
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

หน่วยที่  ๑  อนามัย 

แผนการจัดกิจกรรมที่  ๙  รู้ทันป้องกันโรค                                                       เวลา  ๑ ชั่วโมง 

                                          *************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  

     มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคณุค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒.กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑  กิจกรรมหน้าเสาธง 
     ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 

๓.1 ลูกเสือสามารถบอกโรคติดต่อซึ่งเป็นโรคใกล้ตัวที่เกิดข้ึนได้กับทุกคนและวิธีป้องกันโดยสังเขปได้ 
     ๓.2 ลูกเสือสามารถบอกวิธีรักษาฟัน มือ เท้า เล็บ เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอได้ 

 ๓.๓ ลูกเสือสามารถแสดงการหายใจได้อย่างถูกวิธี 
  ๔. เนื้อหา: 

๔.1 โรคติดต่อที่เป็นโรคใกล้ตัว และวิธีการป้องกัน 
๔.2 วิธีรักษาฟัน มือ เท้า เล็บ เสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอ 
๔.๓ วธิีหายใจอย่างถูกวิธี  

  ๕.สื่อการเรียนรู้ 
๕.1 แผนภูมิเพลง 
๕.2 อุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือยาง 
๕.3 ใบความรู้ 

1) เรื่อง โรคติดต่อที่เป็นโรคใกล้ตัว  
2) เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการ 
3) เรื่อง การหายใจอย่างถูกวิธี 

๕.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๖. กิจกรรม 

๖.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยและสร้างความตระหนัก 
- ลูกเสือเคยป่วยเป็นโรคติดต่ออะไรบ้าง  
- คิดว่าโรคเหล่านั้นสามารถป้องกันได้อย่างไร 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียน 3 ฐาน โดยแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่ม 
ฐานที่1 โรคไข้หวัดใหญ่ 
ฐานที่2 โรคอุจจาระร่วง 
ฐานที่3 โรคตาแดง 

(3) รวมกอง ผู้ก ากับลูกเสือสุ่มถามลูกเสือว่าได้ความรู้อะไรบ้างในแต่ละฐาน  



(4) ผู้ก ากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสรุป  
                (ไม่อยู่ในที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท, หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ถ้าต้องใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกป้องกัน, ล้างมือ 
ใช้ช้อนกลาง รับประทานอาหารสุก, ไม่มีแมลง หากตัวเราเป็นผู้ป่วยต้องป้องกันการแพร่เชื้อโดยใช้ผ้าปิดปากจมูก) 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

 
๖.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์  ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง  ตรวจแยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยและสร้างความตระหนัก  
- ลูกเสือคิดว่าการรักษาฟัน มือ เท้า เล็บ เสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาด มีความส าคัญอย่างไร 

- มีใครรู้จักวิธีหายใจอย่างถูกวิธีบ้าง 
(2) ผู้ก ากับลูกเสือจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียน 3 ฐาน โดยแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่ม 

ฐานที่1 การดูแลรักษาฟัน 
ฐานที่2 การรักษามือ เท้า เล็บ เสื้อผ้า และของใช้ส่วนตัวให้สะอาด 
ฐานที่3 การหายใจอย่างถูกวิธี 

(3) รวมกอง ผู้ก ากับลูกเสือสุ่มถามลูกเสือว่าได้ความรู้อะไรบ้างในแต่ละฐาน 
(4) ผู้ก ากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสรุป 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

 
๗. การประเมินผล  

สังเกตการตอบค าถามของลูกเสือว่า มีความเข้าใจถูกต้องเพียงใด และค าตอบที่ได้เกิดจากการคิดบนพ้ืนฐานข้อมูล
และความรู้ที่เป็นจริง 
 
๘. องค์ประกอบทักษะสำคัญที่เกิดจากกิจกรรม  

คือ การคิดวิเคราะห์ และเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการรักษาความสะอาด  
การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 9 
 

                                                   เพลงกายบริหาร  
ก ามือขึ้นแล้วหมุน   หมุนชูมือขึ้นโบกไปมา (ซ้ า) 

กางแขนขึ้นและลง  ยกแขนมือแตะไหล่ 
กางแขนขึ้นและลง  ชูมือตรงหมุนไปรอบตัว 

 
 

                                            เพลงออกกำลัง 
 

ออกก าลัง ด้วยการร้องร าท าเพลง ให้ครื้นเครง เสียงเพลงบรรเลงจับใจ ร าร้องกันไป ไม่มี
หม่นหมองฤทัย แล้วเราเพลินใจ ด้วยการร้องร าท าเพลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
 

     โรคติดต่อที่เป็นโรคใกลต้ัว   

โรคไข้หวัดใหญ่ 
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ 

เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยมักมีการระบาดในช่วงกลางปี  
เชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในน้ ามูกเสมหะของผู้ป่วยติดต่อโดยการไอจามรดกันหรือติดต่อผ่านมือ 
ที่เปื้อนน้ ามูกหรือเสมหะของผู้ป่วยจากแหล่งต่างๆเช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า ราวบันได ลูกบิด
ประตู แล้วมาสัมผัสบริเวณใบหน้าเชื้อจึงเข้าสู่จมูกและปาก 

หลังรับเชื้อประมาณ 1 – 3 วนั จะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ น้ ามูกไหลไอแห้งๆ คล้าย
ไข้หวัดธรรมดาแต่อาการรุนแรงกว่า และอาจมีโรคแทรกซ้อน เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ 
ซึ่งอาจท าให้เสียชีวิตได้ในผู้สูงอายุและเด็กเล็กๆ  

โดยทั่วไปอาการมักดีขึ้นใน 3 - 5 วัน หลังเริ่มมีอาการป่วยและหายเป็นปกติใน 7 – 10 วัน เชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 
เป็นเชื้อชนิดสายพันธุ์ เอ จัดได้ว่าเป็น “ โรคติดต่ออุบัติใหม่ ”เพราะเข้าเงื่อนไขที่ว่าเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อตัวใหม่ 
อันเนื่องมาจาการกลายพันธุ์ของไวรัสจนเกิดเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีสารพันธุกรรมผสมกันของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมู 
นก และคน จึงท าให้มีการระบาดอย่างรวดเร็วเพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน 

การป้องกัน  
1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกก าลังกายเป็นประจ า พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหาร 

ที่มีประโยชน์  โดยเฉพาะผักและผลไม้เพ่ือให้ร่างกายได้รับสารอาหารและวิตามินเพียงพอและสร้างภูมิต้านทานโรคได้ดี  
2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดหรือใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืนโดยเฉพาะผู้มีอาการไข้หวัด 
3. รักษาร่างกายให้อบอุ่นในช่วงอากาศหนาวเย็น  
๔. หากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ควรระมัดระวังไม่แพร่เชื้อให้ผู้อ่ืน โดยการปิดปากและจมูก 

ด้วยผ้าเช็ดหน้าขณะไอ จามและหมั่นล้างมือบ่อยๆ  
5. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย 

 
โรคท้องร่วง 
ท้องร่วง คือ การถ่ายอุจจาระที่มีจ านวนมากกว่าปกติตั้งแต่ 3 ครั้งข้ึนไปใน 1 วัน หรือถ่ายเป็นน้ าจ านวนมาก หรือเป็น

มูกเลือด แม้เพียง 1 ครั้งต่อวัน  
สาเหตุของโรค แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 
๑.ท้องร่วงจากการติดเชื้อทั้งจากเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียมีอาการและลักษณะอุจจาระทีแ่ตกต่างกัน ได้แก่ 

อหิวาตกโรค จะมีอุจจาระคล้ายน้ าซาวข้าว ผู้ป่วยจะอาเจียนอ่อนเพลีย และมีอาการซึม ส่วนท้องร่วงจากเชื้อบิดมักจะมี 
อุจจาระเป็นมูกเลือดร่วมกับ อาการอาเจียน ไข้สูงและอ่อนเพลีย 

      2.ท้องร่วงชนิดไม่มีการติดเชื้อที่พบบ่อยเกิดจากการขาดน้ าย่อยแลคเตส ที่ท าการย่อยน้ าตาลในนมจากการศึกษา 
พบว่า 80-90 เปอร์เซน็ต์ของคนไทยขาดน้ าย่อยตัวนี้ อาการมักเกิดภายหลังจากการดื่มนมประมาณ 1-2 ชั่วโมง คือจะรู้สึก
โครกครากในท้อง ปวดท้องแบบปวดบิดๆ และมีอาการท้องร่วงเป็นน้ า ๑ – ๒ ครั้งแล้วจึงค่อยหายไป 



 

การป้องกัน 
1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่บ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ า  
๒. ล้างผักผลไม้ให้สะอาดโดยล้างผ่านน้ าหลาย ๆ ครั้ง หรือแช่ในน้ าเกลือ หรือแช่ในน้ าละลายด่างทับทิม 

หรือน้ าผสมเบกกิ้งโซดา  
   ๓.ล้างภาชนะให้สะอาดทุกครั้ง เช่นเขียง มีด ช้อน ส้อม ถ้วย จาน แก้วน้ าและควรใช้ช้อนกลางทุกครั้ง 
ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน  

               ๔.รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและผ่านการปรุงที่ถูกต้องปลอดภัยถ้าจ าเป็นต้องน ามารับประทานอีก  
ควรท าให้ร้อนจนเดือดปุด ๆ จึงจะปลอดภัย 

5. ควรต้มน้ าให้สุกทุกครั้งก่อนน ามาดื่มโดยเฉพาะน้ าที่กดจากตู้กดท่ัวไปเพราะอาจจะมีการปนเปื้อน 
เชื้อโรคได้ 
  

การรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคท้องร่วง 
1. ดื่มสารละลายน้ าตาลเกลือแร่โออาร์เอส สูตรขององค์การเภสัชกรรมหรือองค์การอนามัยโลกให้จิบทีละน้อย แต่

บ่อยครั้งในปริมาณที่เท่ากับปริมาณอุจจาระที่ถ่ายออกมาในแต่ละครั้ง เพ่ือป้องกันการขาดน้ าและเกลือแร่ สารละลายน้ าตาล
เกลือแร่นี้สามารถท าเองได้โดยผสมน้ าตาลทราย 2  ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชา น้ าต้มสุกที่เย็นแล้ว 750 ซี ซี 
คนให้ละลายและเข้ากันดี ใช้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง   

2. หากมีอาการผิดปกติควรรีบน าสง่โรงพยาบาล เช่น  ถ่ายหรืออาเจยีนไม่หยุด หิวน้ าตลอดเวลาหรือปัสสาวะไม่ออก 
เนื่องจากขาดน้ ามาก หน้ามืด  ช็อกหรือหมดสติ มีไข ้ ปวดท้องรนุแรงหรือเวลาถ่ายจะรู้สึกปวดเบง่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็น อาการ
ของบิด  

3. ขับถ่ายในสุขภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ ล้างมือให้สะอาดเสมอทุกครั้งหลังจากการขับถ่าย ด้วยน้ าและสบู่เนื่องจาก  
อหิวาตกโรคเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและแพร่ระบาดได้อีกด้วย  

4. ก าจัดอาเจียนของผู้ป่วยโดยเททิ้งลงโถส้วม ราดน้ าให้สะอาด แล้วราดตามด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค เช่นน้ ายาล้าง
ห้องน้ าหรือน้ ายาซักผ้าขาวก็ได้  

5. สิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยรักษาให้สะอาดเสมอ ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ท าการซัก
ให้สะอาดและน าออกตากแดดเพ่ือฆ่าเชื้อโรคด้วย 

 
6. ผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยควรหมั่นล้างมือ ฟอกสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอเพ่ือเป็นการป้องกันเชื้อปนเปื้อนจากมือสู่ อาหารและ

เกิดการติดโรคได้ 
7. ไม่ควรซื้อยารับประทานเองโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อและยาหยุดถ่าย เพราะอาจเกิดอันตรายจากยาได้ 



 โรคตาแดง  

โรคตาแดง  เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส 
แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ชนิดตาอักเสบไม่มาก ชนิดตาอักเสบรุนแรง และ
ชนิดที่มีคออักเสบร่วมด้วย พบได้ในคนทุกเพศ ทุกวัยมักเกิดในโรงเรียน 
โรงพยาบาล  ที่ท างาน สถานเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็น
จ านวนมาก มักระบาดในช่วงฤดูฝน  

 
 

การติดต่อ 
1. การคลุกคลีหรือสัมผัสน้ าตาของผู้ป่วยที่ติดมากับนิ้วมือและแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ติดที่ตาโดยตรง 
2. ใช้เสื้อผ้าหรือสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย 
3. ฝุ่นละอองหรือน้ าสกปรกเข้าตา 
4. แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตา  
๕.ไม่รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยเฉพาะมือและใบหน้า 

     โรคตาแดงไม่ติดต่อทางการสบตา ทางอากาศ  หรือรับประทานอาหารร่วมกัน และอาการตาแดงจะ
เกิดได้ 

ภายใน1 - 2 วันหลังได้รับเชื้อ มีอาการนาน ๕ – 10 วัน ระยะการแพร่เชื้อประมาณ 14 วัน 
อาการ  
ตาแดงเคืองตามาก ตาขาวจะมีสีแดงเรื่อๆ เพราะมีเลือดออกท่ีเยื่อบุตาขาว น้ าตาไหลเจ็บตาและมีขี้ตาออก

มาก ต่อมน้ าเหลืองหลังหูมักเจ็บและบวมมักเป็นข้างเดียวก่อน แล้วจึงติดต่อมายังตาอีกข้างใน1 - 2 วัน ถ้าไม่ระวังให้
ดีอาจเกิดแผลที่ตาด าได้ 

การรักษา 
1. พบแพทย์เพ่ือรับยาอย่างถูกต้อง รักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 3 วันเพื่อป้องกันการติดต่อ 
2. ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดขี้ตาเพราะผ้าเช็ดหน้าจะเก็บสะสมเชื้อไว้และติดต่อไปยังผู้อื่นได้ 
3. ควรใส่แว่นกันแดดเพ่ือลดการระคายเคืองแสง 
4. ไม่ควรใช้ผ้าปิดตาเพราะอาจท าให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น  
5. งดใส่คอนแทกเลนส์จนกว่าตาจะหายอักเสบ  
6. ควรพักผ่อนให้เต็มที่ และพักการใช้สายตา  
7. รักษาความสะอาด และต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่จับบริเวณใบหน้าและตาเนื่องจากโรคตาแดง จะ

ติดต่อโดยการสัมผัสมากท่ีสุดการล้างมือจะช่วยตัดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างดี 
 

การป้องกัน 
1. หมั่นล้างมือ ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ 
2. ไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ 
3. ถ้ามีฝุ่นละออง หรือน้ าสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ าสะอาดทันที 
4. อย่าปล่อยให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา  
5. หมั่นท าความสะอาดของใช้ต่าง ๆ เช่นเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ให้สะอาดอยู่เสมอ 

 
 



 

สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
1. การดูแลรักษาร่างกายและของใช้ส่วนตัวให้สะอาด  

- อาบน้ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  ใช้สบู่ฟอกทุกส่วนของร่างกายให้ทั่วและมีการขัดถูข้ีไคลตามบริเวณต่างๆ 
และเช็ดตัวให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด  

- สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ใช้สบู่หรือแชมพูสระผมจนสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด 
และหมั่นหวีผมให้เรียบร้อย  

- รักษาอนามัยของดวงตาอ่านหรือเขียนหนังสือระยะห่างประมาณ 1 ฟุต โดยมีแสงเพียงพอ ดูโทรทัศน์ในระยะห่าง
อย่างน้อย1เมตรครึ่ง  รับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยบ ารุงสายตา เช่น ฟักทอง  ผักบุ้ง ใส่แว่นกันแดดถ้าจ าเป็นต้อง 

    มองในที่ท่ีมีแสงสว่างมากเกินไป และตรวจสายตาอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง 
- รักษาอนามัยของหูเช็ดใบหูและรูหูเท่าที่นิ้วจะเข้าไปได้ ระวังไม่ใหน้้ าเข้าหูไม่ควรสั่งน้ ามูกแรงๆ หลีกเลี่ยงการถูก

กระทบกระแทกหูโดยแรงและหลีกเลี่ยงบริเวณท่ีมีเสียงดังมากๆ  
- รักษาอนามัยของจมูกไม่ถอนขนจมูก ไม่น าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในจมูก การไอหรือจาม หรือการสั่งน้ ามูก

จะต้องใช้ผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าที่สะอาด 
- ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ 

• การปล่อยเล็บยาว หรือเล็บด า จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคตามซอกเล็บ และไม่ควรกัดเล็บ  
• ล้างมือและเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เมื่อรับประทานอาหารเชื้อโรคอาจจะติดไปกับอาหารท าให้เกิด 

โรคอุจจาระร่วงก่อนและหลังการรับประทานอาหารและหลังการใช้ส้วมจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วย 
 • สวมรองเท้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน รองเท้าควรมีขนาดที่พอดีและรักษาความสะอาดอยู่เสมอ ถ้าใส่ถุงเท้าด้วย
ควรเปลี่ยนและซักทุกวัน  

- ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวันควรฝึกให้เป็นเวลาทุกวันในตอนเช้าอย่าให้ท้องผูกบ่อยๆ เพราะจะท าให้เกิดโรค
ริดสีดวงทวาร และเป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้  

- ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอบอุ่นเพียงพอเสื้อผ้าที่ใช้แล้วทั้งชั้นนอกและชั้นใน จะต้องมีการท าความ
สะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกทุกครั้ง แล้วน าไปผึ่งหรือตากแดดให้แห้ง ไม่ใส่เสื้อผ้าซ้ า ๆ หรือซักไม่สะอาด อับชื้น   

    เพราะจะท าให้เกิดโรคผิวหนังได้ 
- ของใช้ส่วนตัว อ่ืน ๆ นอกจากเสื้อผ้าและรองเท้าแล้ว ของใช้ส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ที่น กระเป๋านักเรียน 

 อุปกรณ์การเรียน ภาชนะใส่อาหารและน้ า ก็ต้องดูแลรักษาให้เป็นระเบียบ อยู่ในสภาพดีและรักษาความสะอาดเช่นกัน 
    



2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง  
- แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน แปรงสีฟันที่ใช้ควรมีขนแปรงที่อ่อนนุ่ม ปลายขนแปรงมนเพ่ือ

ป้องกันไม่ให้ฟันสึก เหงือกเป็นแผลและอย่าลืมแปรงลิ้นด้วย  
- เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพ่ือช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของฟันและปฺองกันฟันผุได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาสี

ฟันมากๆ เพียงแตะบนขนแปรงให้พอชื้นก็พอแล้ว  
- หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ทอฟฟี่ หรือขนมขบเคี้ยว เพราะมีส่วนผสมของหวนเหนียว น้ าตาลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง

ติดฟันง่ายยากต่อการท าความสะอาด ควรเลือกทานผลไม้ตามฤดูกาล  
- ตรวจสุขภาพในช่องปากอย่างน้อยปีละ1ครั้งควรไปพบทันตแพทย์เพ่ือตรวจสุขภาพ ในช่องปาก

อย่างน้อยปีละครั้ง1  
- ห้ามใช้ฟันกัด ขบ อาหารที่เป็นของแข็งจะท าให้ฟันแตก บิ่น หรือเก รวมทั้งจะท าให้ กล้ามเนื้อที่ยึด

ขากรรไกรอักเสบได้ 
 

3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย  
การล้างมือให้ถูกวิธี ท าให้มือเปียกน้ า ฟอกสบู่ถูให้ทั่วทั้งฝ่ามือด้านหน้าและหลังมือหรือถูตามง่ามมือและซอกเล็บ 

ให้ทั่วเพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปพร้อมทั้งถูข้อมือ ล้างน้ าให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาดเป็นการป้องกันการแพร่
เชื้อและติดเชื้อโรคได้ 
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด  

- เลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยค านึงถึงหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ประหยัด
ปลอดภัย  

- ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและใช้เครื่องปรุงรสที่ได้มาตรฐานคือค านึงถึงหลัก3 ส. คือ สงวนคุณค่า สุก
เสมอ สะอาดปลอดภัย  

- กินอาหารให้ครบ5 หมู่ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
- กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน  
- หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารรสจัด อาหารใส่สีฉูดฉาด  
- ด่ืมน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 

5. งดสูบบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน และการมั่วสุมทางเพศ  
     ๖.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น ทุกคนในครอบครัวช่วยกันท างานบ้านมีการปรึกษาหารือ 

และแสดงความคิดเห็นร่วมกันมีน้ าใจและได้ท ากิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 



7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท 
ดูแลตรวจสอบ ระมัดระวังอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ของมีคมหรือไม้ขีดไฟ รวมถึงระมัดระวัง 

    เพ่ือป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่น การใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 
8. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี  

ออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและวัย อย่างน้อยสัปดาห์ละ3 ครั้ง ครั้งละ 20 - 30 นาที 
และตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมน่าอยู่น่าอาศัยมองโลกในแง่ดีให้อภัยและยอมรับ 
ข้อบกพร่องของคนอื่น เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลายในทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม  

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ช่วยอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในที่รองรับ  หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุ 
    อุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม  ถุงพลาสติก มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
 
 
 

การหายใจอย่างถูกวิธี 
การหายใจ คือการที่คนเราสูดลมหายใจหรืออากาศบริสุทธิ์เข้าปอด โดยเราสามารถหายใจ เอาอากาศเข้าสู่ร่างกาย

ได้ 2 ทางคือ ทางจมูก ซึ่งเป็นทางปกติและทางปาก ซึ่งเป็นทางฉุกเฉิน เราอาจจ าเป็นต้องหายใจทางปาก เช่น  
     ในขณะเป็นหวัดและไม่สามารถหายใจทางจมูกได้และในขณะว่ายน้ า 

การหายใจอย่างถูกวิธี ควรหายใจทางจมูก เพราะภายในโพรงจมูก สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมทั้ง
กรองฝุ่นละอองในอากาศท่ีหายใจเข้าปอดได้ ในขณะหายใจเข้าหน้าท้องจะป่องออก และแฟบลงขณะหายใจออก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
สุนัขจิ้งจอกฟันด า  

แม่กระต่ายตัวหนึ่งมีลูกตัว 7  อาศัยอยู่ในป่าใหญ ่ วันหนึ่งแม่กระต่ายต้องออกไปหาอาหารนอกบ้าน  
จึงบอกกับลูก ๆ ว่าอย่าเปิดประตูให้คนอ่ืน นอกจากแม ่เท่านั้น ต่อมาไม่นานก็มีเสียงเคาะประตู ก๊อก ก๊อก ก๊อก  
จากนั้นก็มีเสียงที่แหบแห้งพูดว่า!!! “แม่กลับมาแล้วจ้ะ”แต่ลูกกระต่าย ทั้งหลายไม่เชื่อเพราะเสียงแหบแห้งไม่เหมือน 
แม่กระต่ายจึงบอกว่า“ไหนยื่นหน้ามาให้ดูหน่อยว่าเป็นแม่จริงหรือเปล่า?”  

เจ้าสุนัขจิ้งจอกฟันด าพยายามพูดจาเสียงอ่อนหวาน เพ่ือให้ลูกกระต่ายเชื่อว่าแม่กลับมาแล้วจริง ๆ  
แต่พอเจ้าสุนัขจิ้งจอกยื่นหน้าเข้ามา บรรดาลูกกระต่ายก็พากันตกใจกับฟันแหลม ๆ ด า ๆ ของเจ้าสุนัขจิ้งจอก  
ลูกกระต่ายตัวหนึ่งพูดขึ้นมาว่า“นี่ไม่ใช่แม่ของเราแน่แน่ แม่ของเราฟันขาว สะอาด ” 

“นี่ต้องเป็นสุนัขจิ้งจอกฟันด า อย่างแน่นอน”เจ้าลูกกระต่ายอีกตัวหนึ่งพูดขึ้น ลูกกระต่ายจึงสอน 
ให้เจ้าสุนัขจิ้งจอกฟันด ารู้จักการแปรงฟันและยื่นแปรงสีฟันให้ ลูกกระต่ายทั้ง 7 ตัว จึงพากันแปรงฟันให้เจ้าสุนัข 
จิ้งจอกฟันด าดู  เมื่อมันแปรงฟันตามลูกกระต่าย ฟันของเจ้าสุนัขจิ้งจอกขาวขึ้นทันตา 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กดีต้องหมั่นแปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าและก่อนเข้านอน 
ในตอนกลางคืน 
 
 

นกน้อยแข็งแรง 
 

                 น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง  
นกน้อยเป็นเด็กร่างกายไม่แข็งแรง เป็นหวัดบ่อย ๆ คุณแม่ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ทุกครั้งที่ 

นกน้อยเป็นหวัดน้ ามูกไหล ไอ จามนั้น คุณแม่จะให้ดื่มน้ าอุ่น สวมเสื้อหนาๆ นอนพักผ่อน มาก ๆ ตอนไปโรงเรียน  
คุณแม่ให้ใช้หน้ากากปิดจมูกไว้ เพื่อจะได้ไม่แพร่เชื้อโรค  นกน้อยเชื่อฟังและปฏิบัติตามคุณแม่ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล 
จนถึงป.1 เมื่ออยู่ที่โรงเรียนคุณครูแนะน าให้นกน้อยออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ร่างกายนกน้อยแข็งแรงมากขึ้น
ตามล าดับเป็นหวัดน้อยลง สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน นกน้อยจึงมีความสุขมากขึ้น 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การดูแลตนเองเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้



แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หน่วยที่  ๑  อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  ๑๐  อาหารดีมีคุณค่า                                                       เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 

*************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคณุค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒.กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑  โครงการอาหารกลางวัน 
     ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 

ลูกเสือสามารถบอกประโยชน์และคุณค่าของอาหารประเภทผักได้ 
 ๔.เนื้อหา: 

 ประโยชน์และคุณค่าของผัก  
๕.สื่อการเรียนรู้ 

๕.1 แผนภูมิเพลง 
๕.2 ผักชนิดต่าง ๆ ๕ ชนิด 
๕.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

๖. กิจกรรม 
๖.1  พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
๖.2 เพลงหรือเกม 
๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาถึงประโยชน์และคุณค่าของอาหารที่มีต่อร่างกาย 
2) ผู้ก ากับลูกเสือน าผักอย่างน้อย 5 ชนิดมาให้ลูกเสือดู แล้วชวนคิด 

- ผักนี้ชื่ออะไรอยู่ในอาหารอะไรบ้าง (ที่ลูกเสือเคยเห็นในบ้านและร้านอาหาร) 
- เคยรับประทานผักชนิดใดบ้าง  
- คุณค่าของผักท่ีมีต่อร่างกาย (ไม่ท าให้ท้องผูก ไม่อ้วน มีวิตามินหลายชนิ บ ารุงร่างกาย) 
- ถ้าไม่รับประทานผักจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง  
 (ท้องผูก ปวดท้อง ขาดวิตามินและเกลือแร่  ร่างกายไม่แข็งแรง)  

3) ใครชอบรับประทานผักชนิดใดบ้าง  
- ให้ลูกเสือเข้าแถวตามชนิดของผักท่ีตนเองชอบ สอบถามถึงเหตุผลที่ชอบ  
- เปิดโอกาสให้ลูกเสือเข้าแถวตามชนิดของผักอ่ืน ๆ ที่ชอบด้วย  

                           (ลูกเสือบางคนอาจชอบผักหลาย ๆ อย่างพร้อมทั้งบอกเหตุผลที่ชอบทุกครั้ง)  
4) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ควรได้ เช่น รับประทานผักและอาหารให้ครบ 5 หมู่ 

                          จะท า ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รูปร่างสวยงามและไม่ป่วย 

๖.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๖.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 
 
 
 
 
 
 
  
 



๗. การประเมินผล  
๖.1 สังเกตความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องการรับประทานผัก 
๖.2 ซักถามความเข้าใจในเรื่องประโยชน์และคุณค่าของผัก 

๘. องค์ประกอบทักษะสำคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
           คือ การคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการรับประทานผัก 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 10 
เพลง 

ผัก (ทำนองข้าวโพดสาลี) 
พรวนดินกันเสียให้หมด จะปลูกผักสด ชั้นดี 

ผักกาด ผักบุ้ง แตงกวา แครอท คะน้า วิตามินมากมี 
ถั่วฝักยาว ผักกระเฉด กะหล่ าปลี กวางตุ้งก็มีวิตามินมากมาย 
ริมรั้วเราปลูกกระถิน ถั่วแขก ถั่วดิน ต าลึง ฟักทอง 
ฉลาดดีลูกเสือส ารอง ทุกหมู่ทุกกองรักการกินผัก 

 
เกม 

ผักสด 
1. ให้ลูกเสือแต่ละคนสมมติตัวเองเป็นผักชนิดต่างๆ ตามท่ีชอบ (ห้ามบอกใคร) ดังนี้ 

1.1 ผักคะน้า 
1.2 ผักกาด 
1.3 ผักชี 
1.4 ผักบุ้ง 

2. จัดให้ลูกเสือนั่งเป็นรูปวงกลม  
3. ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ ร้องเพลง“ผัก” แล้วเดินวนในวงกลม ระหว่างที่ลูกเสือก าลังนั่งอยู่ พร้อม

กับปรบมือตามจังหวะ  
4.หลังจากท่ีผู้ก ากับลูกเสือเปูานกหวีดจะตะโกนบอกชื่อชนิดผักที่ต้องการจากนั้นให้ลูกเสือที่เป็น

ผักชนิดที่ตรงผู้ก าก ับลูกเสือบอกให้มาต่อหลังผู้ก ากับลูกเสือแล้วเดินตาม ผู้ก ากับลูกเสือในวงกลม 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
กุ๋งกิ๋งท้องผูก  

กุ๋งกิ๋งชอบกินอาหารสารพัด ยกเว้นผักผลไม้เวลาแม่เตรียมผักผลไม้มาให้กินทีไร กุ๋งกิ๋งแอบคายทิ้งทุกที 
จนวันหนึ่งกุ๋งก๋ิงปวดท้องอึ จึงไปเข้าห้องน้ า แต่เบ่งเท่าไรก็ไม่ออกสักที กุ๋งกิ๋งปวดท้องและเจ็บก้นมาก เลยร้องเรียก 
แม่มาช่วย  แม่อธิบายให้กุ๋งกิ๋งฟังว่าผักผลไม้มีวิตามินและช่วยให้ขับถ่ายง่าในที่สุดกุ๋งกิ๋งก็ยอมปรับเปลี่ยนนิสัย 
หันมากินผักผลไม้และขับถ่ายเป็นเวลาแล้วกุ๋งกิ๋งก็ไม่ท้องผูกอีกเลย 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกินผักมีประโยชน์มาก นอกจากจะมีวิตามินช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ท้องไม่ผูกอีกด้วย   

 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หน่วยที่  ๑  อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  ๑๑  ส้วมสะอาด         เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 

*************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคณุค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒.กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑  กิจกรรมดูรายการโทรทัศน์ 
     ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 

ลูกเสือบอกวิธีการใช้ส้วมและการรักษาส้วมให้สะอาดได้ 
๔. เนื้อหา 

การใช้และการดูแลรักษาส้วมให้สะอาด 
๕.สื่อการเรียนรู้ 

๕.1 แผนภูมิเพลง 
๕.2 ภาพส้วมแบบต่างๆอุปกรณ์ท าความสะอาดส้วม 
๕.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

๖. กิจกรรม 
๖.1  พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
๖.2 เพลงหรือเกม 
๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือพาลูกเสือไปส ารวจส้วม และสภาพส้วมของโรงเรียนแล้วร่วมสนทนา การใช้ส้วม
ที่ถูกวิธี 

- ท าไมส้วมจึงมีกลิ่นและไม่สะอาด 
- ใครบ้างควรจะช่วยท าให้ส้วมสะอาดได้  
- ลูกเสือส ารองจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดส้วมและใช้

ส้วมอย่างถูกวิธี 
2) ผู้ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันท าความสะอาดส้วม 
3) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ได้  
4) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปแนวคิดที่ควรได้ เช่น รับประทานผักและอาหารให้ครบ 5 หมู่ 

จะท า ให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รูปร่างสวยงามและไม่ป่วย 
๕.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๕.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 

๗. การประเมินผล  
๗.1 สังเกตการคิด การวางแผน และการรณรงค์ส้วมสะอาด 
๗.2 สังเกตกระบวนการจิตอาสาและแก้ปัญหาสังคม (ส้วมในโรงเรียน) 

     ๘. องค์ประกอบทักษะสำคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม  
           คือ ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาส้วมให้สะอาดและการใช้ห้องส้วมอย่างถูกวิธี 
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ในหมู่ลูกเสือ  
ในหมู่ลูกเสือเมื่อมาร่วมอยู่ต่างคนต่างรู้กันดีว่าหน้าที่ทุกอย่าง ต้องช่วยกันท าท าไม่เว้น

ว่างงานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย 
 

งานสิ่งใด 
 

งานสิ่งใดงานสิ่งใดแม้ใครละเลยทิ้งปล่อย มัวแต่เฝ้าคอยเฝ้าแต่คอย
หลงคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง ไม่มีเสร็จไม่มีเสร็จรับรอง จ าไว้นะทุกคน
ต้อง ท างาน จะต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกันช่วยกัน 

 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ฟัน  ฝันไป......  

ต้อมได้รางวัลเป็นลูกกวาดถุงใหญ่ จากการแข่งขันวิ่งกระสอบในงานส่งท้ายปีเก่า เขากินลูกกวาดเข้าไป 
มากมาย   พอตกดึกต้อมท้องเสียและปวดท้องมาก แต่เขารู้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อเข้าห้องน้ าเพราะส้วมสกปรกมาก 
นื่องจากน้องสาวเข้าไปถ่ายแล้วไม่ท าความสะอาด ต้อมจึงแข็งใจกลั้นถ่ายไว้และกลับไปนอน คืนนั้นต้อมฝันร้ายทั้งคืน ตอน
เช้าต้อมตัดสินใจหลับหูหลับตานั่งถ่ายจนหมดหลังจากนั้นก็ท าความสะอาดอย่างดีและตกลงกับน้องสาวว่า 
ต่อไปจะต้องรักษาห้องน้ าให้สะอาดเสมอโดยผลัดเวรกันดูแลคนละวัน นับตั้งแต่นั้นมาห้องน้ าบ้านต้อมก็ไม่เคยสกปรก 
อีกเลย 

 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 
เด็กๆ ควรดูแลรักษาให้ส้วมสะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขภาพของตัวเราเองและส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
หน่วยที่  ๑  อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่  ๑๒ ความสามารถในเชิงทักษะ            เวลา  ๑ ชั่วโมง 
 

*************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
          มาตรฐาน พ ๔.๑ เหน็คุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒.กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑  กิจกรรมกีฬาสี 
     ๒.๒  กิจกรรมวันเด็ก 
     ๒.๓  กิจกรรมเดินทางไกล 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 
 ลูกเสือสามารถปฏิบัติทักษะด้านสมรรถภาพทางกายได้ 
๔. เนื้อหา 
 ความสามารถเชิงทักษะ 
 ๔.1 การขว้างและรับลูกบอล 
 ๔.2 กระโดดกบ 
 ๔.3 ม้วนหน้า 
 ๔.4  ขึ้นต้นไม้หรือไต่เชือก 
๕.สื่อการเรียนรู้ 

๕.1 เกม 
๕.2 ใบความรู้ เรื่อง ความสามารถเชิงทักษะ 
๕.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

๖. กิจกรรม 
๖.1  พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์  ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
๖.2 เพลงหรือเกม 
๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยการออกก าลังกายมีหลายวิธี เช่น 
- การสร้างความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อ  
- การสร้างความคล่องแคล่วว่องไว  
- การทรงตัวเพื่อบุคลิกภาพ 

(2) ลูกเสือเรียนรู้วิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกายจ านวน2เรื่องตามฐานกิจกรรม 
- ฐานที่ 1 ขว้างและรับลูกบอลได้ 8 ใน 10 ครั้งระยะห่าง 5 เมตร  
- ฐานที2่ กระโดดกบ  

(3) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปสิ่งที่ได้จากการออกก าลังกายให้แก่ลูกเสือ  
๖.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๖.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 
 
 
 
 
 
 



 
 
กิจกรรมครั้งที่2 
๖.๖ พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 
๖.๗ เพลงหรือเกม  
๖.๘ กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนฐานกิจกรรมการขว้างบอล– รับบอลและการกระโดดกบ 
     -  ใครชอบฐานไหน เพราะเหตุใด 

 -  ใครท าได้/ท าไม่ได้ 
                            ฯลฯ 
      (2) ลูกเสือเรียนรู้วิธีการพัฒนาสมรรถนะทางกาย จ านวน 2 เรื่อง ตามฐานกิจกรรม 

ฐานที1่  ม้วนหน้า 
ฐานที่2  ขึ้นต้นไม้หรือไต่เชือก 

(3) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปสิ่งที่ได้จากการออกก าลังกายให้แก่ลูกเสือ 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

๖.๙ พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
๗. การประเมินผล  

ตรวจสอบความสามารถที่เป็นสมรรถนะทางกายของลูกเสือเพ่ือการผ่านเกณฑ์ 
     ๘. องค์ประกอบทักษะสำคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
         คือ ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาส้วมให้สะอาดและการใช้ห้องส้วมอย่างถูกวิธี 
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เพลง 
ออกกำลัง  

ออกก าลัง   ด้วยการร้องร าท าเพลง   ให้ครื้นเครง   เสียงเพลงบรรเลงจับใจ  
ร าร้องกันไป  ไม่มีหม่นหมองฤทัย แล้วเราเพลินใจ  ด้วยการร้องร าท าเพลง 

 
ท่าประกอบเพลงเข้าแถวเป็นวงกลม หรือเข้าแถวตอนก็ได้ 
1. ออก     -แตะปลายเท้าซ้ายไปข้างหน้า นับจังหวะ 1 
2. ก าลัง     -แตะปลายเท้าซ้ายไปด้านข้างล าตัวซ้าย นับจังหวะ2 
3. ด้วยการร้องร าท าเพลง        - ย่ าเท้าอยู่กับที่ (ซ้าย–ขวา–ซ้าย ) นับจังหวะ3– 4 – 5 
4. ให้     -แตะปลายเท้าขวาไปข้างหน้า นับจังหวะ1 
5. ครื้นเครง     -แตะปลายเท้าขวาไปด้านข้างล าตัวขวา นับจังหวะ2 
6. เสียงเพลงบรรเลงจับใจ     -  ย่ าเท้าอยู่กับที่ (ขวา–ซ้าย–ขวา ) นับจังหวะ3 – 4 - 5  
7. ร าร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย   – ท าท่าย้อนต้นตั้งแต่ 1 - 6 

เพราะเราเพลินใจด้วยการร้องร าท าเพลง   
 
 
 
 
 



ใบความรู้ 
   ความสามารถเชิงทักษะ 

ขว้างและรับลูกบอล  
วิธีขว้าง ให้ขว้างลูกบอลด้วยมือขวาหรือซ้ายไปยังผู้รับในระดับเข็มขัดขึ้นมาถึงไหล่ วิธีรับให้รับลูกบอลด้วยมือทั้งสอง โดย
ยื่นมือออกไปข้างหน้าเล็กน้อย ตามองที่ลูกบอล ผ่อนมือตามความแรงของลูกบอลที่มาสัมผัสมือโดยไม่ให้ 
ลูกบอลกระดอน 

 
 

กระโดดกบ 
วิธีกระโดดกบ ให้ลูกเสือคนหนึ่งยืนก้มตัวโดยเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อย  ก้มตัวให้ศีรษะต่ าเอามือขวาจับใต้เข่ายันไว้  
ทิ้งน้ าหนักตัวให้อยู่ตรงกลางยืนให้มั่น  ส่วนอีกคนหนึ่งวิ่งกระโดดเข้าข้างหลังหลังโดยใช้มือแตะหลังคนก้มแล้ว 
สปริงตัวกระโดดขึ้นไปให้ลงสู่พ้ืนดินด้วยปลายเท้าอย่างว่องไว 

 
ม้วนหน้า 
วิธีม้วนหน ้า ให ้ลูกเสือยืนตรงแล้วนั่งลงพร้อมกับโน้มตัวลงเอามือทั้งสองแตะพ้ืนค่อยๆ ก้มศีรษะลงจรดพื้น พับต้นคอ 
ให้ไหล่ทั้งสองข้างรองรับน้ าหนักแล้วม้วนตัวกลิ้ง พยายามให้ตัวกลม (อย่าให้ยืดตัว) เมื่อม้วนเสร็จแล้วให้สปริงตัว 
ลุกขึ้นยืนในท่ายืนตรง 

 
ขึ้นต้นไม้ (ปีนต้นไม้) 
วิธีขึ้นต้นไม้ 

การขึ้นด้วยมือเปล่าไม่มีเครื่องช่วย  
1. ใช้มือโอบต้นไม้ ล าตัวแนบกับต้นไม้ใช้เท้ายันส่งล าตัวขึ้นไปตามต้นไม้ มักใช้กับต้นไม้ที่มี ล าต้น 
ขนาดโอบได้เช่นต้นมะพร้าวนหมาก เป็นต้น  
2. ปีนแบบจับกิ่งก้านใช้มือจับกิ่งท่ีสูงเพ่ือใช้เท้าเหยียบกิ่งไม้ที่อยู่ต่ ากว่าควรรู้ธรรมชาติของต้นไม้ว่า รับ

น้ าหนักได้มากเพียงใด 
 

ไต่เชือก 
วิธีไต่เส้นเชือก  

1. หันหลังให้ปลายเชือกด้านที่จะข้ามไปใช้มือทั้งสองข้าง 
จับเชือกให้แน่นใช้ก าลังมือและก าลังแขนดึงตัวขึ้นไป 

2. ใช้เท้าทั้งสองข้างไขว้หรือเกี่ยวเส้นเชือกไว้อย่าให้หลุด 
3. ใช้มือสาวเชือกดึงตัวขึ้นไปตามเส้นเชือก  
4. เมื่อไต่ถึงจุดหมายให้คลายเท้าท้ังสองข้างค่อย ๆ หย่อน

ตัลงสู่พ้ืน 
 
 
 
 



เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ออกกำลังกาย  

หมีน้อยอยากแข็งแรง จึงถามแม่ว่า ท าอย่างไรจะแข็งแรงตัวใหญ่เหมือนพ่อหมีได้ แม่หมี ตอบว่า 
“ต้องออกก าลังกายนะลูก  มาแม่จะสอนให้ท านะลูก”  

แม่หมีก็สอนลูกออกก าลังกายท่าต่าง ๆ อย่างสนุกสนานจนเหงื่อออก ลูกหมีสนุกสนานมากคืนนั้นลูกหมีนอนหลับ
ฝันดี เพราะได้ขยับแข้งขา ได้ออกแรงไปเยอะมาก แถมตื่นมาตอนเช้า แก้มยังเป็นสีชมพูด้วย 

แม่หมีพูดว่า “นี่ล่ะเป็นผลจากการออกก าลังกาย จะท าให้ร่างกายแข็งแรงและเลือดไหลเวียนดีนะลูก” ลูกหมีจึง
ตั้งใจว่า จะออกก าลังกายทุกวันเลย 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การออกก าลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง 

 
 
 
 
 
 

หนูนิดไม่อยากเป็นหวัด 
 

น.ส. อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน ผู้แต่ง 
 

หนูนิดมักเป็นหวัดอยู่เสมอ เวลาเป็นหวัดก็จะมีน้ ามูกไหล จนหนูนิดรู้สึกร าคาญ หนูนิดไม่อยากอยากเป็นหวัด จึง
ถามแม่ว่า “แม่คะหนูนิดเป็นหวัด น้ ามูกไหลบ่อย ๆ หนูนิดร าคาญจ เพื่อน ๆ รังเกียจท ายังไงหนูนิดจะไม่เป็นหวัดคะ 

    คุณแม่” แม่บอกหนูนิดว่า “คนที่เป็นหวัดนั้นเกิด จากการได้รับเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย เพราะร่างกายอ่อนแอ 
   จึงท าให้เป็นหวัด ถ้าหนูนิดไม่อยากเป็นหวัดก็ต้องท าให้ร่างกายแข็งแรง คือ ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับ
อย่างเพียงพอและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจ้ะ” 
 

หลังจากนั้น หนูนิดก็เริ่มหันมาออกก าลังกาย วิ่งบ้าง กระโดดโลดเต้นกับเพ่ือน ๆ บ้าง  ขี่จักรยาน เล่นกีฬาที่ชอบ 
ท าให้หนูนิดรู้สึกสดชื่น นอนหลับสบาย สมองแจ่มใส หนูนิดบอกกับแม่ว่า “ตอนนี้หนูนิดไม่เป็นหวัดเลยค่ะคุณแม่ หนูนิด
สนุกสนานที่ได้เล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ออกก าลังกายต่อไปหนูนิด 

  จะออกก าลังกายทุกวันเลยค่ะ” 
 
 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยากแข็งแรงต้องออกก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

หน่วยที่  ๔  การส ารวจ 

แผนการจัดกิจกรรมที่  ๑๓  กิจกรรมส ารวจ                                                       เวลา  ๑ ชั่วโมง 

*************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐาน ส ๔.๓ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒.กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑  กิจกรรมดูรายการโทรทัศน์ 
     ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 

1.1 ลูกเสือสามารถบอกที่ตั้งสถานที่ส าคัญในท้องถิ่นใกล้เคียงได้ 
1.2 ลูกเสือบอกวิธีการดูแลรักษาสาธารณสมบัติได้ 

 ๔.เนื้อหา: 
 การส ารวจสถานที่ส าคัญในท้องถิ่น 
  

๕.สื่อการเรียนรู้ 
๕.1 แผนภูมิเพลง 
๕.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

๖. กิจกรรม 
กิจกรรมครั้งที่ 1 

๖.1  พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
๖.2 เพลงหรือเกม 
๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนา เรื่อง สถานที่ส าคัญในท้องถิ่นใกล้เคียง เช่น วัด โรงเรียน สถานีต ารวจ 
สถานีอนามัย (ศูนย์แพทย์) โรงพยาบาล ส านักงานแพทย์ สถานีดับเพลิง โทรศัพท์ ที่ท าการไปรษณีย์  
ที่จอดรถประจ าทาง สถานีรถไฟ และที่จอดรถรับจ้างที่ใกล้ที่สุด ฯลฯ 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือถามลูกเสือคนใดเคยรู้จัก เคยพบเห็นเคยเดินทางผ่านหรืออยู่ใกล้ สถานที่ใดบ้าง 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่เลือกสถานที่ส าคัญตามที่หมู่ลูกเสือสนใจ เช่น 

- วัด   - โรงพยาบาล 
- โรงเรียน   - ที่จอดรถประจ าทาง 

(4) ให้ลูกเสือร่วมกันสนทนาเพ่ือพิจารณาว่าสถานที่นั้นส าคัญอย่างไรจะดูแลสาธารณสมบัติเหล่านั้นอย่างไร 
และจะเดินทางไปยังสถานที่นั้นได้อย่างไร 
      (๕) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้ก ากับลูกเสือช่วยสรุปและเตรียมเดินทางไปส ารวจสถานที่เหล่านั้นในครั้งต่อไป 
 (๖) ผู้ก ากับลูกเสือถามแนวคิดที่ได้จากการท ากิจกรรมและสรุป 
๖.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๖.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก)  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
กิจกรรมครั้งที่ ๒ 

              ๖.๖ เปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    ๖.๗ เพลงหรือเกม 
    ๖.๘ กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      (๑) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนการวางแผนการส ารวจสถานที่ส าคัญในท้องถิ่น 
      (2) ผู้ก ากับลูกเสือ รองผู้ก ากับลูกเสือหรือลูกเสือรุ่นพ่ี น าไปส ารวจยังสถานที่นั้นๆ ให้ลูกเสือวาดภาพสถานที่และ
เขียนชื่อสถานที่นั้นๆพร้อมบอกความส าคัญสั้นๆประกอบภาพ 
      (3) ลูกเสือกลับมารายงานผลงานที่โรงเรียน 
      (4) ผู้ก ากับสรุปกิจกรรม 
  ๖.๙ ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  ๖.๑๐ พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 

 
๗. การประเมินผล  

สังเกตและตรวจสอบความสามารถในการส ารวจละความสามารถในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่13 
เพลง 

        คติพจน์ลูกเสือส ารอง 
เราลูกเสือส ารอง  เราต้องท าความดี 
คติพจน์เรามี  ท าให้ดีที่สุด 

 
 

ท าดี 
ลูกเสือส ารอง    ต้องท าให้ดีที่สุด 

                                     ดีที่สุด ดีที่สุด ลูกเสือส ารอง ลูกเสือส ารอง 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
หนูกับหอยมุก  

วันหนึ่งหนูโง่ตัวหนึ่งเกิดความคิดข้ึนมาว่า มันควรจะออกท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง ดังนั้นมันจึงกล่าวอ าลา  
กับท้องทุ่งและออกเดินทาง  มันเดินทางไกลอย่างที่มันไม่เคยท ามาก่อน และเมื่อพบกับจอมปลวกเข้า มันก็ร้องออกมาว่า 
โอ!“ภูเขาตั้งแต่เกิดมาฉันเพ่ิงเคยเห็นภูเขานี่เอง” อีกสองสามวันต่อมา มันก็เดินทางไปถึงชายฝั่งทะเล “โอ้โฮ ทะเล ฉันเกิด
มาเพ่ิงเคยเห็นทะเลนี่เอง” หนูร าพึงกับตัวเอง “พ่อของเราก็ยังไม่มีวาสนาได้เห็นทะเลอย่างเราเลย โอ้ ห้วงสมุทร มหา
อาณาจักรอันยิ่งใหญ่” หนูบังเกิดความภาคภูมิใจในโชควาสนาของตนเป็นอันมาก มันยังคิดอีกว่า มีแต่คนกล้าเท่านั้น ที่จะมี
โอกาสเช่นนี้ 

 
บนชายหาดนั้น  มีหอยมุกเกลื่อนกลาดเต็มไปหมด  มีหอยมุกตัวหนึ่งอ้าเปลือกกว้างนอนตากแดดอยู่  

หนูเห็นหอยตัวนี้แต่ไกล คิดว่า“มันคงใช้กินเป็นอาหารได้ไม่ต้องสงสัยเลย รสชาติ ต้องยอดเยี่ยม” 
เมื่อไปถึงมันก็ยื่นคอเข้าไปในระหว่างเปลือกท่ีอ้าอยู่ หอยมุกจึงหุบเปลือก งับเอาหนูเข้าไปภายในเสีย 

 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนโง่เอาตัวรอดจากอันตรายรอบด้านได้ยาก 
 
 
 

ที่ทำการไปรษณีย์ 
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

 
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ชาวบ้านประชุมกันเป็นประจ าทุก ๆ เดือน ใครมีอะไรสงสัยต้องการถาม ประธานชุมชน 

หรือที่ประชุมได้ อยู่มาวันหนึ่ง ยายทองเกิดคนในหมู่บ้านต้องการส่งสิ่งของ ไปให้ลูกชายที่ไปท างานต่างประเทศ เขาจึงถามที่
ประชุม ประธานชุมชนแนะน าให้ไปที่ท าการไปรษณีย์ใกล้หมู่บ้าน ซื้อ กล่องพัสดุแล้วบรรจุสิ่งของ 
ที่จะส่งให้ลูกชาย โดยให้ไปรษณีย์ชั่งน้ าหนักและต้องจ่ายะเงินค่าส่งตามน้ าหนักสิ่งของนั้น 

สองอาทิตย์ผ่านไป  ยายทองเกิดก็มาเล่าให้ประธานชุมชนฟังว่า ลูกชายได้รับสิ่งของแล้ว ยายทองเกิดกล่าวขอบคุณ
ประธานชุมชนที่ช่วยแนะน า 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเรียนรู้สถานที่ส าคัญในท้องถิ่นจะช่วยให้ชุมชนสามารถติดต่อได้ถูกต้อง



 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

หน่วยที่  ๔  การส ารวจ 

แผนการจัดกิจกรรมที่  ๑๔  นาทีวิกฤต                                                       เวลา  ๑ ชั่วโมง 

*************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคณุค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒.กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑  โครงการ D.A.R.E. 
     ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 

1.1 ลูกเสือสามารถบอกถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายรวมทั้งรู้วิธีปฺองกันได้ 
1.2 ลูกเสืออธิบายวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ 

 ๔.เนื้อหา: 
 ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ท่ีอาจเกิดอันตราย และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าได้อย่าง

เหมาะสมและรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ต ารวจหรือหน่วยงานดับเพลิงได้จะ ช่วยให้ด าเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 
  

๕.สื่อการเรียนรู้ 
๕.1 แผนภูมิเพลง 
๕.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

๖. กิจกรรม 
    ๖.1  พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     ๖.2 เพลงหรือเกม 
     ๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
               1) ผู้ก ากับลูกเน าสนทนาเก่ียวกับประสบการณ์ท่ีลูกเสือพบปะกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จัก 

2) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถามว่า“จะท าอย่างไรถ้าคนแปลกหน้าชวนขึ้นรถตู้ไปเที่ยว” 
3) ให้ลูกเสือแสดงบทบาสมมุติ2 รอบ โดยผู้ก ากับลูกเสือหาบุคคลอื่นมาแสดงเป็นคน แปลกหน้าชวนลูกเสือ         
ขึ้นรถตู้ 

- รอบแรก ให้ลูกเสือตามขึ้นรถไป 
- รอบสอง ให้ลูกเสือปฏิเสธและรีบวิ่งไปหาผู้ก ากับลูกเสือ / ผู้ปกครอง  

   4) ผู้ก ากับลูกเสือชวนหมู่ลูกเสือคิดข้อดี/ข้อเสีย ของบทบาทสมมติท้ังสองรอบ และสรุปว่าลูกเสือควรท าอย่างไร 
5) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เสริมสร้างความตระหนักด้วยการ 
ชวนคิดว่ามีสถานการณ์อะไรอีกบ้างที่ลูกเสือคิดว่าเป็นเรืองใกล้ตัวและอาจเกิดอันตราย ต้องระวังตัว อยู่เสมอ (เช่น 
คนแปลกหน้าถามทางและขอให้ขึนรถไปด้วย คนแปลกหน้าให้ขนมกิ คนรู้จักชวน เข้าไปคนเดียวตามล าพังในที่ลับ
ตาสัมผัสที่ให้ความรู้สึกที่ไม่ดีฯลฯและผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถามว่าใน กรณี ที่มีภัยอย่างอ่ืน เช่น ไฟไหม้ ควรขอความ
ช่วยเหลือใคร โดยวิธีใด เป็นต้น 

    ๖.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
    ๖.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 

 
 
 
 

 



๗. การประเมินผล  
๗.1 สังเกตการแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม 
๗.2 ตรวจสอบความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของหมู่ลูกเสือ 

๘. องค์ประกอบทักษะสำคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
           คือ การคิดวิเคราะห์สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี14 
เพลง 

ความซ่ือสัตย์  
ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี 

     หากว่าใครไม่มี   ชาตินี้เอาดีไม่ได้ 
มีความรู้ท่วมหัว   เอาตัวไม่รอดถมไป 
คดโกงแล้วใคร   จะรับไว้ให้ร่วมงาน 

 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

สุนัขป่ากับแกะ 
กาลครั้งหนึ่ง มีฝูงแกะที่เข้มแข็งทรหดอดทนมาก จนสามารถต่อสู้กับฝูงสุนัขป่าได้  เพราะมีสุนัขบ้าน 

เป็นพันธมิตรด้วย ต่างฝ่ายต่างไม่มีการเพลี่ยงพล้ าแก่กัน ในที่สุดฝ่ายสุนัขป่าได้ส่งทูตมาเจรจาสันติภาพกับฝูงแกะ เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย จึงมีการแลกเปลี่ยนตัวประกัน ทางฝูงแกะให้ฝูงสุนัขบ้านเป็นตัวประกัน  
ทางสุนัขป่าให้ลูกเป็นตัวประกัน  ขณะที่การเจรจาด าเนินไปก็มีเสียงหอนของลูกสุนัขป่าดังขึ้น สุนัขป่าได้ความคิด 
ที่จะเอาลูกคืนและได้กินแกะด้วย จึงแกล้งร้องออกมาทันทีว่า " พวกท่านทรยศเล่นไม่ซื่อกับเรา ดังนั้นเราจะ 
ไม่รักษาสัญญาลม ๆ แล้ง ๆ อีกต่อไป” แล้วฝูงสุนัขป่าก็เข้าขย้ าฝูงแกะ  ซึ่งในขณะนั้นไม่มีสุนัขบ้านคอยช่วยเหลือ ในไม่ช้า
แกะก็ถูกกินจนหมด 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าไว ้ใจคนแปลกหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

หน่วยที่  ๔  การค้นหาธรรมชาติ 

แผนการจัดกิจกรรมที่  ๑๕  รู้จักและสัมผัสธรรมชาติ                                                      เวลา  ๑ ชั่วโมง 

*************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐาน ว ๑.๑  เห็นคณุค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒. กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
     ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 
   ๓.1 ลูกเสือจ าแนกสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติได้ 

 ๓.๒. ลูกเสือสามารถเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติและบอกวิธีการอนุรักษ์ได้  
๔.เนื้อหา: 

 เรื่องราวของธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวของลูกเสือ  
๕.สื่อการเรียนรู้ 

๕.1 แผนภูมิเพลง 
๕.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๕.๓ บัตรภาพธรรมชาติ 

๖. กิจกรรม 
กิจกรรมครั้งที่ 1 

๖.1  พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
๖.2 เพลงหรือเกม 
๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าเล่นเกมบัตรธรรมชาติ, ชวนคิด ชวนคุยเพ่ือแยกแยะธรรมชาติ และสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ 
2) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือมผัสธรรมชาติที่มีอยู่ในโรงเรียนโดยให้ลูกเสือบันทึกจดจ า 
สิ่งที่พบเห็น เช่น กต้นไม้ปลาดอกไม้น ฯลฯ 
3) ให้ลูกเสือเล่าว่าประทับใจสิ่งใดที่ได้พบเห็นเพราะเหตุใดและแสดงความคิดเห็นว่า 
มีวิธีการใดบ้างที่จะรักษาสิ่งที่พบเห็นไว้ให้คงอยู่ตลอดไปเรือยาวนานที่สุด  
(4) ให้ลูกเสือร่วมกันสนทนาเพ่ือพิจารณาว่าสถานที่นั้นส าคัญอย่างไรจะดูแลสาธารณสมบัติเหล่านั้นอย่างไร

และจะเดินทางไปยังสถานที่นั้นได้อย่างไร 
      (๕) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงาน ผู้ก ากับลูกเสือช่วยสรุปและเตรียมเดินทางไปส ารวจสถานที่เหล่านั้นในครั้ง
ต่อไป 
 (๖) ผู้ก ากับลูกเสือถามแนวคิดที่ได้จากการท ากิจกรรมและสรุป 
๖.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๖.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก)  

 
 
 
 
 
 

 
 



๗. การประเมินผล  
๗.1 สอบถามความเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ 
๗.2 สังเกตและสอบถามความคิดเห็นของลูกเสือในการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพธรรมชาติไว้ ให้คงอยู่ต่อไป 
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เพลง 
ป่าดงพงพี 

       ป่าดงพงพีของไทยเรานี้มีเกินพอ อย่ามัวรีรอขอเชิญร่วมกันขมันขมี ถิ่นไทยนี้แดนสุขสันต์ หลากพรรณไม้งามสด
สี ตื่นเถิดเรายามเช้ามุงานทันที จอบและเสียมของเราก็มี สินทรัพย์ทวีด้วยกสิกรรม (ซ้ า)  
ป่าดงพงพีของไทยเรานี้อุดมครัน อยู่ในไพรวัลย์ รักถ่ินไทยใจหรรษา แหล่งธารน้ าซ่านหลั่งไหล หว่างไพรนี้งามหนัก
หนา ถิ่นแดนทองของเรานี้ควรปองคุณค่า หมั่นขยันทุกวันเวลา สินทรัพย์ได้มาด้วยกสิกรรม (ซ้ า) 
 
 
บัตรภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
กวางกับพุ่มไม้  

กวางตัวหนึ่งอยู่ในป่าใหญ่ ถูกนายพรานและสุนัขตามล่า ต้องหลบหนีซอกซอน นายพราน ตามมา 
อย่างกระชั้นชิด กวางจะหนีสักเท่าใดก็ดูจะไม่พ้น จนกระทั่งมาพบพุ่มไม้รกทึบเขียวขจีแห่งหนึ่ง กวางจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ 
 พุ่มไม้นั้นแตกใบงดงามร่มครึ้ม เมื่อกวางเข้าไปซ่อนตัวอยู่ก็กลายเป็นที่ก าบังอันมิดชิด นายพรานมองไม่เห็นจึงเดินเลยไป กวาง
แอบมองด้วยใจหวั่นระทึก แต่ครั้นเห็นพรานผ่านไปก็คิดว่าตนเองปลอดภัยแล้ว ด้วยความหิวจึงเผลอกินใบไม้ ที่ก าบัง กายของ
ตนเสียสิ้น  โดยไม่คิดว่าตนรอดชีวิตมาได้นั้นก็เพราะใบไม้เหล่านั้นแท้ ๆ 
 

ฝ่ายนายพรานค้นหากวางไม่พบ จึงเดินย้อนกลับมาทางเดิมและพบกวางก าลังเล็มใบไม้อยู่ นายพานจึง 
น้าวธนูและยิงกวางล้มลง ก่อนที่กวางจะขาดใจตาย มันได้แต่ร าพึงว่า “ใบไม้ช่วยชีวิตเราไว้แท้ ๆ แต่เรากลับเนรคุณ 
กินมันเสียหมด” 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงกตัญญูรู้คุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

หน่วยที่ ๖ ความปลอดภัย 

แผนการจัดกิจกรรมที่  ๑๖  ความปลอดภัยในบ้าน        เวลา  ๑ ชั่วโมง 

*************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
     มาตรฐาน พ ๕.๑  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง  พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช้ยาสารเสพติด 

      และความรุนแรง 
๒. กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๒.๑  กิจกรรมหน้าเสาธง 
     ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 
   ๓.1 ลูกเสือจ าแนกสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติได้ 

 ๓.๒. ลูกเสือสามารถเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตหรือธรรมชาติและบอกวิธีการอนุรักษ์ได้  
๔.เนื้อหา: 

 เรื่องราวของธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวของลูกเสือ  
๕.สื่อการเรียนรู้ 

๕.1 แผนภูมิเพลง 
๕.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๕.๓ ใบความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในบ้านภาพประกอบ 

๖. กิจกรรม 
กิจกรรมครั้งที่ 1 

๖.1  พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
๖.2 เพลงหรือเกม 
๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในบ้านโดยเปิด โอกาสให้เล่า –2 3 คน แล้วสรุป
ตัวอย่างอุบัติเหตุในบ้าน เช่น การพลัดตกหกล้ม ไฟฟฺาดูด ไฟไห น้ําร้อนลวก ใช้ยาผิด อัคคีภัย ได้รับสารพิษ แก๊ส แมลงสัตว์กัด
ต่อย อุบัติเหตุจากของมี เป็นต้น 

 
2) ผู้ก ากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือ ช่วยกันคิดวิธีปฺองกันอุบัติเหตุดังกล่าวข้างต้นหมู่ละ 2 ประเภท โดยไม่ซ้ํากัน 

          3) ให้ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายเพ่ิมเติมและ และสรุป๖.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่
เป็นประโยชน์ 

๖.๔ ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
๖.๕ พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย  ตรวจเครื่องแบบ  แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 

 
๗. การประเมินผล  

สังเกตความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรม การตอบค าถามและการแสดงความคิดเห็น 
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เพลง  

ลิมโบ้ลูกเสือ 
 

สนุกกันไปพาใจให้รื่นเริง  ร่วมบันเทิงกับลูกเสือดีกว่า (ซ้ า) 
กายและใจจะคลายเหนื่อยล้า   ยังรักษาอายุยืนนาน 
กิจการงานเราลูกเสือไม่หวั่น  เพราะทุกวัน ใจเรารื่นเริง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
ความปลอดภัยในบ้าน 

 

 

ภาพประกอบการเรียนรู้ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้าน 

อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นภายในบ้าน เนื่องจากมาจากการขาดความมีระเบียบวิน 
ขาดความรอบคอบเป็นส่วนใหญ่ อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนเสมอจากสาเหตุต่อไปนี้ 

1. การพลัดตกหกล้ม  
2. ไฟฟฺา  
3. ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก  
4. ใช้ยาผิด 



5. อัคคีภัย 
6. ของมีพิษ แก๊สพิษ และสัตว์ร้ายต่างๆ  
7. ของมีคมต่างๆ 

  
วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน  

1. จัดวางเครื่องเรือนและเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบของเล่นเด็กควรจัดให้เป็นระไม่เกะกะ และไม่วางของเกะกะ
ตามข้ันบันได รวมทั้งบริเวณบ้านที่อาจท าให้สะดุด และพลัดตกหกล  

2. อย่าใช้มือที่เปียกน้ าดับสวิตช์ไฟการถอดเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวเต้าเสียบแล้วดึงออกอย่าดึ ที่สายไฟฟฺาเพราะอาจ
ท าให้สายไฟฟฺาขาดภายในและเกิดกระแสไฟฟฺาลัดวงจรได้  

3. ระมัดระวังเรื่องไฟในการหุงต้ม และการยกของร้อน เช่น น้ าร้อน  ถ้วยแกงร้อน ๆ 
4. ไม่รับประทานยาใด ๆ ก่อนจะมั่นใจในความปลอดภัย ด้วยการถามผู้ใหญ่ 
5. ไม่เปิดกล่อง หีบห่อที่ไม่รู้ที่มา ระวังการสัมผัสกับสิ่งของมีพิษ  
6. ระวังและหลีกเลี่ยงจากแมลงมีพิษต่าง ๆ เช่น แมลงปูอง ตะขาบ ผึ้ง แตน รวมทั้งสัตว์ เลี้ยงที่อาจท าอันตรายได้

สุนัขเช่นแมว  
7. ระมัดระวังในการใช้ของมีคม และของแหลมต่างๆ ถ้ายังไม่สามารถใช้ของเหล่านี้ได้จน ช านาญ

ควรขอควมช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ช่วย 
 
 

 



 

เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
 

หมาป่ากับนกกระเรียน 

 

หมาปูาก าลังกินกระต่ายปูา ท่ีฆ่าได้อย่างตะกละตะกลาม แต่ทันใดนั้นกระดูกชิ้นเล 
ติดคอของมันและมันไม่สามารถกลืนกระดูกชิ้นนั้นลงไปได้ ไม่นานมันก็รู้สึกเจ็บท่ีคอหอย 
วิ่งมา  ร้องครวญคราง พยายามหาหนทางบรรเทาความเจ็บปวด มันพยายามขอร้องใครก็ตามท่ี 
มันเจอ ให้ช่วยเอากระดูกออกไปที “ไม่ว่านะขออะไรข้าก็ให้ได้ทั้งนั”หมาปูาพูด“ถ ้นาช่วยเอากระดูก 
ออกไปได”้ ในท่ีสุด นกกระเรียนก็ตกลงท่ีจะช่วย มันบอกหมาปูาให้นอนลงพร้อมกับอ้าปากให้กว้าง 
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกว้างได้ แล้วนกกระเรียนก็ยืดคอยาว ๆ ของมันเข้าไปในปากหมาปูาใช้ จงอ 
ของมันเขี่ยกระดูกชิ้นนั้นหลุดออกมาได้ “เจ้าจะให้อะไรข้าเป็นรางวัลตามท่ีสัญญาไว้” นกกระเรียน 
ถาม หมาปูาแสยะยิ้มแยกเขี้ยว และพูดว่า “จงส านึกตนไว้เถิด เพราะเจ้าเพ่ิงเอาหัวของเจ้าเข้ามาใน 
ปากของข้าและเอามันออกไปได้อย่างปลอดภัย นั่นน่าจะเป็นรางวัลท่ียิ่งใหญ่ส าหรับเจ้าแล้ว” 

