




คํานํา

 สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ
โรงเรยีนวถิลีกูเสอื โดยใหโรงเรยีนจดักจิกรรมลกูเสอืในหลกัสูตร ตามคูมอืการจดักจิกรรม 
ลูกเสือสํารอง   วิชากิจกรรมความปลอดภัย
 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๑  วิชาความปลอดภัย ๓ ชั่วโมง
  (ความปลอดภัยในบาน , การเดินขามถนนอยางปลอดภัย)  
 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๒  วิชาความปลอดภัย ๒ ชั่วโมง
  (ภัยอันตรายทางน้ํา และการปองกัน)
 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๓  วิชาความปลอดภัย ๕ ชั่วโมง
  (การปองกันอุบัติภัยทางนํ้า , กฎหมายและเคร่ืองหมายจราจร)

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู              
ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา
ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ                
มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
คําชี้แจง   
ดาวดวงที่ ๑ ความปลอดภัย   
 - ความปลอดภัยในบาน ๑
 - การเดินขามถนนอยางปลอดภัย ๔
 - ความปลอดภัยในการเดินถนน และขามถนน ๗
ดาวดวงที่ ๒ ความปลอดภัย   
 - ภัยอันตรายทางน้ํา และการปองกัน ๙
ดาวดวงที่ ๓ ความปลอดภัย   
 - กฎจราจร ๑๓
 - การเดินขามถนน ๑๕
 - การรักษาความปลอดภัยในบานเมื่อไมมีคนอยูบาน ๑๖
บรรณานุกรม                                                          ๑๗



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คําชี้แจงการใชคูมือลูกเสือสํารอง   สําหรับประกอบกิจกรรมการจัด        
การเรียนการสอนลูกเสือสํารอง วิชา เตรียมลูกเสือสํารอง ในระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ ๑ (ดาวดวงท่ี ๑) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ดาวดวงท่ี ๒) และระดับ          
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ (ดาวดวงที่ ๓) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 บทบาทผูกํากับ
 ๑. ผู กํากับ ผู สอนตองศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับคําชี้แจง                   
การใชคู มือและแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง เพื่อใหผู กํากับสามารถ                   
นํากิจกรรมไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ๒. ผูกาํกบัผูสอนตองเตรยีมสือ่การสอนสาํหรบัใชจดัการเรยีนการสอน
ใหพรอมและเพียงพอสําหรับใชจัดการเรียนการสอน
 ๓. กอนดําเนินการปฏิบตักิจิกรรม  ผูกาํกบัตองช้ีแจงจุดประสงคใหกบั
ลูกเสือทราบเกี่ยวกับการเรียนและนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรู
 สิ่งที่ผูกํากับตองเตรียม
 ๑. จัดเตรียมอุปกรณสําหรบัทํากิจกรรมใหเพียงพอตอลูกเสือ
 ๒. จัดเตรียมสื่อการสอนใหเพียงพอและพรอมใชงาน
 ๓. จัดเตรียมเนื้อหาท่ีจะใชสอน
 บทบาทลูกเสือ
 ๑. กอนการปฏิบัติกิจกรรม  ลูกเสือตั้งใจฟงคําชี้แจงจากผูกํากับ
 ๒. ขณะปฏิบัติกรรม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรู           
หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยใหถามจากผูกํากับ
 ๓. ลูกเสือตองมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความซื่อสัตย             
ในการปฏิบัติกิจกรรม





ดาวดวงที่ ๑
ความปลอดภัย (๓ ชั่วโมง)

เนื้อหา
 ๑. ความปลอดภัยในบาน
 ๒. เครื่องหมายจราจรและการขามถนนอยางปลอดภัย
 ๓. ความปลอดภัยในการเดินถนน และขามถนน

