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คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวติในสถานสีกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี 
ช้ันประถมสีกษาปีที ่4 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลกูเสือตรี) ชั้นประถมสืกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4 ค าปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 11 คิดเชิงบวก เวลา 1 ชั่วโมง  
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
          ส.2.1 ป.4/5 เสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจ าวัน 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรมก่อนเข้าเรียน) เช่น  การคิดเชิงบวก  การคิดลบ ในชีวิตประจ าวัน 
          2.2 กิจกรรมแนะแนว เช่น  การคิดเชิงบวก  การคิดลบ  ในชีวิตประจ าวัน 

          
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

   3.1  ลูกเสือสามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของการคิดเชิงบวกได้                                                            
   3.2  ลูกเสือสามารถคิดเชิงบวกได้ในทุกสถานการณ ์

4. เนื้อหา 
4.1 ประโยชน์ และวิธีการคิดเชงิบวก 
4.2 ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชวีิตประจ าวนั 
4.3 แนวทางแกป้ัญหาความขัดแย้งด้วยสันติ 

5. สื่อการเรียนรู ้
4.4 แผนภูมิเพลง เกม 
4.5 เกม 
4.6 ใบงาน 
4.7 เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
4.8 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
4.9 เพลง หรือเกม 
4.10 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนา ถึงการเล่นเกม “ท าตรงกันข้าม” ที่ลกูเสือเพิ่งเล่นไป และ ตั้งค าถามว่า 
“ท าไมลูกเสือจึงเผลอท าตามผู้น า หรือท าได้ข้าเปน็เพราะอะไร” 
(เพราะคนเรามักจะคิดและท าตามความเคยชินแบบเดิม เมื่อต้องฟืนท าตรงมันข้ามจึงท า ได้ข้า) 
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ช้ันประถมสีกษาปีที ่4 

 

2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่ท ากิจกรรม “คิดลบคิดบวก” ให้หลากหลายมากที่สุด ตามใบ
กิจกรรม เพื่อให้ลูกเสือได!]กฝนการคิดที่หลากหลาย ซึ่งเปน็รากฐานส าคัญ ในการหาทางออกเพื่อ
การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และส่งตัวแทนรายงานในกอง ลกูเสือ 

3) สุ่มตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานหมูล่ะ 1 ข้อ ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายให้หมู่อ่ืนเพิ่มเติม และสรุปว่า
วิธีการคิดเชิงบวกคือการคิดที่น าความสุขมาลู่ตนเอง มีทางออกในการแก้ปัญหา และไม่ท าให้คนอ่ืน
เดือดร้อน 

4) ผู้ก ากับอธิบายปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจ าวัน 
5) ผู้ก ากับอธิบายแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติ 
6) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถามให้ลูกเสือช่วยกันตอบในประเด็น 

(1) ความคิดทางลบมปีระโยชนต์่อลกูเสืออย่างไรบ้าง 
(2) ความคิดทางบวกมีประโยชน์ต่อลูกเสืออย่างไรบ้าง 

7) ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปรายสรุปข้อคิดที่ได้จากกิจกรรม (ความคิดทางลบน าไปสู่ ความรู้สึกและ
พฤติกรรมตอบสนองทางลบ ในขณะที่ความคิดบวกน าไปสู่ความรู้สึกที่ดี และพฤติกรรมทางบวก ท า
ให้'ไม่เสียสัมพ้น์ธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และตดสินใจ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกว่าความคิดทางลบ) 

8) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
9) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเคร่ืองแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
4.11 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบตัิกิจกรรม 
4.12 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

8. องค์ประกอบทักษะธีวิตส าคญัที่เกิดจากกิจกรรม 

การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจตนเอง
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 11 

เพลง 
อยู่ไหนก็สุข 

อยู่ที่นี่ มีสุข อยู่ที่นั่นมีสุข อยู่ที่ไหนๆ ๆ ก็มีสุขทุกเวลา  ซา) ลา ลา) 

ดีสซีนี 

ดีสซี'น1ชาฟัง ดีสซานาซานัง ดีสมานา มานา ฮาติกูซานัง ซา) ลา ลา) 

เกม 
ท าตรงกันข้าม 

วิธีเล่น 
เลือกผู้น ามา 1 คน โดยให้ผู้น าท าท่าทางต่าง ๆ ผู้เล่นคนอ่ืนนัน่จะต้องท าตรงกันข้ามกบัที่ผูน้ า ท า เชน่ ผูน้ า

หัวเราะ - ลูกเสือทุกคนต้องร้องไห้ ผู้น านั่งลง - ลูกเสือต้องยืนขึน้ ผู้น าก้าวเทา้ซ้าย - ลกูเสือก้าวเท้าขวา ฯลฯ การท าจะ
เร็วขึ้นไปเร่ือย ๆ 

การตัดสิน ลูกเสือที่ท าตามผู้น าไม่ท าตรงข้าม หรือท าช้า จะต้องออกจากการแข่งข้น หรือเปลี่ยนมาเปน็ ผู้น า
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เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
คนเลี้ยงแพะ 

วันหนึ่งขณะเกิดพายุแรงมาก คนเลี้ยงแพะจึงพาฝูงแพะของตนไปหลบพายุในถา เมื่อเข้าไป แล้วเขาก็พบฝูง
แพะป่าฝูงใหญ่หลบอยู่ในถ ้าด้วยเช่นกัน จึงร าพึงกับตัวเองว่า"ฝูงแพะป่านี้มีจ านวนแพะ มากกว่าฝูงแพะของเราหลายเท่า
นักเราน่าจะเอาแพะป่าฝูงใหญ่นี้ไปเลี้ยงแทนฝูงเดิมคงจะดีกว่า"เมื่อ คนเลี้ยงแพะคิดได้ตังนั้นจึงน่าเอาใบไม้ที่เตรียมมาไว่
ให้ฝูงแพะเดิมของตน ไปให้ฝูงแพะป่ากินจนหมด 

เมื่อพายุสงบลงฝูงแพะป่าก็พากันวิ่งออกจากถาเข้าป่าไปอย่างรวดเร็ว ส่วนฝูงแพะเดิมของตน ก็ค่อยๆ ตายไป
จนหมดเพราะอดอาหาร คนเลี้ยงแพะจึงได้แต่นั้งร้องไหให้เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะต่อไป 

เร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า เห็นแก่มิตรใหม่จนทอดทิ้งมิตรเก่า ในที่สุดกจ็ะไม่เหลือใครเลย ประเด็นการวิเคราะห้คุณธรรมที่ได้ 

1. ความพอเพียง 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. ความรับผิดชอบ 
4. กตัญญุ
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ใบงาน 
ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ระดมสมองความคิดทางลบ และความคิดทางบวก ที่มีต่อข้อความแต่ละข้อ ให้ได้

หลากหลายมากทีสุ่ด เขียนลงในตาราง และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 

 

ข้อความ ความคิดทางลบ ความคิดทางบวก 

ท าถุงขนมตกพื้น ขนมหล่น
ออกจากถุง ตกพื้นไป
คร่ึงหนึ่ง 

  

