




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ  โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร ตามคูมือการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง วิชา การบันเทิง

 กจิกรรมการเรยีนรู ดาวดวงที ่๒ วชิา การแสดงกลหรือเลานทิาน    ๑  ชัว่โมง  

วิชา การรองเพลง,เลนดนตรี  ๑  ชั่วโมง และวิชา การมวนตัวทาตางๆ

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงท่ี ๓ วิชา การรองเพลงหรือการแสดงละคร หรือ

ทําหุนและเชิดหุน  ๑  ชั่วโมง

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู              

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ                

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจงการใชคูมือ

ดาวดวงที่ ๒

 วิชา การแสดงกลหรือเลานิทาน                            ๑

 วิชา การรองเพลง,เลนดนตรี                               ๔

 วิชา การมวนตัวทาตางๆ                                    ๗

ดาวดวงที่ ๓

 วิชา การรองเพลงหรือการแสดงละคร 

 หรือทําหุนและเชิดหุน                                      ๑๐ 

บรรณานุกรม                                                           ๑๕



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมอืการจดักจิกรรมลกูเสอืสาํรอง วชิา การบนัเทงิ ตามโครงการโรงเรยีน

วิถีลูกเสือ  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ จัดทําขึ้น

สาํหรบัสาํหรบัผูกาํกับลกูเสอื ใชเปนแนวทาง ในการจดักจิกรรมมเีนือ้หาทีส่อดคลอง 

ครบถวนเปนไปตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ การนําไปใชขึ้นอยูกับ

ดุลพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนกิจกรรมใด ควรใชเมื่อใด

 เน้ือหาสาระในแผนการจัดกจิกรรม จะประกอบดวยเนือ้หาท่ีจะใหผูเรยีน

ไดเรียนรูในแตละครั้ง มีแนวทางการจัดกิจกรรมวิธีเรียนรูตามเนื้อหา

 บทบาทผูกํากับ

 ศึกษาเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมกอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ตามลําดับขั้นตอน คือ ประชุมกอง,เลนเกมหรือเพลง,ปฏิบัติกิจกรรม, เลานิทาน

หรือเรื่องส้ันที่เปนคติ,ปดประชุมกอง

 ผูกาํกับผูจดักจิกรรมตองทราบเนือ้หาสาระ จดุประสงคทีต่องการ เตรยีม

สื่ออุปกรณและการประเมินผลในแตละครั้ง

 บทบาทลูกเสือ

 มคีวามพรอมในการจัดกจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรม ตามกระบวนการลูกเสอื





ดาวดวงที่ ๒

การบันเทิง

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๑)

 การแสดงกลหรือเลานิทาน

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสนทนาเก่ียวกับวิธีการแสดงกลและเลานิทาน

