




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ  โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตรตามคูมือการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง วิชาความสามารถเชิงทักษะ

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๑ วิชาความสามารถเชิงทักษะ 

  (การขวางบอล-รบัลกูบอล,การกระโดด ๑ ชัว่โมง/การมวนหนา,การไตเชือก 

๑ ชั่วโมง)

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๒ วิชาความสามารถเชิงทักษะ 

  (การกระโดดเชือก  ๑ ชัว่โมง/การเดินทรงตัว ๑ ชัว่โมง/การเล้ียงลกูบอล 

๑ ชั่วโมง/การขึ้นบันได  ๑  ชั่วโมง)

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๓ วิชาความสามารถเชิงทักษะ 

  (การวายน้ํา ๒ ชั่วโมง/การวิ่ง ๑ ชั่วโมง/การยืนกระโดด ๑ ชั่วโมง/        

การขวางบอล ๑ ชั่วโมง/กระโดดขามสิ่งกีดขวาง ๑ ชั่วโมง)

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู             

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ           

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจงการใชคูมือ 

ดาวดวงท่ี ๑

 วิชาการขวางบอล-รับลูกบอล,การกระโดด ๑  

 วิชาการมวนหนา,การไตเชือก ๔ 

ดาวดวงท่ี ๒

 วิชาการกระโดดเชือก ๗

 วิชาการเดินทรงตัว ๙

 วิชาการเล้ียงลูกบอล ๑๑

 วิชาการข้ึนบันได ๑๓ 

ดาวดวงท่ี ๓

 วิชาการวายนํ้า ๑๕

 วิชาการว่ิง ๒๐ 

 วิชาการยืนกระโดด ๒๓

 วิชาการขวางบอล ๒๕

 วิชากระโดดขามสิ่งกดีขวาง ๒๗

บรรณานุกรม ๓๐



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง วิชากิจกรรมความสามารถเชิงทักษะ 

ตามโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พิจิตร เขต ๑ จัดทําขึ้นสําหรับสําหรับผูกํากับลูกเสือ ใชเปนแนวทางในการ             

จดักจิกรรมมีเนือ้หาทีส่อดคลอง ครบถวนเปนไปตามขอบงัคบัของคณะลกูเสอืแหงชาติ 

การนําไปใชขึ้นอยูกับดุลพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนกิจกรรมใด           

ควรใชเมื่อใด

 เนือ้หาสาระในแผนการจัดกจิกรรม จะประกอบดวยเนือ้หาท่ีจะใหผูเรยีน

ไดเรียนรูในแตละครั้ง มีแนวทางการจัดกิจกรรมวิธีเรียนรูตามเนื้อหา

 บทบาทผูกํากับ

 ศึกษาเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมกอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม

ตามลําดับขั้นตอน คือ ประชุมกอง,เลนเกมหรือเพลง,ปฏิบัติกิจกรรม, เลานิทาน

หรือเรื่องส้ันที่เปนคติ,ปดประชุมกอง

 ครูผูจัดกิจกรรมตองทราบเน้ือหาสาระ จุดประสงคที่ตองการ เตรียมสื่อ

อุปกรณและการประเมินผลในแตละครั้ง

 บทบาทลูกเสือ

 มคีวามพรอมในการจัดกจิกรรม ปฏบิตักิจิกรรม ตามกระบวนการลูกเสอื





ดาวดวงที่ ๑

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๑)

 การขวางบอล-รับลูกบอล,การกระโดด

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑. ผูกํากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยการออกกําลังกายมีหลายวิธี เชน

  -  การสรางความเขมแข็งของกลามเนื้อ

  -  การสรางความคลองแคลววองไว

  -  การทรงตัวเพื่อบุคลิกภาพ

 ๒.  ลูกเสือเรียนรูวิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกายจํานวน ๒ เร่ือง ตามฐาน

กิจกรรม

  -  ฐานที่ ๑ ขวางและรับลูกบอลได ๘ ใน ๑๐ ครั้งระยะหาง ๕ เมตร

  -  ฐานที่ ๒ กระโดดกบ

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสรุปสิ่งที่ไดจากการออกกําลังกายใหกับลูกเสือ

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓.  การประเมินผล

 ตรวจสอบความสามารถทีเ่ปนสมรรถนะทางกายของลกูเสอืเพ่ือการผานเกณฑ

๑



๒

 ออกกําลัง ดวยการรองรําทําเพลง ใหครื้นเครง เสียงเพลงบรรเลงจับใจ             

รํารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย แลวเราเพลินใจ ดวยการรองรําทําเพลง 

 ทาประกอบเพลง เขาแถวเปนวงกลม หรือเขาแถวตอนก็ได

 ๑. ออก -  แตะปลายเทาซายไปขางหนา นับจังหวะ ๑

 ๒. กําลัง -  แตะปลายเทาซายไปดานขางลําตัวซาย นับจังหวะ ๒

 ๓.  ดวยการรองรําทําเพลง - ยํ่าเทาอยูกับที่ (ซาย – ขวา – ซาย) 

  นับจังหวะ ๓ – ๔ – ๕

 ๔.  ให  -  แตะปลายเทาขวาไปขางหนา นับจังหวะ ๑

 ๕.  ครื้นเครง - แตะปลายเทาขวาไปดานขางลําตัวขวา นับจังหวะ ๒

 ๖.  เสียงเพลงบรรเลงจับใจ - ยํ่าเทาอยูกับที่ (ขวา – ซาย – ขวา) 