๑. ความปลอดภัยในบาน
สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในบาน
 อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นภายในบาน เนื่องจากมาจากการขาดความมี
ระเบียบวินัยและขาดความรอบคอบเปนสวนใหญ อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเสมอจากสาเหตุ
ตอไปนี้
 ๑. ความประมาท จดุธปูเทียนแลวไมดบั เปดแกสแลวลืมปด ซึง่อาจจะทําให
เกิดไฟไหมได

๑



๒

 ๒. ไมมีระเบียบภายในบาน เชน วางสิ่งของเกะกะ ไมเปนที่ อาจจะทําให
สะดุดหกลม หรือถูกของมีคมบาดได

 ๓. ไมเอาใจใสสิ่งของเคร่ืองใชใหอยูในสภาพสมบูรณ เชน สายไฟรั่วอาจจะ
ทําใหเกิดไฟไหม หรือไฟดูด ก็ได

 ๔. เกิดจากธรรมชาติ เชน ลมพัดตนไมหรือส่ิงของหนักๆ ตกใสบานและ          
มาถูกเราไดรับบาดเจ็บ



๓

วิธีปองกันอุบัติเหตุภายในบาน
 ๑. จัดวางเคร่ืองเรือน และเครื่องใชตาง ๆ  ใหเปนระเบียบ ของเลน เด็กควร
จัดใหเปนระเบียบไมเกะกะ และไมวางของเกะกะตามขั้นบันได รวมทั้งบริเวณบาน         
ที่อาจทําใหสะดุด และพลัดตกหกลมได
 ๒. อยาใชมือที่เปยกนํ้าดับสวิตชไฟ การถอดเตาเสียบ ใหจับที่ตัวเตาเสียบ
แลวดึงออกอยาดึงที่สายไฟฟาเพราะอาจทําใหสายไฟฟาขาดภายใน และเกิดกระแส
ไฟฟาลัดวงจรได
 ๓. ระมัดระวังเร่ืองไฟในการหุงตม และการยกของรอน เชนนํ้ารอน            
ถวยแกงรอน ๆ
 ๔. ไมรบัประทานยาใด ๆ  กอนจะม่ันใจในความปลอดภัย ดวยการถามผูใหญ
 ๕. ไมเปดกลอง หีบหอที่ไมรูที่มา ระวังการสัมผัสกับสิ่งของมีพิษ
 ๖. ระวงัและหลกีเลีย่งจากแมลงมพีษิตาง ๆ  เชน แมลงปอง ตะขาบ ผึง้ แตน 
รวมท้ังสัตวเลี้ยงที่อาจทําอันตรายได เชน สุนัข แมว
 ๗. ระมัดระวังในการใชของมีคม และของแหลมตางๆ ถายังไมสามารถใช
ของเหลานี้ไดจนชํานาญควรขอความชวยเหลือจากผูใหญชวย



๔

๒. การเดินขามถนนอยางปลอดภัย
เคร่ืองหมายจราจรและการขามถนนอยางปลอดภัย
เคร่ืองหมายจราจร
 เปนสัญลักษณที่ใช ในการควบคุมการจราจรมักเปนสัญญาณไฟหรือ                        
ปายสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไป ประกอบดวยสัญญาณไฟสามสี 
ตดิต้ังตามทางแยกตาง เพือ่ควบคมุการจราจรตามทางแยก โดยทัง้สามส ีไดแก สแีดง
ใหรถหยุด สีเหลืองใหรถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียว คือ ใหรถไปไดสําหรับสัญญาณ
ไฟจราจรพเิศษ เชน มสีเีหลอืงเพยีงสีเดยีวกระพรบิอยูใชสาํหรบัทางแยก ทีไ่มพลกุพลาน 
หมายถงึ ใหระมดัระวงัวามทีางแยกและดคูวามเหมาะสมในการออกรถไดเอง, สญัญาณ
ไฟจราจรสาหรับการขามถนน เปนตน
 สัญญาณไฟจราจรสาหรับการเดินรถ มี ๓ สี คือ สีแดง สเีหลือง และสีเขียว