เพื่อนยืมหนังสือ ไปอ่าน
แล้วท าขาด 

  

อยากได้เกมกด แต่แม่ไม่
ซื้อให้ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลกูเสือตรี) ชั้นประถมสืกษ'าปีที่ 4 

หน่วยที่ 4 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 12 ความซื่อสัตย ์ เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
         ส.1.1 ป.4/5 ชื่นชมการท าความดีของตนเอง บุคคลในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนตามหลักศาสนา                
พร้อมทั้งบอกแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
 2.1 กิจกรรมหน้าเสาธง (กิจกรรมก่อนเข้าเรียน) เช่น  ความซื่อสัตย์  
          2.2 กิจกรรมแนะแนว เช่น การเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่คนทั่วไปยกย่อง  สรรเสริญ 

          
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          3.1 ลูกเสือสามารถอธบิายพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ได้ 
          3.2 ลูกเสือปฏิบัติตนทีแ่สดงว่าเปน็ผู้มีความซื่อสัตย์ได ้

4. เนื้อหา 
4.2 พฤติกรรมของความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้ 
4.2 ตัวอย่างการกระท าความดขีองตนเอง และบุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน 

 
5. สื่อการเรียนรู ้

1.1 แผนภูมิเพลง 
1.2 เกม 
1.3 บัตรค า 
1.4 ใบความรู ้
1.5 เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
1.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิง่ ตรวจ แยก) 
1.2 เพลงหรือเกม 
1.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือแต่ละหมู่เรียงค าในบัตรค าที่ได้รับ วิเคราะห์ความหมายของ ข้อความที่เรียง
ได้ และยกตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ / ละคร / นิทาน 1 ตัวอย่าง ส่งตัวแทนรายงานในกอง
ลูกเสือ 

2) ตัวแทนหมู่ลูกเสือรายงานทีละหมู่ ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกันซักถาม เพื่อความเข้าใจ     
ผู้ก ากับลูกเสือช่วยสรุป จนครบทุกหมู่ 
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3) ผู้ก ากับลูกเสือตั้งค าถาม “เพราะเหตุใดบุคคลที่มีความซื่อสัตย์จงึเป็นผู้มีเกียรติ เชื่อถือได้” 
(บุคคลที่มีฅวามซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่คนทั่วไปยกย่อง สรรเสริญ จึงเป็นผู้ปีเกียรติ เชือถือได้) 

      4)  ผู้ก ากับอธิบาย  ตัวอย่างการกระท าความดีของตนเอง และบุคคลในครอบครัว  โรงเรียนและชุมชน 
      5)  ผู้ก ากับลูกเสือน าอภิปราย สรุป และเพิ่มเติมตามใบความรู้ 
1.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
1.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 

a. สังเกตความร่วมมือในการปฏิบตัิกิจกรรม 

b. สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 
8. องค์ประกอบทักษะสิวิตส าคญัที่เกิดจากกิจกรรม 

การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 12 
เพลง 

ความซื่อสัตย์ 

บตรคา 

 

 

 

  

เสีย ชีพ อย่า เสีย สัตย ์
 

ชื่อ กิน ไม่ หมด 

คด กิน ไม่ นาน 
 

มี 

เกียรติ เชื่อ ถือ 

 

เด 

ถ้า ซื่อ สัตย ์
 

ผู้ สูญ เสีย ความ ซื่อ สัตย ์ เหมือน 

สูญ เสีย แล้ว ทุก สิง ทุก อย่าง 
 

ความซื่อสตัย ์เป็นสมบตัิของคนดี มื
ความรท้่วมหวั เอาตวัไมร่อดถมไป 

หากวา่'ใคร'ไมม่ี ชาตินีเ้อาดีไม่ได ้
คดโกงแลว้ใคร จะรบัไวใหร้ว่มท่างาน 
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เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ปูกับง ู

ปูกับงูเป็นเพื่อนที่คบหากันมานาน ปูนั้นซื่อตรงต่องูไม่เคยทรยศหักหลัง ตรงกัน ,ข้ามกับงูซึ่งมัก ไม่ซื่อตรง ท า
ใหัปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้จะพยายามตักเดือนอย่างไรแต่งูก็ไม่ยอมกลับตัว จนในที่สุดปูหมดความอดทนจึงใช้
ก้ามหนีบงูจนตาย 

“ถ้าจิตใจของเจ้าซื่อตรงเหมือนร่างของเจ้าที่นอนยาวเหยียดอยู่เช่นนี้ เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบ ในวันนี้ ” ปู
กล่าวก้บงูก่อนที่จะกลับลงรูของมันไปตามล าพัง 

เร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า คนเลวไร้ความซื่อสัตย์ ยากที่จะส านึกตัวได้แม้เม่ือตายจากโลกนีไ้ปแล้ว ประเด็นการวิเคราะหัคุณธรรม

ที่ได ้
1. ซื่อสัตย์ สุจริต 
2. ความรับผิดชอบ 
3. กตัญญ ู
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบความรู้ 
ความซื่อสัตย์ 

ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติที่ตรงต่อความเป็นจริงมีความจริงใจ และถูกต้อง ตามท านองคลอง
ธรรมทั้งกายวาจาใจทั้งต่อตนเองผู้อ่ืนหน้าที่การงานและค ามั่นสญัญารวมไปถึงการไม่ คิดคดทรยศไม่คดโกงและไม่
หลอกลวง ตัวอย่าง 

- ซื่อตรงต่อเวลา งาน การนัดหมาย ค ามั่นสัญญาระเบียบประเพณี กฎหมาย 
- ปฏิบัติหนา้ที่การงานของตนเองด้วยความรับผดิชอบและด้วยความซื่อสัตย์ใม่แสวงหา ผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองและพวกพ้องโดยการใช้อ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
- ประกอบสัมมาชีพ ท าหน้าที่ของตนเองให้ส าเร็จลุล่วงด้วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีต่อ ตนเองและ

สังคม 
 

- พูดปด ฉ้อฉล สับปสบั กสับกลอก เม่คด๒งเม่เห้รัายผูอนกสัาท จะรับความจริง เรามักใช้ค าพูดรวม ๆ ว่า 

“ความร่อสัตย์สุจริต” 

ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ คือ ท าหน้าทีข่องตนอย่างดีและเหมาะสม ไมห่ลีกเลี่ยงหรือ บิดพลิ้ว 

ซื่อสัตย์ต่อการงาน คือ ท างานอะไรก็ตั้งใจท าให้จริงให้ส าเร็จประโยชน ์

ซื่อสัตย์ต่อเวลา คือ เป็นคนรักษาค ามั่นสัญญา ตรงตามเวลาที่น้ดหมาย 

ซื่อสัตย์ต่อบุคคล คือ มีความจริงใจต่อมิตร ต่อคู่ครอง ต่อผู้มีพระคุณ เป็นด้น ซื่อสตัย์ต่อความดี คือ ยึดมั่น

อยู่ในทางดี ทัง้ต่อหน้าและสับหลังผู้อื่น 

ส่วนค าวา่ "สุจริต" หมายถึง การประพฤติชอบซึ่งจะแสดงออกให้เห็นทางพฤติกรรม 3 ทาง คือ 