  นับจังหวะ ๓ – ๔ - ๕

 ๗.  รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย - ทําทายอนตนตั้งแต ๑ – ๖ 

  เพราะเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง

ใบความรู

ความสามารถเชิงทักษะ

ขวางและรับลูกบอล

 วธิขีวาง ใหขวางลกูบอลดวยมอืขวาหรือซายไปยังผูรบัในระดับเขม็ขดัข้ึนมา

ถึงไหล

 วิธีรับ ใหรับลูกบอลดวยมือทั้งสอง โดยย่ืนมือออกไปขางหนาเล็กนอย              

ตามองท่ีลูกบอล ผอนมือตามความแรงของลูกบอลท่ีมาสัมผัสมือ โดยไมใหลูกบอล

กระดอน

เพลง ออกกําลัง



๓

กระโดดกบ

 วิธีกระโดดกบ ใหลูกเสือคนหนึ่งยืนกมตัว โดยเทาขวากาวไปขางหนาเล็ก

นอย กมตัวใหศีรษะตํ่าเอามือขวาจับใตเขายันไว ทิ้งนํ้าหนักตัวใหอยูตรงกลาง ยืนให

มัน่สวนอกีคนหนึง่วิง่กระโดดเขาขางหลงั โดยใชมอืแตะหลังคนกม แลวสปรงิตวักระโดด

ขึ้นไปใหลงสูพื้นดินดวยปลายเทาอยางวองไว

เรื่องที่เปนประโยชน

ออกกําลังกาย

 หมีนอยอยากแข็งแรง จึงถามแมวา ทําอยางไรจะแข็งแรงตัวใหญ เหมือน          

พอหมีได แมหมีตอบวา “ตองออกกําลังกายนะลูก มาแมจะสอนใหทํานะลูก”

 แมหมกีส็อนลูกออกกําลงักายทาตาง ๆ  อยางสนุกสนานจนเหง่ือออก  ลกูหมี

สนุกสนานมากคืนนั้นลูกหมีนอนหลับฝนดีเพราะไดขยับแขงขา ไดออกแรงไปเยอะ

มาก แถมตื่นมาตอนเชา แกมยังเปนสีชมพูดวย

 แมหมีพูดวา “นี่ละเปนผลจากการออกกําลังกาย จะทําใหรางกายแข็งแรง

และเลือดไหลเวียนดีนะลูก”ลูกหมีจึงตั้งใจวาจะออกกําลังกายทุกวันเลย

เรื่องน้ีสอนใหรูวา  การออกกําลังกายชวยใหรางกายแข็งแรง



๔

ดาวดวงที่ ๑

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๒)

 การมวนหนา, การไตเชือก

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือทบทวนฐานกิจกรรมการขวางบอล – รับบอลและการ           

กระโดดกบ

  -  ใครชอบฐานไหน เพราะเหตุใด

  -  ใครทําได/ทําไมได ฯลฯ

 ๒. ลูกเสือเรียนรูวิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกาย จํานวน ๒ เรื่อง ตามฐาน

กิจกรรม

  ฐานที่ ๑  มวนหนา

  ฐานที่ ๒  ไตเชือก

 ๓.  ผูกํากับลูกเสือสรุปสิ่งที่ไดจากการออกกําลังกายใหลูกเสือ

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓.  การประเมินผล

 ตรวจสอบความสามารถทีเ่ปนสมรรถนะทางกายของลกูเสอืเพ่ือการผานเกณฑ



๕

 ออกกําลัง ดวยการรองรําทําเพลง ใหครื้นเครง เสียงเพลงบรรเลงจับใจ         

รํารองกันไป ไมมีหมนหมองฤทัย แลวเราเพลินใจ ดวยการรองรําทําเพลง

ใบความรู

ความสามารถเชิงทักษะ

มวนหนา

 วธิมีวนหนา ใหลกูเสอืยนืตรงแลวนัง่ลงพรอมกบัโนมตัวลง เอามอืทัง้สองแตะ

พืน้คอยๆ กมศรีษะลงจรดพ้ืน พบัตนคอใหไหลทัง้สองขางรองรับน้ําหนัก แลวมวนตัว

กลิ้ง พยายามใหตัวกลม (อยาใหยืดตัว) เมื่อมวนเสร็จแลว ใหสปริงตัวลุกขึ้นยืนในทา

ยืนตรง

ไตเชือก

วิธีไตเสนเชือก

 ๑. หันหลังใหปลายเชือกดานท่ีจะขามไป ใชมือทั้งสองขางจับเชือกใหแนน 

ใชกําลังมือและกําลังแขนดึงตัวขึ้นไป

 ๒. ใชเทาทั้งสองขางไขวหรือเกี่ยวเสนเชือกไวอยาใหหลุด

 ๓. ใชมือสาวเชือกดึงตัวขึ้นไปตามเสนเชือก

 ๔. เมื่อไตถึงจุดหมายใหคลายเทาทั้งสองขางคอยๆ หยอนตัวลงสูพื้น

เพลง ออกกําลัง



๖

เรื่องที่มีประโยชน

หนูนิดไมอยากเปนหวัด

น.ส. อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน ผูแตง

 หนูนิดมักเปนหวัดอยูเสมอ เวลาเปนหวัดก็จะมีนํ้ามูกไหล จนหนูนิดรูสึก

ราํคาญ หนนูดิไมอยากเปนหวดัจงึถามแมวา “แมคะหนนูดิเปนหวดั นํา้มกูไหลบอยๆ 

หนูนิดรําคาญจังเลยคะเพื่อนๆ ก็รังเกียจทํายังไงหนูนิดจะไมเปนหวัดคะคุณแม”          

