




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร  ตามคูมือการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๑ วิชาการคนหาธรรมชาติ                   

  (การสํารวจหา สัตว ตนไม นก ปลา) จํานวน ๑ ชั่วโมง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๒ วิชาการคนหาธรรมชาติ                   

  (การเพาะถ่ัวงอก , อาหารที่ใชเลี้ยงสัตวเลี้ยง) จํานวน ๒ ชั่วโมง

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๓ วิชาการคนหาธรรมชาติ                   

  (การทําสมุดภาพ , การสะสมส่ิงของตางๆ) จํานวน ๒ ชั่วโมง

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู         

ในการดาํเนินงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ            

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจง 

ดาวดวงที่ ๑ การคนหาธรรมชาติ สัตว ตนไม นก ปลา ๑

 ใบความรู                                           ๓

ดาวดวงที่ ๒ การคนหา ๖

 การปลูกผัก  ๖

 ใบความรู                                           ๘

       อาหารสัตวเลี้ยง ๙

       ใบความรู ๑๒

ดาวดวงที่ ๓ การคนหาธรรมชาติ  ๑๓

   ใบความรู ๑๖

บรรณานุกรม  ๒๑



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คําช้ีแจงการใชคู มือลูกเสือสํารอง สําหรับประกอบกิจกรรมการจัด          

การเรยีนการสอนลกูเสอืสาํรอง วชิาการคนหาธรรมชาต ิในระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปที่ ๑ (ดาวดวงท่ี ๑) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ดาวดวงท่ี ๒) และระดับชั้นประถม

ศึกษาปที่ ๓ (ดาวดวงที่ ๓) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 บทบาทผูกํากับ

 ๑. ผูกํากับตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับคําชี้แจงการใชคูมือ 

และแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง เพื่อใหผูกํากับสามารถนํากิจกรรมไปใช 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๒. ผูกาํกบัตองเตรยีมสือ่การสอนสาํหรบัใชจดัการเรยีนการสอนใหพรอม

และเพียงพอสําหรับใชจัดการเรียนการสอน

 ๓. กอนดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม ผูกํากับตองชี้แจงจุดประสงคใหกับ

ลูกเสือทราบเกี่ยวกับการเรียนและนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรู

 สิ่งที่ผูกํากับตองเตรียม

 ๑. จัดเตรียมอุปกรณสําหรับทํากิจกรรมใหเพียงพอตอลูกเสือ

 ๒. จัดเตรียมสื่อการสอนใหเพียงพอและพรอมใชงาน

 ๓. จัดเตรียมเนื้อหาท่ีจะใชสอน

 บทบาทลูกเสือ

 ๑. กอนการปฏิบัตกิิจกรรม ลูกเสือตั้งใจฟงคําชี้แจงจากผูกํากับ

 ๒. ขณะปฏิบัติกรรม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรู             

หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยใหถามจากผูกํากับ

 ๓. ลูกเสือตองมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความซื่อสัตย            

ในการปฏิบัติกิจกรรม





ดาวดวงที่ ๑

การคนหาธรรมชาติ (๑ ชั่วโมง)

๑. จุดประสงคการเรียนรู

 ๑. ลูกเสือจําแนกสิ่งที่เปนธรรมชาติกับสิ่งที่ไมเปนธรรมชาติได

 ๒. ลูกเสือสามารถเลาเร่ืองราวของส่ิงมีชีวิตหรือธรรมชาติและบอกวิธีการ

อนุรักษได

๒. เนื้อหา

 เรื่องราวของธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวของลูกเสือ

๓. สื่อการเรียนรู

 ๓.๑  แผนภูมิเพลง

 ๓.๒  บัตรภาพธรรมชาติ

 ๓.๓  เรื่องสั้นที่เปนประโยชน

๔. กิจกรรม

 ๔.๑  พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ 

แยก)

 ๔.๒  เพลงหรือเกม

 ๔.๓  กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

   ๑) ผูกาํกบัลกูเสอืนาํเลนเกมบตัรธรรมชาต,ิ ชวนคดิ ชวนเพือ่แยกแยะ

ธรรมชาติและสิ่งที่ไมเปนธรรมชาติ

   ๒) ผูกํากับลูกเสือนําลูกเสือสัมผัสธรรมชาติที่มีอยูในโรงเรียน โดย

ใหลูกเสือบันทึกจดจําสิ่งที่พบเห็น เชน ตนไม นกปลา ฯลฯ

   ๓) ใหลูกเสือเลาวา ประทับใจสิ่งใดที่ไดพบเห็น เพราะเหตุใด และ

แสดงความคิดเห็นวามีวิธีการใดบางท่ีจะรักษาส่ิงท่ีพบเห็นไวใหคงอยูตลอดไปหรือ

ยาวนานที่สุด

๑



๒

 ๔.๔  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

 ๔.๕  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ แกรนดฮาวส ชักธงลง 

เลิก)