ประพฤติชอบทางกาย เรียกว่ากายสุจริต ได้แก่การไม่เบียดเบยีนผู้อื่นทัง้ชีวิต/ร่างกาย/ ทรัพยส์ิน/กรรมสิทธิ้ 

และไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางด้านคู่ครอง และการไม่นอกใจคู่ครอง 

ประพฤติชอบทางวาจา เรียกว่า วจีสุจริต ได้แก่การไม่กล่าวให้ร้ายผู้อ่ืนด้วยการพูดค าเท็จ ไม่กล่าวให้ร้าย

ผู้อ่ืนด้วยการพูดยุยงให้แตกสามัคคีกันไม่กล่าวให้ร้ายผู้อ่ืนด้วยการพูดค าหยาบและไม่ กล่าวให้ร้ายผู้อ่ืนด้วยการพูด

เหลวไหล 

ประพฤติชอบทางใจ เรียกว่า มโนสุจริต อันได้แก่ การไม่โลภ อยากได้ของคนอ่ืนในทางที่ผิด การไม่คิดปอง

ร้ายคนอ่ืนและการเห็นชอบตามหลักแห่งเหคุและผล เช่น เห็นว่าท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็นด้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลกูเสือตรี) ชั้นประถมสืกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 13  สิทธิส่วนบุคคล เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
          ส.2.1 ป.4/3 วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฏหมาย 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
          2.1  กิจกรรมหน้าเสาธง  (กิจกรรมก่อนเข้าเรียน)  เช่น  สิทธิสว่นบุคคล สิทธิของบุคคลอื่น 
          2.2  กิจกรรมกลางวัน  ได้แก่  สิทธิส่วนบุคคลในการรับประทานอาหาร  

3.3  กิจกรรมหลังเลิกเรียน  ได้แก่  สิทธิส่วนบุคคลในการเล่นกีฬา หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ       

3. จุดประสงค์การเรียนรู ้
           3.1 ลูกเสือสามารถอธิบายถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืนได้ 

3.2 ลูกเสือปฏิบัติตนในการเคารพสทิธิบุคคลได ้

4. เนื้อหา 
4.1 อธิบายสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ควรล่วงละเมิด 
4.2 สิทธิพื้นฐานของเด็ก เช่น สิทธิที่จะมีชีวิต สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา  
สิทธิที่จะมีส่วนร่วม 

1. สื่อการเรียนรู ้
1.1 แผนภูมิเพลง 
1.2 เกม 
1.3 ใบความรู ้
1.4 เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 

2. กิจกรรม 
2.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2.2 เพลง หรือเกม 
2.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนา เก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคล และการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน และ แจกใบความรู้ 
2) มอบหมายให้หมู่ลูกเสือแสดงบทบาทสมมติ หมู่ละ 1 กรณี ด้งนี้  

หมู่ที่ 1 ไม่เคารพสิทธิทางกาย 
หมู่ที่ 2 ไม่เคารพสิทธิทางวาจา 
หมู่ที่ 3 ไม่เคารพสิทธิของคนทีม่าก่อน/หลัง 
หมู่ที่ 4 ไม่เคารพสิทธิในความคดิเห็นของผู้อ่ืน 
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โดยก าหนดให้แสดงบทบาทสมมติ 2 รอบ รอบแรกเป็น “การไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืน” รอบที่ 2 แก่ไขในกรณีเดียวกัน
ให้เป็น “การเคารพสิทธิผู้อ่ืน” แล้วน าเสนอในกองลูกเสือ (ตัวอย่างเช่น กรณีหยิบ ยางลบของเพื่อนไปใช้รอบแรก หยิบไป
ใช้โดยไม่ขออนุญาต และรอบ 2 ขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับ อนุญาตแล้วจึงน ายางลบของเพื่อนไปใช้และรีบน ามาคืน) 

3) ลูกเสือแต่ละหมู่แสดงบทบาทสมมติ ประกอบค าอธิบาย เมื่อแสดงบทบาทสมมติจบผู้ก ากบัลูกเสือน า 
อภิปรายให้หมู่อ่ืนแสดงความคิดเห็น จนครบทุกหมู่ 
                  4)   ผู้ก ากับอธิบายสิทธิพืน้ฐานของเด็ก เช่น สิทธิที่จะมีชีวติ สิทธทิี่จะได้รับการปกป้อง สิทธิที่จะได้รับการ
พัฒนาสิทธทิี่จะมีสว่นร่วม 
                  5)   ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการท ากิจกรรม 

2.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
2.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

3. การประเมินผล 

3.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบตัิกิจกรรม 

3.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

4. องค์ประกอบทักษะชัวติส าคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 

การเข้าใจตนเอง เห็นใจผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมที่ 13 
เพลง 

ขอโทษ 

 

เร่ืองสั้นที่เป็นประโยชน์ 
อธุกับเทพเจ้า 

เนฬิ 

ในสมัยที่สัตว์ทั้งหลายยังสามารถพูดจาติดต่อกับเทพเจ้าได้ ยังมือูฐตัวหนึ่งได้ร้องเรียนต่อ เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ว่า 
“ไม่ยุติธรรมเลย ท าไมท่านจึงสร้างตัวข้าขึ้นมาไม่เหมือนกับสัตว์อ่ืนๆ ข้า'ไม่มีแม้แต่ เขาไว้ป้องกันตัว ไร้เขี้ยวอันแหลมคม 
อุ้งเล็บที่ทรงพลังหรือสิ่งอันใดที่พอที่จะปกป้องตัวเองจากศัตรูก็ ไม่มีเลย ขอให้ท่านโปรดมอบสิ่งเหล่านี้แก ข้าด้วยเถิด” 

เทพเจ้าได้ยินด้งนัน้ก็พิโรธ ด้วยเห็นอูฐมือวัยวะหลายอย่างที่ดีกวา่สัตว์อื่นอยู่แล้ว เชน่ ขายาว มจีมูกที่สามารถเป้ดปีด
ป้องกันทรายได้ ส่วนตานั้นก็มสืองชั้นเมื่อปีดเปลือกตาชั้นแรกปอ้งกันฝ่นทราย 

ก็ยังมองเห็นทาง นอกจากนั้นกระเพาะยังจุนี้าได้มาก ท าให้สามารถเดินทางในทะเลทรายโดยไม่ต้อง กินนั้าได้เป็นเวลานาน
หลายๆวัน แต่อูฐก็ยังไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ ด้วยเหตุนี้เทพเจ้าจึงสาปให้หู ของมันเล็กลงไปกว่าเดิมเพื่อเป็นการลงโทษ 

เร่ืองนี้สอนให้รู้ว่า จงพอใจในสิ่งที่ตนมี และเป็นอยู่ ประเดน็กา

รวิเคราะห้คุณธรรมที่ได้ 
1. ซื่อสัตย์ สุจริต 
2. ความรับผิดชอบ 
3. อุดมการณ์ คุณธรรม 

 

 