แมบอกหนนูดิวา “คนทีเ่ปนหวดันัน้เกดิจากการไดรบัเชือ้โรคเขาไปในรางกาย เพราะ

รางกายออนแอจึงทําใหเปนหวัด ถาหนูนิดไมอยากเปนหวัดก็ตองทําใหรางกาย             

แข็งแรง คือตองรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนนอนหลับพักผอนอยางเพียงพอและ

ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ”

 หลังจากน้ัน หนูนิดก็เริ่มหันมาออกกําลังกาย วิ่งบาง กระโดดโลดเตนกับ

เพื่อนๆ บาง ขี่จักรยาน เลนกีฬาที่ชอบ ทําใหหนูนิดรูสกสดชื่น นอนหลับสบาย สมอง

แจมใส หนนูดิบอกกับแมวา “ตอนนีห้นนูดิไมเปนหวดัเลยคะคณุแม หนนูดิสนุกสนาน

ที่ไดเลนกับเพื่อนๆ ไดออกกําลังกายไปหนูนิดจะออกกกําลังกายทุกวันเลยคะ”

เรื่องนี้สอนใหรูวา   อยากแข็งแรงตองออกกําลังกาย



๗

ดาวดวงที่ ๒

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๑)

 การกระโดดเชือก

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑. ผูกํากับลูกเสือสาธิตประกอบคําอธิบายทักษะการกระโดดเชือก

 ๒. ลูกเสือแตละหมูวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติที่บรรลุผลไดดีและปลอดภัย

 ๓.  แตละหมูฝกปฏบิตัติามการกระโดดเชอืก เทาชดิกนัโดยแกวงเชอืกดวยตวัเอง 

ไปขางหนา ๑๕ ครั้ง ไปขางหลัง ๑๕ ครั้ง

๓.  การประเมินผล

 ๑. สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมของหมูความพรอมเพรียงในหมู

 ๒.  ตรวจสอบความสามารถเชิงทักษะ



๘

เพลง เลนกีฬา

เลนกีฬาพาใหเราเริงใจ แมยากเพียงใดเราไมเคยกลัวเกรง

เราตองใหอภัยและมีนํ้าใจซึ่งเปนกันเอง พวกเรากลัวเกรงส่ิงที่ไมดีงาม

เกม ตักปงปองใสตระกรา

วิธีเลน

 ๑. แบงลูกเสือเปนหมู เทาๆ กัน เขาแถวตอน

 ๒. วางตะกราไวตรงขามกับหัวแถว หางประมาณ ๑๐ ฟุต

 ๓. เมื่อสัญญาณเริ่มเลน ลูกเสือคนแรกถือชอนวิ่งไปยังตะกรา ตักเอา          

ลูกปงปองในตะกรากลับมาสงใหคนตอไป

 ๔.  คนตอไปเมื่อรับชอนแลว นําลูกปงปองนั้นไปวางในตะกราตามเดิม แลว

นําชอนมาใหคนตอไป ปฏิบัติเชนนี้จนกวาจะครบทุกคนในหมู หมูใดเสร็จกอนโดยที่

ลูกปงปองไมตกเปนฝายชนะ

 การตัดสิน หมูใดปฏิบัติตามกติกา และเสร็จกอน หมูนั้นชนะ



๙

ดาวดวงที่ ๒

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๒)

 การทรงตัว

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตประกอบคําอธิบายทักษะการทรงตัว

 ๒.  ลูกเสือแตละหมูวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติที่บรรลุผลไดดีและปลอดภัย

 ๓.  แตละหมูฝกปฏิบัติตามการทรงตัวบนไมหรือกําแพงอิฐสูงประมาณ ๑ ฟุต 

ระยะทางประมาณ  ๑๕ ฟุต หรือไมนอยกวา ๔.๕ เมตร

๓.  การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมของหมู ความพรอมเพรียงในหมู

 ๒.  ตรวจสอบความสามารถเชิงทักษะ



๑๐

เพลง เลนกีฬา

เลนกีฬาพาใหเราเริงใจ แมยากเพียงใดเราไมเคยกลัวเกรง

เราตองใหอภัยและมีนํ้าใจซึ่งเปนกันเอง พวกเรากลัวเกรงส่ิงที่ไมดีงาม

ใบความรู

เดินทรงตัวบนราวไม

 การฝกหัดเดินทรงตัว จะชวยใหบุคลิกลักษณะดี เดินไดอยางสงา การฝกหัด

อาจกระทําไดงายโดยขีดเสน หรือเดินบนขอบถนนท่ีกวางไมเกิน ๕ นิ้ว ฝกเดินอยูใน

เสน หรือขอบถนนนั้น เมื่อเดินไดดีขึ้นจึงคอยๆ เพิ่มความสูง



๑๑

ดาวดวงที่ ๒

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๓)

 การเลี้ยงลูกบอล

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตประกอบคําอธิบายทักษะการเล้ียงลูกบอล

 ๒.  ลูกเสือแตละหมูวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติที่บรรลุผลไดดีและปลอดภัย

 ๓.  แตละหมูฝกปฏิบตัติามการเลีย้งลกูบอลออมสิง่กดีขวางอยางนอย ๖ อยาง

ในระยะทางไมเกิน ๑๘ เมตร

๓.  การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมของหมู ความพรอมเพรียงในหมู