 
เร่ืองนี้สอนให้รู้   ว่าความกตัญญูไม่มีในหมู่คนพาล  



แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

หน่วยที่ ๖ ความปลอดภัย 

แผนการจัดกิจกรรมที่  ๑๗  การเดินข้ามถนนอย่างปลอดภัย    เวลา  ๑ ชั่วโมง 

*************************************** 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
               มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
สร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒. กิจกรรมของโรงเรียน 
      ๒.๑  กิจกรรมสภานักเรียน 
      ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 

 ๓.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายและวิธีปฏิบัติตนต่อเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓.2 ลูกเสือสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย 

๔.เนื้อหา: 
 ๔.1 ความหมายและวิธีปฏิบัติตนต่อเครื่องหมายจราจร ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

๔.2 การข้ามถนนอย่างปลอดภัย  
๕.สื่อการเรียนรู้ 

๕.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
๕.2 แผนภูมิภาพเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
๕.3 ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
๕.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

๖. กิจกรรม 
      ๖.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ชักธงขึ้นสวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 

     ๖.2 เพลงหรือเกม 
     ๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนการใช้ทาง ม้าลายและสะพานลอยและ

ชวนสนทนาด้วยค าถามว่า 
- ใครเคยข้ามถนนบ้างให้ยกมือขึ้น สุ่มถาม-2คนว่าข้ามอย่างไร1 มีใครช่วยพาข้าม 
- ลูกเสือคิดว่า ในการเดินถนนและการข้ามถนนอาจเกิดอันตรายอะไรได้บ้างและ คิดว่าจะระวังตนเองได้อย่างไร 
2) ผู้ก ากับลูกเสือชวนลูกเสือร้องเพลงข้ามถนน และถอดความหมายของเนื้อเพลง 
3) ผู้ก ากับลูกเจัดสือถานที่เป็นถนนจ าลอง ทบทวนสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟ คนข้ามถนน สาธิตการเดิน

ถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
4) หมู่ลูกเสือฝึกการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนการสาธิต 
5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป วิธีการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
    ๖.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

              ๖.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครื่องแบบแกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 
๗. การประเมินผล  

สอบถามความเข้าใจเรื่องสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจรตลอดจนวิธีการเดินถนน 
และข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
 

 
 
   



 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่17 
เพลง 

ข้ามถนน 
อย่าเหม่อมอง ต้องดูข้างหน้า อีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนน  

หากยวดยานมากหลาย ก็ต้องอดใจทนอย่าตัดหน้ารถยนต์ ทุกทุกคนควรระวังเอย 
มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุ่มตุมมง (ซ้ า) 

 
ข้ามถนน  

ข้ามถนนบนสะพานลอย หรือลอดอุโมงค์เหนื่อยหน่อย แต่ก็ปลอดภัยดี ข้ามถนน
บนทางม้าลาย มองขวามองซ้าย และมองขวาอีกที หากปลอดภัยข้ามได้อย่ารอรี ครึ่งหลัง
มองซ้ายอีกที เพราะอาจจะมีรถมา 

 
เกม 

วิ่งผลัดจราจร 
วิธีเล่น      ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกจ านวนเท่าๆ  กัน จัดท าบัตรสีแดง3ใบสีเหลือง 3 ใบ สี
เขียว 6 ใบ แต่ละชุดวางไว้หน้าหมู่ลูกเสือ่างจากหัวแถวประมาณห 5 เมตร เมื่อได้ยินสัญญาณเร่ิมเล่น
ให้คนแรกของแต่ละหมู่วิ่งไปหยิบบัตรหากได้บัตรสีแดงให้คว่ าบัตรไว้ 
ดังเดิม แล้ววิ่งกลับมาต่อ แถวเดิม เพื่อเตรียมเล่นใหม่ หากเป็นบัตรสีเหลืองให้คว่ าบัตรและ 
รออยู่ตรงนั้น เพ่ือรอเล่นใหม่หากได้บัตรสีเขียวให้รีบน าบัตรไปไว้อีกจุดหนึ่งแล้วนั่งรอสมาชิกหมู่ใด 
ได้บัตรสีเขียวครบก่อนเป็นหมู่ท่ีชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบความรู้ 
เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย 

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรมักเป็นสัญญาณไฟหรือปฺาย 
สัญญาณไฟจราจร  
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไป ประกอบด้วยสัญญาณไฟสามสี ติดตั้งตามทางแยกต่าง เพื่อ ควบคุมการจราจรตาม

ทางแยก โดยทั้งสามสี ได้แก่ สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหย และสีเขียว คือให้รถไปได้  
ส าหรับสัญญาณไฟจราจรพิเศษ เช่น มีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยู่ ใช้ส าหรับทา ไม่พลุกพล่าน หมายถึง ให้

ระมัดระวังว่ามีทางแยกและดูความเหมาะสมในการออกรถได้เอง, สัญญาณไฟจราจรส าหรับการข้ามถนน เป็นต้น 
 
 

สัญญาณไฟจราจรส าหรับการเดินรถมี3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว   
 
 

สีแดง 
สีแดง 

 
 

สีเหลือง สีเขียว 
 
 

สีเขียว 
 
 
 
 
 

สีแดง หมายถึง ให้รถทุกคันหยุดหลังแนวเส้นที่ก าหนดไว้ 
สีเหลือง          หมายถึง ให้รถที่แล่นอยู่เตรียมหยุด หรือให้รถที่จอดอยู่เตรียมแ 
สีเขียว หมายถึง ให้รถแล่นผ่านไปได้ 

สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนน 
สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนนจะมีรูปคนในสัญญาณไฟ มี 2 สี คือ สีแดง และสีเขียว 
สีแดง หมายถึง ห้ามข้ามถนน 
สีเขียว  หมายถึง ข้ามถนนได้ 

 
ป้ายจราจร 

เป็นปฺายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
-ปฺายบังคับ มักจะมีพ้ืนสีขาว ขอบสีแดง เป็นปฺายก าหนด ต้องท าตาม เช่น ห้ามเลี้ยว  
-ปฺายเตือน มักจะมีพื้นสีขาว ขอบสีด า จะเป็นปฺายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า  
-ปฺายแนะน า เป็นปฺายที่แนะน าการเดินทางต่างๆ อาทิ ทางลัด ปฺายบอกระยะทาง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

ป้ายจราจร ความหมาย  
 แสดงต าแหน่งทางข้ามถนน  

 
 
 

 
 
  

 โรงเรียน ระวังเด็กทางข้างหน้ามีโรงเรียนตั้งอยู่ข้างทาง: 
 ช้าลงและระมัดระวังอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนแก่เด 
 นักเรียนก าลังเดินข้ามถนนให้หยุดรถให้เด็กนนไปได้ํกเรียนข 
 โดยปลอดภัยถ้าเป็นเวลาที่โรงเรียนก าลังสอนให้งดใช้เส 
 และห้ามให้เกิดเสียงรบกวนด้วยประการใดๆ  
 ระวังคนข้ามถนนทางข้างหน้ามีทางส าหรับคนข้ามถนน: หร 

 หมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอ 
 ช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนถ้ามีคนก าลังเดิ 
 ให้หยุดให้คนเดินข้ามถนนไปได้โดยปลอดภัย  
 เฉพาะคนเดิน :บริเวณท่ีติดตั้งปฺายเป็นบริเวณท่ีก าห 

 เดินเท่านั้น  

  

 หยุด: รถทุกชนิดต้องหยุดเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื 
 ต่อไปได้ด้วยระมัดระวัง  
  

 ให้ทาง :รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางแก่รถและคนเ 
 ในทางขวางหน้าผ่านไปก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป 



 ขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแล้วจึงให้เคลื่อนต่ 
 ความระมัดระวัง  

 
 
ความปลอดภัยในการเดินถนน และข้ามถนน 

เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้อ่ืน และเป็นตัวอย่างท่ีดี ควรปฏิบัติในการเดินถนน 
1. ถนนที่มีทางเท้า เดินบนทางเท้าและเดินชิดด้านซ้ายของทางเท้า 
2. ถนนที่ไม่มีทางเท้า เดินชิดขอบด้านขวาของถนน เมื่อมีรถแล่นสวนมาจะได้ระมัดระวัง 
3.  เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายส่องทาง และควรสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีอ่อน 
4. เด็กท่ียังข้ามถนนไม่เป็น ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลโดยจูงเด็กให้เด็กเดินด้านในห่า การเดินข้ามถนนเพ่ือความปลอดภัยให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ข้ามสะพานลอย ทางข้ามที่มีสัญญาณไฟส าหรับคนข้าม ทางม้าลาย หรือบริเวณจุดที่มี ต ารวจอ านวยความสะดวก รอให้รถ
จอดสนิทก่อนจึงข้ามได้และระมัดระวังรถที่ขับแซงขึ้นม 
2. ถ้าไม่มีสะพานลอย หรือทางข้ามที่มีสัญญาณไฟ หรือทางม้าลาย ให้ข้ามถนนด้วยคว ระมัดระวัง หยุดที่ขอบทางก่อน มองดู
รถทางขวา หันกลับมาดูรถทางซ้าย แล้วหันกลับไปดูรถ ทางขวาอีกครั้ง เมื่อไม่มีรถหรือรถอยู่ไกลจึงข้ามถนนอย่างระมัดระวัง 
โดยเดินทางตรง 
3.ไม่ควรวิ่ง ไม่ควรเดินย้อนกลับกลางทาง และไม่ควรหยุดเก็บของที่ตกหล่นอยู่ก ถนน ไม่วิ่งเล่นหยอกล้อคุยโทรศัพท์ หาของใน
กระเป าหรือก้มเก็บของที่ตกหล่นขณะข้า เด็ดขาด เพราะอาจเสียหลัก หกล้มจนโดนรถเฉี่ยวชนได้ 
4.เพ่ิมความระมัดระวังการข้ามถนนบริเวณทางแยกและบริเวณท่ีมีสิ่งบดบัง เช่น ท้า ประจ าทาง ซอยที่มีรถจอด 
5.การข้ามถนนที่มีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถวิ่งมาจากทางใดและระมัดระวังรถที่วิ ศรหากเป็นถนนที่มีเกาะกลาง ควร
ข้ามทีละครึ่งถนน และหยุดพักท่ีเกาะกลางหากไม่มีรถค่อยข้ามครึ่งหลัง 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

ไม่เอาไฟแดง 
ณ เมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งรถติดเป็นประจ า มีชายคนหนึ่ง เบื่อรถติดมาก แต่ก็ไม่รู้จะ ได้แต่บ่นและด่าไปวัน ๆ จนวันหนึ่ง 

เทวดาทนเสียงบ่นของชายคนนี้ไม่ไหว จึงได้ลงจากสวรรมา หาชายคนนี้แล้วถามว่า "ข้าทนฟังเจ้าบ่นทุกวันจนเบื่อแล้ว เจ้ามี
ปัญหาอะไรไหนลองเล่ามา คนนั้นเห็นเทวดาก็ตกใจ แต่ก็ไม่รู้จะท ายังไง ได้ตอบว่า "ที่ผมบ่นก็เพราะเมืองนี้รถติดม ไหนรถก็
ติดกันยาวเหยียด"เทวดาถามชายคนนั้นว่า "แล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะ จะให้ข้าท าให ทั้งหมดหายไปจากโลกนี้เลยก็ได้นะ แต่รถ
ของเจ้าก็ต้องหายไปด้วยนะ เพ่ือความยุติธรรม" ชา นั้นก็ค้านขึ้นว่า "ไม่เอาหรอก แบบนั้นผมจะไปท างานยังไงล่ะท่าน เอางี้ก็
แล้วกัน ผมขอใ 
 
ไปเมืองนี้ไม่มีไฟแดงอีกต่อไป"เทวดาจึงตอบว่า "เอางั้นก็ได้" แล้วหลังจากนั้นมา เมืองนี้ก็ไ ไฟแดงอีกเลย ไม่ว่าจะขับรถผ่านไป
แยกไหน ไฟจราจรทุกด้านก็กลายเป็นไฟเขียวหมดตลอดเวลา คนที่จะข้ามถนน ก็ข้ามไม่ได้ รถก็วิ่งขวักไขว่ตลอดเวลา ท าให้เกิด
อุบัติเหตุมากมาย ในท เดิมจึงต้องขอร้องให้เทวดาเปลี่ยนกลับไปเป็นไฟ 3 สี เหมือนเดิม 
 
เรื่องนี้สอนให้การปฏิบัติตามกฎจราจรรู้ว่า ชว่ยให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี ๑    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

หน่วยที่6ความปลอดภัย   
แผนการจัดกิจกรรมที่18 รู้เท่าทันโฆษณาชวนเชื่อ      เวลา  1  ชั่วโมง 
                                           *************************************** 

 
๑.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
               มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง
เสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
๒. กิจกรรมของโรงเรียน 
      ๒.๑  กิจกรรมสภานักเรียน 
      ๒.๒  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
๓.จุดประสงค์การเรียนรู้: 

 ๓.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายและวิธีปฏิบัติตนต่อเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันได้ 
 ๓.2 ลูกเสือสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย 

๔.เนื้อหา: 
 ๔.1 ความหมายและวิธีปฏิบัติตนต่อเครื่องหมายจราจร ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

๔.2 การข้ามถนนอย่างปลอดภัย  
๕.สื่อการเรียนรู้ 

๕.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
๕.2 แผนภูมิภาพเครื่องหมายจราจรที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 
๕.3 ใบความรู้ เรื่อง เครื่องหมายจราจรและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
๕.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

๖. กิจกรรม 
      ๖.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ชักธงขึ้นสวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 

     ๖.2 เพลงหรือเกม 
     ๖.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายสัญญาณจราจร สัญญาณไฟส าหรับคนข้ามถนการใช้ทาง ม้าลายและสะพานลอยและชวน

สนทนาด้วยค าถามว่า 
- ใครเคยข้ามถนนบ้างให้ยกมือขึ้น สุ่มถาม-2คนว่าข้ามอย่างไร1 มีใครช่วยพาข้าม 
- ลูกเสือคิดว่า ในการเดินถนนและการข้ามถนนอาจเกิดอันตรายอะไรได้บ้างและ คิดว่าจะระวังตนเองได้อย่างไร 
2) ผู้ก ากับลูกเสือชวนลูกเสือร้องเพลงข้ามถนน และถอดความหมายของเนื้อเพลง 
3) ผู้ก ากับลูกเจัดสือถานที่เป็นถนนจ าลอง ทบทวนสัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟ คนข้ามถนน สาธิตการเดินถนน

และข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
4) หมู่ลูกเสือฝึกการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัยตามขั้นตอนการสาธิต 
5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป วิธีการเดินถนนและข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
    ๖.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

              ๖.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครื่องแบบแกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 



๗. การประเมินผล  
สอบถามความเข้าใจเรื่องสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจรตลอดจนวิธีการเดินถนน 

และข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
 

 
 
   

 
  

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 พักผ่อนนอนหลับ      เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 พ1.1 ป.2/3 อธิบายธรรมชาติมนุษย์ 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

2.1 กิจกรรมเสริมสุขภาพ 
2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ลูกเสือบอกประโยชน์การนอนหลับสนิทในเวลากลางคืนได้ 
 3.2 ลูกเสือบอกข้อควรปฏิบัติในการนอนหลับสนิทได้ 

4. เนื้อหา 
 4.1 ความส าคัญและข้อควรปฏิบัติของการนอนหลับ 
 4.2 ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย  

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 ตัวอย่างเกม 
 5.3 ใบความรู้เรื่องการนอนหลับ 
  5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
 6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 6.2 เพลงหรือเกม 
 6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเกี่ยวกับการพักผ่อนแบบต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ ฟังดนตรี 
นั่งเล่น นอนหลับ เป็นต้น 

 2) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความส าคัญของการนอนหลับสนิท 
ในเวลากลางคืนและข้อควรปฏิบัติในการนอนหลับ 

 3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป 
 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ  แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง  เลิก )  



7. การประเมินผล 
 7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
 7.2 สอบถามข้อควรปฏิบัติและประโยชน์ของการนอนหลับสนิท 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

เพลง 
หลับตา 

หลับตาเสียอ่อนเพลียทั้งวัน       นอนหลับฝันเห็นเทวดา 
มาร่ายมาร างามข าโสภา (ซ้ า)      พอตื่นขึ้นมาเทวดาไม่มี 

เกม 
ตามผู้นา 

วิธีเล่น 
ให้ลูกเสือเข้าแถวหน้ากระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เลือกหัวหน้าคนหนึ่ง คนที่เป็น 

หัวหน้าจะท ากิริยาท่าทางต่างๆ เช่น วิ่ง เดิน กระโดด หัวเราะ ร้องไห้ นอนหลับ นั่ง ฯลฯ คน 
อ่ืนๆ จะต้องท าตามทุกอย่าง 
การตัดสิน 

1. ผู้ที่ไม่สามารถท าตามหัวหน้าได้ ต้องออกจากการเล่น 
2. ผู้ชนะคือผู้เล่นที่อยู่ในแถวนานที่สุด 

ใบความรู้ 
ความส าคัญของการนอนหลับ 

การนอนหลับ มีความส าคัญต่อสุขภาพมาก ร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนเครื่องจักร 
ถ้าท างานตลอดเวลาโดยไม่มีเวลาพัก อาจจะช ารุดได้ ดังนั้นการนอนหลับจึงเป็นการพักผ่อนที่ 
สมบูรณ์ที่สุดของร่างกาย เพราะเป็นโอกาสที่อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้มีการปรับปรุงและ 
ซ่อมแซมเซลล์ส่วนต่างๆ ให้พร้อมที่จะเผชิญกับภารกิจที่จะต้องท าหลังจากตื่นนอน 
 
 
ข้อควรปฏิบัติในการหลับนอน 

เพ่ือให้การหลับนอนมีผลดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริง ควรปฏิบัติดังนี้ 
1. จัดห้องนอนให้ถูกสุขลักษณะ มีอากาศถ่ายเทที่ดี ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น เสียง กลิ่น 

หรือแสงสว่างมากเกินไป 
2. นอนให้เป็นเวลา ไม่ควรนอนดึกเกินไป 
3. นอนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง 
4. ดื่มน้ าอุ่นๆ หนึ่งแก้วก่อนเข้านอน 
5. นอนให้อยู่ในท่าสบายที่สุด โดยให้ทุกส่วนของร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ 
6. อย่านอนคลุมโปงเพราะจะท าให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 

 
 
 
 
 



 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ตุ๊ต๊ะตัวเล็ก 
   น.ส.อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน ผู้แต่ง 

ตุ๊ตะ เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ แม่จึงตั้งชื่อให้ตรงกันข้ามกับตัวเขา ทุกวันหลังเลิกเรียน 
หลังจากตุ๊ต๊ะท าการบ้าน อาบน้ าเสร็จ ก็อ่านหนังสือ และดูโทรทัศน์จนดึกทุกวัน เมื่อไปเรียนตอนเช้า 
ตุ๊ต๊ะจึงชอบหาว ฟุบหลับ เวียนศีรษะ และเรียนไม่รู้เรื่อง ตุ๊ต๊ะก็ยังตัวเล็กกว่าเพ่ือนๆในวัยเดียวกัน 
ด้วย ครูก้อยซึ่งเป็นครูประจ าชั้นของตุ๊ต๊ะ สังเกตเห็นตุ๊ต๊ะมีอาการแบบนี้ทุกวัน จึงถามแม่ของ 
ตุ๊ต๊ะ แม่บอกว่า ตุ๊ต๊ะนอนดึกทุกวัน เพราะดูโทรทัศน ์เมื่อรู้สาเหตุการง่วงของตุ๊ต๊ะแล้ว ครูก้อยจึงบอก 
ตุ๊ต๊ะว่า “เด็กๆต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-10 ชั่วโมง เพราะการนอนหลับจะ 
ช่วยให้สมองท างานได้เป็นปกติ ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ดี และร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ท าให้ 
เราเล่นกีฬาได้ เล่นดนตรีได้ อ่านหนังสือได้ เด็กๆจึงไม่ควรอดนอน 

ตั้งแต่นั้นมา ตุ๊ต๊ะก็ไม่นอนดึกอีก เขาเข้านอนแต่หัวค่ า ตื่นตอนเช้าเขารู้สึกสดชื่นกว่าทุกครั้ง 
เมื่อไปโรงเรียนก็ไม่หลับ และเรียนรู้เรื่อง ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโตขึ้น เกือบทันเพ่ือนแล้ว 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การนอนหลับพักผ่อนท าให้สมองปลอดโปร่ง ช่วยให้การเรียนรู้และเคลื่อนไหวได้ 
ดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การปฐมพยาบาล      เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 พ 4.1 ป2/5  ปฏิบัติตามค าแนะน าเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 



 2.1 กิจกรรมเสริมสุขภาพ 
 2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เมื่อมีเลือดก าเดาไหล 

        3.2 ลูกเสือบอกวิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บได้ 
 

4. เนื้อหา 
 4.1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเลือดก าเดาไหล 
 4.2 บอกวิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
  5.1 เกม 

 5.2 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เช่น ผ้าก๊อซ ผ้าเช็ดหน้า ก้อนน้ าแข็ง 
 5.3 ใบความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดก าเดาไหล 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6.กิจกรรม 
 6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
 6.2 เพลงหรือเกม 

         6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตการปฐมพยาบาลผู้ป่วยเลือดก าเดาไหล 
 2) ลูกเสือวิเคราะห์ขั้นตอนการปฐมพยาบาล 
 3) ลูกเสือจับคู่ฝึกวิธีปฐมพยาบาลตามขั้นตอนการสาธิต 
 4) ร่วมกันอภิปรายสรุปการน าวิธีปฐมพยาบาลไปช่วยผู้อ่ืนเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
 5) ลูกเสือบอกวิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บได้ 

 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7.การประเมินผล 
 7.1 การสังเกตความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 7.2 ตรวจสอบวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อมีเลือดก าเดาไหลได้ถูกต้อง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 3 

เกม 
สวัสดี 

วิธีการเล่น 
1. ลูกเสือแต่ละหมู่ยืนเป็นแถวตอน หันหน้าไปทิศทางเดียวกัน 
2. ด้านหน้าแถวแต่ละหมู่ให้น าสิ่งกีดขวางไปตั้งไว้ให้ตรงกับแถวห่างประมาณ 8 เมตร 
3. เมื่อผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้นายหมู่ของแต่ละหมู่วิ่งออกจากหมู่ตรงไปอ้อม 
สิ่งกีดขวางข้างหน้าตนแล้วอ้อมมายืนหน้าหน้าเพ่ือนภายในหมู่ของตนเอง ท าวันทยหัตถ์ 
แล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีครับ” จากนั้นวิ่งไปยืนต่อข้างหลังแถวหมู่ของตน 
4. ผู้ที่ยืนอยู่หัวแถว (ด้านหน้าแถว) เมื่อนายหมู่วันทยหัตถ์ และกล่าวค าสวัสดีก็ให้ท า 
วันทยหัตถ์ตอบ แล้ววิ่งไปอ้อมสิ่งกีดขวาง ท าเช่นเดียวกับนายหมู่ 
5. ลูกเสืออ่ืน ๆ ท าเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนหมดทุกคน หมู่ใดเสร็จก่อนหมู่นั้นชนะ 

ใบความรู ้



เรื่อง การปฐมพยาบาลกรณีเลือดกาเดาไหล 
เลือดก าเดาไหลมักเกิดในช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้งท าให้เยื่อบุจมูกแห้งและตกสะเก็ด 

เมื่อสะเก็ดถูกแคะแกะเกาจะท าให้มีเลือดออก สาเหตุอ่ืนที่พบได้บ่อย คือเป็นหวัด และมีไข้สูงจาก 
สาเหตุใดก็ตาม เส้นเลือดฝอยในจมูกอาจแตกท าให้มีเลือดก าเดาไหลได้ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบที่จมูก ประมาณ 5 นาทีโดยหายใจทางปากแทน 
2. นั่งตัวตรงหรือนอนให้ศรีษะสูงเพื่อป้องกันการส าลักเลือด 
3. ประคบบริเวณจมูกและแก้มด้วยผ้าเย็น หรือน้ าแข็งเพ่ือช่วยให้เลือดหยุดเร็วขึ้น 
4. หลีกเลี่ยงการแคะจมูก การสั่งน้ ามูกแรงๆและการยกของหนัก 
5. กรณีอากาศแห้งในช่วงหน้าหนาว อาจใช้วาสลีนครีมหรือข้ีผึ้งทาบริเวณเยื่อบุจมูกเพ่ือให้เกิดความชุ่มชื้น 
6. หากมีไข้ควรให้ยาลดไข้ร่วมด้วย 

ส่งพบแพทย์กรณีต่อไปนี้ 
1. เลือดออกบ่อยๆหรือออกจ านวนมาก 
2. เลือดออกข้างเดียวเรื้อรัง 
3. มีอาการอ่ืนๆ ร่วม เช่น อ่อนเพลีย หน้ามืดจะเป็นลม 

 
 
 
 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

สุนัขจิ้งจอกและหน้ากาก 
สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งบังเอิญหลุดเข้าไปในห้องเก็บของ ของโรงละครแห่งหนึ่งเข้า ทันใดนั้น เอง 
มันสังเกตเห็นใบหน้าหนึ่งก าลังมองลงมาท่ีมันอย่างโกรธเกรี้ยว มันเริ่มตกใจกลัว แต่พอเข้าไปดู 
ใกล้ๆสุนัขจิ้งจอกก็พบว่านั่นเป็นเพียงหน้ากาก ที่เหล่านักแสดงใช้สวมครอบลงบนใบหน้าของพวก 
เขา “โอ”สุนัขจิ้งจอกพูด“แกช่างดูสง่างามน่าเกรงขามมากแต่เสียดายที่แกไม่มีสมอง” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “รูปลักษณ์ภายนอกไม่อาจบ่ง บอกคุณค่า ภายใน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่     เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 พ 4.1 ป.2/4อธิบายอาการและวิธีปูองกัน การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ที่อาจเกิดข้ึน 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

 2.1 กิจกรรมเสริมสุขภาพ 
2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน    

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      3.1 ลูกเสือสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
      3.2 ลูกเสือบอกอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย ตาแดง ท้องเสีย ฯลฯ 
      3.3 ลูกเสือบอกอาการและวิธีปูองกันการบาดเจ็บ ถูกของมีคม แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม ฯลฯ 
4. เนื้อหา 
      4.1 การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
      4.2 บอกอาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย ตาแดง ท้องเสีย ฯลฯ 
      4.3 บอกอาการและวิธีปูองกันการบาดเจ็บ ถูกของมีคม แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม ฯลฯ 
5. สื่อการเรียนรู้ 
      5.1 แผนภูมิเพลง 
      5.2 ใบงาน 
      5.3 ใบความรู้ 
      5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.กิจกรรม 
      6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 



      6.2 เพลงหรือเกม 
      6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเรื่อง อุบัติเหตุ เช่น หกล้มแขนหัก เลือดก าเดาไหล 
เป็นลมแดด ฯลฯ ถามค าถามว่าใครเคยเป็นบ้างและใครเคยเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุเหล่านี้บ้าง 

 2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ช่วยกันคิดว่าถ้าประสบอุบัติเหตุต่อไปนี้จะขอ 
ความช่วยเหลือใคร โดยวิธีใด ผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้แบ่งงานให้แต่ละหมู่ 

    - ล้มแขนหัก 
    - เลือดก าเดาไหล 
    - เดินชนโต๊ะเท้าเจ็บ 
    - ล้มหัวเข่าเป็นแผลถลอก 
 3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปว่าเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท าได้อย่างไร โดยวิธีใด 

      6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
      6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธง เลิก) 

 
7.การประเมินผล 
      7.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
      7.2 สอบถามวิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 4 
เพลง 

เป็ด 
ยามเมื่อเป็ดมันเดินไป        มองแล้วไม่น่าดูเลย 

จ าไว้เถิดเพ่ือนเอ๋ยเอ๋ย          จงอย่าเดินให้เหมือนเป็ด 
เกม 

รถไฟด่วน 
วิธีเล่น  แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง ยื่นมือแตะบ่าคนข้างหน้า 
เริ่มเล่นให้ทุกคนวิ่งไปข้างหน้าลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดออกจากบ่าคนข้างหน้า 
วิ่งไปจนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย 

ใบงาน 
ใบงาน 
ให้แต่ละหมู่ช่วยกันคิดว่าถ้าประสบอุบัติเหตุต่อไปนี้จะขอความช่วยเหลือจากใคร 
โดยวิธีใด ให้เวลาหมู่ละ 15 นาท ีแล้วให้เลือก ตัวแทนเป็นผู้น าเสนอร่วมกับผู้ก ากับ 
ลูกเสือ 

- ล้มแขนหัก 
- เลือดก าเดาไหล 
- เดินชนโต๊ะเท้าเจ็บ 
- ล้มหัวเข่าเป็นแผลถลอก 
 

ใบความรู ้



 
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ – ขอความช่วยเหลือ 

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ – ขอความช่วยเหลือให้ทิ้งผู้ปูวยไว้ที่เดิม เคลื่อนย้ายเท่าท่ีจ าเป็น 
เพ่ือให้พ้นจากอันตราย เช่น ไฟ ฯลฯ เท่านั้น รีบขอความช่วยเหลือ ดังนี้ 
เหตุเกิดในโรงเรียน ให้เดินไปหาผู้ใหญ่ที่ใกล้ที่สุดเพ่ือขอความช่วยเหลือ อย่าวิ่งกลับบ้าน 
เหตุเกิดที่บ้านให้เดินไปหาผู้ใหญ่ในบ้าน หากผู้ใหญ่ไม่อยู่ ขอความความช่วยเหลือจาก 
ผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนบ้าน 
เหตุเกิดนอกโรงเรียนหรือนอกบ้าน ให้รีบขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่พาออกไปหรือที่ 
อยู่ใกล้ที่สุด 

กรณีเป็นแผลถลอกมักจะสกปรก ต้องขจัดสิ่งสกปรกโดยการล้างด้วยสบู่และน้ าเพื่อให้แน่ใจ 
ว่าสะอาดจริงๆ ล้างด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคอีกครั้ง แล้วปิดด้วยผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อแล้วและพลาสเตอร์ 
เพ่ือป้องกันเชื้อโรค 

กรณีต้องขอความช่วยเหลือเมื่อไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆ 
1. โทรศัพท์ถึงสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1669 
2. โทรศัพท์ถึงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 911 
3. โทรศัพท์ถึงผู้ใหญ่ที่ตนรู้จัก 

 
 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

บทเรียนของอ้วน อ้น 
น.ส.อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน ผู้แต่ง 

เมื่อปิดภาคเรียนเทอมปลาย อากาศร้อนอบอ้าวทุกวัน อ้วนกับอ้น สองพ่ีน้องมักจะชวนกัน 
ไปเล่นน้ าที่บ่อในสวนหลังบ้านเสมอๆ อ้วนกับอ้นว่ายน้ าเก่งกันทั้งสองคน 

วันหนึ่ง ทั้งสองพ่ีน้องก็ไปเล่นน้ าตอนกลางวันหลังกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้ว ตอนอากาศร้อน 
มาก อ้วนกับอ้นพากันลงเล่นน้ าในบ่อเหมือนเคย อ้วนเล่นอยู่ริมบ่อ ส่วนอ้นพ่ีชายว่ายน้ าไปกลางบ่อ 
ขณะก าลังว่ายน้ าไปนั้น อ้นรู้สึกชาที่ขาท้ังสองข้าง ท าให้ไม่สามารถว่ายน้ าได้ จึงร้องเรียกให้อ้วนช่วย 
“ช่วยด้วย ช่วยด้วย อ้วนช่วยด้วย อ้วนช่วยด้วย” อ้วนได้ยินเสียงพ่ีชายเรียกจึงหันไปดู เห็นอ้นท าท่า 
เหมือนก าลังจะจมน ้า เขาคิดจะลงไปช่วยพี่ แต่เขาเห็นว่าระยะทางไกลมากคงว่ายไม่ถึง บังเอิญ 
เหลือบไปเห็นแผ่นกระดานวางอยู่ใกล้ๆ จึงโยนไม้กระดานไปให้อ้นเกาะไว้ แล้วรีบวิ่งไปตามพ่อที่ 
ปลูกต้นไม้อยู่ใกล้ๆให้มาช่วย อ้วนบอกพ่อว่า “พ่ีอ้นก าลังจะจมน้ า ตอนนี้อ้วนเอาแผ่นกระดานให้อ้น 
เกาะไว้ก่อน ให้พ่อรีบไปช่วยอ้นเร็วๆ” พ่อรีบไปช่วยอ้นที่ลอยอยู่ในน้ าให้ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย และ 
อ้วนกับอ้นสัญญากับพ่อว่า จะไม่มาเล่นน้ าตามล าพังอีก 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า งานใดที่เกินความสามารถของเรา ก็ไม่ควรท า เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 รู้เท่าทันสื่อโฆษณา     เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
     ว8.2 ป.2/4 ใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์
เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม  
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

2.1 กิจกรรมอบรม ICT 
2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน    

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 ลูกเสือสามารถวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการเลือกบริโภคอาหาร 
     3.2 ลูกเสือบอกการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว 
และไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นยกเว้นผู้ปกครอง หรือคร ูแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้งาน 
     3.3 ลูกเสือบอกข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาด ใช้อุปกรณ์
อย่างถูกวิธ 
     3.4 ลูกเสือบอกการใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การพักสายต าเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวัง
อุบัติเหตุจากการใช้งาน 
4. เนื้อหา 
     4.1โฆษณาถูกสร้างขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ โฆษณาแต่ละชิ้นผ่านการวางแผนออกแบบ 
วิธีการน าเสนอ และใช้เทคนิคทันสมัยเข้าช่วยอย่างสมจริง บวกกับความถี่ในการน าเสนอผ่านสื่อ 
จึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกบริโภคอาหารของเด็กและเยาวชน ความตระหนักในเรื่องนี้จะช่วย 
ให้รู้จักใช้เหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์มากข้ึน 
     4.2 บอกการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น รู้จักข้อมูลส่วนตัว อันตรายจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว และ
ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอ่ืนยกเว้นผู้ปกครอง หรือครู แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อต้องการความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการใช้งาน 
     4.3 บอกข้อปฏิบัติในการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ เช่น ไม่ขีดเขียนบนอุปกรณ์ ท าความสะอาด ใช้อุปกรณ์อย่าง
ถูกวิธี 
    4.4 บอกการใช้งานอย่างเหมาะสม เช่น จัดท่านั่งให้ถูกต้อง การพักสายต าเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ระมัดระวังอุบัติเหตุ
จากการใช้งาน 
 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 
      5.1 แผนภูมิเพลง 
      5.2 ฉลากลูกอม น้ าอัดลม มันฝรั่งกรอบ บะหมี่ส าเร็จรูป 
      5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 



เตรียมกิจกรรม โดยมอบหมายให้ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติเป็นผู้ท าโฆษณา 
หมู่ละ 1 ชิ้น โดยให้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ด้วย (และเตรียมซักซ้อมไว้ล่วงหน้า) 
6.กิจกรรม 
     6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     6.2 เพลงหรือเกม 
     6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ออกมาท าโฆษณาตามท่ีมอบหมายทีละหมู่จนครบ 
2) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถาม ชวนคิด 
- โฆษณาท่ีท าขึ้นมีจุดใดหรือประเด็นใดบ้างที่กระตุ้นให้คนอยากซื้อสินค้าของเรา 
- โฆษณาท่ีท าขึ้นนั้นเป็นความจริงหรือไม่ หรือเกินความเป็นจริง เพราะอะไร 
- ท าไมการโฆษณาจึงเลือกพูดแต่ความดีของสินค้ามีการพูดถึง ส่วนประกอบ 

ประโยชน์และโทษของสินค้าหรือไม่ 
- ท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าสินค้านั้นดีจริง ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป 
3) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปกิจกรรมของสินค้าว่ามีประโยชน์และโทษอย่างไร หากเปรียบเทียบ 

กับอาหารหรือขนม เครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่ให้ประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการ 
ซื้อสินค้า 
      6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
      6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
7.การประเมินผล 
     7.1 สังเกตการแสดงบทบาทสมมติท่ีสมจริงและจูงใจในการโฆษณาสินค้า 
      7.2 สอบถามความคิดเห็นตามประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับ เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อที่เกิน 
สรรพคุณของสินค้า 
      7.3 สังเกตความร่วมมือของหมู่ลูกเสือ 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คือ ความคดิวิเคราะห์ การตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 5 

เพลง 
อาหารดี 

อาหารดี มีประโยชน์ คือ ผักสด เนื้อ หมู ปู ปลา 
เป็ด ไก่ ไข่ นม ผลไม ้นานา 

ล้วนมีคุณค่า ต่อร่างกายของเรา (ซ้ า) 
ที่มา dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/PR/E-book/child/food.pdf 



เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
อาการปวดหัวของหวาน 

หวานเป็นเด็กผู้หญิง อายุ 8 ปีชอบกินลูกอม ขนมขบเคี้ยวและของหวานอย่างมาก จนตัวอ้วน 
กลมถูกเพ่ือนล้อเป็นประจ า หวานยังมีฟันผุเต็มปากอีกด้วยเพราะไม่ชอบแปรงฟัน วันหนึ่งหวาน มี 
อาการปวดหัวมาก แม่เอายาแก้ปวดให้กินก็ไม่หาย และรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนหวานร้องเอะอะ 
โวยวาย แม่จึงพาไปโรงพยาบาล หมอสั่งเอ๊กซเรย์สมองแล้วบอกว่า หวานมีฝีขนาดใหญ่เท่าลูก 
มะนาวอยู่ในสมองส่วนหน้าด้านขวา ที่ปวดหัวมากเพราะสมองบวม ต้องรีบผ่าตัดทันที หวานถูกงด 
อาหาร ทุกชนิดรวมน้ าด้วย ถูกเข็มเจาะเลือด และให้น้ าเกลือ ฉีดยาอีกหลายเข็ม และผ่าตัด 

หวานฟื้นข้ึนมาจากยาสลบ อาการปวดหัวดีขึ้น แต่เจ็บแผลผ่าตัดแทน และยังต้องรักษาตัว 
ในโรงพยาบาลอีกหลายวันจึงกลับบ้านได้ 

ที่หวานไม่อยากเชื่อก็คือต้นเหตุของการปวดหัวมาจากฟันผุ หนองจากฟันเข้าสู่เลือดแล้วไปสมองต่อ หมอยังชี้ให้หวาน
ดูเด็กอีกคนที่เป็นเหมือนกับหวานคือฟันผุมาก แล้วต้องมาผ่าสมอง 
หลังออกจากโรงพยาบาล หวานยอมให้แม่พาไปหาหมอฟันโดยดี แถมยังขยันแปรงฟัน และเลิกกินลูกอม 
ขนมหวาน และขนมขบเคี้ยว ตอนนี้หวานไม่อ้วนกลมแล้วนะ พวกเพ่ือน ๆ ก็ไม่มีใครล้อหวานอีกเลย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การตามใจปากท าให้ล าบากร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 3 ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6  สมรรถนะทางกาย     เวลา 2 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
      พ3.2 ป.2/1ออกก าลังกายและเล่นเกม ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

2.1 กิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางกาย 
2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน    



3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 ลูกเสือมีการพัฒนาทักษะทางกายท่ีคล่องแคล่วว่องไว 
     3.2 ลูกเสือบอกกานออกก าลังกายและเล่มเกมเบ็ดเตล็ด 
     3.3 ลูกเสือบอกประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม  
4. เนื้อหา 
     4.1การพัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมโดยแสดงความสามารถเชิงทักษะทางกาย 5 
ประการ     
     4.2 บอกกานออกก าลังกายและเล่มเกมเบ็ดเตล็ด 
     4.3 บอกประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม 
5. สื่อการเรียนรู้ 
      5.1 แผนภูมิเพลง 
      5.2 เชือกกระโดด ไม้ส าหรับทรงตัว ราวไม้ ลูกบอล บันได 
      5.3 ใบความรู้ เรื่อง ทักษะทางกาย 5 ประการ 
      5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.กิจกรรม 
     4.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    (1) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตประกอบค าอธิบายทักษะทางกาย 5 ประการ 
    (2) ลูกเสือแต่ละหมู่วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติที่บรลุผลได้ดีและปลอดภัย 
    (3) แต่ละหมู่ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถในเชิงทักษะทางกาย 5 ฐาน สัปดาห์นี้จัด 3 ฐาน สัปดาห์หน้าจัด 2 

ฐาน 
    เงื่อนไข ลูกเสือเมื่อพร้อมให้ทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมายดาวดวงที่ 2 
      ฐานที่ 1 กระโดดเชือกเท้าชิดกันโดยแกว่งเชือกด้วยตัวเองไปข้างหน้า 15 ครั้งไปข้างหลัง 15 ครั้ง 
      ฐานที่ 2 การทรงตัวบนไม้หรือก าแพงอิฐ มีความกว้างไม่เกิน 13 เซนติเมตร สูง 

ประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นระยะทางอย่างน้อย 4.5 เมตร 
     ฐานที่ 3 หงายมือทั้งสองจับราวไม้ สูงอย่างน้อยเท่ากับบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัวไปข้างหน้าข้ามราวไม้นั้น 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

      4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนการฝึกปฏิบัติกิจกรมความสามารถในเชิงทักษะทางกาย 

3 ฐานในสัปดาห์ก่อน 
    2) จัดกิจกรมอีก 2 ฐาน 
    ฐานที่ 1 การข้ึนบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได้ และรู้จักวางบันไดให้มั่นคง เพ่ือความปลอดภัย 
    ฐานที่ 2 การเลี้ยงลูกบอลด้วยเท้าอย่างเร็ว อ้อมเครื่องกีดขวาง อย่างน้อย 6 อย่างใน 

ระยะทางไม่เกิน 18 เมตร 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสรุปการปฏิบัติกิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทาง 



กาย 5 ฐาน รวมทั้งของสัปดาห์ก่อน 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก 

7.การประเมินผล 
     7.1 สังเกตความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหมู่ 
     7.2 ตรวจสอบความสามารถเชิงทักษะทางกาย 5 ประการ 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 
เพลง 

เล่นกีฬา 
เล่นกีฬาพาให้เราเริงใจ แม้ยากเพียงใดเราไม่เคยกลัวเกรง 

เราต้องให้อภัยและมีน้ าใจซึ่งเป็นกันเอง พวกเรากลัวเกรงสิ่งที่ไม่ดีงาม 
 
เกม 

ตักปิงปองใส่ตระกร้า 
วิธีเล่น 
1. แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ๆ ละ เท่าๆ กัน เข้าแถวตอน 
2. วางตะกร้าไว้ตรงข้ามกับหัวแถว ห่างประมาณ 10 ฟุต 
3. เมื่อสัญญาณเริ่มเล่น ลูกเสือคนแรกถือช้อนวิ่งไปยังตะกร้า ตักเอาลูกปิงปองในตะกร้า 

กลับมาส่งให้คนต่อไป 
4. คนต่อไปเมื่อรับช้อนแล้ว น าลูกปิงปองนั้นไปวางในตะกร้าตามเดิม แล้วน าช้อนมาให้คน 

ต่อไป ปฎิบัติเช่นนี้จนกว่าจะครบทุกคนในหมู่ หมู่ใดเสร็จก่อนโดยที่ลูกปิงปองไม่ตกเป็นฝ่ายชนะ 
การตัดสิน หมู่ใดปฏิบัติตามกติกา และเสร็จก่อน หมู่นั้นชนะ 

ใบความรู ้
กิจกรรมความสามารถในเชิงทักษะทางกาย 5 ประการ 

เดินทรงตัวบนราวไม้ 
การฝึกหัดเดินทรงตัว จะช่วยให้บุคลิกลักษณะดี เดินได้อย่างสง่า การฝึกหัดอาจกระท าได้ 

ง่ายโดยขีดเส้น หรือเดินบนขอบถนนที่กว้างไม่เกิน 5 นิ้ว ฝึกเดินอยู่ในเส้น หรือขอบถนนนั้น เมื่อ 
เดินได้ดีข้ึนจึงค่อยๆ เพ่ิมความสูง 

ม้วนตัวข้ามราวไม้ 
การเล่นโดยวิธีหงายมือทั้งสองจับราวไม้ข้ึนสูงอย่างน้อยบั้นเอวของตน แล้วม้วนตัวข้ามราวไม้ 

นั้น ท าได้โดย 
1. หงายมือจับราวไม้ให้แน่น โน้มตัวไปข้างหน้าให้ราวพาดท้อง 
2. งอแขนให้มาก ตัวงอ ก้มศีรษะให้ชิดหน้าอกมากท่ีสุด ม้วนตัว โดยค่อย ๆ เลื่อนตัวลง 

ข้างหน้า งอศอกพร้อมที่จะเหนี่ยวตัวให้ติดกับราวจนกระทั่งตัวม้วนลงจากราว 
ขึ้นบันไดที่ยกเคลื่อนที่ได้ 
การปฏิบัติกิจกรรมนี้ ต้องแน่ใจว่าบันไดแข็งแรงพอที่รับน้ าหนักได้ บันไดอยู่ในสภาพดีไม่ช ารุด 

วิธีปฏิบัต ิ
 ยกบันไดวางพ้ืน หรือพาด หรือพิงให้มั่นคงไม่ล้ม ถ้าเป็นบันไดที่พับได้ควรสับขอให้ 

เรียบร้อยเมื่อกางออก 



 มือเกาะบันได ก้าวขึ้นทีละขั้นด้วยความระมัดระวัง 
 การไต่ลงถอยหลังลงทีละก้าว พร้อมกับลดมือลงจับตัวบันได เลื่อนมือตามลงไปเรื่อยๆ 

จนก้าวลงถึงพ้ืน 
เลี้ยงลูกบอลอ้อมเครื่องกีดขวาง 
การเลี้ยงลูกบอล สายตาจะต้องมองที่ลูกบอลพร้อมกับเขี่ยลูกบอลไปข้างหน้า อาจจะเลี้ยง 

ด้วยเท้าด้านใน ทั้งซ้ายและขวา เขี่ยลูกเบา ๆ สลับกับการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า ใช้เท้าเขี่ยลูก 
ไปข้างหน้า ฝึกหัดเลี้ยงลูกบอล หยุดลูกบอล เปลี่ยนทิศทางให้เร็วขึ้นจนอ้อมเครื่องกีดขวางได้ 6 อย่าง ในระยะ ทางไม่เกิน 18 
เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  กระโดดเชอืก             การปีนบันได 

       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                       การทรงตัว                                         การเลี้ยงลูกบอล 



              
              
      
 
 
 
 
 
 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

นกเหยี่ยวกับไก่ป่า 
ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มีไก่ป่าสองตัวอาศัยอยู่บนเนินดินใกล้ปากถ้ า ที่พวกมันใช้เป็นที่หลบภัย 

จากเหยี่ยวศัตรูตัวร้ายของมัน ทุกครั้งที่เหยี่ยวบินผ่าน พวกมันจะหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ าพอ 
เหยี่ยวบินผ่านไป พวกมันจึงจะออกจากท่ีซ่อน พวกมันท าเช่นนี้ทุกวันและรอดพ้นจากเหยี่ยวทุกครั้ง 

ต่อมาวันหนึ่งทั้งสองตัวเกิดต่อสู้กันข้ึนเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ ตัวที่ชนะ 
ดีใจมาก มันรีบออกจากท่ีซ่อนเพื่อโก่งคอขันแสดงความเป็นใหญ่เหนือเนินดินแห่งนี้ให้ไก่ปูาตัวอ่ืนได้ 
ทราบ 

ขณะนั้นเหยี่ยวบินผ่านมาพอดี พอได้ยินเสียงไก่ขันมันก็บินโฉบไปเหนือปากถ้ าทันที และยัง 
มิทันท่ีไก่ป่าตัวชนะจะหลบหนีได้ทัน มันก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปเป็นอาหารทันที ปล่อยให้ไก่ป่าตัวแพ้ซึ่ง 
ซ่อนตัวอยู่ภายในถ้ ากลายเป็นผู้ชนะครอบครองเนินดินแห่งนั้นแทน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าส าคัญตนว่าเก่งกว่าใคร ที่แท้ยังมีคนเก่งกว่าเราอีกมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 3 ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 ระเบียบแถว                        เวลา 2 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
     พ3.2 ป.2/1 ออกก าลังกายและเล่นเกม ได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง 
2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน    

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 ลูกเสือมีความอดทนร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง และมี 
     3.2 ลูกเสือมีความอดทนร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง และมีความคล่องแคล่วว่องไว 
     3.3 ลูกเสือบอกการออกก าลังกายและเล่มเกมเบ็ดเตล็ด 
     3.4 ลูกเสือบอกประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม 
4. เนื้อหา 
     4.1 ระเบียบแถวเบื้องต้น 
     4.2 การฝึก ท่าตรง ท่าพัก ซ้ายหัน ขวาหัน กลับหลังหัน อยู่กับที่  
     4.3 การเข้าแถว หน้ากระดานแถวเดี่ยว แถวรูปครึ่งวงกลมและแถวรูปวงกลม 
     4.4 การออกก าลังกายและเล่มเกมเบ็ดเตล็ด 
     4.5 ประโยชน์ของการออกก าลังกายและการเล่นเกม 
5. สื่อการเรียนรู้ 
     5.1 แผนภูมิเพลง 
     5.2  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6. กิจกรรม 
     6.1กิจกรรมครั้งที่ 1 



1) พิธีเปิดประชุกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนการปฏิบัติตามสัญญาณนกหวีด (เรียกแถวรวมกอง,เรียกนายหมู่) 
(2) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวการปฏิบัติตามสัญญาณมือ (เตรียมหรือหยุด, รวมหรือกลับมา,จัดแถวหน้ากระดาน

แถวเดี่ยว, จัดแถวตอนหมู่, เคลื่อนที่ไปยังทิศทางท่ีต้องการ,นอนลงหรือเข้าท่ีก าบัง,เร่งจังหวะให้เร็ขึ้น) 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนการเข้าแถวตามหมู่ของตน แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว 

หน้ากระดานหมู่ปิดระยะ และหน้ากระดานหมู่เปิดระยะ, แถวตอนเรียงหนึ่ง และแถวตอนหมู่ 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

 
     6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     (1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนระเบียบแถวเบื้องต้น 

- ท่าตรง ท่าพัก (ท่าพักตามปกติ ท่าพักตามระเบียบ ท่าพักตามสบายและท่าพักแถว) 
- หันอยู่กับท่ี (ขวาหัน ซ้ายหัน กลบัหลังหัน) 
- เข้าแถวรูปครึ่งวงกลม และรูปวงกลม 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

หมายเหตุ ดูภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 6 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบ 
7.การประเมินผล 

7.1 สังเกตความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
7.2 สังเกตการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ก ากับลูกเสือ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 7 
เพลง 

 
สัญญาณนกหวีด 

เป่ายาวหนึ่งครั้ง            ฟังได้ความว่า “หยุด” 
เป่ายาวเป็นชุด              ให้รีบรุดท าต่อไป 
สั้นติดต่อกัน                 เรว็พลัน เข้าแถวทันใด 
สั้นยาวนั้นไซร้               จึงใส่ใจเพราะเกิดเหตุการณ์ 
นายหมู่มานี่ ฟังซี           สั้นสามยาวหนึ่ง 
ลูกเสือเราพึงจดจ าค านึง   นี่คือสัญญาณ 

 
ซ้ายหัน ขวาหัน 

ซ้ายหันขวาหัน              ส้นเท้าชิดกันปลายเท้าแยกออกไป 
จะหันไปครั้งใด (ซ้ า )       นึกไว้ในใจซ้ายขวาของเรา 



ซ้ายหันมีสองจังหวะ   ป๊ะเท่ง ป๊ะป๊ะเท่งป๊ะ หนึ่ง – สอง 
ขวาหันมีสองจังหวะ  ป๊ะเท่งป๊ะป๊ะเท่งป๊ะ หนึ่ง – สอง 
กลับหลังหันมีสองจังหวะ  ป๊ะเท่งป๊ะป๊ะเท่งป๊ะ หนึ่ง – สอง” 

 
 
 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

กวางมองตัวเองในน้ า 
กวางตัวหนึ่งมองเงาของมันเอง ขณะที่กินน้ าอยู่ในสระแห่งหนึ่ง " โอ้ ! เราช่างมีเขาที่สวย 

สง่าน่าชมอะไรเช่นนี้ " เจ้ากวางเปล่งเสียงอุทานอย่างดีใจ " เขาสองข้างแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างน่าดูอยู่ 
บนหน้าผากของฉันแต่อย่างไรก็ดีฉันก็มีขาเล็กไม่ได้ส่วน ซึ่งท าให้ฉัน รู้สึกละอายใจยิ่งนักมันยาว 
เก้งก้างไม่น่าดูเลย "ขณะที่มันก าลังร าพึงกับตัวเองนั้นพลันได้ยินเสียงของฝูงสุนัขล่าเนื้อ มันจึง 
กระโดดจากบ่อน้ าตรงไปยังทุ่งหญ้า ไม่ช้าก็ทิ้งฝูงสุนัขล่าเนื้อไว้เบื้องหลังไกลลิบในที่สุดมันก็เข้าไปใน 
ป่าทึบ แต่ก็โชคไม่ดีเลยเขาของมันไปติดกับก่ิงไม้จนไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้ ความตายก าลังจะ 
มาถึงตัวกวางในไม่ช้ามันจึงคร่ าครวญอย่างน่าสงสารว่า " ฉันนี่โง่จริง มัวไปภูมิใจอยู่กับเขาของฉัน 
ซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย ขณะเดียวกันฉันก็ต่อว่าขาของฉันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ฉันมีชีวิตรอด 
ได้ " 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเรามักเห็นผิดเป็นชอบ ไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาอย่างถ่องแท้มักเห็นแก่ 
ความสวยงามมากกว่าประโยชน์ 
 

ใครโง่กว่ากัน 
ชายสองคนพ่ีน้องคนพ่ีชื่อด าเป็นคนขยันท ามาหากินใช้จ่ายประหยัดมีเงินเหลือเก็บอยู่บ้าง 

คนน้องชื่อแดงเป็นคนเกียจคร้านไม่เอาใจใส่ท างานใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่มีเงินเก็บคอยเบียดเบียนนาย 
ด าผู้พี่ยิ่งไปกว่านั้นถ้านายด าเผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องถูกนายแดงขโมยเงินเสมอไม่ว่านายด าจะซุก 
ซ่อนเงินไว้ตรงไหน  

อยู่มาวันหนึ่งนายด าต้องออกไปท าธุระนอกบ้านเกรงว่านายแดงจะมาขโมยเงินที่มีอยู่หนึ่ง 
พันบาทไป จึงคิดหาที่ซ่อนเงิน ในที่สุดก็ตัดสินใจขุดหลุมเอาเงินห่อกระดาษใส่ลงก้นหลุมเอาดินกลบ 
และดูความเรียบร้อยดูไปดูมานายด าก็คิดว่า "นี่ถ้านายแดงมาเห็นรอยเรากลบหลุมไว้อย่างนี้คงต้องรู้ 
ว่าเราฝังเงินเอาไว้แน่ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราเขียนป้ายมาปักไว้ที่หลุมนี้ว่า เงินหนึ่งพันบาทของนาย 
ดาไม่ได้อยู่ในหลุมนี้นายแดงก็คงจะไม่สงสัยเป็นแน่” คิดแล้วนายด าก็จัดการเขียนป้ายมาปักไว้ที่ 
หลุมแล้วก็แต่งตัวออกจากบ้านไป 

ฝ้ายนายแดงหลังจากเที่ยวเตร็ดเตร่อยู่หลายวันจนเงินหมดจึงกลับบ้านไม่พบพ่ีชาย จึงได ้
โอกาสเหมาะเที่ยวค้นหาเงินเชื่อว่าพ่ีชายจะต้องซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งแน่ค้นหาบนบ้านอยู่นานก็ไม่ 
พบจึงเดินลงจากเรือนไปค้นตามหลังบ้านก็พบป้ายหนึ่งเขียนไว้ว่า "เงินหนึ่งพันบาทของนายด า 
ไม่ได้อยู่ในหลุมนี้" เมื่อนายแดงอ่านป้ายดูแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเมื่อไม่มีเงินแล้วจะเขียนป้ายบอก 
ไว้ท าไม จึงลงมือขุดดูก็พบเงินที่ซ่อนไว้เมื่อได้เงินมาแล้วนายแดงเกิดนึกข้ึนได้ว่าถ้าพ่ีชายกลับมา 
เห็นเงินในหลุมหายไปก็คงโทษเราแน่อย่ากระนั้นเลยเราเขียนป้ายปักไว้ดีกว่าเมื่อพ่ีชายมาเห็นจะได้ 
คิดว่าเราไม่ได้เอาไปคิดดังนั้นแล้วนายแดงก็จัดการเขียนป้ายมาปักไว้ที่หลุมว่า "เงินหนึ่งพันบาท 
ในหลุมนี้นายแดงไม่ได้เอาไป"     ที่มา http://www.everykid.com 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนโง่ท าสิ่งใดก็ไร้ผล 



 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 4 การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 การส ารวจและเยือนสถานที่ในท้องถิ่น          เวลา 2 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
     ส2.2ป2/1 อธิบายความสัมพันธ์ของตนเดองและสมาชิกในครอบครัวในฐานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

2.1 ศึกษาแหล่งเรียนท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน    

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 ลูกเสือสามารถเขียนรายงานการส ารวจและการเยือนสถานที่ในท้องถิ่นท่ีน่าสนใจได้ 
     3.3 ลูกเสือบอกความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนเช่น การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 
4. เนื้อหา 
     4.1 การส ารวจและการเยือนสถานที่ในท้องถิ่น 
     4.2 ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชนเช่น การช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน 
5. สื่อการเรียนรู้ 
     5.1 แผนภูมิเพลง 
     5.2 ใบความรู้ 
     5.3 แบบรายงานการส ารวจ 
     5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6. กิจกรรม 
     6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    (1) ให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์จากการที่เคยไปส ารวจและเยือนสถานที่ต่างๆ 
    (2) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเกี่ยวกับวิธีการส ารวจและเยือนสถานที่ในท้องถิ่น 
    (3) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือดูแบบรายงานการส ารวจและอธิบายวิธีเขียนรายงาน 
    (4) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเลือกสถานที่ที่จะไปส ารวจบริเวณใกล้โรงเรียน เช่น วัด 

ศูนย์แพทย์ประจ าต าบล โรงพยาบาล ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล/จังหวัด 
ศาลเจ้า มัสยิด ฯลฯ 

   (5) ให้ลูกเสือวางแผนเพ่ือเดินทางส ารวจในครั้งต่อไป 
       4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
        5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)      
     6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
         1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
         2) เพลงหรือเกม 



         3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้, 
   (1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาสอบถามความพร้อมในการเดินทางส ารวจ 
   (2) ผู้ก ากับลูกเสือหรือลูกเสือรุ่นพี่พาลูกเสือออกเดินทางส ารวจสถานที่ท่ีวางแผนไว้ 
   (3) ลูกเสือกลับมาถึงโรงเรียน แล้วเขียนรายงานและน าเสนอในกอง 
   (4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป 

      4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
      5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
7.การประเมินผล 
      7.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
      7.2 ตรวจรายงานการส ารวจ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 
เพลง 

ระบานางช้าง 
นางช้างตัวหนึ่ง        ออกไปเที่ยวเดิน       บนใยแมงมุม 

เล่นจนเพลิดเพลิน        มันเห็นเป็นการ         สนุกเหลือใจ 
มันจึงร้องเรียกให้          นางช้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมา 

นางช้างสองตัว................. 
นางช้างสามตัว................ 
นางช้างหลายตัว............... 