๕. การประเมินผล

 ๕.๑  สอบถามความเขาใจสิ่งที่เปนธรรมชาติกับสิ่งท่ีไมเปนธรรมชาติ

 ๕.๒  สังเกตและสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือในการอนุรักษหรือรักษา 

สภาพธรรมชาติไวใหคงอยูตอไป

เพลงปาดงพงพี

     ปาดงพงพีของไทยเราน้ีมีเกินพอ

    อยามัวรีรอ ขอเชิญรวมกันขมันขมี

    ถิ่นไทยน้ีแดนสุขสันต หลากพรรณไมงามสดสี

    ตื่นเถิดเรายามเชามุงานทันที จอบและเสียมของเราก็มี

    สินทรัพยทวีดวยกสิกรรม (ซํ้า)

    ปาดงพงพีของไทยเราน้ีอุดมครัน

    อยูในไพรวัลย รักถิ่นไทยใจหรรษา

    แหลงธารนํ้าซานหลั่งไหล หวางไพรน้ีงามหนักหนา

    ถิ่นแดนทองของเราน้ีควรปองคุณคา หมั่นขยันทุกวันเวลา

    สินทรัพยไดมาดวยกสิกรรม (ซํ้า)



๓

 พึงสังเกตคําวา  “ทานไดเห็น”  ในหลักสูตรเคร่ืองหมายดาวดวงท่ี ๑ นี่เปน 

การทดสอบโดยอาศัยการสังเกตสิ่งมีชีวิตเปนหลัก  ไมใชความรูจากหนังสือเพียง          

อยางเดียว  แตควรใหเปนการสังเกตสัตวเลี้ยง  เชน  สุนัข  แมว  เตา  กระรอก  ฯลฯ  

เทานัน้  ไมควรจะไปถงึสตัวปาท่ีหายาก  ซึง่เขาเหน็เพยีงในรปูเทานัน้  ถาลกูเสอืสาํรอง

มโีอกาสไดศกึษาสตัวปาในทองถิน่กจ็ะเปนการดมีาก  เชนเดียวกบัการศกึษาปลาและ

นก  สวนที่วาจะเปนอะไรนั้นขึ้นอยูกับตัวเด็กแตละคนบริเวณที่เขาอาศัยอยู  แมแต

ในกลางเมืองก็ยังมีสวนสาธารณะและตนไมซึ่งสามารถ  “สังเกต”  ได  ดังนั้น  เด็ก

ทกุคนควรปฏิบตักิจิกรรมน้ีไดโดยไมตองรอโอกาสพิเศษท่ีจะออกไปตามชนบท สงเสริม 

ใหลกูเสอืสาํรองทาํแผนภมูใินสิง่ทีเ่ขาไดคนพบทัง้หมด  อยาหวงัผลมากจากการเขยีน

รายงานของเด็กอายุ  ๘  ขวบ  แตควรสนับสนุนใหเด็กวาดภาพประกอบสะสมภาพ

และอ่ืน ๆ  ซึ่งสามารถนํามาติดบนแผนภูมิเพื่อทําใหแผนภูมิเปนที่นาสนใจ  คําถาม

และกิจกรรมบางอยาง  ซึ่งเปนแนวทางชวยในการศึกษาธรรมชาติของลูกเสือสํารอง

มีดังตอไปนี้

สัตว

 - สัตวทุกชนิดมีขน  อยางเดียวกันหรือไม

 -   สัตวที่เลือกศึกษามีขนอยางไร

 -  มันชอบกินและดื่มอะไร

   - มันชอบนอนที่ไหน

   -   เมื่อไรมันเคลื่อนไหวไดเร็วหรือเมื่อไรมันเคลื่อนไหวชา

  -   ถาสัตวของเด็กเปนสัตวปามันอาศัยอยูที่ไหน

 จากหลกัฐานรองรอยท่ีปรากฏ  ทานสามารถบอกไดไหมวามันอยูทีไ่หน  เชน  

ตวัอยางเปลือกไมทีก่ระตายแทะไว  หรอืถัว่ทีห่นนูาและเล็ม หรอืขนสตัวทีต่ดิรัว้ บางที

สัตวที่ทานเลือกเพ่ือศึกษานั้น  ถาเปนสัตวเลี้ยง  คนที่เลี้ยงสัตวจะใหรายละเอียดไดดี