 สีแดง  หมายถึง ใหรถทุกคันหยุดหลังแนวเสนที่กําหนดไว
 สีเหลือง  หมายถึง ใหรถทีแ่ลนอยูเตรยีมหยดุ หรือใหรถทีจ่อดอยูเตรยีมแลน
 สีเขียว  หมายถึง ใหรถแลนผานไปได

ไฟแดง

ไฟเหลือง

ไฟเขียว 



๕

ไฟแดง

ไฟเขียว 

สัญญาณไฟสําหรับคนขามถนน
 สัญญาณไฟสําหรับคนขามถนนจะมีรูปคนในสัญญาณไฟ มี ๒ สี คือ  สีแดง 
และสีเขียว

 สีแดง   หมายถึง   หามขามถนน
 สีเขียว  หมายถึง   ขามถนนได

ปายจราจร
 เปนปายควบคุมการจราจร แบงออกเปน ๓ ประเภท
 ๑. ปายบังคับ มกัจะมีพืน้สขีาว ขอบสีแดง เปนปายกําหนด ตองทาํตาม เชน 
หามเล้ียวขวา
 ๒. ปายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีดํา จะเปนปายแจงเตือนวามีอะไรอยู
ขางหนา
 ๓. ปายแนะนํา เปนปายที่แนะนําการเดินทางตางๆ อาทิ ทางลัด ปายบอก
ระยะทาง เปนตน



๖

ปายจราจร ความหมาย
แสดงตําแหนงทางขามถนน

เครื่องหมายทางขามถนน

เฉพาะคนเดนิ :บรเิวณทีต่ดิตัง้ปายเปนบรเิวณทีก่าํหนด
ใหเฉพาะคนเดินเทานั้น

โรงเรียน ระวังเด็ก : ทางขางหนามีโรงเรียนตั้งอยู            
ขางทางใหขับรถใหชาลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นแกเด็กลูกเสือถาเด็กลูกเสือกําลัง          
เดินขามถนนใหหยุดรถใหเด็กลูกเสือขามถนนไปได
โดยปลอดภัยถาเปนเวลาท่ีโรงเรียนกําลังสอนใหงดใช
เสยีงสญัญาณและหามใหเกดิเสยีงรบกวนดวยประการ
ใดๆ



๗

ปายจราจร ความหมาย
หยุด : รถทุกชนิดตองหยุดเม่ือเห็นวาปลอดภัยแลว 
จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยระมัดระวัง

ใหทาง :รถทุกชนิดตองระมัดระวังและใหทางแกรถ
และคนเดนิเทาในทางขวาหนาผานไปกอนเมือ่เหน็วา
ปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรท่ีบริเวณ
ทางแยกน้ันแลวจึงใหเคลื่อนตอไปไดดวยความ
ระมัดระวัง

ระวังคนขามถนน : ทางขางหนามีทางสําหรับคนขาม
ถนน หรอืมหีมูบานราษฎรอยูขางทางซึง่มคีนเดนิขาม
ไปมาอยู เสมอ ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและ
ระมัดระวังคนขามถนนถามีคนกําลังเดินขามถนนให
หยุดใหคนเดินขามถนนไปไดโดยปลอดภัย

๓. ความปลอดภัยในการเดินถนน และขามถนน
 เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผูอื่น และเปนตัวอยางที่ดี ควรปฏิบัติในการ
เดินถนน ดังน้ี
 ๑.) ถนนที่มีทางเทา เดินบนทางเทาและเดินชิดดานซายของทางเทา
 ๒.) ถนนที่ไมมีทางเทา เดินชิดขอบดานขวาของถนน เมื่อมีรถแลนสวนมา
จะไดระมัดระวังเดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายสองทาง และควรสวมเส้ือผา           
สีขาวหรือสีออน