 ๒.  ตรวจสอบความสามารถเชิงทักษะ



๑๒

เพลง เลนกีฬา

เลนกีฬาพาใหเราเริงใจ แมยากเพียงใดเราไมเคยกลัวเกรง

เราตองใหอภัยและมีนํ้าใจซึ่งเปนกันเอง พวกเรากลัวเกรงส่ิงที่ไมดีงาม

ใบความรู

เลี้ยงลูกบอลออมเครื่องกีดขวาง

 การเลีย้งลกูบอล สายตาจะตองมองทีล่กุบอลพรอมกบัเขีย่ลกูบอลไปขางหนา 

อาจจะเลี้ยงดวยเทาดานใน ทั้งซายและขวา เข่ียลูกเบา ๆ สลับกับการเล้ียงลูกบอล

ดวยหลงัเทา ใชเทาเขีย่ลกูไปขางหนา ฝกหดัเลีย้งลกูบอล หยดุลกูบอล เปลีย่นทศิทาง

ใหเร็วขึ้นจนออมเคร่ืองกีดขวางได ๖ อยาง ในระยะทางไมเกิน ๑๘ เมตร



๑๓

ดาวดวงที่ ๒

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๔)

 การขึ้นบันได

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือสาธิตประกอบคําอธิบายทักษะการข้ึนบันไดที่เคลื่อนที่ได

 ๒.  ลูกเสือแตละหมูวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติที่บรรลุผลไดดีและปลอดภัย

 ๓.  แตละหมูฝกปฏิบัติตามการข้ึนบันไดท่ีเคลื่อนที่ได

๓.  การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสนใจและการมีสวนรวมของหมู ความพรอมเพรียงในหมู

 ๒.  ตรวจสอบความสามารถเชิงทักษะ



๑๔

เพลง เลนกีฬา

เลนกีฬาพาใหเราเริงใจ แมยากเพียงใดเราไมเคยกลัวเกรง

เราตองใหอภัยและมีนํ้าใจซึ่งเปนกันเอง พวกเรากลัวเกรงส่ิงที่ไมดีงาม

ใบความรู

ขึ้นบันไดท่ียกเคล่ือนที่ได

 การปฏิบัติกิจกรรมน้ี ตองแนใจวาบันไดแข็งแรงพอท่ีรับนํ้าหนักได  บันได           

อยูในสภาพดีไมชํารุด

 วิธีปฏิบัติ

   ยกบันไดวางพ้ืน หรือพาด หรือพิงใหมั่นคงไมลม ถาเปนบันไดท่ีพับได

ควรสับขอใหเรียบรอยเมื่อกางออก

   มือเกาะบันได กาวขึ้นทีละขั้นดวยความระมัดระวัง

   การไตลงถอยหลังลงทีละกาว พรอมกับลดมือลงจับตัวบันได เล่ือนมือ

ตามลงไปเรื่อยๆ จนกาวลงถึงพื้น



๑๕

ดาวดวงที่ ๓

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๑-๒)

 การวายนํ้า

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑. ผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือออกสํารวจสถานที่ตางๆ ที่เปนจุดเสี่ยงตอภัย

อันตรายทางน้ําในโรงเรียน และบริเวณใกลเคียง ลูกเสือรวมกันจดบันทึก

 ๒. หมูลูกเสือรวมกันดําเนินการ เพื่อปองกันและแกไขความเส่ียงท่ีไดสํารวจ

พบ เชน รณรงค ติดปายเตือน

 ๓. ผูกาํกับเชญิผูเชีย่วชาญมาสอนสาธติ และใหลกูเสือไดฝกปฏบิตักิารเอาชวีติ

รอดในนํ้า ดวยวิธีการลอยตัวในนํ้าแบบตาง ๆ  และการรูจักนําอุปกรณตาง ๆ  ที่อยูกับ

ตัวเรามาเปนชูชีพ เชน รองเทาแตะฟองนํ้า ขวดนํ้าดื่มพลาสติก เปนตน

 ๔. ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องที่เปนประโยชน

๓.  การประเมินผล

 สังเกตและตรวจสอบความคิดเห็นท่ีแสดงออกในการตอบคําถาม ชวนคิด            

ชวนคุย เกีย่วกับความเช่ือวา นกัเรยีนมโีอกาสเกิดอบุตัเิหตทุางนํา้ และวธิกีารปองกนั

การเกิดอุบัติเหตุและการจมนํ้า



๑๖

เพลง  พายเรือนอย

พายพายเรือนอย ลอยไปตามนํ้าใหล

ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปใหชื่นใจ

ใบความรู

การปองกันอุบัติภัยทางนํ้า

 การจมน้ําเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กอายุตํ่ากวา ๑๕ ป ทั่วโลก เสียชีวิตถึง

ปละ  ๒๓๐๐,๐๐๐  คน  ในประเทศไทยจากสถิตขิองกระทรวงสาธารณสุขในป ๒๕๕๑  

มีผูเสียชีวิตจากการจมนํ้า ๔,๐๖๕ รายโดยรอยละ ๓๐ เปนเด็กอายุตํ่ากวา ๑๕ ป          

รวม ๑,๒๒๙ ราย เฉลี่ยวันละ ๔ ราย เด็กที่เสียชีวิตรอยละ ๕๐-๘๐ วายนํ้าไมเปน          

ในป ๒๕๕๒ โดยเฉพาะชวงปดเทอมต้ังแตเดือนมีนาคม–พฤษภาคมมีเด็กจมนํ้า             

เสียชีวิตเกือบ ๕๐๐ ราย เฉลี่ยวันละ ๖ ราย ชวงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือชวงเที่ยงถึง

