมาณหนึ
นหน้า
แนวทะแยงให๎
อชายประมาณหนึง่ ฝ่ฝูาามืมืออ ให้
ให๎รอยพบอยู
อย พับอยู่ดดํ า้ า๎ นใน
นใน รวบชายผ้
รวบชายผ๎าผูกคอไว้
คอไว๎ดา๎้ นหน๎
แล๎วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแหํงชาติ ให๎ปลอก หํางจาก คางระยะ 1 กํามือของตนเอง สายนกหวีด
สีเหลืองสวมทับผ๎าผูกคอ เก็บนกหวีดไว๎กระเป๋าซ๎าย
3) กางเกง
สีกางเกงเชํนเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาหํางจากกึ่งกลางสะบ๎าหัวเขํา 5
เซนติเมตร มีกระเป๋าสองกระเป๋าตรงด๎านหน๎าที่ผํามีซิปซํอนไว๎ข๎างในและรูดซิปเรียบร๎อย เวลาสวมเอา
ขอบกางเกงทับชายเสื้อ มีหูกางเกงด๎วย เข็มขัดสีน้ําตาลแกํ หัวเข็ มขัดทําด๎วยโลหะสีทอง ต๎องขัดให๎
สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร๑เดอลีส๑ประกอบหน๎าอยูํในกรอบชํอชัยพฤกษ๑ ตรงสํวนลํางของ
กรอบมีคติพจน๑วํา "เสียชีพอยําเสียสัตย์" เวลาคาดเข็มขัดทับขอบกางเกง ไมํปลํอยให๎หัวเข็มขัดห๎อย
ยาน
4) ถุงเท๎า
ถุงเท๎ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันยํน เวลาสวมให๎พับขอบอยูํใต๎เขําประมาณ 5 เซนติเมตร
หรือ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ขอบพับกว๎างประมาณ 4 นิ้วฝูามือตนเอง ลายของถุงเท๎าตรง
5) รองเท๎า
รองเท๎าสีน้ําตาล ทําด๎วยหนังหรือผ๎าใบก็ได๎ แตํไมํมีลวดลาย หุ๎มส๎น มีเชือกผูกแข็งแรง
และผูกด๎วยเงื่อนพิรอด รองเท๎าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม
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2.1.4 เมื่อรองผู๎กํากับตรวจด๎านหน๎าเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว สั่ง "กลับหลังหัน"
เพื่อตรวจด๎านหลังอีกครั้งหนึ่ง นายหมูํกลับหลังหัน รองผู๎กํากับตรวจความเรียบร๎อยด๎านหลัง เชํน เชือก
ผูกรัด หมวกทรงอํอน ผ๎าผูกคออยูํตรงกลางเสื้อ เสื้ออกนอกกางเกง หรือไมํ
2.1.5 เมื่อรองผู๎กํากับตรวจนายหมูํด๎านหลังเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว รองผู๎กํากับ
สั่ง "กลับหลังหัน" รองผู๎กํากับสั่งตํอไป "เดินตามข้าพเ ้า" ตรวจลูกเสือด๎านหน๎า ตรวจลูกเสือคนแรก
และ คนตํอ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู๎กํากับก๎าวเท๎าขวาไปทางข๎างขวา 1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไป
อยํางอยํางแข็งแรง กํอนนายหมูํก๎าวไปทางข๎างขวา ให๎ยกไม๎พลองขึน้ ประมาณ 1 คืบ ก๎าวเท๎าขวาไปทาง
ข๎างขวา 1 ก๎าว แล๎วชักเท๎าซ๎ายไปชิดอยํางแข็งแรง แล๎วตั้ง ไม๎พลองลงกับพื้น ยืนในแนวเดียวกับรองผู๎
กํากับ ก๎าว 1 ก๎าวตรวจลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมูํด๎านหน๎าทุกประการ ถ๎า
เป็นการตรวจในตอนเปิดประชุมกอง ตรวจสุขภาพรํางกาย หรืออุปกรณ๑การเรียนการสอน จะไมํเดินอ๎อม
หลัง
เมื่อตรวจด๎านหน๎าเสร็จทุกคน แล๎วจึงเดินตรวจด๎านหลังตํอไป การเดินตรวจด๎านหลังให๎
ปฏิบัติเชํนเดียวกับการเดินตรวจด๎านหน๎า การตรวจปฏิบัติเ ชํนเดียวกับการตรวจนายหมูํ เมื่อตรวจ
ด๎านหลังเสร็จ ทุกคนแล๎ว รองผู๎กํากับและนายหมูํกลับมายืนที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมูํยืนตรงสั่ง "วัน
ทยา-วุธ" และกลําววํา
"ขอบคุณครับ" )ยืนอยูํกับที่ไมํต๎องก๎าวออกไป( รองผู๎กํากับรับการ
