




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑  ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ  โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร ตามคูมือการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง วิชา บริการ

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๑ การบริการ ๒ ชั่วโมง

  (การเก็บรักษาเสื้อผาและรองเทา,การจัดเก็บที่นอน,การตมนํ้ารอน        

การทําความสะอาดเครื่องใช)

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๒ การบริการ ๒ ชั่วโมง

  (การสงขาวและการขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน)

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๓ การบริการ ๑ ชั่วโมง

  (การวางแผนและการดําเนินการใหบริการแกผูอื่น)

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู              

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ                

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจงการใชคูมือ 

ดาวดวงที่ ๑ ๑

 การเก็บรักษาเสื้อผา (๒ ชั่วโมง) ๑

 วิธีซักเสื้อผา ๑

 วิธีเก็บรองเทา ๑

 การจัดเก็บที่นอน ๒

 ทําความสะอาดเคร่ืองใช ๒

 การตมนํ้ารอน ๒

ดาวดวงที่ ๒ ๓

 การสงขาวและการขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (๒ ชั่วโมง) ๓

ดาวดวงที่ ๓ ๕

 การวางแผนและดําเนินการใหบริการแกผูอื่น (๑ ชั่วโมง) ๕

บรรณานุกรม ๖



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คําชี้แจงการใชคูมือกิจกรรมลูกเสือสํารอง สําหรับประกอบกิจกรรม        

การจัดการเรียนการสอนลูกเสือสํารอง วิชากิจกรรมบริการ ในระดับชั้นประถม

ศึกษาปที่ ๑ (ดาวดวงท่ี ๑) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ (ดาวดวงท่ี ๒) และระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ ๓ (ดาวดวงที่ ๓) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  บทบาทผูกาํกับ

 ๑. ผูกํากับผูสอนตองศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับคําชี้แจงการใช

คูมอืกิจกรรม และแผนการจดักจิกรรมลูกเสอืสาํรอง เพือ่ใหผูกาํกบัผูสอนสามารถ

นํากิจกรรมไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๒. ผูกํากับผูสอนตองเตรียมส่ือการสอนสําหรับใชจัดกิจกรรมใหพรอม

และเพียงพอสําหรับใชจัดกิจกรรม

 ๓. กอนดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม ผูกํากับตองชี้แจงจุดประสงคใหกับ

ลูกเสือทราบเกี่ยวกับการเรียนและนําเขาสูกิจกรรมลูกเสือสํารอง

  สิ่งที่ผูกํากับตองเตรียม

  ๑. จัดเตรียมอุปกรณสําหรับทํากิจกรรมใหเพียงพอตอลูกเสือ

  ๒. จัดเตรียมสื่อการสอนใหเพียงพอและพรอมใชงาน

  ๓. จัดเตรียมเนื้อหาท่ีจะใชสอน

  บทบาทลูกเสือ

  ๑. กอนการปฏิบัติกิจกรรม ลูกเสือตั้งใจฟงคําชี้แจงจากผูกํากับผูสอน

  ๒. ขณะปฏิบัติกรรม ควรปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดการเรียนรู           

หากไมเขาใจหรือมีขอสงสัยใหถามจากผูกํากับผูสอน

  ๓. ลูกเสือตองมีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความซื่อสัตย               

ในการปฏิบัติกิจกรรม





ดาวดวงที่ ๑

การเก็บรักษาเส้ือผา (๒ ชั่วโมง)