๘

 ๓.) เด็กที่ยังขามถนนไมเปน ตองมีผูใหญดูแลโดยจูงเด็กใหเด็กเดินดานใน
หางขอบถนน การเดินขามถนน เพื่อความปลอดภัยใหปฏิบัติ ดังนี้
  ๓.๑ ขามสะพานลอย ทางขามท่ีมสีญัญาณไฟสําหรบัคนขามทางมาลาย 
หรือบริเวณจุดที่มีตํารวจอํานวยความสะดวก รอใหรถจอดสนิทกอนจึงขามไดและ
ระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นมา
  ๓.๒ ถาไมมีสะพานลอย หรือทางขามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางมาลาย        
ใหขามถนนดวยความระมัดระวัง หยุดที่ขอบทางกอน มองดูรถทางขวา หันกลับมาดู
รถทางซาย แลวหันกลับไปดูรถทางขวาอีกครั้ง เมื่อไมมีรถหรือรถอยูไกลจึงขามถนน
อยางระมัดระวัง โดยเดินทางตรง
  ๓.๓ ไมควรวิ่ง ไมควรเดินยอนกลับกลางทาง และไมควรหยุดเก็บของ          
ที่ตกหลนอยูกลางถนน ไมวิ่งเลนหยอกลอ คุยโทรศัพท หาของในกระเปาหรือกมเก็บ
ของที่ตกหลนขณะขามถนนเด็ดขาด  เพราะอาจเสียหลักหกลมจนโดนรถเฉ่ียวชนได
  ๓.๔ เพ่ิมความระมัดระวังการขามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณท่ีมี           
สิ่งบดบัง เชน ทายรถประจําทาง ซอยที่มีรถจอด
  ๓.๕ การขามถนนที่มีรถเดนิทางเดียว ควรหยุดดูวารถวิ่งมาจากทางใด
และระมัดระวังรถที่วิ่งยอนศรหากเปนถนนท่ีมีเกาะกลาง ควรขามทีละคร่ึงถนน และ
หยุดพักที่เกาะกลางหากไมมีรถคอยขามครึ่งหลัง



๙

ดาวดวงที่ ๒
ความปลอดภัย (๒ ชั่วโมง)

เนื้อหา 
 ๑. ภัยอันตรายทางน้ํา และการปองกัน
๑. ภัยอันตรายทางน้ํา และการปองกัน
 ภัยอันตรายทางนํ้า
 สถานทีห่รอืการกระทําทีเ่สีย่งตอภยัอนัตรายทางนํา้ใกล ๆ  ตวัเรา เชน ภายใน
บานพักไดแก จมนํ้าในถังสี กะละมังซักผา โองนํ้า รอบๆ บริเวณบาน ไดแก แองนํ้า
ใตถุนบาน แหลงนํ้าในชุมชน ฝาทอระบายนํ้าชํารุดหรือไมไดปด ขุดบอเพื่อทําการ
กอสราง คันคอนกรีต ขอบรางระบายน้ําในชุมชนการเดินทางและทองเท่ียวไดแก          
การเดนิทางทางเรอื การทาํกจิกรรมทางนํา้ตางๆ ไดแก  ตกปลา พายเรือ ดาํนํา้ เปนตน 
ภาวะนํ้าทวม (อุทกภัย) และนํ้าปาไหลหลากเวลาฝนตกหนัก  
 กระทรวงสาธารณสุขจงึกําหนดใหวนัเสารแรกของเดือนมีนาคมเปนวนัรณรงค
ปองกันเด็กจมน้ําของประเทศไทย เริ่มตั้งแตป ๒๕๕๓ เปนตนไป โดยมุงหวังใหเด็ก
อาย ุ๖ ปตองสามารถวายนํา้เพือ่เอาชวีติรอดไดโดยตัง้เปาหมายภายใน ๑๐ ปขางหนา 
เด็กไทยที่อายุครบ ๗ ปจะสามารถวายนํ้าเปนทุกคนเพื่อลดการเสียชีวิตของเด็กจาก
การจมน้ําไดปละ ๑๐๐ คน เปนอยางนอย การเรียนวายน้ําจึงเปนวัคซีนปองกัน        
การเสยีชวีติจากการจมน้ําไดดทีีส่ดุ “แตการวายนํา้เปน กบัการวายนํา้เพือ่เอาชีวติ
รอดน้ันแตกตางกัน”