 
ควาย 

ควาย       ควาย      ควาย      เราแลเห็นควายอยู่ในทุ่งนา 
อาหารของมันคือหญ้า         (ซ้ า)         เราไว้ไถนาปลูกข้าวให้เรากิน 

 
ใบความรู ้

 
การส ารวจและการเยือนสถานที่ 

การอาศัยอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ทุกคนจ าเป็นต้องรู้จักท้องถิ่นของตนเอง และสังเกตเห็น 
คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นได้ โดยเฉพาะสถานที่ส าคัญต่างๆ ซึ่งจะใช้บริการ ทุกคนจ าเป็นต้องรู้จักการ 
ส ารวจและการเยือนสถานที่เหล่านั้น เพ่ือที่จะได้ใช้บริการนั้นได้ถูกต้อง และสามารถแนะน าผู้อ่ืนให้ 
ใช้บริการได้ดีด้วย 

การส ารวจ หมายถึง การค้นหาหรือค้นพบ คือสิ่งที่ยังไม่พบก็ต้องพยายามค้นหา 
ให้พบเมื่อพบแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจ โดยรวบรวมเป็นรายละเอียดเพ่ือประโยชน์ในการใช้บริการ 
ต่อไป 

การเยือน หมายถึง การเยี่ยม คือ เมื่อเราค้นหาหรือค้นพบสิ่งใดแล้วเรา 
จ าเป็นต้องศึกษาและเก็บรายละเอียดต่างๆ การเก็บรายละเอียดจ าเป็นที่จะต้องพบเห็นกับสิ่ง 
เหล่านั้น หากเป็นสถานที่เราก็ต้องออกไปเยือนหรือเยี่ยมสถานที่เพ่ือหารายละเอียด 
 
วิธีการส ารวจและการเยือนสถานที่ 

สิ่งที่ควรค านึงถึงในการออกส ารวจและเยือนสถานที่ คือ 
1. เดินทางกี่คน ใช้เวลากี่วัน ระยะทางเท่าไร มีการพักค้างคืนหรือไม่ จะเตรียม 



สิ่งของเครื่องใช้จ าเป็นและอาหารอย่างไร 
2.มีแผนที่สังเขป เช่น ระบุสถานที่ ทางเดินเท้า ทางน้ า ทางรถ ระยะทางห่างจากจุด 

ก าหนดให้ 
3. ก าหนดหัวข้อที่ต้องการทราบ เช่น ชื่อสถานที่ ความส าคัญของสถานที่ท่ี 

รับผิดชอบ รายละเอียดในการติดต่อขอใช้บริการ หากมีหมายเลขโทรศัพท์ก็ควรบันทึกไว้ด้วย 
ควรสังเกต จ าลักษณะ สถานที่และหนทางที่ผ่าน 

เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว ในขณะเดินทางไปยังสถานที่นั้นก็จะต้องค านึงถึงเรื่องต่อไปนี้ 
1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทาง เช่น การใช้เสียง การก าจัดขยะมูลฝอย 

การดับไฟ และการก าจัดเถ้าถ่าน การเก็บเศษอาหาร การจัดที่พัก และการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
2. ความรอบคอบในการเดินทาง เช่น การระวังอันตรายในการเดินทางทั้งทางถนน 

ทางเกวียน ทางเรือ ทางเดินเท้า การปฏิบัติตามกฎจราจร การระวังอันตรายจากสัตว์ร้าย และ 
แมลง เช่น สุนัข แตน ต่อ และสัตว์อ่ืนๆ และพืชที่อาจเป็นอันตรายแก่ร่างกาย เช่น หมามุ่ย 
ต าแย เป็นต้น 

3. ปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนต้องบันทึก สังเกต จ า ลักษณะสถานที่ โดยการ 
สอบถามรายละเอียดจากผู้รู้หรือผู้เป็นเจ้าของสถานที่ 

การรายงานผลส ารวจการเยือนสถานที่ ควรประกอบด้วยรายละเอียดและหัวข้อ 
ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อสถานที่ 
2. ตรอก/ถนน ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด 
3. ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
4. รายละเอียดลักษณะสถานที่ ให้บอกรายละเอียดว่าเป็นที่ท า อะไร เช่น 

สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น อาคาร ส านักงาน แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ โบราณสถาน 
5. ความส าคัญของสถานที่ ให้บอกรายละเอียดว่า ส าคัญอย่างไร ให้บริการ 

อะไรบ้าง 
6. ประวัติพื้นบ้าน เช่น นิทาน ต านาน เพลงพื้นบ้านที่เก่ียวข้องกับสถานที่นั้นๆ 

หรือเล่าด้วยจะดีมาก 
7. อยู่ห่างจากจุดก าหนด อาจเป็นบ้านหรือกองลูกเสือ โดยบอกรายละเอียด เช่น 

ระยะทางอยู่ทางทิศใด การเดินทางโดยประมาณ 
8. เสร็จแล้วลงชื่อผู้เสนอรายงาน และวัน เดือน ปี ที่รายงานด้วย 

 
 

สถานที่ท่ีควรส ารวจและการเยือนสถานที่ 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้บริการของสถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ หรือบริเวณ 

ใกล้เคียงได้อย่างถูกต้องควรจะมีการส ารวจและการเยือนสถานที่ดังต่อไปนี้ 
1. สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น วัด มัสยิด คริสตจักร ศาลเจ้า ฯลฯ 
2. สถานที่ราชการ เช่น ที่ท าการสภาต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง การประปา การไฟฟ้า ไปรษณีย์ โทรศัพท์ สถานี 
รถไฟ โรงเรียน อ าเภอ เทศบาล ศาล เรือนจ า ศาลากลาง ฯลฯ 

3. สถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 
สถานที่ท่องเที่ยว 

4. สถานที่บริการอื่นๆ เช่น ท่าเรือ สถานที่จอดรถโดยสาร ท่าอากาศยาน 



5. ที่พักอาศัยบุคคลส าคัญของท้องถิ่น เช่น บ้านพักก านัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพัก 
แพทย์ประจ าต าบล นายอ าเภอ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

ตัวอย่าง : แบบรายงานการส ารวจและการเยือนสถานที่ 
 

ชื่อสถานที่...............................................................ตั้งอยู่ที่ ตรอก/ถนน...................................................... 
ต าบล....................................................อ าเภอ..............................................จังหวัด...................................... 
ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่...............................................................โทรศัพท์.................................................... 
ลักษณะของสถานที่......................................................................................................................... 
การเดินทางจากจุดที่ก าหนดให้ระยะทาง......................กิโลเมตร อยู่ทางทิศ................................... 
เดินทางโดย.................................................ใช้เวลาเดินทางประมาณ..............ชั่วโมง...........................นาที 
สถานที่หรือสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงก่อนถึง.............................................................................................................  
ความส าคัญของสถานที่ รายละเอียดในการให้บริการทางใดบ้าง 
............................................................................................................................. ............................................. 
.................................................................................... ......................................................................................  
ลงชื่อ.........................ผู้รายงาน 

วันที่.......เดือน............พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
หมู่บ้านแสนสุข 

         น.ส.อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน ผู้แต่ง 
หมู่บ้านแสนสุข เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบทแห่งหนึ่ง คนในหมู่บ้านจะรักใคร่กลมเกลียวกัน 

เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หมูตุ๋น อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขกับพ่อแม่ บ้าน 
ของหมูตุ๋นอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนและวัด หมูตุ๋นมักจะตามพ่อแม่ไปท าบุญที่วัดอยู่เสมอๆ 

วันหนึ่ง คุณครูได้ให้หมูตุ๋นเล่าถึงสถานท่ีต่างๆในหมู่บ้านแสนสุขท่ีหมูตุ๋นชอบ และ 
ประทับใจ หมูตุ๋นเล่าให้เพ่ือนๆฟังว่า “หมูตุ๋นชอบวัด เพราะวัดบ้านแสนสุขมีโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ตาล 
จ านวน 3,000 ต้น แกะสลักสวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดนี้เป็นประจ าครับ” จากนั้นหมู 
ตุ๋นก็บอกว่า หมูตุ๋นประทับใจคุณหมอที่โรงพยาบาลชุมชน ในหมู่บ้านที่แสนใจดี โรงพยาบาลชุมชน 
เป็นที่ส าหรับรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเจ็บป่วยมากๆ ต้องส่งไปโรงพยาบาล 
ประจ าอ าเภอ หรือโรงพยาบาลประจ าจังหวัด เพราะมเีครื่องมือแพทย์ครบ นอกจากนั้นหมูตุ๋นยังเล่า 
ถึงศูนย์จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท าจากกล้วย เช่น กระเป๋าที่ท า 



จากกาบกล้วย กล้วยฉาบ กล้วยอบ เพราะทุกบ้านจะปลูกกล้วยกัน หมูตุ๋นเคยช่วยแม่น ากล้วยฉาบ 
ไปขายด้วย หมูตุ๋นเล่าด้วยความภาคภูมิใจในหมู่บ้านแสนสุขของตน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การให้ความสนใจสิ่งรอบตัวหรือใกล้ตัวเป็นสิ่งที่ดี 
 

ความประทับใจ 
 

       น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 
ทับทิมเป็นเด็กในหมู่บ้านที่มีโอกาสได้เรียนต่อในวิทยาลัยเกษตรกรรมในตัวเมือง เพราะ 

ทับทิมมีความประทับใจในชุมชนที่อาศัยอยู่ ตอนเป็นนักเรียนประถมศึกษา ทับทิมไม่มีอาหาร 
รับประทานมากนัก มีผักท่ีรับประทานโดยเก็บจากข้างรั้วบ้านเพียง 2 อย่าง คือ ผักกระถิน และผัก 
ต าลึง จึงไปปรึกษาคุณครูว่า จะท าอย่างไรดี จึงจะได้รับประทานผักชนิดอ่ืนๆ บ้าง คุณครูแนะน าให้ไปดู 
การปลูกผักของลุงบุญมีในหมู่บ้านใกล้ๆ ทับทิมเห็นสวนผักลุงบุญมี มีผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด ผักชี 
ผักบุ้งและคะน้า เป็นต้น ทับทิมจึงมีแรงบันดาลใจอยากปลูกผักให้งามๆ แบบนี้บ้าง จึงตั้งใจเรียนสูงๆ 
เพ่ือจะได้หาทางปลูกผักให้งามกว่าสวนลุงบุญมี 

เวลาผ่านไป ทับทิมมีโอกาสได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและได้ศึกษาวิธีปลูกผัก ผลไม ้
ตามท่ีต้องการ ปัจจุบันทับทิมเป็นเจ้าของสวนผักที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความประทับใจในชุมชน มีผลให้คนที่สนใจมีอาชีพดีๆ ได ้
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 5 การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 มาเพาะถั่วงอกกันเถอะ                       เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
     ง1.1 ป2/3 ท างานเพ่ือช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

2.1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน    

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 ลูกเสือสามารถเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์พืชอย่างอ่ืนที่งอกง่ายได้ 
     3.2 ลูกเสือบอกการใช้เครื่องและวัสดุอุปกรณ์และเครื่องให้เหมาะสมกับการท างานช่วยให้ประหยัดและปลอดภัยเช่น 

-การเพาะเมล็ด 
-การดูแลแปลงเพาะกล้า 
-การท าของเล่น 



-การประดิษฐิ์ของใช้ส่วนตัว 
     3.3 ลูกเสือบอกความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัยของการท างาน 
4. เนื้อหา 
     4.1 การเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์พืชอย่างอ่ืนที่งอกง่าย 
     4.2 การใช้เครื่องและวัสดุอุปกรณ์และเครื่องให้เหมาะสมกับการท างานช่วยให้ประหยัดและปลอดภัยเช่น 

-การเพาะเมล็ด 
-การดูแลแปลงเพาะกล้า 
-การท าของเล่น 
-การประดิษฐิ์ของใช้ส่วนตัว 

     4.3 ความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัยของการท างาน 
5. สื่อการเรียนรู้ 
     5.1 แผนภูมิเพลง 
     5.2 เมล็ดพันธุ์พืช 
     5.3 ภาชนะท่ีใช้เพาะเมล็ด เช่น กระถาง กระป้อง ถุงพลาสติก กระบะ ฯลฯ 
     5.4 ดินทราย 
     5.5 ใบความรู้ 
     5.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
6.กิจกรรม 
     6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     6.2 เพลงหรือเกม 
     6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่งอกง่ายเช่น ถั่วงอก ผักบุ้งฯลฯ 
2) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสืออภิปรายถึงวิธีเพาะพันธุ์เมล็ดถั่วงอกหรืออ่ืนๆ ที่เตรียมมา 

พร้อมวิธีจดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชนั้นๆ 
3) ลูกเสือปฏิบัติการเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์พืชอ่ืนที่เตรียมมา 
4) ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายส่งบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดพืช 

     6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 
7.การประเมินผล 
     7.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
     7.2 ตรวจผลการบันทึกการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืช 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 9 
เพลง 

ในหมู่ลูกเสือ 
ในหมู่ลูกเสือ                   เมื่อเรามาร่วมอยู่ 

ต่างคนต่างรู้กันดี                   ว่าหน้าที่ทุกอย่าง 
ต้องช่วยกันท า                     ท าไม่เว้นว่าง 

งานทุกอย่าง           งานทุกอย่าง             จะเสร็จอย่างง่ายดาย 
 



ใบความรู ้
การเพาะถั่วงอกหรือเมล็ดพันธุ์ที่งอกง่าย 

วิธีการเพาะ 
1. น ากระถาง กระป้อง ถังพลาสติก หรือ กระบะ ใส่ทรายเล็กน้อย ปูด้วยกระดาษซับหรือ 

ส าลี 
2. โรยถั่วเขียวหรือเมล็ดผัก พรมน้ าให้ชื้น แต่ไม่แฉะหรือไม่แห้งจนเกินไป 
3. วางไว้ในที่มีแสงสว่างและคอยสังเกตความเจริญเติบโตแล้วบันทึกไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
มาปลูกผักกันเถอะ 

                   น.ส.อุทัยวรรณ  ชิดสูงเนินผู้แต่ง 
ในชั่วโมงเรียนวิชาเกษตร คุณครูสอนขั้นตอนการปลูกผักให้กับนักเรียน จากนั้นก็แบ่งกลุ่ม 

ให้นักเรียนลงมือท า บางกลุ่มปลูกผักกาด บางกลุ่มปลูกผักคะน้า บางกลุ่มปลูกต้นหอม ส่วนนิดกับ 
น้อยได้รับมอบหมายให้ปลูกผักบุ้ง ทั้งสองลงมือขุดดิน ยกแปลง ท าร่องเป็นแนวยาวอย่างสวยงาม 
รองพ้ืนด้วยปุ๋ยคอก แล้วน าเมล็ดมาโรย และรดน้ าจนชุ่ม เมื่อครูมาตรวจ ก็ชมว่าทุกคนท าได้ดี 
ถูกต้องตามขั้นตอน แล้วก าชับให้รดน้ าทุกเช้าเย็น และหมั่นพรวนดินอยู่เสมอ วันรุ่งขึ้นฝนตก นิดกับ 
น้อยไปดูแปลงผัก เห็นชุ่มดี ทั้งคู่ดีใจที่ไม่ต้องรดน้ า 

วันต่อมานิดห่วงเล่นที่สนามเด็กเล่น ไม่ไปดูแปลงผัก คงมีแต่น้อยที่ไปตักน้ ามารดแปลงผัก 
ของตน ก่อนไปเล่นกับเพ่ือน หลายวันผ่านไป นิดก็ยังไม่ไปดูแลแปลงผักจนดินแห้ง เมื่อคุณครูมา 
ตรวจดู เห็นผักบุ้งของน้อยเติบโตขึ้นอย่างสวยงาม ส่วนผักบุ้งของนิดแคระแกรน เห็นผลของการ 
เพิกเฉยไม่ใส่ใจดูแลแปลงผักของตน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การปลูกต้นไม้ต้องเอาใจใส่ดูแลรดน้ า อย่าปล่อยตามยถากรรม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 

หน่วยที่ 5 การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่  10  อาหารสัตว์เลี้ยง                      เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
     ว 1.3ป.2/1  เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต จากข้อมูลที่รวบรวมได้ 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

2.1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน    

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 ลูกเสือสามารถบอกชนิดของอาหารที่พึงให้แก่สัตว์เลี้ยงได้ 
     3.2 ลูกเสือบอกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจ เจริญเติบโต 
ขับถ่าย เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกที่มี ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะ
ดังกล่าว          
4. เนื้อหา 
     4.1 ชนิดอาหารที่พึงให้แก่สัตว์เลี้ยง 
     4.2 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตต้องการอาหาร มีการหายใจ เจริญเติบโต ขับถ่าย 
เคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้า และสืบพันธุ์ได้ลูกท่ีมี ลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ส่วนสิง่ไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว               
5. สือ่การเรียนรู้ 
     5.1 แผนภูมิเพลง 
     5.2 เกม 
     5.3 ใบงาน 
     5.4 ใบความรู้ 
     5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6. กิจกรรม 
     6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
     6.2 เพลงหรือเกม 
     6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเรื่องสัตว์เลี้ยง และอาหารที่สัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดควรกิน 



2) ผู้ก ากับลูกเสือให้แต่ละหมู่จับฉลากชื่อสัตว์ เช่น สุนัข หมู ไก่ แมว นก ปลา วัว ควาย 
แพะฯลฯ 

3) ผู้ก ากับลูกเสือมอบใบงานให้ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันอภิปรายว่าสัตว์ที่หมู่จับฉลากได้ 
กินอะไร เป็นอาหารได้บ้าง แล้วน าเสนอท่ีประชุม 

4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป 
     6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
     6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก)      
7.การประเมินผล 
     7.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
     7.2 สังเกตการอภิปรายและตรวจผลงานหมู่ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 10 
เพลง 

ไก่ที่ฉันเลี้ยง 
ไก่ท่ีฉันเลี้ยง     มันเป็นเพื่อนของฉัน 

มันขันให้ฉันฟัง     เอ้กเอ้กเอ้ก    ไก่เอย 
เกม 

สัตว์เลี้ยง 
วิธีเล่น ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลม ให้ลูกเสือช่วยกันเลือกสัตว์เลี้ยงมา 5 

ชนิด แล้วปฏิบัติตามค าสั่งผู้ก ากับลูกเสือซึ่งยืนอยู่ตรงกลางวงกลม ดังนี้ 
ถ้าพูดชื่อ “แมว” ให้เคลื่อนตัวไปทางขวา 1 ก้าว 
ถ้าพูดชื่อ “หมา” ให้เคลื่อนตัวไปทางซ้าย 1 ก้าว 
ถ้าพูดชื่อ “ไก่” ให้กระโดดไปข้างหน้า 1 ก้าว 
ถ้าพูดชื่อ “เป็ด” ให้กระโดดถอยหลัง 1 ก้าว 
ถ้าพูดชื่อ “วัว” ให้ยืนอยู่กับที่ 

หมายเหตุ ชื่อสัตว์เลี้ยงให้เปลี่ยนได้ตามที่ลูกเสือร่วมกันคิด 
การตัดสิน ใครท าผิดค าสั่งต้องออกจากการเล่นเกม มาช่วยผู้ก ากับลูกเสือดูเพ่ือนๆ เล่น 

ต่อไป 
 

ใบความรู ้
 

อาหารของสัตว์เลี้ยง 
การเลี้ยงสัตว์ ลูกเสือจ าเป็นต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงของตน ดังนั้น ลูกเสือควรรู้จักชนิดของ 

อาหารที่จะให้กับสัตว์แต่ละชนิด ซึ่งต้องเป็นอาหารที่จ าเป็นและมีประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงนั้นๆ เช่น 
ข้าว ร า กล้วย พริก ถั่วเขียว อ้อย ถั่วฝักยาว หญ้า และพืช ผลไม้ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ใน 
ปัจจุบันนิยมให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดอีกด้วย ซึ่งต้องเลือกซ้ือตามชนิดของสัตว์เลี้ยงนั้นๆ 

 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

อ๋อมแอ๋มรักสัตว์ 
                  น.ส.อุทัยวรรณ ชิดสูงเนินผู้แต่ง 

อ๋อมแอ๋ม เลี้ยงแมวและหมาไว้ในบ้าน ทุกวันอ๋อมแอ๋มต้องดูแลสัตว์เหล่านี้ก่อนอ๋อมแอ๋มไป 



โรงเรียน เจ้าด่างเป็นหมาท่ีอ๋อมแอ๋มต้องดูแลก่อนอ๋อมแอ๋มไปโรงเรียน เจ้าด่างเป็นหมาท่ีอ๋อมแอ๋ม 
เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆ ตอนยังเล็กอ๋อมแอ๋มจะให้นมก่อน เมื่อเจ้าด่างโตขึ้น จึงให้เจ้าด่างกินอาหารเม็ดที่ 
มีขายตามท้องตลาด บางวันก็ให้เจ้าด่างกินข้าวคลุกกับเศษอาหารที่เหลือจากท่ีอ๋อมแอ๋มกิน อ๋อม 
แอ๋มจะเลือกอาหารที่มีกระดูกไม่แข็งมาก เพราะถ้ากระดูกแข็งอาจเข้าไปแทงกระเพาะเจ้าด่างได้ 
ส่วนเจ้าหมีพูแมวตัวน้อย อ๋อมแอ๋มเลี้ยงด้วยข้าวคลุกกับปลาทูตัวเล็กๆ ถ้าวันไหนอ๋อมแอ๋มต้องไปบ้าน 
คุณยาย อ๋อมแอ๋มก็จะเอาอาหารเม็ดใส่กระบะไว้ให้เจ้าหมีพูกิน และไม่ลืมเอาขันน้ ามาวางไว้ใกล้ๆให้ 
เจ้าหมีพูกินด้วย อ๋อมแอ๋มเลี้ยงแมวไว้ในบ้าน เวลาแมวเยี่ยวหรือถ่ายอุจจาระ ต้องหากระบะทราย 
แมวมาวางไว้ให้ พอเจ้าหมีพูถ่ายเสร็จก็จะกลบทุกครั้งและตักไปทิ้งได้ 

เจ้าด่างและเจ้าหมีพู ดูมีความสุขและอ้วนท้วนแข็งแรง เพราะอ๋อมแอ๋มเอาใจใส่ให้อาหารเอง 
ไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่ อ๋อมแอ๋มรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  เมื่อเลี้ยงสัตว์ก็ต้องดูแลให้อาหาร ไม่ปล่อยให้สัตว์หากินเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 



หน่วยที่ 6 ความปลอดภัย  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 ความปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้ า    เวลา 1 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 พ5.1 ป.2/1 ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนทางน้ าและทางบก 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมการเรียนว่ายน้ า 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1 ลูกเสือบอกสาเหตุของอุบัติภัยทางน้ า 

 3.2 ลูกเสือบอกวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ าได้  

4. เนื้อหา 

 วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทางน้ า  

5. สื่อการเรียนรู้ 

 3.1 แผนภูมิเพลง  

 3.2 ใบความรู้ เรื่อง ภัยอันตรายทางน้ า และการป้องกัน 

 3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

6. กิจกรรม 

 4.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

 4.2 เพลงหรือเกม  

 4.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

  1) ตั้งค าถามให้ลูกเสือช่วยกันตอบ และผู้ก ากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติม 

     (1) ลูกเสือรู้ไหมว่า ในประเทศไทยเรามีเด็ก ๆ เสียชีวิตจากการจมน้ า เฉลี่ยวันละกี่คน (เฉลยวันละ 4 – 6 
คนปีละกว่า 1,200 คน ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้วันเสาร์แรกของ เดือนมีนาคมเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็ก
จมน้ าของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป) 

     (2) ท าไมเด็กเหล่านั้น จึงจมน้ า เสียชีวิต (ว่ายน้ าไม่เป็น ไม่รู้จักวิธีดูแลและป้องกันภัยอันตรายทางน้ า) 

  2) ผู้ก ากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือช่วยกันคิดว่า สถานที่หรือการกระท าที่เสี่ยงต่อภัยอันตราย ทางน้ าใกล้ ๆ ตัวเรา 
มีอะไรบ้างแล้วส่งตัวแทนรายงาน 

  3) รวมกอง ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานผู้ก ากับลูกเสือช่วยสรุปและเพ่ิมเติม 

  4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันเสนอวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทางน้ า ที่สรุปได้ในข้อ (4) 

  5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปแนวคิดท่ีได้ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)  

7. การประเมินผล 

 5.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม  



 5.2 สังเกตจากการตอบค าถามวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 11 

เพลง 

จงเตรียมตัว 

จงเตรียมตัวเอาไว้ อย่าให้ใจเลื่อนลอย เรามิควรจะปล่อยให้ใจเราลอยเลอะเลือน 

  (นับ 1 2 3 4 5 6 7)  

ท่าประกอบ - ยืนเป็นวงกลมจับกันจะท าวงเดียวหรือ 2 วงก็ได้  

1. จงเตรียมตัวเอาไว้ อย่าให้ใจเลื่อนลอย   ทั้ง 2 วง เดินเข้าหาศูนย์กลาง 7 ก้าว  

2. เรามิควรจะปล่อยให้ใจเราลอยเลอะเลือน  ทั้ง 2 วง เดินถอยหลังออกมาจากศูนย์กลาง 7 ก้าว  

3. 1 2 3 4 5 6 7    วงในท าขวาหัน, วงนอกท าซ้ายหัน แล้วเดินปรบ  

      มือพร้อมกับนับ 1 2 3 4 5 6 7 แล้วหันเข้าหาวง 

      จับมือกันเริ่มต้นใหม่  

หมายเหตุ  - การนับ อาจจะเปลี่ยนจากการนับภาษาไทยเป็นภาษาจีน อังกฤษ ฯลฯ ก็ได้ 

ใบความรู้ 

ภัยอันตรายทางน้ า และการป้องกัน  

ภัยอันตรายทางน้ า 

 สถานที่หรือการกระท าที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายทางน้ าใกล้ ๆ ตัวเรา เช่น ภายในบ้านพักได้แก่ จมน้ าในถังสี กะละมังซัก
ผ้า โอ่งน้ า รอบๆ บริเวณบ้าน ได้แก่ แอ่งน้ าใต้ถุนบ้าน แหล่งน้ าในชุมชน ฝาท่อระบายน้ าช ารุดหรือไม่ได้ปิด ขุดบ่อเพ่ือท าการ



ก่อสร้าง คนัคอนกรีต ขอบรางระบายน้ าใน ชุมชนการเดินทางและท่องเที่ยวได้แก่ การเดินทางทางเรือการท ากิจกรรมทางน้ า
ต่างๆได้แก่ตกปลา พายเรือ ด าน้ า เป็นต้น ภาวะน้ าท่วม (อุทกภัย) และน้ าป่าไหลหลากเวลาฝนตกหนัก การป้องกัน 

 1. ไม่เล่น หรือ หยอกล้อกันในบริเวณท่ีมีแหล่งน้ าที่อาจท าให้พลัดตกลงไปได้ ทั้งแหล่งน้ าในบ้าน และนอกบ้าน 

 2. ไม่ลงเล่นน้ า ตามแหล่งน้ าต่าง ๆ โดยที่ว่ายน้ าไม่เป็น และไม่มีผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ 

 3. ควรฝึกว่ายน้ าให้คล่องรวมทั้งการฝึกเอาชีวิตรอดในน้ า เช่น การลอยตัวในน้ าท่าต่าง ๆ การลอยตัวเคลื่อนที่ และ
การเคลื่อนที่ไปในน้ าด้วยท่าคว่ าตัว และหงายตัว 

 4. ไม่ลงช่วยเหลือคนจมน้ าโดยที่ตนเองว่ายน้ าไม่คล่อง และไม่เคยฝึกการช่วยเหลือคนตกน้ าอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มาก่อน เพราะแม้ว่ายน้ าเป็น แต่ถ้าช่วยคนตกน้ าไม่เป็น ก็อาจถูกคนตกน้ า กอดรัดจมน้ าทั้งคู่ได้ ควรช่วยเหลือโดย 

  4.1 ร้องเรียกดัง ๆ ให้คนอ่ืน ๆ หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงมาช่วย 

  4.2 การโยนอุปกรณ์ท่ีช่วยให้ลอยตัวได้ เช่น ขวดน้ าพลาสติกขนาดใหญ่ที่ปิดฝาแน่น ห่วงยาง ลม กระดาน
ลอยตัว เป็นต้น 

  4.3 การยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ าจับแล้วช่วยดึงเข้ามา แต่ถ้าไม่แข็งแรงพอ อาจตกลงไปอีกคนหนึ่ง ได้ 

 5. ในการเดินทางทางน้ าควรให้เรือเทียบท่าสนิทก่อนจึงค่อยขึ้น/ลงเรือ และไม่แก่งแย่ง เบียดเสียดขณะขึ้น/ลงเรือ 
รวมทั้งเลือกนั่งในที่ปลอดภัย ไม่นั่งห้อยเท้าหรือยื่นแขนขาออกนอกล าเรือ และไม่ชะโงกวักน้ าเล่น เพราะอาจพลัดตกลงไปได้ 
สิ่งส าคัญควรส ารวจดูต าแหน่งเสื้อชูชีพ และ อุปกรณ์ลอยตัวประจ าเรือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้น ามาช่วยชีวิตได้ 

 6. การท ากิจกรรมทางน้ าต่าง ๆ เช่นตกปลา ด าน้ า พายเรือ ต้องม่ันใจว่าได้เรียนรู้และฝึกฝน ทักษะการว่ายน้ า และด า
น้ าจนคล่อง 

 7. เมื่อเกิดอุทกภัย ต้องประเมินดูอันตรายที่อาจเกิดข้ึน เช่น น้ าท่วมบ้าน อาจท าให้เกิด ไฟฟ้ารั่วลงสู่น้ าและเป็น
อันตรายต่อผู้ที่ยืนแช่น้ าในต าแหน่งใกล้เคียงได้ สัตว์ร้ายที่อาจมากับน้ า ได้แก่ งู จระเข้ที่หลุดจากฟาร์มเลี้ยง แมลงมีพิษท่ีหนีน้ า
ขึ้นมาอยู่ในบ้าน เป็นต้น บางแห่งน้ าอาจท่วม สูงมากจนต้องรีบอพยพ เป็นต้น 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

แม่น้ ากับทะเล 

 ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว แม่น้ าหลายสายต่างเข้าร่วมประชุมกันเพ่ือจะไม่ยอมไหลลงสู่ทะเล และแม่น้ าสายหนึ่งได้บอก
เหตุผลให้ทะเลฟังว่า 

 “การที่พวกข้าซึ่งเป็นน้ าจืดสนิทและใสสะอาด ไหลลงไปสู่พวกเจ้าแล้วกลับกลายเป็นน้ าเค็ม จนมนุษย์ใช้บริโภคไม่ได้ 
พวกข้าจึงจะไม่ไหลไปหาพวกเจ้าอีก” 

 น้ าทะเลจึงตอบว่า “ถ้าเช่นนั้นต่อไปนี้พวกเจ้าจงล้นฝั่ง แล้วเอ่อทันขึ้นไปท่วมไร่นาให้มนุษย์ เขาเดือดร้อน อย่าไหลมา
รวมกับข้าอีกเลย” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดมักร้องทุกข์และโวยวายเสียงดังมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยที่ 6 ความปลอดภัย  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 นาทีวิกฤต      เวลา 1 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ท3.1 ป.2/3 บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียน    
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ลูกเสือสามารถตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม  

4. เนื้อหา 

 ทักษะการตัดสินใจ  

5. สื่อการเรียนรู้ 

 แผนภูมิเพลง  

6. กิจกรรม 

 6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

 6.2 เพลงหรือเกม  

 6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถามว่า “จะท าอย่างไรถ้าคนแปลกหน้ามาขอความช่วยเหลือ เช่น ขอให้เอาสิ่งของไป
ส่งให้แก่บุคคลที่ลูกเสือรู้จัก หรือขอให้ลูกเสือไปกับเขาโดยล าพังเพ่ือพาไปส่งยัง สถานที่ที่ลูกเสือรู้จัก” 

  2) แบ่งลูกเสือออกเป็น 2 กลุ่ม เท่า ๆ กัน สมมุติให้กลุ่มที่ 1 เลือกว่าจะไปส่ง และกลุ่มท่ี 2 เลือกที่จะไม่ไป
ส่ง ให้แต่ละกลุ่มคิดว่าทางเลือกของกลุ่มมีข้อดี และข้อเสียอย่างไร 

  3) ผู้ก ากับลูกเสือถามให้รายงานที่ละกลุ่ม  

  4) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายดังนี้ 

   1) ให้ลูกเสือเปรียบเทียบว่า ทางเลือกใดที่มีข้อดีมากกว่าและมีข้อเสียน้อยกว่า  

   2) สรุปว่าลูกเสือจะเลือกการไปส่ง หรือไม่ไปส่ง 

   3) ถ้าไม่ไปส่งลูกเสือจะมีวิธีออกจากเหตุการณ์อย่างไร 

  5) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปขั้นตอนการตัดสินใจ (1. ระบุทางเลือกท่ีมีอยู่ 2. วิเคราะห์ข้อดี และ ข้อเสียของแต่ละ
ทางเลือก 3. ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีข้อดีมากกว่าและข้อเสียน้อยกว่า 4. ปฏิบัติ ตามทางเลือกท่ีเลือก) ข้อคิดที่ได้ และการ
น าไปใช้ 

 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)  

7. การประเมินผล 

 7.1 สังเกตการร่วมกิจกรรม การแสดงออก 



 7.2 สังเกตการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 

 คือ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 12 

เกม 

ลิงชิงหลัก (น้ าขึ้นน้ าลง) 

 วิธีเล่น 

 เกมนี้ต้องมีจ านวนผู้เล่นอย่างน้อย 3 คน ผู้เล่นคนหนึ่ง สมมุติว่าเป็น "ลิงหลักลอย" ไม่มีหลักจับ อีก 2 คนเป็นลิงจับ
หลัก ผู้เป็นลิงหลักลอยต้องพยายามแย่งหลักในขณะที่ผู้เล่น ทั้งหมดเปลี่ยนที่กัน ส่วนมากมักจะใช้สี่หลัก ผู้ที่เป็นลิงชิงหลักต้อง
คอยสังเกตดูว่าตนจะชิงหลัก ไหนได้สะดวก ก็รีบวิ่งไปชิงหลักนั้นไว้ ถ้าจับหลักได้ก่อนผู้ที่มาช้าก็เป็นลิงหลักลอย คอยชิงหลัก 
ของคนอ่ืน บางคนท าท่าเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนเป็นการล่อหลอก ถือว่าเท้ายังยึดหลักอยู่ ผู้อ่ืนจะ ซึ่งไม่ได้ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

แบ่งแตงโม 

 ชาวนาผู้หนึ่งมีบุตรสาวอยู่สองคนวันหนึ่งอยากจะทดลองปัญญาของบุตรทั้งสอง จึงส่งแตงโม ให้บุตรทั้งสอง 1 ใบโดย
บอกว่าให้ทั้งสองไปแบ่งกันกินให้เท่าๆกัน เพ่ือจะได้ไม่ต้องโต้เถียงทะเลาะ เบาะแว้งกันเรื่องได้มากได้น้อยถ้าแบ่งไม่ได้เท่าๆกัน 
และเกิดทุ่มเถียงกันขึ้นเมื่อใดก็จะต้องถูก ลงโทษทั้งสองคน 

 เด็กท้ังสองเมื่อได้รับแตงโมมาแล้วไม่รู้ว่าจะผ่าแบ่งกันอย่างไรจึงจะได้ส่วนเท่าๆกัน ด้วยเกรงจะต้องถูกท าโทษในที่สุดจึง
ตกลงกันในวิธีการดังนี้โดยที่เด็กท้ังสอง เห็นว่าเป็นวิธีที่ยุติธรรม คือถ้าหากใครเป็นผู้ผ่าแตงโมออกเป็นสองซีกผู้นั้นจะต้องเป็น
ฝ่ายเลือกทีหลังและจะต้องยอมให้ฝ่ายที่ ไม่ใช่เป็นคนผ่าเลือกก่อนทั้งนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้คนผ่าล าเอียงโดยผ่าเป็นชิ้นโตชิ้นหนึ่ง
และชิ้นเล็ก ชิ้นหนึ่งแล้วคนผ่ารีบเลือกเอาชิ้นโตเป็นของตนเองเสียก่อน เมื่อเด็กทั้งสองได้ผ่าแตงโมแบ่งกันเสร็จ แล้วจึงรีบวิ่งไป



เล่าให้บิดาฟังบิดามีความพอใจในสติปัญญาของเด็กท้ังสองนั้นมาก 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความยุติธรรมน ามาซึ่งความพอใจของทุกฝ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยที่ 7 บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13 ลูกเสือส ารองส่งข่าว     เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ท3.1 ป.2/2 เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
 ท3.1 ป.2/3 บอกสาระส าคัญของเรื่องที่ฟังและดู 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมของสภานักเรียนหน้าเสาธง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ลูกเสือรู้จักวิธีติดต่อส่งข่าวให้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ทราบในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  

4. เนื้อหา 

 4.1 การจดจ าและการส่งข่าว 

 4.2 การใช้โทรศัพท์เพ่ือแจ้งข่าวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

5. สื่อการเรียนรู้ 

 5.1 แผนภูมิเพลง  

 5.2 เกม  

 5.3 ใบความรู้ 

 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

6. กิจกรรม 

 6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

  1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

  2) เพลงหรือเกม  

  3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     (1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับการส่งข่าวที่มักใช้บ่อยๆ เช่น การบอก เล่า การเขียน และ



การโทรศัพท์ ฯลฯ 

     (2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมเป็นหมู่โดยให้นั่งเป็นแถวตอนหมู่ และ เลือกคนที่ส่งข่าวได้ดี
ที่สุดในหมู่ นั่งหัวแถว 

     (3) ลูกเสือที่นั่งหัวแถว อ่านข้อความที่ผู้ก ากับลูกเสือเตรียมไว้ กระซิบต่อเพ่ือนจนถึง คนสุดท้าย แล้วให้คน
สุดท้ายบอกข้อความนั้นที่ละหมู่ 

     ตัวอย่างข้อความ  

     - สมชายกินขนมกับไอติม ส้มลิ้มกินข้าวแกง  

     - ดอกกุหลาบสีแดงดอกโต ดอกชงโคดอกเล็กสีชมพู 

     - น้องหมาขนฟูชื่อแต๋ว น้องแมวขนสั้นชื่อติ้ว 

     (4) ผู้ก ากับลูกเสือเริ่มกิจกรรมใหม่ให้ลูกเสือนั่งเหมือนเดิม ให้ลูกเสือนั่งหัวแถว อ่าน แล้วจดบันทึกข้อความ
ส่งให้เพื่อนอ่านทีละคน แล้วคนสุดท้ายเป็นผู้บอกข้อความที่ได้ อ่านที่ละหมู่ 

     (5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปว่า วิธีการส่งข่าว 2 วิธี คือ การบอกเล่าโดย การกระซิบ และการ
อ่านจดบันทึกข้อความ สิ่งใดที่ส่งข่าวได้ดีกว่า เพราะเหตุใด 

  4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)  

4.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

 1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

 2) เพลงหรือเกม (ควรเล่นเกมส์ส่งข่าว)  

 3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     (1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับการส่งข่าวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เรื่อง การใช้โทรศัพท์ 

     (2) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเรื่องการใช้โทรศัพท์ สมุดโทรศัพท์ ให้ลูกเสือที่ เคยใช้โทรศัพท์ แสดงวิธีใช้ให้
เพ่ือนๆดู 

     (3) ผู้ก ากับลูกเสือให้สถานการณ์สมมติเหตุฉุกเฉิน แล้วให้ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกัน ปฏิบัติวิธีขอความช่วยเหลือโดย
การส่งข่าวเช่น คนถูกรถชน ไฟไหม้บ้าน คนถูกโจรแย่งกระเป๋าเงิน ฯลฯ 

     (4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปหรือเล่นเกมส่งข่าว  

 4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)  

 

7. การประเมินผล 

 7.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม  

 7.2 สังเกตจากการตอบค าถามวิธีติดต่อส่งข่าว 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 13 

เพลง 

เมื่อยไหมจ๊ะ 



  เมื่อยไหมจ๊ะน้องจ า เรามาท าท่า (พร้อมท าท่าทางประกอบ) อย่างนี้ๆ  

  ท าแล้วสนุกดี อย่างนี้ ๆ สบายใจจัง 

เกม 

 
ใบความรู้ 

การส่งข่าวและการขอความช่วยเหลือ 

 เหตุฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยไม่สามารถจะทราบได้ก่อนล่วงหน้า หรือโดยไม่คาดหมายมาก่อน 
จะเป็นเพราะความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความช านาญ สิ่งของเครื่องใช้ไม่มั่นคงแข็งแรง หรือสภาพแวดล้อมไม่ดีก็ตาม 
ผู้ให้การบริการต้องรู้จักวิธีส่งข่าวให้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่ทราบโดยเร็ว  

การส่งข่าว 

 การส่งข่าว หมายถึง การน าเหตุการณ์จากจุดๆ หนึ่ง อาจเป็นเรื่องอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการเจ็บป่วยไปแจ้งกับ
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องทราบโดยอาศัยวิธีการส่งข่าวเป็นตัวกลางในการติดต่อ  

วิธีการส่งข่าว 

 1. การบอกเล่า การบอกเล่าเป็นการส่งข่าวโดยใช้คนเป็นตัวกลาง วิธีการส่งข่าวแบบนี้ 

ต้องเป็นข่าวที่ไม่ยาวมากนัก เพราะถ้าข่าวยาวอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในเนื้อข่าวได้ 

 2. การเขียน การส่งข่าวโดยการเขียนหมายถึงการเขียนจดหมายติดต่อกันนั่นเอง การส่งข่าวแบบนี้สามารถส่งข่าวได้
ยาวมาก และไม่ค่อยเกิดการผิดพลาด เพราะเป็นข่าวจากผู้ส่งถึงผู้รับ แต่มีข้อเสีย คือ ใช้เวลาในการส่งและการตอบนาน
พอสมควร  

 3. การใช้โทรศัพท์ การส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์ต้องอาศัยการส่งข่าวทั้งการบอกเล่าและ 

การเขียนผสมกัน เพ่ือให้ข้อความท่ีส่งถูกต้องชัดเจน การส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์ นับเป็นการส่งข่าวโดยตรงและรวดเร็วที่สุด  

  3.1. วิธีใช้โทรศัพท์โทรศัพท์ที่นิยมใช้ในขณะนี้เป็นแบบตัวเลข คือแบบใช้นิ้วหมุนและ 

ใช้นิ้วกด ก่อนใช้โทรศัพท์ ผู้ส่งข่าวต้องปฏิบัติ ดังนี้  

        - ค้นหา สอบถามหมายเลขโทรศัพท์จากผู้รู้ และจากหนังสือโทรศัพท์  

        - ยกหูฟัง “สัญญาณให้หมุน” ถ้าเป็นโทรศัพท์สาธารณะต้องใช้เหรียญหยอด 

ตามอัตราที่มีก าหนดไว้แต่ถ้าเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวก็หมุนได้เลย  



        - ใช้นิ้วหมุนหรือกด (แล้วแต่ประเภทของเครื่องโทรศัพท์) บนตัวเลขที่หน้าปัด จนครบหมายเลขรหัสแล้ว
ฟัง “สัญญาณเรียก” หากไม่มีใครมารับสายก็วางไว้แล้วจึงท าการหมุนใหม่ 

        - เมื่อมีผู้รับสาย แล้วจึงพูดกล่าวตามที่เตรียมมา 

การขอความช่วยเหลือ 

 เหตุฉุกเฉินอาจเกิดขึ้นได้จากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความช านาญ การเจ็บป่วย โดยกะทันหันหรือจากภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์หรือได้รับการขอร้องให้ช่วยเหลือ ควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. เหตุด่วนหรือเหตุร้ายแรง เช่น การท าร้ายร่างกาย ปล้นทรัพย์ อุบัติเหตุ ควรแจ้งให้ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ใกล้ที่สุดทราบ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ ทหาร ฯลฯ 

 2. เมื่อมีเหตุการณ์เก่ียวกับอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้ ควรแจ้งเทศบาล สุขาภิบาล 

สถานีดับเพลิง  

 3. เหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้รถพยาบาล ในการน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ควรแจ้ง 

โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง  

 4. แจ้งว่าผู้พูดคือใคร และก าลังโทรศัพท์จากท่ีใด 

 ข้อควรค านึงในการส่งข่าวโดยการใช้โทรศัพท์ คือการพูดให้ช้าๆ ชัดเจน ได้ถ้อยความอย่าง รวบรัด และม่ันใจว่าส่งข่าว
ได้ถูกต้อง หากสถานที่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ ควรสังเกตว่ามีบ้านหรือ สถานที่ใกล้เคียงพอที่จะขอใช้โทรศัพท์ได้บ้างไหม 

 คุณสมบัติของผู้ส่งข่าวที่ดี จะต้องประกอบด้วย 

       1. การสังเกต ต้องเป็นคนช่างสังเกต  

       2. ต้องมีความจ าดี  

       3. ต้องย่อความได้ดีและชัดเจน 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

หยกอยากกลับบ้าน 

      น.ส. อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน ผู้แต่ง  

 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เสียงเด็กๆ เล่นหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานหลังเวลาเลิกเรียน หยก เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ผิวด า 
เรียนอยู่ชั้น ป.1 ชอบคุยมาก ก็เล่นอยู่กับเพ่ือน ๆ เพ่ือรอพ่อ มารับ บ้านของหยกอยู่ไกลจากโรงเรียนมาก บางวันหยกต้องรอ
พ่อมารับจนเหลือหยกเป็นคนสุดท้ายใน โรงเรียน 

 วันหนึ่ง หยกก็คงรอพ่อมารับกลับบ้านหลังเลิกเรียนเหมือนทุกวัน หยกเล่นอยู่กับเพ่ือนๆ จน เพ่ือนกลับกันหมด และ
เย็นมากแล้วยังไม่มีใครมารับหยก เหลือหยกกับครูเวรเพียงสองคนเท่านั้น หยกนึกขึ้นได้ว่าพ่อเคยเขียนเบอร์โทรศัพท์ของพ่อ 
และพ่ีๆ ใส่สมุดเล็กๆ ให้หยกใส่กระเป๋าไว้ จึง หยิบสมุดนั้นวิ่งไปหาครูเวร และบอกให้ครูโทรศัพท์หาพ่อของเธอตามหมายเลขนี้ 
ครูเวรได้โทรศัพท์ ติดต่อพ่อของหยกได้ แต่พ่อบอกว่าติดงานมารับไม่ได้ หยกจึงบอกคุณครูว่า คุณครูขามีเบอร์อีก หลายเบอร์
ค่ะ อยู่ในสมุดอีก ในที่สุดครูก็โทรศัพท์ติดต่อพ่ีให้มารับหยก หยกจึงกลับบ้านอย่าง ปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักบอกเล่า สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความต้องการของเรา จะท าให้เรารอดพ้น จากอันตรายได้ 

เด็กชายเด่นช่างสังเกต 

น.ส. จุฑามาส ชุมเมืองปัก ผู้แต่ง  

 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก าลังเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานที่ สนามหน้าเสาธง มีรถตู้เข้ามา
ในบริเวณโรงเรียน ขับเข้ามาจอดบริเวณที่นักเรียนก าลังเล่นกัน ชาย แปลกหน้าที่เป็นคนขับรถ ลงมากวักมือเรียกนักเรียนสอง



คนคือดวงใจและมาลินี ที่นั่งดูเพ่ือนๆ เล่น แล้วรีบจับนักเรียนทั้งสองคนขึ้นรถ และขับรถออกไปด้วยความรวดเร็ว นักเรียนทุก
คนตกใจเมื่อเห็น เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนี้ รีบวิ่งไปบอกคุณครูที่ก าลังประชุมกันอยู่ในห้องประชุมของโรงเรียน คุณครู ถาม
รายละเอียดเรื่องรถตู้และชายแปลกหน้า นักเรียนหลายคนไม่สามารถตอบได้ มีนักเรียนชายคน หนึ่งชื่อเด่น ซึ่งเป็นคนช่าง
สังเกต บอกรายละเอียด ยี่ห้อ สี และหมายเลขรถตู้ได้ รวมทั้งสามารถ บอกลักษณะของชายแปลกหน้าได้ คุณครูรีบโทรศัพท์
แจ้งต ารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมู่บ้านทันที 

 ประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไป ต ารวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถจับรถตู้นั้นได้ ดวงใจและมาลินีกลับมา
อย่างปลอดภัย คุณครูชมเชยนักเรียนทุกคนที่ร่วมมือกัน โดยเฉพาะเด็กชาย เด่นที่เป็นคนช่างสังเกต ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องฝึก
ตนเองให้เป็นคนช่างสังเกตด้วย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นคนช่างสังเกต จดจ า เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือกันในยามฉุกเฉิน 

 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยที่ 8 ธงและประเทศต่าง ๆ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศต่าง ๆ    เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ส2.1 ป.2/1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมหน้าเสาธง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1 ลูกเสือปฏิบัติวิธีชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ชักธงชาติลงได้  

 3.2 ลูกเสือเก็บรักษาธงชาติให้เรียบร้อยและอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมได้  

 3.3 ลูกเสือเขียนภาพธงคณะลูกเสือโลกได้ 

 3.4 ลูกเสือรู้จักที่ตั้งและสามารถเขียนภาพธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศได้  

4. เนื้อหา 

 4.1 การปฏิบัติตนต่อธงชาติไทยที่เป็นสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 4.2 ธงคณะลูกเสือโลก และธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศ  

5. สื่อการเรียนรู้ 

 5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 

 5.2 เสาธง ธงชาติ พาน, ภาพธงคณะลูกเสือโลก, ภาพธงชาติประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศ, อุปกรณ์ส าหรับวาดภาพ
ธงชาติ 

 5.3 ใบความรู้ เรื่อง ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศต่างๆ 

 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

6. กิจกรรม 

 6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1  



      1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

      2) เพลงหรือเกม  

      3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  (1) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบาย และสาธิต การเก็บรักษาธงชาติ การชักธงสู่ยอดเสา การชักธง ครึ่งเสา และการชัก
ธงลง  

  (2) ลูกเสือแต่ละหมู่จับฉลากแสดงการปฏิบัติ ตามหัวข้อ 

   หัวข้อที่ 1 วิธีเก็บรักษาธงชาติ  

   หัวข้อที่ 2 วิธีชักธงสู่ยอดเสา  

   หัวข้อที่ 3 วิธีชักธงครึ่งเสาเมื่อมีเหตุการณ์ส าคัญ 

   หัวข้อที่ 4 วิธีชักธงลง  

  (3) ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบความถูกต้อง และเปิดโอกาสให้หมู่ลูกเสือฝึกปฏิบัติ  

  (4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

  (5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

 6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2  

      1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

      2) เพลงหรือเกม  

      3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  (1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาถึง ธงคณะลูกเสือโลก ที่ตั้งและธงชาติของประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศ 

  (2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเขียนภาพธงคณะลูกเสือโลกและธงชาติของประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศ พร้อม
ทั้งบอกที่ตั้ง 

  (3) ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบความถูกต้อง  

      4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

      5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)  

7. การประเมินผล 

 7.1 สังเกตความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 7.2 ซักถามความรู้เกี่ยวกับวิธีเก็บรักษาธงชาติ ที่ตั้ง และธงชาติของประเทศต่างๆ รวม 4 ประเทศ 

 7.3 ทดสอบการชักธงชาติขึ้น และเชิญธงชาติลง โดยปฏิบัติจริง 5.4 ตรวจสอบผลงาน 

 

 

 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 14 

เพลง 



ไตรรงค์ธงไทย  

   ไตรรงค์ธงไทย    ปลิวไสวงามสง่า 

  สีแดงหมายถึงชาติ    สีขาวศาสนา  

  น้ าเงินหมายว่า     พระมหากษัตริย์ไทย พระมหากษัตริย์ไทย 

เกม 

ผู้วิเศษ 

วิธีเล่น เลือกลูกเสือออกมา 3 - 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนั้นจะต้อง กลายเป็นหินยืนอยู่กับที่ ส าหรับ
คนอ่ืนๆต้องพยายามหนีในเขตที่ก าหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้  

การตัดสิน เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหินเป็นผู้ชนะ การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่ หมู่ใด เหลือผู้เล่นที่ไม่ โดนแตะมาก
เป็นทีมชนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ใบความรู้ 



 
ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศต่าง ๆ 

 ธงชาติไทย ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 (ที่หาเอกสารพบ)ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ พ.ศ. 2550 (ไม่พบเอกสารที่อ้างอิง) มีดังนี้ 

1. ก าหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและเชิญธงชาติลง 

 1) ในวันเปิดเรียนให้ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลาเข้าเรียน และเชิญธงลงเวลา 18.00 น.  

 2) ในวันปิดเรียนให้ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 8.00 น. และเชิญธงชาติลงเวลา 18.00 น. 

สถานศึกษาใดมีความจ าเป็น ไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและเชิญธงชาติลงตามเวลาที่ก าหนดไว้ ใน 1) หรือ 2) ได้ให้ขออนุญาตต่อ
กรมเจ้าสังกัดส าหรับสถานศึกษาที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และผู้ว่า ราชการจังหวัดส าหรับสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

2. การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 

 1) เวลาก่อนเข้าเรียนตอนเช้า ให้จัดนักเรียนเข้าแถว มีครูประจ าชั้นเป็นผู้ควบคุมแถว 

 2) เมื่อใกล้ก าหนดเวลาชักธงให้เตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางด้านขวาของผู้ชักธง ให้เรียบร้อยเมื่อพร้อมแล้วให้
ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ท าการแทน บอก “ธงขึ้น ตรง” 

 3) ให้นักเรียนทั้งหมดร้องเพลงชาติ พอเริ่มร้องเพลงให้ผู้ชักธงคนทางซ้ายค่อยๆสาวสาย เชือกให้ธงขึ้นสู่เสาช้า ๆ ให้
สายเชือกตั้ง ส่วนอีกคนหนึ่งผ่อนสายเชือกให้ธงค่อย ๆ ขึ้นไปและคุม 



สายเชือกให้ตึงเสมอกัน ผู้ชักธงจะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติจะจบก็ให้มีระยะธงชาติห่างจากปลาย เสาประมาณ 50 
เซนติเมตร พอเพลงชาติจบจึงกระตุกเชือกให้ธงชาติถึงปลายเสาทันที เสร็จแล้ว ผูกสายเชือกให้เรียบร้อย  

3.การปฏิบัติในการเชิญธงชาติลง 

 1) สถานศึกษาที่เลิกเรียนแล้ว ให้จัดผู้ที่เห็นสมควร 2 คน แต่งกายให้เรียบร้อยเป็นผู้ท า หน้าที่เชิญธงลง โดยฟัง
เสียงเพลงชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือในกรณีที่ไม่มีเสียงวิทยุก็ให้ เชิญธงลงเวลา 18.00 น. ตรง ตามเวลาของ
สถานศึกษานั้น 

 2) สถานศึกษาที่จะเชิญธงลงเมื่อเลิกเรียน หรือที่ยังเปิดท าการสอนให้จัดนักเรียน 2 คน ท าหน้าที่เชิญธงลง ผู้บริหาร
โรงเรียนหรือผู้ท าการให้สัญญาณธงลง ซึ่งอาจเป็นนกหวีด ระฆัง ออด หรืออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

4. การปฏิบัติในการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และเชิญธงลงในวันปิดเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของ หัวหน้าสถานศึกษา จัดผู้ที่
เห็นสมควร 2 คน แต่งกายให้เรียบร้อย ท าหน้าที่ชักธงชาติขึ้นและ เชิญธงชาติลง โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 4 (3) หรือข้อ 5 
(1) โดยอนุโลม โดยฟังเสียงเพลง ชาติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ้าหากมี 

5. การปฏิบัติในขณะชักธงชาติขึ้นหรือเชิญธงชาติลง ให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานศึกษานั้น หยุด การกระท าใด ๆ ทันที แล้วยืนตรง
จนกว่าการชักธงหรือเชิญธงลงจะเสร็จสิ้น ถ้านักเรียนอยู่ในแถวใน ความควบคุม ให้ผู้ควบคุมแถวบอก“ตรงเท่านั้น 

6. การปฏิบัติในขณะที่ฝนตก น้ําท่วม หรือพ้ืนที่ไม่สะดวกที่จะตั้งแถวนักเรียน ก็อาจให้นักเรียน ยืนในที่ที่เหมาะสมหรือใน
ห้องเรียนก็ได ้

7. การปฏิบัติในกรณีที่ทางราชการประกาศให้ชักธงชาติครึ่งเสา ให้ชักธงชาติขึ้นจนถึงปลายเสา แล้วลดลงโดยเร็วจากปลายเสา
เป็นระยะ 1 ใน 3 ของความสูงของเสาธงก่อนที่จะเชิญธงลงให้ชักธง ไปให้ถึงปลายเสาก่อนแล้วจึงเชิญธงลงตามปกติ 

 

การเก็บรักษาธงชาติ 

 1. เมื่อชักธง(ขึ้น)และเชิญธงลงต้องระวังอย่าให้ธงถูกพ้ืนดิน  

 2. ควรเก็บธงชาติไว้ที่สูงหรือที่สมควร เช่น ใส่พานไว้  

 3. เมื่อธงเก่าแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ให้สมศักดิ์ศรี   

 4. ไม่เหยียบย่ําท าลายธง  

 5. ไม่น าธงชาติไปใช้ในที่ไม่สมควร เช่น เช็ดถูพ้ืน ฯลฯ  

 6. ไม่ใช้สีธงชาติเป็นเครื่องอาภรณ์ หรือท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม  

 7. ไม่น าสิ่งใด ๆ ไปประดับบนผืนธงชาติ 

ธงคณะลูกเสือโลก 

 พ.ศ. 2514 ประเทศอังกฤษธงลูกเสือโลกข้ึน เป็นสัญลักษณ์แทนสมาชิกของคณะลูกเสือโลก เป็นรูปเครื่องหมายเฟลอ
เดลลี สีขาว 3 แฉก ที่แฉกข้างทั้ง 2 มีดาว 5 แฉกข้างละ 1 ดวง อยู่บนพ้ืนสี ม่วง มีเชือกสีขาวล้อมรอบผูกเป็นเงื่อนพิรอด ใต้
เครื่องหมายเฟลอเดลลี มีความหมายดังนี้ 

 ดอกเฟลอเดลลี หมายถึงค าปฏิญาณของลูกเสือ 3 ข้อ  

 ดาว 5 แฉกบนกลีบดอก 2 ข้าง หมายถึง กฎลูกเสือ 10 ข้อ 

 เชือกสีขาวที่ล้อมรอบและผูกเป็นเงื่อนพิรอด หมายถึง ประเทศสมาชิกทุกประเทศต่าง ยอมรับและปฏิบัติตามค า
ปฏิญาณและกฎของลูกเสือ มีความผูกพันฉันท์พ่ีน้องดังเงื่อนที่ผูกแน่นเป็น สายสัมพันธ์ 

 พ้ืนสีม่วง แทนสีของทวีปต่าง ๆ ในโลก และเป็นสีที่ใช้แทนคณะลูกเสือโลก 



ธงชาติประเทศญี่ปุ่น 

 พ.ศ. 2413 ได้มีประกาศก าหนดลักษณะและขนาดของธงชาติญี่ปุ่น พ้ืนธงสีขาว รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 10 ส่วน กว้าง 
7 ส่วน มีรูปดวงอาทิตย์สีแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ใน 4 ส่วน ของความกว้างติดอยู่กลางผืนธง ความหมาย 

 วงกลมสีแดง หมายถึง ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น แสดงถึงความ กระตือรือร้น ความแข็งแกร่ง 
และความมีเมตตากรุณา 

 สีขาว หมายถึง ความร่มเย็น ยุติธรรม บริสุทธิ์ ความสงบ ความเสมอภาค และความสันโดษ 

ธงชาติประเทศมาเลเซีย 

 ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชเมื่อ พ.ศ. 2506 ธงชาติได้เปลี่ยนแปลงมาจากธงของมลรัฐ มาเลเซีย สมัยอยู่ใต้
ปกครองของอังกฤษ 

 ธงเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 ใน 4 ส่วนของผืนธง มีแถบสีแดงสลับสีขาวตามแนวนอน 14 แถบ หมายถึงความเสมอ
ภาคของรัฐทั้ง 13 รัฐ กับรัฐบาลกลาง รวมเป็น 14 แถบ 

มุมธงด้านบนซ้าย เป็นสีน้ําเงินขนาด 1 ใน 4 ส่วนของผืนธง มีพระจันทร์เสี้ยวและดาวสีเหลืองอยู่ กลาง ดาวสีเหลืองมีรัศมี 14 
แฉก เป็นสัญลักษณ์ของพระราชาธิบดี ซึ่งมีอ านาจเหนือรัฐทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลาง พระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์
ของศาสนาอิสลาม 

ธงชาติประเทศสิงค์โปร์ 

 ประกอบด้วยแถบยาว 2 ส่วนเท่ากัน ตอนบนมีสีแดง ด้านซ้ายมีดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีขาว อยู่เคียงกับดาวสีขาว 5 ดวง 
เรียงกันเป็นวงกลม ความหมาย 

 สีแดง หมายถึงความเสมอภาคของมนุษยชาติ  

 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และความดี  

 ดวงจันทร์เสี้ยว หมายถึง ความมีอ านาจ  

 ดาว 5 ดวง หมายถึง ความสงบ ความก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเป็นประชาธิปไตย 

ธงชาติประเทศอินโดนีเซีย 

 ประกอบด้วยแถบใหญ่ตามแนวนอน 2 แถบ สีแดงอยู่บน และสีขาวอยู่ล่าง  

 สีแดง หมายถึง อิสรภาพ และความกล้าหาญ  

 สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ศิลปะในการขอทาน 

 เวลาพลบค่ าชายคนหนึ่งก าลังขับรถ เขาสังเกตเห็นหญิงชราคนหนึ่งก าลังถือตะเกียงเดิน ก้มๆเงยๆอยู่เหมือนจะหา
อะไรในพงหญ้าข้างถนนนั้น ด้วยความสนใจเขาจึงหยุดรถแล้วเดินตรงเข้า ไปถามหญิงชรานั้นว่า "นี่ยาย ยายก าลังก้มหาอะไรอยู่
หรือ" 

 "อ๋อ...ยายก าลังหาเหรียญบาทที่ท าตกลงไปในพงหญ้านี้ยายหามาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้ว หาเท่าไรก็หาไม่เจอสักที่พ่อหนุ่มจะ
ช่วยยายหาหรือ" หญิงชราพูด 

 ด้วยความสงสารชายหนุ่มจึงควักเงิน 10 บาทออกมาแล้วยื่นให้แก่หญิงชรา พร้อมกับพูดขึ้น ว่า "เอาเงิน 10 บาทนี้ไป
ก็แล้วกันนะยายเหรียญบาทคงหาไม่เจอแล้วละ" เมื่อรับเงินจากชายหนุ่ม หญิงชรากล่าวขอบใจแล้วก็ดับตะเกียงจากไป 

 ชายหนุ่มคนนั้นขับรถเข้าไปท าธุระในเมืองเสร็จแล้วเขาก็ขับรถกลับตามเส้นทางเดิมเขาต้อง ประหลาดใจมากที่ได้เห็น



หญิงชราคนหนึ่งก าลังจุดตะเกียงส่องหาอะไรบางอย่างในพงหญ้าข้างถนน ด้วยความสงสัยเขาจึงหยุดรถแล้วเดินเข้าไปดูใกล้ๆ 
เขาก็จ าได้ทันทีว่าหญิงชราคนนี้ก็คือหญิงชราคน เดิมที่เขาให้เงินไป 10 บาทเมื่อตอนหัวค่ านั่นเองเขาจึงถามหญิงชรานั้นว่า "นี่
ยาย..ยายท าเงินตก หายอีกแล้ว" 

 หญิงชราเงยหน้าขึ้นก็จ าชายหนุ่มผู้ใจดีคนนี้ได้จึงตอบไปว่า "ใช่แล้วหลาน...แต่หลานชายไม่ ต้องควักเงินให้ยายอีกนะ” 

 "ท าไมละยาย" ชายหนุ่มสงสัย 

 "นี่มันเป็นกลวิธีในการขอทานที่ได้ผลดีที่สุด...ขอบใจส าหรับเงิน 10 บาทนะหลานเอ๊ย" พูดจบหญิงชราก็เดินจากไปทิ้ง
ให้ชายหนุ่มมึนงงอยู่ตรงนั้นเอง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกอาชีพต่างก็มีกลวิธีในการท ามาหากินของตนเอง แล้วแต่ใครจะใช้ช่องทางใด แต่ก็ควรใช้วิธีที่สุจริต 

เสือตีนโต 

 สามีภรรยาคู่หนึ่งอาชีพท าไร่วันนี้ทั้งสองคนออกไปช่วยกันท าไร่ แต่ไม่ห่อข้าวไปกินด้วย เพราะคิดว่าจะกลับไปกินกันที่
บ้าน พอตกบ่ายจึงชวนกันกลับบ้านเมื่อถึงบ้านสามีจึงพูดว่า "นี่น้องไปหุงหาอาหารมากินกันเถอะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรพ่ีหิวจังเลย" 

 ฝ่ายภรรยาเป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบหุงหาอาหารเมื่อได้ยินสามีพูด จึงตรงไปยังห้องครัวเปิด หม้อข้าวดูเห็นมีข้าว
เหลืออยู่น่าจะพอแบ่งกันกินได้จึงบอกกับสามีไปว่า "ข้าวมีอยู่แล้ว พ่ีกับข้าวเมื่อเช้า นี้ก็ยังเหลือพ่ีหิวก็มากินได้เลย" 

 สามีภรรยาแบ่งข้าวกันกินคนละจานข้าวในหม้อจึงเหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้น เผอิญมีเพ่ือนคน หนึ่งมาที่บ้านสามีจึงกล่าว
เชิญชวนเพื่อนกินข้าวตามธรรมเนียมของคนไทย เพ่ือนก็มานั่งร่วมวงกิน ข้าวด้วยภรรยาจึงตักข้าวที่เหลืออยู่ในหม้อให้แขก 

 ทั้งสามคนกินกันไปคุยกันไปข้าวในจานของเพื่อนหมดก่อนแต่ยังไม่อ่ิมจึงคิดหาอุบายที่จะ บอกให้เจ้าของบ้านคดข้าวให้
แล้วพูดขึ้นว่า "เมื่อวานนี้เราไปเที่ยวในป่ามาโอ้โฮเพ่ือนเอ๋ยเราไปเจอ เสือตัวหนึ่งรอยตีนโตขนาดจานข้าวนี่เลย" เพ่ือนพูดพร้อม
กับเอียงจานให้เจ้าของบ้านดู 

 เจ้าของบ้านเมื่อเห็นดังนี้ก็ถือโอกาสเล่าต่อว่า "เมื่อวานนี้เหมือนกันนั่นแหละเราก็ไปเที่ยวป่า มาเหมือนกันโอ้โฮเพ่ือน
เอ๋ย เราไปเจอช้างรอยตีนโตขนาดหม้อนี่แหละ" พูดพร้อมเอียงหม้อให้ดู เพราะข้าวก็หมดหม้อแล้วเหมือนกัน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การจะพูดบอกอะไรใครนั้นในบางครั้งเราจะพูดบอกตรงๆไม่ได้เพราะอาจเป็น การเสียมารยาทผู้ฉลาดมักจะ
หาวิธีการบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ได้โดยอ้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยที่ 9 การฝีมือ  
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 วิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น     เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 



 ง1.1 ป.2/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ลูกเสือปฏิบัติตนตามวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการประดิษฐ์ และเล่นว่าวไทย 

4. เนื้อหา 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท าว่าวไทย ที่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลม  

5. สื่อการเรียนรู้ 

 5.1 แผนภูมิเพลง  

 5.2 อุปกรณ์ท าว่าว, ว่าวอีลุ้มใช้เป็นตัวอย่าง  

 5.3 ใบความรู้ เรื่อง การท าว่าวอีลุ้ม 

 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

6. กิจกรรม 

 6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

       1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

       2) เพลงหรือเกม  

       3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

  (1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเรื่องว่าว  

  (2) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตวิธีการท าว่าว 

  (3) ลูกเสือแต่ละหมู่สังเกตขั้นตอนและปฏิบัติตามแล้วให้ทดลองเล่น ถ้าไม่ทันเวลา ให้น าไปทดลองในเวลาว่าง 
เป็นพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียนเป็นต้น 

       4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

       5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)  

 6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

       1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

       2) เพลงหรือเกม  

       3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  (1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาเรื่องการน าเศษวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ หรือเครื่อง เล่นที่เป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทย 

  (2) ผู้ก ากับลูกเสือยกตัวอย่าง 3-4 อย่าง เช่น การพับกระดาษ การท าไม้สูงส าหรับเดิน นาฬิกาแดดและเข็ม
ทิศจ าลอง 

  (3) สมาชิกในหมู่ลูกเสือช่วยกันคิดประดิษฐ์สิ่งของ/ เครื่องใช้ เครื่องเล่น หมู่ละ 1 อย่าง 

  (4) ลูกเสือน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ของหมู่ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์ของตน ส่งเสริม วิถีไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อย่างไรบ้าง 



  (5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป ข้อคิดที่ได้  

       4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

       5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

หมายเหตุ สามารถปรับให้เหมาะสมตามสภาพวิถีและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น  

7. การประเมินผล 

 7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  

 7.2 การตรวจผลงาน การประดิษฐ์ว่าวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 15 

เพลง 

ว่าว 

    ว่าวเอย ว่าวไทย มีมากมาย อยู่ในบ้านเรา  

    ว่าวลม ว่าวงู ปักเป้า ว่าวคน ว่าวจุฬา ว่าวเต่า 

    ว่าวนก ว่าวดาว ไม้ไผ่มาเหลา ท าว่าวกัน 

กายบริหาร 

   ก ามือขึ้นแล้วหมุน หมุน    ชูมือขึ้นแล้วโบกไปมา (ซ้ํา)  

   กางแขนขึ้นและลง    พับแขนมือแตะไหล่  

   กางแขนขึ้นและลง    รอบตัวชูมือตรงหมุนไป 

 

 
ใบความรู้  

ว่าวไทย 



 
 

 ว่าว เป็นกีฬาที่สนุกสนานอย่างหนึ่ง นิยมเล่นกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณในฤดูร้อน หรือหน้า ลม ว่าวประมาณเดือนมีนาคม
ของทุกปี การเล่นว่าวของคนไทยถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬา พ้ืนเมือง การต่อสู้ใช้ความ สามารถ ไหวพริบ และก าลังความฉับไว
ในการชัก เอาชนะด้วยกระแสแรงลมที่พัด เพ่ือให้ว่าวกินลมว่าวที่รู้จักกันดีตามพ้ืนบ้านทั่วไป คือ ว่าวอีลุ้ม ว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า 
ว่าวจุ้ยตุ่ย ฯลฯ 

 

 

การท าว่าวอีลุ้ม 

 
 
การท าว่าวอีลุ้ม  

วัสดุอุปกรณ์ (ส าหรับว่าวอีลุ้ม)  

 - ไม้ไผ่แก่ล าตรง ควรมีปล้องยาวประมาณ 1-2 ฟุต  

 - กระดาษแก้วหรือกระดาษว่าวสีต่างๆ 

 - เชือกป่าน 

 - กาวลาเท็กซ์ หรือแป้งเปียก  



 - มีดจักตอก  

 - เชือก ด้าย 

 - กระดาษหนังสือพิมพ์  

หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 ว่าวลอยตัวในอากาศในลักษณะคล้ายเครื่องบิน กระแสลมผลักให้ เกิดแรงยกท่ีตัวว่าว ในขณะที่ตัวว่าว เอียงท ามุมกับ
ทิศทางลม สายป่าน ที่ดึงรั้งอยู่นั้นช่วยไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป 

 วิธีท า 

 1) ตัดไม้ไผ่ ผ่าเป็นซี่เล็กๆ เลือกมา 2 อัน น ามาเหลาให้กลมกลึงให้ติดผิวไผ่ เพราะท าให้มี สปริง อันหนึ่งเรียกไม้ปีก 
อีกอันหนึ่ง เรียกไม้อก ไม้ปีกต้องเหลาปลายทั้ง 2 ข้างให้เรียว ทาน้ํามันแล้วลน ไฟ 

 2) น าไม้อกและไม้ปีก มาผูกมัดเข้าด้วยกันด้วยเชือกด้าย มัดตั้งฉากกันให้จุดที่ผูกอยู่ ประมาณ 1/5 ของไม้อก และ 
1/2 ของ ไม้ปีก 

 3) ผูกด้ายที่ปลายทั้งสองข้างไม้อก แล้วโยงเชือกไปยังไม้ปีกผูกเชือกกับปลายไม้ปีกทั้ง 2 ข้าง พยายามดึงให้โก่งโค้งงอ
ลงมา พอสวยงาม จึงเชือกให้ตึง เรียกว่า โครงว่าว 

 4) ตัดกระดาษแก้วสี ตามแบบที่ขึ้นโครงว่าว เพ่ือริมไว้ประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้น ทากาว หรือแป้งเปียกบนของ
กระดาษ ให้ทั่วทุกด้าน แล้วค่อยๆ พับทบปิดลงบนเชือกจึงกระดาษให้ตึงทุก ด้าน 

 5) ตัดกระดาษสมุด หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 - 5 เซนติเมตร 2 ชิ้น ปิดลงบนไม้
แกน บริเวณกลางตัวว่าว 2 จุด 

 การผูกเชือก 

น าเชือกป่าน (หรือเชือกว่าว ผูกตรงจุด 2 จุดที่ติดกระดาษวงกลมไว้ ด้วยเงื่อนผูกซุง น าไป ทดลอง ถ้าว่าวไม่ข้ึนต้องถ่วงด้วย พ่ี
ปีก และพู่หาง การเล่นว่าวเล่นกันในฤดูร้อนเดือน มีนาคม - เมษายน ที่มีลมว่าว และเล่นในฤดูหนาวเดือน พฤศจิกายน – 
กุมภาพันธ์ 

 

สิ่งประดิษฐ์วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย 

พับกระดาษหรือผ้าเป็นรูปต่าง ๆ  

 การพับหมวก 

 1. ใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างยาวเท่ากัน ทบครึ่งแล้วพับริมซ้ายขวาให้จรด กันตรงกลาง 

 2. แยกริมกระดาษซ้ายขวา ให้ด้านบนที่ทบไว้เป็นมุมแหลมติดด้านที่พับครึ่งแรก  

 3. ยกกลับด้านหน้าลง พับรอยที่ทบไว้ให้เหมือนด้านแรก 

 4. พับกระดาษด้านล่าง 2 ครั้ง เป็นขอบหมวกทั้ง 2 ข้าง แล้วจับตรงกลางขอบหมวก แยกออก จะได้หมวกทรงสูง
กลางยุบลงตามต้องการ 

ไม้สูงส าหรับเดิน 

 วิธีท า  

 หาท่อนไม้ที่มีความสูงตามต้องการ แล้วหาไม้ตอกติดเป็นหลักสูงจากพ้ืนประมาณ 1 ฟุต การเดินแรกเริ่มฝึกหัดเดิน
เตี้ยๆ ก่อน โดยอาจจะตอกหลักให้ต่ําลง แล้วค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นทีละ น้อย 

นาฬิกาแดด 



 วิธีท า 

 1. ปรับพื้นดินส่วนที่จะท าเป็นนาฬิกาให้เรียบ  

 2. เตรียมหมุดไม้ ส าหรับเป็นเลขบอกเวลา 

 3. วางไม้ยาวพอสมควร ให้เงาปลายไม้ท้ังสองอยู่บนพื้นดิน ปลายทิศเหนือชี้ลงดิน ปลายทิศ ใต้ชี้เฉียงขึ้น 45 องศา 

 4. ปักปลายไม้ด้านทิศเหนือลงในดิน สังเกตเงาไม้จากดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนไปตามเวลา  

 5. ตอกหมุดลงในดินทุกๆ ครึ่งชั่วโมง เป็นเข็มนาฬิกา ซึ่งเดินจนกระท่ังเงาไม้จรดเป็นวงกลม  

 6. เตรียมแผ่นกระดาษแข็ง เขียนรูปวงกลม แล้วจดเวลาตามที่ตอกหมุดทุกครึ่งชั่วโมง 

เข็มทิศจ าลอง 

 อุปกรณ์ ได้แก่ แท่งแม่เหล็ก เข็มเย็บผ้า ไม้ก็อก อ่างน้ํา  

 วิธีท า  

 1. วางเข็มเย็บผ้าในแนวราบ 

 2. ใช้ขั้วเหนือของแม่เหล็ก ลากถูจากหัวเข็มไปจนสุดปลายเข็ม ท าซ้ําหลายๆ ครั้ง เข็มเย็บ ผ้าจะกลายเป็นแม่เหล็ก 