เสื้อผาที่ใสแลวกอนนําลงไปซักควรปฏิบัติดังนี้

  ๑.  ผึ่งใหเหง่ือแหงกอนนําไปใสตะกรา

  ๒.  ซอมแซมตรงท่ีชํารุด

  ๓.  แยกถุงเทาและชุดชั้นใน

  ๔. แยกผาสีและผาขาว

วิธีซักเสื้อผา

  ๑. แชผาในนํ้าสะอาด ๑๐ นาที แลวขยี้เอาสิ่งสกปรกออก

  ๒. แชผาในนํ้าผงซักฟอก ๑๕ นาที

  ๓. ขยี้ผาตรงสวนที่สกปรกมากจนสะอาดแลวจึงขยี้สวนอื่นๆ

  ๔.  นําผามาซักในนํ้าสะอาด ๒ – ๓ ครั้ง จนหมดฟอง

  ๕.  นําไปตากใชที่หนีบผากันผาตกหลน

  ๖.  เมื่อผาแหงแลว พับแยกประเภท จัดเก็บเขาตู

วิธีเก็บรองเทา

รองเทาผาใบ

  ๑. ถอดเชือกผูกรองเทาและเคาะฝุนออก

  ๒.  แชในนํ้าผงซักฟอก ๑๐ นาที ใชแปรงขัดใหสะอาด ซักในนํ้าสะอาด               

๒ – ๓ ครั้ง จนหมดฟอง

  ๓.  นําไปตากใหแหง รอยเชือกรองเทา แลวนําไปจัดเก็บเขาที่

๑



๒

รองเทาหนัง

  ๑.  เคาะฝุนออกแลวใชผาชุบน้ําเช็ดใหสะอาด

  ๒. ทายาขัดรองเทาใหทั่ว ใชแปรงขัดใหเงาขึ้นแลวจัดเก็บเขาที่

การจัดเก็บที่นอน

หลังจากตื่นนอนแลว ควรจัดเก็บท่ีนอนดังนี้

  ๑.  ดึงผาปูที่นอนใหตึง ปดฝุนออก

  ๒.  จัดวางหมอนบนหัวเตียง ปดฝุนออก

  ๓.  พับผาหมจัดวางปลายเตียง กอนพับควรสลัดฝุนออก

  ๔.  ใชผาคลุมเตียงคลุมกันฝุนใหเรียบรอย

ทําความสะอาดเคร่ืองใช

วิธีลางแกวและจาน (ควรแยกลางโดยลางแกวกอน)

  ๑. เทนํ้าออกจากแกว เทเศษอาหารออกจากจานกอนลาง

  ๒. ลางในนํ้าเปลา ๑ ครั้ง

  ๒. ผสมน้ําลางจาน นําแกวหรือจานลางโดยใชฟองนํ้าถูใหสะอาด

  ๔. ลางในนํ้าสะอาด ๒ – ๓ ครั้ง

  ๕. ควํ่าในตะกราหรือที่ควํ่าจาน

  ๖. แหงแลวจัดเก็บเขาที่

การตมนํ้ารอน

 ๑. ใสนํ้าลงในกาใหพอดี นํากาตั้งบนเตาไฟ หันพวยกาไปดานที่ไมมีคนอยู

 ๒. เมื่อนํ้าเดือดใหสวมถุงมือกันรอนหรือใชผาจับยกกาลงจากเตา



๓

ดาวดวงที่ ๒

การสงขาวและการขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (๒ ชั่วโมง)

 เหตุฉุกเฉินเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยไมสามารถจะทราบได

กอนลวงหนาหรอืโดยไมคาดหมายมากอน จะเปนเพราะความประมาท รูเทาไมถงึการณ 

ขาดความชํานาญ สิ่งของเคร่ืองใชไมมั่นคงแข็งแรง หรือสภาพแวดลอมไมดีก็ตาม          

ผูใหการบริการตองรูจักวิธีสงขาวใหเจาหนาที่ หรือผูใหญทราบโดยเร็ว

การสงขาว

  การสงขาว หมายถึง การนําเหตุการณจากจุดๆ หนึ่ง อาจเปนเรื่องอุบัติเหตุ 

ภัยธรรมชาติ หรือการเจ็บปวยไปแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบโดยอาศัยวิธีการ            

สงขาวเปนตัวกลางในการติดตอ

วิธีการสงขาว

 ๑. การบอกเลา การบอกเลาเปนการสงขาวโดยใชคนเปนตัวกลาง วิธีการ 

สงขาวแบบน้ี ตองเปนขาวท่ีไมยาวมากนัก เพราะถาขาวยาวอาจเกิดความคลาดเคล่ือน

ในเน้ือขาวได

  ๒. การเขียน การสงขาวโดยการเขียน หมายถึง การเขียนจดหมายติดตอกัน

นัน่เอง การสงขาวแบบนีส้ามารถสงขาวไดยาวมาก และไมคอยเกิดการผดิพลาด เพราะ

เปนขาวจากผูสงถงึผูรบั แตมขีอเสีย คอื ใชเวลาในการสงและการตอบนานพอสมควร

  ๓. การใชโทรศัพท การสงขาวโดยการใชโทรศัพทตองอาศัยการสงขาว          

ทั้งการบอกเลาและการเขียนผสมกัน เพื่อใหขอความที่สงถูกตองชัดเจน การสงขาว

โดยการใชโทรศัพทนับเปนการสงขาวโดยตรงและรวดเร็วที่สุด



๔

การขอความชวยเหลือ

 เหตุฉกุเฉนิอาจเกิดข้ึนไดจากความประมาท รูเทาไมถงึการณ ขาดความชํานาญ 

การเจ็บปวย โดยกะทันหันหรือจากภัยธรรมชาติ เปนตน ถาเราอยูในเหตุการณหรือ

ไดรับการขอรองใหชวยเหลือ ควรปฏิบัติ ดังนี้

  ๑. เหตุดวนหรือเหตุรายแรง เชน การทํารายรางกาย ปลนทรัพย อุบัติเหตุ 

ควรแจงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่ใกลที่สุดทราบ เชน กํานัน ผูใหญบาน ตํารวจ         