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือเลือกปฏิบัติ ๑ กิจกรรม

 ๓.  ลูกเสือวางแผนเตรียมการแสดง ๑ กิจกรรมในการเปดประชุมกอง          

คร้ังตอไปอีก ๑ ครั้ง

 ๔.  ผูกํากับลูกเสอืและลูกเสือสรุปการแสดงแตละหมู

 ๕.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม

บันเทิง

 ๒.  สังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิงเปนรายหมู

๑



๒

เพลง

ยิ้ม

     ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มมานัยนตาหวานช่ืน

    ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน สดใส อุรา อยามัวรอ

    สดชื่นอุรา อยาหนางอ มายิ้มกันหนอเพื่อนเอย

ใบความรู

กิจกรรมบันเทิง

 ๑. การแสดงกล

  จุดเทียนใตนํ้า

  ๑. ใสนํ้าเต็มถัง

  ๒. ลอยไมกอกอันใหญในนํ้า

  ๓. ติดเทียนกับทอนไมเล็กๆใหแนน

  ๔. จุดเทียนแลววางบนไมกอก

  ๕. ควํ่าขวดแกวปากกวางครอบไมกอก จะแลเห็นเปลวไฟจากเทียนลุก

ใตนํ้า

 ๒.  การเลานิทาน

 เด็กทุกคนชอบฟงนิทาน นิทานที่นาสนใจยอมทําใหผูฟงพอใจ ประทับใจ             

ตื่นเตน สนุกสนานซ่ึงผูเลาจะตอง มีความสามารถในการถายทอดเรื่องราวไดชัดเจน 

ดวยการเตรียมตัวฝกฝนเปนอยางดี

 กอนเลานทิาน ผูเลานทิานตองเลือกนิทานใหเหมาะสมกับผูฟง ควรเปนเร่ือง

สัน้จาํงาย เขาใจงาย มปีระโยชนชวยเสรมิสรางคตเิตอืนใจ ความสามคัค ีความกตญัู 

และความรักชาติบานเมือง



๓

 นอกจากเลอืกเรือ่งแลว ผูเลาจะตองเตรยีมอุปกรณ บทบาท ทาทาง เพ่ือสราง

ความสนใจใหแกผูฟง เพราะการเลาโดยใชอปุกรณประกอบสามารถดึงดดูความสนใจ

ของผูฟงได การเลานทิาน ผูเลาจะตองเลาดวยเสียงไมคอยหรือดังจนเกินไป ตอนไหน

ที่ต่ืนเตน ปลุกใจ ซาบซ้ึง เศรา ผูเลาตองทําเสียงใหเขากับเน้ือเร่ือง และควรสรุป          

ตอนลงทายดวยถอยคําที่ประทับใจดวย

เรื่องที่มีประโยชน

ดนตรีผูกมิตร

น.ส.จุฑามาส ชุมเมืองปก ผูแตง

 กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีสัตวหลายชนิดเปนเพ่ือนกัน ไดแก นกแกว              

นกกระจิบ หมาปา ชางและเสือ ทุกเย็นหลังกินอาหารเย็นแลว สัตวทั้งหาตัวจะมา

พบปะกัน รวมบรรเลงดนตรี นกแกวรองเสียงแกว...แกว...แกวนกกระจิบรอง จิ๊บ...

จิ๊บ...จิ๊บ  หมาปาสงเสียงหอน ฮู...ฮู...ฮู  ชางชูงวงรอง แปรน...แปรน...แปรน  และ

เสือคําราม โฮก...โฮก...โฮก   เสียงรองและเสียงคําราม ชางเปนเสียงดนตรีที่ไพเราะ 

บรรดาสัตวทั้งหลายเม่ือไดยินตางก็มาลอมวงฟงดนตรีกันทุกวัน ทําใหสัตวตางๆ เปน

มิตรที่ดีตอกันตั้งแตนั้นมา

เรื่องน้ีสอนใหรูวา  ดนตรีสามารถเปนสื่อของมิตรภาพได



๔

ดาวดวงที่ ๒

การบันเทิง

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๒)

 การแสดงกลหรือเลานิทาน

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสนทนาเก่ียวกับวิธีการรองเพลงและการเลนดนตรี