ใบความรู



๔

ตนไม

 -  ตนไมมีรูปรางอยางไร  ทานสามารถท่ีจะวาดรูปของมันไดไหม

 -  เอากระดาษถูเปลือกตนไมดูวาผิวมันเรียบหรือหยาบ

  -  รปูรางของใบไมเปนอยางไร  เกบ็ใบไมมาพิมพลงในสมดุหรอืติดไวในสมดุ

ดวยสกอตเทปโปรงใสใหแลเห็น

    -  ทานสามารถกะความสูงของตนไมไดหรือไม

        -  เสนรอบวงของตนไม  วัดสูงจากพื้นดินประมาณ  ๓  ฟุต  เปนเทาไร

 -   เปนตนไมชนิดมีดอกมีผลหรือไม

 -  เมื่อโคนตนไมนี้แลว  ไมใชทําประโยชนอะไรได

 -  มีแมลงอะไรอยูในตนไม มีตนไมเล็กๆอะไรงอกอยูใตรมของมัน

ปลา

   - ปลาที่ทานศึกษานั้นเปนปลาที่อาศัยอยูในนํ้าจืดหรือนํ้าเค็ม

       - ทานสามารถวาดภาพของมันไดไหม  ปลามีสีอะไร

       -  มันกินอะไร

        -  เมื่อไรมันจะวางไข

        -  มีครีบกี่ครีบ

       -  ครีบเหลานี้อยูสวนไหนของปลา

นก

    - นกของทานอาศยัอยูเปนประจาํในบรเิวณใกล ๆ   หรือสามารถเหน็มนัตาม

ฤดูกาลเพียงปละไมกี่เดือน

      -   มีสีอะไร

        -   วาดรูปมันไดหรือไม

         -   นกตัวผูกับนกตัวเมียสีเหมือนกันหรือไม



๕

  -   มันใชอะไรทํารัง

         -   สวนมากมันทํารังที่ไหน

       -   มันกินอะไร

        -   ปกติออกไขครั้งละกี่ฟองและไขมีสีอะไร

      -   ทานสามารถเลียนแบบเสียงนกรองไดหรือไม

     -   มันกระโดดหรือเดิน

         -   มันบินไดอยางไร บินเปนทางตรง โฉบไปโฉบมาหรือรอนไปมา

     -  ทานสามารถสะสมขนนกไวเพื่อประกอบความรูไดหรือไม



๖

ดาวดวงที่ ๒

การคนหาธรรมชาติ (๒ ชั่วโมง)

การปลูกผัก

๑. จุดประสงคการเรียนรู

 ลูกเสือสามารถเพาะถ่ัวงอกหรือเมล็ดพันธุพืชอยางอื่นที่งอกงายได

๒. เนื้อหา

 การเพาะถ่ัวงอกหรือเมล็ดพันธุพืชอยางอื่นที่งอกงาย

๓. สื่อการเรียนรู

 ๓.๑ แผนภูมิเพลง

 ๓.๒ เมล็ดพันธุพืช

 ๓.๓ ภาชนะท่ีใชเพาะเมล็ด เชน กระถาง กระปอง ถุงพลาสตกิ กระบะ ฯลฯ

 ๓.๔ ดินทราย

 ๓.๕ ใบความรู

 ๓.๖ เรื่องสั้นที่เปนประโยชน

๔. กิจกรรม

 ๔.๑ พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธงขึ้น สวดมนต สงบน่ิง ตรวจ 

แยก)

 ๔.๒ เพลงหรือเกม

 ๔.๓ กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

  ๑) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุพืชที่งอก

งายเชน ถั่วงอก ผักบุงฯลฯ

  ๒) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสืออภิปรายถึงวิธีเพาะพันธุเมล็ดถั่วงอก

หรืออื่นๆ ที่เตรียมมา พรอมวิธีจดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชนั้นๆ



๗

   ๓)  ลูกเสือปฏิบัติการเพาะถ่ัวงอกหรือเมล็ดพันธุพืชอื่นที่เตรียมมา

   ๔) ผูกํากับลูกเสือนัดหมายสงบันทึกการเจริญเติบโตเมล็ดพืช

 ๔.๔ ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

 ๔.๕ พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ แกรนดฮาวส ชักธงลง 

เลิก)