เนื้อเพลง ท่าทางประกอบเพลง 

เพื่อนจ๋า เพื่อนจ๋า สวมกอดหรือจับมือหรือสะกิดแขนของเพื่อน 

โกรธหรือไร ไม่ยิ้มเลย ยิ้มมองหน้าแล้วเอียงคอพร้อมยกนึ่วก้อยให้เพื่อน 

ขอโทษเถอะเพื่อนเอ๋ย ยกมือไหว้ 

เราเคยเล่นด้วยกัน จับมือแล้วก้าวเท้าสไลด็ไปข้างหน้า 

พลั้งไปอภัยโดยพลนั ทั้งสองคนยกนึว่มาเก่ียวก้อยกัน 

ยกโทษให้ฉันเถิดเอย ทั้งคู่ต่างยกมือไหว้และรับไหว้ซึง่กันและกัน 
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ใบความรู้ 
สิทธิส่วนบุคคล และการเคารพสิทธิของผู้อื่น 

บุคคลย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับตามธรรมชาติ และตามกฎหมาย การเคารพสทิธิของผู้อ่ืนจึง
หมายถึง การไม่ล่วงละเมิดสทิธขิองผู้อ่ืนในทุกด้าน ซึง่จัดเปน็วถิี ชีวิตประชาธปิไตยที่เป็นพืน้ฐาน ได้แก่ 

1. การเคารพสิทธิทางกาย ได้แก่ 
- การต้อนรับ ทักทาย 
- การให้เกียรดิผู้อ่ืน 
- การแสดงความเคารพแก่บุคคลซึ่งอาวุโสกวา่ 
- การแสดงความเอ้ือเพื่อซึ่งกันและกัน 

2. การเคารพสิทธิทางวาจา ได้แก ่
- การพูดให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
- การใช้ค าพูดเหมาะสมตามฐานะของบุคคล 
- การพูดจาสุภาพไม่ก้าวร้าว ส่อเสียด ไม่พูดในสิ่งทีจ่ะท าให้ผู้อื่น เกิดความเดือดร้อน -ไม่น าความสับของ
บุคคลอื่นไปเปิดเผย 
- ไม่พูดนนิทาหรือโกหกหลอกลวง 

3. การรู้จักเคารพในสิทธิของคนทีม่าก่อนหลัง เช่นการเชา้คิว 
4. การเคารพในความเป็นเจ้าของสิ่งของเคร่ืองใช้ 
5. การรู้จักขออนุญาต เมื่อล่วงล ้าเช้าไปในที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่น 
6. เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้พูดเสนอความ คิดเห็น ควรฟัง

ด้วยความตั้งใจและใคร่ครวญด้วยวิจารญาณ หากเห็นว่าเป็นการเสนอแนวความคิดที่ ดีมีประโยชน์มากกว่าความคิดเห็น
ของตนเองก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม 
 
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ  (ส.2.1 ป.4/3) 
           1.สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย 
           2.สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา – มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 
           3.สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง - ให้รอดพ้นจากการท าร้าย การล่วงละเมิด การละเลย การน าไปขาย การ
ใช้แรงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่นๆ และ 
           4.สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม – ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลกูเสือตรี) ชั้นประถมสืกษาปีที่ 4 

หน่วยที่ 4 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 14 ต้นตระกูลไทย เวลา 2 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
          ส.2.2 ป.4/3 อธิบายความส าคัญ ของสถาบัน พระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
          2.1  กิจกรรมหน้าเสาธง  (กิจกรรมก่อนเข้าเรียน)  เช่น  การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
          2.2  กิจกรรมแนะแนว ได้แก่  การพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 

3.3  กิจกรรมทางศาสนา  ได้แก่  การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี       

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือสามารถบอกถึงความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้ 
3.2 ลูกเสือมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 ประวัติบุคคลส าคัญหรือวีรบุรุษผู้ปกป้องชาติไทยในอดีต 
4.2 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
4.3 ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 

 
5. สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เกม 
5.3 ใบความรู้ 
5.4  เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6. กิจกรรม 
         6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 

1) พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาในกองลูกเสือ ถึงวีรบุรุษที่ปกป้องชาติไทยให้คนไทยได้อยู่ อาศัย
อย่างมีความสุขมาจนถึงปัจจุบัน 

(2) ผู้ก ากับอธิบายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
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(3) ผู้ก ากับอธิบายถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย 
(4) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันขับร้องเพลง “ด้นตระกูลไทย” 
(5) หมู่ลูกเสือร่วมกันวิเคราะห์ความหมายของเพลงและวีรบุรุษที่กล่าวถึงในบทเพลงว่า มี

ความส าคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์ไทย และระดมสมองว่านอกจากนี้ยังมีบุคคล ส าคัญคน
ไหนอีกบ้างท่ีลูกเสือเคยรู้ หรือ เคยได้ยิน และบุคคลนั้นมีความส าคัญต่อ ชาติไทยอย่างไร 

(6) รวมกอง ผู้ก ากับลูกเสือรวบรวมชื่อบุคคล/กสุ่มบุคคลที่หมู่ลูกเสือได้ระดมสมองเพ่ิมเติม 
(7) ให้ลูกเสือแต่ละหมู่เสือกท าต านานประวัติบุคคลส าคัญ หมู่ละ 1 เรื่องที่ไม่ซากัน มาเล่าให้

เพ่ือนฟังในกองลูกเสือ โดยจะมีการแข่งชันกันว่า ลูกเสือหมู่ใดเล่าได้ สนุกสนานและน าสนใจ
มากที่สุด 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ตัวแทนหมู่ลูกเสือเล่าให้เพื่อนฟังทีละหมู่ ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกัน ซักถาม
เพ่ือความเข้าใจ จนครบทุกหมู่ 

(2) กองลูกเสือร่วมกันโหวตว่าชอบเรื่องใดมากที่สุด ผู้ก ากับลูกเสือชมเชยความสามารถ ของทุก
หมู่ 

(3) หมู่ลูกเสือร่วมกันเขียนค าขวัญ รณรงค์ให้รักชาติ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา และจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์หมู่ละ 1 ข้อความ น าไปติดบอร์ด 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7 การประเมินผล 
7.2 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.3 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

8 องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักและมีจิตส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 14
 

 
 

สยามานุสติ 

 

รักเมืองไทย 

*รักเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบ ารุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย *รัก
เมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบ ารุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย เราชาวไทย
เกิดเป็นไทยตายเพ่ือไทย (ซา) 
ไม่เคยอ่อนน้อมเราไม่ยอมแพ!คร (ซา) 
ศัตรูใจกล้ามาแต่ทิศใดถ้าข่มเหงไทยคงได้เห็นดี (ซา *) 
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซา) 
เรารักเพ่ือนบ้านเราไม่รานรุกใคร (ซา) 
แต่รักษาสิทธิอิสระของไทยใครท่าชื่ทใจไทยจะไม่ถอยเลย (ซา*) 
เราชาวไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย (ซา) 
ถ้าถูกข่มเหง แล้ว'ไม่เกรงผูใด (ซา) 
ลั่งงูตัวนิด มืพิษเหลือใจเรารักเมืองไทยยิ่งชีพเราเอย (ซา*) 

 

 