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือเลือกปฏิบัติ ๑ กิจกรรม

 ๓.  ลูกเสือวางแผนเตรียมการแสดง ๑ กิจกรรมในการเปดประชุมกอง             

คร้ังตอไปอีก ๑ ครั้ง

 ๔.  ผูกํากบัลูกเสือและลูกเสือสรุปการแสดงแตละหมู

 ๕.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม

บันเทิง

 ๒.  สังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิงเปนรายหมู



๕

เพลง

ชาง

       ชาง ชาง ชาง นองเคยเห็นชางหรือเปลา

   ชางมันตัวโตไมเบา จมูกยาวยาวเรียกวางวง

   สองเขี้ยวใตงวงเรียกวางา มีหู มีตา หางยาว

ใบความรู

 ๑. การรองเพลง

  การรองเพลงเปนความสุข สนุกสนาน ผอนความตึงเครียด เนื้อเพลง       

อาจเปนสือ่ ชวยปลูกฝงความสามัคคี ความรักชาติบานเมือง ความกตัญแูละชวยให

จาํบทเรียนไดงาย และแมนยาํขึน้ ทัง้เปนการเสริมสรางสุขภาพดานรางกาย และจิตใจ

เปนอยางดี

  ลูกเสือควรฝกหัดรองเพลง หากไดทําทาทางประกอบการรองเพลงดวย 

จะทําใหผอนคลายความตึงเครียด และเปนการหาความสุข สนุกสนาน รื่นเริง ใหแก

ตนเองและผูอื่นดวย

  การเตรียมตัวในการรองเพลง ควรปฏิบัติดังนี้

  ๑. เลือกเพลง เพลงท่ีนํามารองควรเปนเพลงส้ันๆ ทํานองและจังหวะ

งายๆ มีทาทางประกอบหรือมีคูรองรับ จะเพิ่มความสนุกสนาน เราใจมากยิ่งขึ้น        

เพลงที่เลือกควรใหความบันเทิง และมีเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนดวย เชน                 

เพลงประกอบบทเรียน

  ๒.  การฝกรอง ผูรองเพลงที่ดีตองจําเนื้อรองและทํานองไดแมนยํา           

ฝกฟงเพลงหลายๆครั้ง รองตามเบาๆทีละวรรค เมื่อจับเสียงทํานองและเนื้อเร้ือง              

ไดแมนยําดีแลว จึงเริ่มออกเสียงแตพอดี อยาออมเสียง หรือรองเสียงดังจนเกินไป            



๖

จะทําใหขาดความไพเราะ และกอความรําคาญแกผูฟงเพลงดวย เมื่อฝกรองไดคลอง

ดีแลว ควรฝกทาทางประกอบเพลง ฝกจังหวะ ฝกลูกคูใหเกิดความพรองเพรียงกอน

 ๒.  การเลนดนตรี

  ลกูเสือสามารถเลนดนตรจีากเครือ่งดนตรทีีท่าํขึน้งายๆ เชน ทาํกลองดวย

กระปอง ทาํปดวยลาํไผเลก็ ๆ  ทาํท่ีเคาะจงัหวะจากไมสองทอน หรอืใชฝาขวดนํา้อดัลม

เจาะรูรอยเปนพวงเขาดวยกัน การเลนดนตรีประกอบการรองเพลง จะชวยใหเกิด 

ความสนุกสนาน เพราะเครื่องดนตรีจะชวยใหจังหวะและทํานองพรอมเพรียงกัน              

ลูกเสือที่สารถเลนเครื่องดนตรีได  เชน หีบเพลงปาก เมโรดิกา กีตาร ขลุย ควรนํา         

มาเลนประกอบการรองเพลง จะชวยใหเพลงไพเราะนาฟง และเปนการแสดง          

ความสามารถอีกดวย

เรื่องที่มีประโยชน

พอเพียงนํ้าใจดี

น.ส.จุฑามาส ชุมเมืองปก ผูแตง

 พอเพียงเปนผูหญิงตัวเล็กๆ แตเสียงสดใส รองเพลงไพเราะมาก เปนตัวแทน

ของโรงเรียน เขารวมการประกวดรองเพลงไดรับรางวัลเสมอ ทุกครั้งที่ไดรับรางวัล         

ไมวาจะเปนสิ่งของหรือเปนเงินรางวัลพอเพียงก็จะแบงใหเพื่อนๆ เพื่อนที่เคยไดรับ

ความชวยเหลือจากพอเพียง ไดแก สมชายไดผาเช็ดตัวผืนเล็กไปใชที่บาน ดวงพร          

ไดดินสอไวเขียน อมรชัยไดเงินสองรอยบาทไปใหแมซื้อนมใหนอง และฟาใสไดโบว 

ตดิผมสวยงาม เปนตน คณุผูกาํกบัชมเชยวาพอเพยีงเปนเดก็ด ีมนีํา้ใจตอเพ่ือนๆ เด็กๆ 

ทุกคนควรยึดเปนแบบอยาง

เรื่องนี้สอนใหรูวา  ความสามารถเฉพาะบุคคลสามารถชวยเหลือบุคคลอื่นๆได



๗

ดาวดวงที่ ๒

การบันเทิง

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๓)