๕. การประเมินผล

 ๕.๑ สังเกตความรวมมือในการรวมกิจกรรม

 ๕.๒ ตรวจผลการบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุพืช

เพลง

ในหมูลูกเสือ

   ในหมูลูกเสือ เมื่อเรามารวมอยู

  ตางคนตางรูกันดี วาหนาที่ทุกอยาง

  ตองชวยกันทํา ทําไมเวนวาง

  งานทุกอยาง งานทุกอยาง จะเสร็จอยางงายดาย



๘

ใบความรู

 ถั่วงอกจัดเปนผักชนิดหนึ่ง เปนหนอออนของเมล็ดถ่ัว เปนผักที่มีคุณคาทาง

อาหารครบถวน ทั้งโปรตีน เกลือแร และวิตามิน มีกากใยสูงชวยในการขับถาย ซึ่งมี

สวนชวยในการปองกันมะเร็งลําไสใหญไดอกีดวย ถัง่งอกเปนอาหารเสริมสรางสุขภาพ 

เพราะเมล็ดพืชที่งอกจะอุดมดวยสารอาหารที่มีประโยชน เมื่อรับประทานเขาไปแลว 

ทําใหเราสามารถดูดซับพลังความสด ซึ่งเปนพลังแหงชีวิตของเมล็ดงอกเขาไปดวย

 ถั่วงอกเปนพืชท่ีมีอายุการปลูกสั้นที่สุด การเพาะถ่ัวงอกกินเองจะไดถั่วงอก

ทีส่ะอาดปลอดจากสารเคมี เพยีง ๒ - ๓ วนั เราก็จะไดถัว่งอกรับประทานแลว ถัว่งอก

ที่มีขายตามตลาดจะใสสารฟอกขาวฮอรโมนเรงใหอวน หรือใสฟอรมาลีน เพื่อทําให

ขาวและกรอบสด ซึ่งเปนสารกอมะเร็งที่จะสะสมในรางกายผูบริโภค

วัสดุอุปกรณ

 ๑. เมล็ดถั่วเขียว ควรเปนเมล็ดที่ใหม สะอาด ไมควรใชเมล็ดท่ีเก็บนานเกิน 

๖ เดือนถึง ๑ ป

 ๒. ภาชนะทึบแสง มีรูปทรงตรง มีรูระบายนํ้าไดดี

 ๓. ตะแกรงพลาสติกขนาดรูประมาณ ๑ มม. ตัดใหมีขนาดพอดีกับภาชนะ

ที่จะนํามาเพาะ

 ๔. กระสอบปาน ตัดใหมีขนาดพอดีกับภาชนะเพาะ เย็บขอบโดยรอบ

 ๕. นํ้าสะอาด

ขั้นตอนการเพาะ

 ๑. นําถั่วเขียวมาคัด โดยคัดเมล็ดที่ไมดีออก แลวลางนํ้าสะอาด ๓ ครั้ง

 ๒. แชถั่วเขียวในนํ้าสะอาด ๘ - ๑๐ ชั่วโมง

 ๓. นําเมล็ดถั่วเขียวแชนํ้ามาลางอีกครั้ง แลวใชกระสอบปานที่คัดไว ปูลงใน

ภาชนะเพาะ วางตะแกรงพลาสติกบนกระสอบปาน นําเมล็ดถั่วมาเรียงบนตะแกรง 



๙

ใหเสมอกัน ใหมีความหนาประมาณ ๒ เม็ดซอน ทําเชนนี้ประมาณ ๔-๕ชั้นขึ้นอยูกับ

ความสูงของภาชนะเพาะช้ันบนสุดปดดวยกระสอบปาน ๒ชั้น

 ๔. รดนํ้าทุก ๒ -๓ ชั่วโมง เพื่อระบายความรอน และเพ่ิมความชุมชื้นใหกับ

เมล็ดถั่วอยางทั่วถึง

 ๕. หลังจากรดน้ําติดตอกัน ๒ วัน ใหยกแผงถ่ัวขึ้นมา แลวใชมีดบางตัด

ระหวางโคนถ่ัวกับตะแกรงพลาสติก ใสถัว่ในกะละมังทีใ่สนํา้ แลวใชตะแกรงพลาสติก

รูขนาด ๙ มม. รอนเอาเปลือกถั่วออก จากนั้นก็จะไดถั่วงอกที่ขาวนารับประทาน

อาหารสัตวเล้ียง

๑. จุดประสงคการเรียนรู

 ลูกเสือสามารถบอกชนิดของอาหารท่ีพึงใหแกสัตวเลี้ยงได

๒. เนื้อหา

 ชนิดอาหารท่ีพึงใหแกสัตวเลี้ยง

๓. สื่อการเรียนรู

 ๓.๑ แผนภูมิเพลง

 ๓.๒ เกม

 ๓.๓ ใบงาน

 ๓.๔ ใบความรู



๑๐

 ๓.๕ เรื่องสั้นที่เปนประโยชน

๔. กิจกรรม

 ๔.๑ พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวลชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง ตรวจ 

แยก)