หกโมงเย็น

 จากการสํารวจเด็กไทยอายุตํ่ากวา ๑๕ ป จํานวนกวา ๑๓ ลานคนในรอบ          

๕ ป (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒) พบวาเด็กไทย ๑๐๐ คน จะวายนํ้าเปนเพียง ๑๗ คน          

โดยเด็กสวนใหญเรียนวายนํ้าเมื่ออายุ ๙ ป ขึ้นไป

 กระทรวงสาธารณสุขจงึกําหนดใหวนัเสารแรกของเดือนมีนาคมเปนวนัรณรงค

ปองกนัเดก็จมนํา้ของประเทศไทยเริม่ต้ังแตป ๒๕๕๓ เปนตนไปโดยมุงหวงัใหเดก็อายุ 

๖ ปตองสามารถวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดไดโดยตั้งเปาหมายภายใน ๑๐ ป  ขางหนา

เด็กไทยที่อายุครบ ๗ ป  จะสามารถวายนํ้าเปนทุกคนเพื่อลดการเสียชีวิตของเด็ก          

จากการจมน้ําไดปละ  ๑๐๐ คน  เปนอยางนอย การเรียนวายนํ้าจึงเปนวัคซีนปองกัน

การเสยีชวีติจากการจมนํา้ไดดทีีส่ดุ แตการวายนํา้เปนกบัการวายนํา้เพือ่เอาชวีติรอด

นั้นแตกตางกัน

 การวายนํ้าเพื่อการแขงขัน คือ การวายนํ้า ๔ ทามาตรฐาน คือ ทาฟรีสไตล 

ทากบ ทากรรเชียง ทาผีเสื้อเปนหลักสูตรที่ใชสอนวายนํ้ามาตั้งแต ๔๐-๕๐ ปที่แลว 



๑๗

แตคนท่ีสามารถวายน้ําเปนทั้ง ๔ ทามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในน้ําไมไดแมจะ 

วายนํ้าเปนก็ชวยคนตกน้ําไมเปน ถูกคนตกน้ํากอดจมน้ําตายไปดวยก็เยอะไมรูจักวิธี

ที่จะดูแลปองกันอุบัติภัยทางน้ําเม่ือตองทํากิจกรรมทางน้ําหรือเดินทางทองเท่ียวซ่ึง

ลวนเปนสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางนํ้า (ทั้งคนที่วายนํ้าเปนและไมเปน)

 การวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จะไมเนนการสอนทาวายนํ้า ๔ ทามาตรฐาน

แตจะเนนวธิกีารเอาชีวติรอด ในนํา้กอนไดแกการลอยตวัทาตางๆ ทัง้แบบนอนหงาย 

นอนควํ่า ลูกหมาตกนํ้าสรางความคุนเคยกับนํ้าทักษะการหายใจสําหรับการวายนํ้า 

เคล่ือนทีไ่ปในนํา้ดวยการเดนิการลอยตวัเคลือ่นที ่การเคลือ่นทีไ่ปในนํา้ดวยทาควํา่ตวั

และทาหงายตัว (ทาเตะเทาคว่ําทาเตะเทาหงาย)การวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดไมใช          

การเรยีนวายนํา้เพยีงอยางเดยีวแตเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้จะตองมคีวามรูเกีย่วกบั

เรื่องตางๆ ดังน้ี

 ๑. ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภยัทางนํา้ ไดแกเรือ่งทัว่ๆ ไปเกีย่วกบั

ภัยอันตรายทางน้ําที่มี และที่อาจเกิดขึ้นไดภายในบานพัก (จมนํ้าในถังสีกะละมัง         

ซักผา โองน้ํา) รอบๆ บริเวณบาน (แองนํ้าใตถุนบาน) แหลงนํ้าเสี่ยงในชุมชน (ฝาทอ

ระบายนํ้าชํารุด ไมไดปดขุดบอเพื่อทําการกอสรางคันคอนกรีตขอบรางระบายน้ํา          

ในชมุชน)จนถงึอนัตรายทางน้ําจากการเดินทาง และทองเทีย่วรวมทัง้การทาํกจิกรรม

ทางน้ําตางๆ (การเลนเรือใบตกปลาพายเรือ ดํานํ้า) เปาหมายเพ่ือใหทุกคนรูวา            

ภัยอันตรายทางน้ํานั้นอยูที่ไหน ตรงไหน จุดใดเปนจุดเส่ียงจะไดเตรียมการปองกัน          

ไวกอน

 ๒. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางนํ้า

  ทกัษะแรก กค็อืวายนํา้ใหเปน จะเคลือ่นทีไ่ปในนํา้ดวยทาอะไรกไ็ด ทกัษะ

การวายน้ํามาตรฐานมี ๔ ทาคือ ฟรีสไตล กบ กรรเชียง ผีเสื้อ

  ทักษะที่ ๒ คือ การวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด คือสุดยอดวิชา ที่จะทําให 