เพลง 

ใครรานใครรุกดา้วแดนไทย 
เสียเนือ้เลือดหลั่งไหล เสียชีพไป่ เสียสิน้
ช่ือ 

หากสยามยงัอยู่ 
เราก็เหมือนอยู่คง หาก
สยามพินาศลง เราก็เหมือน
มอดมว้ย 

ยัง้ยืนยง ชีพ
ดว้ย ไทยอยู่
ไดฤ้ๅ 
หมดสิน้สกลุไทย ไทยรบจน
สดใจ ขาดดิน้ 
ยอมสละสนแล 
กอ้งเกียรติงาม 
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ต้นตระกูลไทย 

(สร้อย) ด้นตระกูลไทยใจท่านเหี้ยมหาญ รักษาดินแดนไทยไวให้ลูกหลาน 
สู้จนสูญเสีย แม้ชีวิตของท่าน เพ่ือถนอมบ้านเมืองไวิให้เรา 
ลุกขึ้นเกิดพ่ีน้องไทย อย่าให้ชีวิตสูญเปล่า 
รักชาติยิ่งชีพของเรา เหมือนด้งพงศ์เผ่าด้นตระกูลไทย 
ท่านพระยารามผู้มืความแข็งขัน สู้รบป้องกันมิ'ได้ยอมแพ้พ่าย 
พระราชมนูทหารสมัยกู้ชาติ แสดงความสามารถ ได้ชัยชนะมากหลาย 
เจ้าพระยาโกษาเหล็ก ท่านเป็นแม่ทัพชั้นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์ 
สีหราชเตโช ผจญสงครามใหญ่โต ต่อตีศัตรูแพ้พ่าย 
เจ้าคุณพิชัยดาบหัก ผู้กล้าหาญยิ่งนัก ล้วนเป็นด้นตระกูลไทย 
หมู่บุคคลส าคัญ หัวหน้าชาวบางระจัน ที่เราหาชื่อได้ 
นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรพ้นเรือง นายทองแสงใหญ่ 
นายโชติ นายทองเหม็น ท่านเหล่านี้ล้วนเป็น ผู้กล้าหาญชาญชัย 
นายจันหนวดเขี้ยวกับนายทองแก้ว ท่าชื่อเสียงเพริดแพร้ว ไว้ลายเลือดไทย 
ชาวบางระจัน ส าคัญยิ่งใหญ่ เป็นด้นตระกูลของไทย ที่ควรระลึกตลอดกาล 
องค์พระสุริโยทัย ยอดยิ่งหญิงไทย สละพระองค์เพ่ือชาติ 
ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ป้องกันถลางนคร ไว้ด้วยความสามารถ 
ท้าวสุรนารี ผู้เป็นนักรบสตรี กล้าหาญองอาจ 
ป้องกันอิสานด้านศัตรูของชาติ ล้วนเป็นสตรีสามารถ ด้นตระกูลของไทย 



19 
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวติในสถานสีกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตรี 
ช้ันประถมสีกษาปีที ่4 

 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
หมีกบัผึ้ง 

กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีหมีตัวหนึ่งก าลังหิวโซเดินเข้าไปในสวน มันได้พบกับรังผึ้งรังใหญ่ มากอยู่ที่
กิ่งไม่ใหญ่ มันจึงจับมาฉีกกินอย่างเอรีดอร่อย โดยเฉพาะนึ่าผึ้งเป็นสิ่งที่หมีโปรดปรานที่สุด พวกผึ้งพยายาม
ช่วยกันต่อสู้โดยใช้เหล็กในเป็นอาวุธ แต่ไม่สามารถเจาะทะสุขนอันหนาและปกปุยของ หมีได้ 

แต่ในเวลาไม่นาน พวกผึ้งก็คิดหาหนทางใหม่ด้วยการพร้อมใจกันบินเข้าไปต่อยตรงบริเวณ หน้าและตา
ของหมี เมื่อหมีได้รับความเจ็บปวดไม่สามารถทนอยู่ได้จึงวิ่งหนีเข้าป่าไป 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  ผู้ท าร้ายผู้อ่ืนย่อมได้รับการลงโทษและความสามัคคีย่อมน ามาซึ่งความส าเร็จ  
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้ 

1. ความพอเพียง 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. กตัญญู 
4. ความรับผิดชอบ 
5. อุดมการณ์ คุณธรรม  
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ใบความรู้ 

ต านาน บานบางระจัน 

ในปี พ.ศ.2308 พม่าได้ส่งกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อยกทัพถึงเมืองวิเศษชัยชาญ มืคนไทย กลุ่มหนึ่ง
ได้ช่วยกันต่อสู้กับทัพพม่า ฆ่าพม่าตายไป 20 คน แล้วหนีมาที่บ้านบางระจัน 

คนกลุ่มนี้ได้เข้าร่วมกับชาวบ้านบางระจัน ซึ่งรวมตัวกันได้ประมาณ 400 คน มีขุนสรรค์ พัน เรือง นาย
ทองเหม็น นายจันทร์หนวดเขี้ยว และนายทองแสงใหญ่ เป็นแกนน า นิมนต์พระอาจารย์ธรรม โชติ (วัดเขานาง
บวช) ท าการปลุกเสกคาถาอาคมให้หนังเหนียวมืก าลังใจสู้ศึกกับพม่า พม่ายก ทัพมาตี ถึง 7 ครั้ง ก็มือาจเอาชนะ
ชาวบ้านบางระจันได้ 

ทัพพม่าจึงยกก าลังมาเสริม โดยมีอาวุธส าคัญคือปีนใหญ่ ชาวบ้านบางระจันรับศึกไม่ไหวจึงส่ง นายเมือง 
นายอิน เดินทางไปกรุงศรีอยุธยา เพ่ือขอปีนใหญ่แต่ได้รับการปฏิเสธ ชาวบ้านจึงรวบรวม ทรัพย์สินที่มีท้ังหมด ท า
การหล่อปีนใหญ่ใช้เองแต่ก็ร้าวใช้การไม่ได้ 

ยามนั้นพม่าได้แต่งตั้งนายกองคนใหม่นามว่า ลุกี้ เข้าตีบ้านบางระจัน ทัพลุกี้ครั้งนี้มีกองปีน ใหญ่มาด้วย 
ชาวบ้านบางระจันเอาปีนใหญ่เข้าสู้ ทั้ง ๆ ที่ร้าวอย่างไม่มีทางเลือก โดยทุกคนต่างรู้ชะตา กรรมว่านึ่คงเป็นครั้ง
สุดท้ายของบ้านบางระจันแล้ว แต่ทุกคนก็สู้จนตัวตายไม่เสียดายชีวิต 

ซาวบ้านบางระจัน 

มีเหล่าไทย ที่เป็นไท ในไพศาล 
เรื่องเล่าขาน ต านาน บางระจัน 

ไม่อดส สละชีพ เพื่อลกหลาน 
ประพันธโดย : ธรรมรั?  