 ๔.๒ เพลงหรือเกม

 ๔.๓ กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

  ๑) ผูกํากับลูกเสือนําสนทนาเรื่องสัตวเลี้ยง และอาหารที่สัตวเลี้ยง

แตละชนิดควรกิน

  ๒) ผูกาํกบัลกูเสือใหแตละหมูจบัฉลากช่ือสตัว เชน สนุขั หม ูไก แมว 

นก ปลา วัว ควายแพะฯลฯ

  ๓) ผูกํากับลูกเสือมอบใบงานใหลูกเสือแตละหมูรวมกันอภิปรายวา

สัตวที่หมูจับฉลากไดกินอะไร เปนอาหารไดบาง แลวนําเสนอที่ประชุม

  ๔) ผูกํากับลูกเสือและลูกเสือรวมกันสรุป

 ๔.๔ ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

 ๔.๕ พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ แกรนดฮาวส ชักธงลง 

เลิก)

๕. การประเมินผล

 ๕.๑  สังเกตความรวมมือในการรวมกิจกรรม

 ๕.๒  สังเกตการอภิปรายและตรวจผลงานหมู



๑๑

เพลง 

ไกที่ฉันเลี้ยง

    ไกที่ฉันเลี้ยง มันเปนเพื่อนของฉัน

   มันขันใหฉันฟง เอกเอกเอก ไกเอย

เกม 

สัตวเลี้ยง

วิธีเลน ผูกํากับลูกเสือใหลูกเสือเขาแถวเปนวงกลม ใหลูกเสือชวยกันเลือกสัตวเล้ียง

มา ๕ ชนิด แลวปฏิบัติตามคําสั่งผูกํากับลูกเสือซึ่งยืนอยูตรงกลางวงกลม ดังนี้

  ถาพูดชื่อ “แมว” ใหเคลื่อนตัวไปทางขวา ๑ กาว

  ถาพูดชื่อ “หมา” ใหเคลื่อนตัวไปทางซาย ๑ กาว

  ถาพูดชื่อ “ไก” ใหกระโดดไปขางหนา ๑ กาว

  ถาพูดชื่อ “เปด” ใหกระโดดถอยหลัง ๑ กาว

  ถาพูดชื่อ “วัว” ใหยืนอยูกับท่ี

หมายเหตุ   ชื่อสัตวเลี้ยงใหเปลี่ยนไดตามที่ลูกเสือรวมกันคิด การตัดสิน ใครทํา          

ผิดคําสั่งตองออกจากการเลนเกม มาชวยผูกํากับลูกเสือดูเพื่อนๆ เลนตอไป



๑๒

ใบความรู

 การเล้ียงสัตว ลูกเสือจําเปนตองใหอาหารสัตวเลี้ยงของตน ดังนั้น ลูกเสือ 

ควรรูจักชนิดของอาหารที่จะใหกับสัตวแตละชนิด ซึ่งตองเปนอาหารที่จําเปนและ         

มีประโยชนตอสัตวเลี้ยงนั้นๆ เชนขาว รํา กลวย พริก ถั่วเขียว ออย ถั่วฝกยาว หญา 

และพืช ผลไมตางๆ เปนตน นอกจากนี้ ในปจจุบันนิยมใหอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด 

อีกดวย ซึ่งตองเลือกซื้อตามชนิดของสัตวเลี้ยงนั้นๆ



๑๓

ดาวดวงที่ ๓

การคนหาธรรมชาติ (๒ ชั่วโมง)

๑. จุดประสงคการเรียนรู

 ๑.๑ ลูกเสือบอกความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

 ๑.๒  สิ่งแวดลอม ที่มีตอการดําเนินชีวิตของชุมชนได

๒. เนื้อหา

 ๒.๑ การสํารวจธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต รอบ ๆ ตัว

 ๒.๒ การสังเกตจดจํา และบอกประโยชนของสิง่ทีพ่บเห็นทีม่ตีอการดาํเนินชวีติ 

ของชุมชน

๓. สื่อการเรียนรู

 ๓.๑ แผนภูมิเพลง

 ๓.๒ ใบงาน

 ๓.๓ แบบบันทึกการสํารวจ

 ๓.๔ เรื่องสั้นที่เปนประโยชน

๔. กิจกรรม
 ๔.๑ กิจกรรมคร้ังที่ ๑
  ๑) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง 

ตรวจ แยก)

  ๒) เพลงหรือเกม
  ๓) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู
   (๑) ผูกาํกบัลกูเสือนาํกองลูกเสือ ออกสํารวจธรรมชาติในชุมชน

รอบโรงเรียน มอบหมายใหลูกเสือจดบันทึก และหาขอมูลของส่ิงที่พบในธรรมชาติ

รอบชมุชน หมูละ อยางนอย ๔ อยาง เชน บอนํา้ตนไมใหญแตละตนทีพ่บระหวางทาง 

สมุนไพร อากาศที่อยูรอบ ๆ ตัว ไสเดือนดิน ผีเสื้อ นก ทุงนาควาย สุนัขเฝาบานฯลฯ 

ใหเตรียมหาขอมูลจากการสอบถามคนในชุมชน และเตรียมวาดภาพประกอบ นํามา



๑๔

จัดทําสมุดภาพ ตามคําสั่งในใบงาน

    (๒)  นัดหมายใหสงตัวแทนรายงานในกองลูกเสือครั้งตอไป

  ๔)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

  ๕) พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล           

ชักธงขึ้น เลิก)