 การมวนตัวทาตางๆ 

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสนทนาเก่ียวกับวิธีการการมวนตัวทาตางๆ

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือใหหมูลูกเสือปฏิบัติตาม

 ๓. ลูกเสือวางแผนเตรียมการมวนตัวทาตางๆ ๑ ทา ในการเปดประชุมกอง

คร้ังตอไป

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสรุปกิจกรรม

 ๕.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 ๒.  สังเกตความสนใจ ความตั้งใจและการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม

บันเทิง

 ๒.  สังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิงเปนรายหมู



๘

เพลง

พมาเขว

    เขว เขว เขว เสแสรงแตงเปนพมา

  ถือกลองยางยองออกมา เอาวาทุงยา บาเล เล เล เล เล เล เล

ใบความรู

การมวนตัวทาตางๆ

 การมวนตัว หรือหกคะเมน เปนการเลนที่ชวยทําใหเกิดความสนุกสนาน          

ลูกเสือควรฝกมวนตัวดวยทาตางๆ เชน มวนหลัง มวนตัวไปรอบๆ หรือมวนตัว                    

ทาลอเกวียน

มวนหลัง

 ๑.  ยืนเทาชิด นั่งลง ยกแขนท้ังสองไปขางหนาเสมอไหล

 ๒.  ยกเขาโนมนํ้าหนักตัวไปขางหลัง แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ

 ๓.  มวนตัวไปขางหลัง พรอมกับกมศีรษะและงอเขา

 ๔.  กลับมานั่งในทาเดิม แลวลุกขึ้นสูทายืน

มวนตัวไปรอบๆ

 ๑.  นั่งงอเขา ยกขาทั้งสองไขวกัน

 ๒.  แขนทั้งสองเหยียดตึงอยูระหวางเขา มือทั้งสองจับขอเทา

 ๓. มวนตัวไปขางหลัง แลวมวนไปขางซาย-ขวา แลวมวนกลับมาขางหลัง        

อีกครั้งหน่ึง



๙

ลอเกวียน

 ๑.  ยืนหันหนาไปทางดานที่จะเคลื่อนที่ไป วางมือซายแตะพื้นขางๆ นิ้วกด

ลงบนพื้นตามองที่พื้น

 ๒.  วางมือขวาหางมือซายพอประมาณ ยกเทาขวาเหว่ียงขึ้นไปขางบน

 ๓.  เหวีย่งเทาซายตามเทาขวา ขาแยก นํา้หนกัตวัอยูบนมอืและแขนหนัหนา

ไปดานตรงขาม

 ๔.  ดงึเทาขวาลงเหยียบพ้ืน พรอมกับยกมือซายข้ึน เหวีย่งตัวหมนุไปขางหนา 

ทันทีที่เทาซายแตะพื้นใหยกมือขวาข้ึน แลวกลับสูทาเดิม

เรื่องที่เปนประโยชน

นองนิดอารมณดี

น.ส.จุฑามาส ชุมเมืองปก ผูแตง

 นองนิดเปนเด็กอารมณดี ชอบเลาเรื่องสนุกสนานใหเพ่ือนๆฟงเสมอๆ                    

ในชั้นเรียน ป.๒ เด็กๆ มักจะหยอกลอคุยกันเสียงดัง เมื่อคุณผูกํากับไมอยูในหอง            

นองนิดจะออกมาเลาเรื่องสนุกๆ หนาชั้นใหเพื่อนฟง เพื่อนๆ ก็จะเงียบฟงดวยความ

สนใจ เสียงคุยกันดังหนวกหูเปลี่ยนเปนเสียงปรบมือ หัวเราะชอบใจ

 นองนอยเปนเดก็ชอบเกบ็ตวัเงยีบพดูคยุกบัเพือ่นๆนอยมากบอยครัง้ เพ่ือนคยุกนั 

นองนอยจะเดนิออกไปจากหองนองนดิสงัเกตเหน็พฤตกิรรมเหลานี ้จงึชวนเพือ่นคนอืน่ 

หาทางชวยเหลอื ทกุคร้ังทีน่องนดิเลาเรือ่งสนกุสนาน มกัจะใหนองนอยชวยตัง้ชือ่ตัวละคร 

ในเร่ืองและตั้งช่ือเรื่องใหเสมอๆภายหลังนองนอยเริ่มพูดคุยกบัเพื่อนๆมากขึ้น และมี

อารมณแจมใสมากข้ึน นองนิดและเพื่อนๆ ภูมิใจมากที่ชวยนองนอยได

เรื่องน้ีสอนใหรูวา   เรื่องราวขําขัน สนุกสนาน สามารถทําใหผูฟงมีอารมณแจมใสได



๑๐

ดาวดวงที่ ๓

กิจกรรมการบันเทิง

๑. เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๑)

 การรองเพลง หรือการแสดงละคร หรือการทําหุนและเชิดหุน

๒. แนวการจัดกิจกรรม

 ๑)  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเก่ียวกับการแสดงตางๆ แลวอภิปราย

ถึงการแสดงละคร การรองเพลงประกอบดนตรี การเชิดหุน

 ๒)  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือเลือกทํากิจกรรมเพียงหมูละ ๑ อยาง

 ๓)  ลูกเสือนําเสนอผลงานท่ีหมูของตนเองเลือก

 ๔)  ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุป

 ๕)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓. การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม

 ๒.  ตรวจผลงานการแสดง การรองเพลงหรือการเชิดหุน



๑๑

เพลง

จับปูดํา

    จับปูดํา ขยําปูนา จับปูมา ควาปูทะเล

 สนุกจริงเอย แลวเลยนอนเปล โอละเห นอนในเปลหลับไป

ขามถนน

   อยาเหมอมองตองดูขางหนา อีกซายและขวาเม่ือจะขามถนน

 หากยวดยานหลายก็ตองอดใจทน อยาตัดหนารถยนตทุกๆคนจงระวังเอย

 มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุม ตุมมง

ใบความรู

การแสดงละคร

 การปฏิบัติกิจกรรมบันเทิงของลูกเสือน้ัน ผูกํากับลูกเสืออาจกําหนดหัวขอ

เรื่องหรือใหลุกเสือแตละหมูไปคิดคนเรื่องที่สนใจมาแสดงเปนละคร แลวนํามาแสดง

ใหเพือ่นชมเปนการสรางความม่ันใจในตนเอง กลาแสดงออกและไดรบัความสนุกสนาน

การรองเพลงประกอบเครื่องดนตรี

 การรองเพลงจะสนุกสนานขึ้น ตองมีดนตรีประกอบ เพราะจะชวยใหชวง

จังหวะและทวงทํานองพรอมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเลนเครื่องดนตรีได เชน หีบ