คนเราไมจมนํ้าตาย ไดแก ทักษะการลอยตัวแบบตางๆและการรูจักนําอุปกรณตาง ๆ 



ที่อยูกับตัวเรามาเปนชูชีพเชนรองเทาแตะฟองนํ้า ขวดนํ้าดื่มพลาสติก เปนตน

 ๓. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้าคือการชวยคนตกน้ําหรือ         

คนจมน้ําดวยวิธีที่ถูกตองและปลอดภัย สําหรับทุกคนทุกระดับอายุ ตั้งแตเด็กเล็กๆ

คนวายนํ้าไมเปนไปจนถึงผูใหญที่วายน้ําเกงๆ ใหรูจักวิธีการชวยผูประสบภัยทางน้ํา

ซึ่งไดแกการรองเรียกใหคนอื่นหรือผูใหญชวย การชวยดวยการโยนอุปกรณ การชวย

ดวยการย่ืนอปุกรณ การลงน้ําวายนํา้ออกไปชวยผูประสบภัยเราชวยอยางไรจึงจะรอด

และปลอดภัยทั้ง ๒ ฝาย

 ๔.  การปฐมพยาบาลการกูชีพดวยการผายปอดและนวดหัวใจ จะกลาวถึง

ทฤษฎีและฝกปฏิบัติใหรูและเขาใจเหตุและผลวาทําไมการผายปอดจึงสามารถชวย

เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตใหแกผูประสบภัย 

 นํา้เปนสิง่มคีาอยางหนึง่ของมนุษยมนษุยไมสามารถดํารงชวีติอยูได ถาขาดนํา้ 

อยาใหนํา้เปนฆาตกรคราชวีติคนในครอบครวัมาชวยกนัสรางวคัซนีปองกนัภยัในชวง

ปดเทอมฤดูรอนดวยการเรียนหลักสูตรการวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/node/๕๐๙๐

๑๘



เรื่องที่มีประโยชน

ลาและสุนัขตัวนอย

 ชาวนาไดเขามาดูแลคอกสัตวพรอมกับสุนัขตัวนอย ที่กระโดดโลดเตน            

อยางมีความสุขชาวนาลวงเขาไปในกระเปาหยิบอาหารอยางดีใหแกสุนัข จากน้ัน            

ก็นั่งลงพรอมกับออกคําสั่งพวกคนรับใช สุนัขกระโดดข้ึนไปนอนอยูบนตักของนาย 

ของมัน ในขณะท่ีชาวนาก็ลูบหูของมันลาท่ีอยูในคอกมองเห็นเหตุการณนี้โดยตลอด

มันอยากเปนเหมือนสุนัข จึงพยายามดิ้นจนหลุดจากเชือกที่ผูกคออยูและเคลื่อนไหว

อยางราเริงเลียนแบบเจาสนุขัชาวนาเห็นกห็วัเราะ  ลาจึงวิง่ไปหาเขาเอาอุงตนีวางบนไหล 

ของชาวนาและพยายามปนข้ึนไปอยูบนตักของเขาคนรับใชของชาวนาจึงรีบวิ่งมา 

พรอมกับดามไมและคราด และตีสั่งสอนเจาลาตัวนั้น

เรื่องน้ีสอนใหรูวา  การเลียนแบบอยางโงเขลาไมใชเรื่องท่ีดี

๑๙



ดาวดวงที่ ๓

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๓)

 การว่ิง

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑. ใหญใหมีความแข็งแรงและมีความคลองแคลววองไว

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือแบงลูกเสือออกเปน ๓ กลุม ฝกปฏิบัติตามการว่ิงระยะทาง 

๕๐ เมตร

 ๓.  รวมกอง ผูกํากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจ

เกิดขึ้นและการระวังปองกัน รวมถึงการชวยเหลือกันในหมู

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือไปฝกใหเกิดความคลองแคลว เพ่ือ

ทดสอบสมรรถนะ

๓.  การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสามารถในการว่ิง 

 ๒.  สังเกตการรวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความเปนผูนําและเช่ือฟง               

“ลูกเสือสํารองทําตามรุนพี่”

๒๐



เพลงออกกําลัง

   ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

  ใหครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ

  รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย

  แลวเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง

เกมวิ่งถอยหลัง

วิธีเลน

 ๑. ใหลูกเสือ แตละหมูเขาแถวตอนลึก เสร็จแลวกลับหลังหัน ใชมือจับเอว

คนท่ีอยูขางหนาตนเองไวอยาใหหลุด

 ๒. เมือ่ไดยนิสญัญาณ เริม่เลน ใหแตละหมูวิง่ถอยหลงัไปยงัทีห่มายโดยไมให 

มือหลุด

 ๓. หมูใดถึงที่หมายกอนเปนหมูชนะ ใหหมูอื่นรวมกันกลาวคําชมเชย

๒๑



ใบความรู

การวิ่งระยะทาง ๕๐ เมตร

 ลูกเสือสํารองที่จะผานไดรับเครื่องหมายดาวดวงท่ี ๓ จะตองวิ่งไดระยะทาง 

๕๐ เมตร การว่ิงจะตองฝกจากการว่ิงระยะส้ัน ๆ  กอนแลวเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ  สวนความเร็ว

นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เชนกัน   การวิ่งใหไดระยะทาง ๕๐ เมตร ใหปฏิบัติดังนี้

 ๑. กอนว่ิงใหอบอุนรางกายดวยการเคล่ือนไหวรางกายและกลามเนื้อ

 ๒. ใหยืนที่เสนเริ่ม หางเสนเริ่มไปขางหลังประมาณ ๑ กาว

 ๓. นัง่ลงโดยใชมอืทัง้สองเทาพืน้ ซึง่อยูหางทางตอนหลังของเสน เริม่ยอเทา

ทั้งสองลงชักเทาขางหนึ่งไปขางหลังยันพื้นไว ตามองไปขางหนาในทาเตรียมพรอม

 ๔.  เมือ่ไดยนิคาํสัง่วา “ระวัง” ใหเหยียดขาพรอมกับยกสะโพกข้ึน พรอมกับ

สูดลมหายใจเขาใหลึก ใหนํ้าหนักตัวอยูที่แขนและเทาที่อยูขางหนา

 ๕.  เมือ่ไดยนิสญัญาณใหวิง่ซึง่อาจใชคาํสัง่วา “วิง่”หรอืใชเสยีงนกหวีด หรอื

เสียงปน และสัญญาณอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันไว ใหถีบเทาหลังอยางแรง กาวเทาไป          