ประวตัิศาสตร ์จารกึ บนัทกึไว ้
จารกึช่ือ เลือดเนือ้ ตา้นภยัพาล 

แผ่นตินนึ ่กเกิด กตอังล ั
โดยไม่รู ้ความตาย จะแผว้พาน ถึง
ลกูหลาน เลือดเนือ้ ณ วนันี ้รห์รีอไม ่
อย่ได ้เพราะใครกนั 
ฤาลืมแลว้ วีรกรรม ท่ีท าไว ้บางระจนั 
เป็นเพียงหนึ่ง ท่ีทกุขท์น 

ถกูสงัหาร สิน้แลว้ บางระจนั ผูย้งัมี ลม
หายใจ อย่างสขุสนัต ์ควรยดึมั่น 
บางระจนั เป็นบทเรียน ฤาลืมได ้การ
สญูเสีย ทกุแห่งหน ไทยทกุคน ควร
ตระหนกั จกัเขา้ใจ 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี)ช้ันประถมสีกษาปีที ่4  
หน่วยที่ 4 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 15 ความเป็นสุภาพบุรุษ กุลสตรี เวลา 1 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
          ส.2.1 ป.4/4  อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น 

2. กิจกรรมของโรงเรียน 
          2.1  กิจกรรมหน้าเสาธง  (กิจกรรมก่อนเข้าเรียน)  เช่น  ความเป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรี   
          2.2  กิจกรรมกลางวันได้แก่  มารยาทในการรับประทานอาหารสุภาพเรียบร้อย   มีมารยาทที่ดี 

3.3  กิจกรรมตอนเย็น  ได้แก่  การไหว้  การท าความเคารพบิดา  มารดา   

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1 ลูกเสือสามารถบอกความหมายของค าว่าสุภาพบุรุษและกุลสตรีได้ 
3.2 ลูกเสือสามารถบอกคุณค่าของการปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรีได้ 
4.3 ลูกเสือสามารถปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรีได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 การที่ลูกเสือมีความเข้าใจความหมายและเห็นคุณค าของการปฏิบัติตัวให้เป็นสุภาพบุรุษและ กุลสตรี  

จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของลูกเสือต่อคนทั่วไปและส่งเสริมบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุข 
 4.2 วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทยที่แตกต่างกัน  เช่น  การแต่งกาย  ภาษา  อาหาร 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เกม 
5.3 ใบความรู้ 
5.4 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

6 กิจกรรม 
6.1 พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) หมู่ลูกเสือวาดโครงร่างภาพคนในกระดาษปรู๊ฟ ครึ่งด้านซ้ายแต่งให้เป็นหญิง และครึ่ง ด้านขวา
แต่งให้เป็นชาย จากนั้นช่วยกันเขียนคุณสมบัติของกุลสตรีและสุภาพบุรุษ ตามความคิดของหมู่ 
ลงที่ด้านข้างของภาพแต่ละด้าน ให้โต้มากที่สุด 
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2) ผู้ก ากับลูกเสือเดินดูตามหมู่ เมื่อทุกหมู่ท าเสร็จ ให้ช่วยกันคิดและเลือกเฉพาะ คุณสมบัติที่
จ าเป็นจริงๆ เพศละ 5ข้อ 

3) ผู้ก ากับลูกเสือเดินดูตามหมู่ เมื่อทุกหมู่ท าเสร็จ ขอให้ช่วยกันตัดเหลือคุณสมบัติ ที่ส าคัญที่สุด
เพียง 3 ข้อ พร้อมบอกเหตุผล และส่งตัวแทนรายงานในกองลูกเสือ 

4) ลูกเสือรายงานทีละหมู่จนครบ 
5) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปคุณสมบัติที่ส าคัญของสุภาพบุรุษและกุลสตรี 
และเพ่ิมเติมว่าในคุณสมบัติที่ควรมีทั้งหมด เมื่อพิจารณาแล้วก็ยังมีคุณสมบัติบางประการ ที่ส าคัญ
และจ าเป็นกว่าคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
6) ผู้ก ากับลูกเสืออธิบายวัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ ของไทยที่แตกต่างกัน  เช่น  การแต่งกาย  ภาษา  
อาหาร 

6.4 ผู้ก ากับลูกเสือชวนคิดว่า ลูกเสือได้ข้อคิดอะไรบ้าง และจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างไร 
6.5 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.6 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7 การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

8 องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของการเป็นสุภาพบุรุษ และกุลสตรี 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 15 

เกิยรติคักดิ์ลูกเสือ 

ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้'คักดิ้ลูกผู้ชาย ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ลายซิลูกเสือไทย รักเกียรติ รัก
วินัย แข็งแรงและอดทน เราจะบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน แม้ล าบากตรากดร่า 
ก็ต้องท าให้ส าเร็จ ท า ท า ท า ข้าสัญญาว่าจะท า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” รักชาติให้มั่นไว้
ดังนามอันเกรียงไกร พระมงกุฎทรงประทาน 

เกม 
เกมไหวพริบ 

แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมๆ ละเท่าๆ ยัน ผู้เล่นทั้งสองทีมเข้าแถวเป็นวงกลม แล้วจะยืนหรือนั่งก็ ไต้ ผู้เล่น
แต่ละคนของแต่ละทีมจะมีเบอร์ของตัวเอง ดังนั้นผู้เล่นทั้งสองทีมจะมีเบอร์เหมือนยันน าลูก วอลเลย์บอลวางไว้
ตรงกลางวงกลม การเล่นก็โดยให้ผู้น าเรียกหมายเลขหนึ่งขึ้นมา ผู้เล่นที่มีหมายเลข ประจ าตัวของแต่ละทีมรีบวิ่ง
มาแย่งลูกบอลตรงกลางสนาม เมื่อผู้!ดแย่งลูกบอลไต้จากจุดที่แย่ง ก็ให้ปา ลูกบอลไปยังผู้ที่แย่งลูกบอลไม่ไต้ ผู้เล่น
ที่จะถูกปาต้องหลบให้ดีอยู่ในวงกลม การตัดสิน 

1. ใช้เวลา 3 นาที 
2. ทีมใดแย่งลูกบอลไต้มากครั้งที่สุดเป็นฝ่ายชนะ อุปกรณ์ ลูกวอลเลย์บอล 1 ลูก  

เพลง 
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เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
สองคนเพ่ือนตาย 

ในอดีตที่ผ่านมา มีกาฝูงหนึ่งบินมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาพบกับกาของจังหวัด เพชรบุรี กา
เพชรบุรีก็ถามว่า “จะรีบไปไหน ๆ” กาจากประจวบคีรีขันธ์ ก็ตอบว่า “จะไปหากินที่ กรุงเทพฯ” 

กาเพชรบุรีก็ให้กาประจวบคีรีขันธ์ทดสอบวิทยายุทธ์โดยให้บินไปขโมยปลาสดของแม่ค้าคน หนึ่งที่ก าลัง
พายเรือมาขายปลา ที่แม่น ้าเมืองเพชร กาประจวบคีรีขันธ์บินโผลงไปจะจิกเอาปลาสด แม่ค้ารู้ทัน เรื่อไม้พายดีกา 
ช่วงจังหวะนั้น กาเมืองเพชรบุรีไดีโอกาสจึงโฉบเข้าไปทางด้านหลังของ แม่ค้าขณะเผลอ แล้วกาท้ังสองตัวก็บินไป
เกาะต้นไม้เดียวกัน กาเมืองเพชรบุรีก็ถามว่า “เป็นไงเล่า ขโมยปลายังท าไม่ได้ แล้วไปอยู่กรุงเทพฯ จะไหวเหรอ 
ผู้คนกรุงเทพฯ ล้วนแต่หูไว ตาไว ไปหากินไม่ รอดหรอก 