 ๔.๒ กิจกรรมคร้ังที่ ๒

  ๑) พิธีเปดประชุมกอง (แกรนดฮาวล ชักธงขึ้น สวดมนต สงบนิ่ง 

ตรวจ แยก)

  ๒) เพลงหรือเกม

  ๓) กิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรู

   (๑) ลูกเสือรายงานทีละหมู ผูกํากับลูกเสือเปดโอกาสใหหมูอื่น

ซักถามเพ่ือความเขาใจ และอภิปรายแสดงความเห็นได จนครบทุกหมู พรอมสง        

สมุดภาพ

   (๒) ผูกาํกับลูกเสอืชวนคิด ชวนคุย และชวยเพิม่เตมิ ดวยประเดน็

คําถาม ถาเราทําลายส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ เชน ตัดตนไม ทิ้งขยะลงบอนํ้า       

ใชยาฆาแมลง เผาขยะใหเกิดควันพิษ ฯลฯ จะมีผลตอชีวิตของคนเราอยางไร ลูกเสือ
คิดวาตนเองจะสามารถมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
ไดอยางไรบาง

   (๓) มอบหมายใหหมูลูกเสือหาขอมูลเก่ียวกับควันพิษ ซึ่งเปน
มลพิษทางอากาศและการปองกัน เพื่อใชในกิจกรรมครั้งตอไป
  ๔)  ผูกํากับลูกเสือเลาเรื่องสั้นที่เปนประโยชน

  ๕)  พิธีปดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนดฮาวล        

ชักธงลง เลิก)
๕. การประเมินผล
 ๕.๑  สังเกตความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม



๑๕

 ๕.๒  ตรวจสอบผลงานจากการสํารวจ

๖. องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม

 องคประกอบทักษะชีวิตสําคัญที่เกิดจากกิจกรรม คือ การคิดวิเคราะหและ

ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีตอชุมชน

เพลง ตนไมมีประโยชน

   ปาไม ไมผล พืชผัก ประโยชนมากนักนานัปการ

  ใชทําเปนอาหาร ทําเชื้อเพลิงฟนถานสรางบานอยูอาศัย

  ทําเคร่ืองมือเครื่องใช ทําเสื้อผาสวมใสและนําไปใชทํายา

  ปาไมใหคุณคาเลิศลน เพราะชวยใหฝนตกตามกาลเวลา

  ชวยดูดซับคงคา มิใหนองไหลบาทวมทนนาและไร

  ทําใหอากาศแจมใส เราจึงควรรวมใจอยาทําลายตนไมเอย

  ตนไมตนไมคือสิ่งแวดลอม ยอมความชุมชื่นชีวิต

  เจาดูดอากาศเปนพิษ ทําใหชีวิตสดชื่นยืนยาว

  อากาศเปนพิษชีวิตจะสั้น ตนไมเทานั้น

  ทั้งกันและแก ตนไมกําเนิดกอเกิดทรัพยแน
  ตนไมแนแท แกชวยกัน

 

เกมเสือกินวัว
วิธีเลน
 ๑.  ใหลูกเสือ เขาแถวเปนวงกลม จับมือกัน

 ๒.  เลือกลูกเสือ ๒ คน คนหนึ่งใหเปนวัว อีกคนหนึ่งใหเปนเสือ

 ๓.  เมื่อไดยินสัญญาณ เริ่มเลน คนที่เปนเสือ ตองพยายาม จับคนที่เปนวัว
ใหได คนท่ีจบัมอืเปนวงกลม คอยเปดทางใหววัหนี และคอยกันเสอืไมใหผานไปได ถา