ปากเพลงเมริกีตารขลุย ฯลฯ ควรนํามาเลนประกอบการรองเพลง ก็จะทําใหไพเราะ

และนาฟงยิ่งขึ้น

 บางครั้งลูกเสืออาจทําเครื่องดนตรีจากวัสดุตางๆ เชนทํากลองดวยกระปอง 

ทําปดวยลําไผเล็กๆ ทําที่เคาะจังหวะจากไม ๒ ทอน หรือใชฝาขวดนํ้าอัดลมเจาะรู  

รอยเปนพวงเขาดวยกันและหาขวดใสนํ้าใหมีระดับแตกตางกันสัก ๔-๕ ใบเคาะใหมี

เสียงแทนเคร่ืองดนตรี



๑๒

การทําหุน
  

การทําหุนมือจากถุงกระดาษ

วัสดุที่ใช

 ๑.  ถุงกระดาษสีนํ้าตาลชนิดเนื้อหนา 1 ใบ

 ๒.  กระดาษแข็งเทาขาว

 ๓.  สีเมจิก หรือกระดาษสีใชติดแทนการระบายสี

 ๔.  กรรไกรตัดกระดาษ

 ๕.  แปงเปยก

วิธีทํา

 ๑. วาดหุนที่ตองการบนกระดาษเทาขาว แลวใชกรรไกรตัดหุนออกเปน          

๒ สวน คือสวนหัว สวนตัวหุน

 ๒. ระบายสีหุนหรือใชกระดาษสีติดบางสวนแทนการระบายสีก็ได

 ๓.  ทาแปงเปยกดานหลังภาพ แลวติดสวนหัวหุนทีก่นถงุกระดาษ ตดิสวนตัว

หุนที่ขางถุงกระดาษ ทิ้งใหแหงก็นําไปเชิดได

การทําหุนมือจากกลองกระดาษ

วัสดุที่ใช

 ๑.  กลองกระดาษแข็งขนาดเล็กที่มือสอดเขาได

 ๒.  กระดาษแข็งเทาขาว

 ๓.  สีเมจิก หรือกระดาษสีใชติดแทนการระบายสี

 ๔.  กรรไกรตัดกระดาษ

 ๕. แปงเปยก

 

 



๑๓

วิธีทํา

 ๑.  ตัดกลองกระดาษดานขาง ๓ ดาน เหลือไว ๑ ดาน เพื่อพับเปนปากหุน

 ๒.  วาดหุนที่ตองการบนกระดาษเทาขาว แลวใชกรรไกรตัดหุนตามรูปหนา

หุนแยกเปน ๒ สวน คือสวนดานบนของปากหุน และสวนดานลางของปากหุน

 ๓.  ระบายสีหุนหรือใชกระดาษสีติดบางสวนแทนการระบายสีก็ได

 ๔.  ทาแปงเปยกดานหลังภาพ แลวติดสวนหัวหุนท่ีกนถงุกระดาษ ทิง้ใหแหง

ก็นําไปเชิดได

การเชิดหุน

 โดยมากเราจะใชฝามอืและนิว้มอืสอดเขาในหวัหุนและเชดิ ถาเปนหุนทีม่แีขน

จะสอดนิว้ชีท้ีห่วัหุน นิว้กลางแลวนิว้หวัแมมอืทีแ่ขนทัง้ ๒ ขาง เมือ่เคล่ือนไหวนิว้ท้ัง ๓ 