กาประจวบคีรีขันธ์ไตร่ตรองดูแล้วก็เห็นด้วยกับค าพูดของกาเมืองเพชรบุรี จึงขออยู่เป็นเพ่ือน กันที่เมือง
เพชรบุรีตั้งแต่นั้นมา กาทั้งสองจึงอยู่หากินด้วยกันที่เมืองเพชรด้วยความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความจริงใจเป็นบ่อเกิดแห่งมิตรภาพที่ดี การจะเป็นเพ่ือนที่ดีต่อกัน ต้องมี ความจริงใจ หวังดี
ต่อกันเป็นที่ยึดมั่น 

ประเด็นการวิเคราะห้คุณธรรมที่ได้ 
1. ซื่อสัตย์ สุจริต 
2. ความรับผิดชอบ 
3. กตัญณู 
4. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบความรู้ 
ความเป็นสุภาพบุรุษและกุลสตรี 

สุภาพบุรุษนั้นหาใช่ ........ บุคคลที่แต่งตัวดี...พูดจาไพเราะ...เก่งกาจด้านการเรียน...ร ่ารวยเงิน 
ทองไม่หากแต่เป็นบุคคลที่เป็นคนดีของสังคมและ สามารถท าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และเป็นคน ที่
สามารถท าให้ผู้อ่ืนมีความสุขได้ 

สุภาพบุรุษนั้นจริงใจ และสุภาพ มีนั้าใจ และรู้ว่าสิ่งไหนควรท า และไม่ควรท า มีความ รับผิดชอบ มีผู้
ยกตัวอย่างพฤติกรรมความเป็นสุภาพบุรุษไว้หลายประการ เช่น 

- สุภาพบุรุษไม่ตะโกนโห่เรียกผู้หญิง 
- สุภาพบุรุษไม่หยิบยืมเงินทองจากเพ่ือน ยกเว้นในสถานการณ์ที่จ าเป็นคับขันจริงๆ และเมื่อ ยืม

มาแล้วจะต้องรีบใช้คืนทันทีท่ีเป็นไปได้ 
- สุภาพบุรุษไม่โอ้อวดความร ่ารวยในทรัพย์สินเงินทองและสิ่งของเครื่องใช้ 
- สุภาพบุรุษไม่มีพฤติกรรมต่อหน้าอย่างสับหลังอย่างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 
- สุภาพบุรุษเคารพสิทธิของผู้อื่นและต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเช่นเดียวกัน 
- สุภาพบุรุษคือผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนล าแข้งของตัวเองเป็นด้น 

กุลสตรีตามความหมายในปัจจุบันคือ ผู้ที่ขวนขวายหาความรู้ให้กับตัวเองในทุกวิถีทางที่เป็นไป ได้
นับตั้งแต่การศึกษาจนถึงเรียนรู้มารยาทสังคมทั่วไปจึงส่งผลให้มีกริยามารยาทงดงามและประสบ ความส าเร็จกุล
สตรีรู้ดีว่าความสวยงามและมั่งทั่งสามารถจะหายไปได้ในพริบตาแต่นิสัยใจคอจะเป็น เกณฑ์วัดและตัดสินเธอใน
ฐานะคนคนหนึ่งความสุภาพอ่อนโยนเป็นการแสดงความนับถืออย่างสูงที่เธอมี ต่อตัวเองและผู้อ่ืนและถ้อยค าชื่น
ชมยกย่องและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนอย่างจริงใจจะสะท้อนให้เห็นค่านิยม ในทางที่ดีงามของเธอ การเป็นกุลสตรีคือ
ศิลปะไม่ใช่ชาติก าเนิดคือสิ่งเรียนรู้จากได้จากความใส่ใจและ การ'หมั่น,ผิกฝนตนเองอย่างสม ่าเสมอ 
ลักษณะของวัฒนธรรมไทย  (ส.2.1 ป.4/4) 
    ความหมายของวัฒนธรรมมีหลายอย่าง  เช่น  หมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  สิ่งที่ดีงาม  สิ่งที่ได้รับการ
ปรุงแต่งให้ดีแล้ว  หรือสิ่งที่ได้รับการยอมรับและยกย่องมาเป็นเวลานานแล้ว  เช่น  ค่านิยม  ความ
คิดเห็น  วิทยาการต่าง ๆ เป็นต้น 
     วัฒนธรรมไทยในแต่ละท้องถิ่น  จะมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ และยังมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ทั้งนี้เป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองการ
ปกครอง  และการด าเนินชีวิตของคนไทยอยู่ตลอดเวลา 
     ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่สืบสานต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน  มีวัฒนธรรมหลักท่ีถือ
ว่า  เป็นวัฒนธรรมประจ าชาติไทย  และแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย  ได้แก่ 
      1.ศาสนา  คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา  แต่ก็มิได้กีดกันผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืนแต่อย่างใด 
      2.ภาษา  คนไทยมีภาษาและตัวอักษรไทย ซึ่งพ่อขุนรามค าแหงได้ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยสุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 1826 
     3.  ประเพณีไทย  เป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  และได้สืบ
ทอดกันมาจนถึงลูกหลาน  ที่เรียกกันว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเอง  เช่น  การไหว้  การเซ่นไหว้บรรพ
บุรุษ  เป็นต้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมสีกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 4 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 16 การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ เวลา 1 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
          ท.3.1 ป.4/3  พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
          2.1  กิจกรรมหน้าเสาธง  (กิจกรรมก่อนเข้าเรียน)  ได้แก่  การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ  
          2.2  กิจกรรมกลางวัน-ตอนเย็น  ได้แก่  การพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถสื่อสารเพ่ือบอกความต้องการได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 วิธีการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ 
4.2 การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ  

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เกม 
5.3 ใบงาน 
5.4 ใบความรู้ 
5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 
6 กิจกรรม 

6.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
6.2 เพลง หรือเกม 
6.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือแจกใบความรู้ บรรยายขั้นตอนทักษะการสื่อสารเพ่ือบอกความต้องการ พร้อม
ยกตัวอย่าง 

2) หมู่ลูกเสือร่วมกันฝึกทักษะการสื่อสารเพ่ือบอกความต้องการตามใบกิจกรรม 
3) รวมกอง สุ่มให้หมู่ลูกเสือรายงานทีละสถานการณ์ และให้หมู่อ่ืนที่ไต้สถานการณ์ เดียวกันช่วย

เพ่ิมเติม ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือหมู่อ่ืนร่วมกันประเมินความถูกต้อง จนครบทั้ง 3 สถานการณ์ 
6.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6.5 พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 
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7 การประเมินผล 
7.1 สังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 
7.2 สังเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

8 องค์ประกอบทักษะธีวิตส าคัญทีเ่กิดจากกิจกรรม 
การสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสาร  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 16 