การปองกนัอุบัติภัยทางนํ้า
 การวายนํ้าเพื่อการแขงขันคือการวายนํ้า ๔ ทามาตรฐาน คือ ทาฟรีสไตล           
ทากบ ทากรรเชียง ทาผีเสื้อเปนหลักสูตรที่ใชสอนวายนํ้ามาตั้งแต ๔๐ - ๕๐ ปที่แลว 
แตคนที่สามารถวายนํ้าเปนทั้ง ๔ ทามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในนํ้าไมได แมจะ



๑๐

วายนํ้าเปนก็ชวยคนตกนํ้าไมเปน ถูกคนตกน้ํากอดจมน้ําตายไปดวยก็เยอะ ไมรูจัก
วิธีที่จะดูแลปองกันอุบัติภัยทางนํ้าเมื่อตองทํากิจกรรมทางนํ้าหรือเดินทางทองเที่ยว
ซึง่ลวนเปนสาเหตขุองการเสยีชวีติจากอบุตัภิยัทางนํา้ (ทัง้คนทีว่ายนํา้เปนและไมเปน)
 การวายนํ้าเพื่อเอาชีวิตรอด จะไมเนนการสอนทาวายนํ้า ๔ ทามาตรฐาน
แตจะเนนวิธกีารเอาชวีติรอดในนํา้กอน ไดแก การลอยตวัทาตางๆ ทัง้แบบนอนหงาย
นอนคว่ํา ลูกหมาตกนํ้าสรางความคุนเคยกับน้ํา ทักษะการหายใจสําหรับการวายนํ้า 
เคลือ่นทีไ่ปในนํา้ดวยการเดนิการลอยตวัเคลือ่นท่ีการเคล่ือนทีไ่ปในนํา้ดวยทาควํา่ตวั
และทาหงายตัว (ทาเตะเทาควํ่า ทาเตะเทาหงาย)การวายน้ําเพ่ือเอาชีวิตรอดไมใช          
การเรยีนวายนํา้เพยีงอยางเดยีวแตเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้จะตองมคีวามรูเกีย่วกบั
เรื่องตางๆ ดังน้ี
 ๑. ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภยัทางนํา้ ไดแกเรือ่งทัว่ๆ ไปเกีย่วกบั
ภยัอันตรายทางนํา้ทีม่ ีและทีอ่าจเกดิขึน้ไดภายในบานพัก (จมนํา้ในถงัส ีกะละมงัซักผา 
โองนํา้) รอบๆ บรเิวณบาน (แองน้ําใตถนุบาน) แหลงนํา้เส่ียงในชมุชน (ฝาทอระบายนํา้ 
ชํารุดไมไดปด ขุดบอเพื่อทําการกอสรางคันคอนกรีตขอบรางระบายนํ้าในชุมชน)  
ตลอดจนถึงอันตรายทางนํ้าจากการเดินทางและทองเที่ยวรวมทั้งการทํากิจกรรม         
ทางน้ําตางๆ (การเลนเรือใบ ตกปลา พายเรือ ดํานํ้า) เปาหมายเพ่ือใหทุกคนรูวา           
ภยัอนัตรายทางน้ํานัน้อยูทีไ่หน ตรงไหน จดุใดเปนจดุเสีย่งจะไดเตรียมการปองกนั
ไวกอน
 ๒. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางนํ้า
  ทักษะแรก ก็คือวายนํ้าใหเปน จะเคล่ือนที่ไปในน้ําดวยทาอะไรก็ได 
ทักษะการวายนํ้ามาตรฐานมี ๔ ทาคือ ฟรีสไตล กบ กรรเชียง ผีเสื้อ
  ทักษะที่ ๒ คือ การวายนํ้าเพ่ือเอาชีวติรอด คือสุดยอดวิชา ที่จะทําให
คนเราไมจมนํ้าตายไดแก ทักษะการลอยตัวแบบตางๆและการรูจักนําอุปกรณตาง ๆ 
ที่อยูกับตัวเรามาเปนชูชีพ เชนรองเทาแตะฟองนํ้า ขวดนํ้าดื่มพลาสติก เปนตน