 3. วางเข็มเย็บผ้าบนไม้ก็อก แล้วน าไปลอยในอ่างน้ําจะเห็นว่าปลายเข็มนั้นชี้ไปทางทิศเหนือ 

เสมอ 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ความสามัคคีของมด 

 มีแมลงตัวหนึ่งได้ตกลงท่ามกลางฝูงมด ประมาณ 10 ตัว แม้ว่าแมลงจะมีขนาดใหญ่กว่ามด แต่เมื่อถูกฝูงมดรุมกัดใน
ขณะที่มันพยายามดิ้นเพ่ือให้รอดพ้นจากการท าร้ายแต่แมลงตัวใหญ่ก็ท าได้ แค่เพียงสะบัดให้มดประมาณ 5 ตัว หลุดออกไป
เท่านั้นในขณะนั้นมดฝูงใหญ่ไม่ต่ํากว่า 100 ตัวก็มา รุมกัดแมลงจนมันต้องพ่ายแพ้ถึงแก่ความตายในที่สุด 

 ฝูงมดช่วยกันแบกซากแมลงกลับรังในระหว่างทาง มดตัวหนึ่งก็ได้อวดอ้างถึงความสามารถ ของตนโดยการตรงเข้าไป
แบกหนวดครึ่งเส้นของแมลง แต่ปรากฏว่าแม้เพียงหนวดครึ่งเส้นของ แมลงมันก็ไม่สามารถที่จะแบกได้ ครั้นเมื่อมันมองเพื่อน ๆ
ที่ช่วยกันแบกแมลงยักษ์กลับรังอย่างสบาย มันจึงตะโกนเรียกเพ่ือน ๆมาช่วยกันแบกหนวดที่มันไม่สามารถจัดการได้ เมื่อเพ่ือน 
ๆ ประมาณ 10 ตัว มาช่วยกัน ก็สามารถขนหนวดแมลงกลับรังได้ราวกับไม่ได้แบกอะไรเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ เป็นบ่อเกิดแห่งความส าเร็จ 

เดือดร้อนเพราะปาก 

 เต่าหนึ่งตัวและหงส์สองตัวสนิทสนมกันมาก ได้อาศัยอยู่และเที่ยวหากินที่สระน้ําแห่งหนึ่งเป็น ประจ า อยู่มาวันหนึ่ง
หงส์ได้ชวนเต่าไปยังสระอีกแห่งหนึ่งซึ่งสวยงามน่าอยู่มาก เต่าบอกว่าตนบิน ไม่ได้จะไปได้อย่างไรหงส์จึงขอค าสัญญาว่าเมื่อหงส์
พาบินไปห้ามเต่าพูดเด็ดขาดไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ 

ตาม 

 หงส์ทั้งสองจึงคาบปลายไม้ตัวละข้าง ให้เต่าคาบกลางไม้ และพาเต่าบินไปกลางอากาศใน ระหว่างทางที่พาเต่าบินไปมี
เด็กเลี้ยงวัวกลุ่มหนึ่งเห็นหงส์หามเต่าจึงร้องว่า “หงส์หามเต่าเต่าบิน ไม่ได้” ร้องกันเสียงเซ็งแซ่ เต่าจึงเกิดความไม่พอใจอ้าปาก
จะด่าเด็ก แต่ไม่ทันได้ด่า เต่าก็ร่วงลงสู่ พ้ืนดินกระดองแตกตายไปเสียก่อน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรพูดให้ถูกที่และถูกเวลาเท่านั้น 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 



หน่วยที่ 10 กิจกรรมกลางแจ้ง  

แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 กิจกรรมกลางแจ้ง      เวลา 2 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 ง1.1 ป.2/1 บอกวิธีการท างานและประโยชน์เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.1 ลูกเสือสามารถอธิบายและก่อไฟแบบง่าย ๆ ได้  

 1.2 ลูกเสืออธิบายและปรุงอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้ไฟนั้นได้ 

 1.3 ลูกเสือบอกวิธีดับไฟและการท าความสะอาดสถานที่ก่อไฟให้สะอาดเรียบร้อยเมื่อเสร็จงานแล้วได้  

4. เนื้อหา 

 4.1 การก่อไฟ  

 4.2 การท าอาหาร 

 4.3 การดับไฟและการท าความสะอาดสถานที่ก่อไฟเมื่อเสร็จงานแล้ว  

5. สื่อการเรียนรู้ 

 5.1 แผนภูมิเพลง, เกม  

 5.2 อุปกรณ์ในการก่อไฟเช่น กิ่งไม้ เชื้อฟ้ืน, อุปกรณ์ในการท าอาหาร  

 5.3 ใบความรู้ เรื่อง การก่อไฟ 

 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

6. กิจกรรม 

 6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

       1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  

       2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเล่นเกมการก่อไฟ  

       3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  (1) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตวิธีการก่อไฟ  

  (2) ลูกเสือจับคู่วิเคราะห์ขั้นตอนและลงมือฝึกปฏิบัติก่อกองไฟ คู่ละ 1 กอง  

  (3) ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบและให้ค าแนะน า (4) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตวิธีการดับไฟและการท าความสะอาด
สถานที่ก่อไฟ 

  (5) ลูกเสือแต่ละคู่ฝึกปฏิบัติ โดยผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบและให้ค าแนะน า  

       4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

       5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)  

 6.2 กิจกรรมที่ 2 



       1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก)  

       2) เพลงหรือเกม  

       3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  (1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือทบทวนขั้นตอนวิธีการก่อไฟ 

 

 
  (2) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตการปรุงอาหาร ลูกเสือจับคู่วิเคราะห์ขั้นตอนและลงมือ ฝึกปฏิบัติ 

  (3) ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบและให้ค าแนะน า 

  (4) ลูกเสือแต่ละคู่ร่วมกันดับไฟและท าความสะอาดสถานที่ก่อไฟ  

       4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

       5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)  

7. การประเมินผล 

 7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม  

 7.2 ตรวจวิธีการประกอบอาหาร การก่อไฟ การดับไฟและการท าความสะอาดสถานที่ก่อไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 16 

เพลง 

โอ้เมื่อมีไฟ 

        (ท านองเพลงคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส)  

 โอ้เมื่อมีไฟ ไฟ ไฟ ลุกขึ้นแจ่มจ้า สุขอุราเมื่อเรามาพร้อมหน้ากัน คืนวันนี้มีสุข ปลดเปลื้องทุกข์รับความส าราญ เธอกับ
ฉันนั้นมาเล่นรอบกองไฟ (ซ้ํา) (ไฟมันลุก มีความร้อน ไม่อาทรความร้อนของไฟ ไฟจะลุกจะร้อนเพียงไหน สุขฤทัยร่วมวงเฮฮา 
(ซ้ํา) 

เกม 

การก่อไฟ 

วิธีเล่น  

 1) ลูกเสือแต่ละหมู่ที่มีจ านวนสมาชิกเท่ากันเข้าแถวตอนลึก ลูกเสือแต่ละหมู่จัดหา เศษกระดาษ และไม้ขีดไฟจ านวน
แผ่นและก้านไม้ขีดเท่าจ านวนคนน าไปวางห่างจากแถว 5 เมตร 



 2) เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่นให้สมาชิกหมู่วิ่งไปจุดกระดาษ 1 แผ่นจนครบทุกคน  

 3) ส ารวจหมู่ที่ชนะคือเผากระดาษได้มากท่ีสุด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 

การก่อกองไฟ 



 
 

 
ขั้นตอนในการก่อไฟ 

 1. เลือกสถานที่ที่จะก่อกองไฟ กวาดใบไม้ หรือวัสดุที่จะติดไฟออกให้หมด 

 2. ขุดดินบริเวณที่จะก่อกองไฟเป็นรูปสี่เหลี่ยม ถ้าที่พ้ืนมีหญ้าให้แซะหญ้าออกก่อน เมื่อ ดับไฟและท าพ้ืนให้เย็นแล้ว 
จึงเอาหญ้าไว้ที่เดิม 

 3. ใช้กิ่งไม้เล็กๆวางตั้งไว้รอบฝอยเชื้อไฟ หรือกระดาษเชื้อไฟ เป็นรูปกระโจม 

 4. นั่งบังทิศทางลม พยายามใช้ไม้ขีดไฟก้านเดียว จุดฝอยเชื้อไฟ เมื่อไฟติดกิ่งไม้เล็กๆแล้ว จึงเอากิ่งไม้ที่โตกว่าเติมลงไป 
ก็จะได้กองไฟส าหรับปรุงอาหาร 



 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ชายข้ีลืม 

 ชายคนหนึ่งเป็นคนข้ีลืมขี้ลืมจริงๆเรื่องอะไรจ าได้ประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ลืมหมด เขาจะท าอะไร ไม่ได้เลย วันหนึ่งชายขี้ลืม
คนนี้ถือมีดเข้าไปในป่าเพ่ือจะไปตัดต้นไม้เดินทางไปได้สักพักหนึ่ง เกิด ปวดอุจจาระจึงเอามีดฟันติดกับต้นไม้ไว้แล้วก็หาที่หลบ
ไปถ่ายอุจจาระพอถ่ายอุจจาระเสร็จก็เดิน ออกมาเห็นมีดเล่มหนึ่งอยู่ที่ต้นไม้เขาลืมไปว่าเป็นมีดของตัวเอง เขาดีใจมากจึงรีบวิ่ง
ไปคว้ามีดมาถือ ไว้แล้วจับมีดชูขึ้นพลางเต้นไปรอบๆแล้วพูดว่า “วันนี้โชคดีแต่เช้าเลยมีดของใครก็ไม่รู้ยังใหม่อยู่ลับ เอาไว้คม
กริบทีเดียวเจ้าของมีดนี้แย่มากของดีๆ อย่างนี้มาลืมไว้ได้อ้ายคนไม่รู้จักรักษาของคนอย่าง นี้ท ามาหากินอะไรมีแต่จะล่มจม”
เผอิญเขาเดินไปเหยียบเอาอุจจาระที่ตนเองถ่ายไว้เมื่อครู่นี้เข้าลืมว่า เป็นของตัวเองจึงตะโกนด่าขึ้นว่า “อ้ายคนอุบาทว์ที่ไหนมา
ถ่ายไว้ได้ที่ทั้งป่ากว้างใหญ่มาท าโสโครก เอาไว้ตรงนี้เองอ้ายมนุษย์อัปรีย์” 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ขึ้นชื่อว่าคนขี้ลืมแล้วมักจะลืมได้ทุกอย่าง ฉะนั้นจงท าอะไรด้วยความมีสติเสมอ 

ที่มา นิทานพ้ืนบ้านชุดข าขัน 

 

 
 
 
 
 

อยากอยู่กระท่อมสูง ๆ 

 ผัวเมียคู่หนึ่งเพ่ิงจะแต่งงานกันใหม่ๆ พ่อแม่ให้ไปปลูกกระท่อมอยู่ที่ปลายนาเพ่ือคอยดูแล ข้าวที่เก็บไว้ เกรงว่า วัว 
ควาย นก หนู จะมากัดกินข้าวเสียหาย ผัวเมียทั้งสองก็มิได้ขัดข้อง เมื่อพ่อ แม่ ให้ไปก็ไป เมื่อไปถึงก็ช่วยกันปลูกกระท่อมด้วยไม้
ไผ่และพยายามปลูกให้สูงที่สุดเท่าที่จะ สูงได้ เพราะไม่ต้องการให้น้ําท่วม ผัวจึงไปตัดไม้ไผ่เอามาท าเสากระท่อมตัดมามากมาย
ก่ายกอง เหลือประมาณปลูกกระท่อมจนเสร็จ กระท่อมนั้นนับว่าสูงที่สุดเลยทีเดียว 

 ครั้นเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอยู่กัน นอนหลับสบายทั้งคืนจนรุ่งเช้า ตัวตื่นขึ้นไม่เห็นเมียก็ตกใจมอง หาจนทั่วก็ไม่เห็น ผัวสงสัย
คิดว่าเมียตกจากกระท่อม จึงก้มลงไปดูข้างล่าง เห็นร่างของเมียยังลอย อยู่ ยังไม่ถึงพ้ืน ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะตกถึงพ้ืนดินเลยยังไม่รู้ว่า
ผลเป็นอย่างไร... 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การท าอะไรเกินพอดี อาจเกิดโทษภัยต่างๆข้ึนได้ฉะนั้นควรพิจารณาให้ รอบคอบก่อนท าและควรท าแต่พอดี 

 ที่มา นิทานพ้ืนบ้าน ส าหรับเด็กและเยาวชน  

http://www.everykid.com/once%20upon...html 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 11 การบันเทิง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 การบันเทิง       เวลา 3 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ศ 2.1 ป.2/3 เคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง 
ศ 2.1 ป.2/4 ร้องเพลงง่ายๆ ที่เหมาะสมกับวัย 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรมวันส าคัญ เช่นกิจกรรมวันเด็ก  วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมการบันเทิงตามล าพังหรือกับเพื่อนลูกเสือส ารองอีกคนหนึ่งได้ 
อย่างน้อ ย 2 อย่าง 
4. เนื้อหา 

4.1 การแสดงกล 
4.2 การเล่านิทาน 
4.3 การร้องเพลง 
4.4 การเล่นดนตรี 
4.5 การม้วนตัวท่าต่างๆ 

5. สื่อการเรียนรู้ 



5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 อุปกรณ์ในการแสดงกล เช่น ถังน้ า ไม้ก๊อก เทียน ไม้ขีด ขวดแก้ว 
5.3 หนังสือเพลง 
5.4 เครื่องดนตรีที่หาได้ง่ายตามสภาพท้องถิ่น เช่น แคน ขลุ่ย หีบเพลงปาก เมโรดิก้า กีต้าร์ ฉิ่ง ฉาบ กลอง ฯลฯ 
5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
   6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกมส์ 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับวิธีการแสดงกล เล่านิทาน ท่องกลอนแสดงท่าทางขบขัน ร้องเพลง เล่น
ดนตรี และม้วนตัวท่าต่างๆ 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือให้หมู่ลูกเสือเลือกปฏิบัติ 2 กิจกรรม 
(3) ลูกเสือวางแผนเตรียมการแสดงทั้ง 2 กิจกรรมในการเปิดประชุมกองครั้งต่อไปอีก 2ครั้ง 
(4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสรุปการแสดงแต่ละหมู่ 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

    6.2 กิจกรรมที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกมส์ 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือท าความเข้าใจ ที่จะปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 1 กิจกรรมในครั้งนี้ตามที่ลูกเสือ
เตรียมตัว โดยแสดงเป็นหมู่ 

(2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
(3) เมื่อลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมทุกหมู่แล้วร่วมกันสรุป และเตรียมปฏิบัติกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมในการประชุม

กองครั้งต่อไป 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

     6.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกมส์ 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนการแสดงในครั้งที่แล้ว และให้ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมที่เหลือ 
หมู่ละ 1 กิจกรรม 

(2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
(3) เมื่อลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมทุกหมู่แล้วร่วมกันสรุปกิจกรรมบันเทิงท้ัง 5 กิจกกรม 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 
7.2 สังเกตผลการปฏิบัติกิจกรรมบันเทิง 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 17 
เพลง 

ยิ้ม 
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม    ยิ้มมานัยน์ตาหวานชื่น 
ยิ้มนิดชีวิตยั่งยืน    สดชื่น อุรา อย่ามัวรอ 
สดชื่นอุรา อย่าหน้างอ   มายิ้มกันหนอเพ่ือนเอย 

 
ช้าง 

ช้าง ช้าง ช้าง    น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า 
ช้างมันตัวโตไม่เบา   จมูกยาวยาวเรียกว่างวง 
สองเข้ียวใต้งวงเรียกว่างา  มีหู มีตา หางยาว 
 

พม่าเขว 
เขว เขว เขว    เสแสร้งแต่งเป็นพม่า 
ถือกลองย่างย่องออกมา   เอาว่าทุงยา บาเล (ซ้ า) 
เลเล้เลเลเลเล ่

หมายเหตุ เมื่อลูกเสือร้องได้ทั้ง 3 เพลง ผู้ก ากับลูกเสืออาจให้ร้องทีละหมู่ โดยสลับร้องหมู่ละเพลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

 
ใบความรู ้

กิจกรรมบันเทิง 
1. การแสดงกล 

จุดเทียนใต้น้ า 
1. ใส่น้ าเต็มถัง 
2. ลอยไม้ก๊อกอันใหญ่ในน้ า 
3. ติดเทียนกับท่อนไม้เล็กๆให้แน่น 
4. จุดเทียนแล้ววางบนไม้ก๊อก 
5. คว่ าขวดแก้วปากกว้างครอบไม้ก๊อก จะแลเห็นเปลวไฟจากเทียนลุกใต้น้ า 

 
 
2. การเล่านิทาน 

เด็กทุกคนชอบฟังนิทาน นิทานที่น่าสนใจย่อมท าให้ผู้ฟังพอใจ ประทับใจตื่นเต้น สนุกสนานซึ่ง 
ผู้เล่าจะต้อง มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวได้ชัดเจน ด้วยการเตรียมตัวฝึกฝนเป็นอย่างดี 



ก่อนเล่านิทาน ผู้เล่านิทานต้องเลือกนิทานให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ควรเป็นเรื่องสั้นจ าง่าย เข้าใจง่าย มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างคติ
เตือนใจ ความสามัคคี ความกตัญญู และความรักชาติบ้านเมือง 
นอกจากเลือกเรื่องแล้ว ผู้เล่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ บทบาท ท่าทาง เพ่ือสร้างความสนใจ ให้แก่ผู้ฟัง เพราะการเล่าโดยใช้
อุปกรณ์ประกอบสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ การเล่านิทาน ผู้เล่าจะต้องเล่าด้วยเสียงไม่ค่อยหรือดังจนเกินไป ตอนไหน
ที่ตื่นเต้น ปลุกใจ ซาบซึ้ง เศร้า ผู้เล่าต้องท าเสียงให้เข้ากับเนื้อเรื่อง และควรสรุปตอนลงท้ายด้วยถ้อยค าท่ีประทับใจด้วย 
 
3. การร้องเพลง 

การร้องเพลงเป็นความสุข สนกุสนาน ผ่อนความตึงเครียด เนื้อเพลงอาจเป็นสื่อ ช่วยปลูกฝัง 
ความสามัคคี ความรักชาติบ้านเมือง ความกตัญ ํและช่วยให้จ าบทเรียนได้ง่าย และแม่นย าขึ้น ทั้ง 
เป็นการเสริมสร้างสุขภาพด้านร่างกาย และจิตใจเป็นอย่างดี  ลูกเสือควรฝึกหัดร้องเพลง หากได้ท าท่าทางประกอบการร้อง
เพลงด้วย จะท าให้ผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็นการหาความสุข สนุกสนาน รื่นเริง ให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย 
การเตรียมตัวในการร้องเพลง ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. เลือกเพลง เพลงที่น ามาร้องควรเป็นเพลงสั้นๆ ท านองและจังหวะง่ายๆ มีท่าทางประกอบ 
หรือมีคู่ร้องรับ จะเพ่ิมความสนุกสนาน เร้าใจมากยิ่งข้ึน เพลงที่เลือกควรให้ความบันเทิง และมีเนื้อหา 
สาระที่เปน็ประโยชน์ด้วย เช่น เพลงประกอบบทเรียน 

2. การฝึกร้อง ผู้ร้องเพลงที่ดีต้องจ าเนื้อร้องและท านองได้แม่นย า ฝึกฟังเพลงหลาย ๆ ครั้ง 
ร้องตามเบา ๆ ทีละวรรค เมื่อจับเสียงท านองและเนื้อร้องได้แม่นย าดีแล้ว จึงเริ่มออกเสียงแต่พอดี 
อย่าออมเสียง หรือร้องเสียงดังจนเกินไป จะท าให้ขาดความไพเราะ และก่อความร าคาญแก่ผู้ฟังเพลง 
ด้วย   เมื่อฝึกร้องได้คล่องดีแล้ว ควรฝึกท่าทางประกอบเพลง ฝึกจังหวะ ฝึกลูกคู่ให้เกิดความพร้อ มเพรียงก่อน 
 
4. การเล่นดนตร ี

ลูกเสือสามารถเล่นดนตรีจากเครื่องดนตรีที่ท าขึ้นง่ายๆ เช่น ท ากลองด้วยกระป๋อง ท าปี่ด้วย 
ล าไผ่เล็ก ๆ ท าท่ีเคาะจังหวะจากไม้สองท่อน หรือใช้ฝาขวดน้ าอัดลมเจาะรูร้อยเป็นพวงเข้าด้วยกัน 
การเล่นดนตรีประกอบการร้องเพลง จะช่วยให้เกิดความสนุกสนาน  เพราะเครื่องดนตรีจะช่วยให้ 
จังหวะและท านองพร้อมเพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ เช่น หีบเพลงปาก เมโรดิก้า 
กีตาร์ ขลุ่ย ควรน ามาเล่นประกอบการร้องเพลง จะช่วยให้เพลงไพเราะน่าฟัง และเป็นการแสดง 
ความสามารถอีกด้วย 
 
5. การม้วนตัวท่าต่าง ๆ 

การม้วนตัว หรือหกคะเมน เป็นการเล่นที่ช่วยท าให้เกิดความสนุกสนาน ลูกเสือควรฝึกม้วนตัวด้วยท่าต่าง ๆ เช่น ม้วน
หลัง ม้วนตัวไปรอบ ๆ หรือม้วนตัวท่าล้อเกวียน 

ม้วนหลัง 
1. ยืนเท้าชิด นั่งลง ยกแขนทั้งสองไปข้างหน้าเสมอไหล่ 
2. ยกเข่าโน้มน้ าหนักตัวไปข้างหลัง แขนเหยียดตรงเหนือศีรษะ 
3. ม้วนตัวไปข้างหลัง พร้อมกับก้มศีรษะและงอเข่า 
4. กลับมานั่งในท่าเดิม แล้วลุกขึ้นสู่ท่ายืน 
ม้วนตัวไปรอบๆ 
1. นั่งงอเข่า ยกขาทั้งสองไขว้กัน 
2. แขนทั้งสองเหยียดตึงอยู่ระหว่างเข่า มือทั้งสองจับข้อเท้า 
3. ม้วนตัวไปข้างหลัง แล้วม้วนไปข้างซ้าย-ขวา แล้วม้วนกลับมาข้างหลังอีกครั้งหนึ่ง 

6. ล้อเกวียน 



1. ยืนหันหน้าไปทางด้านที่จะเคลื่อนที่ไป วางมือซ้ายแตะพ้ืนข้างๆ นิ้วกดลงบนพื้นตามองที่พ้ืน 
2. วางมือขวาห่างมือซ้ายพอประมาณ ยกเท้าขวาเหวี่ยงขึ้นไปข้างบน 
3. เหวี่ยงเท้าซ้ายตามเท้าขวา ขาแยก น้ าหนักตัวอยู่บนมือและแขนหันหน้าไปด้านตรงข้าม 
4. ดึงเท้าขวาลงเหยียบพ้ืน พร้อมกับยกมือซ้ายขึ้น เหวี่ยงตัวหมุนไปข้างหน้า ทันทีท่ีเท้า 
ซ้ายแตะพ้ืนให้ยกมือขวาขึ้น แล้วกลับสู่ท่าเดิม 

 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ดนตรีผูกมิตร 
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสัตว์หลายชนิดเป็นเพื่อนกัน ได้แก ่นกแก้ว นกกระจิบ หมาป่า 
ช้าง และเสือ ทุกเย็นหลังกินอาหารเย็นแล้ว สัตว์ทั้งห้าตัวจะมาพบปะกัน ร่วมบรรเลงดนตรี นกแก้ว 
ร้องเสียงแก้ว...แก้ว...แก้ว นกกระจิบร้อง จิ๊บ...จิ๊บ...จิ๊บ หมาป่าส่งเสียงหอน ฮู้...ฮู้...ฮู้ ช้างชูงวงร้อง 
แปร๋น...แปร๋น...แปร๋น และเสือค าราม โฮก...โฮก...โฮก เสียงร้องและเสียงค าราม ช่างเป็นเสียงดนตรี 
ที่ไพเราะ บรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินต่างก็มาล้อมวงฟังดนตรีกันทุกวัน ท าให้สัตว์ต่างๆ เป็นมิตร 
ที่ดีต่อกันตั้งแต่นั้นมา 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ดนตรีสามารถเป็นสื่อของมิตรภาพได้ 
 
พอเพียงน้าใจดี 

น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 
พอเพียงเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ แต่เสียงสดใส ร้องเพลงไพเราะมาก เป็นตัวแทนของโรงเรียน 

เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงได้รับรางวัลเสมอ ทุกครั้งที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นเงิน 
รางวัล พอเพียงก็จะแบ่งให้เพ่ือน ๆ  เพ่ือนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพอเพียง ได้แก่ สมชายได้ 
ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กไปใช้ที่บ้าน ดวงพรได้ดินสอไว้เขียน อมรชัยได้เงินสองร้อยบาทไปให้แม่ซื้อนมให้ 
น้อง และฟฺาใสได้โบว์ติดผมสวยงาม เป็นต้น คุณครูชมเชยว่าพอเพียงเป็นเด็กดี มีน้ าใจต่อเพ่ือน ๆ 
เด็ก ๆ ทุกคนควรยึดเป็นแบบอย่าง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความสามารถเฉพาะบุคคล สามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืนๆ ได ้

 
น้องนิดอารมณ์ดี 

น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 
น้องนิดเป็นเด็กอารมณ์ดี ชอบเล่าเรื่องสนุกสนานให้เพ่ือนๆ ฟังเสมอๆ ในชั้นเรียน ป.2 

เด็ก ๆ มักจะหยอกล้อคุยกันเสียงดัง เมื่อคุณครูไม่อยู่ในห้อง น้องนิดจะออกมาเล่าเรื่องสนุกๆ หน้าชั้นให้ 
เพ่ือนฟัง เพ่ือนๆ ก็จะเงียบฟังด้วยความสนใจ เสียงคุยกันดังหนวกหูเปลี่ยนเป็นเสียงปรบมือ หัวเราะชอบใจ 
น้องน้อยเป็นเด็กชอบเก็บตัวเงียบ พูดคุยกับเพ่ือน ๆ น้อยมาก บ่อยครั้งเพ่ือนคุยกัน น้องน้อยจะเดินออกไปจากห้องน้องนิด
สังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ จึงชวนเพื่อนคนอ่ืนหาทางช่วยเหลือ  ทุกครั้งที่น้องนิดเล่าเรื่องสนุกสนาน มักจะให้น้องน้อยช่วยตั้ง
ชื่อตัวละครในเรื่องและตั้งชื่อเรื่องให้เสมอ ๆ  ภายหลังน้องน้อยเริ่มพูดคุยกับเพ่ือน ๆ มากขึ้น และมีอารมณ์แจ่มใสมากข้ึน น้อง
นิดและเพ่ือนๆ ภูมิใจมากที่ช่วยน้องน้อยได้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เรื่องราวข าขัน สนุกสนาน สามารถท าให้ผู้ฟังมีอารมณ์แจ่มใสได้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 12 การผูกเงื่อน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 การผูกเงื่อนเชือก      เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ง1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนผูกกระหวัดไม้ และ 
เก็บเชือกได้ 

3.2 ลูกเสือสามารถบอกประโยชน์ของการผูกเง่ือนแต่ละชนิด 
4. เนื้อหา 

4.1 การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนผูกกระหวัดไม้ 
4.2 ประโยชน์ของการผูกเงื่อนแต่ละชนิด 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 
5.3 ใบความรู้ เรื่อง การผูกเงื่อนเชือก 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
   6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนา เรื่องการผูกเง่ือน 
(2) ลูกเสือเรียนรู้จากฐานต่างๆ 

ฐานที1่ เงื่อนพิรอด 
ฐานที ่2 เงื่อนขัดสมาธิ 

(3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสรุปเรื่องส าคัญและประโยชน์ของเงื่อนทั้ง 2 เงื่อน 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

    6.2 กิจกรรมที่ 2 



1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนความรู้เรื่องเงื่อนพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิ 
(2) ลูกเสือเรียนรู้จากฐานต่างๆ 

ฐานที ่1 เงื่อนบ่วงสายธนู 
ฐานที ่2 เงื่อนผูกกระหวัดไม้ 
ฐานที ่3 การเก็บเชือก 

(3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสรุปประโยชน์ที่ได้ 
4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตการฝึกปฏิบัติการผูกเงื่อนและบอกประโยชน์ของเงื่อนแต่ละชนิด 
7.2 ทดสอบความสามารถในการผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงอ่ื นบ่วงสายธนู   
     เงื่อนผูกกระหวัดไม้ และเก็บเชือก 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 18 

เพลง 
เงื่อน 

เชือกเส้นยาวกลมๆ ดูงามน่าชม ถ้าเราเอามาผูกเงื่อน 
ประโยชน์ก็มีมากมาย  ผูกง่ายแก้ง่ายนี่แหละความหมายของเงื่อน 
ตะกรุดเบ็ด พิรอด ประมง  ผูกร่อน ผูกซุง ผูกถังนอน 
บ่วงสายธนู เลข 8 ปมตาไก่  จ าชื่อเงื่อนเอาไว้ จะได้ไม่งง 

 
ลูกเสืออยู่ไหน 

ลูกเสืออยู่ไหน จะต้องไปหา  อยู่ไกลหนักหนาแม้ขอบฟฺาบัง 
คิดถึงเธออยู่ไม่เคยคิดชัง   ใจเรายังคิดถึงกันทุกวันคืน 

 
 
 
 
 

ใบความรู ้
การผูกเงื่อนเชือก 

เงื่อนบ่วงสายธนู 
ประโยชน์ของเง่ือนบ่วงสายธนู 

1. ใช้คล้องกับเสาหรือต้นไม้ ท าให้แข็งแรงทนทานต่อการยึด 
2. ใช้เป็นบ่วงคล้องช่วยคนที่ก าลังจะจมน้ าโดยลากข้ึนมาซึ่งเงื่อนนี้จะไม่รูดเข้าหาล าตัว 
3. ใช้แทนเงื่อนเก้าอ้ีในการคล้องคนเพ่ือหย่อนตัวจากที่สูง 
4. ใช้คล้องคันธนู 



5. ใช้ผูกสัตว์ไว้กับหลักหรือต้นไม้ และสัตว์สามารถเดินรอบหลักได้โดยเชือกไม่พันกันหรือรัดคอ 
สัตว์ 

6. ใช้ผูกเรือกับหลักเม่ือเวลาน้ าขึ้นหรือน้ าลดก็ไม่มีปัญหาเพราะบ่วงจะเลื่อนขึ้นลงได้ 
วิธีผูกเง่ือนบ่วงสายธนู 

1. ขดเชือกให้เป็นบ่วงคล้ายเลข 6 ถือไว้ด้วยมือซ้าย 
2. มือขวาจับปลายเชือกด้านล่างสอดเข้าไปในบ่วงเลข 6 
3. จับปลายเชือกท่ีสอดออกจากบ่วงเลข 6 อ้อมหลังเชือกเส้นตั้งของเลข 6 แล้วสอดปลายลง 

ในบ่วงเลข 6 แล้วจัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อย โดยการดึงตามทิศทางของลูกศร 

 

เงื่อนผูกกระหวัดไม้ 
ประโยชน์ของเงื่อนผูกกระหวัดไม้ 

1. ใช้ในการผูกล่ามสัตว์ไว้กับหลักหรือต้นไม้ 
2. ใช้ผูกเรือไว้กับหลัก 

วิธีผูกเงื่อนผูกกระหวัดไม้ 
1. พันเชือกรอบหลัก 1-2 รอบ แล้วสอดปลายเชือกพันกับเชือกเส้นหลัก 
2. สอดปลายเชือกพันกับเชือกเส้นหลักอีกครั้งหนึ่งโดยต้องไม่ให้ปลายเชือกโผล่ออกเป็นคู่ขนานกับการพันเชือกครั้ง

แรก 

 
 

หมายเหตุ การผูกเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ ดูได้จากแผนการจัดกิจกรรมที่ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
การเก็บเชือก 
ขั้นที่ 1 ทบเชือกแบ่งเป็น 3 ส่วนเท่ากันตามรูป 1 
ขั้นที่ 2 ทบเชือก 1 ใน 3 ส่วน แรก เป็น 4 เส้น เท่า ๆ กัน อีก 2 ส่วนปล่อยคลี่ออกเป็นปลาย B 
ตามรูป 2 
ขั้นที่ 3 จับเชือก 4 เส้นที่ทบรวมกัน เอาส่วนที่คลี่ออกพันทับรอบเชือก 4 เส้น ให้เหลือบ่วง C ไว้ 1นิ้ว 
พันเรียงกันจนถึงบ่วง D เอาปลาย B สอดเข้าบ่วง D ทั้ง 2 บ่วง ตามรูป 4 ถือไว้ด้วยมือซ้าย 
ขั้นที่ 4 ดึงบ่วง C จนบ่วง D รัดปลายเชือกท่ีสอดไว้แน่น 



 

เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา 

สุนัขจิ้งจอกเชิญนกกระสามาเป็นแขกกินอาหารเย็นกับข้าวมีแต่แกงจืด ซึ่งใส่จานที่กว้างและ 
ต้ืน สุนัขจิ้งจอกสามารถจะกินได้ง่าย แต่นกกระสาต้องจุ่มปากจึงได้กินอาหารแค่ปลายจะงอยปาก 
เท่านั้นมันจึงกินอาหารได้เล็กน้อย หลังจากนั้น 2 - 3 วันตอ่มานกกระสาได้เชิญสุนัขจิ้งจอกไปกิน 
อาหารเย็นเป็นการตอบแทนและนกกระสาก็เตรียมหาเนื้อสัตว์สับใส่เหยือกแก้วยาวและปากแคบไว้ 
สุนัขจิ้งจอกจึงกินได้แต่บริเวณท่ีอยู่ตอนบน ธรรมชาติของนกกระสามันจะมีจะงอยปากยาวจึง 
สามารถกินอาหารที่อยู่ในเหยือกแก้วลึกได้อย่างเอร็ดอร่อยตอนแรกสุนัขจิ้งจอกรู้สึกอึดอัดร าคาญแต่ 
ตอนลากลับมันคิดว่าที่นกกระสาท ากับมันเช่นนั้นเป็นการสมควรแล้ว เพราะตัวมันเองเป็นผู้เริ่มท า 
ตัวอย่างไว้ก่อน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การแสดงกิริยาดูถูกคนอ่ืนเป็นมารยาทที่ไม่ดี แต่ถ้าเราท าเราก็จะต้องพร้อมที่รับ 
การตอบแทนจากการกระท านั้น 
 

ลากับจิ้งหรีด 
ลาโง่ตัวหนึ่งกินหญ้าอยู่ที่ชายปูา ได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องเพราะจับใจ อยากจะใคร่ร้องได้บ้าง 

จึงไปถามจิ้งหรีดว่า “เจ้ากินอะไรจึงได้เสียงเพราะอย่างนี้”จิ้งหรีดจึงบอกว่า “เรากินน้ าค้าง” 
ลาได้ยินดังนั้นก็อดหญ้าอดน้ าตั้งแต่วันนั้นมา ตั้งหน้าตั้งตาเที่ยวเลียน้ าค้างตามใบหญ้าใบไม้ในไม่ช้าก็ตาย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งใดที่ผิดวิสัยของตนไปท าเข้าอาจจะให้โทษ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 ใช้น้าอย่างประหยัด      เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ง1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมการแปรงฟัน 
 2.2 กิจกรรมการใช้น้ าในโรงเรียน เช่น ห้องน้ า  การเกษตร ฯลฯ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือบอกวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้ 
4. เนื้อหา 

การประหยัดน้ า 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาถึงการใช้น้ าในชีวิตประจ าวัน ว่าลูกเสือใช้น้ าท าอะไรบ้าง 
(เช่น แปรงฟัน ล้างหน้า อาบน้ า ด่ืม ล้างจาน ซักผ้า ท าอาหาร ล้างรถ ล้างมือ ฯลฯ) 

2) หมู่ลูกเสือเลือกกิจกรรมการใช้น้ า หมู่ละ 1 อย่าง ร่วมกันคิดหาวิธีใช้น้ าให้ประหยัด 
ที่สุด แล้วน าเสนอในกองลูกเสือ โดยจัดท าแผนภาพ หรือใช้อุปกรณ์ประกอบตามความคิดของหมู่ 

3) ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ ผู้ก ากับลูกเสือช่วยซักถามเพ่ือความเข้าใจ 
4) กองลูกเสือโหวตว่าชอบวิธีประหยัดน้ าของหมู่ใดมากท่ีสุด 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 



7.2 ซักถามความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 19 

เพลง 
เพลง น้ า 

น้ าฝนหล่นจากฟากฟ้า    ให้ต้นไม้ ในป่า   สดชื่นเขียวขจี 
สัตว์นานา อาศัยน้ าด ารงชีวี  เป็นหมื่นแสนล้านปี..น้ ายังมีประโยชน์ 
คนเราทั้งชายและหญิง  ในความเป็นจริงก็ใช้น้ ามากมาย 
อาบดื่มกิน ซักผ้าก็ได้ รดพืชผัก ดอกไม้ ..เหลือเก็บเอาไว้ ในตุ่มเอย 

 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ตัดเท่าไหร่ถึงจะพอ 
นายชุ่มชื่นมีอาชีพขายฟืน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขา ทุกวันเขาจะเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิงเขาเพ่ือน าไป

ขายในตลาด ชาวบ้านซื้อก่ิงไม้ไปท าฟืนส าหรับหุงต้ม ฟืนของ นายชุ่มชื่นขายดิบขายดีนายชุ่มชื่นได้เงินกลับบ้านมา ก็แบ่งให้
ภรรยาไว้ใช้สอยประจ าวัน ".เอ้า.....เร่  เข้ามา เร่เข้ามา ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไร ฟืนนายชื่นเนื้อไม้แห้งสนิทจุดง่ายติดง่ายใช้งาน
นานกว่าใคร"     วันหนึ่งภรรยานายชุ่มชื่นพูดกับสามีว่า. “เดินเก็บก่ิงไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะร่ ารวยสักที” นายชุ่มชื่น...“ใช่นั่น
สิ ทั้งๆท่ีฟืนฉันก็ขายดิบขายดี” ภรรยา...“ฉันว่านะ แทนที่จะเก็บกิ่งไม้เปลี่ยนเป็นไปตัดต้นไม้น่าจะดี”    รุ่งเช้านายชุ่มชื่นจึง
ออกตัดต้นไม้ที่ขึ้นรอบ ๆเชิงเขาขณะที่นายชุ่มชื่นก าลังตัดต้นไม้  ต้นหนึ่งอยู่ก็มีแม่นกกางเขนตัวหนึ่งบินมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้
ต้นนั้น ..แต่นายชุ่มชื่นก็ไม่สนใจ แล้วก็ลงมือตัดต้นไม้ต่อไปได้ไม้กองใหญ่น าไปขายได้เงินมากกว่าเดิม ฝ่ายภรรยาเมื่อเห็นสามีได้
เงินมากขึ้นก็เกิดความโลภจึงยุให้สามีไปตัดต้นไม้ให้หมดทั้งป่า 
นายชุ่มชื่นเห็นด้วย จึงเกณฑ์ญาติพ่ีน้องมาช่วยกันตัดต้นไม้ แล้วก็พบกับสัตว์ปูาฝูงหนึ่งมาขอร้องไม่ให้ตัดต้นไม้เพราะจะท าลาย
ที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์เหล่านั้น แต่นายชุ่มชื่นก็ไม่สนใจและยังคงตัดต้นไม้ต่อไป ..โค่น โค่น    โค่น ตัด ตัด ตัด ไม้
ใหญ ่ไม้เล็ก เรามาตัดกัน!!!  แล้วก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อป่าไม้เหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้คอยโอบอุ้มซับน้ าฝน พอเกิดพายุใหญ่ 
ลม และฝนก็โหมกระหน่ า น้ าป่าไหลบ่าพัดพาเอาท่อนซุงที่กองไว้ ทับถมหมู่บ้านจนพังพินาศ เกิดน้ าท่วมใหญ่ ทั้งหมู่บ้านจมอยู่
ใต้น้ า นายชุ่มชื่นและภรรยาต้องไปอาศัยบนหลังคาบ้าน    นายชุ่มชื่น บ่นกับภรรยาถึงความผิดพลาดจนก่อให้เกิดควาสูญเสีย
ใหญ่หลวง 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า      การไม่รู้จักประมาณตน, ไม่ใช้เหตุผล และขาดคุณธรรม เบียดเบียน และท าลาย 
ธรรมชาติ สัตว์ป่า โดยไม่คิดถึงผลกระทบต่อส่วนรวม เป็นคนเห็นแก่ตัว และต้องประสบกับความสูญเสียในที่สุด 

ที่มา นิทานเศรษฐกิจพอเพียง 

 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 

หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 20 คติพจน์ลูกเสือส ารอง      เวลา  1  ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ส2.1 ป.2/1   ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1  ข้อตกลงในชั้นเรียน 
 2.2  การปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 



3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือปฏิบัติตนตามคติพจน์ลูกเสือส ารอง “ท าดีท่ีสุด” 
3.2 ลูกเสือปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนและข้อตกลงของชั้นเรียน 

4. เนื้อหา 
4.1 การท าดีที่สุด 
4.2 ระเบียบของโรงเรียนและข้อตกลงในชั้นเรียน 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 เกม 
5.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ลูกเสือขับร้องเพลงคติพจน์ลูกเสือส ารองเราลูกเสือส ารอง เราต้องท าความดี 
คติพจน์เรามี ท าให้ดีที่สุด ท าดีที่สุด 

2) หมู่ลูกเสือเล่าประสบการณ์การท าความดี หรือท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เคยท าหรือคิด 
ว่าต้องการท าดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและรวบรวมเพ่ือน าเสนอในกองลูกเสือ 

3) หมู่ลูกเสือน าเสนอประสบการณ์การท าความดี 
4) มอบหมายให้ลูกเสือไปท าความดีอย่างต่อเนื่อง ท าดีทุกวันแล้วบันทึกความดีไว้ 

เพ่ือเป็นหลักฐานการท าดีและการเป็นสุภาพบุรุษในอนาคต 
6.4ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
สังเกตการแสดงบทบาทสมมติ “การท าดี” และการประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนและข้อตกลงในชั้นเรียน 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 20 
เพลง 

คติพจน์ลูกเสือสารอง 
เราลูกเสือส ารอง เราต้องท าความดี 
คติพจน์เรามี ท าให้ดีที่สุด ท าดีที่สุด 

เกม 
ไฟฟ้าช๊อต 

1) หมู่ลูกเสือเข้าแถวตอนหมู่ (แถวตอนเรียงหนึ่ง) จัดแถว 
2) ให้ยืนห่างกัน 1 ช่วงแขน 
3) ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเริ่มปฏิบัติ 
- นายหมู่หรือคนหัวแถวหันหลังกลับเอามือไปแตะหัวไหล่ลูกเสือคนที่ 2 แล้วนั่งลง 
- ลูกเสือคนที่ 2 เมื่อถูกแตะก็กลับหลังหัน เอามือไปแตะไหล่ลูกเสือคนที่ 3 แล้วนั่งลง 
-  ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ จนถึงลูกเสือคนสุดท้าย 

การตัดสิน ทีมท่ีร้อง “โอ๊ย” ก่อนเป็นทีมชนะ 

 



เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ม้ากับสิงโต 

สิงโตแก่ตัวหนึ่งรู้สึกว่าสัตว์ต่าง ๆ มีความรวดเร็วว่องไวมาก เกินก าลังที่มันจะจับได้สะดวก 
เหมือนแต่ก่อนจึงคิดหาอุบายที่จะจับสัตว์อ่ืนกินโดยง่ายมันแพร่ข่าวออกไปว่ามันได้ไปเล่าเรียนสุด 
ยอดวิชาแพทย์ที่สามารถรักษาการเจ็บปูวยได้ทุกชนิด   แต่ม้ารู้ทันอุบายของสิงโต และตั้งใจว่าจะต้องแก้ล าสิงโตให้ได้ดังนั้นม้า
จึงแกล้งท าเป็นปวดที่ ขาอย่างรุนแรง เดินโขยกเขยกเข้าไปหาสิงโตขอให้สิงโตช่วยรักษาอาการเจ็บปวดให้ ฝ่ายสิงโตดีใจคิดว่า 
“ม้านี้คงจะเป็นอาหารมื้อวิเศษสุดของเรา” จึงบอกให้ม้ายกขาข้างที่เจ็บขึ้น เพ่ือจะได้มองเห็นชัด ๆ พอสิงโตโน้มตัวมาข้างหน้า 
ม้าจึงยกขาขึ้นและใช้กีบที่แหลมคมโขกหน้าสิงโตอย่างแรงแล้ววิ่งอ้าวหนีไป พร้อมทั้งส่งเสียงร้องด้วยความยินดีในความส าเร็จ
และความสามารถ 
ในการแก้ล าสิงโตได้อย่างงาม 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   เราไม่ควรไว้ใจคนที่ไม่ซื่อต่อเราเป็นนิจ 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 ท าตามลูกเสือรุ่นพี่      เวลา 1 ชั่วโมง 

----------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ส2.1 ป.2/1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือปฏิบัติตามกฎลูกเสือส ารอง “ลูกเสือส ารองท าตามลูกเสือรุ่นพ่ี” 
3.2 ลูกเสือเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

4. เนื้อหา 
กฎลูกเสือส ารอง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 แบบฟอร์มการส ารวจสัมภาษณ์ ท าแผนที่ความดี 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือร้องเพลงกฎลูกเสือส ารอง ทบทวนกฎลูกเสือส ารอง 
ไหน ไหน ไหน ไหนเธอว่าเป็นลูกเสือ 
ฉันยังไม่เชื่อ เธอคือลูกเสือส ารอง 
ฉันจ ากฎได้ ไหนทอ่ งใหฉั้นฟังลอง 
บอกพี่ได้ไหมนอ้ ง ส ารองกฎว่าอย่างไร 

- ให้ลูกเสือร้องเนื้อเพลงที่เป็นกฎลูกเสือส ารอง 2 ข้อ 
ลูกเสือส ารอง ท าตามลูกเสือรุ่นพี่ 
ลูกเสือส ารอง ไม่ท าตามใจตนเอง 



2) ผู้ก ากับลูกเสือสอบถามค าว่า รุ่นพี ่หมายถึงใครบ้าง (นายหมู ่ประธานนักเรียน ผู้ก ากับ 
ลูกเสือ พ่อแม่) 

3) ลูกเสือสอบถามประวัติความดี ความสามารถของนายหมู่ หัวหน้าชั้น ประธาน 
นักเรียน แล้วจัดท าแผนที่ความดีที่เป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม 

4) ลูกเสือเขียนความตั้งใจท าความดีตามแบบอย่างของตน หรือขอท างานร่วมกับรุ่นพ่ี 
ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น ท างานร่วมกับสภานักเรียน ฯลฯ โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าดูแลช่วยเหลือ 

5) ผู้ก ากับอธิบายประโยชน์ของการปฏิบัติตนในการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
ตรวจสอบสาระเนื้อหาในแผนที่ความดีท่ีเหมาะสม และกิจกรรมที่ลูกเสือส ารองจะขอท าตาม 

ลูกเสือรุ่นพี่และสิ่งที่จะท าตามแบบอย่างของตน 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 21 
เพลง 

รวมน้ าใจ 
พวกเราลูกเสือไทย (เฮ้)   พวกเราลูกเสือไทย 
เราลูกเสือไทย รวมน้ าใจไมตรี    รักกันยิ่งจริงน้ าใจ (ซ้ า) 
เราลูกเสือไทย      รักใคร่กันเถิดเอย 

 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ราชสีห์กับหนู 
ราชสีห์ตัวหนึ่งรู้สึกง่วงจึงล้มตัวลงนอนพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้ในขณะที่ก าลังเคลิ้มหลับนั้นก็ต้อง 

สะดุ้งตื่นขึ้น มันค ารามด้วยความโกรธ เพราะหนูตัวหนึ่งขึ้นไปวิ่งเล่นบนหลัง ราชสีห์จึงยกอุ้งเท้าขึ้น 
ตะปบไว้ได้และจะฆ่ามันเสีย เจ้าหนูสัตว์น้อยๆพูดขอร้อง ราชสีห์ว่า " ท่านราชสีห์โปรดอย่าฆ่า 
ข้าพเจ้าเลย สัตว์ที่สูงศักดิ์ดังท่านไม่เหมาะที่จะมาฆ่าสัตว์ต่ าต้อยเช่นข้าพเจ้า " ราชสีห์ได้ฟัง ดังนั้น 
จึงปล่อยหนูไปต่อมาไม่นานนัก ราชสีห์ออกล่าเหยื่อ ไปติดบ่วงของนายพรานจึงร้องด้วยเสียงอันดัง 
เมื่อหนูได้ยิน จึงได้ มาช่วยเหลือ หนูกล่าวว่า " อย่ากลัวไปเลยข้าพเจ้าเป็นเพ่ือนของท่าน " ว่าแล้วก ็
เข้าแทะบ่วง จนขาด ราชสีห์ได้เป็นอิสระ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่มีใครในโลกที่จะยิ่งใหญ่และส าคัญมากจนไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ 
ด้อยกว่าและไม่มีความส าคัญ 

 
 
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 

หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22 ไม่ท าตามใจตนเอง      เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------ 
 



1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ส2.1 ป.2/4  เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือบอกผลเสียของการแกล้งและหยอกล้อกันจนเกินเลยขอบเขต 
3.2 ลูกเสือเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

4. เนื้อหา 
การแกล้งและหยอกล้อกันในกลุ่มเพ่ือนอย่างสนุกสนาน ไม่เกิดความรู้สึกทางลบ ถือเป็นเรื่องปกติ แต่การแกล้งกันที่

เกินขอบเขต จนเกิดผลเสียต่อผู้อื่น จัดเป็นความรุนแรงอย่างหนึ่ง และเป็นการไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่น ก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้ง
ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า และยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่การใช้ควารุนแรงที่มากข้ึนเป็นล าดับ ความตระหนักในเรื่องนี้จะช่วยลด
ปัญหาความรุนแรงได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิด ชวนคุย “ใครเคยถูกแกล้งบ้างยกมือขึ้น...” 
2) ขออาสาสมัครคนที่เคยถูกแกล้งเล่าให้เพ่ือนฟังทีละคนจนครบ 4-5 คน 

โดยผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถาม 
- ถูกแกล้งอย่างไร / มีความรู้สึกอย่างไร / ท าอย่างไรบ้างเมื่อถูกแกล้ง 
- ท าไปแล้วเกิดผลอะไรตามมาบ้าง / อยากบอกอะไรกับคนที่มาแกล้งบ้าง 

3) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถาม ถามลูกเสือในกอง 
- ลูกเสือคิดว่าคนที่แกล้งคนอ่ืน เขาท าเพราะอะไร 
- คนที่ถูกแกล้งจะเป็นอย่างไรบ้าง เขารู้สึกอย่างไร 
- การแกล้งกันไปมามีผลตามมาอย่างไรบ้าง (ทะเลาะ โกรธ ตีกัน ไม่มีเพ่ือน) 

4) ผู้ก ากับเล่าถึงสิทธิของเราและของผู้อื่นที่ลูกเสือต้องให้ความเคารพ 
5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือช่วยกันสรุปว่า ควรเล่นกับเพ่ือนอย่างไร จึงจะไม่เกิดปัญหาตามมา 

(ข้อคิด เวลาเล่นกับเพ่ือนต้องระวังไม่ทาในสิ่งที่เพ่ือนไม่ชอบและสิ่งที่ทาให้เกิดการทะเลาะหรือโกรธกัน 
เพราะการแกล้งการเล่นหยอกล้อเกินขอบเขตทาให้เพ่ือนเป็นทุกข์ อารมณ์ไม่ดี โกรธเคืองและอาจทา 
ความรุนแรงตอบโต้ได้ ซึ่งส่งผลให้ทะเลาะเบาะแว้งผิดใจกันระหว่างเพื่อน) 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
สังเกตการอธิบายความรู้สึกของลูกเสือ เมื่อได้รับรู้ความรู้สึกของเพื่อน 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน การจัดการอารมณ์ 

 
 



ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 22 
เพลง 

ช้างน้อย 
ช้างน้อย ในป่าพงไพร เที่ยวเกเรไป เลยโดนเสือไล่กัด 

ช้างตัวใหญ่ วิ่งไม่ค่อยถนัด(ซ้ า) เลยโดนเสือกัดกลับบ้านขาเป๋ โดนเสือกัดกลับบ้านขาเป๋ 
 
 

เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
นกนางแอ่นกับเพื่อนนกทั้งหลาย 

นกนางแอ่นตัวหนึ่งมองเห็นชาวไร่ที่ก าลังหว่านเมล็ดฝฺาย จึงเรียกเพ่ือนนกตัวอ่ืนมาพร้อมกัน 
แล้วบอกกับเพ่ือนนกทั้งหลายว่า “ฝ้ายเป็นด้ายใช้ส าหรับท าร่างแห ตาข่ายและกับดักสัตว์ ดังนั้นพวก 
เราจึงควรช่วยกันจิกกินเมล็ดฝ้ายเพ่ือท าลายเสียให้หมด” 

ถึงแม้ว่านกทั้งหลายจะได้ยินค าพูดของนกนางแอ่น แต่พวกนกเหล่านั้นก็ไม่สนใจ ไม่มีใคร 
ท าตามเมื่อถึงเวลาที่เมล็ดฝ้ายงอก นกนางแอ่นก็เตือนบรรดานกท้ังหลายให้ระวังตัวอีกว่า มันยังไม่ 
สายที่จะหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนถ้าพวกเราจะหนีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย แต่นกเหล่านั้นก็ยังคงท า 
เป็นไม่รู้เรื่องอยู่นั่นเอง 
ดังนั้นนกนางแอ่นจึงออกไปจากป่าเพ่ือไปอยู่ในเมือง ฝ้ายได้เติบโตและแข็งแรงผลิดอกออกผลต่อจากนั้นนกนางแอ่นก็เห็นนกตัว
อ่ืนๆ ถูกจับด้วยตาข่ายที่ทอจากฝ้ายซึ่งมันเคยเตือนแล้วเดี๋ยวนี้ พวกนกเหล่านั้นได้รับบทเรียนแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้ว 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า   คนฉลาดสามารถรู้ถึงเหตุล่วงหน้าที่จะเกิดข้ึนแต่คนโง่จะไม่เชื่อจนกว่าความวิบัติจะ เกิดขึ้นจนป้องกันไม่ได้ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 คุยกันฉันท์เพื่อน      เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท3.1 ป.2/5  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

- 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือบอกวิธีการสื่อสารที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
3.2 ลูกเสือมารยาทในการพูด 

4. เนื้อหา 
การพูดคุยที่จะท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันจะต้องมีความชัดเจนในข้อความท่ีพูดคุย 

และมีการซักถามกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังสามารถตรวจสอบความเข้าใจกันได้ 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนตามหมู่ ห่างกันคนละ1 ก้าว 
2) ผู้ก ากับลูกเสือบอกกติกาการแข่งขันว่ามี 2 รอบ รอบแรก ให้ลูกเสือแต่ละหมู่กระซิบ 

ข้อความต่อ ๆ กัน จนถึงคนสุดท้าย โดยฟังสิ่งที่เพ่ือนกระซิบโดยไม่ต้องถามและบอกต่อเพ่ือนคนถัดไป 
หมู่ใดเสร็จก่อนให้ยกมือขึ้น 

3) ผู้ก ากับลูกเสือกระซิบข้อความข้างหูหัวแถวคนละ 1 ข้อความ (เช่น กินข้าวกับ 
น้ าพริกปลาทู / ปลาย่างและผักลวกราดกะทิ / ไปดูหนังเรื่องสามเกลอผจญจระเข้ / มะละกอหวาน 
กิโลละสามสิบบาท/ ตาอินกะตานาหาปลาไม่ได้เลย เป็นต้น) 

4) ตรวจสอบ โดยให้คนสุดท้ายพูดประโยคที่ได้ยิน และผู้ก ากับลูกเสือเฉลย 



5) ผู้ก ากับลูกเสือถามความรู้สึกลูกเสือที่เป็นผู้รับฟังโดยไม่ได้ถามข้อสงสัย และถามว่าจะ 
สื่อสารอย่างไรจึงจะเข้าใจตรงกัน 

6) ผู้ก ากบัลูกเสือบอกกติกาการแข่งขันรอบที่สองว่า ให้ฟังโดยถามข้อสงสัยได้ โดย 
ผู้ก ากับลูกเสือเปลี่ยนประโยคกระซิบใหม่ เช่น แม่ไปตลาด ไปซื้อกระดาษ ซื้อหวี ซื้อยา สาวสวยใส่เสื้อสีแสดขาดหวีขาดยา 
เดินทางไปเหนือ พบเสือเหมือนเสือเหมือนคน 

7) ตรวจสอบ โดยให้คนสุดท้ายพูดประโยคที่ได้ยิน และผู้ก ากับลูกเสือเฉลย 
8) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถามว่า ท าไมรอบแรกจึงเป็นเช่นนั้น และท าไมรอบที่สองจึงบอกได้ 

ถูกต้อง 
9) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปว่าในการพูดคุยกันต้องใช้ค าพูดที่ชัดเจนและซักถามกันได้ เพ่ือให้ 

 เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
10) ให้ลูกเสือช่วยกันยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงในชีวิตที่เคยเข้าใจผิดจากการสื่อสารเพ่ือ 

เตือนให้ระมัดระวังในการใช้ค าพูดไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง 
11) ผู้ก ากับลูกเสือร่วมอภิปรายมารยาทการพูดที่ดีให้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
7.2 สังเกตการอธิบายการสื่อสารที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 

เพลง 
สวัสดีเธอจ๋า 

สวัสดีเธอจ๋า เรามาพบกัน เธอกับฉันพบกันสวัสดี 
 
เกม 

ท าตามสั่ง 
วิธีเล่น ถ้าผู้ก ากับลูกเสือสั่งลูกเสือว่า “นั่ง” ให้ลูกเสือลุกขึ้นยืน 
ถ้าผู้ก ากับลูกเสือสั่งลูกเสือว่า “ยืน” ให้ลูกเสือนั่งลง 
ถ้าผู้ก ากับลูกเสือสั่งลูกเสือว่า “พายุ” ให้ลูกเสือโยกตัวไปมา 
ถ้าผู้ก ากับลูกเสือสั่งลูกเสือว่า “น้ าไหล” ให้ลูกเสือยืนนิ่ง ๆ 
กติกา หมู่ใดมีสมาชิกลูกเสือไม่ท าตามสั่งให้นั่งลงถือว่าแพ้คัดออก 

 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

งูน้ า 
มีเรื่องเล่าลือกันต่อ ๆ กันมาว่า แต่เดิมงูน้ าเป็นงูชนิดเดียวที่มีพิษและมีพิษร้ายแรงมากเพียง 

แค่กัดรอยเท้าของใครเข้าเจ้าของรอยเท้านั้นก็จะถึงแก่ความตายได้  อยู่มาวันหนึ่งงูน้ าได้กัดชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า "อ้ายไม่ตาย"
หลังจากนายอ้ายไม่ตายถูกงูน้ ากัดตายแล้วชาวบ้านก็ลือกันว่า "งูน้ ากัดนายอ้ายไม่ตายเสียแล้ว"บางก็พูดว่า"งูน้ ากัดนายอ้ายไม่



ตายแล้ว" เมื่องูน้ ารู้ข่าวนี้ก็เสียใจและเจ็บใจตัวเองว่าพิษร้ายของตนเองเสื่อมถึงที่สุดแล้วเพราะแต่ก่อนเพียงกัดแค่รอยเท้าใครผู้
นั้นก็ตายแล้ว แต่คราวนี้กัดถูกเท้าจริงๆกลับไม่ตาย  
งูน้ าน้อยใจมากจึงไปส ารอกพิษท้ังหมดทิ้งไป พิษที่ส ารอกออกมานั้นไปติดอยู่ที่ต้นรังทังช้าง รังทังไก่ หมามุ่ย พวกงูชนิดอ่ืนๆพา
กันไปอมพิษนั้นไว้ งูที่ไปถึงก่อนก็ได้แก่ งูจงอาง งูเห่า งูกะปะ เป็นต้นพวกนี้จึงมีพิษร้ายแรงส่วนงูและสัตว์อ่ืนๆ ที่ไปทีหลังจะได้
พิษลดน้อยลงเรื่อยๆ เช่น งูเขียว ตะขาบ ส่วนต้นรังทังช้าง รังทังไก่ หมามุ่ยก็มีพิษเหลืออยู่บ้างใครไปถูกก็โดนพิษดังท่ีเป็นอยู่
ตราบเท่าทุกวันนี้ ในปัจจุบันงูน้ าจึงไม่มีพิษร้ายแรง 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การได้ยินค าร่ าลือต่าง ๆ จะต้องคิดไตร่ตรองให้รอบคอบไม่คิดตัดสินใจอะไรด้วย 
ความรีบร้อน เพราะการกระท าบางอย่างเมื่อผิดพลาดไปแล้วไม่มีโอกาสแก้ไขได้อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 24 การควบคุมอารมณ์      เวลา 2 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ส2.1 ป.2/4  เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 - 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตนเองได้ 
3.2 ลูกเสือเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

4. เนื้อหา 



4.1 การฝึกควบคุมอารมณ์โกรธ เพ่ือการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
4.2 สิทธิเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน  

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
5.2 ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
     6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) หมู่ลูกเสือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับความโกรธ โดยให้สมาชิกเล่าเรื่องที่ 
ตนเองเคยโกรธ โกรธเรื่องอะไร เมื่อโกรธแล้วท าอย่างไร และผลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น หลังแลกเปลี่ยน 
ให้เลือกมา 1 เรื่อง เพ่ือเป็นตัวแทนมาเล่าในกองลูกเสือ 

(2) ตัวแทนหมู่เล่าเรื่องของแต่ละหมู่ จนครบ 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถาม จากเรื่องที่ลูกเสือเล่า 

- ข้อดีของการโกรธ มีอะไรบ้าง 
- ข้อเสียของการโกรธมีอะไรบ้าง 
- เราควรที่จะควบคุมอารมณ์โกรธหรือไม่ เพราะอะไร 

(4) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปข้อคิดที่ได้ และนัดหมายเตรียมตัวเพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์ 
โกรธในครั้งต่อไป 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

        6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
  1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 

2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิต และให้ลูกเสือฝึกปฏิบัติการควบคุมอารมณ์โกรธ 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งสติและควบคุมอารมณ์โกรธ 
ขั้นตอนที่ 2 บอกความรู้สึกและความต้องการด้วยท่าทีสงบไม่ก้าวร้าว 
(2) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ และแนะน า 

เพ่ิมเติมเก่ียวกับกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์โกรธ 
  (3) ผู้ก ากับอธิบายถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  สิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย   และสิทธิ

ในทรัพย์สิน ที่ลูกเสือต้องให้ความเคารพ 
 (4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้ และการน าไปใช้ 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม 
7.2 สังเกตการอธิบายวิธีควบคุมอารมณ์โกรธของตนเอง 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 



คือ การควบคุมอารมณ์ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
เพลง 

หัวเราะพร้อมกัน 
ลูกเสือ เยาวชน ชายหญิง อารมณ์ ดีจริง ยิ้มแย้ม ชื่นบาน 
จบัมือกัน หัวเราะ ดังกังวาน อารมณ์ดีกันทั้งวัน.. 
หัวเราะพร้อมกันทันที......ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.. 
เมื่อลูกเสือร้องได้ เราก็อธิบายวิธีเล่น ให้ลูกเสือแต่ละกลุ่มคิดเสียงหัวเราะด้วยกัน เราร้อง 
เพลงสลับกับหัวเราะ วิทยากรชี้ให้ลูกเสือหัวเราะพร้อมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ สลับการร้อง 
เพลง เอาเสียงหัวเราะมาแทน ...........ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า.........ในเพลง 

 
 
เกม 

ถ้า .....จะ 
วิธีเล่น 

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันคิดหาค าประโยคที่มีค าว่า “ ถ้า .... จะ .... ” 
เช่น ถ้าทุกคนบินได้ จะเกิดอะไรขึ้น 
หมู่ใดคิดได้ก่อนให้ยกมือขึ้น แล้วตั้งประโยค “ถ้า.... จะ ...” แต่ละหมู่ประโยคต้องไม่ซ้ ากัน 

กติกา หมู่ใดคิดช้าและถูกหมู่อ่ืนแซงไปก่อนถือว่าแพ้คัดออก 

 
ใบความรู ้

ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ 
ในแต่ละคนขณะที่คนเราจะมีอารมณ์ได้แบบเดียว ดังนั้นถ้าเราน าอารมณ์ท่ีสงบมาแทนที่ 

อารมณ์โกรธได้ ความโกรธก็จะเบาบางลง 
ขั้นตอนการควบคุมอารมณ์โกรธ มี 2 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งสติและควบคุมอารมณ์โกรธ วิธีที่ท าได้ง่าย ได้แก่ 

1.1 หายใจเข้าออกยาว ๆ มีวิธีฝึกดังนี้ 
1) สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ พร้อมกับนับ 1 – 2 - 3 – 4 ในใจ 
2) กลั้นหายใจ 1 วินาที 
3) ค่อย ๆหายใจออกยาว ๆ ช้า ๆ พร้อมกับนับ 1 – 2 - 3 – 4 ในใจ 

1.2 นับเลขเบรคอารมณ์ โดยนับเลขในใจช้า ๆ 1.....2......3.......4......5.....6......... 
1.3 นั่งตัวตรง หลับตา หายใจเข้าทางจมูก หายใจออกทางปากอย่างช้าๆ 

ขั้นตอนที่ 2 บอกความรู้สึก และความต้องการด้วยท่าทีสงบ ไม่ก้าวร้าว เช่น กรณีโกรธเพราะถูกเพ่ือนแกล้ง 
- เราไม่สนุกด้วยเลย เลิกแกล้งเราได้ไหม 
- เราไม่ชอบการเล่นแรง ๆ แบบนี้ เราไม่เล่นแล้วนะ (แล้วเดินออกจากเหตุการณ์) 

 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

สุนัขจิ้งจอกกับอีกา 



สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง เห็นอีกาคาบชิ้นเนื้ออยู่บนต้นไม้ มันต้องการเนื้อชิ้นนั้น เจ้าสุนัขจิ้งจอกท่ี 
ฉลาดแกมโกง จึงกล่าวยกยออีกา ว่า "เจ้าช่างสวยอะไรเช่นนี้ จะดูขนก็สวยงามกว่าใครๆข้ายังไม่เคย 
พบใครขนสวยอย่างนี้มาก่อนเลย รูปร่างก็ระหง สวยสง่า น้ าเสียงหรือก็จะแสนไพเราะจับใจ " อีกาดี 
ใจที่ได้ฟังค าพูดยกยอดังนั้นจึงกระโดดไปมาด้วยความตื่นเต้นบนกิ่งไม้และต้องการพิสูจน์ตัวเองว่ามี 
เสียงไพเราะจริงหรือไม่จึงอ้าปากส่งเสียงร้องเพลง ทันใดนั้นชิ้นเนื้อก็ตกลงมาท่ีพ้ืน สุนัขจิ้งจอกจึง 
ตรงเข้าตะครุบและขย้ ากินทันทีด้วยความปลาบปลื้มกับ สมองอันชาญฉลาดของมัน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ในโลกนี้มีน้อยคนนัก ที่ไม่สามารถเอาชนะการประจบยกยอได้ 
 

แตนกับรังผึ้ง 
แตนฝูงหนึ่งกับผึ้งฝูงหนึ่งก าลังทะเลาะกันอ้ืออึงว่า ใครเป็นเป็นเจ้าของรังผึ้งรังหนึ่งที่อยู่บน 