เคารพด๎วยวันทยหัตถ๑และลดมือลง นายหมูํสั่งตํอไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก"
2.2 นายหมูํตรวจ
ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู๎กํากับไมํมาจําเป็นให๎นายหมูํตรวจ
แทน แนวปฏิบัติ คือ ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่ตรว " นายหมูํทุกหมูํก๎าวออกไปข๎างหน๎าหมูํของตนเอง 3
ก๎าว รองนายหมูํวิ่งอ๎อมหลังมายืนแทนที่นายหมูํ และทําหน๎าที่นายหมูํ และทําการตรวจแบบรองผู๎กํากับ
ทุกประการ
2.3 การรายงานการตรวจ
2.3.1 รองผู๎กากับรายงาน
เมื่อนายหมูํขอบคุณรองผู๎กํากับ ภายหลังการตรวจเรียบร๎อยแล๎ว รอง
ผู๎กํากับกลับหลังหันทําวันทยหัตถ๑ พร๎อมกับกลําวรายงานวํา "ข้าพเ ้าได้มอบหมาย ากผู้กํากับให้ไป
ตรว …..หมู่…..ปรากฏว่า…..และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล๎ววิ่งกลับมาด๎านหลังเสาธง
รองผู๎กํากับคนตํอไปก็รายงานตํอ ๆ ไป
2.3.2 นายหมูํรายงาน
นายหมูํลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล๎ว ให๎ยืนตรงหน๎าหมูํของตนเอง หัน
หน๎าไปหาผู๎กํากับ และรอให๎นายหมูํทุกหมูํตรวจเสร็จเรียบร๎อยเสียกํอน เมื่อนายหมูํตรวจเสร็จเรียบร๎อย
แล๎ว นายหมูํทุกคนวิ่งออกไปเข๎าแถวหน๎ากระดานแถวเดี่ยวตรงข๎ามผู๎กํากับพร๎อมกัน หํางจากผู๎กํากับ
ประมาณ 3 ก๎าว นายหมูํหมูํบริการยืนหัวแถว นายหมูํอื่น ๆ เรียงไปตามลําดับ ผู๎กํากับยืนกึ่ งกลางของ
แถว
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ผู๎กํากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมูํหมูํบริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมูํยืน
ตรง วันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ก๎าวออกไป 1 ก๎าว หันหน๎าไปหาผู๎กํากับ วันทยาวุธ พร๎อมกับกลําว
รายงาน "ข้าพเ ้าได้รับมอบหมาย ากผู้กํากับให้ไปตรว เครื่องแต่งกายหมู่ …..ปรากฏว่า…..และ
ได้แนะนําให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว, ครับ" นายหมูํคนอื่น ๆ ให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกัน จนกระทั่ง
การรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร๎อย ผู๎กํากับสั่ง "กลับที่เดิม -วิ่ง" นายหมูํทุกคนวันทยาวุธและ
เรียบอาวุธพร๎อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมูํของตนในตํา แหนํงเดิม รองนายหมูํวิ่งอ๎อมกลับหลัง
มายืนทําหน๎าที่รองนายหมูํตามเดิม
3. ชักธงลง
3.1 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู๎กํากับก๎าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ๎ายมือ หัน
หน๎าเข๎าหาเสาธง
3.2 ผู๎กํากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมูํบริการฝากไม๎พลองกั บ
ลูกเสือ คนถัดไป วิ่งออกมาพร๎อมกันและหยุดยืนตรงหน๎าเสาธง หํางจากเสาธงประมาณ 3 ก๎าว
วันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน ลูกเสือทางขวามือก๎าวออกไปข๎างหน๎า 2 ก๎าวและชิดเท๎า แก๎เลือกธง
แล๎วก๎าวถอยหลัง 2 ก๎าว และ
3.3 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ๑ ลูกเสือทุกคน
วันทยาวุธ ลูกเสือผู๎ชกธงชาติลงทางขวามือ คํอย ๆ ดึงเชือกลงช๎า ๆ คนทางซ๎ายมือคํอย ๆ ปลํอยเชือก
เชือก ทั้งสองด๎านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ลูกเสือทางขวามือ