ทหาร ฯลฯ

  ๒. เมือ่มีเหตกุารณเกีย่วกบัอบุตัเิหต ุเชน ไฟไหม ควรแจงเทศบาล สขุาภบิาล 

สถานีดับเพลิง

  ๓. เหตุฉุกเฉินที่ตองใชรถพยาบาล ในการนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล          

ควรแจงโรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือขอความชวยเหลือจากบุคคลใกลเคียง

  ๔. แจงวาผูพูดคือใคร และกําลังโทรศัพทจากที่ใด

 ขอควรคํานึงในการสงขาวโดยการใชโทรศัพท คือการพูดใหชาๆ ชัดเจน            

ไดถอยความอยางรวบรดั และมัน่ใจวาสงขาวไดถกูตอง หากสถานการณทีไ่มมโีทรศพัท

สวนตัว หรือโทรศัพทสาธารณะ ควรสังเกตวามีบาน หรือสถานที่ใกลเคียงพอที่จะขอ

ใชโทรศัพทไดบางไหม

  คุณสมบัติของผูสงขาวที่ดี จะตองประกอบดวย

  ๑. การสังเกต ตองเปนคนชางสังเกต

  ๒. ตองมีความจําดี

  ๓. ตองยอความไดดีและชัดเจน



๕

ดาวดวงที่ ๓

การวางแผนและดําเนินการใหบริการแกผูอื่น (๑ ชั่วโมง)

ที่มา: (ณัฐกุล  อาชวกุลเทพ, ๒๕๕๖, หนา ๘)

ผูกํากับลูกเสือรวมกับลูกเสือสํารองวางแผนดําเนินการใหบริการแกผูอื่น เชน

  ๑.  จัดสถานที่ในงานสวนรวม เชน งานโรงเรียน งานวัด

  ๒.  ทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัด ตลาด อนามัย ที่วาการอําเภอ

  ๓.  ประดิษฐของที่ระลึก เพื่อจําหนายหารายไดตามวัตถุประสงค เชน            

ทําพวงกุญแจ ที่เขี่ยบุหรี่ แจกัน ดอกไม ฯลฯ

  ๔.  ชวยในการจําหนายเพ่ือการกุศล เชน ของท่ีระลึก ดอกไมธูปเทียน            

งานวัด อาหาร

  ๕.  ชวยดูแลผูสูงอายุในชุมชน เชน อานหนังสือใหฟง กวาดบาน กรอกน้ํา 

รดน้ําตนไม ใหอาหารสัตวเลี้ยง ฯลฯ



๖

บรรณานุกรม

ณัฐกุล  อาชวกุลเทพ. (๒๕๕๖). ปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับการอาสาสมัครของนิสิต

 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ. (๒๕๒๒). ขอบังคับ คณะลูกเสือ

 แหงชาติ วาดวยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง 

 (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๒๒.

สาํนกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๖๒). คูมอืสงเสริมและพฒันากจิกรรมลูกเสอื

 ทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสํารอง หลักสูตรลูกเสือสํารอง 

 หลกัสตูรดางดวงที ่๑ ชัน้ประถมศกึษาปที ่๑. กรุงเทพ: โรงพมิพชมุนมุสหกรณ

 การเกษตรแหงประเทศไทย.

______ . (๒๕๖๒). คูมือสงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา 

 ประเภทลูกเสือสํารอง หลักสูตรลูกเสือสํารอง หลักสูตรดางดวงท่ี ๒ 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒. กรุงเทพ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

 แหงประเทศไทย.

______ . (๒๕๖๒). คูมือสงเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา 

 ประเภทลูกเสือสํารอง หลักสูตรลูกเสือสํารอง หลักสูตรดางดวงท่ี ๓ 

 ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓. กรุงเทพ:โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

 แหงประเทศไทย.



๗

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



๘

 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



๙



๑๙