กิ่งไม้ใหญ่ต่อตัวหนึ่งบินผ่านมาพอดีจึงถูกเชิญให้เข้ามาตัดสิน ตัวต่อถามผึ้ง ๆ ก็บอกว่ามันน่าจะ 
เป็นเจ้าของมากกว่า พอถามแตน ๆ ก็ว่า น่าจะเป็นพวกมันต่างหาก ถกเถียงกันอยู่หลายวันก็หา 
ข้อยุติไม่ได้ ในที่สุดตัวต่อก็ให้หาผู้รู้เห็นมาเป็นพยาน เริ่มที่ฝูงมด แล้วก็ปลวก แล้วก็ผีเสื้อ ผึ้งเจ้า 
ปัญญาตัวหนึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงพูดข้ึนว่า “เอาอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ ก่อนที่เราจะถกเถียงกัน 
จนกระท่ังน้ าผึ้งเน่าเสียไปหมด ให้พวกเราท ารังของมันและพวกแตนก็ท ารังของมัน จะได้เห็นเสีย 
ที่ว่าใครกันที่ท ารังได้เหมือนอย่างนี้”  พวกแตนบ่นพึมว่าแบบนี้พวกตนเห็นจะไม่ไหวแล้ว จึงพากันหนีไป ดังนั้น ตัวต่อจึงตัดสิน
ว่าผึ้งควรที่จะเป็นเจ้าของรังผึ้งนั้น 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผลงานย่อมชี้คุณค่าของผู้ที่กระท า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืส ารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 25 ก าจัดยุงลาย      เวลา 1 ชั่วโมง 

----------------------------------------------- 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 



พ4.1 ป.2/4 อธิบายอาการและวิธีป้องกัน การเจ็บป่วย  
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสืออธิบายความส าคัญในการท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2 ลูกเสือสามารถส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและก าจัดได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 ส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
4.2 โรคไข้เลือดออกและการป้องกัน 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ทรายอะเบท ถุงมือ/ถุงพลาสติก 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณโรงเรียน และท าใบ 
งานการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2) กองลูกเสือร่วมกันก าจัดลูกน้ ายุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการคว่ ากะลาน้ า 
ขัง การใช้ทรายอะเบท 

3) กองลูกเสือวางแผนให้ความรู้กับเพ่ือน ๆ น้อง ๆ และบุคคลอ่ืนเกี่ยวกับการป้องกันโรค 
ไข้เลือดออกโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น เสียงตามสาย ติดปฺายประกาศข่าว เดินรณรงค์ในชุมชน และการ 
เฝ้าระวังตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการต่อไป 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
สังเกตการท างาน ความสามัคค ี

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 25 
เพลง 

ฉันเกลียดยุง 
ฉันเกลียด เกลียดยุงสิ้นดี เผลอหน่อยกัดเราทุกที 
ขาแข้งจ้ าแดงแล้วสิ ดูซิ ดูซิ บินมากันใหญ่ 
บินมา บินมา บินมา บินถลา ใกล้ไกล 
ไล่ไป บินมา ไล่ไป บินมา แหม! ช่างน่าร าคาญ 

 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

งูกับตะไบเหล็ก 



งูตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในโรงงานของช่างเหล็กได้พบกับตะไบเหล็กเข้ามันคิดว่าเป็นสิ่งแปลก 
ประหลาดมันจึงเริ่มลองเลียตะไบเหล็กนั้น ยิ่งเลียมากเท่าไรเลือดก็ออกมาจากลิ้นของมันมากขึ้น 
เท่านั้น มันเชื่ออย่างโง่เขลาว่ามันสามารถท าให้ตะไบเหล็กเลือดออกได้และคิดว่ามันได้เปรียบแล้วมัน 
ก็เลียต่อไปอีกเรื่อย ๆ จนมันไม่สามารถท าต่อได้อีกแล้ว มันจึงกัดตะไบเหล็ก แต่ตะไบเหล็กกลับ 
แข็งแรงเกินกว่าฟันของมันจะท าอะไรได้ ไม่ช้ามันจึงเลิกล้มความตั้งใจและเลื้อยจากไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การท าร้ายผู้อื่นด้วยความโกรธ เป็นความบ้าระห่ า และเป็นผลร้ายต่อผู้กระท าอย่างมาก 
 

ใบความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก 
ลักษณะโรค 

 โรคไข้เลือดออกเดงกี เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นแมลงน าโรค โรคนี้ได้กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขในหลาย
ประเทศทั่วโลก เนื่องจากโรคได้แพร่กระจายอย่างกว้างขวางและจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากใน 30 ปีที่ผ่านมา 
มากกว่า 100 ประเทศท่ีโรคนี้กลายเป็นโรคประจ าถิ่น และโรคนี้ยังคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากกว่าร้อย
ละ 40 (2,500 ล้านคน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบมากในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น 

สาเหตุ 

 เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึ่งเป็น single - strand RNA จัดอยู่ใน genus Flavivirus และ family 
Flaviviridae มี 4 serotypes คือ DEN-1, DEN-2, DEN-3 และ DEN-4 ทั้ง 4 serotypes มี antigen ร่วมบางชนิด 
จึงท าให้มี cross reaction และ cross protection ได้ในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิดหนึ่งจะมี
ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกีชนิดนั้นตลอดไป (long lasting homotypic immunity) และจะมีภูมิคุ้มกัน cross 
protection ต่อชนิดอื่น (heterotypic immunity) ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 6-12 เดือน ดังนั้น ผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีไวรัสเดงกีชุกชุมอาจมีการติดเชื้อ 3 หรือ 4 ครั้งได้ 

วิธีการติดต่อ 

 โรคไข้เลือดออกเดงกีติดต่อกันได้โดยมียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นแมลงน าโรคที่ส าคัญ และในชนบทบางพ้ืนที่ 
จะมียุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นแมลงน าโรคร่วมกับยุงลายบ้าน เมื่อยุงลายตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่
อยู่ในระยะไข้ ซึ่งเป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระเพาะยุง และเพ่ิมจ านวนมากขึ้น แล้ว
เดินทางเข้าสู่ต่อมน้ าลาย พร้อมที่จะเข้าสู่คนที่ถูกกัดต่อไป เมื่อยุงที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปกัดคนอ่ืนก็จะปล่อยเชื้อไปยังคนที่
ถูกกัด ท าให้คนนั้นป่วยได้ 

ระยะฟักตัว 

 ระยะเพ่ิมจ านวนของไวรัสเดงกี ในยุง ประมาณ 8-10 วัน 
 ระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสเดงกี ในคน ประมาณ 3-14 วัน โดยทั่วไปประมาณ 5-8 วัน 

ระยะติดต่อ 

 โรคไข้เลือดออกเดงกีไม่ติดต่อจากคนสู่คน ติดต่อกันได้โดยมียุงลายเป็นแมลงน าโรค การติดต่อจึงต้องใช้เวลาในผู้ป่วย
และในยุง ระยะที่ผู้ป่วยมีไข้สูงประมาณวันที่ 2-4 จะมีไวรัสอยู่ในกระแสเลือดมาก ระยะนี้จะเป็นระยะติดต่อจากคนสู่
ยุง และระยะเพ่ิมจ านวนของเชื้อไวรัสในยุงจนมากพออีกประมาณ 8-10 วัน จึงจะเป็นระยะติดต่อจากยุงสู่คน 



การรักษา 
ในปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสเดงกี จึงให้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ แพทย์ผู้รักษาจะต้องเข้าใจธรรมชาติ

ของโรค และให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จะต้องมีการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีตลอดระยะวิกฤต คือ ช่วง 24-48 ชั่วโมง ที่มี
การรั่วของพลาสมา หลักในการรักษามีดังนี้ 

1. ในระยะไข้สูง บางรายอาจมีอาการชักได้ถ้าไข้สูงมาก ให้ยาลดไข้ ควรใช้ยาพวกพาราเซตามอล ห้ามใช้ยาพวก
แอสไพริน, ibrupophen, steroid เพราะจะท าให้เกล็ดเลือดเสียการท างาน จะระคายกระเพาะท าให้เลือดออกได้ง่าย
ขึ้น 

2. ให้ผู้ป่วยได้สารน้ าชดเชย เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มีไข้สูง เบื่ออาหาร และอาเจียน ท าให้ขาดน้ าและเกลือโซเดียม ควรให้
ผู้ป่วยดื่มน้ าผลไม้หรือสารละลายผงน้ าตาลเกลือแร่ 

3. ติดตามดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ตรวจพบและป้องกันภาวะช็อกได้ทันเวลา 
4. ดูการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดและ hematocrit เป็นระยะๆ เพราะถ้าปริมาณเกล็ดเลือดเริ่มลดลง และ 

hematocrit เริ่มสูงขึ้น เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าน้ าเหลืองรั่วออกจากเส้นเลือดและอาจจะช็อกได้ จ าเป็นต้องให้สารน้ าชดเชย 

ส าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกหรือเลือดออก แพทย์จะต้องให้การรักษาเพ่ือแก้ไขสภาวะดังกล่าว ด้วย สารน้ า พลาสมา หรือสาร 
colloid อย่างระมัดระวัง เพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วยและป้องกันโรคแทรกซ้อน 

ที่มา  กรมควบคุมโรคติดต่ดddc.moph.go.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสอืสารอง ดาวดวงที ่2 ชั้นประถมศกึษาปีที ่2 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26 โรงเรียนของฉัน      เวลา 2 ชั่วโมง 

----------------------------------- 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ส2.1 ป.2/1   ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 กิจกรรม big cleaning 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถอธิบายความส าคัญและวิธีการดูแลรักษาสาธารณสมบัติในโรงเรียน 
3.2 ลูกเสือร่วมกัน Big cleaning ของโรงเรียน 

4. เนื้อหา 
4.1 ลูกเสือส ารวจโต๊ะเก้าอ้ีและฝาผนังในห้องเรียนของตนเองที่มีรอยขีดข่วน รอยปากกาแล้ว 

วางแผนช่วยกันท าความสะอาด 
4.2 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกห้องเรียนใช้โต๊ะเก้าอ้ีด้วยความระมัดระวังไม่ท าสกปรก 

เลอะเทอะเวลาช ารุดหักพังต้องแจ้งครูหรือนักการภารโรงทันที 
4.3 การท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืน และฝาผนังในห้องเรียน 
4.4 ขั้นตอนการท าความสะอาดก าจัดเชื้อโรค 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการส ารวจ อุปกรณ์การท าความสะอาด 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
     6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ส ารวจ โต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืนและผนังในห้องเรียนของตนเองที่มีรอย 
ขีดข่วน รอยปากกา เขียนลงแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลส ารวจ และน ามารายงานในกองลูกเสือ 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงความรู้สึกของลูกเสือในสิ่งที่ได้พบเห็นจากการส ารวจ 



และแนะน าวิธีการท าความสะอาดบางวิธี เช่น การท าความสะอาดคราบสีเมจิ 
(3) ร่วมกันวางแผนท าความสะอาดสิ่งที่ส ารวจของแต่ละหมู่ และมอบหมายให้ลูกเสือจัดเตรียมอุปกรณ์ท า

ความสะอาดมาท าความสะอาดในคาบต่อไป 
 (4) วิธีการท าความสะอาดและก าจัดเชื้อโรคสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

      6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ลูกเสือแต่ละหมู่ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืนและผนังในห้องเรียน ตามท่ีได้วางแผน 
(2) ผู้ก ากับลูกเสือถามความรู้สึกของลูกเสือที่ช่วยกันท าให้ห้องเรียนสะอาดสวยงาม 
(3) ลูกเสือร่วมกันวางแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกห้องเรียนใช้โต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืนและ 

ผนังในห้องเรียนด้วยความระมัดระวังไม่ท าสกปรกเลอะเทอะและเมื่อพบเห็นของช ารุดหักพังควร 
แจ้งครูหรือนักการภารโรง ทันท ีเช่น การเขียนข้อความ เขียนแผ่นป้าย คาขวัญ เชิญชวนให้รักษา 
ความสะอาดติดในบริเวณโรงเรียนที่เหมาะสม ถ้าเวลาไม่พอ อาจให้มาติดป้ายในวันถัดไปได้ 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตการอธิบายความรู้สึกและความเชื่อของลูกเสือ 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และทักษะการสื่อสาร 

 
ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 26 

เพลง 
ในหมู่ลูกเสือ 

ในหมู่ลูกเสือ เมื่อเรามาร่วมอยู่ 
ต่างคนต่างรู้ กันดีว่าหน้าที่ทุกอย่าง 
ต่างช่วยกันท า ท าไม่เว้นว่าง 
งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จโดยง่ายดาย 

 
เกม 

ท าไม อย่างไร 
วิธีเล่น ให้หมู่ลูกเสือคิดตั้งค าถามที่ถามว่า “ท าไม” “อย่างไร” “อะไร” 
เช่น ก้อนอิฐท ามาจากอะไร? , ถ้าเมืองไทยมีแต่ฤดูหนาวจะเป็นอย่างไร? , ท าไมล้อ 
รถจึงกลม? 
กติกา หมู่ลูกเสือช่วยกันคิดตั้งค าถามแปลก ๆ มาให้มากท่ีสุดในเวลา 5 นาที 

หมู่ใดตั้งค าถามได้มากท่ีสุด เหมาะสมที่สุด เป็นผู้ชนะ 

 



เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
แมวกับสุนัขจิ้งจอก 

แมวและสุนัขจิ้งจอกเป็นเพ่ือนกัน สัตว์ทั้งคู่ก าลังเดินทางไกลเพ่ือแสวงบุญ เมื่อทั้งคู่เกิด 
ความเบื่อหน่ายก็กอดรัดฟัดเหวี่ยง ขู่ค ารามเข้าไล่กัดล้อเล่นกัน เมื่อเหนื่อยก็นั่งพักและพูดคุยถึงแผนการ 
ในอนาคต ตกกลางคืนท้ังคู่ก็หลับสบาย เพราะตอนกลางวันเหน็ดเหนื่อยกันมามาก 
วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกพูดขึ้นว่า “เธอน่ะฉลาดนักหรือ แต่ฉันคิดว่า ฉันฉลาดกว่าเธอเพราะฉัน 
มีความสามารถมากมายเลย” แมวตอบว่า “ถึงฉันจะเก่งอยู่เพียงอย่างเดียว แต่ก็คิดว่าความเก่งของฉันมีค่ามากกว่า 
ความสามารถเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเธอ ตั้งพันอย่างเสียอีก” ทั้งคู่ตรงเข้าต่อสู้กันอีกเพ่ือที่จะได้รู้ว่าใครเก่งกว่าใคร ยังไม่ทันไร สุนัข
ล่าสัตว์ฝูงหนึ่งก็  ห้อมล้อมมันทั้งคู่ไว้ 
“เอาล่ะ คงจะถึงเวลาแล้วกระมังท่ีจะรู้ว่าใครเก่งกว่าใคร” แมวพูดแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้ 
“ความสามารถเพียงอย่างเดียวของฉันก็คือ ฉันปีนต้นไม้ได้คล่อง” 
สุนัขจิ้งจอกได้แต่เดินวนอยู่รอบ ๆ ต้นไม้นั้น มันมุดเข้าไปในโพรงใต้ต้นไม้ แต่ไม่มีโพรงไหนที่ปลอดภัยพอ ฝูงสุนัขล่าสัตว์ บีบวง
ล้อมแคบเข้ามาทุกที ๆ สุนัขจิ้งจอกจะปีนต้นไม้อย่าง แมวบ้างก็ปีนไม่ได้ มันพยายามกระโจนสูง ๆ เพ่ือที่จะบินอย่างนกแต่ก็บิน
ไมได้ ในที่สุดมันก็ถูกฝูงสุนัขล่าสัตว์รุมกัดตาย 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อันความรู้แม้จะรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล 

 
ชายหัวล้านกับแมลงวัน 

ในวันที่แสนร้อนระอุวันหนึ่งในฤดูร้อนมีชายหัวล้านคนหนึ่งนั่งพักเหนื่อยหลังจากท างานเสร็จ 
ไม่นานก็มีแมลงวันตัวหนึ่งบินมาตอมที่หัวล้านของเขาและคอยกวนเขาครั้งแล้วครั้งเล่าชายคนนี้เล็ง 
จะตบไปที่ศัตรูตัวน้อยของเขาแต่แล้วก็พลาด กลับตีโดนศีรษะของตัวเองแทน แมลงวันยังบินเข้ามา 
กวนเขาอีก แต่คราวนี้เขารู้ทันและกล่าวว่า “เรามีแต่จะท าร้ายตัวเองถ้ามัวจดจ่อกับศัตรูที่ชั่วร้าย” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าเสียเวลากับเรื่องไร้สาระ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
 

หน่วยที่ปฐมนิเทศ 1   
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศ เวลา  1  ชั่วโมง    

1. จุดประสงค์การเรียนรู้   
1.1 ลูกเสือสามารถจัดหมู่ เลือกนายหมู่และรองนายหมู่ได้   
1.2 ลูกเสือสามารถรวมหมู่เป็นกองลูกเสือได้   

2. เนื้อหา 
2.1 การจัดหมู่ลูกเสือส ารอง การเลือกนายหมู่ และรองนายหมู่ 
2.2 การจัดกองลูกเสือส ารอง 

3. สื่อการเรียนรู้ 
3.1 แผนภูมิเพลง 
3.2 ใบความรู้ 

4. กิจกรรม 
4.1 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือส ารองพบกันในห้องประชุม ในสนามหรือบริเวณที่เหมาะสม 
4.2 ผู้ก ากับลูกเสือน าร้องเพลง 
4.3 ผู้ก ากับลูกเสือแบ่งหมู่ลูกเสือหมู่ละ4-6คน 

1) ให้ลูกเสือเลือกนายหมู่และรองนายหมู่ 
2) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนการแต่งเครื่องแบบที่ถูกต้อง 
3) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนการเปิดประชุมกองและปิดประชุมกอง ดังนี้ 

- พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวล์ชักธงขึ้นสวดมนต์สงบนิ่งตรวจ แยก)  
- พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมายเครื่องแบบตรวจแกรนด์ฮาวล์ชักธงลง เลิก) 4.4 ผู้

ก ากับลูกเสือและลูกเสือสรุป  
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ชักธงลงเลิก) 

 
5. การประเมินผล 

5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 สังเกตความพร้อมในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ 

 
 
 
 



ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี1 
 
 
 

เพลง 
สุขใจ 

 
สุขใจที่ได้มาพบหน้า บรรดาลูกเสือไทย 

สวัสดี สวสัดี มีชัย สดชื่นแจ่มใส สวัสดี สวัสดี 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
การจัดกองและการแบ่งหมู่ลูกเสือส ารอง 

 
กองลูกเสือส ารอง1กอง มีจ านวนลูกเสือ8-36 คน (ระดับประถมศึกษาปีที่1-3) โดยแบ่ง ลูกเสือออกเป็นหมู่

4ๆ- ละ6คน รวมทั้งนายหมู่ และรองนายหมู่ ลูกเสือ1กองต้องมีลูกเสืออย่าง น้อย2 หมู่ ไม่เกิน6หมู่ 



แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย       เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/3  ตั้งค าถามและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ป.3/5  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ค 2.1 ป.3/4  คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
พ 3.2 ป.3/2  เคลื่อนไหวร่างกายที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง  ในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด 

10. กิจกรรมของโรงเรียน 
 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 

11. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เก้าอ้ีได้ 

12. เนื้อหา 
 ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มีน้ าหนักมาก ลูกเสือควรมีความสามารถในการขอความ ช่วยเหลือ และการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเก้าอ้ี 

13. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
5.3 ใบความรู้ เรื่อง การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อมีอุบัติเกิดขึ้นเหตุ 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

14. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ชักธงขึ้นสวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
 1) ผู้ก ากับลูกเสือขออาสาสมัครลูกเสือ 1 – 2  คน เล่าประสบการณ์ในการพบผู้ป่ํวย ที่ประสบ

อุบัติเหตุ ลูกเสือได้เคยช่วยเหลืออย่างไรบ้าง  
 2) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถามให้หมู่ลูกเสือช่วยกันคิด“ถ้าลูกเสือไปพบผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ ที่ตัวใหญ่กว่า

ลูกเสือมาก ลูกเสือจะมีวิธีช่วยเหลือเขาอย่างไร” 
 3) ผู้ก ากับลูกเสือสุ่มถาม 1–2 หมู่ แล้วให้หมู่ที่เหลือเพ่ิมเติม และสรุป 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือเพ่ิมเติมถึงวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
 5) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายและสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ปูวยด้วยเก้าอ้ี 
 6) หมู่ลูกเสือทดลองเคลื่อนย้ายผู้ปูวยด้วยเก้าอ้ีจนมั่นใจว่าท าได้ 
 
 
 
 7) หมู่ลูกเสือเล่นเกมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เก้าอ้ี 

(1) หมู่ลูกเสือเข้าแถวตอนลึก ให้สมาชิกท่ีแข็งแรงที่สุด 4 คน ยืนในแนวห่างจาก 5 เมตร  
มีเก้าอ้ี 1 ตัว 

(2) เมื่อผู้ก ากับลูกเสือให้ส ัญญาณเริ่มเล่นให้สมาชิก  4 คน ยกเก้าอ้ีมารับสมาชิกท่ี เข้าแถวและยก
กลับไปท่ีเส้นจนครบทุกคน หมู่ไหนเสร็จก่อนถือว่าชนะ  

8) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปวิธีการขอความช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเก้าอ้ี 



6.4 ผู้ก ากับลูกเส ื ่อเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

15. การประเมินผล 
7.1 สังเกตการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและวิธีขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ 
7.2 ตรวจสอบการปฏิบัติของลูกเสือ 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 2 

 
เพลง 

ลูกเสือบริการ  
ลูกเสือเราอยู่ไหน สบายดีหรือบอกมา โอสบายอุรา เรานั้นหนาพร้อมบริการ 

 
ห้ามเลือด  

บาดแผลมีชัด  กดและมัดทันใด 
เลือดไม่หยุดไหล    ก็อย่าได้ปล่อยปละ  
ต้องขันชะเนาะให้หยุด (ซ้ํา)  รุดเอาความเย็นประคบไว้นะ 
เลือดออกในอวัยวะ  จ าไว้นะอย่าได้กินอะไรเลย 
กระดูกหักไซร้  อย่าเคลื่อนไหวไปแฮ 
ห้ามเลือดท าแผล    สะอาดแน่เป็นดี  
จงเอาไม้ดามกระดาษห่อ (ซ้ํา)  น าส่งโรงพยาบาลอย่าได้รอรี เลือดก าเดาไหลนั่ง
แหงนหน้าซี  กดใต้ค้างน้ าแข็งวางหน้าผากเอย 

 
เกม 



เดินลูกไก่ 
วิธีเล่น 

1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกจัดให้ทุกหมู่มีจ านวนสมาชิกเท่า ๆกัน 
2. ให้ทุกคนนั่งลง ใช้มือขวาจับข้อเท้าขวา มือซ้ายจับข้อเท้าซ้าย  
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่เดินแถวตามกันไปอ้อมที่หมาย ไม่ให้มือหลุดและไม่ให้ลุกข้ึน แล้ว

กลับมาเข้าที่เดิม 
4. หมู่ใดท าเสร็จก่อนและท าได้ถูกต้อง เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อ่ืนกล่าวชมเชย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 เมื่อลูกเสือส ารองพบผู้ปูวยที่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายต้องรีบให้การช่วยเหลือปฐมแต่ถ้าผู้ป่วยมีอาการ 
เกินความสามารถของตนต้องของตนต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือให้ใครไปตามใหญ่มาใหเ้ร ็ว   ที่สุดและ

จ าไว้เสมอว่า ต้องท าเช่นนี้เสมอ แม้ได้เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเป็นอย่างดแีละได้เคยช่วยเหลือผู้อื่น 

มาบ้างแล้วก็ตาม การขอความช่วยเหลือจจากผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 

1. ต้องแจ้งให้ทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายอะไร 

2. เหตุเกิดข้ึนที่ไหน 

3. ผู้ป่วยมีอาการอย่างไร 

4. แจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบทันทีด้วยว่า จะต้องเตรียมอุปกรณ์ใดบ้างที่จ าเป็น 

5. การพูดขอความช่วยเหลือต้องพูดสั้นๆ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อที่จะให้ผู้ช่วยเหลือมาได้ทันเวลา 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ลุงมีช่วยชีวิต 
 

น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 
 

ระหว่างเดินทางกลับบ้านป๋องเห็นผู้คนก าลังรุมล้อมในร้านขายอาหารแห่งหนึ่ง และมีท่าทางตื่นตระหนก ป๋อง

จึงเดินเข้าไปเห็นชายคนหนี่งนั่งฟุบหน้าอยู่ที่พ้ืน ทราบจากลุงดีเจ้าของร้านว่า เขาเป็นลมฉับพลัน ลุงดีพยายามจะน า

ชายคนนั้นไปส่งคลินิกแพทย์ที่อยู่ใกล้ๆ แต่เขาไม่สามารถยืนได้เลย คนที่ยืนดูอยู่คนหนึ่งแนะน าว่า ให้พยุงผู้ป่วยน ั่ง

เก้าอ้ีที่มีอยู่ในร้านอาหารแล้วช่วยกันหาม เพื่อน าผู้ป่วยนั่งรถยนต์หน้าร้านไปได้ ขณะเดียวกัน 

ให้คลายเสื้อผ้าเข็มขัด และรองเท้าออกเพ่ือจะได้ไม่อึดอัด รวมทั้งขอร้องให้คนที่ยืนดูอยู่ออกห่างจากผู้ป่วยอากาศจะ

ได้ถ่ายเทดีข้ีน 



 ในที่สุดลุงมีและเพ่ือนก็สามารถน าผู้ป่วยส่งถึงคลินิกแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ผู้ป่วยมีอาการ ดีขึ้น เขา

ขอบคุณลุงมีและคนอ่ืนๆ ที่ช่วยให้เขาปลอดภัย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ป่วยจะปลอดภัย ถ้าเรารู้จักวิธีช่วยเหลือเบื้องต้น 



แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การปฐมพยาบาล                   เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/5  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
พ 5.1 ป.3/3  แสดงวธิีปฐมพยาบาล  เมื่อบาดเจ็บจากการเล่น 
ง 1.1 ป.3/2   ใช้วสัดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ลูกเสือสามารถปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกแมลงกัดต่อยไฟไหม้และน้ าร้อนลวกได้ 
 3.2 ลูกเสือสามารถจัดท าถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลได้ 
4. เนื้อหา 

 4.1 การปฐมพยาบาลเมื่อแมลงกัดต่อย ไฟไหม้และน้ าร้อนลวก 
 4.2 การจัดท าถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาลส าหรับตนเองเพ่ือน าติดตัวไปเมื่อมีการ เดินทางออกไปนอก
สถานที่ 

5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 อุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล 

 5.3 ใบความรู้ เรื่อง การปฐมพยาบาล 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 7.   

 1) ให้ลูกเสือเล่าประสบการณ์เคยพบเห็นผู้ถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ และน้ าร้อนลวก และวิธีปฐมพยาบาล 
 2) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายและสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต่อย ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
 3) ให้ลูกเสือฝึกการปฐมพยาบาลและผู้ก ากับลูกเสือให้ข้อเสนอแนะ 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสรุปการน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป 
 5) ให้ลูกเสือจัดท าถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล (บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ) 
 
 
 

6.4 ผู้ก ากับลูกเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 อธิบายวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อแมลงกัดต่อย ถูกไฟไหม้และน้ าร้อนลวก 
7.3 ตรวจผลงานการจัดท าถุงหรือที่เก็บอุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 3 
เพลง 

มาร์ชปฐมพยาบาล  
นักปฐมพยาบาล งานของเราชั้นต้น 

คือคิดจะช่วยคน ที่ป่วย กะทันหัน 
หากใจหยุดเต้น ก็นวดเฟ้น และผายปอดพลัน 
เลือดออกมากนั้น เร็วไว ห้ามไว้ก่อน 
จับนอนตะแคง เครื่องแต่งกาย นั้นช่วยคลายผ่อน 
ซบ เซา เฝ้านอน ห้ามให้ยา ห้ามอาหาร 



ให้ความอุ่นพอ และรีบตามหมอจัดการ 
เราต้องช่วยพยาบาล ก่อนน าส่งหมอ 

 
ใบความรู้ 

การปฐมพยาบาล 
การปฐมพยาบาลเม่ือแมลงกัดต่อย  

แมลงบางชนิดเมื่อกัดหรือต่อย จะเกิดอาการเจ็บปวดเพราะสารพิษจากแมลงเข้าไปในร่างกาย แมลงมีพิษ 
ได้แก่ ตะขาบ แมลงป่อง แมงมุม ผึ้ง ต่อ และแตนเมื่อถูกแมลงมีพิษ เป็นต้น บางชนิดกัดหรือต่อยจะมีอาการคัน 
บวม บริเวณแผลมีสีแดง ปวด หรือเป็นผื่นแดง แล้วแต่ ของแมลงที่กัดหรือต่อย ให้ปฐมพยาบาล ดังนี้ 

1. แมลงบางชนิดมีเหล็กในที่ปลายหาง เช่น ผึ้ง ต่อ แตน แมงปูเมื่อต่อยแล้วจะปล่อย เหล็กในไว้ ต้องรีบถอน
เหล็กในออกด้วยการใช้มือกดปากแผลให้เหล็กในโผล่ขึ้มาแล้ว ใช้แหนบดึงออกมา หรือใช้ลูกกุญแจที่มีรูกดทับแผลห้รูลูก
กุญแจอยู่ตรงกลางเหล็กในแล้ว ใช้แหนบค่อยๆคีบดึงออกมา 

2. แมลงบางชนิดจะปล่อยน้ าพิษไว้ด้วยให้บีบบริเวณรอบรอยกัดต่อย เพื่อให้น้ าพิษซึมออกมา  
3. ล้างบริเวณท่ีถูกต่อยด้วยสบู่หลายๆครั้งหรือใช้แอมโมเนีย ยาหม่อง ยาแดง ดีเกลือ ทิงเจอร์ไอโอดีน ทาบริเวณ

ที่ถูกต่อย  
4. เมื่อมีอาการเจ็บปวดให้ใช้น้ าแข็งประคบบริเวณท่ีถูกต่อย 
5. ถ้ายังไม่หายปวดหรือปวดมากให้กินยาแก้ปวด 
6. หากปวดหรือบวมมากให้น าส่งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเพื่อให้แพทย์รักษา 
การปฐมพยาบาลบาดแผลที่เกิดจาก ไฟไหม้น้ าร้อนลวก  

บาดแผลลวก คือ แผลที่เกิดจากความร้อน เช่น  
 
 
 
 
 ความร้อนจากเปลวไฟหรือไฟไม้  
 ความร้อนจากไอน้ าเดือดหรือของเหลวร้อน  
 ความร้อนจากสารเคมี 

ความร้อนจากกระแสไฟฟ้าดูดหรือฟ้าผ่า 
ความร้อนจากรังสี ต่าง ๆ 
อาการ ได้แก่ปวดแสบปวดร้อน ผิวหนังแดงพองหรืออาจเป็นรอยไหม้เกรียม 

ในกรณีที่ถูกรังสีมากและควรระวังผู้ปูวยที่ถูกไฟฟ้าดูดซึ่งอาจเกิดสภาวะหยุดหายใจได้ต้องรีบ 
ผายปอดทันทีจนกว่าผู้ป่วยจะหายใจเองได้ 
การปฐมพยาบาล ผู้ป่วยที่มีบาดแผลเกิดจากไฟไหม้หรือน้ าร้อนลวกควรปฏิบัติ ดังนี้ 

- ถอดหรือตัดเสื้อผ้าบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือน้ าร้อนลวก 
- แต่ถ้าบางส่วนติดแน่นกับผิวหนังไม่ควรดึงออก 
- ควรใช้น้ าเย็นราดบริเวณผิวหนังที่ถูกความร้อนเพื่อลดความร้อนที่จะไปท าลายผิวหนัง 
- ถ้าปวดแสบปวดร้อนให้ใช้ผ้าชุบน้ าเย็นหรือน้ าแข็งวางประคบตรงบริเวณแผลหรือ 

ปิดด้วยผ้าก๊อสเพ่ือป้องกันมิให้ถูกอากาศภายนอก 
- ใช้น้ ามันมะพร้าว น้ ามันมะกอก หรือ ขี้ผึ้ง วาสลิน ทาบนผ้าก๊อสปิดบริเวณแผล 
- ถ้าถูกสารเคมีต้องรีบล้างสารเคมีนั้นออกจากผิวหนังด้วยน้ าสะอาดโดยเร็วที่สุด 
- ถ้ากระหายน้ าให้ดื่มน้ าเล็กน้อย และไม่ควรให้น้ าเย็นจัด 
- ถ้ามีอาการมากต้องรีบน าส่งแพทย์โดยเร็ว 

 
การจัดทำถุงใส่อุปกรณ์ปัจจุบันพยาบาล 
อุปกรณ์ ได้แก่ เข็ม ด้าย ผ้า 2  ผืน กรรไกร เชือก 



วิธีท า 
1. ตัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 ผืน ขนาด 30x20 ซม. น ามาวางประกบกัน แล้วเย็บริมให้ ติดกัน 3 ด้าน 
เว้นขอบด้านบนมุมซ้ายไว้ 4 ซม.  
2. พับผ้าด้านบนลงมา 1 ซม. 
3. พับทบลงมาอีก 3 ซม. 
4. เย็บตามรอยประ 
5. พลิกกลับถุงผ้าเอาด้านในออกมา 
6. สอดเชือกแล้วผูกให้แน่น 



เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

พระราชาของหอยทาก 
 

วันหนึ่งห่านป่าบังเอิญไปเหยียบเจ้าหอยทากท่ีก าลังคืบคลานไปอย่างช้าๆ“เจ้าห่านเอ๋ยไฉน  
ถึงดูถูกข้าเช่นนี้ ถือดีอย่างไรถึงได้กล้ามาเหยียบข้าเล่นเป็นสนุกสนาน”เจ้าหอยทากเอะอะโวยวาย ฝ่ายห่านป่าจึงรีบขอ
โทษขอโพยเป็นการใหญ่ แต่เจ้าหอยทากก็ยังวางท่ายโสโอหังไม่กลัวห่านป่าเลย แม้สักน้อยนิด“ห่านป่าเอ๋ยเจ้าคงคิดใช่
ไหมว่าท าไมข้าจึงไม่กลัวเจ้าซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่กว่าข้า หรอกเพราะข้ามีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คอยคุ้มครองดูแลอยู่ ข้าไม่ใช่หอย
ทากกระจอกๆนะ”  

ห่านป่าได้ฟังเช่นนั้นก็สงสัยเป็นยิ่งนักจึงเอ่ยถามว่า“หอยทากจ๊ะ พระราชาของเจ้าน่ะเป็น ใครกันหรือแสดงว่าคง
จะมีความสามารถมากจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าเคารพนับถือได้อย่างอบอุ่นใจ เช่นนี”้เจ้าหอยทากยิ่งท าท่าอวดเบ่ง พลาง
เอ่ยขึ้นว่า“อ๋อแน่นอนสิ เจ้าอยากจะพบกับพระราชา ผู้ยิ่งใหญ่ของเจ้าไหมล่ะข้าจะพาไปดูให้เป็นบุญตา”ว่าแล้วเจ้าหอย
ทากก็ค่อยๆคืบคลานทีละนิดๆ น าพาเจ้าห่านป่าไปจนถึงอาณาจักรหอยทากของมัน แล้ว ณ ที่นั่นเจ้าห่านป่าก็ได้พบกับ
พระราชา ของเหล่าหอยทากยืนสงบอยู่บนโขดหินก้อนใหญ่ ซึ่งพบว่าที่พ้ืนดินนั้นเต็มไปด้วยหอยทาก นับหมื่นนับพันเต็ม
ไปหมด“อ๋อนั่นน่ะหรือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของพวก”เจ้าห่านป่ากระซิบถามเจ้าหอย ทากท่ีถูกตนเหยียบ“ไหนลองบอกข้า
เอาบุญสักหน่อยซิว่า ไฉนพวกหอยทากอย่างเจ้าจึงยกย่อง ผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ให้เป็นพระราชาของพวกเจ้า"ได้ฟังเช่นนั้นก็รีบ
ตอบทันที“ก็เพราะว่า พระราชาของข้านี้มีสิ่งหนึ่งซึ่งเหนือกว่าพวกหอยทากอย่างข้า อันเป็นความสามารถพิเศษซึ่งพวกข้า 
ไม่สามารถท าได้และสิ่งที่พวกข้ายกย่องท่านนั่นก็คือ พระราชาของข้านั้นท่านมีฝีเท้าท่ีรวดเร็วกว่า  
พวกข้าหลายเท่าเลยทีเดียวละ”ห่านป่าได้รับฟังเช่นนั้นก็พยักหน้าหงึกๆ แล้วก็รีบออกมาจาก อาณาจักรของหอยทากใน
ทันทีทันใด หอยทากเห็นเช่นนั้นก็ภาคภูมิใจนักว่าห่านป่าเกรงกลัว พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของตน แต่ที่แท้แล้วห่านป่ารีบ
กลับมาที่หนองน้ าพลางนั่งหัวเราะอย่างชอบอก ชอบใจก่อนที่จะเล่าให้เพ่ือนๆห่านของตนฟังว่า“เจ้ารู้ไหมว่าพระราชา
ของหอยทากนั้นที่แท้ก็คือเต่า นั่นเอง พิโธ่เอ๋ยเจ้าเต่าสัตว์ที่ใครๆก็ว่าเดินช้าอืดอาดยืดยาดที่สุดนั้นที่แท้แล้วมัน พระราชา
ผู้ยิ่งใหญ่ของพวกหอยทากได้ เพียงเพราะพวกหอยทากนั้นเดินช้ายิ่งกว่าเต่านั่นเอง” ว่าแล้วพวกห่านป่าก็พากันหัวเราะ
อย่างสนุกสนานอยู่เป็นนาน 
 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่มีดีน้อยนั้นก็ยังสามารถเป็นใหญ่ได้ ในท่ามกลางคนที่มีดีน้อยยิ่งกว่าตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4 รู้ทันป้องกันโรค        เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

พ 5.1 ป.3/1 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  และการเดินทาง 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

 



2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1  กิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหารกลางวัน 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ลูกเสืออธิบายเรื่องการเจ็บป่ํวย การบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ได้ 
 3.2 ลูกเสือบอกวิธีป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 
4. เนื้อหา 

 โรคและการบาดเจ็บเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่าการกระท าบางอย่างอาจท าให้เกิดการเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บได้ เช่น เล่นกับแมว แมวข่วนหน้า ไอจามรดกันขณะเป็นหวัด เล่นกับเพ่ือนที่เป็นตาแดง  ใช้มือเปียกกดสวิทซ์ไฟ ใช้มีด
ปลายแหลมปอกผลไม้ ปีนต้นไม้แล้ว กิ่งไม้หัก จับอาหารที่มีเชื้อโรคปะปนเข้าปาก  เป็นต้น จึงควรเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติ
ตัวอย่างถูกต้อง 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 เกม 
 5.2 บัตรค า“สถานการณ์สุขภาพ” 1 ชุด มีบัตรค า 12 ใบ  
 5.3 อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6. กิจกรรม 

6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

1) ผู้ก ากับลูกเสืออ่านบัตรค า“สถานการณ์สุขภาพ” ทีละใบ ให้ลูกเสือโหวตว่าเป็นเรื่องที่ ลูกเสือสามารถปฺ
องกันได้หรือปฺองกันไม่ได้ แล้วแยกออกเป็น2ประเภท (ป้องกันได้ หรือป้องกันไม่ได้)  

2) ผู้ก ากับลูกเสือน าบัตรค าในกลุ่มที่ป้องกันได้มาอ่านทีละใบ ให้แต่ละหมู่ช่วยกันคิดว่า จะมีวิธีปฺองกันได้
อย่างไร 

3) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายเพ่ิมเติม และสรุปวิธีปฺองกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และการบาดเจ็บ
ต่างๆ 

 
 
 
 
4) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายประโยชน์การจากล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง เพ่ือให้ปราศจากเชื้อโรค 

 ดีต่อสุขภาพ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกองนัดหมาย (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

 
7. การประเมินผล 

7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สอบถามความรู้ เรื่องการเจ็บป่วยการบาดเจ็บและวิธีการป้องกัน 
 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
คือ การคิดวิเคราะห์และเกิดความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการปฺองกันโรคและอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 4 
เกม 
 

มังกรกินหาง 
วิธีเล่น 

1. แบ่งลูกเสือออกเป็น 3-4 แถว เท่า ๆ กัน จับเอวต่อกัน คนที่ยืนหัวแถวเป็นปากมังกร  
2. คนที่เป็นปากมังกรต้องพยายามไล่จับคนท้ายแถวของมังกรตัวอ่ืน ๆ โดยที่แถวของ ตนเองต้องไม่ขาดจาก

กัน 
3. ถ้าแถวใดถูกปากมังกรจับได้ต้องมาต่อแถวของปากมังกรที่เป็นผู้จับ 
4. ในที่สุดจะเป็นมังกรตัวเดียวหางยาว หัวมังกรต้องไล่จับหางของตัวเองให้ได้ เกมจึงจะจบ 

 
 

บัตรค าสถานการณ์สุขภาพ 

น้ าท่วมบ้าน 

เล่นกับแมว แมวข่วนหน้า 



วิ่งลงบันได แล้วพลัดตก 

แผ่นดินไหวในจังหวัด 
ใช้มือเปียก ๆ กดสวิทซ์ไฟฟ้า 

เจอคนเป็นหวัด ไอ จาม 

ถูกรถชนขณะวิ่งข้ามถนน 

น้ าร้อนลวกมือ 
ปอกผลไม้มีดบาดมือ 

เพื่อนในห้องเรียนเป็นตาแดง 

ท้องเสียจากการทานอาหารที่
แมลงวันตอม 

ท้องเสียจากการหยิบอาหารด้วยมือ
ที่สกปรก 



เล่นกลางฝนโดนฟ้าผ่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
อาหารกองขยะเป็นเหตุ 

 
น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

 
ไทเกอร์สุนัขแสนซน ชอบวิ่งออกนอกรั้วบ้านเมื่อน้องแอร์เปิดประตูรั้ว เมื่อออกไปนอกบ้าน ไทเกอร์มักจะ

ไปคุ้ยเขี่ยถังขยะที่คนละแวกนั้นน ามาท้ิง และคาบเศษขยะมากัดเล่น วันหนึ่งไทเกอร์ ก าลังคุ้ยเขี่ยขยะ เห็นกล่อง
อาหารที่มีคนน ามจึงคาบมากินจนหมดทิ้งไทเกอร์  

ครั้นถึงกลางคืนไทเกอร์ร้องครวญครางท้ังคืนมีอาการท้องร่วงอาเจียตัวร้อน ทุรนทุราย ท าให้น้องแอร์และ
คุณพ่อต้องน าไปโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน คุณหมอตรวจอาการพบว่าอาหารเป็นพิษ จึงฉีดยาและให้น้ าเกลือ คืนนั้น
ไทเกอร์ต้องนอนที่โรงพยาบาล  

น้องแอร์กับคุณพ่อสรุปเหตุการณ์ได้ว่า ไทเกอร์ไปกินอาหารจากกองขยะที่เน่าเสีย ส่วนไทเกอร์ก็ไม่ไปคุ้ย
เขี่ยถังขยะอีกเลยดังนั้น ต่อจากนี้ไปต้องระวังอย่าให้ไทเกอร์ออกไปนอกรั้ว บ้านเป็นอันขาด 

 
 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหาร มิฉะนั้นอาจท าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 2 อนามัย 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5 อาหารบั่นทอนสุขภาพ      เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/4  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
พ 3.2 ป.3/2 ปฏิบัติตามกฎ  กติกาและข้อตกลงของการออกก าลังกาย  การเล่นเกม  การละเล่นพ้ืนเมืองได้ด้วย
ตนเอง 
พ 4.1 ป.3/3 เลือกกินอาหารที่หลากหลายครบ 5 หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสม 
 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือบอกวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษต่อร่างกาย 

4. เนื้อหา 
 อาหารที่ให้โทษต่อร่างกาย 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ภาพอาหารหรือขนมชนิดต่าง ๆ ทั้งที่มีประโยชน์ และมีโทษ 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวล์ชักธงขึ้นสวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ให้ลูกเสือดูภาพอาหารชนิดต่าง ๆ ประเภทหมู่ละเช่น2 ผลไม้ดองขนมหวาน นม  
ผักสดผลไม้ น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ บะหมี่ส าเร็จรูป อาหารมีแมลงวันตอม อาหารทอดจาก น้ ามันทอดซ้ าฯลฯ ให้
แต่ละหมู่ช่วยกันคิดว่า ภาพอาหารที่หมู่ได้รับมีผลดีและผลเสียต่อร่างกาย และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 

2) แต่ละหมู่น าเสนอผู้ก ากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติมโดย และสรุป 
- ผลไม้ดอง: ท าให้ท้องเสียและมีอาการปวดท้อง  
- ขนมหวาน: ท าให้ฟันผุและเมื่อรับประทานติดต่อกันนาน ๆ จะท าให้เป็น โรคเบาหวาน 



- บะหมี่ส าเร็จรูป: มีรสเค็มส่งผลกระทบการท างานของไต อาจท าให้เป็นโรคไตได้ 
- ขนมกรุบกรอบ : มีรสเค็มส่งผลกระทบการท างานของไตอาจท าให้เป็นโรคไตได้  
- น้ าอัดลม/เครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ าอัดลมมีกรดมากกัดกระเพาะอาหาร: ส่งผลให้ เป็นโรค

กระเพาะอาหารได้ ทั้งน้ าอัดลมและ เครื่องดื่มมีรสหวาน มีน้ าตาลผสมอยู่ในปริมาณ มากจึงท าให้เกิดโรค
อ้วน และฟันผุได้  

- อาหารแมลงวันตอม: อาจท าให้เกิดการติดเชื้อโรค ท้องร่วงอย่างรุนแรง ร่างกาย เสียน้ ามาก ท า
ให้อ่อนเพลียและหมดสติได้  

- อาหารทอดจากน้ ามันทอดซ้ า : เป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็งตับ 
- ผักสด ผลไม้ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ท้องไม่ผูก 

3) ให้ลูกเสือเล่นเกมส่งของ 
(1) ลูกเสือนั่งล้อมวงแล้วร้องเพลง“นม” พร้อมกับปรบมือให้จังหวะไปด้วย -  
(2) ผู้ก ากับลูกเสือน าภาพอาหารชนิดต่างๆ ส่งให้ลูกเสือที่นั่งในวงกลมดูแล้วส่งต่อ เพ่ือนๆ ภายใน

วงกลม -  
(3) เมื่อผู้ก ากับลูกเให้สัญญาณหยุดร้องเพลงือ ภาพอาหารอยู่ในมือใครคนนั้นต้อง ออกมาท ากริยา

ท่าทางอาการปูวยหรือผลจากการรับประทานอาหารประเภทนั้น 
(4) หมุนเวียนไปจนได้เวลาที่เหมาะสมจึงหยุดกิจกรรม 

4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดท่ีได้และการน าไปใช้ 
4.4 ผู้ก ากับลูกเล่ารสื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

 
7. การประเมินผล 

7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษต่อร่างกาย 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตสำคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ การคิดวิเคราะห์และตระหนักถึงความส าคัญของการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย 
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ลูกเสือธีรราช  
เหล่าลูกเสือของธีรราช ทนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธ์  

สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น    พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอด มีจรรยารักษาชื่อ
สร้างเกียรติระบือ  เลื่องลือต่อไปช้านาน 

ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือ 
 



นม 
(ท านองทุยใจด า)  

นมคืออะไร รู้ไหมเธอจ๋า 
นมคือยาบ ารุงก าลัง แม้ใครได้ดื่ม 
คงสมใจจัง นมมีพลังคือนมจากเต้า 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

เรื่อง กล้วย 
 

“กล้วย” เป็นผลไม้ท่ีหาง่าย ไม่แพง กินแล้วเกิดประโยชน์แสนคุ้มรสชาติยังอร่อยดีอีกด้วย  
“กล้วยหอม” เป็นกล้วยอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมาย ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด แน่นท้องเพราะมีสารลดกรด

ตามธรรมชาติ ช่วยเคลือบเยื่อบุผิวที่บุอยู่ภายในกระเพาะอาหาร ลดก เป็นแผลในกระเพาะได้ เส้นใยในกล้วยหอมยังช่วยให้การ
ย่อยอาหารของล าไส้เล็กดีขึ้นและขับถ ง่ายลดอาการท้องผูกอีกด้วย 

นอกจากนี้การกินกล้วยหอมในระหว่างมื้ออาหารยังช่วยปรับระดับน้ าตาลในเลือด สามารถ ช่วยลดความเครียดและ
ความอ่อนล้าเพราะกล้วยหอมมีวิตามินบีอยู่มาก การกินกล้วยหอมในวัน อากาศร้อน ๆ ก็จะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงได้
ด้วย 

เปลือกกล้วยหอมยังมีประโยชน์ช่วยลดอาการคันหรือบวมได้ด้วยโดยใช้เปลือกด้านในถู บริเวณท่ีถูกยุงหรือแมลงกัด 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ศึกษาเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 



แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 3 ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6 ความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ า                  เวลา 4 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/4  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
พ 5.1 ป.3/1 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้าน  โรงเรียน  และการเดินทาง 
 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือบอกการกระท าท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายทางน้ า ในโรงเรียนแล บริเวณใกล้เคียงได้ 
3.2 ลูกเสือบอกวิธีการป้องกันภัยอันตรายทางน้ าได้ 

4. เนื้อหา 
 วิเคราะห์และส ารวจสถานที่และการกระท าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายทางน้ าโรงเรียนและบริเวณ

ใกล้เคียง และการป้องกัน 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบความรู้ เรื่อง การป้องกันอุบัติภัยทางน้ า 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือออกส ารวจสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อภัยอันตรายทางน้ า 
ในโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง ลูกเสือร่วมกันจดบันทึก 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือน าสิ่งที่ส ารวจพบมาอภิปรายหาข้อสรุปว่าจะด าเนินการป้องกัน/แก้ไข  
อย่างไร ทีละเรื่อง เช่น การรณรงค์ติดประกาศเตือนให้ระมัดระวัง การปักไม้ขึงเชือกล้อมรอบบริเวณ แหล่งน้ าที่เสี่ยงเด็กอาจตกลง
ไปได้ การฝึกลอยตัวในน้ า การฝึกว่ายน้ าให้เป็น เสนอแนะให้การ ผู้เกี่ยวข้องแก้ไข เช่น ถมบ่อที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และเสี่ยงต่อ
อันตราย ปิดฝาท่อระบายน้ าที่เปิดทิ้งไว้ หรือช ารุด ฯลฯ 
 
 
 

(3) แบ่งงานและมอบหมายให้หมู่ลูกเสือจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อมาด าเนินการในครั้งต่อไป 
 4) ผู้ก ากับลูกเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล  ์ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) หมู่ลูกเสือร่วมกันด าเนินการ เพ่ือป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่ได้ส ารวจพบ  



(2) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปเรื่องการป้องกันอุบัติภัยทางน้ าและนัดหมายเตรียมการส าหรับการ ฝึกลอยตัวใน
น้ าในครั้งต่อไป 

4) ผู้ก ากับลูกเล่ารเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

6.3 กิจกรรมครั้งที่ 3 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

(1) เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนสาธิต และให้ลูกเสือได้ฝึกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดในน้ าด้วยวิธีการลอยตัวใน
น้ าแบบต่าง ๆ และการรู้จักน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่กับตัวเรามาเป็น เช่น รองเท้าแตะฟองน้ า ขวดน้ าดื่มพลาสติก เป็น
ต้น 

3) ผู้ก ากับลูกเล่ารส ื ่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครื่องแบบแกรนด์ฮาวล์ชักธงลง เลิก) 

6.4 กิจกรรมครั้งที่ 4 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธง ขึ้นสวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก)  
2) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

(1) กองลูกเสือฝึกการลอยตัวในน้ า และแข่งขันการลอยตัวในน้ า ใครลอยได้นานสุดเป็นผู้ชนะ  
(2) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปกิจกรรม และแนะน าให้ลูกเสือทุกคนควรฝึกการว่ายน้ าให้คล่อง เพ่ือช่วยเหลือตนเองได้ใน

คราวจ าเป็น 
3) ผู้ก ากับลูกเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ซักถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายทางน้ าและวิธีการป้องกัน 
 
 
 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตสำคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ การคิดวิเคราะห์และตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายทางน้ า 
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เพลง  
พายเรือน้อย 

พายพายเรือน้อย ลอยไปตามน้ าใหล 
ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไป ลอยไปให้ชื่นใจ 

ROW, ROW, ROW 

ROW  ROW YOUR BOAT   GENTLE DOWN THE STREAM 
MERRILY, MERRILY, MERRILY, MERRILY, 



LIFE IS BUT A DREAM 

พายและแจว 

พาย พาย พาย แล้วก็แจว แจว แจว แจว แจว แจวแล้วก็พาย พาย พาย 
แสนสนุกสุขสบายเมื่อได้มาพายมาแจว 

มาเล่นน้ า 

มาพวกเรามา มาเล่นน้ าเร็วไว ไว พวกเราไว หอยปูกุ้งปลา 

เราเป็นสัตว์น้ า อยู่ในน้ าทุกเวลา 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
 

การป้องกันอุบัติภัยทางน้ า 
 

การจมน้ าเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ทั่วโลกเสียชีวิตถึงปีละคน 230,000 คนใน
ประเทศไทยจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2551 มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ า 4,065 ราย โดยร้อยละ 30 
เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีรวม 1,229 ราย เฉลี่ยวันละ 4 ราย เด็กท่ีเสียชีวิตร้อยละ 50 - 80 ว่ายน้ าไม่เป็นในปี 
2552 โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมตั้งแต่เดือนมีนาคม–พฤษภาคม มีเด็กจมน้ าเสียชีวิตเกือบ 500 ราย เฉลี่ยวันละ 6 
ราย ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุดคือช่วงเที่ยงถึงหกโมงเย็น  

จากการส ารวจเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปีจ านวนกว่า 13 ล้านคนในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2548 - 2552) 
พบว่าเด็กไทย 100 คน จะว่ายน้ าเป็นเพียง 17 คน โดยเด็กส่วนใหญ่เรียนว่ายน้ าเมื่ออายุ 9 ปี ขึ้นไป 

กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ าของ
ประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป โดยมุ่งหวังให้เด็กอายุ 6 ปี ต้องสามารถว่ายน้ า เพ่ือเอาชีวิตรอดได้โดย
ตั้งเป้าหมายภายใน 10 ปีข้างหน้า เด็กไทยที่อายุครบ 7 ปี จะสามารถว่ายน้ า เป็นทุกคน เพื่อลดการเสียชีวิตของ
เด็กจากการจมน้ าได้ปีละ 100 คน เป็นอย่างน้อย การเรียนว่ายน้ า จึงเป็นวัคซีนป้องกัน การเสียชีวิตจากการจมน้ า
ได้ดีที่สุด  

แต่การว่ายน้ าเป็นกับการว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอดนั้นแตกต่างกัน  
การว่ายน้ าเพื่อการแข่งขัน คือ การว่ายน้ า 4 ท่ามาตรฐาน คือ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากบ ท่า 

กรรเชียง ท่าผีเสื้อ  เป็นหลักสูตรที่ใช้สอนว่ายน้ ามาตั้งแต่ 40-50 ปีที่แล้ว แต่คนที่สามารถว่ายน้ าเป็น  
ทั้ง 4 ท่ามาตรฐาน บางคนเอาตัวรอดในน้ าไม่ได้แม้จะว่ายน้ าเป็นก็ช่วยคนตกน้ าไม่เป็น ถูกคนตกน้ ากอดจมน้ า
ตายไปด้วยก็เยอะไม่รู้จักวิธีที่จะดูแลป้องกันอุบัติภัยทางน้ า เมื่อต้องท ากิจกรรมทางน้ าหรือเดินทางท่องเที่ยวซึ่งล้วน
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติภัยทางน้ า (ทั้งคนที่ว่ายน้ าเป็นและไม่เป็น) 

การว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอดจะไม่เน้นการสอนท่าว่ายน้ า 4 ท่ามาตรฐานแต่จะเน้น วิธีการเอาชีวิตรอด
ในน้ าก่อน ได้แก่ การลอยตัวท่าต่างๆทั้งแบบนอนหงายนอนคว่ า ลูกหมาตกน้ า สร้างความคุ้นเคยกับน้ าทักษะการ
หายใจส าหรับการว่ายน้ า เคลื่อนที่ไปในน้ าด้วยการเดินการ ลอยตัวเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ไปในน้ าด้วยท่าคว่ าตัวและ
ท่าหงายตัว (ท่าเตะเท้าคว่ าท่าเตะเท้าหงาย)  



การว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอดไม่ใช่การเรียนว่ายน้ าเพียงอย่างเดียวแต่เพ่ือความปลอดภัยทางน้ าจะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ า ได้แก่ เรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับภัยอันตราย ทางน้ าที่มี และ
ที่อาจเกิดข้ึนได้ภายในบ้านพักกะละมังซักผ้า(จมน้ าในถังสีโอ่งน้ า) รอบๆ บริเวณ บ้าน (แอ่งน้ าใต้ถุนบ้าน) แหล่งน้ า
เสี่ยงในชุมชน (ฝาท่อระบายน้ าช ารุดไม่ได้ปิดขุดบ่อเพ่ือท าการ ก่อสร้างคันคอนกรีตขอบรางระบายน้ าในชุมชตลอด
จนถึงอันตรายทางน้ าจากการเดินทางและท่องเที่ยวรวมทั้งการท ากิจกรรมทางน้ าต่างๆ  (การเล่นเรือใบ ตกปลา 
พายเรือ ด าน้ า)  

 
 
 
เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าภัยอันตรายทางน้ าตรงไหนนั้นอยู่ท่ีไหนจุดใดเป็นจุดเสี่ยงจะได้ เตรียมการป้องกันไว้
ก่อน 

2. การเอาชีวิตรอดจากอุบัติภัยทางน้ า  
ทักษะแรก ก็คือว่ายน้ าให้เป็น จะเคลื่อนที่ไปในน้ าด้วยท่าอะไรก็ได้ทักษะการว่ายน้ า มาตรฐานมี 4 ท่า คือ 

ฟรีสไตล์ กบ กรรเชียง ผีเสื้อ  
ทักษะที่ 2 คือ การว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด คือ สุดยอดวิชา ที่จะท าให้คนเราไม่จมน้ าตาย ได้แก่ ทักษะการ

ลอยตัวแบบต่างๆและการรู้จักน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อย ู ่กับตัวเรามาเป็นชูชีพ เช่น รองเท้าแตะฟองน้ า ขวดน้ าดื่ม
พลาสติก เป็นต้น  

3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า คือ การช่วยคนตกน้ าหรือคนจมน้ าด้วยวิธีที่ ถูกต้องและ
ปลอดภัย ส าหรับทุกคนทุกระดับอายุเล็กๆตั้งแต่เด็กคนว่ายน้ าไม่เป็นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ าเก่งๆ ให้รู้จักวิธีการช่วย
ผู้ประสบภัยทางน้ าซึ่งได้แก่การร้องเรียกให้คนอ่ืนหรือ การช่วยด้วยการโยนอุปกรณ์ การช่วยด้วยการยื่นอุปกรณ์ การ
ลงน้ าว่ายน้ าออกไปช่วยผู้ประสบ เราช่วยอย่างไรจึงจะรอดและปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย  

4. การปฐมพยาบาลการกู้ชีพด้วยการผายปอดและนวดหัวใจ จะกล่าวถึงทฤษฎีและฝึก ปฏิบัติให้รู้และ
เข้าใจเหตุและผลว่าท าไมการผายปอดจึงสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ ผู้ประสบภัย 

น้ าเป็นสิ่งมีค่าอย่างหนึ่งของมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดน้ าอย่าให้น้ า ฆาตกรคร่าชีวิตคนใน
ครอบครัวมาช่วยกันสร้างวัคซีนปฺองกันภัยในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนด้วยการเรียนหลักสูตรการว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด 

ที่มา :http://www.thaihealth.or.th/node/5090 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

น ้ํท่วมรูตุ่น 
 

ตุ่นตัวหนึ่งขุดรูท ารังอยู่ใกล้กับแม่น้ าสายใหญ่วันหนึ่งมีเพ่ือนตุ่นแวะมา ให้รีบย้าย 
รังหนีไปเพราะได้ข่าวว่าปีนี้น้ าจะท่วมข้ึนถึงบนเนินดิน ซึ่งรังของมันก็จะโดนน้ าท่วมไปด้วย 

แต่ตัวตุ่นเห็นเป็นเรื่องตลก ชี้ให้เพ่ือนดูตอไม้ที่ปักอยู่ในแม่น้ า แล้วบอกว่า“เพ่ือนเห็นรอยน้ า 
ที่ตอไม้นั่นไหมนั่นล่ะระดับน้ าที่แท้จริง ฉันอยู่ที่นี่มานาน ฉันรู้ดีว่าน้ ามาทุกปีแต่ทุกครั้งที่น้ ามามันก็ 
ไม่เคยสูงเกินระดับที่เพ่ือนเห็นเลย ดังนั้นเรื่องท่ีน้ าจะท่วมขึ้นไปถึงเนินดินข้างบนโน่นคงเป็นไปไม่ได้ 
แน่นอน" เพ่ือนตุ่นจึงลาจากไป เรื่องน้ าจะท่วมนี้ท าให้เจ้าตุ่นผู้ยโสในความคิดของตัวเองนอน 
หัวเราะท้องคัดท้องแข็งอยู่หลายวัน โดยไม่รู้ตัวเลยว่าหายนะก าลังจะมาเยือน 

แล้ววันหนึ่งระหว่างที่ตุ่นก าลังหลับสบายอยู่ในรังของมันข้างนอกนั้นฝนก าลังตกหนัก ฝนตก ลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา
ปริมาณของน้ าฝนท าให้ระดับน้ าในแม่น้ าสูงขึ้น...สูงขึ้น...และสูงขึ้นจนเลย 

 
ระดับเดิมซึ่งเคยท้ิงร่องรอยเอาไว้บนตอไม้ที่ปักอยู่ในแม่น้ าไม่นานน้ าก็ท่วมขึ้นมาจนถึงรังของตุ่น อย่างรวดเร็วจนมิด อนิจจาตุ่น
ที่ก าลังหลับสบายต้องมาตายแบบไม่รู้ตัวเพราะถูกน้ าท่วม เฮ้อ!..ตุ่นหนอตุ่น...ถ้ามันฟังค าของเพ่ือนเสียบ้าง ก็คงไม่มาจบชีวิต
แบบนี้ 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  



จงเปิดใจรับฟังผู้อ่ืน 
 

ลิงโง่กับปลาโลมา 
ในการเดินทางทางทะเลครั้งหนึ่งมนุษย์ได้พาลิงติดไปด้วย ระหว่างการเดินทางได้เกิดพายุ ขึ้นจนเรือไปเกย

หินโสโครกและอับปางลง มนุษย์พากันกระโดดลงทะเลเพื่อเอาชีวิตรอด ลิงก็กระโดดตามไปด้วย ปลาโลมาซึ่งว่ายน้ า
อยู่ใกล้ๆ กับเรืออับปางเห็นลิงลอยคออยู่ในน้ า จึงเข้ามาช่วยเพราะ คิดว่าเป็นมนุษย์แล้ว 
พาขี่หลังว่ายน้ าเข้าสู่ฝั่งด้วยความเข้าใจผิด ขณะเข้าใกล้เมืองท่าปิเรอุชของกรุงเอเธนส์ ปลาโลมาก็ถามลิงขึ้นว่า เป็น

ชาวกรุงเอเธนส์หรือเปล่าลิงตอบว่า "ใช่" แล้วยังคุยโวขึ้นอีกว่า "ข้าน่ะมาจากตระกูลที่เก่าแก่เชียวนะ" ปลาโลมาพูด 
"ถ้าเช่นนั้นท่านก็รู้จัก ปิเรอุชน่ะสิ" ลิงได้ฟังดังนั้น ก็นึกว่าปลาโลมาพูดถึงมนุษย์จึงตอบออกไปว่า "อ๋อ แน่นอนสิ ข้า
รู้จักเขาเป็นอย่างดี เขาเป็นเพื่อนสนิทของข้าเอง" ปลาโลมาได้ยินเช่นนั้น ก็รู้สึกเกลียดชังในความโง่เขลาของลิง เป็น
อย่างยิ่ง มันสะบัดร่างลิงที่อยู่บนหลังจนตกลงไปในทะเลถึง 
แก่ความตายทันที 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การคุยโตโอ้อวด กลับท าให้ตัวเองตกต่ าและเป็นที่เกลียดชังของผู้อื่นเสมอ 
 

ลาและสุนัขตัวน้อย 
ชาวนาได้เข้ามาดูแลคอกสัตว์พร้อมกับสุนัขตัวน้อย ที่กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุข ชาวนาล้วงเข้าไปใน

กระเป๋า หยิบอาหารอย่างดีให้แก่สุนัขจากนั้นก็นั่งลงพร้อมกับออกค าสั่ง พวกคนรับใช้ สุนัขกระโดดขึ้นไปนอนอยู่บนตัก
ของนายของมัน  ในขณะที่ชาวนาก็ลูบหูของมัน  ลาที่อยู่ใน คอกมองเห็นเหตุการณ์นี้โดยตลอดมันอยากเป็นเหมือน
สุนัขจึงพยายามดิ้นจนหลุดจากเชือกที่ผูกคอ อยู่ และเคลื่อนไหวอย่างร่าเริงเลียนแบบเจ้าสุนัขชาวนาเห็นก็หัวเราะ ลา
จึงวิ่งไปหาเขาเอาอุ้งตี บนไหล่ของชาวนาและพยายามปีนขึ้นไปอยู่บนตักของเขาคนรับใช้ของชาวนาจึงรีบวิ่งมาพร้อม
กับ ด้ามไม้และคราดแล้วตีสั่งสอนเจ้าลาตัวนั้น 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  การเลียนแบบอย่างโง่เขลาไม่ใช่เรื่องที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 

กากับนกยูง 
 

กาตัวหนึ่งได้พบขนนกยูงท่ีร่วงตอนผลัดขน กาจึงเอาขนนกเหล่านั้นมาผูกติดกับหางของตน 
และเดินวางท่าตรงไปยังฝูงนกยู งเมื่อมันเดินเข้ามาใกล้ฝูงนกยูงก็พบว่าพวกมันถูกหลอกจึงเดินตรง 
เข้าไปหาเจ้ากาพร้อมกับจิกและถอนขนจอมปลอมของมันเสีย ดังนั้นเจ้ากาจึงไม่อาจท าอะไรได้ 
นอกจากเดินกลับไปยังฝูงของตนเองที่เฝฺาดูพฤติกรรมของมันอยู่ห่างๆ พวกมันรู้สึกร าคาญเจ้านกตัว 
นี้เช่นกันและกล่าวแก่มันว่า "ขนนกหรูเลิศอย่างเดียว ช่วยให้เป็นนกชั้นสูงไม่ได้หรอก" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความงามในจิตใจคือความงามที่แท้จริง 



แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 3 ความสามารถในเชิงทักษะ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7 สมรรถนะทางกาย      เวลา 2 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/4  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ค 2.1 ป.3/4  คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 

พ 3.1 ป.3/1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย  ขณะอยู่กับที่  เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง 
พ 4.1 ป.3/5 สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามค าแนะน า 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือมีความสามารถเชิงทักษะที่ก าหนด 

4. เนื้อหา 
การวิ่ง 50 เมตร การวิ่งหรือยืนกระโดดไกล การขว้างลูกบอลไกลพอสมควร และการกระโดด ข้ามรั้วและสิ่งกีดขวางที่

สูงไม่เกินบั้นเอวของตน 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
5.2 อุปกรณ์ เช่น รั้ว สิ่งกีดขวาง ลูกบอล 
5.3 ใบความรู้ เรื่องความสามารถเชิงทักษะ 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

(1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาถึงความจ าเป็นในการฝึกฝนกล้ามเนื้อใหญ่ให้มีความแข็งแรง และมีความ
คล่องแคล่วว่องไวและแจ้งให้ทราบว่า สมรรถนะทางกายที่หลักสูตรลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่3 ก าหนดให้ฝึกมี 4 
กิจกรรม 

 
 
 
 

- การวิ่งระยะทาง 50 เมตร  
- วิ่งหรือยืนกระโดดไกล 
- การขว้างลูกบอลระยะไกล 
- การกระโดดข้ามรั้วหรือสิ่งกีดขวางสูงไม่เกินเอวของตนเอง 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถในเชิงทักษะ 
ฐานที่ 1 การวิ่งระยะทาง 50 เมตร 
ฐานที่ 2 การยืนกระโดดไกล 
ฐานที่ 3 การวิ่งกระโดดไกล  