รับเชือกจาก ลูกเสือทางซ๎ายมือมารวมกัน ก๎าวไปข๎างหน๎า 2 ก๎าว และชิดเท๎า ผูกเชือกธง แล๎วก๎าวถอย
หลัง 2 ก๎าว และชิดเท๎ากลับมายืนตรงที่เดิม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงทําวันทยหัตถ๑และลดมือลงพร๎อมกัน
)ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง( กลับหลังหันวิ่งกลับมาเข๎าแถวในหมูํของตน แล๎วรีบนํา ไม๎พลองที่
ฝากไว๎มาทําวันทยาวุธอยํางแข็งแรงและองอาจเชํนเดียวกับลูกเสือในกอง
3.4 ผู๎กํากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ๎ายลงมาอยูํในที่เดิมโดยเร็ว
4. เลิก
4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล๎วก็ยังยืนอยูํในทําตรง
4.2 ผู๎กํากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดทําวันทยาวุธ และเรีย บอาวุธ ขวาหัน
พร๎อมกัน เดินออกนอกแถว
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การประชุมนายหมูํลกู เสือสามัญ
ที่ประชุม
การจัดที่ประชุมนายหมูํ
1. ห๎องประชุม ในห๎องประชุมจัดให๎มีโต๏ะหมูํบูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ๑
ของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวองค๑พระผู๎พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร๑ด เบเดน เพาเวลล๑
2. โต๏ะประชุม ควรจัดให๎มีเก๎าอี้ประชุมตามจํานวนของนายหมูํ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษสําหรับ
ผู๎กํากับหรือรองผู๎กํากับที่จะเข๎าประชุมด๎วยในฐานะที่ปรึกษา โดยจัดให๎นั่งอยูํทางซ๎ายของประธาน
3. การจัดที่นั่ง จะต๎องกําหนดไว๎ให๎ทราบ โดยมีการเขียนปฺายหรือเครื่องหมายแสดงไว๎ ณ ที่นั้น ๆ
เชํน ประธาน เลขานุการ หมูํสิงโต หมูํเสือ หมูํนกหัวขวาน ฯลฯ และผู๎กํากับลูกเสือ
4. ผู๎เข๎าประชุม
- นายหมูํทุกหมูํ ถ๎านายหมูํไมํอยูํให๎รองนายหมูํเข๎าประชุมแทน
- ผู๎กํากับลูกเสือ ถ๎าผู๎กํากับไมํอยูํให๎รองผู๎กํากับเข๎าประชุมแทน
- ผู๎ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะนําการเป็นครั้งคราว
- การเลือกประธานและเลขานุการ
5. การเข๎าห๎องประชุม เลขานุการจะเป็นผู๎เข๎ากํอนแล๎วจึงเชิญนายหมูํตําง ๆ เข๎าห๎องประชุม
จนถึงประธานและที่ปรึกษาเข๎าเป็นคนสุดท๎ายผู๎ที่เข๎าประชุม กํอนที่จะเข๎านั่งจะต๎องไปไหว๎พระพุทธรูป
)ยกเว๎นผู๎ที่นับถือศาสนาอื่น มิใชํศาสนาพุทธ ให๎แสดงความเคารพตํอธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ๑ได๎เลย(
และแสดงความเคารพต่ออธงชาติ
กษณ์
ของพระบาทสมเด็
จพระเจ้
าอยู
วั ตามล�าดัำดับบเสีเสียยกํก่ออนน
และแสดงความเคารพตํ
ธงชาติและพระบรมฉายาลั
และพระบรมฉายาลั
กษณ๑
ของพระบาทสมเด็
จพรยู
ํหัวห่ ตามลํ
โดยวิธีวันทยหัตถ๑ แล๎วจึงไปนั่งยังที่ของตน )ยกเว๎นประธานจะต๎องจุดธูปเทียนและกราบที่หน๎าพระ(
6. การเปิดประชุม เป็นหน๎าที่ของประธานที่จะกลําวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่ประชุมยื่น
มือขวาออกไปข๎างหน๎าทํามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล๎วกลําววํา “บัดนี้
สมาชิกของที่ประชุมได๎มาครบองค๑ประชุมแล๎ว ข๎าพเจ๎าขอเปิดการประชุม ขอให๎สมาชิกทั้งหลายได๎ใช๎
สิทธิและเสรีภาพของทํานโดยเสรีในการประชุมและขอให๎ถือวําการประชุมนี้เป็นความลับไมํเปิดเผย” เมื่อ