ขางหนาวิ่งไปเรื่อย ๆ พยายามโนมตัวไปขางหนาทํามุมกับพื้นประมาณ ๗๐ – ๗๕ 

องศา

 ๖.  เมือ่จะถงึเสนชยัใหเรงฝเทาใหเรว็ขึน้ แลวแตะหนาอกหรอืเอยีงตวั ใชไหล 

แตะเสนชัย หรือวิ่งผานเสนชัยใหเร็วที่สุดโดยไมชะลอความเร็ว

 ๗.  หลังการวิ่งใหคลายกลามเนื้อโดยการเคลื่อนไหวรางกายและนวด         

กลามเนื้อเบา ๆ

๒๒



ดาวดวงที่ ๓

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๔)

 การยืนกระโดดไกล

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑.  ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความจําเปนในการฝกฝนกลามเน้ือใหญใหมี

ความแข็งแรงและมีความคลองแคลววองไว

 ๒.  ผูกาํกับลกูเสือแบงลกูเสือออกเปน ๓ กลุม ฝกปฏิบตัติามการยืนกระโดดไกล

 ๓.  รวมกอง ผูกํากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจ

เกิดขึ้นและการระวังปองกัน รวมถึงการชวยเหลือกันในหมู

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือไปฝกใหเกิดความคลองแคลว เพ่ือ

ทดสอบสมรรถนะ

๓.  การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสามารถในการยืนกระโดดไกล

 ๒.  สังเกตการรวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความเปนผูนําและเช่ือฟง          

“ลูกเสือสํารองทําตามรุนพี่”

๒๓



เพลงออกกําลัง

   ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

  ใหครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ

  รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย

  แลวเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง

เกมวิ่งถอยหลัง

วิธีเลน

 ๑. ใหลูกเสือ แตละหมูเขาแถวตอนลึก เสร็จแลวกลับหลังหัน ใชมือจับเอว

คนที่อยูขางหนาตนเองไวอยาใหหลุด

 ๒. เมื่อไดยินสัญญาณ เริ่มเลน ใหแตละหมูวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดย         

ไมใหมือหลุด

 ๓. หมูใดถึงที่หมายกอนเปนหมูชนะ ใหหมูอื่นรวมกันกลาวคําชมเชย

ใบความรู

การยืนกระโดดไกล ใหปฏิบัติดังน้ี

 ๑) หลังการอบอุนรางกายใหยืนที่จุดเริ่มกระโดด อยาใหลํ้าหรือเทาเหยียบ

บนเสน

 ๒) ยอเขาทั้งสองขางพรอมกับโนมตัวไปขางหนา เหวี่ยงแขนทั้งสองขางไป

ขางหลังแรง ๆ

 ๓) กระโดดสปริงตัวขึ้นอยางแรงใหสูงท่ีสุด และพุงลําตัวไปขางหนาพรอม

กับเหวี่ยงแขนไปขางหนาอยางแรง

 ๔) เม่ือจะลงสูพื้นใหงอเขาทั้งสองขาง พอเทาแตะพื้นใหเหยียดขาทั้งสอง

และแขนทั้งสองไปขางหนาเพื่อจะชวยใหการทรงตัวทําไดดี

๒๔



ดาวดวงที่ ๓

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๕)

 การขวางบอล

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑. ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความจําเปนในการฝกฝนกลามเน้ือใหญใหมี 

ความแข็งแรงและมีความคลองแคลววองไว

 ๒.  ผูกํากับลูกเสือแบงลูกเสือออกเปน ๓ กลุม ฝกปฏิบัติตามการขวางบอล

 ๓.  รวมกอง ผูกํากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจ

เกิดขึ้นและการระวังปองกัน รวมถึงการชวยเหลือกันในหมู

 ๔.  ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือไปฝกใหเกิดความคลองแคลว เพ่ือ

ทดสอบสมรรถนะ

๓.  การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสามารถในการขวางบอล

 ๒.  สังเกตการรวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความเปนผูนําและเชื่อฟง           

“ลูกเสือสํารองทําตามรุนพี่”

๒๕



เพลงออกกําลัง

   ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

  ใหครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ

  รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย

  แลวเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง

เกมวิ่งถอยหลัง

วิธีเลน

 ๑. ใหลูกเสือ แตละหมูเขาแถวตอนลึก เสร็จแลวกลับหลังหัน ใชมือจับเอว

คนที่อยูขางหนาตนเองไวอยาใหหลุด

 ๒. เมื่อไดยินสัญญาณ เริ่มเลน ใหแตละหมูวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดย         