๑๑

 ๓. การใหความชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา คือการชวยคนตกน้ํา หรือ         
คนจมน้ําดวยวิธีที่ถูกตองและปลอดภัย สําหรับทุกคนทุกระดับอายุ ตั้งแตเด็กเล็กๆ 
คนวายนํ้าไมเปนไปจนถึงผูใหญที่วายน้ําเกงๆ ใหรูจักวิธีการชวยผูประสบภัยทางน้ํา
ซึ่งไดแกการรองเรียกใหคนอื่นหรือผูใหญชวย
 การชวยดวยการโยนอุปกรณ การชวยดวยการยื่นอุปกรณ การลงน้ําวายนํ้า
ออกไปชวยผูประสบภัยเราชวยอยางไรจึงจะรอดและปลอดภัยทั้ง ๒ ฝาย
 ๔. การปฐมพยาบาลการกูชีพดวยการผายปอดและนวดหัวใจ จะกลาวถึง
ทฤษฎีและฝกปฏิบัติใหรูและเขาใจเหตุและผลวาทําไมการผายปอดจึงสามารถชวย
เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตใหแกผูประสบภัย
 ๕. ไมเลน หรอื หยอกลอกนัในบรเิวณทีม่แีหลงนํา้ทีอ่าจทําใหพลดัตกลงไป
ได ทั้งแหลงน้ําในบาน และนอกบาน
 ๖. ไมลงเลนนํ้า ตามแหลงนํ้าตาง ๆ โดยท่ีวายน้ําไมเปน และไมมีผูใหญ            
ที่สามารถชวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุได
 ๗. ไมลงชวยเหลือคนจมน้ําโดยท่ีตนเองวายน้ําไมคลอง และไมเคยฝก       
การชวยเหลอืคนตกนํา้อยางถูกตองและปลอดภยัมากอน เพราะแมวายนํา้เปน แตถา
ชวยคนตกนํ้าไมเปน ก็อาจถูกคนตกนํ้ากอดรัดจมนํ้าทั้งคูได ควรชวยเหลือโดย
  ๗.๑ รองเรียกดงั ๆ ใหคนอื่น ๆ หรือผูใหญที่อยูใกลเคียงมาชวย
  ๗.๒ การโยนอปุกรณทีช่วยใหลอยตวัได เชน ขวดน้ําพลาสติกขนาดใหญ 
ที่ปดฝาแนน หวงยาง  ลม กระดานลอยตัว  เปนตน
  ๗.๓ การยืน่อปุกรณใหคนตกนํา้จบัแลวชวยดงึเขามา แตถาไมแขง็แรงพอ 
อาจตกลงไปอีกคนหน่ึงได
 ๘.  ในการเดนิทางทางนํา้ควรใหเรอืเทยีบทาสนทิกอนจงึคอยขึน้/ลงเรอื และ
ไมแกงแยงเบยีดเสยีดขณะขึน้/ลงเรอื รวมทัง้เลอืกนัง่ในทีป่ลอดภยั ไมนัง่หอยเทาหรอื
ยืน่แขนขาออกนอกลําเรอื และไมชะโงกวกันํา้เลน เพราะอาจพลดัตกลงไปได สิง่สําคญั