ประธานกลําวจบแล๎วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกที่เข๎าประชุมยืนพร๎อมกัน พร๎อมกับยกมือขวาขึ้น
แสดงรหัสลูกเสือแบบให๎คําปฏิญาณของลูกเสือแล๎วกลําวพร๎อมกันวํา “ข๎าพเจ๎าจะถือวําการประชุมนี้เป็น
ความลับ เว๎นไว๎แตํจะได๎รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ” เสร็จแล๎วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร๎อมกัน
จากนั้นจึงให๎ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอไป
7. การพู ด ในที่ ป ระชุ ม กํ อ นพู ด ต๎ อ งยกมื อ ขออนุ ญ าต เมื่ อ ประธานอนุ ญ าต จึ ง จะพู ด ได๎
)และจะต๎องพูดกับประธานทุกครั้ง( เมื่อเวลาพูดให๎นั่ง ไมํต๎องยืน
8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการที่จะแจ๎งนัดหมายไป
9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมูํ เป็นหน๎าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับประธาน
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10. เรื่องที่จะจัดเข๎าวาระการประชุมนายหมูํ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน๎าที่ความรับผิดชอบใน
กองลูกเสือของตน, จัดทํากําหนดการฝึกอบรม, การอยูํคํายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให๎รางวัล,
และการแก๎ปัญหาตําง ๆ ฯลฯ เป็นต๎น
11. รายงานการประชุมของนายหมูํ ผู๎เข๎ารํวมประชุมจะต๎องถือเป็นความลับ ไมํควรเปิดเผย
เว๎นแตํจะได๎รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน๎าที่ของเลขานุการจะต๎องเป็นผู๎จดและจัดทํารายงานการ
ประชุมบันทึก ลงในสมุดและสําเนาแจ๎งให๎ผู๎เข๎าประชุมทราบ
13. ผู๎ดํารงตําแหนํงประธานที่ประชุมนายหมูํ เป็นบุคคลที่ผู๎กํากับแตํงตั้งจากนายหมูํที่นายหมูํ
สํวนมากเห็นชอบด๎วย
14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู๎แตํงตั้งจากนายหมูํโดยให๎นั่งอยูํทางซ๎ายของ
ประธาน )เลขาฯ จะเป็
นผูน๎เผูผชิ
จะเป็
เ้ ชิญนายหมูํเข๎าที่ประชุมนายหมูํทีละคนจนถึงประธานแล๎วจึงเชิญผู๎กํากับฯ
เป็นคนสุดท๎าย( เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได๎แตํไมํมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมฯ
15. ผู๎กํากับลูกเสือ ที่ประชุมไมํมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แตํมีสิทธิยับยั้งการกระทําใด ๆ
ที่ผู๎กํากับฯ เห็นวําถ๎าจะปลํอยให๎ทําไปตามข๎อตกลงของที่ประชุมแล๎ว อาจกํอให๎เกิดผลเสียหายขึ้นได๎
16. การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน๎าเข๎าสูํที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข๎างหน๎าทํามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล๎วกลํา ววํา “ข๎าพเจ๎าขอปิดการประชุม ”
เมื่อประธานกลําวจบให๎นายหมูํทุกคนลุกขึ้นยืนทําวันทยหัตถ๑แกํประธาน )ประธานทําวันทยหัตถ๑ตอบ(
17. การออกจากห๎องประชุม ตามลําดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมูํ )โดยปฏิบัติพิธี
การเชํนเดียวกับการเข๎าห๎องประชุม( เลขานุการเป็นคนสุดท๎าย
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วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
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(ตัวอยํางระเบียบวาระการประชุม)
ระเบียบวาระการประชุมนายหมูํ
ครั้งที่........ / ........