หุนก็จะดูคลายมีชีวิตขึ้นทันที

 ถาเปนหุนทีไ่มมแีขน จะสอดน้ิวหัวแมมอืทีป่ากลางของหุน นิว้ทีเ่หลอืสอดไว

ปากบนของหุน เมื่อขยับน้ิวเขาหากัน หุนจะเคลื่อนไหวคลายกําลังพูด



๑๔

เรื่องที่เปนประโยชน

เสียงเพลงชวยชีวิต

น.ส. จุฑามาส ชุมเมืองปก ผูแตง

 กาลครัง้หนึง่นานมาแลว มนีกกระจบินอยตวัหนึง่เปนนกอารมณดมีกัจะรองราํ 

ทําเพลงใหเพื่อนนกและสัตวอื่นๆในปาฟงอยูเสมอ ทําใหฝูงสัตวตางๆ มีความสุขเมื่อ

ไดฟงเพลงไพเราะของนกกระจิบนอย และจะมารอฟงเพลงไพเราะเปนประจํา

 วันหนึ่ง นายพรานปาเขามาดักจับสัตวในปา นกกระจิบนอยและครอบครัว

ออกหาอาหารตามปกติ ไมทันไดระวังภัย จึงโดนตาขายของนายพรานท่ีดักไว                    

นกกระจิบนอยพยายามขอความชวยเหลือ จึงนึกไดวาตนเองเคยรองเพลงใหบรรดา

สัตวนอยใหญในปาไดฟงและชอบใจมาแลวจึงสงเสียงรองเพลง สัตวตางๆเม่ือไดยิน

เสียงรองก็รีบวิ่งมาดู เห็นนอยกระจิบนอยติดตาขายจึงชวยกันดึงตาขายเพื่อชวยชีวิต

นกกระจิบนอยและครอบครัวไวได

เรือ่งน้ีสอนใหรูวา  สิง่เลก็นอยๆทีเ่ราเตม็ใจทาํใหผูอืน่มคีวามสขุ อาจมผีลใหเราไดรบั

ความชวยเหลือได



๑๕

บรรณานุกรม

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  

 ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ - ๓ (ลูกเสือสํารอง). โรงพิมพ คุรุสภา ลาดพราว, 

 ๒๕๓๓.

แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือใหสอดคลองกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 พุทธศักราช ๒๕๔๔. โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๙.

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒.  

 องคการคาของ สกสค., ๒๕๕๒.

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการลูกเสือ สํานักงานปลัดกระทรวง  

 ศึกษาธิการ. 



๑๖

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

 ๑. ดร.ผกาภรณ  พลายสังข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

   ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

 ๒.  วาที่รอยเอกไพบูลย  ยกให รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

   ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

 ๓.  นายถิรวัฒน  สุดจิตต ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

 ๔.  นายนเรศ  ศรีประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ

คณะทํางาน

 ๑.  นายกมล  สุมาลา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 

   ประธานคณะทํางาน

 ๒.  นายภิญโญ  แกวแดง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสวนแตง  

   รองประธานคณะทํางาน

 ๓.  นายทวิช  สายทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๔.  นายธีราสิทธิ์  วิไลรุจิกรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเนินยาว คณะทํางาน

 ๕.  นางปาริฉัตร  หมอนทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๖.  นางกรวิกา  อนโต ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองโนน   คณะทํางาน

 ๗.  นายวิทยา  สวนกุหลาบ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโรงชางฯ คณะทํางาน

 ๘.  นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร   รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  

    คณะทํางาน

 ๙.  นายจักรพันธ  ศรีภิรมย ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๐.  นางสาวจิรพรรณ  มั่งแพง ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๑.  นางสาวเบญจวรรณ  ภูรักษ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๒.  นางสาวนภัสวรรณ ราตรีสวัสดิ์  ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๓.  นางลัคคณา  ถาวรพันธ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๔.  นางสาวอริศตรา  ดีอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน



 ๑๕.  นางสาวดุษฎี  พัดผล ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๖.  นางสาวสุดใจ  กกมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๗.  นางนพวรรณ  วิจิตรเนตร ครูโรงเรียนบานสวนแตง คณะทํางาน

 ๑๘.  นางสมทรง  ทองสวาง ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๑๙.  นายฤทธิพร  ชมพู ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๒๐.  นางสาวสมพิศ  ฑีฆะภรณ ครูโรงเรียนบานเนินยาว คณะทาํงาน

 ๒๑.  นางนิตยา  นากแนม ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๒.  วาที่รอยตรีปริญญา  เถื่อนช่ืน  ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๓.  นางสาวปราณี  สุขาภิรมย ครูโรงเรียนบานเมืองเกา คณะทํางาน

 ๒๔.  นายวุฒิศักดิ์  คํามา ครูโรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคม   

    คณะทํางาน

 ๒๕.  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร    

   คณะทาํงานและเลขานุการ

 ๒๖.  นายวิษณุ  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

 ๒๗.  นางรัตนา  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการกิจ

  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ

ออกแบบปก

        นายจักรพันธ  ศรีภิรมย



๑๙