(3) รวมกอง ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดข้ึน และการระวังป้องกัน รวมถึงการ
ช่วยเหลือกันในหมู่ 

(4) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือไปฝึกให้เกิดความคล่องแคล่ว เพื่อทดสอบ สมรรถนะและขอรับเครื่องหมาย
ดาวดวงที่ 3 

4) ผู้ก ากับลูกเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2  
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือ เกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
  (1) ผู้ก ากับลูกเสือแบ่งลูกเสือออกเป็น 3 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติตามฐานความสามารถในเชิงทักษะ 
 ฐานที่ 1 การขว้างลูกบอลระยะไกลพอสมควร  
 ฐานที่ 2 การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่แคบ สูงไม่เกินเอวของตนเอง  
 ฐานที่ 3 การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่กว้าง สูงไม่เกินเอวของตนเอง  
(2) รวมกอง ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายเพิ่มเติมถึงอันตรายหรือการบาดเจ็บที่อาจ เกิดข้ึน และการระวัง

ป้องกัน รวมถึงการช่วยเหลือกันในหมู่  
(3) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือไปฝึกให้เกิดความคล่องแคล่ว เพ่ือทดสอบสมรรถนะและขอรับ

เครื่องหมายดาวดวงที่3 
4) ผู้ก ากับลูกเล่ารส ื ่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 

7. การประเมินผล 
สังเกตทักษะการวิ่ง การกระโดดไกล การกระโดดข้ามรั้วหรือสิ่งกีดขวาง และการขว้างลูกบอลระยะไกล 

 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 7 
เพลง 

ออกก าลัง 
ออกก าลังด้วยการร้องร าท าเพลง     ให้ครื้นเครงเสียงเพลงบรรเลงจับใจ 

ร าร้องกันไปไม่มีหม่นหมองฤทัย แล้วเราเพลินใจด้วยการร้องร าท าเพลง 
 
 

เกม 
ว่ิงถอยหลัง 

วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือ แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก เสร็จแล้วกลับหลังหัน ใช้มือจับเอวคนที่อยู่ข้างหน้าตนเองไว้อย่าให้หลุด 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณ เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่วิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดยไม่ให้มือหลุด 
3. หมู่ใดถึงที่หมายก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อ่ืนร่วมกันกล่าวค าชมเชย 

 
 
ใบความรู้ 

ความสามารถเชิงทักษะ 
 

 การว่ิงระยะทาง 50 เมตร 
ลูกเสือส ารองที่จะผ่านได้รับเครื่องหมายดาวดวงที่ 3 จะต้องวิ่งได้ระยะทาง 50 เมตร การวิ่ง จะต้องฝึกจาก

การวิ่งระยะสั้น ๆ ก่อนแล้วเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ส่วนความเร็วนั้นเพ่ิมข้ึนเ การวิ่งให้ได้ระยะทาง 50 เมตร ให้ปฏิบัติดังนี้ 



1. ก่อนวิ่งให้อบอุ่นร่างกายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ 
2. ให้ยืนที่เส้นเริ่ม ห่างเส้นเริ่มไปข้างหลังประมาณ 1 ก้าว  
3. นั่งลงโดยใช้มือท้ังสองเท้าพ้ืน ซึ่งอยู่ห่างทางตอนหลังของเส้นเริ่ม ย่อเท้าทั้งสองลงชักเท้า ข้างหนึ่งไปข้างหลัง

ยันพื้นไว้ ตามองไปข้างหน้าในท่าเตรียมพร้อม   
4. เมื่อได้ยินค าสั่งว่า“ระวัง”ให้เหยียดขาพร้อมกับยกสะโพกขึ้นและสูดลมหายใจเข้าให้ลึก ให้ น้ าหนักตัวอยู่ท่ี

แขนและเท้าท่ีอยู่ข้างหน้า  
5. เมื่อได้ยินสัญญาณให้วิ่งซึ่งอาจใช้ค าสั่งว่า“”หรือใช้เสียงนกหวีดหรือเสียงปืน และ สัญญาณอ่ืน ๆ ตามที่ตก

ลงกันไว้ ให้ถีบเท้าหลังอย่างแรง ก้าวเท้าไปข้างหน้าวิ่งไปเรื่อยๆ พยายามโน้มตัวไปข้างหน้าท ามุมกับพ้ืน
ประมาณ 70–75 องศา 

6. เมื่อจะถึงเส้นชัยให้เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น แล้วแตะหน้าอกหรือเอียงตัวใช้ไหล่แตะเส้นชัย หรือวิ่ง ผ่านเส้นชัยให้
เร็วที่สุดโดยไม่ชะลอความเร็ว  

7. หลังการวิ่งให้คลายกล้ามเนื้อโดยการเคลื่อนไหวร่างกายและนวดกล้ามเนื้อเบา ๆ 
 
 
การกระโดดไกล 
การกระโดดไกลมี 2 ลักษณะ คือ การวิ่งกระโดดไกล และการยืนกระโดดไกล 
1.การว่ิงกระโดดไกล ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1)อบอุ่นร่างกายด้วยการบริหารก่อนแล้วจึงเริ่มโดยการยืนให้ห่างจากจุดเริ่มกร ประมาณ 10 เมตร 
2) เริ่มวิ่งจากจุดที่ยืนแล้วเร่งความเร็วให้เร็วเต็มที่เม่ือถึงจุดกระโดด  
3) เมื่อถึงจุดเริ่มกระโดดให้ใช้เท้าข้างหนึ่งเหยียบใกล้เส้นเริ่มกระโดด แต่อย่าให้เลยเส้นแล้ว สปริงตัวขึน้

ให้ตัวลอยไปในอากาศ  
4) กระโดดขึ้นให้สูงพุ่งไปข้างหน้าเคลื่อนล าตัว แขน ขา ให้สัมพันธ์กัน  
5) เมื่อลงสู่พ้ืนให้งอขาท้ังสองขึ้นและเหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหน้าด้วยเพื่อการทรงตัว เมื่อเท้ากระทบพ้ืน

ให้เหยียดขาตรงขึ้น ระวังอย่าให้เสียการทรงตัวแล้วเดินไปข้างหน้าจนพ้นหลุม กระโดด หากเดินย้อนกลับมาใน
หลุมกระโดดจะเป็นการผิดกติกา 
2. การยืนกระโดดไกล ให้ปฏิบัติดังนี้  

1) หลังการอบอุ่นร่างกายให้ยืนที่จุดเริ่มกระโดดอย่าให้ล้ าหรือเท้าเหยียบบนเส้น 
2) ย่อเข่าทั้งสองข้างพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้า เหวี่ยงแขนท้ังสองข้างไปข้างหลังแรงๆ  
3) กระโดดสปริงตัวขึ้นอย่างแรงให้สูงที่สุด และพุ่งล าตัวไปข้างหน้า พร้อมกับเหวี่ยงแขนไป ข้างหน้าอย่าง

แรง 
4) เมื่อจะลงสู่พ้ืนให้งอเข่าทั้งสองข้าง พอเท้าแตะพื้นให้เหยียดขาท้ังสองและแขนทั้งสองไป ข้างหน้าเพื่อ

จะช่วยให้การทรงตัวท าได้ดี 
 
 การขว้างลูกบอลระยะไกลพอสมควร 

เพ่ือให้ได้ระยะทาง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1) จับลูกบอลด้วยมือที่ถนัด จับลูกบอลให้กระชับไว้ในฝ่ามือ ด้วยการกางนิ้วทั้งห้าจับไว้  
2) เมื่อจะขว้างให้ถอยเท้าข้างเดียวกันกับมือที่ถือลูกบอลไปข้างหลัง 
3) โน้มตัวไปข้างหลัง เหวี่ยงแขนข้างที่ถือลูกบอลไปข้างหลังให้แรง แต่อย่าให้ลูกบอลหลุดมือ 
4) เหยียดขาหลังขึ้น พร้อมกับขว้างลูกบอลไปข้างหน้าอย่างแรงและเร็ว 

 
 การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 

การฝึกทักษะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง มี 2 ลักษณะ คือ การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่แคบ และการ
กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่กว้าง 

กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที ่แคบ  เช่น กระโดดข้ามเพ่ือน กระโดดข้ามถัง ให้เริ่มฝึกปฏิบัติดังนี้  



1) ให้ลูกเสือส ารอง คนหนึ่งยืนเป็นหลักหรือเป็นสิ่งกีดขวางโดยยืนแยกเท้าเล็กน้อยขาท้ัง สองข้างเหยียด
ตรง ก้มล าตัวลง มือทั้งสองจับที่เข่า ก้มเก็บศีรษะ 

 
 
 
 
  

                2) ให้ลูกเสือส ารองที่กระโดดข้ามอยู่ด้านหลังของเพ่ือนที่สมมติให้เป็นสิ่งกีดขวางห่าง ประมาณ 5 เมตร 
3) วิ่งไปหาเพื่อนที่เป็นสิ่งกีดขวางกระโดดแยกเท้าขึ้น พร้อมทั้งใช้มือแตะหลังเพ่ือนเป็น สิ่งกีดขวางส่ง

ตัวข้ามเพ่ือนไป  
4) ลงสู่พ้ืนด้วยท่ายืนย่อเข่า มือทั้งสองข้างยื่นไปข้างหน้า ก้าวเท้าใดเท้าหนึ่ง ไปข้างหน้าเล็กน้อย แล้ว

ก้าวเท้าอีกข้างไปชิด ลดมือลง  
การกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่กว้าง 
กระโดดข้ามรั้ว กระโดดข้างก าแพงเตี้ย ๆ หรือการเริ่มฝึกกระโดดข้ามบล็อกไม้ การฝึกกระโดดข้าม

บล็อกไม้ ให้เริ่มฝึกปฏิบัติดังนี้  
1) ให้ผู้ที่จะกระโดดยืนอยู่ห่างบล็อกไม้ที่สมมติให้เป็นสิ่งกีดขวางประมาณ 5 เมตร 
2) วิ่งอย่างรวดเร็วไปยังบล็อกไม้ที่เป็นสิ่งกีดขวาง 
3) วางมือทั้งสองข้างบนบล็อกไม้ที่เป็นสิ่งกีดขวาง ให้มือทั้งสองห่างกันประมาณ 1 ฟุต  
4) กระโดดสปริงตัวขึ้น ให้น้ าหนักตัวอยู่ท่ีแขนทั้งสองข้าง เท้าทั้งสองชิดกันเหวี่ยงล าตัวข้าม สิ่งกีดขวาง

ไปทางใดทางหนึ่ง 
5) เมื่อล าตัวข้ามไปแล้วให้ปล่อยมือกระโดดลงสู่พ้ืนในท่ายืน 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

วัวสี่ตัวกับราชสีห์  
ราชสีห์ตัวหนึ่งมักจะเข้าไปหากินบริเวณทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของวัวทั้งสี่ตัว บ่อยครั้ง ที่ราชสีห์พยายาม  

เข้าจู่โจมพวกวัวแต่เมื่อใดก็ตามที่มันเข้าใกล้ วัวทั้งสี่จะหันหางเข้าหากัน ดังนั้นไม่ ว่าราชสีห์จะวิ่งไปทางไหน ก็หนีไม่
พ้นเขาของพวกวัว  

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดวัวทั้งสี่ตัวก็เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันพวกมันแต่ละตัว ไปในทุ่งหญ้าตามล าพัง แล้ว
ราชสีห์ก็เข้าจู่โจมพวกมันทีละตัวท าให้วัวทั้งสี่ตัวต้องพบจุดจบในที่สุด 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย 

หม้อสองใบ 
ครั้งหนึ่งมีหม้อสองใบถูกท้ิงไว้ที่ริมแม่น้ าแห่งหนึ่ง ใบหนึ่งท าจากทองเหลืองส่วนอีกใบ 

ท าจากดินเผา พอระดับน้ าขึ้นสูงหม้อทั้งสองใบก็ถูกพัดลอยลงไปในกระแสน้ าตอนนี้เองหม้อดินได้ 
พยายามที่จะรักษาระยะห่างจากหม้อทองเหลืองอย่างเต็มที่แม้ว่าหม้อทองเหลืองจะร้องตะโกนว่า 

“ไม่ต้องกลัวหรอกเพ่ือนเอ๋ยข้าจะไม่กระแทกเจ้าหรอก” 
“แต่ข้าอาจเข้าไปใกล้เจ้าได้”หม้ออีกใบตอบ“ถ้าข้าเข้าใกล้เจ้ามากเกินไปไม่ว่าเจ้ากระแทกข้า 

หรือข้ากระแทกเจ้า ข้าก็มีแต่จะพังเท่านั้น” 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอไม่อาจร่วมทางกันได้ 

 
 
 
 
 
 
 



แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 4 การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 8 วัน เวลา นาที      เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/4  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

     ค 2.1 ป.3/2 แสดงวธิีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือบอกวิธีดูนาฬิกาและสามารถนับเวลา 24 ชั่วโมงได้ 
4. เนื้อหา 
 การดูนาฬิกาและนับเวลา 24 ชั่วโมง 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1แผนภูมิเพลง 
5.2 นาฬิกาจ าลอง 
5.3 นาฬิกาจริง 
5.4 ใบงาน 
5.5 ใบความรู้ 
5.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล  ์ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเก่ียวกับนาฬิกาและการดูเวลา ถามค าถาม เช่น ใครสวม นาฬิกา บ้านใครมี
นาฬิกาแขวนผนัง ฯลฯ  

2) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายวิธีดูนาฬิกาและนับเวลา ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จนครบ 24 ชั่วโมง 
3) ผู้ก ากับลูกเสือฝึกให้ลูกเสือฝึกดูนาฬิกา ฝึกตั้งเวลาตามใบงานเป็นหมู่ 
4) ลูกเสือน าเสนอผลการปฏิบัติตามใบงาน 
5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของจากดูนาฬิกาได้ 

6.4 ผู้ก ากับลูกเล่ารส ื ่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ตรวจผลงานการบอกเวลาจากการดูนาฬิกา 

 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี8 
เพลง 



เพลง วัน เวลา นาที 
 

 วัน เวลา นาท ี            มีราคามากยิ่งกว่าสิ่งใดใด 
หากว่าใครไม่เสียดายเวลา     ปล่อยเวลาล่วงเลยไป 

อันวันเวลาเอาคืนมาไม่ได้         เมื่อเวลาเสียไปขอใครกัน 
 

 
ใบงาน 

 
ให้หมู่ลูกเสือช่วยกันวาดภาพนาฬิกา ให้เข็มนาฬิกาตรงตามที่ก าหนด พร้อมให้ ตัวแทนน าเสนอต่อกองลูกเสือ 
 
หมู่ ...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 09.00 น. และ 21.30 น. 
หมู่ ...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 11.00 น. และ 20.45 น. 
หมู่ ...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 06.20 น. และ 19.00 น. 
หมู่ ...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 13.00 น. และ 23.30 น. 
หมู่ ...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด เวลา 05.45 น. และ 22.00 น. 
หมู่ ...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 07.50 น. และ 20.00 น. 
หมู่ ...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 10.45 น. และ 20.00 น. 
หมู่ ...........................เวลาที่ก าหนดให้วาด  เวลา 08.20 น. และ 18.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู้ 
การนับเวลาตามเข็มนาฬิกา  



ลูกเสือจ าเป็นต้องดูนาฬิกาให้เป็น เพ่ือจะได้รู้เวลาในแต่ละวันซึ่งจะท าให้การ 
กิจกรรมต่างๆเป็นไปตาม เวลาที่ก าหนด เช่น เข้าเรียน ตรงเวลาเรียน ส่งการบ้านตรงเวลา 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากอีกด้วย 
องค์ประกอบบนหน้าปัดนาฬิกา  
- เข็มยาวชี้บอกเวลาเป็นนาที 
- เข็มสั้น ชี้บอกเวลาเป็นชั่วโมง 
- ช่องใหญ่ บอกเวลาช่องละ5นาท ี
- ช่องเล็ก บอกเวลาช่องละ1นาท ี
เรามีมาตรการนับเวลาดังนี้ 
60 วินาที เป็น  1 นาท ี
60 นาท ี เป็น  1 ชั่วโมง 
24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

เรื่อง ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก นาฬิกา 
 
ในขณะที่ทุกคนก าลังนอนหลับสบายอยู่นั้น ยังมีเสียงดัง ติ๊ก  ติ๊ก ติ๊ก  แว่วมาติ๊กติ๊กเสียงของใคร 

กันนะ นั่นเป็นเสียงของ“คุณตัวกลม”นาฬิกาปลุกสีแดงที่ยังเดินแผ่วๆอยู่ในความมืดใกล้ ท้องฟ้าใกล้ 
สว่างแล้วซินะ นาฬิกาน้อยแสนขยันท าหน้าที่ของตัวเองมาตลอดทั้งคืน อีกไม่กี่นาทีก็จะได้เวลาสั่น 
กระดิ่ง ปลุกด.ญ.สายไหมแล้ว นาฟิกาน้อยตื่นเต้นขึ้นทุกขณะที่เข็มเดินไปข้างหน้า 
จะมีใครรู้ไหมหนอ ว่าเหล่านาฬิกาเขาตั้งใจท าหน้าที่ของตัวเองแค่ไหน เพ่ือจะไม่ให้เดินผิด แม้สักนาทีเดียว คติของพวก
นาฬิกาก็คือ แม้ว่าตัวเองจะเป็นแค่เครื่องจักรเล็กๆ แต่ก็จะไม ท างานผิดพลาดเลย“พวกเรานาฬิกา รักษาเวลา ทุกเมื่อ
เชื่อวันแม้เราตัวเล็กแต่ก็ส าคัญ เดิน ผิดพลาดนั้น ท าคนวุ่นวาย” 

โอ๊ยมัวแต่ร้องเพลงเชียร์เพลินเลยเรา ถึงเวลาปลุกแล้วกรี๊งงงงงง เสียงนาฬิกาดังขึ้น ด.ญ.สายไหม พลิกตัวแล้ว
ค่อยๆยืดแขนขึ้นไปจับนาฬิกากดปุํมปิดเสียงอย่างงัวเงีย ห้าว...เช้าแล้วซิ เด็กหญิงสาวตากลม ผมสั้นลุกข้ึนจากเตียงนอน
ไปอาบน้ าแต่งตัวเพ่ือเตรียมไปโรงเรียนเหมือนทุกวัน“ขอบใจนะจ๊ะ คุณตัวกลมที่ปลุกฉัน” คุณตัวกลมยิ้ม..เราโชคดีจังที่
เป็นนาฬิกาของสายไหม 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ถ้าทุกคนรู้หน้าที่ ท าหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้ว ทุกเวลานาทีก็จะใช้ไปอย่างมีคุณค่า 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 4 การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 9 การเดินทางส ารวจ      เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/4  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
ค 2.1 ป.3/1  แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 

     ค 2.1 ป.3/2 แสดงวธิีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 



 3.1 ลูกเสือสามารถวางแผนในเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายส าหรับกองหรือหมู่ลูกเสือในการ ออกไปนอกสถานที่
ร่วมกับผู้ก ากับได้ 
 3.2 ลูกเสือบอกข้อควรปฏิบัติในขณะเดินทางส ารวจได้ 
4. เนื้อหา 
 การวางแผนการเดินทางไกล 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 แบบฟอร์มรายงานผลการวางแผนเดินทางไกล,แผนที่การเดินทาง 
5.3 ใบความรู้ เรื่อง การวางแผนการเดินทางไกล 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

1) หมู่ลูกเสือประชุมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางส ารวจตามหัวข้อ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดจุดประสงค์ของการเดินทางส ารวจ 

(2) ก าหนดสถานที่จะเดินทางส ารวจ 
(3) ระยะเวลาในการเดินทาง 
(4) วิธีเดินทาง (เดินหรือขี่จักรยาน) 
(5) ก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางส  าบัญชีว่าจะใช้จ่ายอะไรรวจ 
(6) กิจกรรมระหว่างเดินทางส ารวจมีอะไรบ้าง (ฐานกิจกรรม) 
(7) การรายงานผลเมื่อเดินทางส ารวจกลับมาแล้ว 
 
 
 
 

2) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปการวางแผนตามข้ันตอนโดยให้ทุกคนลงมติเลือก  
กิจกรรมการเดินทางส ารวจของหมู่ที่ทุกคนเห็นว่าดีที่สุดเพ่ือปฏิบัติการเดินทางส ารวจจริง  
 6.4 ผู้ก ากับลูกเล่ารส ื ่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 
7. การประเมินผล 

7.1 สังเกตความสามารถในการวางแผนการเดินทางส ารวจที่เป็นระบบหมู่ 
7.2 ตรวจรายงานผลการวางแผนเดินทางส ารวจนอกสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 9 
เพลง 

เดินทางไกล  
เกิดมาเป็นคน    ต้องตรงเวลา อย่างมัวรอช้ารีบมาไวไว เรืองเดิน

ทางไกล จะไกลเพียงใด ถ้าหากตั้งใจ ตั้งใจจริง 
เริงส าราญ เราเบิกบานเดินทางไกล 

เดินครั้งใด  เราสุขใจจริง ๆ 
 

ใบความรู้ 
การวางแผนการเดินทางส ารวจ  

การเดินทางไปส ารวจหรือเยือนสถานที่ต่างๆ นอกจากโรงเรียนนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจให้ น่าตื่นเต้น ให้ ทั้ง
ความรู้และความสนุกสนาน ก่อนที่ลูกเสือส ารองจะเดินทาง ต้องวางแผนร่วมกันกับผู้ก ากับลูกเสือ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ก าหนดจุดประสงค์ ต้องช่วยกันคิดว่า ในการเดินทางไปส ารวจสถานที่ต่างๆ นอกโรงเรียนนั้น มี
จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายใด เพื่ออะไร โดยก าหนดเป็นข้อๆ  

2. การก าหนดสถานที่ จะเดินทางไปที่ใดบ้าง อาจเดินทางไปส ารวจเพียงแห่งเดียวหรือ หลายแห่งก็ได้ 
สถานที่ควรส ารวจ เช่น บ้านบุคคลส าคัญ สถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือศา สวนสัตว์ สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑสถาน 
จะต้องบันทึกสถานที่ส ารวจไว้ตามล าดับและเตรียม รายการสิ่งของที่จ าเป็นต้องใช้ และจะต้องติดต่อสถานที่ต่างๆ ไว้
ให้เรียบร้อย และต้องศึกษาหา ความรู้เกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้นไว้ล่วงหน้า 

3. ระยะเวลา ช่วยกันคิดว่าจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเท่าใด ใช้เวลาส ารวจสถานที่ แต่ละแห่งเท่าใด และ
เดินทางไป-กลับเท่าใด ก าหนด วัน เดือน ปี และเวลาที่จะไปส ารวจ 

4. วิธีการเดินทาง ช่วยกันก าหนดวิธีการเดินทาง เช่น อาจจะเดิน หรือโดยสารรถประจ า  
ทาง ลงเรือ หรือรถไฟ หรือเช่าเหมารถ หรือบางครั้งลูกเสือส ารอง–เนตรนาร ีส ารองอาจต้อง เดินทางหลายวิธีก็ให้
ก าหนดไว้ให้ชัดเจน  

5. ค่าใช้จ่าย ช่วยกันคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละเท่าใด ให้แยกเป็นค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
6. กิจกรรมช่วยกันก าหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้ชัดเจน เช่น จะส ารวจอะไร จะดูอะไร จะเล่นเกมอะไร 

 
7. การรายงานผล เมื่อกลับจากการส ารวจแล้วจะต้องรายงานผลให้ผู้ก ากับลูกเสือทราบด้วย 

 



 
 
 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ลูกเต่าบกกับลุงเต่าน้ า  

ลูกเต่าบกตัวหนึ่งเดินทางเพ่ือค้นหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์วันหนึ่งลูกเต่าบกเดินทางมาถึงบึงน้ า ที่กว้างใหญ่
และได้พบกับลุงเต่าน้ าขนาดใหญ่ใจดีลุงเต่าน้ าพาลูกเต่าบกว่ายน้ าเที่ยวที่บึงน้ าแห่งนั้น ทั้งสองสนิมสนมกันอย่าง
เร็วต่อมาลูกเต่าบกอยากเห็นที่อยู่ของมนุษย์ที่ลุงเต่าน้ าเล่าให้ฟังแม้ลุงเต่า  
น้ าจะทัดทานอย่างไรลูกเต่าบกก็ไม่ฟังลุงเต่าน้ ารักและเป็นห่วงลูกเต่าบกจึงตัดสินใจเดินทางไปด้วย ไปดูที่อยู่ของ
มนุษย์ทั้งสองถูกมนุษย์จับไปขายที่บริเวณหน้าวัดแห่งหนึ่งโชคดีท่ีมีเด็กใจดีมาซื้อลูก เต่าบกไปปล่อยเด็กน้อยไม่
เข้าใจว่าลูกเต่าบกว่ายน้ าไม่เก่งจึงพยายามโยนลูกเต่าบกลงไปในแม่น้ า ขณะนั้นมีคนใจดีอีกคนหนึ่งซื้อลุงเต่าน้ า
มาปล่อยลุงเต่าน้ าจึงว่ายน้ ามาช่วยชีวิตลูกเต่าบกไว้ได้ ทันเวลาทั้งสองขอบคุณคนใจดีและว่ายน้ าไปจากท่ีนั่นโดย
ไม่หวนกลับมาอีกเลย 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ความมีเมตตากรุณาเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของคนเรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 4 การส ารวจ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 10 รักษ์สารณสถานในท้องถิ่น      เวลา 2 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 
 



1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ท 3.1 ป.3/4  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

     ง 1.1 ป.3/1  อธิบายวิธกีารและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม 
     ง 1.1 ป.3/2  ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  
     ง 1.1 ป.3/3  ท างานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือสามารถส ารวจและมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติในชุมชน 
4. เนื้อหา 

ส ารวจสาธารณสมบัติในชุมชน และมีส่วนร่วมในการรักษาสาธารณสมบัติให้อยู่ในสภาพดี 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

   3.1 แผนภูมิเพลง 
   3.2 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการท าความสะอาด 

3.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6. กิจกรรม 

6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) มอบหมายพ้ืนที่ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ออกส ารวจสถานที่สาธารณประโยชน์ใกล้โรงเรียน เช่น ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน วัด สวนสาธารณะ เป็นต้น 

(2) รายงานในกองลูกเสือ และสรุปว่าแต่ละหมู่จะเลือกพัฒนาสถานที่แห่งใด 
(3) ลูกเสือแต่ละหมู่วางแผนท าความสะอาด/พัฒนา สถานที่ที่หมู่รับผิดชอบและนัด หมายจัดเตรียมอุปกรณ์

ส าหรับท าความสะอาดในครั้งต่อไป 
 
 
 

4) ผู้ก ากับลูกเล่ารส ื ่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 

1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ปฏิบัติตามที่วางแผนไวผู ้ก ากับลูกเสือคอยควบคุมดูแลโดย อย่างใกล้ชิด 
(2) ประชุมประเมินถึงการท างานปัญหาที่เกิดข้ึนและข้อควรปรับปรุงแก้ไขการท างาน ภายในหมู่ของตนใน

คราวต่อไป 
(3) เก็บรวบรวมภาพและบันทึกการดูแลรักษาสาธารณสมบัติแต่ละครั้ง  

4) ผู้ก ากับลูกเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 



7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
7.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน และการท าความสะอาดสถานที่ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 10 
เพลง 
           งานสิ่งใด 
  งานสิ่งใด  งานสิ่งใด   แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย 
 มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย    หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง 
 ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จรับรอง    จ าไว้ทุกคน 
 ต้องท างาน  เราต้องช่วยกัน   ช่วยกัน  ชั่วยกัน  ชว่ยกัน 

ในหมู่ลูกเสือ  
 ในหมู่ลูกเสือเมื่อมาร่วมอยู่ ต่างคนต่างรู้กันดีว่าหน้าที่ทุกอย่าง   
ต้องช่วยกันท า ท าไม่เว้นว่าง   งานทุกอย่าง งานทุกอย่าง จะเสร็จได้ง่ายดาย 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ความฝันของผีเสื้อ  
ณ เมืองใหญ่แห่งหนึ่ง ผีเสื้อตัวน้อยก าลังบินหาอาหารกับแม่ของมันสิ่งที่ทั้งสองมองหา เป็นอะไรที่สุด

แสนจะธรรมดาส าหรับโลกใบนี้ แต่มันช่างหายากเย็นจริง“แม่จ๋าหนูหิวๆ ท าไมจึงหา ต้นไม้และดอกไม้ได้แสนจะ
ยากเย็นอย่างนี้ โลกช่างโหดร้ายจัง”แม่ผีเสื้อยิ้มอย่างอ่อนโยนพลาง ปลอบลูกน้อย“โลกไม่เคยโหดร้ายกับเราเลย
ลูก แต่โลกใบนี้ถูกผู้คนท าร้าย พวกเขาพร้อมใจกันท า ร้ายธรรมชาติอย่างหนัก ตัดต้นไม้ ทิ้งขยะเพ่ิมมลพิษ ท าให้
โลกร้อนข้ึน ลูกเคยได้ยินไหม ที่เขาพูดกันว่า“เด็ดดอกไม้ดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาว”ไม่ว่าใครจะท าอะไรที่
ไหนมีผลกระทบต่อเนื่อง ไปถึงกันได้หมดทั้งโลกเลยลูก อดทนอีกนิดนะเดี๋ยวเราก็จะได้กินอาหารแล้วลูก”  

 เบื้องหน้าของผีเสื้อทั้งสอง ในที่สุดก็พบกับพุ่มดอกไม้แห่งความหวัง สองแม่ลูกต่างรีบเข้าไป ดื่มน้ าหวาน
จากเหล่าเกสรดอกไม้ ลูกผีเสื้อขณะดื่มน้ าหวานก็ครุ่นคิดถึงสิ่งแม่เล่าให้ฟังมนุษย์ท าร้ายธรรมชาติ 
ท าให้โลกกลายเป็นแบบนี้ํเด็ดดอกไม้ดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาว??  ลูกผีเสื้อมอง ดอกไม้ที่อยู่รอบๆ แล้วเขาก็คิด
บางอย่างได้ํ.ในมุมที่กลับกัน 



 “แค่เด็ดดอกไม้ดอกเดียวก็สะเทือนถึงดวงดาวแล้ว ถ้าอย่างนั้น...ผมที่เป็นผีเสื้อก็สามารถ ช่วยผสมเกสร 
ช่วยขยายพันธุ์ต้นไม้ คงจะมีคุณค่ามากมายต่อโลกใบนี้ได้ ผมจะท าเพ่ือ ที่สักวันดอกไม้จะงอกงามเบ่งบานไปทั่ว
โลก”ลูผีเสื้อกล่าวด้วยแววตาที่เปล่งประกายไปด้วยความหวัง 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า    จงช่วยกันรักษาธรรมชาติ 
 
 
 
 
 

ใครจะเอากระพรวนไปแขวนคอแมว  
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...หนูๆ ทั้งหลายเปิดการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและพิจารณาด้วย สติปัญญา กันว่า

จะเอาชนะศัตรูซึ่งก็คือแมว...ที่ชอบเข้ามาท าร้ายพวกมันกันอย่างไรดีบางตัวก็พูดว่า เอาอย่างนี้สิ..บางตัวก็พูดว่าเอา
อย่างนั้นสิ...ให้วุ่นวายไปหมดและในที่สุดหนูหวหนึ่งได้ลุกขึ้นแล้วออกความคิดเห็นว่า 

“ข้าคิดออกแล้ว...และความคิดนี้ทุกตัวในที่นี้จะต้องเห็นด้วยแน่นอน"มันพูด"สิ่งนั้น 
ก็คือจะต้องมีใครตัวใดตัวหนึ่งในพวกเราต้องเอากระพรวนผูกโบว์แล้วเอาไปแขวนที่คอของแมว เอาไว้ เพราะ
เสียงกระพรวนจะท าให้พวกเราได้รู้ถึงว่าเวลาที่แมวมันได้มาอยู่ใกล้ๆ เมื่อนั้ พวกเราก็เก็บตัวหลบอยู่ไม่ออกไป
จนกว่ามันจะเดินพ้นไป" 

ข้อเสนออันนี้เป็นวิธีการที่ฉลาดที่สุดหนูทุกตัวท าการปรบมือแสดงความชื่นชมเห็นด้วย จนกระท่ังหนูแก่ตัว
หนึ่งได้ลุกข้ึนแล้วพูดว่า"เป็นวิธีการที่ฉลาดที่สุด แต่ว่าใครเล่าจะเป็นคนเอา กระพรวนไปแขวนที่คอแมวล่ะ"
สุดท้ายก็ไม่มีหนูตัวไหนที่จะกล้ารับอาสาออกไปเอากระพรวนไป แขวนที่คอของแมว กันสักตัว ดังนั้นหนูแก่จึงได้พูด
สรุปว่า"ของบางอย่างนั้น พูดได้ง่าย แต่ท าได้ยาก " 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของบางอย่างนั้น พูดได้ง่าย แต่ท าได้ยาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 5 การค้นหาธรรมชาติ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 ส ารวจธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม     เวลา 2 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------- 



 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/4  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู 
ท 3.1 ป.3/6  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

     ง 1.1 ป.3/3  ท างานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    ศ 1.1 ป.3/6  วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เสน้ รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ลูกเสือบอกความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อการด าเนินชีวิตของ 

ชุมชนได้ 
4. เนื้อหา 

4.1 การส ารวจธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต รอบ ๆ ตัว 
4.2 การสังเกตจดจ า และบอกประโยชน์ของสิ่งที่พบเห็นที่มีต่อการด าเนินชีวิตของชุมชน 

5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1  แผนภูมิเพลง 

5.2 ใบงาน 
5.3 แบบบันทึกการส ารวจ 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปิดประชุมกองแกรนด์ฮาวล์ (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

(1) ผู้ก ากับลูกเสือน ากองลูกเสือ ออกส ารวจธรรมชาติในชุมชนรอบโรงเรียน มอบหมายให้ลูกเสือ จด
บันทึก และหาข้อมูลของสิ่งที่พบในธรรมชาติรอบชุมชนอย่างน้อยหมู่ละ 4 อย่าง เช่น บ่อน้ า ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นที
ระหว ่พบางทาง สมุนไพร อากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัว ไส้เดือนดิน ผีเสื้อ นก ทุ่งนา ควาย สุนขัเฝฺาบ้านฯลฯ ให้เตรียมหา
ข้อมูลจากการสอบถามคนในชุมชนและเตรียม วาดภาพประกอบ น ามาจัดท าสมุดภตามค าสั่งในใบงาน 

 
 
(2) นัดหมายให้ส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือครั้งต่อไป 

 4) ผู้ก ากับลูกเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น เลิก) 

6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก)  
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) ลูกเสือรายงานทีละหมู่ผู้ก ากับลูกเสือเปิดโอกาสให้หมู่อ่ืนซักถามเพ่ือความเข้าใจ และ อภิปรายแสดง

ความเห็นได้ จนครบทุกหมู่ พร้อมส่งสมุดภาพ 
(2) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดชวนคุยและช่วยเพิ่มเติม ด้วยประเด็นค าถาม  

- ถ้าเราท าลายสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ตัดต้นไม้ ทิ้งขยะลงบ่อน้ า ใช้ยาฆ่าแมลง เผาขยะ
ให้เกิดควันพิษ ฯลฯ จะมีผลต่อชีวิตของคนเราอย่างไร  

- ลูกเสือคิดว่าตนเองจะสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  



และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง 
 (3) มอบหมายให้หมู่ลูกเสือหาข้อมูลเกี่ยวกับควันพิษ ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศและ 

การป้องกัน เพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งต่อไป 
  4) ผู้ก ากับลูกเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์  

5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
7. การประเมินผล 

7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ตรวจสอบผลงานจากการส ารวจ 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม  
องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม คือ การคิดวิเคราะห์และตระหนักถึง ความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 11 
 
เพลง 

ต้นไม้มีประโยชน์ 
ป่าไม้ ไม้ผล พืชผัก ประโยชน์มากนักนานัปการ 

ใช้ท าเป็นอาหาร ท าเชื้อเพลิงฟืนถ่านสร้างบ้านอยู่อาศัย 
ท าเครื่องมือเครื่องใช้ ท าเสื้อผ้าสวมใส่และน าไปใช้ท ายา 
ป่าไม้ให้คุณค่าเลิศล้น เพราะช่วยให้ฝนตกตามกาลเวลา 
ช่วยดูดซับคงคา มิให้นองไหลบ่าท้วมท้นนาและไร่ 
ท าให้อากาศแจ่มใส เราจึงควรร่วมใจอย่าท าลายต้นไม้เอย 

ต้นไม้ 
ต้นไม้คือสิ่งแวดล้อม ย้อมความชุ่มชื่นชีวิต 

เจ้าดูดอากาศเป็นพิษ ท าให้ชีวิตสดชื่นยืนยาว 
อากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้น ต้นไม้เท่านั้น 
ทั้งกันและแก้ ต้นไม้ก าเนิดก่อเกิดทรัพย์แน่ 

  ต้นไม้แน่แท้    แก้ช่วยกัน 
เกม 

 
เกม เสือกินวัว 

วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือ เข้าแถวเป็นวงกลม  จับมือกัน 
2. เลือกลูกเสือ 2 คน คนหนึ่งให้เป็นวัวอีกคนหนึ่งให้เป็นเสือ  



3. เมื่อได้ยินสัญญาณ เริ่มเล่น คนที่เป็นเสือ ต้องพยายาม จับคนที่เป็นวัวให้ได้ จับมือเป็นวงกลม คอยเปิดทางให้
วัวหนี และคอยกันเสือไม่ให้ผ่านไปได้ ถ้าเสือจับได้ก็ชนะ จะสลับกันเป็นเสือหรือเปลี่ยนคู่ก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
 
 

ให้หมู่ลูกเสือออกส ารวจธรรมชาติใกล้โรงเรียนตามท่ีผู้ก ากับลูกเสือน าไปและปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
1. จดบันทึกธรรมชาติที่พบเห็น อย่างน้อย 3 อย่างแต่ละอย่างหาข้อมูลประกอบ ได้แก่ 
 1.1 ชื่อสิ่งที่พบ 
 1.2 ลักษณะเป็นอย่างไร 
 1.3 ต าแหน่งที่พบ 
 1.4 ประโยชน์/โทษ 
 1.5 ผู้ให้ข้อมูล 
2. วาดภาพธรรมชาติที่เลือกจดบันทึก 
3. จัดท าสมุดภาพ 
4. ท าข้อมูลรายงานในกองลูกเสือในการประชุมกองครั้งต่อไป 

 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
เรื่อง ผีเสื้อแสนสวย 

น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง  
คุณยายของเอ้ือมชอบเล่านิทานและเรื่องต่างๆ ที่คุณยายได้พบเห็นให้เอ้ือมฟังอยู่เสมอ วันนี้ขณะที่นั่งเล่นที่

สนามหน้าบ้าน เอ้ือมมองเห็นผีเสื้อหลายตัวก าลังบินตอมดอกไม้ คุณยายจึงเล่า เรื่องผีเสื้อให้ฟังว่าผีเสื้อเป็นแมลงที่มีปีก
สีสันสวยงามท าให้คนหลงไหลและสงสัยในธรรมชาติที่แท้จริง ของมัน ผีเสื้อชอบแสงอาทิตย์และอากาศเย็นสบาย เรามัก
เห็นมันบินวนเวียนตามดอกไม้อย่าง สนุกสนาน อย่างไม่รู้จักหยุดหย่อนหรือเหน็ดเหนื่อย การที่มันบินคละเคล้าเกสร
ดอกไม้ เพราะมันต้องการน้ าหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารและมันยังช่วยในการผสมพันธุ์ดอกไม้ด้วย คุณยายเล่าต่อว่า
นักชีววิทยาประมาณว่าขณะนี้ในโลกมีผีเสื้อ 7,000 ชนิด ส่วนในประเทศไทยมี ผีเสื้อประมาณ 900 ชนิดเท่านั้น 

คุณยายจึงถามเอ้ือมว่าท าอย่างไร เราจะท าให้มีผีเสื้อมากขึ้นได้ เอ้ือมตอบว่าคนเราต้องไม่ ฆ่าผีเสื้อ และช่วยกัน
ปลูกต้นไม้ ดอกที่มีมีน้ าหวานเป็นอาหารของผีเสื้อ คุณยายชมว่าเอื้อมฉลาดและ เป็นเด็กช่างคิด เอื้อมดีใจมากและ
ขอบคุณท่ีคุณยายเล่าเรื่องผีเสื้อ  

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราไม่ควรท าลายธรรมชาติ เพราะธรรมชาติท าให้โลกสดใส 
 
 
 
 
 

ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย  
เด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนนึงชอบมาเล่นที่ต้นแอปเปิ้ลใหญ่ทุกวันเขาปีนขึ้นไปกินลูกแอปเปิ้ล บนต้นและก็นอนหลับใต้ร่ม

เงาของต้นไม้ เขารักต้นไม้และต้นไม้ก็รักเขา เวลาผ่านไปเด็กน้อยโตขึ้น เขาไม่อยากมาวิ่งเล่นที่ต้นไม้แล้วแต่อยากได้ของเล่น



แทน ต้นแอปเปิ้ลจึงแนะให้เขาเก็บลูกแอปเปิ้ล ไปขาย เมื่อเด็กชายได้ของเล ่นใหม่ เขาก็ไม่มาเล่นที่ต้นไม้อีกเลย ต้นไม้ได้แต่
คอย  

เวลาผ่านไปเด็กน้อยโตเป็นชายหนุ่ม เขากลับมาหาต้นไม้อย่างเศร้าสร้อย "มาหาฉัน และม เล่นกับฉันเหรอ"ต้นไม้ถาม
อย่างดีใจ 

"ฉันไม่มีเวลามาเล่นหรอกฉันมีครอบครัวแล้วฉันต้องท างานเพื่อครอบครัวของฉันเองเรา 
ต้องการบ้านช่วยฉันได้ไหม" 

ต้นไม้จึงแนะให้เขาตัดกิ่งก้านทั้งหมดของต้นไม้ไปสร้างบ้านชายหนุ่มจากไปอย่างมี 
แต่ต้นไม้ถูกทิ้งให้เศร้าเดียวดาย 

วันหนึ่งในฤดูร้อนชายหนุ่มกลับมาหาต้นไม้ ซึ่งดีใจมาก เขาบอกกับต้นไม้ว่า "ฉันรู้สึกผิดหวัง  
กับชีวิต และเริ่มแก่ข้ึนฉันvยากแล่นเรือ ไปพักผ่อนไกลๆให้เรือฉันได้ไหม "ต้นไม้จึงให้ล าต้นเอาไปสร้างเรือ เขาล่องเรือไปและ
ไม่เคยกลับมาอีกเลย  

หลายปีผ่านไปในที่สุดชายหนุ่มกลับมาคราวนี้เขาดูแก่ลงไปมากต้นไม้รีบออกตัว "ฉันเสียใจ ฉันไม่เหลืออะไรจะให้อีก
แล้วไม่มีผลแอปเปิ้ลให้ ....ฉันไม่มีล าต้นให้ปีนอีกแล้วสิ่งเดียวที่เหลือ มีเพียงราก ที่ก าลังจะตาย" 

ชายหนุ่มตอบว่า "ฉันไม่มีฟันจะกินแล้วฉันปีนไม่ไหว และฉันก็แก่แล้วด้วย ตอนนี้ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว แค่
อยากได้ที่พักพิงฉันเหนื่อยมาหลายปีแล้ว" 

"รากของต้นไม้แก่ๆจะเป็นที่พักพิงของเธอได้มาสินั่งลงข้างๆฉันหลับให้สบาย........"เด็ก 
น้อยนั่งลงข้างๆต้นไม้ดีใจ ยิ้ม...และน้ าตาไหล 

 
 

เรื่องนี้สอนให ้รู้ว่า  ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ ต้นไม้ในเรื่องก็เปรียบเหมือนกับพ่อ ดูแลห่วงใยเราตลอดเวลา 



 
 

 

 
แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารองดาวดวงท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

หน่วยที ่ 6  ความปลอดภัย   

แผนการจัดกิจกรรมที ่ 12  รู้เท่าทันสื่อโฆษณา เวลา  1 ชั่วโมง     

 
          
3
. 

 
1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
     ท 3.1 ป.3/4 พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 
 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
     2.1 กิจกรรมการอ่าน การฟังข่าวในช่วงเช้าหน้าเสาธง หรือในชั้นเรียน 
     2.2 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้   
 ลูกเสือรู้เท่าทันสื่อและโฆษณาชวนเชื่อ   
2
. 4.เนื้อหา   
 4.1 การวิเคราะห์โฆษณาสินค้าที่โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์   
 4.2 โทษของการโฆษณาและผลกระทบต่อผู้บริโภค   
        4.3   ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา ข่าว สาร ชวนเชื่อต่างๆ 
 
5.สื่อการเรียนรู้ 
        5.1 เกม 
        5.2 รูปภาพหรือของจริงที่เก่ียวกับสินค้าอุปโภค และบริโภคชนิดต่าง ๆ 
        5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน ์
 
6.กิจกรรม 

6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) หมู่ลูกเสือเลือกสินค้าหมู่ละ 1 ชนิด และเล่นบทบาทสมมติโฆษณาเพ่ือขายสินค้า 
2) ลูกเสือหมู่อ่ืนช่วยกันคิดหาเหตุผลคัดค้านการโฆษณาสินค้าแต่ละชนิด 
3) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดด้วยค าถามดังนี้ 

- กิจกรรมนี้ ให้ข้อคิดอะไรบ้าง  
- การโฆษณาสินค้าท่ีเกินความเป็นจริงจะมีผลต่อผู้บริโภคอย่างไร  
- ให้ลูกเสือบอกประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา ข่าว สาร ชวนเชื่อต่างๆ 

              4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปหลักการในการเลือกซ้ือสินค้า  
- ควรตรวจสอบข้อมูลของสินค้า ว่าเป็นจริงตามค าโฆษณาหรือไม่ และไม่มีผลเสีย ต่อผู้บริโภค 
- เปรียบเทียบคุณภาพสินค้าและราคาจากผู้ผลิตหลายราย ให้มั่นใจว่าไม่ได้ขาย เกินราคาที่ควรเป็น 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมายตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 
 
  



7. การประเมินผล 
7.2  สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น  

   
                     8.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม คือ  
                       การคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
                                 เกมต่อยาว 
 

                        วิธีการเลน่ 
               1. ให้ลูกเสือแต่ละหมู่แข่งขันกันโดยให้ยืนรวมกันอยู่หลังเส้นเริ่ม  

              2. ผู้ก ากับลูกเสือแจกกระดาษหนังสือพิมพ์ ให้หมู่ละ 1 แผ่น  
    3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ลูกเสือในแต่ละหมู่ ช่วยกันฉีกกระดาษเป็นเส้นโดยไม่ให้ขาดออกจากกัน  
   โดยให้คนหนึ่งจับยกปลายกระดาษไว้ที่เส้นเริ่ม คนอ่ืน ๆ พยายามฉีกกระดาษให้ยาวที่สุด  
   โดยไม่ให้ขาดออกจากกัน  
   4..เมื่อหมดเวลา ให้สัญญาณหยุด หมู่ใดฉีกกระดาษได้ยาวที่สุดเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อ่ืนกล่าวชมเชย 
 
 
 
   เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
             ไก่ แมว และหนู 
 

มีลูกหนูซุกซนตัวหนึ่งหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังว่า “หนูออกไปไกลมาก  
ไปเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ ส่งเสียงร้องหนวกหูไม่หยุด หน้าตาแปลก ไม่น่าไว้ใจ มีปากยาว คอยาว  
บนหัวมีหงอนอีกด้วย และแทนที่จะมีขาหน้าสองขาเหมือนอย่างพวกเรา กลับมีปีกสองข้างแทน  
แส้หางของมันก็แผ่ออกไปยาวมาก แล้วอยู่ดี ๆ มันก็เอาปีกตีสีข้างของมันจ้ะแม่ เสียงดังมากเลย  
ขนาดหนูเองซ่ึงเป็นลูกหนูที่กล้าหาญมาก ยังตกใจจนต้องวิ่งหนี แต่หนูไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนะ  
หนูวิ่งไปและก็ร้องด่ามันไปด้วยจ้ะแม่” สัตว์ที่ลูกหนูพูดถึงก็คือไก่โต้งนั่นเอง 

“ ยังมีอีกตัวนะแม่ ดูสง่างาม ท่าทางอ่อนโยนแล้วก็ใจดีด้วย ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าอสุรกายมีปีก 
ตัวนี้หนูคงได้ คุยกับสัตว์อีกตัวแล้ว ”“รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรล่ะ” แม่หนูถาม“อ๋อ เขามีขนกับ 
หูเหมือนเราเลยแต่ขนเขาเรียบเป็นมันมีลายด้วย มีหางยาวกว่าเรา ตาวาว ดูเงียบ ๆ คงเปี่ยมไปด้วย 
ความเมตตากรุณา หนูก าลังจะเข้าไปแนะน าตัวเองกับเขาอยู่พอดี แต่เจ้าอสุรกายมีปีกตัวนั้นมัน 
ส่งเสียงไล่หนูออกมาเสียก่อน” 

“ลูกเอ๋ยแม่จะบอกอะไรให้ สัตว์ท่าทางใจดีที่หนูบอกนั้น เขาเรียกว่าแมวมันชอบกินหนูมาก  
เป็นศัตรูตัวส าคัญของเราทีเดียวแหละ ส่วนอสุรกายมีปีกนั้นคือไก่ ซึ่งไม่มีอันตรายต่อเราเลย  
จงจ าไว้นะลูกว่าหน้าตาท่าทางไม่ได้บอกถึงนิสัยใจคอที่แท้จริงนะลูก” 

 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าตัดสินคุณค่าของใคร ด้วยการดูแต่ภายนอกเท่านั้น



             แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

หน่วยที ่  6 ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที ่13   นาทีวิกฤต  เวลา 1 ชั่วโมง 

 
      1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
               พ 5.1 ป.3 / 2   แสดงวธิี ขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ  เมื่อเกิดเหตุร้าย  หรืออุบัติเหตุ 
 
      2.กิจกรรมของโรงเรียน 
               2.1  กิจกรรมลูกเสือ 

2.2  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
       3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 
 

       4.เนื้อหา 
1.การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีลูกเสือเห็นคนตกน้ า 
2.รู้จักวิธีชว่ยเหลือผู้อื่นเบื้องต้น 
3.ประโยชน์ของการตัดสินใจประเมินความพร้อมตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่นและการรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้อื่น 

  
      5.สื่อการเรียนรู้  

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 อุปกรณ์ช่วยคนตกน้ า เช่น เชอืก, ไม้, ห่วงยาง 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 
       6.กิจกรรม 

6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้หมู่ลูกเสือร่วมกันคิดหาทางออกกรณี “เห็นคนตกน้ า” ในประเด็น 
(1) จะช่วยหรือไม่ช่วย เพราะอะไร 
(2) ถ้าช่วยจะมีวิธีช่วยเหลือกี่วิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร  
(3) หมู่ตัดสินใจเลือกช่วยอย่างไร เพราะอะไร  

                     2) สุ่มให้หมู่ลูกเสือรายงาน 1 - 2 หมู่ ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายให้หมู่อ่ืนแสดงความเห็นเพิ่มเติม  
และร่วมกันสรุป โดยผู้ก ากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติม (วิธีช่วยคนตกน้ าหรือคนจมน้ าได้แก่ 1. การร้องเรียกให้คนอ่ืน 
หรือผู้ใหญ่ช่วย 2. การช่วยดว้ยการโยนอุปกรณ์ที่ช่วยลอยตัวเช่น ห่วงยาง หมอนลม ขวดน้าพลาสติกขนาดใหญ่  
ลูกมะพร้าว แผ่นโฟมขนาดใหญ่ ลูกบอล ลูกบาส ฯลฯ 3. การช่วยด้วยการยื่นอุปกรณ์ เช่น ไม้ยาว ๆ เชือก และ  
4. การว่ายน้ าออกไปช่วย ต้องมั่นใจว่าว่ายน้ าเป็นและต้องช่วยคนตกน้ าเป็นด้วย ไม่เช่นนั้นอาจถูกคนตกน้ ากอดรัด
จนจมน้ าไปด้วย ลูกเสือต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า จะสามารถช่วยอย่างไรจึงจะรอดและปลอดภัยทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อความ
ปลอดภัยของลูกเสือ ควรต้องใช้วิธีร้องเรียกให้คนอ่ืนและผู้ใหญ่ช่วย ร่วมกับวิธีอ่ืน ๆ เช่น ถ้าไม่แน่ใจว่าน้ าลึกมาก
น้อยเพียงใด ให้โยนอุปกรณ์ท่ีช่วยลอยตัว หรือยื่นไม้ยาวให้เกาะ ถ้ามั่นใจว่าน้ าไม่ลึก ลูกเสือมั่นใจว่าสามารถช่วยได้ 
ผู้ประสบภัยเป็นเด็กตัวเล็กกว่ามาก ก็อาจลงน้ าไปช่วยได้ ) 

                    
 
 
 



3) หมู่ลูกเสือแข่งขันเกมเชือกช่วยชีวิต 
(1) ลูกเสือแต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก นายหมู่ออกไปยืนห่างจากแถวประมาณ 5 เมตรสมมติว่าตกอยู่ในบ่อน้ า  

    (2) เมื่อได้ยินสัญญาณสมาชิกในหมู่รีบผูกปลายเชือกตัวเองกับเชือกของสมาชิก 
    ที่ยืนติดกัน ด้วยเงื่อนพิรอดแล้วให้คนที่ยืนอยู่หัวแถว ถือปลายเชือกไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งโยนให้นายหมู่ 
    ของตัวเอง เมื่อนายหมู่ได้เชือกแล้วให้ผูกเชือกกับเอวของตัวเอง ด้วยเงื่อนบ่วงสายธนูเมื่อผูกเสร็จให้สมาชิก 
    รีบดึงนายหมู่ตนเองเข้ามารวมกับสมาชิกคล้ายกับการ ช่วยดึงคนข้ึนจากบ่อน้ า 

                     6.4 ผู้ก ากับและลูกเสือสรุปอภิปรายรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นและบอกประโยชน์ของ 
        การตัดสินใจประเมินความพร้อมตนเองในการช่วยเหลือผู้อื่นและการรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้อื่น 

6.5 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.6 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 

7. การประเมินผล 
7.1  สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 

 
                       8.องค์ประกอบทักษะชีวิตสำคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม  
      คือ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 13 
 
 

เพลงร่วมใจ  
(สร้อย) ร่วมใจ เราพร้อมใจ (3 ครั้ง) งานน้อยใหญ่พร้อมใจกันท า  

           พวกเราลูกเสือไทยต่างพร้อมใจสามัคคี น้ าใจเรากล้าผจญ บากบั่นอดทนหมั่นท าความดี 
      ผูกมิตรและมีไมตรีเหมือนดังน้องพ่ีรับความชื่นบาน (สร้อย)  

       พวกเราลูกเสือไทย บุกป่าไปลุยน้ าเอง แม้เราจะฝ่าภัยพาล แต่จิตเบิกบานเพราะความปรองดอง 
ชมฟ้าและน้ าล าคลอง เสียงคึกคะนอง ร้องเพลงเพลินใจ (สร้อย) 

 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

สิงโตโลภมากกับกระต่ายป่า 

ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งสิงโตหิวโซตัวหนึ่งก าลังหาเหยื่อ มันพบกระต่ายป่าตัวหนึ่งเห็นแล้วน่ากิน จึงวิ่ง 

ตามกระต่ายป่าจนทัน ขณะจะจับกระต่ายป่ากินก็เหลือบไปเห็นกวางตัวหนึ่งวิ่งผ่านมา มันคิดใหม่ว่ากวาง 

น่าจะอร่อยกว่า และเป็นอาหารมื้อใหญ่ดีกว่ากระต่ายที่ตัวเล็กนิดเดียว 

ดังนั้น มันจึงปล่อยให้กระต่ายป่าหลุดรอดไปแล้วมันเองก็วิ่งกวดตามกวางไปทันที แต่กวางตัวนั้นวิ่ง 

เร็วมากเร็วเสียจนในไม่ช้ามันก็ลับหายไป เมื่อสิงโตเห็นหมดหวังจะตามกวางได้ทันมันก็คิดใหม่อีกว่า“ฉันจะกลับ 

ไปกินกระต่าย ดีกว่า” แต่เมื่อมันกลับมาที่ๆ ซึ่งเมื่อตะกี้ท่ีมันได้ต้อนกระต่ายจนจนมุมนั้น มันได้พบว่ากระต่ายได้ 

หนีหายไปเสียแล้ว “โธ่เอ๋ย ฉันน่าจะกินกระต่ายเสียก่อนตั้งแต่ตอนที่พบเมื่อแรกแล้ว” สิงโตคร่าครวญ 

“นี่เป็นเพราะฉันโลภมากเกินไป ผลสุดท้ายก็เลยไม่ได้ กินอะไรเลย” 

 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนฉลาดต้องรู้จักพอ ในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้ว 
 



          แผนบูรณาการการจดักิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

หน่วยที ่6 ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที ่14 ต้านภัยห่างไกลยาเสพติด เวลา 1 ชั่วโมง   
 
1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
             พ 2.1 ป.3 / 2   บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 2.กิจกรรมของโรงเรียน 
            2.1  กิจกรรมลูกเสือ 

  2.2  กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
 3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถบอกโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่อยู่ใกล้ตัวได้ 
 

  4. เนื้อหา  
1.ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและอนาคตของเด็กและเยาวชน ลูกเสือ   
ควรตระหนักในโทษและพิษภัยและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด 
2.โทษของสารเสพติด 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ขวดน้ า และถ้วยน้ า 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

6.กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) หมู่ลูกเสือแข่งขันกรอกน้ าลงขวดโดยผู้ก ากับลูกเสือแจกน้ าที่บรรจุเต็มขวดให้หมู่ละ 
1 ขวด และแจกถ้วยพลาสติกให้ลูกเสือคนละ 1 ใบ การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ  

รอบท่ี 1 ให้นายหมู่เทน้ าในขวดแจกใส่ถ้วยของลูกเสือในหมู่ทุกคนจนหมดขวดแล้ว 
ให้ลูกเสือแต่ละคนกรอกน้ าในถ้วยลงขวดจนหมด นายหมู่เอาขวดน้ ามาเปรียบเทียบกัน 

น้ าของหมู่ใดมีมากที่สุดเป็นผู้ชนะ แต่ละหมู่เก็บขวดน้ าของตนไว้เปรียบเทียบกับรอบที่ 2  
รอบท่ี 2 ผู้ก ากับลูกเสือแจกขวดน้ าขวดใหม่ให้หมู่ลูกเสือด าเนินการเหมือนรอบแรกแต่  

ให้ทุกคนหมุนรอบตัวเอง 3 รอบก่อนกรอกน้ ากลับลงขวด ทุกหมู่น าขวดน้ ามาเปรียบเทียบกันหมู่ใดเหลือมากท่ีสุด 
เป็นผู้ชนะ 
     2) ผู้ก ากับลูกเสือให้นายหมู่นาขวดน้ าของหมู่ในรอบแรก มาเทียบกับรอบที่ 2  
แล้วตั้งคาถามว่าในกองลูกเสือว่า “ท าไมน้ าในรอบที่ 2 ของทุกหมู่ จึงเหลือน้อยกว่าในรอบแรก” 

   
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  3) ผู้ก ากับลูกเสือสุ่มถาม 2 – 3 คน แล้วสรุปว่า การหมนุรอบตัวนั้น เปรียบเหมือนการ ใช้ยาเสพติด 

ซึ่งมีผลเสียต่อสติปัญญาและความสามารถของคนผู้นั้น จึงทาให้กรอกน้ าแล้วน้ าหกมากกว่าตอนท่ีไม่หมุนตัว 
  4) ให้ลูกเสือจับคู่คุยกัน ช่วยกันคิดว่ายาเสพติดใกล้ตัวที่ลูกเสือรู้จัก มีอะไรบ้าง และจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร 
  5) ผู้กากับลูกเสือสุ่มถาม 2 – 3 คู่ และให้ คู่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ผู้กากับลูกเสือช่วยเพิ่มเติม และสรุป 

(ไม่ลองใช้ยาเสพติด /ขอร้องด้วยความห่วงใยให้คนในครอบครัวเลิก บุหรี่ และเหล้า )  
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันอภิปรายบอกโทษของสารเสพติด 
6.5 ผู้ก ากับลูกเสือให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ 
6.6 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.7 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตการแสดงความคิดเห็น 
 
 

8 . องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ ตระหนักรู้ในเรื่องโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 
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เพลง 

                                                           ยาเสพติด 
                                 ดื่มเหล้าท าลายชีวิต                 ยาเสพติดท าลายสังคม 
                          ลูกเสือไม่ควรนิยม                          ไม่ควรชื่นชมสูบบุหรี่กัญชา 
                                 มอร์ฟิน ฝิ่น เฮโรอิน                 ท าร้ายร่างกายเหี่ยวแห้งโรยรา 
                          ทดลองกับอบายมุข                         จะต้องทนทุกข์ตลอดเวลา 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
                                                    ไก่ที่ไข่เป็นทองค า 

ผัวเมียคู่หนึ่งเลี้ยงไก่ไว้กินไข่ เกิดโชคดีมีแม่ไก่ประหลาดตัวหนึ่งออกไข่เป็นทองค าให้วันละ 1 ฟอง  
ทุกวัน สองผัวเมียจะน าไข่ทองค านั้นไปแลกเป็นเงินมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย ไม่คิดจะท ามาหากินให้เหนื่อย  
ได้แต่เที่ยวเล่นส าเริงส าราญ ฟุ้งเฟ้อ ไม่เก็บสะสมหรือห่วงอนาคตของตนเลย  

วันหนึ่งทั้งสองนึกอยากท่ีจะได้เงินมากกว่าที่เป็นอยู่ ผู้เป็นเมียจึงเสนอให้ผ่าท้องไก่ เพ่ือเอาไข่ทองค าออก 
มามาก ๆ สามีเห็นด้วย ทั้งสองช่วยกันจัดการฆ่าไก่ตัวนั้นเสีย แล้วใช้มีดผ่าท้องของมันดูผลปรากฏว่า ไม่มีแม้แต่ 
เศษทอง หรืออะไรที่จะเอาไปแลกเป็นเงินได้เลย ทั้งสองยืนหน้าซีดและโศกเศร้า 
"ฮื่อ ๆๆ หมดเลย..หมดแล้ว นี่ถ้าเราไม่โลภมาก ก็ยังมีไข่ทองตั้งวันละฟอง ไปใช้แลกเงินได้ตลอดชีวิตน่า 
เสียดายจริง ฮ่ือๆๆๆ" จะมาคิดได้ในตอนนี้ก็สายไปเสียแล้ว... เพราะ ไก่ตัวนั้นมันได้ตายลงไป เพราะมือและ 
ความคิดโง่ๆ ของตัวเองนั่นแหละ..สองผัวเมียเลยอดที่จะมีไข่ทองไปขายแลกเงินและอยู่สุขสบายเหมือนเมื่อก่อน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ท าอะไรควรคิดให้รอบคอบและควรพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู่ 

 



             แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

 
หน่วยที ่6 ความปลอดภัย 
แผนการจัดกิจกรรมที ่15 ความปลอดภัย เวลา 2 ชั่วโมง   
1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
             ส 2.2 ป.3/1 ระบุบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก ของชุมชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
            2.1.การเข้าแถวเดินไปเรียนตามห้องต่าง ๆ มารยาทการเดินลงบันได การเดินทางเท้า 

 2.2.กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3.2 ลูกเสือบอกข้อควรปฏิบัติในการป้องกันภัยเมื่อไม่มีคนอยู่บ้านได้ 

 
4. เนื้อหา 

4.1 กฎจราจร 
4.2 ความปลอดภัยในการใช้ถนน 
4.3 สิ่งที่ควรท าเมื่อทิ้งบ้านไว้ โดยไม่มีคนอยู่ 
4.4 ประโยชน์ของการเรียนรู้แผนภูมิหรือภาพสัญญาณ และเครื่องหมายจราจรที่เราควรรู้  
ซึ่งป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตย 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 แผนภูมิหรือภาพสัญญาณ และเครื่องหมายจราจร 
5.3 ใบความรู้ 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 
6. กิจกรรม 

6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกองแกรนด์ฮาวล์ (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเรียนรู้เป็นฐาน 
ฐานที่ 1 สัญญาณไฟ  
ฐานที่ 2 เครื่องหมายจราจร เช่น ทางม้าลาย ห้ามจอด ห้ามเลี้ยว ฯลฯ  
ฐานที่ 3 การเดินทางเท้า 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปประโยชน์ของการเรียนรู้แผนภูมิหรือภาพสัญญาณ  
       และเครื่องหมายจราจรที่เราควรรู้ซึ่งป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิตตามกระบวนการประชาธิปไตย 

  5) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  6) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกองแกรนด์ฮาวล์ (ชักธง สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียน 
       1. ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับภัยที่อาจเกิดข้ึนได้เมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน 
       2. ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันอภิปรายถึงข้อควรปฏิบัติเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน  
แล้วเลือก 1 รายการพร้อมวาดภาพประกอบ น ามาเสนอในกองลูกเสือ 
       3. ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อควรปฏิบัติเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน 
       4. ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
       5. พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธง เลิก)  

7.การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ตรวจผลงานและการน าเสนอ 
 

8 . องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ ตระหนักรู้ในเรื่องของระเบียบกฎจราจร 
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เพลง 
เพลง ดูรถยนต์ก่อน 

แม้ว่าเราจะข้ามถนน ดูรถยนต์ ดูรถยนต์ 
แม้ว่าเราจะข้ามถนน ดูรถยนต์ก่อน 

หากรถยนต์มา อย่าอวดเก่งกล้าด่วนจร 
ให้รถไปก่อน แน่นอนปลอดภัย 

 
เพลง ข้ามถนน 

อย่าเหม่อมองต้องดูข้างหน้า อีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนน  
หากยวดยานหลายก็ต้องอดใจทน อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกๆคนจงระวังเอย มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุ่ม ตุ้มมง 

 
ใบความรู้  

กฎหมายและเครื่องหมายจราจร 
 

กฎและเครื่องหมายจราจรที่ลูกเสือควรศึกษาและเรียนรู้ คือ  
 
1. สัญญาณไฟ 

สีแดง    ให้รถทุกคันที่จะวิ่งไปข้างหน้า หยุดที่เส้น  
สีเหลือง ให้รถทุกคันเตรียมตัว หรือให้ระมัดระวัง เพื่อที่จะหยุดหรือไป  
สีเขียว   ให้รถผ่านไปได้ 
 

2. เครื่องหมายจราจร เช่น  
ทางม้าลายส าหรับให้คนข้ามถนน  
รถที่จะผ่านทางม้าลาย ต้องขับช้าๆหรือหยุดให้คนเดินข้ามไปก่อน 

 
  



 3. การเดินทางเท้า 
 ่                                         3.1 ถนนที่มีทางเท้า ต้องเดินบนทางเท้าให้ชิดทางซ้าย 

3.2 ถนนที่ไม่มีทางเท้าจะต้องเดินทางชิดขอบด้านขวา หันหน้าสวนทางรถจะได้ 
มองเห็นรถข้างหน้าได้แต่ไกล 

3.3 ไม่ควรข้ามถนนโดยออกจากที่ก าบัง เช่น ท้ายรถหรือหน้ารถประจ าทางหรือ 
ระหว่างซอกรถที่จอด เพราะจะมองไม่เห็นรถที่แล่นมาในระยะใกล้ 

                                        3.4 ก่อนข้ามถนนทุกครั้งต้องหยุดยืนที่ขอบทาง มองดูทางขวา ทางซ้าย และ 
กลับมาดูทางขวาอีกครั้งเพ่ือความแน่ใจว่าไม่มีรถแล่นมาในระยะใกล้ 