เสือจับไดก็ชนะจะสลับกันเปนเสือหรือเปลี่ยนคูก็ได



๑๖

ใบความรู

 ในขั้นนี้เด็กมีโอกาสเลือกปฏิบัติกิจกรรมไดมากมาย  ผูกํากับลูกเสือควร             

สงเสรมิความสนใจเปนพเิศษของเดก็แตละคน วธิทีีง่ายคอื ใหผูใหญหนึง่คนรบัผดิชอบ

เด็กหลายคน  ซึง่ทาํงานโครงการเดียวกนัและเพือ่นสามารถปอนขอมลูตาง ๆ  แกเด็กได 

แตกิจกรรมเคร่ืองหมายดาวดวงที่ ๓ บางประเภท ควรเปนการทํานายความสามารถ

ของเด็กซึง่จะชวยใหเขาไดพฒันาคนพบและเกิดความคิดเก่ียวกบัส่ิงตางๆขยายความ

คิดเห็นของตนเองใหกวางขวางขึ้น

 การเลือกทํากิจกรรมจะข้ึนอยูกับตําบลท่ีเด็กอาศัยอยู  เพราะจะไดความ        

ชวยเหลือจากทางบานบาง  เดก็ในกองลูกเสือซึง่ตัง้อยูชานเมืองทีม่พีอแมคอยใหกาํลงัใจ 

จะสามารถใชเวลาทําสมุดบันทึกสังเกตเก่ียวกับนกในสวนของเขาไดหลายสัปดาห   

เดก็ทีอ่ยูในเมอืงและไดรบัความชวยเหลอืจากทางบานเพยีงเลก็นอย  อาจจะตองการ

ความชวยเหลือจากสมาคมท่ีเกีย่วของกบัเรือ่งนี ้ เมือ่ออกเดินทางสาํรวจไปกับหมูลกูเสอื 

ในชนบท  เพื่อวาจะสามารถใชเวลาในตอนบายทํากิจกรรมได  เชน  ศึกษาถึงสัตว  

ที่มากินนํ้าที่บอ  (โดยดูจากสมุดธรรมชาติศึกษาของโรงเรียนหรือของกองลูกเสือ  ถา

มวีาสตัวหรอืพชืทีม่ชีวีติท่ีเขาจะนาํไปสะสมไวนัน้  จะมปีระโยชนเกีย่วกบัการอนรุกัษ

ธรรมชาติหรือไม)

 ลกูเสอืสาํรองทีต่องการทีจ่ะพบเรือ่งราวเกีย่วกบัทองฟาเวลากลางคนื อาจใช

โอกาสแรก  เพื่อศึกษาเรื่องนี้ในวันหยุดพักผอนของลูกเสือสํารอง  ซึ่งเขาอาจไปอยู

หางไกลจากแสงสีของถนนชั่วคราว

 คายพกัแรมรมิทะเลชวยใหลกูเสอืมชีวงเวลาทีส่นกุสนานกบัการเลน เกบ็หนิ

รูปตาง ๆ  มากองไวรวมกันที่ใดที่หนึ่งริมนํ้าซึ่งสนุกกันไดทุกวัย

 เดก็ทีเ่ลอืกทาํกจิกรรมเร่ืองใดก็ตาม  ตองกระตุนใหเดก็เกดิความคิด สตปิญญา  

และสนใจในวิชาน้ัน ๆ   โดยการถามนําเพ่ือใหเดก็หาคําตอบในส่ิงนัน้ดวยคําวา  ทาํไม  

อะไร  และเมื่อไร  หาหนังสือที่เหมาะกับเร่ืองนั้นๆ ใหเด็ก หรือพาเด็กไปหาคําตอบ



๑๗

ในหองสมุดใกลๆ ชวยใหเด็กรูถึงความจําเปนของการอนุรักษธรรมชาติดวยการถาม

คาํถามประเภท “ถาเราทําแมนํา้ลาํคลองใหสกปรกแลวจะเกิดอะไรข้ึน” สตัวชนดิไหน

จะไดรับอันตรายและจะสูญพันธุไป”  “จะมีวิธีปองกันไดอยางไร?”  “นอกจากให

ภาพพจนที่ไมนาดูแลว  อันตรายจากการทิ้งเศษกระดาษเกลื่อนตามแถวชนบทคือ

อะไร?”  และถาเปนไปไดใหลูกเสือไดมีบทบาทเขารวมในโครงการอนุรักษธรรมชาติ

ที่เหมาะกับเขาดวย  หรืออาจแนะนําเด็กลูกเสือใหไปหาผูชํานาญการประจําทองถิ่น  

ซึง่สามารถจะชวยเหลือเด็กไดมาก ทายท่ีสดุชวยเด็กในการจําแนกส่ิงท่ีเขาคนพบและ

ใหความรูตาง ๆ  ตามลําดับ  แลวเสนอแนะใหเขาจัดนิทรรศการ  แลวนําออกแสดง

จะทําใหเขาเกิดความสนใจยิ่งขึ้น



๑๘

ตัวอยางใบงาน

ใบงาน เรื่อง การสํารวจธรรมชาติ (ดาวดวงท่ี ๑)

คําชี้แจง  ใหลูกเสือสํารองสํารวจตนไม พรอมทั้งวาดรูปและบอกช่ือของตนไม

  ชนิดนั้นๆ

คําชี้แจง  ใหลูกเสือสํารองสํารวจสัตวที่พบ พรอมท้ังวาดรูปและบอกช่ือของสัตว

  ชนิดนั้นๆ

ตน...........................................................

...........................................................