ไมใหมือหลุด

 ๓. หมูใดถึงที่หมายกอนเปนหมูชนะ ใหหมูอื่นรวมกันกลาวคําชมเชย

ใบความรู

การขวางลูกบอลระยะไกลพอสมควร

 เพื่อใหไดระยะทาง ใหปฏิบัติดังนี้

 ๑) จบัลกูบอลดวยมอืทีถ่นดั จบัลกูบอลใหกระชบัไวในฝามอื ดวยการกางน้ิว 

ทั้งหาจับไว

 ๒) เม่ือจะขวางใหถอยเทาขางเดียวกันกับมือที่ถือลูกบอลไปขางหลัง

 ๓) โนมตวัไปขางหลัง เหว่ียงแขนขางท่ีสดุลกูบอลไปขางหลังใหแรง แตอยา

ใหลูกบอลหลุดมือ

 ๔) เหยียดขาหลังขึ้น พรอมกับขวางลูกบอลไปขางหนาอยางแรงและเร็ว

๒๖



ดาวดวงที่ ๓

ความสามารถเชิงทักษะ

๑.  เนื้อหา (ชั่วโมงที่ ๖)

 การกระโดดขามสิ่งกีดขวาง

๒.  แนวการจัดกิจกรรม

 ๑. ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาถึงความจําเปนในการฝกฝนกลามเนื้อใหญ ใหมี

ความแข็งแรงและมีความคลองแคลววองไว

 ๒. ผูกํากับลูกเสือแบงลูกเสือออกเปน ๓ กลุม ฝกปฏิบัติตามการกระโดดขาม

สิ่งกีดขวาง

 ๓. รวมกอง ผูกํากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจ

เกิดขึ้นและการระวังปองกัน รวมถึงการชวยเหลือกันในหมู

 ๔. ผูกํากับลูกเสือมอบหมายใหหมูลูกเสือไปฝกใหเกิดความคลองแคลว เพ่ือ

ทดสอบสมรรถนะ

๓.  การประเมินผล

 ๑.  สังเกตความสามารถในการกระโดดขามสิ่งกีดขวาง

 ๒.  สังเกตการรวมมือ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความเปนผูนําและเช่ือฟง           

“ลูกเสือสํารองทําตามรุนพี่”

๒๗



เพลงออกกําลัง

   ออกกําลังดวยการรองรําทําเพลง 

  ใหครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ

  รํารองกันไปไมมีหมนหมองฤทัย

  แลวเราเพลินใจดวยการรองรําทําเพลง

เกมวิ่งถอยหลัง

วิธีเลน

 ๑. ใหลูกเสือ แตละหมูเขาแถวตอนลึก เสร็จแลวกลับหลังหัน ใชมือจับเอว

คนที่อยูขางหนาตนเองไวอยาใหหลุด

 ๒. เมื่อไดยินสัญญาณ เริ่มเลน ใหแตละหมูวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดย         

ไมใหมือหลุด

 ๓. หมูใดถึงที่หมายกอนเปนหมูชนะ ใหหมูอื่นรวมกันกลาวคําชมเชย

ใบความรู

การกระโดดขามสิ่งกีดขวาง

 การฝกทักษะกระโดดขามส่ิงกีดขวาง มี ๒ ลักษณะ คือ การกระโดดขาม           

สิ่งกีดขวางที่แคบ และการกระโดดขามสิ่งกีดขวางที่กวาง

 กระโดดขามส่ิงกีดขวางท่ีแคบ เชน กระโดดขามเพ่ือน กระโดดขามถัง ใหเริม่

ฝกปฏิบัติดังนี้

 ๑) ใหลกูเสือสาํรอง คนหน่ึงยนืเปนหลักหรือเปนสิง่กีดขวางโดยยืนแยกเทา

เล็กนอย ขาทั้งสองขางเหยียดตรง กมลําตัวลง มือทั้งสองจับที่เขา กมเก็บศีรษะ

 ๒) ใหลูกเสือสํารองที่กระโดดขามอยูดานหลังของเพ่ือนที่สมมติใหเปน           

สิ่งกีดขวาง หางประมาณ ๕ เมตร

๒๘



 ๓) วิ่งไปหาเพื่อนที่เปนสิ่งกีดขวางกระโดดแยกเทาขึ้น พรอมทั้งใชมือแตะ

หลังเพื่อนที่สิ่งกีดขวางสงตัวขามเพื่อนไป

 ๔) ลงสูพืน้ดวยทายนืยอเขา มอืท้ังสองขางยืน่ไปขางหนา กาวเทาใดเทาหนึง่

ไปขางหนาเล็กนอย แลวกาวเทาอีกขางไปชิด ลดมือลง

การกระโดดขามสิ่งกีดขวางที่กวาง

 กระโดดขามรั้ว กระโดดขางกําแพงเตี้ย ๆ หรือการเริ่มฝกกระโดดขาม            

บล็อกไม

 การฝกกระโดดขามบล็อกไม ใหเริ่มฝกปฏิบัติดังนี้

 ๑) ใหผูที่จะกระโดดยืนอยูหางบล็อกไมที่สมมติใหเปนสิ่งกีดขวางประมาณ 

๕ เมตร

 ๒) วิ่งอยางรวดเร็วไปยังบล็อกไมที่เปนสิ่งกีดขวาง

 ๓) วางมือทั้งสองขางบนบล็อกไมที่เปนสิ่งกีดขวาง ใหมือท้ังสองหางกัน

ประมาณ ๑ ฟุต

 ๔) กระโดดสปรงิตวัขึน้ ใหนํา้หนกัตวัอยูทีแ่ขนทัง้สองขาง เทาทัง้สองชดิกนั

เหว่ียงลําตัวขามสิ่งกีดขวางไปทางใดทางหนึ่ง

 ๕) เมื่อลําตัวขามไปแลวใหปลอยมือ กระโดดลงสูพื้นในทายืน

๒๙



๓๐

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 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 



๓๑

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



๓๒

 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