                                        3.5 ต้องข้ามถนนขณะที่มีสัญญาณห้ามรถ และดูให้แน่ใจว่ารถหยุดสนิทแล้ว 
ควรข้ามขณะที่มีสัญญาณปล่อยให้รถเดินเพราะจะเสี่ยงอันตรายมาก 

 
ข้อควรปฏิบัติเม่ือไม่มีคนอยู่บ้าน 
1. ก่อนออกจากบ้านควรดับไฟหรือปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2. ตรวจตราสิ่งต่างๆ อย่าให้มีสิ่งที่ติดไฟ ถ้ามีควรดับให้หมด 
3. ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย 
4. ใส่กุญแจบ้านหรือปิดรั้วบ้านให้แน่นหนา 
5. ถ้าระบบไฟฟ้าสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ ควรตั้งเวลาไว้ด้วย 
6. ปิดวาล์วน้ า  

 
ห้ามกลับรถ ห้ามแล้วซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา   



เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
 

เด็กชายเดี่ยว 
น.ส. จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

 
ณ หมู่บ้านในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง เด็กชายเดี่ยวอาศัยอยู่กับพ่อแม่ เขามีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งคือ เจ้าดิ๊กก้ี  

ทุกวันพ่อจะพาเด็กชายเดี่ยวและเจ้าดิ๊กกี้ไปเดินเล่น บ้านของเด็กชายเดี่ยวอยู่ติดถนน ทุกครั้งที่พ่อพาไปมักจะ 
เตือนว่า “เดี่ยวรู้ไหมลูก ว่าเวลาเราเดินบนถนนนั้น จะต้องเดินชิดขอบถนนคอยระวังรถที่วิ่งไปมา และเวลา 
ข้ามถนนก็จะต้องระวังรถที่วิ่งมาท้ังทางซ้ายมือและขวามือให้ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งมาแน่ใจว่าปลอดภัย 
จึงค่อยข้ามถนน แล้วก็ห้ามวิ่งเล่นใกล้ถนนด้วยนะลูก”เด็กชายเดี่ยวตอบพ่อว่า “ครับพ่อ ผมจะระวังตัวเวลา 
เดินทางหรือจะข้ามถนนครับ” 

วันหนึ่งขณะที่แม่ก าลังเล่านิทานให้เด็กชายเดี่ยวฟัง ก็ได้ยินเสียงเจ้าดิ๊กก้ีเห่าอยู่หน้าบ้าน เพราะสุนัข 
ตัวหนึ่งมาคุ้ยถังขยะอยู่หน้าบ้าน เจ้าดิ๊กก้ีได้วิ่งไล่สุนัขตัวนี้ไปที่ถนนโดยไม่ได้มองว่ามีรถวิ่งมา ท าให้ถูกรถชน 
พ่อกับแม่จึงพาเจ้าดิ๊กก้ีไปหาหมอ เพื่อช่วยท าแผลให้ พ่อจึงกลับมาเตือนเด็กชายเดี่ยวว่า “จ าได้หรือเปล่าที่พ่อ 
เคยบอกว่า ต้องระวังเวลาเดินหรือข้ามถนน เพราะไม่อย่างนั้นจะต้องเจ็บตัวเหมือนเจ้าดิ๊กก้ี” เด็กชายเดี่ยว 
ตอบพ่ออย่างจริงจังว่า “ครับพ่อ ผมจะจ าไว้ให้ดี” 
 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การระมัดระวังจะไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
 

ความรอบคอบ 
น.ส. จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ครอบครัวของสมโชคจะไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดนครสวรรค์ ทุกคนต้องเดินทาง 
ไปโดยไม่มีใครเฝ้าบ้าน คุณพ่อและคุณแม่จึงวางแผนการป้องกันภัยในระหว่างไม่อยู่บ้าน คุณพ่อโทรศัพท์แจ้ง 
ขอรับบริการฝากบ้านกับต ารวจในท้องที่ ที่บ้านตั้งอยู่ล่วงหน้าเรียบร้อย ก่อนวันเดินทางหลายวัน รวมทั้งน าทรัพย์สิน 
มีค่าฝากตู้เซฟธนาคาร 

เช้าตรู่วันเดินทาง คุณพ่อ คุณแม่และสมโชค ช่วยกันดูแลปิดไฟฟ้า ปิดสวิตซ์ไฟฟ้า ปิดก็อกและวาล์วน้ าประปา 
ปิดประตูหน้าต่างล็อคอย่างเรียบร้อย เมื่อคุณพ่อน ารถยนต์ออกจากรั้วบ้าน คุณแม่ก็ใส่กุญแจประตูรั้วบ้านอย่างแน่นหนา  
ทุกคนออกเดินทางอย่างสบายใจ ระหว่างไปอยู่บ้านคุณยาย ทุกคนพักผ่อนกันโดยไม่มีความกังวลใจ 

เมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบว่าบ้านของตนปลอดภัย ทุกคนสบายใจมากยิ่งขึ้น และจะปฏิบัติเช่นเมื่อจะออกจากบ้าน 
ไปพร้อมกัน สมโชคขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ที่ช่วยสอนให้เป็นคนรอบคอบจนเป็นนิสัย 
 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรอบคอบจะทาให้เกิดความปลอดภัยเม่ือไม่อยู่บ้าน  
  



           แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  

หน่วยที ่7 บริการ 
แผนการจัดกิจกรรมที ่16 การบริการ เวลา 1 ชั่วโมง   
1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
             ส  1.2 ป.3/1 ปฏิบัติตน อย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนา ศาสนสถาน  
             ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือตามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
           2.1. ปลูกฝังมารยาท และการช่วยเหลือผู้อ่ืน ตามกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน 

 2.2.กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถวางแผนร่วมกับผู้ก ากับและด าเนินการให้บริการแก่ผู้อ่ืนได้ 
4.เนื้อหา 

1.การวางแผนและด าเนินการให้บริการแก่ผู้อ่ืน 
           2.การมีจิตใจสาธารณะ มีใจบริการ ช่วยเหลือผู้อื่น 
           3.ประโยชน์ของการเรียนรู้การบริการ การช่วยเหลือผู้อื่น 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบความรู้ 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับการบริการ ซึ่งการเป็นลูกเสือนั้น พึงกระท าตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ให้ลูกเสือเสนอแนวคิดในการให้บริการแก่ผู้อ่ืน  

2) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายเรื่องการวางแผนให้บริการแก่ผู้อ่ืน แล้วให้ลูกเสือแต่ละหมูอ่ภิปราย และวางแผนในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมบันทึกไว้เพ่ือให้บริการต่อไป 

3) ให้ลูกเสือน าเสนอการวางแผนให้กองลูกเสือทราบ 
4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปกิจกรรม บอกประโยชน์ของการเรียนรู้การบริการ  

การช่วยเหลือผู้อื่นและการมีจิตใจสาธารณะ มีใจบริการ ช่วยเหลือผู้อื่น 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

7. การประเมินผล 
5.1 สังเกตการมีส่วนร่วมกิจกรรม 
5.2 ตรวจผลงานการวางแผนการให้บริการแก่ผู้อื่น 
 

8 . องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ ตระหนักรู้ในเรื่องของความมีน้ าใจ การบริการ การช่วยเหลือผู้อื่น 

  



ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี16 
เพลง 

                                                      เจอะกันสุขใจ  
เจอะกันวันนี้สุขใจ สบายดีหรือบอกมา 

ห่างเธอฉันเหงาอุรา ร้องร าดีกว่าวันนี(ซ้ า)สุขใจ 
 
ใบความรู้ 

                               การวางแผนและด าเนินการให้บริการแก่ผู้อ่ืน  
ผู้ก ากับลูกเสือร่วมกับลูกเสือส ารองวางแผนด าเนินการให้บริการแก่ผู้อ่ืน เช่น  

   1. จัดสถานที่ในงานส่วนรวม เช่น งานโรงเรียน งานวัด 
2. ท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน วัด ตลาด อนามัย ที่ว่าการอ าเภอ  
3. ประดิษฐ์ของที่ระลึก เพ่ือจ าหน่ายหารายได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น ท าพวงกุญแจ ที่เขี่ย ดอกไม้ ฯลฯ 
4. ช่วยในการจ าหน่ายเพ่ือการกุศล เช่น ของที่ระลึก ดอกไม้ธูปเทียนอาหาร งานวัด 
5. ช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง กวาดบ้าน กรอกน้ า รดน้ าต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

                                                     มดกับนกเขา 
ในวันที่ป่าแห้งแล้งขาดแคลนน้ า มดยักษ์ตัวหนึ่งก าลังกระหายน้ าอย่างมาก ก าลังไต่ไปกินตาม 

น้าพุท่ีไหลเชี่ยว ด้วยความที่เขาตัวเล็กจึงพลาดตกลงไป และไหลไปตามล าธาร มดยักษ์ตัวนั้นพยายาม 
ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่ง จนเจ้านกตัวหนึ่งเห็นเข้าจึงไปคาบใบไม้ทิ้งลงไปในน้ าให้เจ้ามดยักษ์เกาะ 

“ขอบใจเจ้ามากนะ” เจ้ามดยักษ์กล่าวขอบคุณนกในความช่วยเหลือครั้งนี้ 
“ไม่เป็นไรหรอก ชีวิตใคร ใครก็รัก” เจ้านกกล่าวตอบ 
“ข้ารู้มาว่าแถวนี้นายพรานเยอะนะ เจ้าไม่กลัวถูกล่าเหรอ” เจ้ามดยักษ์ถามเจ้านก 
“ข้าแค่แวะมาหาอาหารเท่านั้น เดี๋ยวก็ไปแล้ว” เจ้านกบอกพร้อมกับก้มลงหาอาหารตามพ้ืน  

และไม่ได้สังเกตว่าภัยก าลังมาถึงตัว แต่ดีที่เจ้ามดยักษ์อยู่เป็นเพื่อนด้วย เลยช่วยเหลือได้ทันเวลา 
ระหว่างที่ก าลังสนทนากัน มดยักษ์เหลือบไปเห็นนายพรานคนหนึ่งก าลังใช้ตาข่ายเหวี่ยงหมายจะจับนก  
มดยักษ์จึงกัดเท้าของนายพรานท าให้นายพรานเหวี่ยงตาข่ายผิดทาง เจ้านกได้ยินเสียง ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด 
ของนายพรานจึงบินหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอด เจ้ามดยักษ์ก็รีบวิ่งหนีไปเช่นกันก่อนที่จะโดนนายพรานเหยียบตาย 
ด้วยความมีน้ าใจของเจ้านกท าให้เจ้ามดยักษ์ได้ตอบแทนความช่วยเหลือ เจ้านกจึงรอดพ้นอันตรายไปได้ 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน ย่อมได้รับความดีตอบแทน 

 
 



               แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
   

หน่วยที่ 8 ธงและประเทศต่างๆ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 ธงลูกเสือและธงชาติของประเทศอื่นๆ เวลา 1 ชั่วโมง   
 
1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
             ศ  1.1 ป.3/4 วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
           2.1. กิจกรรมลูกเสือ 

 2.2.กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือบอกลักษณะธงลูกเสือประเภทต่างๆได้ 
3.2 ลูกเสือสามารถเขียนภาพธงชาติและบอกที่ตั้งของประเทศต่างๆ รวม 8 ประเทศ ได้ 

 
4. เนื้อหา 

4.1 ธงลูกเสือประเภทต่างๆ ธงลูกเสือประจ ากองลูกเสือส ารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจ าจังหวัด และธงคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

4.2 ที่ตั้งและธงชาติของประเทศอ่ืนรวม 8 ประเทศ 
4.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องธงลูกเสือและธงชาติของประเทศอ่ืนๆ 

  
5.สื่อการเรียนรู้  
     5.1 แผนภูมิเพลง  

5.2 ภาพตัวอย่างหรือธงลูกเสือประเภทต่าง ๆ : ธงลูกเสือประจ ากองลูกเสือส ารองของโรงเรียน ธงลูกเสือ
ประจ าจังหวัด ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ ภาพธงชาติของประเทศอ่ืนๆ 8 ประเทศ 

5.3 อุปกรณ์การวาดภาพ 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าภาพตัวอย่างหรือธงลูกเสือประเภทต่างๆ ธงลูกเสือประจ ากองลูกเสือ ส ารองของโรงเรียน ธง
ลูกเสือประจ าจังหวัด ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงชาติประเทศอ่ืนๆ 
8 ประเทศ มาให้ลูกเสือได้สัมผัสและอธิบายถึงความส าคัญของธงและวิธีการใช้ธงในโอกาสต่างๆ  

2) ให้ลูกเสือบอกถึงความรู้สึก ต่อการเป็นลูกเสือซึ่งถือเป็นพระราชมรดกที่ลูกเสือพระราชทาน 
จากพระมหากษัตริย์  

3) ลูกเสือแต่ละหมู่ช่วยกันเขียนภาพธงลูกเสือประเภทต่างๆธงลูกเสือประจ ากองลูกเสือ  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ส ารองของโรงเรียน ธงลูกเสือประจ าจังหวัด ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงประเทศอ่ืนๆ 8  

ประเทศในกระดาษปรู๊ฟ ระบายสีให้สวยงาม 
      4) ผู้ก ากับและลูกเสือร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องธงลูกเสือและธงชาติของประเทศอ่ืนๆ 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก

                          7. การประเมินผล 
                                7.1 บอกลักษณะธงลูกเสือประเภทต่างๆ 
                                7.2 ตรวจผลงานภาพธงชาติและอธิบายที่ตั้งของประเทศต่างๆ 8 ประเทศ 
 
                          8 . องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
                                     คือ การเรียนรู้ในเรื่องของธงลูกเสือและธงชาติของประเทศอ่ืน ๆ 
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เพลง 
ฉันรักเมืองไทย  

ใครจะรักใคร ๆ ฉันรักเมืองไทยของฉันเมืองเดียว เมืองไหนฉันไม่ข้องเกี่ยว (ซ้ า) 
   รักเดียวใจเดียวฉันรักเมืองไทย 

ฉันรักพระเจ้าอยู่หัว ฉันรักพระราชินี ฉันรักฟ้ืนปฐพี เมืองเรามีอู่ข้าว อู่น้ า 
เรามาสามัคคี ใครหาญราวีเรารบสุดใจ ใครอย่าเข้ามาทาใหญ่ (ซ้ า)  ใครล้าแดนไทยเตรียมพร้อมยอมพลี 

ใครจะรักใคร ๆ ฉันรักเมืองไทยจาไว้จงจา ใครอย่าเข้ามาเหยียบย่า (ซ้ า) 
   ไทยไม่ใจด าถ้าท่านมาดี    



เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
นักมวยเหรียญทอง 

น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 
 

คุณตาวิเชียรชอบดูกีฬาทุกชนิด โดยเฉพาะการชกมวย คุณตาวิเชียรชื่นชอบนักมวยคนหนึ่ง 
สามารถเล่าประวัติให้เด็กชายน้อยฟังได้ คุณตาวิเชียรเล่าว่า สมจิต จงจอหอ เป็นชาวจังหวัด 
นครราชสีมา จบการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ได้รับเหรียญทองจากการ 
แข่งขันชกมวยรายการต่างๆ มากมาย อาทิ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ มวยทหารโลก เอเชียนเกมส์เป็นต้น 
สมจิตสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันใน รุ่น 51 กิโลกรัม เมื่อปี 2008 ในวันที่มีการแข่งขัน 
คุณตาวิเชียรได้ดูการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เห็นบรรยากาศ 
การมอบเหรียญทอง หลังจากรับมอบเหรียญทองแล้วเจ้าภาพจัดการแข่งขันจะเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ 
ยอดเสา พร้อมเสียงเพลงชาติไทยดังกระหึ่มไปทั่วสนาม คนไทยที่ชมทั้งในสนามและทางบ้าน 
น้ าตาซึมด้วยความดีใจทราบซึ้งที่คนไทยสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย 

คุณตาวิเชียรบอกเด็กชายน้อยว่า ต้องดูตัวอย่างสมจิตจงจอหอ เพราะเขาเป็นคนมุมานะ 
อดทนฝึกซ้อมท าการแข่งขัน ซึ่งมีท้ังชนะและแพ้จนในที่สุด เขาสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้ 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกสาขาอาชีพสามารถท าชื่อเสียงมาสู่ประเทศได้  



 
               แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  

หน่วยที ่9 การฝีมือ 
แผนการจัดกิจกรรมที ่18 สิ่งประดิษฐ์  เวลา 1 ชั่วโมง 

 
1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
             ง. 2.1 ป.3/1 สรา้งของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยก าหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล   
ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล 
 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
           2.1. กิจกรรมลูกเสือ 

 2.2.กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมได้ 
3.2 ลูกเสือบอกวิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือได้ 

 
4. เนื้อหา 

4.1 การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ 
4.2 วิธีใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ เช่น มีดพับ กรรไกร ค้อน เลื่อย และไขควง 
4.3 ประโยชน์ของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เศษวัสดุ เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ ผ้า 
5.3 เครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น มีดพับ กรรไกร ค้อน เลื่อย ไขควง 
5.4 อุปกรณ์การเก็บรักษาเครื่องมือ 
5.5 ใบความรู้ 
5.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 
6. กิจกรรม 

6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเรื่องการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุอภิปรายถึง  
           ประโยชน์ของการประดิษฐ์ พร้อมช่วยกันยกตัวอย่าง การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ เช่น รถ นกที่ค่ันหนังสือ  
           ว่าว กระปุกออมสิน ฯลฯ  

2) ผู้ก ากับลูกเสือแนะน าให้ลูกเสือรู้จักเครื่องมือชนิดต่างๆไกรเช่นค้อนมีดพับ กรร เลื่อย ไขควง    
           และอภิปรายถึงวิธีใช้และวิธีดูแลเก็บรักษา 
 
 
 
 
 
 



 
 

3) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือประดิษฐ์สิ่งของตามท่ีตนสนใจ แล้วน าส่งตามเวลาที่ก าหนด 
6.4 ผู้ก ากับและลูกเสือร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง 
6.5 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.6 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและการตอบค าถาม 
7.2 ตรวจผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
  

   8 . องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
               คือ การเรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของและงานฝีมือต่าง ๆ 
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เพลง 
สุขอุรา 

สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา สุขอุราเพลินตาเพลินใจ 
โอ้ละเน้อ โอ้ละเน่อ (ซ้ า) ฉันได้เจอเพ่ือนใจเพ่ือนใจ (ซ้ า) 

 
                    
                  ใบความรู้ 

วิธีใช้และรักษาเครื่องมือ 
 
                                   การใช้มีด มีดเป็นของมีคม หากไม่ระมัดระวังอาจเกิดอันตรายได้ มีดพับตามปกติ  

จะเก็บไว้ที่ด้ามโดยซ่อนคมไว้ เวลาใช้ให้หันคมมีดออกนอกตัวเสมอ อย่าใช้กับวัตถุที่แข็งเกินไป จะท าให้มีด 
ทื่อหรือบิ่น อย่าวางมีดทิ้งไว้บนพื้นดินหรืวางกับพ้ืน จะเตะถูกเป็นอันตราย การใช้จะต้องจับที่ด้ามถือให้มั่น 
ให้คมมีดไปสัมผัสกับวัสดุสิ่งของที่ต้องการตัด และไม่ ล้อเล่นกัน เมื่อใช้แล้วควรล้างเช็ดถูให้แห้งสะอาด 
แล้วชะโลมด้วยน้ ามันเก็บไว้ที่มิดชิด  

การใช้เลื่อย ก่อนจะเลื่อยต้องไม่มีเหล็กหรือตะปูฝังอยู่ หากไม้เปื้อนดิน ทราย โคล  
ต้องท าให้สะอาดก่อนเลื่อย การส่งเลื่อยขึ้นท่ีสูง ถ้ายืนส่งไม่ถึงให้ผูกด้ามสาวขึ้นไป เลื่อยที่ใช้งานมากๆ 
ฟันทื่อให้ลับด้วยตะไบสามเหลี่ยมหลังใช้ปัดแปรงเช็ดสิ่งสกปรกชะโชมน้ ามันให้ทั่วการเก็บเลื่อยควรแขวนไม่วาง 
หรือพิง และควรหาปลอกหุ้มป้องกันฟันเลื่อยบิ่น  

การใช้เครื่องมืออ่ืนๆ เช่น กรรไกร ค้อน ไขควง ก็เช่นเดียวกับการใช้มีด เลื่อย  
รู้จักใช้และวิธีบ ารุงรักษาจะใช้ได้นานและคงทนถาวรข้อที่ควรระวังคืออย่าใช้ผิดประเภทจะไม่ได้ผลและ 
อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ด้วย 

 
 
 
 
 

กระปุกออมสิน ที่ค่ันหนังสือ  
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รถยนต์ขวดพลาสติก 
                                       น.ส.จุฑามาส ชุมเมืองปัก ผู้แต่ง 

ในห้องเรียน ป.3/1 มีนักเรียนประมาณ 40 คน นักเรียนแต่ละคนมักจะมีของเล่นติดตัวมาเล่น 
หลังเลิกเรียนในระหว่างรอผู้ปกครองมารับ เด็กชายเกรียงศักดิ์เป็นเด็กในครอบครัวยากจน พ่อแม่มีลูกหลายคน 
เขาจึงไม่มีของเล่นราคาแพงมาเล่นเหมือนเพ่ือนๆ ได้แต่มองหรืออย่างดีเพ่ือนบางคนแบ่งให้เล่นบ้างเป็นบางครั้ง  
อยู่มาวันหนึ่งเกรียงศักดิ์เห็นเพ่ือนเล่นรถยนต์เล็กๆ น่ารัก จึงอยากเล่นและมีรถยนต์เป็นของตนเองบ้าง  
จึงขอค าปรึกษาจากสุพจน์ ลูกเสือสามัญรุ่นพ่ีของเขา ให้ช่วยสอนท ารถยนต์จากเศษวัสดุ สุพจน์ทราบดีว่าเกรียงศักดิ์ 
ไม่มีเงินซื้อของเล่น จึงพยายามช่วยเกรียงศักดิ์ประดิษฐ์รถยนต์จากขวดพลาสติกจนส าเร็จและสามารถใช้เล่นได้ 
เมื่อเกรียงศักดิ์น ามาเล่นเพ่ือนในห้องให้ความสนใจมาก เพราะรถยนต์ประดิษฐ์รูปร่างแปลกตาเพ่ือนๆ แปลกใจ 
ที่ขวดพลาสติกเปล่าสามารถเป็นรถยนต์เล่นได้ เพ่ือนๆ จึงให้เกรียงศักดิ์ช่วยสอน วิธีประดิษฐ์รถยนต์ เพื่อน ากลับไป 
ให้ผู้ปกครองดูที่บ้าน เกรียงศักดิ์ภูมิใจที่ท าประโยชน์ต่อเพ่ือนๆ ได้ 

 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สิ่งของบางอย่างอาจดูไร้ค่า แต่ถ้าใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็จะเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพิ่มได้  



       แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

หน่วยที ่10 กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 ทิศทั้ง 8 เวลา 1 ชั่วโมง  
 
1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 ว.7.1 ป.3/1 สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  การเกิดกลางวันกลางคืน  
และการก าหนดทิศ 
 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
           2.1. กิจกรรมลูกเสือ 

 2.2.กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้  
  ลูกเสือสามารถบอกทิศทั้ง 8 ทิศและการอ่านเข็มทิศได้  

 
4.เนื้อหา 

4.1 การหาทิศโดยอ่านเข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง 
4.2 บอกทิศและแสดงการชี้ทิศอย่างถูกต้อง 
4.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องทิศ 
 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง เกม 
5.2 ใบความรู้ เรื่อง ทิศท้ังและการหาทิศโดยเข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเรื่องทิศและการเรียกชื่อทิศทั้ง 8 
              2) ให้ลูกเสือเล่นเกมวิ่งหาทิศเพ่ือทบทวนต าแหน่งและการเรียกชื่อทิศทั้ง 8 

3) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายการหาทิศ โดยอ่านเข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง 
           6.4 ผู้ก ากับและลูกเสือร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องทิศ 

6.5 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.6 พิธีปิดประชุมกองนัดหมาย(ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. การ
ประเมินผล 

7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ซักถามความรู้เกี่ยวกับทิศท้ัง 8 ทิศและวิธีการอ่านเข็มทิศ 

 
8 . องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 

คือ การเรียนรู้ในเรื่องทิศต่าง ๆ  



ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 19 
เพลง 

ทิศทั้ง8  
     ทิศทั้งแปดทิศ              ขอให้คิดจ าให้เคยชิน 

                 อุดรตรงข้ามทักษิณ          บูรพาประจิมจ าไว้ 
      อีสานตรงหรดี          ท่องอีกทีจ าให้ขึ้นใจ 

                 พายัพอยู่ที่ไหน          ตรงข้ามไปคืออาคเนย์ 
 

เกม 
ว่ิงหาทิศ 

วิธีเล่น  
เขียนวงกลมที่พ้ืนรัศมีประมาณ 3 เมตร ลากเส้นรัศมี 8 ทิศ จัดลูกเสือยืน 9 จุด  
ตรงจุดศูนย์กลาง 1 จุดและตรงปลายเส้นที่ลากอีก 8 จุด เมื่อเริ่มเล่นผู้ก ากับลูกเสือเอ่ยชื่อทิศ 
ครั้งละ 3 ทิศ เช่น ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตก ผู้เล่นต้องวิ่งสลับที่ คนที่ยืนอยู่ตรงกลางต้องรีบไป 
แทนที่คนอ่ืน คนที่ถูกแย่งที่ต้องออกจากการแข่งขัน แล้วให้สมาชิกที่อยู่นอกวงมาเล่นแทน  
เวียนไปเรื่อยๆ จนมั่นใจว่าลูกเสือจ าต าแหน่ง และเรียกชื่อทิศทั้ง 8 ทิศ ได้อย่างถูกต้อง 

 
ใบความรู้  

ทิศทั้ง8ทิศ และการหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ  
ทิศ 
การเดินทางในป่าหรือเดินทางไปสถานที่ที่ไม่รู้จักอาจจะพลัดหลงทางได้ ลูกเสือส ารอง จ าเป็นที่จะต้องรู้จักทิศ เพ่ือจะ

ได้สะดวกในการเดินทาง  
ทิศที่ส าคัญ 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ระหว่างทิศที่ส าคัญแต่
ละทิศเราอาจแบ่งครึ่งได้เป็นทิศเฉียงอีก 4 ทิศ รวมเป็น 8 ทิศ  

และยังมีชื่อเรียกสั้นๆ อีกอย่างหนึ่งดังแสดงไว้ในวงเล็บอีดังรูป  
 

เหนือ (อุดร) 
ตะวันตกเฉียงเหนือ(พายัพ) ตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสา 

 
 
 
 

ตะวันตก(ประจิม)  ตะวันออก บูรพา)( 
 
 
 

ตะวันตกเฉียงใต้ (หร ตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเน 
การหาทิศโดยการสังเกตธรรมชาติ  

ใต้ (ทักษิณ) 
  



 
ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวลูกเสือส ารองสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบอกทิศ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ทิศที่ดวงอาทิตย์
ขึ้นในตอนเช้าเรียกว่าทิศตะวันออกและดวงอาทิตย์จะตก  

ในทิศตรงข้ามเรียกว่า ทิศตะวันตก ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนออกทางขวามือจะ เป็นทิศใต้
และทางซ้ายมือจะเป็นทิศเหนือ 
 
 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

พระพุทธรูปบอกทิศ 
 

น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 
 

เช้าวันนี้เกษมศักดิ์และเพ่ือนๆ ดีใจมากท่ีจะได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ใกล้ๆ โรงเรียน คุณครู และนักเรียนตกลงกันว่าจะ
ไปวัดศาลาทองใกล้โรงเรียน ที่เลือกวัดนี้เพราะคุณตาคุณยายในชุมชน มักจะบอกนักเรียนว่าวัดนี้มีพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้าประดิษฐานในโบสถ์ บุคคลทั่วไป มักจะหาโอกาสมาสักการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล นักเรียนจัดเตรียมดอกไม้ธูป
เทียนไปเพ่ือใช้สักการะทุกคน 

เมื่อเดินทางไปถึงท่านเจ้าอาวาสวัดศาลาทองได้เล่าประวัติของวัดให้นักเรียนได้รับทราบ ท่านเล่าว่าพระพุทธรูปใน
โบสถ์จะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอ ดังนั้นถ้าใครไปต่างถ่ิน และจ าทิศไม่ได้ก็ให้สังเกตพระพุทธรูปในโบสถ์วัด
ต่างๆได้  

วันนี้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งเรื่องศาสนาและข้อสังเกตเรื่องทิศ สามารถน าไปใช้ ในชีวิตได้คุณครูและนักเรียนกราบลา
ท่านเจ้าอาวาสแล้วเดินทางกลับโรงเรียน 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายๆ สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันในปัจจุบันได้เสมอ  



              แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  

หน่วยที ่10 กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที ่20 การใช้เข็มทิศ เวลา 1 ชั่วโมง   

1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 ว.7.1 ป.3/1 สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  การเกิดกลางวันกลางคืน  
และการก าหนดทิศ 
 ค 2.1 ป.3/4 คาดคะเนความยาวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร 
 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
           2.1. กิจกรรมลูกเสือ 

 2.2.กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถอ่านทิศและหาทิศด้วยเข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารองได้ 
3.2 ลูกเสือหาเส้นทางในระยะ 400 เมตร โดยใช้เข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารองได้อย่างถูกต้อง 

4. เนื้อหา 
4.1 การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง 
4.2 การหาเส้นทางในระยะ 400 เมตรโดยใช้เข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง 

    4.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องการใช้เข็มทิศ 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เข็มทิศ 
5.3 ใบความรู้ เรื่อง การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง(แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตประกอบการอธิบายวิธีการใช้เข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง 
2) ลูกเสือฝึกปฏิบัติการใช้เข็มทิศหาทิศและหาเส้นทางในระยะ 400 เมตร 
3) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายสรุปประโยชน์ที่ได้จากการใช้เข็มทิศ 
4) ผู้ก ากับและลูกเสือร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องการใช้เข็มทิศ 

6.4 ผู้ก ากับลูกเล่ารส ื ่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 ตรวจสอบความสามารถในการอ่านทิศและหาทิศโดยการใช้เข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง 
 

    8 . องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
   คือ การเรียนรู้ในเรื่องการใช้เข็มทิศ การหาทิศ 



ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 20 
เพลง 

เดินเอยเดินวน สี่คนสี่ทิศ ขอถามสักนิดเธออยู่ทิศอะไร ทุกคนโปรดได้เข้าใจ 
ใครอยู่ทิศอะไรของจงบอกมา 
หนึ่ง สมพร เธออยู่ทิศเหนือ  
สอง บุญเหลือ นั้นอยู่ ทิศใต้ 
สาม ตะวันออก สมใจจ าไว้  
สี่ บุญให้ อยู่ทิศตะวันตก เอย 

  
 

ใบความรู้ 
การหาทิศโดยการใช้เข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารอง  

เข็มทิศท าขึ้นจากแท่งแม่เหล็กเล็กๆ ตั้งบนแกนให้เคลื่อนที่ได้อิสระ ปลายลูกศรจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ตามหลัก
ภูมิศาสตร์สามารถใช้เข็มทิศเป็นเครื่องหมายประกอบการเดินทางของนักเดินเรือ นักส ารวจป่า  
นักผจญภัย ฯลฯ โดยการวางเข็มทิศจะชี้ไปทางเหนือ ด้านตรงข้ามจะเป็นทิศใต้ จากนั้นหันหน้าไปสู่ทิศเหนือกางแขนทั้งสองข้าง
ออกทางขวามือจะ เป็นทิศตะวันออกและทางซ้ายมือจะเป็นทิศตะวันตก 

 
 

หน้าปัดเข็มทิศส าหรับลูกเสือส ารองจะมีอักษรบอกทิศเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษซึ่งมีค่า มุมเป็นองศา ดังนี้ 
 
 

N คือ ทิศเหนือ (อุดร)            มีค่ามุม0 หรือ 360 องศา 

NE คือ   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)             มีค่ามุม 45 องศา 
E คือ ทิศตะวันออก (บูรพา)          มีค่ามุม 90 องศา 
SE คือ   ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์)              มีค่ามุม 135 องศา 
S คือ ทิศใต้ (ทักษิณ)          มีค่ามุม 180 องศา 
SW คือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี)            มีค่ามุม 225 องศา 
W คือ ทิศตะวันตก (ประจิม)            มีค่ามุม 270 องศา 
NW คือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ(พายัพ)            มีค่ามุม 315 องศา  



 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

พญานก 
 
 

พญานกตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของป่าแห่งหนึ่งนกตัวใดต้องการมาอาศัยอยู่ในป่านั้นต้องเช่าที่ 
ส าหรับท ารัง ถ้าท ารังอยู่บนต้นไม้ที่มีนกอาศัยอยู่ แล้วจะเช่าในราคาถูกกว่าสร้างรังบนต้นไม้ต้นใหม่ 
ท าให้ต้นไม้นั้นเป็นชุมชนแออัดแต่ฝูงนกก็ต้องทนอยู่เพราะไม่สามารถเช่าต้นไม้ต้นใหม่อยู่ได้ 

ต่อมาเมื่อพญานกป่วยหนัก ฝูงนกได้มาช่วยกันดูแลรักษา พญานกคิดได้จึงประกาศยกเลิกการเก็บค่าเช่า 
พร้อมทั้งมอบต้นไม้ให้นกท ารังครอบครัวละหนึ่งต้นเป็นการตอบแทน 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ควรให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
  



 
              แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดวงดาวที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
หน่วยที ่11 การบันเทิง   
แผนการจัดกิจกรรมที่ 21 การบันเทิง                                                        เวลา 1 ชั่วโมง     
 
1.มาตราฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 ศ 3.1 ป.3/1สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ  ในสถานการณ์  สั้นๆ                          
          ง 2.1 ป.3/1 สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยก าหนด ปัญหาหรือความ      
          ต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติลงมือสร้าง และ     
          ประเมินผล 
 
2.กิจกรรมของโรงเรียน 
           2.1. กิจกรรมลูกเสือ 

 2.2. กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ตามบริบทที่โรงเรียนจัดขึ้น 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้   

ลูกเสือท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง   
 3.1 จัดและเข้าร่วมในการแสดงละครกับเพ่ือนลูกเสือส ารองอ่ืนได้   
 3.2 ร้องเพลงหรือฟ้อนร าโดยมีดนตรีประกอบได้   
   3.3 ท าหุ่นเชิดเรื่องสั้น ๆ กับเพ่ือนลูกเสือส ารองได้   

4. เนื้อหา   
 4.1 การแสดงละคร   
 4.2 ร้องเพลงหรือฟ้อนร ามีดนตรีประกอบ   
 4.3 การท าหุ่นหรือเชิดหุ่น   

               4.4 ประโยชน์ของการเรียนเรื่องบันเทิง 
 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ดนตรีที่หาได้ง่ายๆตามท้องถิ่น 
5.3 หุ่นมือแบบต่างๆ  
5.4 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท าหุ่นมือ เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ สี กระดาษสี กรรไกร ม กาว ฯลฯ 
5.5 ใบความรู้ 
5.6 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเก่ียวกับการแสดงต่างๆแล้วอภิปรายถึงการแสดง ละคร การร้องเพลง
ประกอบดนตรี การเชิดหุ่น 

2) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือเลือกท ากิจกรรมเพียงหมู่ละ 1 อย่าง 
3) ลูกเสือน าเสนอผลงานที่หมู่ของตนเองเลือก 
4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป 

           6.4 ผู้ก ากับและลูกเสือส ารองร่วมกันอภิปรายประโยชน์ของการเรียนเรื่องบันเทิง 
6.5 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.6 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก)   

 
7. การประเมินผล 

7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ตรวจผลงานการแสดง การร้องเพลงหรือการเชิดหุ่น 
 

8 . องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ การเรียนรู้ในเรื่องการบันเทิง  
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เพลง 

จับปูดำ  
จับปูด าขย าปูนาจับปูม้า คว้าปูทะเล 

สนุกจริงเอยแล้วเลยนอนเปล โอละเห่นอนในเปลหลับไป 
 

ข้ามถนน  
อย่าเหม่อมองต้องดูข้างหน้า อีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนน  

หากยวดยานหลายก็ต้องอดใจทน อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกๆคนจงระวังเอย มง แซะ มง แซะ แซะ มง ตะลุ่ม ตุ้มมง 
 
 
 

ใบความรู้ 
การแสดงละคร  

การปฏิบัติกิจกรรมบันเทิงของลูกเสือนั้นผู้ก ากับลูกเสืออาจก าหนดหัวข้อเรื่องหรือให้ ลูกเสือแต่ละหมู่ไปคิดค้นเรื่องที่
สนใจมาแสดงเป็นละคร แล้วน ามาแสดงให้เพ่ือนชมเป็นการสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกและได้รับความสนุกสนาน 

 
การร้องเพลงประกอบเครื่องดนตรี  

การร้องเพลงจะสนุกสนานขึ้น ต้องมีดนตรีประกอบ เพราะจะช่วยให้ช่วงจังหวะและ ท่วงท านองพร้อม
เพรียงกัน ลูกเสือที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ เช่น เมริกีต้าร์ ขลุ่ย ฯลฯ ควรน ามาเล่นประกอบการร้องเพลง ก็จะ
ท าให้ไพเราะและน่าฟังยิ่งขึ้น  

บางครั้งลูกเสืออาจท าเครื่องดนตรีจากวัสดุต่างๆ เช่นท ากลองด้วยกระป๋อง ท าปี ล าไผ่เล็กๆท าท่ีเคาะ 
จังหวะจากไม้ 2 ท่อน หรือใช้ฝาขวดน้ าอัดลมเจาะรูร้อยเป็นพวงเข้า ด้วยกัน และหาขวดใส่น้ าให้มีระดับแตกต่างกันสัก 
 4- 5 ใบเคาะให้มีเสียงแทนเครื่องดนตรี 

 
 
 
 
 
 
  



การท าหุ่น 
การท าหุ่นมือจากถุงกระดาษ 

วัสดุที่ใช้ 
1. ถุงกระดาษสีน้ําตาลชนิดเนื้อหนา 1 ใบ 
2. กระดาษแข็งเทาขาว 
3. สีเมจิก หรือกระดาษสีใช้ติดแทนการระบายสี 
4. กรรไกรตัดกระดาษ 
5. แป้งเปียก 

วิธีทำ 
1.วาดหุ่นที่ต้องการบนกระดาษเทาขาว แล้วใช้กรรไกรตัดหุ่นออกเป็น 2 ส่วนคือส่วน หัว ส่วนตัวหุ่น 
2. ระบายสีหุ่นหรือใช้กระดาษสีติดบางส่วนแทนการระบายสีก็ได้ 
3. ทาแป้งเปียกด้านหลังภาพ แล้วติดส่วนหัวหุ่นที่ก้นถุงกระดาษ ติดส่วนตัวหุ่นกระดาษ ทิ้งให้แห้งก็น าไปเชิดได้ 

 
การท าหุ่นมือจากกล่องกระดาษ 

วัสดุที่ใช้ 
1. กล่องกระดาษแข็งขนาดเล็กที่มือสอดเข้าได้ 
2. กระดาษแข็งเทาขาว 
3. สีเมจิก หรือกระดาษสีใช้ติดแทนการระบายสี 
4. กรรไกรตัดกระดาษ 

 5. แป้งเปียก 
วิธีท า 

1. ตัดกล่องกระดาษด้านข้าง 3 ด้าน เหลือไว้ 1 ด้าน เพื่อพับเป็นปากหุ่น 
2. วาดหุ่นที่ต้องการบนกระดาษเทาขาวแล้วใช้กรรไกรตัดหุ่นตามรูปหน้าหุ่นแยกเป็น 2 

ส่วน คือส่วนด้านบนของปากหุ่น และส่วนด้านล่างของปากหุ่น 
3. ระบายสีหุ่นหรือใช้กระดาษสีติดบางส่วนแทนการระบายสีก็ได้ 

                                  4. ทาแป้งเปียกด้านหลังภาพ แล้วติดส่วนหัวหุ่นที่ก้นถุงกระดาษ ทิ้งให้แห้งก็น าไปเชิดได้   



 
การเชิดหุ่น  

โดยมากเราจะใช้ฝ่ามือและนิ้วมือสอดเข้าในหัวหุ่นและเชิดมีแขนจะสอดถ้าเป็นหุ่นที่ นิ้วชี้ที่หัวหุ่น 
นิ้วกลางแล้วนิ้วหัวแม่มือที่แขนทั้ง 2 ข้างเมื่อเคลื่อนไหวนิ้วทั้ง 3 หุ่นก็จะดูคล้าย มีชีวิตขึ้นทันที 

ถ้าเป็นหุ่นที่ไม่มีแขนจะสอดนิ้วหัวแม่มือที่ปากล่างของหุ่น นิ้วที่เหลือสอดปากบนของหุ่น เมื่อขยับนิ้วเข้าหากัน หุ่น
จะเคลื่อนไหวคล้ายก าลังพูด 
 
 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

เสียงเพลงช่วยชีวิต 
 

น.ส. จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 
 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกกระจิบน้อยตัวหนึ่งเป็นนกอารมณ์ดีมักจะร้องร าท าเพลงให้ เพ่ือนนกและสัตว์อ่ืนๆ
ในป่าฟังอยู่เสมอ ท าให้ฝูงสัตว์มีความสุขเมื่อได้ฟังเพลงไพเราะของ นกกระจิบน้อย และจะมารอฟังเพลงไพเราะเป็น
ประจ า 

วันหนึ่งยพรานป่าเข้ามาดักจับสัตว์ในป่า นางนกกระจิบน้อยและครอบครัวออกหาอาหาร 
ตามปกติ ไม่ทันได้ระวังภัย จึงโดนตาข่ายของนายพรานที่ดักไว้ นกกระจิบน้อยพยายามขอความ 
ช่วยเหลือ จึงนึกได้ว่าตนเองเคยร้องเพลงให้บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในป่าได้ฟังและชอบใจมาแล้ว 
จึงส่งเสียงร้องเพลง สัตว์ต่างๆเมื่อได้ยินเสียงร้องก็รีบวิ่งมาดูเห็นน้อยกระจิบน้อยติดตาข่าย 
จึงช่วยกันดึงตาข่ายเพ่ือช่วยชีวิตนกกระจิบน้อยและครอบครัวไว้ได้ 

 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งเล็กน้อยๆที่เราเต็มใจท าให้ผู้อ่ืนมีความสุข อาจมีผลให้เราได้ ช่วยเหลือได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 12  การผูกเงื่อน 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 22 ทักษะเงื่อนเชือก     เวลา 2 ชั่วโมง 

_________________________________________________ 
 
16. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1ป.3/6   มีมารยาทในการฟัง การดู  และการพูด 
17. กิจกรรมของโรงเรียน 

(เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3.1 ลูกเสือสามารถบอกประโยชน์และแสดงวิธีการผูกเงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนกระหวัดไม้ 
2 ชั้น ได้อย่างถูกต้อง 

3.2 ลูกเสือขดเชือกหรือสายยางให้เรียบร้อยได้ 
4. เนื้อหา 
    4.1 วิธีการผูกเงื่อนบ่วงสายธนู (ผูกรอบตัวเอง, ผูกรอบตัวคนอ่ืน, ผูกเป็นห่วงเพ่ือโยนให้ 
คนอ่ืน) 

4.2 วิธีการผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น และการใช้ประโยชน์จากเงื่อนทั้ง 2 ชนิด 
4.3 วิธีขดเชือกหรือสายยาง 

5. ส่ือการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
5.2 เชือกส าหรับผูกเงื่อน 
5.3 เชือกหรือสายยางส าหรับขดและการขดเชือกหรือสายยาง 
5.4 ใบความรู้ เรื่อง การผูกเงื่อนเชือก 
5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
    6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

   1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่งตรวจ แยก) 
   2) เพลงหรือเกม 
   3) กิจกรรมตาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       (1) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนถึงการผูกเง่ือนและประโยชน์ของเงื่อนที่เคยเรียนมาแล้ว 

(เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ, เงื่อนบ่วงสายธนู, เงื่อนกระหวัดไม้ชั้นเดียว, การเก็บเชือก) 
       (2) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตการผูกเงื่อน บ่วงสายธนู (ผูกรอบตัวเอง, ผูกรอบตัวคนอื่น, 

ผูกเป็นห่วงเพ่ือโยนให้คนอ่ืน) ลูกเสือแต่ละหมู่ฝึกปฏิบัติการผูกเงื่อนทีละขั้นต่อ 
       (3) หมู่ลูกเสือแข่งขันเกมทดสอบเงื่อน 

                 (4) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาถึงการใช้ประโยชน์ของการผูกเงื่อน บ่วงสายธน ู
   4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธง เลิก) 
6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลงหรือเกม 
   3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     (1) ผู้ก ากับลูกเสือแจ้งว่าจะมีการเรียนรู้เป็นหลักฐาน 2 ฐาน ดังนี้ 

ฐานที ่1 การผูกเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น (วิธีผูกและประโยชน์) 



ฐานที ่2 การขดเชือกหรือสายยาง 
     (2) ผู้ก ากับลูกเสือรวมกองลูกเสือสรุปการเรียนรู้ทั้ง 2 ฐาน 
   4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
   5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

  7. การประเมินผล 
5.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
5.2 ตรวจสอบวิธีการและอธิบายประโยชน์การผูกเงื่อนบ่วงสายธนู และเงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น 
5.3 ตรวจสอบวิธีการขดเชือกหรือสายยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 2 
 

เพลง (ควรเลือกใช้ให้ตรงกับบทเรียน) 
 

ลูกเสือธีรราช 
 

เหล่าลูกเสือของธีรราช ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์ 
สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล 

มีจรรยารักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน 
ร่าเริงแจ่มใสใฝูใจรักให้ยืนนาน พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย 

 



เกม 
 

ขนลิง 
วิธีเล่น 

1. แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก ทุกหมู่มีจ านวนสมาชิกเท่ากัน คนหัวแถวถือสมุดไว้ 3 เล่ม 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คนหัวแถววางสมุดไว้บนศีรษะ 1 เล่ม วางบนฝ่ามือซ้าย 1 

เล่ม และวางบนฝ่ามือขวา 1 เล่ม แล้วเดินไปอ้อมที่หมายกลับมาส่งให้คนถัดไป จากนั้นไป 
ต่อท้ายแถว ถ้าสมุดหล่นต้องหยุดวางให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเดินต่อไปได้ 

3. คนถัดไปเมื่อรับสมุดแล้ว ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หมู่ใดท าครบทุกคน และเสร็จก่อน 
เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อ่ืนกล่าวค าชมเชย 
 

ทดสอบเงื่อน 
 

วิธีเล่น 
1. ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนหมู่ แต่ละหมู่มีจ านวนสมาชิกเท่ากัน โดยทุกคนถือเชือกไว้คนละ 

1 เส้น นายหมู่ออกมายืนห่างจากคนหัวแถวประมาณ 10 เมตร 
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คนหัวแถววิ่งไปผูกเงื่อนบ่วงสายธนู ที่ขาของนายหมู่ 

แล้ววิ่งมาแตะคนต่อไป และตนเองไปยืนต่อท้ายแถว 
3. คนที่ถูกแตะวิ่งไปผูกเง่ือนบ่วงสายธนู ที่ขาของนายหมู่ และวิ่งกลับมาแตะคนต่อไป 

ปฏิบัติเช่นเดียวกับคนแรก 
4. ปฏิบัติไปเรื่อยๆหมู่ใดเสร็จก่อนและผูกเงื่อนได้ถูกต้องทุกคน เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อ่ืนกล่าว 

ชมเชย 
 

 
 
 
 

ใบความรู้ 
 

การผูกเงื่อนเชือก 
 

เงื่อนบ่วงสายธนู 
 
ประโยชน์ของเงื่อนบ่วงสายธนู เป็นบ่วงคงที่ ไม่รูด ไม่เลื่อน 

1. ใช้คล้องกับเสาหรือต้นไม้ ท าให้แข็งแรงทนทานต่อการยึด 
2. ใช้เป็นบ่วงคล้องช่วยคนที่ก าลังจะจมน้ าโดยลากข้ึนมาซึ่งเงื่อนนี้จะไม่รูดเข้าหาล าตัว 
3. ใช้แทนเงื่อนเก้าอ้ีในการคล้องคนเพ่ือหย่อนตัวจากที่สูง 
4. ใช้คล้องคันธนู 
5. ใช้ผูกสัตว์ไว้กับหลักหรือต้นไม้ และสัตว์สามารถเดินรอบหลักได้โดยเชือกไม่พันกันหรือรัด 

คอสัตว์ 
6. ใช้ผูกเรือกับหลักเม่ือเวลาน้ าขึ้นหรือน้ าลดก็ไม่มีปัญหาเพราะบ่วงจะเลื่อนขึ้นลงได้ 

วิธีผูกเงื่อนบ่วงสายธนู 
1. ขดเชือกให้เป็นบ่วงคล้ายเลข 6 ถือไว้ด้วยมือซ้าย 



2. มือขวาจับปลายเชือกด้านล่างสอดเข้าไปในบ่วงเลข 6 
3. จับปลายเชือกท่ีสอดออกจากบ่วงเลข 6 อ้อมหลังเชือกเส้นตั้งของเลข 6 แล้วสอดปลายลง 

ในบ่วงเลข 6 แล้วจัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อย โดยการดึงตามทิศทางของลูกศร 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
เงื่อนกระหวัดไม้2 ชั้นมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1) น าปลายเชือกข้างใดข้างหนึ่งพันหลักหรือเสา 2 รอบ 
2) น าปลายเชือกเส้นล่างพันทับเชือกเส้นบน แล้วสอดกลับมาด้านหน้า 1 รอบ 
3) น าปลายเชือกเส้นเดิมพันทับเหมือนขั้น ตอนที่ 2 อีก 1 รอบ แล้วดึงปลายเชือกท้ัง 

สองข้างให้แน่น 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนกระหวัดไม้ 2 ชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

การน าไปใช ้เงื่อนกระหวัดไม้ใช้ผูกเรือ ผูกแพ หรือสัตว์ ไว้กับหลักของเสาเป็นเงื่อนที่ 
ผูกง่าย แก้ง่ายและมีความม่ันคง 
การขดเชือกหรือสายยาง 

1. การขดเชือกยางเส้นเล็ก อาจใช้ไม้ไผ่ความยาว 1 ปล้อง จะผ่าครึ่งหรือไม่ผ่าก็ได้ 
บากปลายทั้งสองข้างเป็นร่องหรือง่าม แล้วขดเชือกไปมาจนกว่าจะสุดปลายเชือก 

2. การขดเชือกยางหรือสายยางเส้นใหญ่ อาจใช้ตอไม้หรือโคนเสาสั้นๆ แล้วขดเชือก 
หรือสายยางไปรอบๆ ตอไม้หรือโคนเสา หรือใช้วิธีตอกหลัก 2 หลัก ห่างกันพอควร แล้วขดเชือก 
อ้อมหลักทั้งสองไปมา จนกว่าจะหมด 
 
เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 



ราชสีห์กับตัวเห็บ 
 

ราชสีห์ตัวหนึ่ง หยิ่งผยองในพละก าลังและความเข้มแข็งของตนมาก กล่าวดูหมิ่นเหยียด 
หยามเห็บซึ่งมันได้พบว่า เห็บนั้นเป็นสัตว์ต่ าต้อย ไร้ค่า เฉกเช่นเศษธุลี 

เห็บแค้นใจมาก ประกาศสงครามกับราชสีห์ “ท่านคิดว่า การที่ใคร ๆ เรียกท่านว่าเจ้าป่า 
นั้น จะท าให้ข้ากลัวท่านเช่นนั้นหรือ” เห็บถาม “ตัวข้าเองนั้นเคยท าสงครามกับวัวมาแล้ว แข็งแรง 
กว่าท่านเสียอีก ข้าจะรบกับท่านด้วยวิธีการเดียวกับการที่ข้ารบชนะวัวมาแล้วนั่นแหละ” ว่าแล้ว 
มันก็กระโดดไปรอบ ๆ ตัวราชสีห์ ท าการส ารวจชัยภูมิเพ่ือที่จะได้รู้ว่า ตรงไหนเป็นจุดอ่อนที่มันจะ 
โจมตีได้บ้าง แล้วมันก็แทรกตัวเข้าไปในขนคอของราชสีห์ก่อน กัดเนื้อที่อ่อน ๆ หลังต้นคอนั้น 

ราชสีห์เจ็บปวดมาก ส่งเสียงค ารามลั่น ได้ยินไปไกลจนสัตว์ป่าอ่ืน ๆ เงียบเสียงลงด้วยความ 
หวาดกลัว ตัวเห็บไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น มันยังกัดราชสีห์ตามที่อ่ืน ๆ อีกจนในที่สุด มันก็เข้าไปใน 
โพรงจมูกของราชสีห์ และกัดเต็มแรง ราชสีห์โกรธสุดขีดแม้ว่ามันจะมีพละก าลังมหาศาลมีเขี้ยวเล็บ 
อันแหลมคม แต่ก็ไม่อาจใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ มันได้แต่ส่งเสียร้อง อ้าปากออก ตะปบกรงเล็บ 
ไขว่คว้าอากาศ หางฟาดพ้ืน มันกระโดดและวิ่งวนเวียนไปมาอยู่นานจนกระทั่งสิ้นแรง 

เห็บเป็นผู้ชนะ มันกระโดดโลดเต้น ส่งเสียงหัวเราะก้องอย่างล าพอง ป่าวประกาศให้สัตว์ทั้ง 
ป่ารู้ว่า มันสามารถสยบราชสีห์ได้ มันออกเดินอย่างยิ่งผยอง ไม่ระวังตัว จนไปสะดุดเอาใยแมงมุม 
เข้า ยิ่งพยายามดิ้นรน ใยก็ยิ่งรัดแน่นเข้าอีก แมงมุมไต่มาที่เหยื่อของมันอย่างรวดเร็ว และกินตัวเห็บ 
เป็นอาหาร 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าผยองในอ านาจของตนเอง และอย่าผยองเมื่อได้รับชัยชนะ เพราะคนเราไม่ได้เก่งไปหมดทุกอย่าง 
 
 

กระต่ายป่ากับกบ 
  

ครั้งหนึ่งมีเหล่ากระต่ายป่าอาศัยอยู่อย่างทุกข์ทรมาน เพราะทุกๆวันพวกมันถูกบรรดาสัตว์ 
ป่ารังควาน เมื่อไรก็ตามท่ีพวกมันเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ ก็จะรีบวิ่งหนี วันหนึ่งฝูงกระต่าย 
เห็นฝูงม้าป่าวิ่งห้อตรงเข้ามาก็พากันตื่นตกใจและรีบวิ่งตรงไปที่ริมทะเลสาบพวกมันยอมจมน้ าตาย 
ดีกว่าต้องมีชีวิตอย่างหวาดกลัวไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้ แต่พอมาถึงใกล้ทะเลสาบ กบฝูงหนึ่งก็ตื่นตระหนก 
กับการมาเยือนของกระต่ายป่าต่างรีบกระโดดจ๋อมลงไปในน้ า “จริงๆ แล้ว” กระต่ายป่าตัวหนึ่งเอ่ย 
“อะไรๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหรอก” 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ยังมีคนที่แย่กว่าเราเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 13 ค าปฎิญาณและกฎของลูกเสือสารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 23 ลูกเสือส ารองท าดีที่สุด      เวลา 1 ชั่วโมง 
 

18. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ท 3.1ป.3/6   มีมารยาทในการฟัง การดู  และการพูด 

19. กิจกรรมของโรงเรียน 
 (เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือประพฤติตนตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารองได้ 
4. เนื้อหา 

ปฏิบัติตนตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 แบบบันทึกความดี 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือทบทวนค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
  2) ตัวแทนลูกเสือแต่ละหมู่ออกมาเล่าประสบการณ์ของตนเองที่ได้ปฏิบัติตนตาม 

ค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือส ารอง 
- การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
- ท าตามลูกเสือรุ่นพ่ี 
- ไม่ท าตามใจตัวเอง 
- ท าดีท่ีสุด 

  3) ผู้ก ากับลูกเสือร่วมสนทนา วิเคราะห์ ลูกเสือรุ่นพ่ีที่ท าประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม 
หรือรุ่นพี่ท่ีได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ 

  4) มอบหมายลูกเสือส ารองแต่ละหมู่ สัมภาษณ์การท าดีของลูกเสือรุ่นพี่ หมู่ละ 
อย่างน้อย 2 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัด เข้าแฟ้ม รายงาน เรื่อง “คนดีศรีโรงเรียน” 

  5) ร่วมกันสรุปการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับ ตามค าปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของ 
ลูกเสือส ารอง 

  6) ลูกเสือส ารองสังเกตความดีที่เพ่ือน บุคคลในครอบครัว และความดีที่ตนเองท า 
หรือสิ่งที่จะน ามาเป็นแบบอย่าง บันทึกลงแบบบันทึกความดีทุกวัน ภายใน 1 สัปดาห์ (7วัน) 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
5.1 สังเกตและบันทึกข้อมูลประสบการณ์การท าดีของลูกเสือจากการรายงานของลูกเสือ 

แต่ละหมู่ 
5.2 ติดตาม สังเกต ตรวจสอบ การบันทึกความดีของลูกเสือ 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 23 เพลง 
 



ตะลุงลูกเสือส ารอง 
 

ลูกเสือส ารอง ต้องท าหน้าที่ จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 
ทั้งองค์กษัตริย์ รักยิ่งชีวา เราต้องรักษา หน้าที่ของตน 

ยึดมั่นในกฎ เพ่ือความรุ่งโรจน์ บ าเพ็ญประโยชน์ แก่เหล่าปวงชน 
ท าตามรุ่นพ่ี ไม่ตามใจตน ลูกเสือทุกคน ท าดีท่ีสุด 

 
 

แบบบันทึกความด ี

แบบบันทึกความดี 
วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ.................... 

ผู้ที่ท าดีชื่อ 
.................................................................................  
ความดีที่กระท า 
................................................... ........................... 

วันนี้ฉันท าดีคือ 
.....................................................................................  
........................................................... .......................... 
………………………………………………………. 

ฉันอยากบอกเขาว่า 
.................................................................................  
……………………………………………………. 