๑๒

ควรสํารวจดูตําแหนงเสื้อชูชีพ และอุปกรณลอยตัวประจําเรือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน          
จะไดนํามาชวยชีวิตได
 ๙. การทํากิจกรรมทางน้ําตาง ๆ เชนตกปลา ดํานํา พายเรือ ตองมั่นใจวา
ไดเรียนรูและฝกฝนทักษะการวายนํ้า และดํานํ้าจนคลอง
        ๑๐. เมื่อเกิดอุทกภัย ตองประเมินดูอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เชน นํ้าทวมบาน 
อาจทาํใหเกดิไฟฟารัว่ลงสูนํา้และเปนอนัตรายตอผูทีย่นืแชนํา้ในตาํแหนงใกลเคยีงได 
สัตวรายที่อาจมากับนํ้า ไดแก งู จระเขที่หลุดจากฟารมเลี้ยง แมลงมีพิษที่หนีนํ้า              
ข้ึนมาอยูในบาน เปนตน บางแหงนํ้าอาจทวมสูงมากจนตองรีบอพยพ เปนตน

 นํา้เปนสิง่มคีาอยางหนึง่ของมนุษย มนุษยไมสามารถดํารงชวีติอยู ถาขาดนํา้
อยาใหนํ้าเปนฆาตกรคราชีวิตคนในครอบครัวมาชวยกันสรางวัคซีนปองกันภัย



๑๓

ดาวดวงที่ ๓
ความปลอดภัย (๕ ชั่วโมง)

เนื้อหา 
 ๑. กฎจราจร
 ๒. การเดินขามถนน
 ๓. สิ่งที่ควรทําเมื่อทิ้งบานไวเมื่อไมมีคนอยู

กฎจราจรและเครื่องหมายจราจร
 การเดนิทางตองใชความระมดัระวงั เพือ่ความปลอดภยัของตัวเราเอง และผูอืน่ 
ลูกเสือสํารองเชนเดียวกัน ในการเดินทางมาโรงเรียน หรือบางคร้ังตองเดินทางไกล
ตามขอกําหนดของลูกเสือสํารอง ควรจะตองเรียนรูเรื่องกฎ และเคร่ืองหมายจราจร 
ที่ลูกเสือควรศึกษาและเรียนรู คือ

๑. สัญญาณไฟ
สีแดง  ใหรถทุกคันที่จะวิ่งไปขางหนา 
  หยุดท่ีเสน
สีเหลือง ใหรถทุกคันเตรียมตัว หรือให
  ระมัดระวัง เพื่อที่จะหยุดหรือไป
สีเขียว  ใหรถผานไปได

สัญญาณไฟสําหรับคนขามถนน
 ๑. สัญญาณไฟสาหรับคนขามถนนจะมีรูปคนในสัญญาณไฟ มี ๒ สี คือ             
สีแดง และสีเขียว



๑๔

ไฟแดง

ไฟเขียว 

สีแดง  หมายถึง หามขามถนน
สีเขียว  หมายถึง ขามถนนได

 ๒. เครื่องหมายจราจร เชน ทางมาลายสําหรับใหคนขามถนน รถท่ีจะผาน
ทางมาลายตองขับชาๆหรือหยุดใหคนเดินขามไปกอน

 ทางแยกไฟแดง              ทางมาลาย             สะพานลอย

 ๓. การเดินทางเทา
  ๓.๑  ถนนที่มีทางเทา ตองเดินบนทางเทาใหชิดทางซาย
  ๓.๒ ถนนท่ีไมมีทางเทาจะตองเดินทางชิดขอบดานขวา หันหนาสวน
ทางรถจะไดมองเห็นรถขางหนาไดแตไกล
  ๓.๓ ไมควรขามถนนโดยออกจากที่กาบัง เชน ทายรถหรือหนารถ
ประจําทางหรือระหวางซอกรถที่จอด เพราะจะมองไมเห็นรถท่ีแลนมาในระยะใกล
  ๓.๔ กอนขามถนนทุกครั้งตองหยุดยืนที่ขอบทาง มองดูทางขวา          
ทางซาย และกลับมาดูทางขวาอีกครั้งเพื่อความแนใจวาไมมีรถแลนมาในระยะใกล
  ๓.๕ ตองขามถนนขณะที่มีสัญญาณหามรถ และดูใหแนใจวารถหยุด
สนิทแลวไมควรขามขณะท่ีมีสัญญาณปลอยใหรถเดิน เพราะจะเส่ียงอันตรายมาก