๑๙

ใบงาน เรื่อง ออมแอมรักสัตว (ดาวดวงที่ ๒)

คําชี้แจง  ใหลูกเสือสํารองอานเนื่อเรื่องและตอบคําถามพรอมทั้งออกมาอภิปราย

นิทานเร่ือง ออมแอมรักสัตว

 ออมแอมเลีย้งแมวและหมาไวในบาน ทกุวนัออมแอมตองดูแลสตัว

เหลานีก้อนไปโรงเรยีน เจาดางเปนหมาทีอ่อมแอมตองดูแลกอนไปโรงเรยีน 

เจาดางเปนหมาท่ีเลี้ยงไวตั้งแตเล็กๆ ตอนยังเล็กออมแอมจะปอนนมกอน 

เมือ่โตขึน้ออมแอมจงึใหกนิอาหารเมด็ทีม่ขีายตามทองตลาด บางวนัออมแอม 

ก็ใหเจาดางกินขาวคลุกกับเศษอาหารที่เหลือจากที่ออมแอมกิน ออมแอม

จะเลือกอาหารที่มีกระดูกไมแข็งมาก เพราะถากระดูกแข็งอาจเขาไปแทง

กระเพาะเจาดางได สวนเจาหมีพูแมวตัวนอย ออมแอมเลี้ยงดวยขาวคลุก

ปลาทูตัวเล็กๆ ถาวันไหนออมแอมตองไปบานคุณยาย ออมแอมก็จะเอา

อาหารเม็ดใสกระบะไวใหเจาหมีพูกิน และไมลืมเอาขันนํ้ามาวางไวใกลๆ 

ใหกนิดวย ออมแอมเลีย้งแมวไวในบาน เวลาแมวปสสาวะหรือถายอจุจาระ 

ออมแอมตองหากระบะทรายมาวางไวใหเจาหมพีถูายเสรจ็กจ็ะกลบทกุครัง้

และตักไปทิ้งได เจาดางและเจาหมีพูดูมีความสุขและอวนทวนแข็งแรง        

เพราะออมแอมเอาใจใสใหอาหารเองไมใหเปนภาระของพอแม ออมแอม 

รูสึกภาคภูมิใจที่สามารถดูแลสัตวเลี้ยงของตัวเองได

นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา

...................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………



๒๐

ใบงาน เรื่อง การปลูกถั่วงอก (ดาวดวงที่ ๒)

คําชี้แจง  ใหลูกเสือสํารองสํารวจการปลูกถั่วงอกในแตละวัน พรอมบันทึกผล

ใบงาน เรื่อง การสํารวจธรรมชาติ (ดาวดวงท่ี ๓)

คําชี้แจง  ใหลูกเสือสํารองแตละหมูชวยกันเขียนชื่อ สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในนํ้า 

  ทั้งที่เปนพืชและสัตวและ สงตัวแทนออกมารายงานผล 

วันที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑๐
๑๑
๑๒

ผลการสังเกต

สัตวพืช
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บรรณานุกรม

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  

 ชั้นประถมศึกษาปที่  ๑ - ๓  (ลูกเสือสํารอง).  โรงพิมพคุรสุภา   

        ลาดพราว, ๒๕๓๓.

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ. ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ 

 วาดวยการ ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง (ฉบับที่ ๑๐).  

 โรงพิมพคุรสุภาลาดพรา้ว,  ๒๕๒๒.

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๖๑). คูมือการจัดกิจกรรมเสริมสราง       

 ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสํารอง หลักสูตรดาวดวงท่ี ๑ (ปรับปรุง  

     พ.ศ.๒๕๖๑) สํานักงานลูกเสือแหงชาติ  สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

        กองทุนสนับสนุนเสริมสรางสุขภาพ และสมาคมวางแผนครอบครัวแหง

        ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๖๑). คูมือการจัดกิจกรรมเสริมสราง 

 ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสาํรอง หลักสูตรดาวดวงท่ี ๒ (ปรับปรุง 

        พ.ศ.๒๕๖๑) สํานักงานลูกเสือแหงชาติ  สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        กองทุนสนับสนุนเสริมสรางสุขภาพ และสมาคมวางแผนครอบครัวแหง

        ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๖๑). คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสราง

        ทักษะชีวิต ประเภทลูกเสือสํารอง หลักสูตรดาวดวงท่ี ๓ (ปรับปรุง 

        พ.ศ.๒๕๖๑) สาํนักงานลูกเสือแหงชาติ  สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        กองทุนสนับสนุนเสริมสรางสุขภาพ และสมาคมวางแผนครอบครัวแหง

        ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี.

http://www.krutujao.com/data/๑๙๙.cscout%๒๐tummachat.htm,   

       (วันที่คนขอมูล : ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
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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
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 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
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