ความรู้สึก/ความคิดเห็นของฉัน 
..................................................................................... 
....................................................... ............................ 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

นายพรานกับฝูงนกกระจาบ 
 

นกกระจาบฝูงหนึ่งถูกนายพรานใช้ตาข่ายจับไปหัวหน้าฝูงนกกระจาบและนกท้ังหมดได้ 
พยายามหาวิธีรอดพ้นจากตาข่ายโดยใช้กลวิธีความสามัคคี ช่วยกันจิกเชือกตาข่ายจนขาดเป็นรูโต 

พอที่ตัวนกจะลอดออกมาได้ท าให้นกทุกตัวรอดพ้นจากตาข่ายนายพรานได้อย่างปลอดภัย 
 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับบ้านได้ 
 
 

นักเล่านิทานที่ช่ือว่า “อีสป” คือใคร 
 

อีสปเป็นทาสชาวกรีกเกิดท่ีดินแดนประเทศตุรกีปัจจุบัน เขาเป็นคนหลังค่อมและมีเสียงพูด 
อู้อ้ีคล้ายเสียงสัตว์ ท าให้เขาต้องใช้ชีวิตดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยปฏิภาณไหวพริบอยู่เสมอเป็นผลท าให้ 
เขากลายเป็นคนเฉลียวฉลาด มีปัญญาเฉียบแหลม และสามารถแก้ไขสถานการณ์คับขันต่างๆ ได้ 
เป็นอย่างดี ด้วยความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดีท าให้เขาได้รับอิสระจากการเป็นทาสเข้าไปท างาน 
ในราชส านักของกษัตริย์โครเอซุสแห่งแคว้นลิเดีย ณ ที่แห่งนี้เอง อีสปได้เล่านิทานหลากหลายจน 
เป็นที่ชอบใจและโปรดปรานของกษัตริย์โครเอซุส 

นิทานของอีสปได้ถูกน ามาเล่าจากยุคสู่ยุคเป็นที่รู้จักจนถึงบัดนี้ ราวสองพันหกร้อยกว่าปีแล้ว 



มีผู้รวบรวมและแปลออกเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย เล่ากันไปท่ัวโลก คติของอีสปท าให้เราได้รู้ว่าโลก 
นี้เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ ชีวิตแต่ละชีวิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอ อีสปคือ สุดยอดนักเล่า 
นิทาน ที่ท าให้น้องๆ หนูๆ ได้รู้จักชีวิตรู้จักเพ่ือนบ้าน ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น หน ูราชสีห์ แมว สุนัขนก ช้าง ๆ 
อีกมาย 

แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร แต ่สาระ คติ ข้อคิด และความสนุกสนานของ “นิทานอีสป” ก็ 
ยังคงความเป็นนิรันดร์อยู่ตลอดไป 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส จะเกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต 
นก ช้าง มด และสัตว์อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

หน่วยที่ 13 คาปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 24 พึ่งตนเอง : ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ    เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป.3/2 ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
ส 3.1 ป.3/1 จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง ชีวิต 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
(เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือได้ (การพ่ึงตนเอง) 

4. เนื้อหา 
การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ (การพ่ึงตนเอง) 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เศษผ้า อุปกรณ์ส าหรับเย็บผ้าด้วยมือ 
5.3 ใบความรู้ เรื่อง การซ่อมเสื้อผ้าด้วยมือ 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1) ผู้ก ากับลูกเสือชี้แจงการพึ่งตนเองเป็นการอยู่อย่างพอเพียง การใช้เสื้อผ้าอย่างคุ้มค่า 

เมื่อขาดก็ซ่อมแซมน ามาใช้ใหม่ เพราะผ้าก็มาจากพืชหากใช้ฟุ่มเฟือยก็จะเป็นการท าลาย 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

      2) ลูกเสือปฏิบัติกิจกรรมฐาน 2 ฐาน แต่ละฐานมีผู้ก ากับลูกเสือสาธิตวิธีการเย็บ 
ซ่อมแซมเสื้อผ้า ลูกเสือฝึกปฏิบัติการเย็บผ้าหมุนเวียนตามฐานต่อไปนี้ 
ฐานที ่1 การสอยผ้า : การสอยซ่อนด้าย และการสอยฟันปลา 
ฐานที ่2 การติดกระดุม 



      3) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปประโยชน์ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ตรวจผลงานในการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือโดยการเย็บ สอย ชุน 

 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 24 
เพลง 
 

ช่วยกันท างาน 
 

งานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย 
มัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง 

ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จรับรอง จ าไว้ทุกคนต้อง 
ท างานเราต้องช่วยกัน ช่วยกนัช่วยกัน ช่วยกัน 

 
เกม 

ผู้วิเศษ 
 

วิธีเล่น  เลือกลูกเสือออกมา 3 – 4 คน สมมติว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อแตะถูกผู้ใดแล้วคนนั้นจะต้อง 
กลายเป็นหินยืนอยู่กับท่ี ส าหรับคนอื่นๆต้องพยายามหนีในเขตท่ีก าหนดไว้อย่าให้ถูกแตะตัวได้ 
การตัดสิน เมื่อหมดเวลาผู้ที่ไม่ถูกแตะให้กลายเป็นหินเป็นผู้ชนะ การเล่นควรแบ่งเป็นหมู่หมู่ใด 
เหลือผู้เล่นที่ไม่โดนแตะมากเป็นทีมชนะ 

 
ใบความรู ้

การซ่อมเสื้อผ้าด้วยมือ 
• การเนา 
เป็นการเย็บผ้าด้วยมือให้ติดกันชั่วคราวเพื่อการเย็บถาวรหรือการสอย เช่น การเนาตะเข็บ 

การเนาชายเสื้อ และชายกระโปรง เนากระเปาให้ติดกับตัวเสื้อ เป็นต้น การเนามีหลายชนิด 
แต่ละชนิด มีประโยชน์และการใช้งานแตกต่างกัน การเนาส่วนใหญ่ท าจากขวาไปซ้ายเพราะ 
คนทั่วไปถนัดขวา 

การเนาเท่ากัน คือ การเย็บด้วยมือที่ช่วยยึดผ้า 2 ชิ้นหรือมากกว่าให้ติดกัน มีความถ่ีห่าง 
ของฝีเข็มเสมอกันทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝีเข็มห่างประมาณ 1/4 ถึง 1/2 นิ้ว ซึ่งถ้าเนาห่างกว่านี้ 
จะไม่สามารถบังคับผ้าทั้ง 2 ชิ้นให้อยู่คงที่ได้ การเนาเท่ากันเหมาะส าหรับเนาตะเข็บก่อนเย็บ 
เนาชายเสื้อและชายกระโปรงก่อนสอย เป็นต้น 

การเนาไม่เท่ากัน เป็นการเนาที่มีความถี่ห่างของฝีเข็มสลับกัน ฝีเข็มถ่ีอยู่ด้านบนฝีเข็มห่าง 
อยู่ด้านล่าง เป็นการเนาที่ช่วยยึดผ้าให้ติดกันแน่นกว่าการเนาเท่ากัน การเนาชนิดนี้ใช้เป็นแนวใน 

การเย็บจักรได้ดีหรือใช้เนาเพ่ือลองตัวเสื้อหรือกระโปรงเป็นต้น 
 

• การด้น 
เป็นการเย็บด้วยมือที่ใช้แทนการเย็บด้วยจักร มีความทนทานมากการด้นที่นิยมทั่วไปมี ดังนี้ 

การด้นตะลุย วิธีท าคล้ายการเนาเป็นการเย็บผ้า 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างถาวรโดยแทงเข็มขึ้น 



และลงให้ฝีเข็มถี่ท่ีสุดใช้เย็บทั่วไปท าแนวรูดปะผ้าเป็นต้น 
การด้นถอยหลัง เป็นการเย็บผ้า2ชนิดให้ติดกันโดยแทงเข็มข้ึนและย้อนกลับไปแทงเข็ม 

ด้านหลัง ให้ฝีเข็มมีความยาวเพียง½ของฝีเข็มแรก แทงเข็มลงแล้วดึงด้ายขึ้นท าเช่นนี้ไปจนสิ้นสุด 
ตะเข็บ ตะเข็บชนิดนี้มีความทนทานมาก ด้านหน้าจะมีลักษณะฝีเข็มเหมือนการเย็บด้วยจักร 
ส่วนด้านหลังด้ายเย็บซ้อนกันแน่นเหมาะส าหรับเย็บผ้าโดยทั่วไปที่ต้องการความทนทาน 

•  การสอย 
เป็นการเย็บด้วยมือที่มองเห็นรอยเย็บทางด้านนอกน้อยที่สุด นิยมใช้สอยชายเสื้อ 
ชายกระโปรง ชายขากางเกงหรือชายผ้าอื่นๆ ที่ต้องการความสวยงามประณีต การสอยมีหลายชนิด 
ที่นิยมใช้ทั่วไป มีดังนี้ 

การสอยซ่อนด้าย เป็นการสอยที่มองเห็นเส้นด้ายเย็บเพียงเล็กน้อย โดยแทงเข็มให้เข็ม 
สอดในพับทบของผ้าให้กว้างช่วงละประมาณ 1 เซนติเมตรก่อนแทงเข็มออกสะกิดเส้นด้ายจากผ้าชิ้น 
ล่างประมาณ 1 – 3 เส้นแล้วสอดเข็มเข้าไปในเส้นทบผ้า แทงเข็มออกสะกิดเส้นด้ายจากผ้าชิ้นล่างท า 
เช่นนี้เรื่อยไปจนสิ้นสุดแนวที่ต้องการสอย 

สอยฟันปลา เป็นการสอยที่มองเห็นเส้นด้ายทางด้านผิดมากกว่าทางด้านถูก โดยแทง 
เข็มสะกิดเนื้อผ้าด้านบนและด้านล่าง แล้วดึงเข็มดึงด้ายตาม ท าเช่นนี้ไปจนสิ้นสุดการเย็บ การสอย 
ชนิดนี้เป็นการสอยท่ีให้ความทนทานนิยมใช้สอยชายกางเกงทั่วไปไว้เพ่ือให้เย็บตรงต าแหน่ง 
การติดกระดุม ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีติดกระดุม 2 ชนิดคือ 

กระดุมมีก้าน คือ กระดุมที่มีส่วนยื่นออกมาจากใต้เม็ดกระดุม เพื่อใช้เย็บติดกับเสื้อผ้า 
การติดกระดุมชนิดนี้จะไม่มีเส้นด้ายเย็บปรากฏบนเม็ดกระดุม วิธีติดกระดุมมีก้านนิยมใช้เศษผ้ารอง 
ใต้ผ้าให้ตรงต าแหน่งก้าน ต้องท าเครื่องหมายด้ายเย็บจนตึง เพราะจะท าให้เสื้อย่นมีขั้นตอนการติด 
ดังนี้ 

1. วางกระดุมลงบนผ้าในต าแหน่งที่จะติดกระดุมสอดเข็มหมุดที่ห่วงก้านกระดุมเพ่ือยึดไว้ชั่วคราว 
2. แทงเข็มขึ้นด้านบนสอดเข้าไปในห่วงกระดุม แทงเข็มลงให้ทะลุผ้าด้านล่างดึงด้ายให้ตึง 

เอาเข็มหมุดออก 
3. ท าแบบข้อ 2 ซ้ าประมาณ 3 – 4 ครั้งพันก้านกระดุมด้วยด้าย 3 รอบ แทงเข็มลงใต้ชิ้นผ้า 

ผูกปมให้แน่น ตัดด้ายออก 
กระดุมไม่มีก้าน คือกระดุมที่มีรู 2 รู หรือ 4 รูปรากฏให้เห็นบนเม็ดกระดุม การเย็บกระดุม 

ชนิดนี้จะมองเห็นเส้นด้ายที่เย็บวิธีการเย็บกระดุมไม่มีก้านถ้าเป็นกระดุม 2 รูให้ขมวดปลายหนึ่งของ 
ด้ายเย็บให้เป็นปม ท าเช่นเดียวกับเย็บกระดุม 2 รูหรืออาจแทงเข็มให้เส้นด้ายด้านบนทแยงไขว้กัน 
ก็ได้ มีขั้นตอนการท าดังนี้ 

1. กาเครื่องหมายตรงต าแหน่งที่ต้องการจะติดกระดุม 
2. ใช้ด้าย 2 ทบ ร้อยเข็ม เพื่อให้กระดุมแน่นหนาไม่หลุดลุ่ยง่าย ขมวดปลายด้ายท าปมใช้ 

เข็มแทงขึ้นตรงบริเวณที่ท าเครื่องหมายไว้ดึงด้ายให้แน่น 
3. วางกระดุมลงตรงกลางแล้วสอดเข็มลอดรูกระดุมรั้งด้ายให้ตึงแทงขึ้นลงตามรูกระดุม 

กลับไปกลับมาหลายครั้งจนกระดุมแน่น 
4.สอดด้ายใต้กระดุมซ่อนปมอีกครั้งแล้วตัดด้ายออก 
กระดุมแป๊บ ท าด้วยโลหะผสม มีลักษณะต่างไปจากกระดุมธรรมดาคือประกอบด้วยฝาบน 

ซึ่งมีปุ่มนูนตรงกลางและตัวรับซึ่งตรงกลางเป็นแอ่งต้องใช้คู่กันเสมอท าให้ประกบกันสนิทการติด 
กระดุมแป๊บถ้าเป็นผ้าบางควรจะมีผ้าชิ้นเล็ก ๆรองข้างในตรงต าแหน่งที่เย็บกระดุมเพ่ือความคงทน 
ส่วนใหญ่ใช้กับเสื้อสตรีส าหรับยึดสาบเสื้อหรือขอบแขนให้ติดกันมีขั้นตอนการติดดังนี้ 

1.วางกระดุมลงในต าแหน่งที่ต้องการแป๊บตัวผู้วางบนสาบเสื้อชิ้นบน แป๊บตัวเมียวางบน 
สาบเสื้อชิ้นล่างสนด้ายใส่เข็มขมวดปลายด้ายให้เป็นสองทบ 

2.แทงเข็มสอดขึ้นลงในรูกระดุมทีละรู รูละ 3 ครั้ง เมื่อจะเย็บรูต่อไปให้แทงเข็มโดยซ่อนด้าย 



ไว้ใต้ผ้าแล้วดึงเข็มขึ้นเมื่อเย็บครบ 4 รู้จึงผูกปมด้ายทั้งแป๊บตัวผู้และตัวเมียมีวิธีการเย็บเหมือนกัน 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

ช่างซ่อมเสื้อผ้า 
น.ส. จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

ในระหว่างปิดภาคเรียน อมรและอัมพร พ่ีสาวจะติดตามแม่ที่เป็นช่างซ่อมแซมเสื้อผ้าไปช่วย 
แม่ทุกวัน แม่มีจักรเย็บผ้าเก่าๆ คอยให้บริการซ่อมแซมเสื้อผ้า บางคนมาเย็บตะเข็บที่หลุด บางคน 
มาเปลี่ยนซิปกางเกง กระโปรง บางคนมาขยายเสื้อผ้าให้โตขึ้น บางคนมาเย็บเสื้อผ้าให้เล็กลง เป็น 
ต้น เมื่อแม่ซ่อมแซมเสื้อผ้าตามที่ลูกค้าแจ้งไว้แล้ว ถ้ามีงานสอยผ้าหรือติดกระดุม อมรและอัมพรจะ 
ช่วยแม่ท างานนี้ด้วยความคล่องแคล่ว เพราะทั้งอมรและอัมพรได้เรียนรู้การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือ 
มาจากโรงเรียน 
ทุกครั้งที่ลูกค้ามารับเสื้อผ้าคืน มักจะให้ก าลังใจอมรและอัมพรว่าเป็นเด็กดีที่รู้จักช่วยแม่ 
ท างาน งานที่ช่วยแม่ก็ท าได้เรียบร้อย แม้ว่าอมรจะเรียนระดับประถมศึกษาก็พยายามท างานให้ดี 
ที่สุด โดยมีแม่และอัมพรช่วยตรวจตราอีกครั้งหนึ่ง ลูกค้าจึงมักจะเวียนมาใช้บริการอยู่เสมอ 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรู้เล็กๆ น้อยๆ จากการเรียนรู้ที่โรงเรียนสามารถน ามาใช้ประโยชน์กับครอบครัวได้ 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่  25  ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด     เวลา 1 ชั่วโมง 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป 3/1 เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
ค 2.1 ป.3/1 แสดงวธิีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
ส 3.1 ป 3/2 วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 
ว 2.3 ป.3/3  ตระหนักในประโยชน์และโทษของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
บันทึกรายรับรายจ่ายรายวัน 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ลูกเสือสามารถบอกวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้ 

4. เนื้อหา 
การผลิตไฟฟ้าต้องอาศัยพลังงานจากถ่านหินและน้ ามัน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือ 

น้อยลงทุกที นอกจากนี้ยังเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย จึงควรใช้ไฟฟ้าอย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ส าเนาใบเสร็จค่าไฟฟ้าที่ลูกเสือน ามาจากบ้านหรือ ผู้ก ากับลูกเสือเตรียมใบเสร็จค่าไฟฟ้า 

ของโรงเรียน ย้อนหลัง 2 เดือน 
5.3 ใบความรู้ เรื่อง วิธีประหยัดไฟฟ้า 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 



     1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 
     2) ให้สมาชิกหมู่คุยแลกเปลี่ยนกัน แล้วเลือกบ้านของคนที่เสียค่าไฟฟ้ามากท่ีสุดและน้อยที่สุด มารายงานใน

กอง 
    3) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดว่า 
      (1) เพราะอะไรเราจึงเสียค่าไฟฟ้าสูง 
      (2) ถ้าเราเสียค่าไฟฟ้าน้อยลง เงินที่เหลือเราจะเอาไปท าอะไรได้บ้าง 
      (3) ให้แต่ละหมู่ช่วยกันคิดว่า เราจะมีวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ประหยัด และคุ้มค่าที่สุด 

และส่งตัวแทนรายงาน 
     4) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าประหยัดและปลอดภัยทั้งที่บ้านและสถานที่อ่ืนๆ 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

8. องค์ประกอบทักษะชีวิตสาคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ การคิดวิเคราะห์และตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดไฟ 

 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 25 
เพลง (เลือกใช้เพลงให้เหมาะกับกิจกรรม) 

วันนี้ยินดี 
วันนี้ยินดี ที่เราได้มาพบกัน วันนี้ยินดีที่เราได้มาพบกัน 

ยินดี ยินดี ยินดี มาเถิดมาเรามาร่วมจิต 
ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไป มาเถิดมาเรามาร่วมจิต 

ช่วยกันคิดท าให้การลูกเสือเจริญ 
 
 
 

ใบความรู้ 
วิธีประหยัดไฟฟ้า 

1. ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานสร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้ง 
ที่ออกจากห้อง 

2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ก าลังสบาย อุณหภูมิ 
ที่เพ่ิมขึ้น 1 องศาต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิด 
เครื่องปรับอากาศ 

3. ควรปลูกต้นไม้รอบๆ บ้านเพ่ือช่วยบังแดด และต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับ 
เครื่องปรับอากาศ 1 ตัน 

4. หากอากาศไม่ร้อนเกินไปควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟ 
5. หมั่นท าความสะอาดหลอดไฟที่บ้านเพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น 

ควรท าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี 
6. ปิดตู้เย็นให้สนิทท าความสะอาดภายในตูเ้ย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็น 

สม่ าเสมอเพ่ือให้ตู้เย็นไม่ต้องท างานหนักและเปลืองไฟ 
7. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อยอย่าน าของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะท าให้ตู้เย็นท างานเพ่ิมข้ึนกินไฟ 



มากขึ้น 
8. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพเพราะจะท าให้ความเย็นรั่วออกมาได้ 

ท าให้สิ้นเปลืองไฟมากกว่าที่จ าเป็น 
9. ควรละลายน้ าแข็งในตู้เย็นสม่ าเสมอการปล่อยให้น้ าแข็งจับหนาเกินไป จะท าให้เครื่องต้อง 

ท างานหนัก ท าให้กินไฟมาก 
10 ไม่ควรพรมน้ าจนแฉะเวลารีดผ้าเพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากข้ึน เสียพลังงาน 

มากขึ้นเสียค่าไฟเพ่ิมข้ึน 
11. ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จเพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดต่อได้ 

จนกระท่ังเสร็จ 
12. เสียบปลั๊กครั้งเดียวต้องรีดเสื้อผ้าให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆเพราะ 

การท าให้เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมาก 
13. ซักผ้าด้วยเครื่องควรใส่ผ้าให้เต็มก าลังของเครื่อง เพราะซัก1 ตัวกับซัก 20 ตัวก็ต้องใช้ 

ไฟปริมาณเท่าๆ กัน 
14. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดูเพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้า 

โดยใช่เหตุแถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย 
15. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไปและอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจ าเป็น 

เพราะเปลืองไฟท าให้อายุเครื่องสั้นลงด้วย 
16. อยู่บ้านเดียวกันดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน 
17. อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้เพราะระบบอุ่นจะท างานตลอดเวลา ท าให้สิ้นเปลืองไฟเกิน 

ความจ าเป็น 
18. กาต้มน้ าไฟฟ้าต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ าเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่เพราะ 

นอกจากจะไม่ประหยัดพลังงานแล้วยังอาจท าให้เกิดไฟไหม้ได้ 
19. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน 

 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

ขุมทรัพย์ในไร่องุ่น 
 

ที่ไร่องุ่นแห่งหนึ่งมีพ่อผู้สูงอายุกับลูกชายจอมข้ีเกียจ 3 คนอาศัยอยู่ต่อมาพ่อล้มป่วยลงและ 
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจได้เรียกลูกชายทั้ง 3 มาสั่งเสียว่าอย่าขายที่ดินเพราะพ่อได้ซ่อนขุมทรัพย์ 
มหาศาลเอาไว้ให้ขุดดินพรวนดินขุดหาให้ทั่วทุกตารางนิ้วของไร่เมื่อพ่อได้สิ้นใจตายลงไปแล้วลูกชาย 
ทั้ง 3 ก็ลงมือและตั้งหน้าตั้งตาไถคราดพรวนดินพวกเขาก็ไม่พบแม้แต่เศษเงินอย่างที่พ่อได้บอกไว้ 
หนึ่งปีผ่านไปไร่องุ่นที่พวกเขาตั้งหน้าตั้งตาขุดพรวนดินเพ่ือหาขุมทรัพย์นั้นกลับเกิดผลออกดอกออก 
ผลออกมาและเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกชายทั้ง 3 จึงหันมาช่วยกันน าผลองุ่นเหล่านั้นออกขายและพวกเขารู้ 
ว่าขุมทรัพย์ที่พ่อพูดถึงนั้นหมายถึงการท างานหนักขยันขันแข็งเอาหยาดเหงื่อแรงงานเข้าแลกใน 
ที่ดินที่พ่อของพวกเขาได้ทิ้งไว้ให้มากกว่านั่นเอง 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความขยันท าให้ท างานส าเร็จ 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 26 การสื่อสารทางบวก      เวลา 1 ชั่วโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท  3.1 ป.3/6มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 



(เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือมีทักษะในการสื่อสารที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดีได้ 
4. เนื้อหา 

การสื่อสารทางบวก 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง, เกม 
5.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1) หมู่ลูกเสือร่วมกันคิดค าพูดและท่าทางที่ลูกเสือไม่ชอบ และไม่อยากให้ใครมาใช้กับ 

ลูกเสือ หมู่ละ 1 เรื่อง และให้ช่วยกันเปลี่ยนเป็นค าพูดและท่าทางที่ลูกเสือชอบอยากให้พูดกับลูกเสือ 
แบบนั้น เตรียมซ้อมบทบาทสมมติ เป็น 2 รอบ รอบแรกแบบที่ลูกเสือไม่ชอบ รอบท่ี 2 เปลี่ยนเป็น 
แบบที่ลูกเสือชอบ น าเสนอในกองลูกเสือ ใช้เวลาหมู่ละไม่เกิน 3 นาท ี

     2) ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติ หมู่ละ 2 รอบ รอบแรกเป็นแบบที่ไม่ชอบ และรอบ 
ที ่2 เป็นแบบที่ชอบ 

     3) ผู้ก ากับลูกเสือ ตั้งค าถาม ชวนคิด 
        (1) ค าพูดและท่าทาง ที่ลูกเสือไม่ชอบมักเป็นค าพูดและท่าทางอย่างไร ท าไมจึงไม่ 

ชอบ (ล้อเลียน ด่าว่า ประชด กากวมไม่เข้าใจ ดูถูก รังเกียจ เหยียดหยาม ฯลฯ ที่ไม่ชอบเพราะทาให้ 
เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี) 

        (2) ค าพูดและท่าทางท่ีลูกเสือชอบมักเป็นค าพูดและท่าทางอย่างไร ท าไมจึงชอบ 
(สุภาพ จริงใจ เข้าใจได้ชัดเจน ให้กาลังใจ ให้ความภาคภูมิใจ ให้ความเป็นมิตรฯลฯ ที่ชอบเพราะเกิด 
ความรู้สึกท่ีดี) 

        (3)ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้และการน าไปใช้ ( สิ่งที่เราไม่ชอบ 
คนอ่ืนก็ไม่ชอบเช่นกัน จึงควรใช้คาพูดและท่าทางท่ีเราชอบ กับเพ่ือนเพื่อสร้างมิตร ) 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7.การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการแสดงบทบาทสมมุติและการอภิปราย 

8.องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
คือ การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
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เพลง 
 

สวัสดี 
เมื่อเจอะกนัเราทักกันสวัสดี (สวัสดีค่ะ, สวัสดีครับ) 

เมื่อผิดพลั้งขออภัยขอโทษที (ขอโทษค่ะ , ขอโทษครับ) 



เมื่อจากไปยกมือไหว้สวัสดี (สวัสดีค่ะ , สวัสดีครับ) 
ผู้ใดมีจิตไมตรีขอขอบคุณ (ขอบคุณค่ะ , ขอบคุณครับ) 

เกม 
 
แข่งขันคิดแปลก 
วิธีเล่น ลูกเสือแต่ละหมู่ร่วมกันคิดถึงสิ่งที่มีลักษณะกลม มีสีเหลือง มาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
ภายในเวลา 5 นาที 
การตัดสิน หมู่ไหนบอกสิ่งที่มีลักษณะกลมมีสีเหลือง มากที่สุด และคิดได้แปลกมากที่สุดเป็นหมู่ที่ 
ชนะ (สะสมแต้ม) 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

ไก่ฟ้ากับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ 
 

สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นไก่ฟ้าเกาะอยู่บนกิ่งไม้สูงข้างทาง มันอยากจะกิน 
ไก่ฟ้าเป็นยิ่งนักจึงคิดหาอุบายเเล้วเอ่ยขึ้นว่า "ไก่ฟ้าเอ๋ย ท่านช่างเป็นสัตว์ที่งดงามนัก ปีกของท่านมี 
สีสันสดใสหลายสีปากก็งดงามไม่เหมือนใคร อยากรู้จังว่าถ้าท่านหลับตาเเล้วยังจะงามอยู่หรือไม่" 

ไก่ฟ้าได้ฟังค ายกยอก็หลงเคลิบเคลิ้ม รีบหลับตาอวดทันที สุนัขจิ้งจอกก็รีบฉวยโอกาสนั้น 
กระโดดงับตัวไก่ฟ้าไว้ได้ เมื่อไก่ฟ้าพลาดท่า เเต่ก็ยังมีสติ จึงเอ่ยข้ึนว่า 

"จิ้งจอกเอ๋ย ก่อนตายข้าอยากฟังเสียงอันไพเราะของท่าน อีกครั้งได้ไหม" 
สุนัขจิ้งจอกได้ฟังค าป้อยอก็หลงกล รีบอ้าปากเห่าค าราม ไก่ฟ้าจึงรีบบินหนีจากไปทันที 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ค ายกยอปอปั้นท าให้คนหลงเคลิบเคลิ้มจนไม่ระวังตนได้เสมอ 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 27 ไม่ล้อเลียนกันได้ไหม      เวลา 1 ชั่วโมง 

___________________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท  3.1 ป.3/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 

(เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือบอกผลเสียของการล้อเลียนกันในหมู่เพ่ือน และวิธีการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาได้ 
4. เนื้อหา 

4.1 ผลเสียของการล้อเลียนกันในหมู่เพื่อน 
4.2 การสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหา และป้องกันความรุนแรง 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลงหรือเกม 
6.3 กิจกรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 



     1) ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดชวนคุย “ใครเคยถูกเพ่ือนล้อเลียนบ้าง ยกมือขึ้น”ให้เอามือลง 
     2) ขออาสาสมัคร 1 – 2 คนที่เคยถูกล้อเลียนมาเล่าให้เพ่ือนฟังทีละคน โดยผู้ก ากับ 

ลูกเสือคอยตั้งค าถามชวนคิดชวนคุย “หนูถูกล้อเลียนว่าอย่างไร / ท าไมเพื่อนจึงล้อเลียนเช่นนั้น / 
เมื่อถูกล้อหนูมีความรู้สึกอย่างไร / มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไร / ท าไปแล้วเกิดผลอะไรตามมาบ้าง / 
อยากบอกอะไรกับคนที่ล้อหนูบ้าง” 

     3) ตั้งค าถามให้ฉุกใจคิด 
       (1) ท าไมคนบางคนจึงชอบล้อเลียนคนอ่ืน เขาท าเพราะอะไร (สนุกอยากแกล้งให้อาย) 
       (2) เรื่องท่ีเอามาล้อเลียนกัน มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (จุดอ่อน ปมด้อยของคนอ่ืน) 
       (3) คนที่ถูกล้อเลียนจะเป็นอย่างไรบ้าง เขาสนุกหรือไม่ (ไม่สนุก/ไม่ชอบ/อายจนไม่ 

อยากมาโรงเรียน/โกรธจนมีเรื่องทะเลาะหรือใช้ก าลัง) 
      (4) คิดว่าการล้อเลียนเล่นกันในหมู่เพ่ือนควรมีขอบเขตอย่างไร (ไมท่ าในสิ่งที่เพ่ือนไม่ 

ชอบเช่นไม่ตอกย  าจุดอ่อนหรือปมด้อย ไม่ท าให้เพ่ือนเสียใจ หรืออับอายขายหน้า) 
    4) จับคู่ให้ลูกเสือคุยกัน “สมติว่าตนเองถูกล้อและไม่ชอบ ลูกเสือ คิดว่าควรจะมีวิธี 

บอกเพ่ือนอย่างไรให้เขาเข้าใจและเลิกล้อเลียนเรา 
    5) สุ่มถามความเห็น และครูช่วยเพิ่มเติม (ใช้หลักการสื่อสารเพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง 3 ขั นตอน) 
      (1)บอกความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดเช่น “ไม่ชอบเลย ฉันอายมากท่ีเธอมาล้อฉันแบบนี้ 
      (2)บอกความต้องการของเรา เช่น “ขอร้องละ เลิกล้อฉันซะที” 
      (3) ถามความเห็นเขา เช่น “ได้ไหม” “เธอท าได้ไหม” 
    6) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือ ร่วมกันสรุปขั้นตอนการสื่อสารเพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง และ 

สรุปแนวคิดท่ีได้รับ 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ซักถามความคิดของลูกเสือต่อการล้อเลียนกันในหมู่เพ่ือนที่อาจท าให้เกิดความรุนแรง 

และวิธีการสื่อสารที่หยุดความรุนแรง 
8. องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญท่ีเกิดจากกิจกรรม 
 คือ เข้าใจ/ เห็นใจผู้อ่ืน การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร 
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เพลง 
 

ฉันและเธอ 
ฉันและเธอ เจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกันเราทักกันเพ่ือสมานไมตรี 

ยิ้มให้กันทีไร สุขฤทัยเปรมปรี ต่างพูดจาพาทีสวัสดีลาก่อน 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

ต้นสนอวดดี 
ต้นสนมักจะคิดว่าตนนั้นมีความสวยงามกว่าต้นจามจุรี อีกท้ังยังมีประโยชน์มากกว่าด้วย 

"คนต้องการต้นสนอย่างเราเพ่ือไปสร้างเป็นที่อยู่อาศัย เเละ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ" 
ต้นสนคุยข่มต้นจามจุรีที่ยืนอยู่ใกล้ๆ กัน "เเต่เจ้าน่ะไม่เห็นจะเป็นประโยชน์ต่อใครเลย" 



"ข้ารู้ตัวดี ว่าข้านั้นต่ าต้อยด้อยค่ากว่าท่าน เเต่ลองดูข้างหน้านั่นสิมีคนเอาเลื่อยกับขวานมาเเล้ว 
 ทีนี้ท่านยังอยากเป็นต้นสนหรือต้นจามจุล่ะ" 
 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เที่ยวโอ้อวด ความดี ความเด่น ย่อมเป็นโทษเป็นภัยเเก่ตนเอง 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 

แผนการสอนที่ 28 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญและกิจการลูกเสือโลก  เวลา 2 ชั่วโมง 

____________________________________________________________________ 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/1เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
ท 3.1 ป.3/2บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
(เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือบอกความหมายของค าปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญได้ 
3.2 ลูกเสือปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญได้ 
3.3 ลูกเสือเล่าประวัติของผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลกและการก าเนิดลูกเสือโลกพอสังเขปได้ 
3.4 ลูกเสือพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่จะน าสู่เกณฑ์การรับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 ค าปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ 
4.2 ประวัติผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลกและก าเนิดลูกเสือโลก 
4.3 เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง 

หลักกสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับที่ ๑๐) 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบความรู้ 
5.3 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
    1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    2) เพลงหรือเกม 
    3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      (1) ผู้ก ากับลูกเสือสนทนาเรื่องเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์และแจ้งเกณฑ์ที่จะส่งเสริม 

ให้ลูกเสือส ารองทุกคนปฏิบัติงานเพ่ือให้เข้าเกณฑ์ท่ีจะรับเครื่องหมายนี้ 
      (2) ผู้ก ากับลูกเสือน าเสนอค าปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ วิธีการแสดงรหัสเมื่อกล่าว 

ค าปฏิญาณ 
      (3) ลูกเสือแต่ละหมู่จับฉลากกฏลูกเสือสามัญและแสดงบทบาทสมมุติหมู่ละ 1 ข้อ 
      (4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุป 
   4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 



   5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 
6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
   1) พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
   2) เพลงหรือเกม 

       3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     (1) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าประวัติลอร์ด เบเดลเพาเวลล์ (บี.-พี.) และก าเนิดลูกเสือ 
     (2) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนความรู้ของลูกเสือโดยให้จับฉลากค าถามหมู่ละ 1 ข้อ 

ช่วยกันคิดค าตอบ เช่น 
- บี.-พี. เป็นใคร 
- บี.-พี. เป็นชนชาติใด 
- บี.-พี. เคยประกอบอาชีพใด 
- บี.-พี. ฝึกเด็กๆ ให้ท าอะไร 
- บี.-พี. น าเด็กๆ ไปพักแรมที่เกาะใด ฯลฯ 

  4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
  5) พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 ตรวจผลงานการน าเสนองานกลุ่ม 
 

 ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 1  
 
เพลง 
 

กฎลูกเสือ 
 

       น้ าค้างพรมลมเย็นเมื่อยามดึก       คนึงนึกกฎลูกเสือเพ่ือปรุงสมอง 
             หนึ่งมีเกียรติสองจงรักภักดีปอง       สามประคองหน้าที่สี่มิตรคน 

ห้าสุภาพไม่งันงกหกเมตตา        เชื่อฟังแปดเริ่งร่าอย่าสับสน 
เก้าเป็นผู้มัธยัสถ์ไม่อับจน   สิบฝึกตนประพฤติชอบวาจาใจ 

 
ลูกเสือไทย 

 
ลูกเสือ ลูกเสือไว้ศักดิ์ซิลูกผู้ชาย      ลูกเสือ ลูกเสือไว้ลายซิลูกเสือไทย 

           รักเกียรติรักวินัยแข็งแรงและอดทน             เราจะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
แม้ล าบากตรากตร าก็ต้องท าให้ส าเร็จ      ท า ท า ท า ข้าสัญญาว่าจะท า 

               เสียชีพอย่าเสียสัตว์ รักษ์ชาติให้มั่นไว้           ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 
 
ใบความรู้ 

การปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 

1. ลูกเสือได้รับมอบหมายการงานใด ได้กระท าจนเป็นผลส าเร็จ 
2. แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นนิจ 
3. บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกวัน (อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง) 



4. จะต้องปฏิบัติตนต่อเพ่ือร่วมหมู่ ร่วมคณะของตนและยังมีเพ่ือนต่างโรงเรียน 
    ต่างอ าเภออีก (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 คน) 
5. ไม่เคยถูกลงโทษ เพราะความไม่ถูกต้องเรียบร้อย 
6. ได้เคยช่วยเหลือชีวิตสัตว์และมีความเมตตตาสงสารสัตว์ 
7. ไม่เคยถูกลงโทษ เพราะขัดค าสั่งบิดามารดา ครู อาจารย์ 
8. ไม่เคยหลีกเลี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าร่วมกับคนอ่ืน 
9. ได้สะสมเงินซึ่งหาได้โดยน้ าพักน้ าแรง หรือได้อดออมจากท่ีบิดามารดาให้ไว้ แล้วเก็บ 
    ฝากออมสินไว้วันละ .......บาท หรือสัปดาห์ละ......บาท 
10. เคยท าความผิดมาบ้าง แต่ได้กลับตัวกลับใจปฏิบัติเป็นคนดีของบ้าน ของโรงเรียน 
     และของสังคม และจะไม่ท าในทางที่เสื่อมเสียอีกเด็ดขาด 
อธิบาย ค าปฏิญาณของลูกเสือเป็นถ้อยค าที่กล่าวออกมาด้วยความจริงใจ เพ่ือเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ลูกเสือปฏิบัติ

ในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ค าปฏิญาณของลูกเสือสามัญ คือค ามั่นสัญญา ที่ลูกเสือให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชา ต่อหน้าแถว หรือในพิธี
ทางลูกเสือ เป็นหลักสากลซึ่งลูกเสือทุกประเทศปฏิบัติเช่นเดียวกันหมด ลูกเสือจะเป็นพลเมืองของชาติบ้านเมืองก็โดยอาศัย
ยึดหลักค าปฏิญาณเป็นอุดมการณ์น าไปปฏิบัติในชีวิต 

ค าปฏิญาณ ข้อ 1 “ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” หมายถึงลูกเสือต้องมีความเคารพ บูชา 
เทิดทูนไว้ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ เพราะชาติหมายถึงผืนแผ่นดินและประชาชนที่อยู่ร่วมกัน มีธรรมเนียมประเพณี มี
กฏหมายอันเดียวกันคุ้มครองจึงงควรปฏิบัติต่อชาติดังนี้ 

1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี 
2. เคารพปฏิบัติตามค าสั่งและกฏหมายบ้านเมือง 
3. ประพฤติตนตามธรรมเนียมประเพณีนิยม 
4. รักคนในชาติและรักแผ่นดินถิ่นเกิดของตน 
ศาสนา มีพระคุณแก่เรา คือ ช่วยแนะน าสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชอบ ละเว้นความชั่วไม่ให้เบียดเบียนกันประพฤติชอบทั้ง

กาย วาจา ใจ ฉะนั้น ลูกเสือจึงต้องเคารพ และปฏิบัติตนตามศาสนา ดังนี้ 
1. ประพฤติปฏิบัติต่อกิจการของศาสนา 
2. เคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามค าสอนโดยมิเลือกศาสนา 
3. ละเว้นการกระท าชั่ว กระท าแต่ความดี 
4. ท าบุญบ้างในเวลาหรือโอกาศท่ีสะดวก 
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขของประเทศชาติ ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและทรงเป็นมิ่ง

ขัวญของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ลูกเสือต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. แสดงความเคารพสักการะต่อองค์พระประมุขและพระบรมฉายาลักษณ์ 
2. ไม่กระท าการใด ที่เป็นการกระทบกระเทือนเสื่อมเสียพระเกียรติคุณ 
3. ลูกเสือต้องช่วยกันปฺองกันมิให้คนอ่ืนกระท าการนั้นด้วย 
ค าปฏิญาณ ข้อ 2 “ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเม่ือ” การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเป็นเรื่องส าคัญของลูกเสือสามัญที่

พึงปฏิบัติ ลูกเสือพึงช่วยเหลือดูแล มีใจเมตตา กรุณาเอ้ือเฟ้ือต่อผู้อ่ืน ลูกเสือกระท าได้ทุกโอกาส เช่น ช่วยพ่อแม่ ครู 
อาจารย์ ช่วยเหลือโรงเรียนตลอดจนชุมชน 

ค าปฏิญาณ ข้อ 3 “ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ” ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือเปรียบเสมือนศีลของลูกเสือที่
เป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ลูกเสือประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีงามตามกฎของลูกเสือ 10 ข้อ อย่างเคร่งครัดโดยไม่หลีกเลี่ยง 
กฎของลูกเสือ มี 10 ข้อ 

1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 
2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรง 

ต่อผู้มีพระคุณ 
3. ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก 



5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
7. ลูกเสือเชื่อฟังค าสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ 
8. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ 
10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ 
ข้อ 1 “ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้” คือ เป็นผู้มีเกียรติเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น เชื่อถือ 

ได้เมื่อกล่าวสิ่งใดออกไปต้องรักษาสัจจะ ปฏิบัติเหมือนปากพูดเสมอ เมื่อได้รับมอยหมายสิ่งใด 
ต้องท าสิ่งนั้นให้เสร็จเรียบร้อยด้วยความตั้งใจจริงจนเต็มความสามารถ ตามสติก าลัง ไม่เพิกเฉย 
หลีกเลี่ยง 

ข้อ 2 “ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มี 
พระคุณ” หมายความว่า จะต้องมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ด้วยใจจริง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนประเพณี และมีความ 
ซื่อตรงต่อพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา และผู้มีพระคุณ 

ข้อ 3 “ลูกเสือมีหน้าที่กระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น” หมายความว่า 
จะต้องพยายามท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เตรียมความพร้อมเสมอที่จะช่วยชีวิตผู้อื่นให้รอดพ้นจาก 
อันตราย 

ข้อ 4 “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพ่ีน้องกับลูกเสืออ่ืนทั่วโลก” หมายถึง 
ลูกเสือจะต้องเป็นผู้โอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไปโดยไม่เลือกชาติหรือชั้นวรรณะ โดยถือว่าเป็นพี่น้องกัน 
ทั่วโลก 

ข้อ 5 “ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย” หมายความว่า เป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพแก่ 
บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและคนชรา 

ข้อ 6 “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์” หมายถึง เป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่ 
ฆ่า ไม่ทรมานสัตว์ เมื่อเจ็บปูวยต้องดูแลรักษา ถ้าเป็นสัตว์ที่ใช้งานก็พยายามใช้แต่พอสมควร และ 
ให้สัตว์นั้นได้รับความสบายพอสมควร 

ข้อ 7 “ลูกเสือเชื่อฟังค าสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ” 
หมายความว่า ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่ลังเลใจ กระท าด้วยความเต็มใจเข้มแข็ง 

ข้อ 8 “ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก” หมายถึง เป็นผู้มีความ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่บ่น ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก แม้จะพบอุปสรรคก็ต้องฟันฝูาและอดทน 

ข้อ 9 “ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์” หมายความว่า ลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัด รู้จัก 
เก็บหอมรอมริบ ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และรู้จักรักษา 
ทรัพย์สิ่งของทั้งของตนเองและผู้อื่น 

ข้อ 10 “ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ” หมายความว่า ลูกเสือจะต้อง 
ประพฤติตนดีงาม วาจาเรียบร้อย มีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวความชั่ว มีสติเหนี่ยวรั้ง 
ไม่ยอมกระท าสิ่งที่ผิด 
 

ประวัติของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล ์( บี.- พี. ) 
ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ เป็นผู้ให้ก าเนิดลูกเสือโลก มีชื่อเต็มว่า โรเบิร์ต สติเฟสัน สไมธ์ เบเดน 

เพาเวลล์ เรียกย่อๆ ว่า บี.-พี. เกิดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
มีบิดาเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาเรขาคณิตและธรรมชาติศึกษา ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มารดา 
ของเขาเป็นธิดาของพลเรือเอก ดับบิว.ที. สไมธ์ แห่งราชนาวีอังกฤษ บี.-พี. ได้สมรสกับนางสาวโมลาฟ เซ็นต์แคลร์ เมื่ออายุ
ได้ 55 ปี 



ในวัยเด็กบี.-พี. เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ต่อมาโรงเรียน
มัธยมชื่อชาเตอร์เฮาส์ ที่เขาศึกษาอยู่ได้ย้ายไปอยู่ในชนบท ณ เมืองโกคาลมิง ในแคว้นเซอร์เรย์ ซึ่งอยู่ใกล้กับปูาใหญ่ มี
ธรรมชาติสวยงาม มีล าธารน้ าไหลผ่าน เขาจึงมักใช้เวลาว่างหลบเข้า 
ไปใช้ชีวิตศึกษาธรรมชาติ ชีวติสัตว์และต้นไม้ เขาชอบวาดภาพ ร้องเพลง แสดงละคร นอกจากนี้ 
บี.-พี.ยังได้รับความรู้พิเศษจากพลเรือเอกสไมธ์ผู้เป็นตา เกี่ยวกับการว่ายน้ า เล่นสเกต ขี่ม้า 

การวัดแดดและดูดาว ตลอดจนความรู้เชิงพราน ในช่วงปิดภาคเขาจึงมักจะท่องเที่ยวพักแรมไปกับ 
พ่ีชายอีก 3 คนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา บี.-พี. สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์ หลังจบการศึกษา 
เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นนายร้อยตรีแห่งกองทัพบกของอังกฤษ และถูกส่งไปประจ าการที่ประเทศ 
อินเดีย เมื่ออายุ 19 ปี 

ชีวิตในการรับราชการทหารบี.-พี. รับราชการทหารในประเทศอินเดีย ประจ ากองทหารม้าอุสซาร์ที่ 13 เป็นเวลา 
8 ปีโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ขณะที่มียศเป็นร้อยตรีเขาได้รับเงินเดือนน้อยมาก จึงด าเนินชีวิตอย่างประหยัด คือ
ไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุราแต่น้อย และยังหารายได้พิเศษโดยการเขียนเรื่องและเขียนภาพลงหนังสือพิมพ์ ชีวิตราชการทหารของ
เขาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดียและอาฟริกา ได้รับยศร้อย 
เอกตั้งแต่อายุ 26 ปี ในระหว่างนี้มีเหตุการณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะพิเศษของเขาหลายอย่าง เช่นได้รับ 
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาแทงหมูปูา ขณะอยู่บนหลังม้าโดยใช้หอกสั้นเมื่อ พ.ศ. 2426 และมี 
เรื่องราวประทับใจที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือหลายครั้งดังนี้ 

ครั้งที ่1 พ.ศ. 2431 ไปปราบชนเผ่าซูลูซึ่งมีหัวหน้าเผ่าชื่อ ดินีส ซูลู ในอาฟริกาใต้ได้ส าเร็จ 
เขาน าประสบการณ์บางอย่างในครั้งนี้มาใช้ในกิจการลูกเสือด้วย ได้แก่บทเพลง อินกอน ยามา 
(หัวหน้า) อิน กอน -ยา-มา กอน-ยา-มา   (ลูกคู)่ อิน-ว-ูบู ยาโบห์ ยาโบห ์อิน-ว-ูบู 
สร้อยคอของดินิส ซูลู ท าด้วยไม้ แกะเป็นท่อนเล็กๆ ซึ่งต่อมา บี.พี.ได้น ามาเป็นบีด 
เครื่องหมายวูดแบดจ์ ส าหรับผู้ที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง 

ครั้งที ่2 พ.ศ. 2432 ที่เกาะมอลต้า บี.-พี. ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยทูตทหาร ท าหน้าที่เป็น 
ทหารสืบราชการลับ 

ครั้งที ่3 พ.ศ. 2438 ท าการรบกับเผ่าอาซันติ ซึ่งมีกษัตริย์ชื่อว่า คิงเปรมเปห์ และได้รับ 
ชัยชนะ เหตุการณ์ครั้งนี้ บี.-พี. ได้ประสบการณ์ดังต่อไปนี้ 

1. การบุกเบิก เช่นการโค่นต้นไม้ การท าสะพาน การสร้างค่ายพัก 
2.ทดลองการแต่งกายของตนเอง ใช้หมวกปีกแบบโคบาล จนได้รับฉายาจากพวกพ้ืนเมืองว่า 

คัมตะไค แปลว่าคนสวมหมวกปีกกว้าง 
3. ประเพณีการจับมือซ้าย จากการแสดงความเป็นมิตรของคนพ้ืนเมือง 
ครั้งที ่4 พ.ศ. 2439 พวกมาตาบิลี ซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งของซูลู เดิมอยู่ในทรานสวาล และถูกพวก 

บัวร์ขับไล่ จึงอพยพไปอยู่ในมาติบิลี (ปัจจุบันเรียกโรดิเซีย) พวกมาตาบิลีก่อการกบฏ รัฐบาลอังกฤษ 
จึงสั่งทหารไปปราบบี.พี. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ครั้งนี้เขาได้รับประสบการณ์เรื่องการ 
สอดแนม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานตอนกลางคืน เลยได้รับฉายาว่า "อิมปีซ่า" แปลว่าหมาปูา 
ผู้ไม่เคยนอนหลับ 

ครั้งที ่5 พ.ศ. 2442 หลังจากท่ี บี.-พี. กลับจากการปฏิบัติงานที่ อินเดีย 2 ปี ก็ได้รับค าสั่ง 
ด่วนให้เดินทางไปอาฟริกาเพ่ือหาทางปฺองกันการรุกรานที่เมืองมาฟีคิง จากพวกบัวร์ (ชาวดัทซ์ท่ี 
อพยพไปอยู่ในแอฟริกาใต้) ในทรานสวาลและออเร้นจ์ทรีสเตท ซึ่งจะตั้งตนเป็นเอกราช บี.-พี.ได้น า 
กองทหารไปรักษาเมืองมาฟีคิง ซึ่งถูกล้อมโดยกองทหารบัวร์เป็นเวลานานถึง 217 วัน จนกระท่ังกองทัพ 
ใหญ่ไปถึงท าให้พวกบัวร์ต้องล่าถอยไป 

ในการปฺองกันเมืองมาฟีคิง บี.-พี. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทนร่าเริงไม่ย่อท้อ 
ใช้สติปัญญาหาวิธีแก้ปัญหา ท ากลอุบายลวงข้าศึกให้เข้าใจผิด คิดว่ามีก าลังทหารมากมายและมีการ 
ปฺองกันรักษาเมืองอย่างเข้มแข็ง ตลอดจนใช้เด็กอาสาสมัครที่ได้รับการอบรมท าหน้าที่ส่งข่าว 
ปรากฏว่าท างานได้ผลดี ท าให้ บี.-พี. มีความประทับใจในตัวเด็กและเห็นว่า ถ้าฝึกอบรมเด็กให้ 



ถูกทางแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมาก จึงได้ริเริ่มการลูกเสือในเวลาต่อมา จาก 
เหตุการณ์ที่เมืองมาฟีคิง ท าให้ บี.-พี. ได้รับฉายาว่า "ผู้ปฺองกันมาฟีคิง" 
 
การก าเนิดลูกเสือ 

บี.-พี.เดินทางกลับอังกฤษในฐานะวีรบุรุษและได้น าประสบการณ์จากเมืองมาฟีคิงมาใช้ เขาจัดให้ 
เด็กๆ เข้ามาช่วยเหลือในการรักษาเมือง โดยท าหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและสอดแนมของกองทัพ รักษา 
ความสงบภายใน ปฏิบัติงานต่างๆ ที่อยู่ในความสามารถ เชน่ อยู่ยามบนหอคอย ให้สัญญาณแก่ 
ประชาชนเมื่อพวกบัวร์โจมตี เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มแข็ง ว่องไว 
ได้ผลดีไม่แพ้ผู้ใหญ่ ดังนั้น บี.พี. จึงคิดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้น โดยน าความคิดและประสบการณ์ 
ต่าง ๆ มาพัฒนาอย่างรอบคอบ จัดตั้งขบวนการลูกเสือขึ้นในปี พ.ศ. 2450 โดยบี.-พี. ได้รวบรวม 
เด็กชาย 20 คน ไปอยู่ที่เกาะบราวน์ซี ในช่องแคบอังกฤษ นับเป็นการพักแรมของลูกเสือครั้งแรก 
ของโลก 

ปีต่อมากองลูกเสือได้เริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในอังกฤษ และขยายตัวแพร่หลาย 
อย่างรวดเร็ว ขบวนการลูกเสือได้เจริญขึ้นตามล าดับ ท าให้ บี.-พี. มองเห็นการณ์ไกลว่าลูกเสือจะเป็น 
งานส าคัญในชีวิต ช่วยฝึกอบรมเด็ก ๆ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่าง 
มากต่อไป บี.-พี. จึงลาออกจากราชการทหาร มาใช้"ชีวิตที่สอง" ซึ่งเป็นชีวิตที่ให้บริการแก่ลูกเสือ 
ทั่วโลก 

พ.ศ. 2454 บี.-พี. เดินทางรอบโลก เพ่ือพบลูกเสือประเทศต่างๆ เป็นการเริ่มต้นส่งเสริม 
ความเป็นพี่น้องกันของลูกเสือทั่วโลก 

พ.ศ. 2463 มีงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก ในการชุมนุมครั้งนี้ลูกเสือทั่วโลกที่มาร่วมประชุม 
ได้พร้อมใจกันประกาศให้ บี.-พี. อยู่ในต าแหน่งประมุขคณะลูกเสือโลก 
เมื่อการลูกเสือมีอายุครบ 21 ปี ซึ่งเปรียบเหมือนการบรรลุ "นิติภาวะ" ตามกฎหมาย 
อังกฤษ มีลูกเสือท่ัวโลกถึงกว่า 2 ล้านคน พระเจ้ายอร์ชที่ 5 ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ บี.-พี. 
เป็นบารอน จากนั้นมากิจการลูกเสือก็เจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง และมีการชุมนุมลูกเสือโลกอีก 
หลายครั้ง 

เมื่อ บี.-พี. มีอายุ 80 ปี เขาได้กลับไปพักผ่อนในช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่ที่ประเทศเคนยา 
ในทวีปอาฟริกาอีกครั้งหนึ่ง และถึงแก่กรรมที่นั่นเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2484 
 
เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

จั๊กจั่นกับมดง่ามใจดี 
         น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

กาลครั้งหนึ่ง มีจั๊กจั่นเจ้าส าราญตัวหนึ่งนิสัยเกียจคร้าน ชอบความสะดวกสบาย ตลอดช่วงฤดูร้อนมดง่ามพากันหา
อาหารไปเก็บสะสมไว้ในรัง เจ้าจั๊กจั่นมัวแต่ร้องร าท าเพลง สนุกสนานไปวันๆ 

ครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนัก มดง่ามเก็บตัวอยู่กับเมล็ดพืชที่มันได้หาเก็บเตรียมพร้อมไว้จั๊กจั่นไม่สามารถหาอาหาร
กินได้ อดอยู่หลายวัน ในที่สุดต้องซมซานด้วยความหิวโหยมาเคาะประตูร้องขอมดง่ามซึ่งเคยรู้จักกัน “ได้โปรดเถิดเพ่ือน 
ขออาหารให้ฉันประทังชีวิตสักหน่อย เมื่อพ้นฤดูหนาวอันแสนทารุณนี้แล้ว ฉันสัญญาว่าจะหามาใช้คืนให้เป็นเท่าตัว” จั๊กจั่น
พยายามวิงวอนมดง่ามจึงกล่าวต่อจั๊กจั่นว่า “เมื่อฤดูร้อนที่ใครๆเขาก็ต่างพากันท ามาหากินตัวเป็นเกลียว เจ้ามัวท า 
อะไรอยู่” “เพราะว่าฉันไม่มีเวลาน่ะสิ ฉันยุ่งอยู่กับการร้องเพลง เมื่อตอนที่เธอและเพ่ือนๆขนอาหาร 
ผ่านมา เจ้าก็ได้ยินมิใช่หรือ” มดง่ามหัวเราะค าตอบของจั๊กจั่นแล้วตอบว่า “ได้ยินสิ เมื่อเจ้ามัวแต่ 
ร้องเพลงฤดูร้อน เมื่อฤดูหนาวเจ้าก็จงเต้นร าให้สนุกเถิด แต่ข้าคงไม่ใจด าพอจะไม่แบ่งอาหารให้เจ้า 
หรอกนะ เจ้าต้องสัญญว่าปีต่อไปเจ้าต้องรู้จักหาอาหารไว้กินในฤดูหนาวเองด้วย” ว่าแล้วมดง่ามก็ 
คาบอาหารมาแบ่งให้จั๊กจั่น นับแต่นั้นมาจักจั่นก็หาอาหารและแบ่งปันให้มดง่ามด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกัน 



เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การแบ่งปันและการช่วยเหลือกันในยามคับขัน จะช่วยให้ได้มิตรเพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 
 

คนดีของครอบครัว 
         น.ส.จุฑามาส ชุ่มเมืองปัก ผู้แต่ง 

พงษ์ชัยเป็นลูกชายคนถีบสามล้อที่ยากจน เขาต้องท างานช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็กจนโต เพ่ือหาเงินเรียนหนังสือและซื้อ
อาหาร เขาเป็นคนขยันขันแข็งไม่ปล่อยให้โอกาสเข้ามาหา แต่เขาจะเป็นผู้ไปหาโอกาสด้วยตัวเอง นั่นคือเขาว่างจากเรียน
เขาจะต้องไปท างาน เช่น ล้างจานร้านอาหาร ท าความสะอาดบ้าน เลี้ยงเด็ก เมื่อเรียนชั้นมัธยมศึกษา เขาก็รับสอนการบ้าน
น้องที่เรียนประถมศึกษา ด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียนและการท างานช่วยครอบครัวนี้ ท าให้เขาสามารถเรียนจบ
ปริญญาตรีได้ท างานที่มั่นคงมีรายได้ เลี้ยงดูครอบครัว เขาให้พ่อเลิกถีบสามล้อ ท างานเบาๆ ที่บ้าน พ่อกับแม่ภูมิใจในตัว
ของพงษ์ชัยมาก เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในชุมชนและผู้อ่ืน 

 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความขยันอดทน ท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 13 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 29 การร่วมกิจกรรมกับลูกเสือ     เวลา 1 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1 ป.3/1เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง 
ท 3.1 ป.3/2บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 



(เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ลูกเสือสามารถร่วมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญเพ่ือความสัมพันธ์อันดีและเป็นไปตามเกณฑ์การ 
รับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ได้ 
4. เนื้อหา 

กิจกรรมส าคัญของลูกเสือสามัญท่ีลูกเสือส ารองควรมีส่วนร่วม 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 ใบความรู้ 

6. กิจกรรม 
6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (แกรนด์ฮาวล์ ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือสนทนาเรื่องการร่วมกิจกรรมกับลูกเสือสามัญให้ลูกเสือแต่ละหมู่ 

อภิปรายว่าจะร่วมกิจกรรมใดบ้างและเกิดประโยชน์อย่างไรในการร่วมกิจกรรมนั้นๆ 
   2) ลูกเสือน าเสนอผลการอภิปรายทีละหมู่ 
   3) ผู้ก ากับลูกเสือสรุปและนัดหมายการร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆกับลูกเสือสามัญ 
6.3 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.4 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ แกรนด์ฮาวส์ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตการอภิปรายและการน าเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 29 
 

เพลง 
ลูกเสือไม่จับมือขวา 

 
ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น 

มือขวาใช้เคารพกัน มือขวาใช้เคารพกัน 
ยื่นมือซ้ายออกมาพลัน จับมือจับมือ 

จับมือนั้นหมายถึงมิตร เหมือนญาติสนิทที่ควรยึดถือ 
ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ ยิ้มด้วยเมื่อยามจับมือ 

เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน 
 

ใบความรู ้
กิจกรรมลูกเสือสามัญที่ลูกเสือส ารองเข้าร่วม 

มีกิจกรรมลูกเสือสามัญหลายกิจกรรมที่ลูกเสือส ารองสามารถเข้าร่วมได้ เช่น 



1. พิธีการ 
    1.1 พิธีส่งลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามัญ 

ข้อ 291 พิธีส่งลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามัญ 
พิธีส่งลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามัญ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

      1) กองลูกเสือส ารองท ารูปวงกลมใหญ่ กองลูกเสือสามัญท ารูปเกือกม้า 
      2) ระหว่างกองทั้งสองมีการแบ่งเขตแดน(อาจใช้เชือก ไม้พลอง หรือโรยปูนขาว 

ไว้ก็ได้) 
      3) กองลูกเสือทั้งสองมีธงประจ ากองและปฺายค าขวัญของตน และอยู่ในแดนของตน 

ให้รองผู้ก ากับลูกเสือเป็นคนถือไว้ 
     4) กองลูกเสือส ารองท าแกรนด์ฮาวล์ 
     5) ผู้ก ากับลูกเสือส ารองอธิบายความหมายของการจะท าพิธีส่งให้กองทราบ 
     6) ผู้ก ากับลูกเสือส ารองเรียกลูกเสือที่จะส่งออกมายืนหน้าผู้ก ากับลูกเสือ แล้วอบรม 

สั่งสอนในการที่จะจากไปและให้ทวนค าปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง โดยสั่งว่า “เพ่ือเป็นที่แน่ใจว่าเจ้ายังจ าค าปฏิญาณของเจ้าได้
ขอให้เจ้าทบทวนค าปฏิญาณอีกครั้ง” แล้วลูกเสือก็กล่าวค าปฏิญาณ 

     7) ลูกเสือกลับหลังหัน ไปล่ าลาลูกเสือเฉพาะในหมู่ของตน โดยการสัมผัสมือแล้วกลับมายืนหน้าผู้ก ากับลูกเสือ
กองลูกเสือส ารองไชโยให้แก่เขาสามครั้ง 

     8) ผู้ก ากับลูกเสือส ารองสั่งเปิดทางเพ่ือน าลูกเสือออกไปหาผู้ก ากับลูกเสือสามัญที่เส้นกั้นแดน 
     9) ผู้ก ากับลูกเสือส ารองจะแนะน าและฝากฝังลูกเสือส ารองกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 

แล้วน าลูกเสือส ารองข้ามแดนไป (ถ้าหากลูกเสือส ารองผู้ใดได้รับเครื่องหมายเสือเผ่นก็ให้กระโดดข้าม) 
     10) ผู้ก ากับลูกเสือสามัญน าลูกเสือส ารองไปแนะน าให้รู้จักนายหมู่ของลูกเสือที่จะเข้าไปอยู่ 
     11) นายหมู่ลูกเสือสามัญแนะน าให้ลูกเสือส ารองรูจักกับลูกเสือสามัญในหมู่ที่ตนเข้าไปอยู่นั้น 
     12) พิธีเสร็จสิ้นด้วยการเปล่งเสียงร้องของลูกเสือสามัญร้องไชโยสามครั้ง 

2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
3. กิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืน ฯลฯ  
 

เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
 

ดินสอกับยางลบ 
 

ครั้งหนึ่งมีดินสอที่เขียนอย่างไรก็ไม่มีวันหมด  อยู่แท่งหนึ่ง และมียางลบที่ลบอย่างไรก็ไม่มีหมด  อยู่ก้อนหนึ่ง 
ดินสอเป็นเพื่อกับยางลบไปไหนมาไหนด้วยกัน ท าอะไรท าด้วยกัน หน้าที่ของ ดินสอคือเขียน มันจึงเขียนทุกท่ีทุกอย่าง
ตลอดเวลาที่อยู่กับยางลบ หน้าที่ของยางลบคือ ลบทุกอย่างที่ดินสอเขียนทุกที่ทุกเวลา 

เวลาผ่านไปนานหลายปี ทุกอย่างด าเนินไปเหมือนเดิม จนกระท่ังดินสอเอ่ยกับยางลบว่า 
“เราคงอยู่กันไม่ได้แล้ว” ยางลบถามว่า “ท าไม” ดินสอตอบว่า “ก็เราเขียน นายลบ แล้วมันก็ไม่เหลือ 
อะไรเลย” ยางลบเถียงว่า “เราก็ลบตามหน้าที่ของเรา เราไม่ผิด” ทั้งคู่จึงแยกทางกัน 

เมื่อเวลาผ่านไป ดินสอเริ่มเขียนผิด ข้อความที่เคยเขียนสวยๆ มีรอยขีดฆ่าสกปรก เพราะ 
ไม่มีใครลบให้ ดินสอ “คิดถึงยางลบจับใจ” ฝูายยางลบเมื่อแยกทางกับดินสอก็สบายใจที่ตัวมันไม่ 
ต้องเปื้อน แต่เวลาผ่านไปยางลบเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า เพราะไม่มีอะไรให้ลบ บางลบ “คิดถึงดินจับใจ” 

ทั้งคู่จึงกลับมาคบกันใหม่ คราวนี้ดินสอเขียนน้อยลง เขียนเฉพาะสิ่งดีๆ ส่วนยางลบก็ลบ 
เฉพาะสิ่งที่ดินสอเขียนผิดเท่านั้น ถ้าเปรียบการเขียนดินสอเป็นการจ า ตอนแรกดินสอจ าทุกเรื่องทั้ง 
ดีและไม่ดี แต่พอเปลี่ยนไปก็หัดเลือกจ าแต่สิ่งดีๆเท่านั้น ส่วนการลบเปรียบเสมือนการลืม ยางลบ 
นั้นตอนแรกจะลืมทุกอย่างทั้งดีและไม่ดี ทุกครั้งที่ลืมมันก็จะสกปรก แต่ตอนหลังมันเลือกลืม คือลืม 
เรื่องไม่ดี ซึ่งก็คือ “การให้อภัย” นั่นเอง 



 
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เพ่ือนที่ดีควรจ าสิ่งที่ดีของกันและกัน ควรลืมสิ่งที่ไม่ดีเสียจะท าให้มิตรภาพยืนยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยที่ 14  ประเมินผล 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 30 การประเมินผล     เวลา 1 ชั่วโมง 

_________________________________________________ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ท 3.1ป.3/1เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 
ท 3.1 ป.3/2บอกสาระส าคัญจากการฟังและการดู 
ท 3.1ป.3/5พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 
ท 3.1ป.3/6 มารยาทในการฟัง การดู  และการพูด 
ค 2.1 ป.3/1 แสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน 
ว 2.3 ป.3/3ตระหนักในประโยชน์และโทษของการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
ส 2.1 ป.3/2บอกพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ส 3.1 ป.3/1จ าแนกความต้องการและความจ าเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการด ารง ชีวิต 
ส 3.1 ป 3/2วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง 
ง 1.1 ป.3/2ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
(เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของโรงเรียน) 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 เพ่ือให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการผ่าน ไม่ผ่านกิจกรรม 
 3.2 เพ่ือให้ลูกเสือเข้าใจการประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตที่ลูกเสือได้รับการพัฒนา 
 3.3 เตรียมความพร้อมรับการประเมินตามวิธีการของผู้ก ากับกองลูกเสือ 
4. เนื้อหา 
    4.1 เกณฑ์การตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 4.2 การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิต 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 Flow Chart การประเมินเพื่อตัดสินผลการเลื่อนชั้นของลูกเสือและจบการศึกษา 
 5.2 การประเมินทักษะชีวิตของลูกเสือรายบุคคลหรือรายหมู่ลูกเสือ 
 5.3 ใบความรู้ 
6. กิจกรรม 
    6.1 ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา      ขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดเพ่ือตัดสินการจบการศึกษา 
 6.2 ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายถึงพฤติกรรมของลูกเสือที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
 6.3 ลูกเสือประเมินความพร้อมของตนเองเพ่ือรับการประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองในส่วนที่ 



      ไม่ม่ันใจ 
 6.4 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือก าหนดข้อตกลงร่วมกันถึงช่วงเวลาการประเมิน 
 6.5 ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายและด าเนินการประเมิน 
  7. การประเมินผล 
 7.1 สังเกตจากผลการประเมินตนเองของลูกเสือ 
 7.2 สังเกตความมั่นใจและการยืนยันความพร้อมของลูกเสือ 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 30 
 

1. การประเมินผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู ้
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง 
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพ่ือการอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและ 
ด าเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัย 
ของลูกเสือ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและ 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกด้วย  
แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชั่วโมง 
ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่ง 
ที่ต้องประเมินดังนี้ 
1. เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ 
ของตนและการท างานกลุ่ม 
3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบความรู ้
 
 

การประเมินกิจกรรมลูกเสือ 
 

1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝัง 
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพ่ือการอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและ 
ด าเนินวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมตามช่วงวัย 
ของลูกเสือ 
 การจัดกิจกรรมลูกเสือยังต้องเป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและ 
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกด้วย 
 

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมนักเรียนที่ลูกเสือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ 40 ชั่วโมง 
ต่อปีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีประเด็น/สิ่ง 
ที่ต้องประเมินดังนี้ 
 1. เวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรม ผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ 



ของตนและการท างานกลุ่ม 
          3. ผลงาน / ชิ้นงาน / พฤติกรรม / คุณลักษณะของผู้เรียน ที่ปรากฏจากการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ มี 2 แนวทาง คือ 
 1. การประเมินกิจกรรมลูกเสือรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของลูกเสือให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา 
ก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติกิจกรรม 



  1.3 ลูกเสือที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / 
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการ 
ประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ลูกเสือที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ 
กิจกรรมและผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ก ากับลูกเสือต้องด าเนินการ 
ซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย 
ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2. การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือการตัดสินใจ 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือตัดสินควรได้รับเครื่องหมายและเลื่อนระดับทาง 
ลูกเสือและจบการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมลูกเสือเป็นรายปี / รายภาค / เพ่ือสรุปผล 
การผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้น 
ระดับลูกเสือและประมวลผลรวมในปีสุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการ 
ดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม 
ลูกเสือของลูกเสือทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินใจผลการร่วมกิจกรรมลูกเสือของลูกเสือเป็น 
รายบุคคล รายหมู ่ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ 2 ระดับ คือ ผ่าน และ ไม่
ผ่าน 
 2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ ชิ้นงาน /คุณลักษณะตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนดไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมหรือมี
ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
          3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือรายปี / รายภาค 
    ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญตามหลักสูตร 
ลูกเสือแต่ละประเภทก าหนด รวมถึงหลักสูตรลูกเสือทักษะชีวิต 
    ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญท่ีหลักสูตร 
ลูกเสือแต่ละประเภทก าหนดและลูกเสือทักษะชีวิต 
 4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็น 
รายชั้นปี 
    ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
    ไม่ผ่าน หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
 
(หมายเหตุ การประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแต่ละกิจกรรม หรือเขียนรวมในภาพรวม 
ของกิจกรรมลูกเสือก็ได้) 

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

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 2551. 
 



2. การประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตและคุณลักษณะทางลูกเสือ 
 2.1 ความสามารถที่คาดหวังให้เกิดข้ึนกับลูกเสือโดยรวม คือ 
  1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
  2) ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
  3) ความสามารถในการเห็นใจผู้อ่ืน 
  4) เห็นคุณค่าตนเอง 
  5) รับผิดชอบต่อสังคม 
  6) ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ 
  7) ความสามารถในการตัดสินใจ 
      8) ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา 
      9) ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ 
     10) ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 
          2.2 พฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับลูกเสือโดยรวม คือ 
     1) ลูกเสือส ารอง 
        (1) มีทักษะในการสังเกตและจดจ า 
        (2) พ่ึงตนเอง ดูแลตนเองได้ 
        (3) รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม 
        (4) ไม่เจ็บปูวยด้วยโรคติดต่อตามฤดูกาล 
        (5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิด 
        (6) พูดจาสื่อสารเชิงบวก ไม่ก้าวร้าวรุนแรง 
        (7) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
        (8) ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในภาวะวิกฤติ 
   2) ลูกเสือสามัญ 
     (1) มีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง 
    (2) ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสา 
    (3) พ่ึงตนเองและช่วยเหลือครอบครัว 
    (4) ไม่ดื่มน้ าอัดลม 
    (5) ไม่รับประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
    (6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    (7) รู้จักพูดเชิงบวก ไม่พูดก้าวร้าวรุนแรง 
    (8) มีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก 
    (9) รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธ ี
   (10) มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
    (1) มีทักษะในการท ากิจกรรมตามความสนใจ 
    (2) มีจิตอาสาท าประโยชน์/ ไม่ก่อความเดือดร้อน ให้กับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม 
    (3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
    (4) ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
    (5) มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งไม่เป็นทาสของสื่อโฆษณา 
    (6) มีทักษะการใช้ประโยชน์จาก Internet 
    (7) มีผลงาน/ โครงการการประหยัดพลังงาน/ ทรัพยากร 
    (8) มีการออมหรือท าบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    (9) มีทักษะการหลีกเลี่ยง ลอดพ้นและไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะ 



    (10) ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติดทุกประเภท 
 4) ลูกเสือวิสามัญ 
    (1) มีผลงาน/ โครงการเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง/ สังคม 
    (2) มีจิตอาสาและบริการ 
    (3) รู้วิธีป้องกัน/ และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางเพศ 
    (4) ใช้เวลากับสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเสียหายต่อวิถีชีวิตปกติของตนเอง 
    (5) ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด 
    (6) มีค่านิยมด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ไม่เกิดผลเสียตามมา 
    (7) มีค่านิยมด้านการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
    (8) มีค่านิยมด้านความงามที่เหมาะสมไม่เกิดผลเสียหายตามมา 
    (9) ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อเหตุรุนแรง 
 
อ้างอิงจาก หัวข้อในคู่มือ Bench Marking 
 
 
 

แผนบูรณาการการจัดกิจกรรมลูกเสือส ารอง ดาวดวงที ่3 ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยที่ 15 พิธีการ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 31 ดับวงท่ี เร่ืองหมายลูกเสือสัมพันธ์   เวลา 1 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 -  

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
-จัดกิจกรรมพิธีมอบเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ และประดับดาวดวงที่ 3 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3.1 ลูกเสือส ารองได้รับการประดับดาวดวงที่ 3 
 3.2 ลูกเสือส ารองได้รับเครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ 
4. เนื้อหา 
 กิจกรรมส าคัญของลูกเสือสามัญท่ีลูกเสือส ารองควรมีส่วนร่วม 
5. สื่อการเรียนรู้ 
 5.1 แผนภูมิเพลง 
 5.2 ดาวประดับหมวก 
 5.3 ใบความรู้ 
 5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6. กิจกรรม 
 6.1 ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือส ารองทุกคนพร้อมกันบริเวณท่ีนัดหมาย เช่น สนามโรงเรียน 
ห้องประชุมหรือบริเวณท่ีเหมาะสม 
 6.2 ผู้ก ากับลูกเสือจัดพิธีประดับดาวดวงที่ 3 
 6.3 ผู้ก ากับกองลูกเสือแสดงความยินดีกับลูกเสือทุกคนและนัดหมาย เพ่ือร่วมกิจกรรม 
               ลูกเสือสามัญ 
7. การประเมินผล 
 7.1 สังเกตความร่วมกิจกรรม 
 7.2 จ านวนลูกเสือที่ประดับดาวดวงที่ 3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที ่31 
 

เพลง 
 

ในหมู่ลูกเสือ 
 

ในหมู่ลูกเสือ เมื่อเรามาร่วมอยู่ 
ต่างคนต่างรู้กันดี ว่าหน้าที่ทุกอย่าง 

ต้องช่วยกันท า ท าไม่เว้นว่าง 
งานทุกอย่าง (ซ้ า) จะเสร็จโดยง่ายดาย 

ใบความรู ้
 

พิธีประดับดาวดวงที่ 3 
 1) จัดให้ลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่ 3 ให้ยืนอยู่ในแถววงกลมติดกับนายหมู่บริการ 
ทางด้านขวาตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือ 
 2) กองลูกเสือส ารองท าแกรนด์ฮาวล์ นายหมู่บริการเป็นผู้ร้อง “จงท าดี จงท าดี จงท าดี” 
 3) หมวกท่ีติดดาวดวงที่ 3 อยู่ที่ผู้ก ากับลูกเสือ 
 4) ผู้ก ากับลูกเสือเรียกลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่ 3 ทัง้หมดมายืนในวงกลมตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือ เป็นแถวหน้า
กระดาน แถวละไม่เกิน 6 คน 
 5) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายความหมายของดาวดวงที่ 3 และให้โอวาทสั่งสอน แล้วสั่งให้ลูกเสือกล่าวทบทวนค า
ปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง 
 6) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมวกให้ลูกเสือ ลูกเสือรับไปสวมเอง แล้วท าความเคารพผู้ก ากับลูกเสือ  
ผู้ก ากับลูกเสือแสดงความยินดี ด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ 
 7) ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ 3 ท ากลับหลังหันวิ่งเข้าประจ าที่ของตน 
 8) ลูกเสือทุกคนในแถววงกลม สัมผัสมือแสดงความยินดี กับลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ 3 
(ให้เวียนจากซ้ายไปขวา) 
 9) กองลูกเสือส ารองท าแกรนด์ฮาวล์แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ให้ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่ 3  
เป็นผู้ร้อง “จงท าดี จงท าดี จงท าดี” พร้อม ๆ กัน 

 
 

เครื่องหมายลูกเสือสัมพันธ์ 
ลักษณะ 

 เป็นรูปลูกเสือกระโดดข้ามห่วงสีทองสามห่วง บนพื้นสีเขียว 



ผู้ก ากับลูกเสือส ารองเป็นผู้รับผิดชอบในการให้เครื่องหมายนี้และควรหาทางส่งเสริมให้ลูกเสือส ารองทุกคนปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เข้าเกณฑ์ที่จะรับเครื่องหมายนี้ 
 1. มีอายุอย่างน้อย 10 ปี 6 เดือนและสอบได้ดาวดวงที่ 3 แล้ว 
 2. ท าความคุ้นเคยกับผู้ก ากับลูกเสือสามัญ และผู้ที่ก าลังเป็นลูกเสือสามัญ ก่อนที่ตนเองจะเข้าเป็นลูกเสือสามัญ 
 3. เข้าร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งของกองลูกเสือสามัญ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ และพัฒนาการของกิจการลูกเสือโลก 
 5. รู้จักค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