๑๕

วงเวียนขางหนาทางโทแยกทางเอกทางขวาทางโคงซาย

การเดินขามถนน
 เพื่อความปลอดภัยใหปฏิบัติ ดังนี้
 ๑. ขามถนนดวยสะพานลอย หรือขามถนนในทางขาม หรือทางมาลาย
 ๒. ถาไมมีทางขาม หรือสะพานขามถนนใหขามถนนดวยความระมัดระวัง
 ๓. ใหหยุดที่ขอบทางกอน มองดูรถทางขวา แลวหันกลับมาดูรถทางซาย 
แลวหันกลับไปดูรถทางขวา เมื่อไมมีรถหรือรถอยูไกล ใหขามถนนอยางระมัดระวัง
 ๔. ไมควรว่ิง ไมควรเดินยอนกลับกลางทาง และไมควรหยุดเก็บของท่ีตกหลน
อยูกลางถนน
 ๕. หามออกจากท่ีกําบังเพื่อขามถนน เชน หนารถหรือทายรถที่กําลัง                
จอดอยู



๑๖

การรักษาความปลอดภัยในบานเมื่อไมมีคนอยูบาน
 เมือ่ไมมคีนอยูเฝาบานอาจเกดิภยัอนัตรายได เชน ไฟไหม เพราะไฟฟาลดัวงจร 
หรอืเตาไฟท่ีดบัไมสนทิ ขโมยเขาบาน หรอืเกดิพาย ุฝนตก ลมแรง ทาํใหสิง่ของเสียหายได
ความปลอดภัยในบาน
 นอกจากอุบัติเหตุตางๆ แลว ยังมีภัยอันตรายจากเหตุอื่นๆ ที่ตองเรียนรูอีก 
เชน ภัยเมื่อไมมีคนอยูบาน
 ๑. ภยัจากไฟ เชน อคัคภียัจากเคร่ืองใชไฟฟา หลงัจากใชเสร็จควรถอดปล๊ักไฟ 
หรอืปดสวิตชใหเรียบรอย ตลอดจนเตาแกสตองปดวาลวใหเรียบรอย และยกคัตเอาตลง
 ๒. ภัยจากขโมย ควรปดประตูหนาตาง ใสกุญแจหรือลงกลอนใหเรียบรอย
และฝากเพ่ือนบานใกลเคียงที่ไวใจไดชวยดูแล
 ๓. นอกจากน้ีควรตรวจกอกน้ํา หรือวาลวน้ําหนาบานเพ่ือปองกันการสูญเสียนํา้ 
โดยเปลาประโยชน
 ๔. ควรดแูลบรเิวณบานใหสะอาดเรยีบรอยเพือ่ปองกนัภยัจากสตัวมพีษิ หรอื
สัตวที่เกิดอันตราย เชน งู แมงปอง ตะขาบ ถาหญารกควรตัดใหเรียบรอย
ขอควรปฏิบัติเมื่อไมมีคนอยูบาน
 ๑. กอนออกจากบานควรดับไฟหรือปดสวิตซเครื่องใชไฟฟา
 ๒. ตรวจตราส่ิงตางๆ อยาใหมีสิ่งที่ติดไฟ ถามีควรดับใหหมด
 ๓. ปดประตูหนาตางใหเรียบรอย
 ๔. ใสกุญแจบานหรือปดรั้วบานใหแนนหนา
 ๕. ถาระบบไฟฟาสามารถต้ังเวลาเปด-ปดได ควรตั้งเวลาไวดวย
 ๖. ปดวาลวนํ้า
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