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ........... ณ ................................................
...................................................................
1 เรื่องที่ประธานจะแจ๎งให๎ทราบ )ถ๎ามี(
2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่...................../ .....................
3 เรื่องที่สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งกํอน )ถ๎ามี(
4 เรื่อง...................................... )เป็นเรื่องที่จะประชุมพิจารณากันในการประชุม ถ๎ามีหลาย
เรือ่ ง ก็ใสํ วาระที่ 5 ที่ 6 จนหมดเรื่องที่จะนํามาประชุม( วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ )ถ๎ามี(
5 หรือวาระอันดับสุดท๎ายนี้เป็นวาระที่กําหนดสําหรับเรื่องที่จะมีขึ้น ภายหลังทีไ่ ด๎กําหนด
ระเบียบวาระไปแล๎ว จะได๎นํา มาเข๎ามาพูดในที่ประชุมได๎
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(ตัวอยํางบันทึกรายงานการประชุม) บันทึกรายงานการประชุมนายหมูํ
ครั้งที่...................../ .....................
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........
ณ ....................................................
.......................................
ผู๎เข๎ารํวมประชุม
1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................
ฯลฯ
ผู๎ไมํมาประชุม )ถ๎ามี(
เปิดประชุมเวลา....................... น.
ประธานกลําวเปิดการประชุมแล๎ว ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอ ไป
วาระที่ 1 เรื่อง.........................................
ประธานเสนอวํา ที่ประชุม
)มีมติหรือ ตกลงอยํางไร(
ฯลฯ
ปิดประชุมเวลา........................ น.
)ลงชื่อ(..................................ผู๎จดรายงานการประชุม
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนี้แล๎ว
)ลงชื่อ(..................................ประธาน
)ลงชื่อ(..................................นายหมูํ หมูํ.................
)ลงชื่อ(..................................รองนายหมูํ หมูํ............
ฯลฯ
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(ตัวอยํางบัญชีลงชื่อผู๎เข๎าประชุม)
รายชื่อผู๎เข๎าประชุมนายหมูํ
ครั้งที่........./............. วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........
ณ .........................................
ชื่อ – สกุล
ลายเซ็น
ตาแหนํง
ประธาน
นายหมูํ หมูํ..........
รองนายหมูํ หมูํ.............
นายหมูํ หมูํ..........
รองนายหมูํ หมูํ.............
ฯลฯ

หมายเหตุ

เลขานุการ

ตัวอยํางการจัดสถานที่ประชุมนายหมูํ
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website : http://www.obec.go.th
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ
อาคารศูนย๑เรียนรู๎สขุ ภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุํงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท๑ 0-2343-1500
โทรสาร 0-2343-1501 website : http://www.thaihealth.or.th
สมาคมวางแผนครอบครัวแหํงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท๑ 0-941-2320 โทรสาร 0-2561-5130
website : http://www.ppat.or.th E-mail : info@ppat.or.th
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท๑ 0-2282-0850
website : http://www.srs.moe.go.th
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