เด็กกางร่ม 
เกม 

เกมรถไฟด่วน 
แบ่งลูกเสือเป็นหมู่ ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนเรียงหนึ่ง มือทั้งสองแตะบ่าลูกเสือคนข้างหน้า เริ่ม เล่น ให้ทุก

คนวิ่งไปข้างหน้าในลักษณะแถวตอนเรียงหนึ่ง โดยมือต้องไม่หลุดจากบ่าคนข้างหน้า วิ่งไป จนคนสุดท้ายผ่านเส้นชัย 
การตัดสิน หมู่ใดผ่านเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
คางคกกับสุนัขจิ้งจอก 

คางคกคุยอวดสุนัขจิ้งจอกว่า "เจ้ารู้ไหมว่าข้าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไต้ข้าเป็นหมอ เทวดา มืยา
วิเศษมากมายหลายขนานเจ้าเชื่อข้าเถอะนะ" 

สุนัขจิ้งจอกไต้ฟังก็หัวเราะเยาะแล้วว่า "ข้าก็อยากจะเชื่อเจ้าหรอกนะถ้าเจ้ารักษาผิวหนัง ตะบ่มตะบ่า ของ
เจ้าให้หายดีไต้เสียก่อน " 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้อ่ืนย่อมเชื่อถือผลงานมากกว่าค าโอ้อวด 

ประเด็นการวิเคราะห้คุณธรรมที่ได้ 
1. ซื่อสัตย์สุจริต 
2. ความรับผิดชอบ 
3. อุดมการณ์ คุณธรรม  

เพลง 
ฝน ฝน ฝน เดก็สองคนกางรม่หนึ่งคนั รม่

หนึ่งคนั กางกนัสองคน ฝนตกแรงไมห่วั่น ฝนตก
แรงไมห่วั่น ฝน ฝน ฝน เดก็สี่คนกางรม่หนึ่งคนั 
รม่หนึ่งคนั กางกนัสี่คน เอา!!.. 

ฝนตกแรงไมห่วั่น ฝนตกแรงไมห่วั่น ฝน ฝน 
ฝน เดก็สามคนกางรม่หนึ่งคนั รม่หนึ่งคนั 
กางกนัสามคน ฝนตกแรงไมห่วั่น ฝนตกแรง
ไมห่วั่น 
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ใบงาน 

ให้ลูกเสือแต่ละหมู่ ร่วมกันคิดประโยคสื่อสารเพ่ือบอกความต้องการ ในสถานการณ์ที่ ก าหนดให้ ตาม
ขั้นตอนการสื่อสารเพ่ือบอกความต้องการ 4 ขั้นตอน เขียนประโยคค าพูดลงในตาราง ต้านล่าง และส่งตัวแทนรา 
ยงานในกองลูกเสือ สถานการณ์ 

หมู่ที่ 1 และ 4 ต้องการให้เพื่อนในหมู่ช่วยขนเต็นทใปเก็บ 
หมู่ที่ 2 และ 5 ต้องการให้เพื่อนในหมู่มาประชุมเพ่ือวางแผนจัดนิทรรศการในตอนบ่าย หมู่ที่ 3 และ 6 
ต้องการให้เพื่อนในกองลูกเสือร่วมกันบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยนาท่วมที่ 

ภาคใต้ 

สถานการณ์ 

 

ขั้นตอน  ตัวอย่างค าพูด 
1. บอกความรู้สึก อาจมีหรือไม่มีเหตุผลประกอบ ขั้นกับ
สถานการณ์ 

1.  

2. บอกความต้องการอย่างตรงไปตรงมา 2.  

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรติคู่สนทนา 3.  

4. ขอบคุณหรือแสดงความชื่นชมเม่ืออีกฝ่าย ยอมรับ 4.  
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ช้ันประถมสีกษาปีที ่4 

 

ใบความรู้ 
การสื่อสารเพื่อบอกความต้องการ 

หลักการสื่อสารทางบวก 
1. ควบคุมอารมณ์ให้สงบขณะสื่อสาร เพราะการสื่อสารขณะก าลังอารมณ์ไม่ดี เช่น โกรธ อาจจะใช้ค าพูด

และท่าทางที่ไม่เหมาะสมได้ 
2. ต้องรู้ควรพูดเวลาใด และสถานที่ใดท่ีควรพูด โดยคู่สนทนามีความพร้อมที่จะฟัง 
3. เป็นการสื่อสารที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อคู่สนทนา เช่น ท่าให้เขาเกิดความภูมิใจ, ให้ ความส าคัญ , ให้

เกียรติเป็นด้น ฯลฯ 
ขั้นตอนการสื่อสารเพ่ือบอกความต้องการ 
ตัวอย่างสถานการณ์ : ต้องการยืมสมุดจดการบ้านของเพื่อน 

พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู  (ท.3.1 ป.4/3)   
         การพูดแสดงความคิดเห็น คือ การพูดแสดงความรู้สึก ความเห็นของตนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง จากการอ่าน การดู การฟัง เป็นการพูดที่ผู้พูดต้องพูดอย่างมีเหตุมีผล 
        ข้อควรปฏิบัติในการพูดแสดงความคิดเห็น 
            - ฟัง อ่าน หรือดูเรื่องที่ต้องพูดแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจ 
            - ท าความเข้าใจกับเนื้อเรื่อง 
           - หาข้อมูลเพิ่มเติม 
           - ใช้ความคิดพิจารณาหาเหตุผลเพ่ือประกอบการแสดงความคิดเห็น 
           - มีความยุติธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
           - ไม่น าอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบส่วนตัวมาเก่ียวข้อง 
           - พูดอย่างมีมารยาทใช้ค าที่สุภาพ 
           - เรียงล าดับเรื่องท่ีจะพูดให้ดีไม่เกิดการสับสน 
           - ไม่พูดให้เกิดความขัดแย้งกัน 
           - พูดให้ตรงประเด็น

ขั้นตอน ตัวอย่างค าพูด 
1. บอกความร้สึก อาจมีหรือไม่มีเหตผลประกอบ 1. ดีใจจัง ไต้เจอเธอพอดี 
X ไโ ,  
ขันกบสถานการณ  
2. บอกความต้องการอย่างตรงไปตรงมา 2. อยากขอยืมสมุดจดการบ้านเธอหน่อย 

3. ถามความเห็น เป็นการให้เกียรติคู่สนทนา 3. ไดีไหมจ๊ะ 

4. ขอบคุณหรือแสดงความชื่นชมเม่ืออีกฝ่าย 4. ขอบคุณมากนะ 
ยอมรับ  
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี) ชั้นประถมสีกษาปีท่ี 4 
หน่วยที่ 4 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 17 สิ่งประดิษฐ์จากขยะ เวลา 2 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
          ง.1.1 ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
          2.1  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ได้แก่  การประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถอธิบายความส าคัญของการลดปริมาณขยะ และร่วมกันท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุเหลือใช้ประเภทขยะ 
4.2 การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน 

5. สื่อการเรียนรู้ 
5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เกม 
5.3 เศษวัสดุ วัสดุเหลือใช้ วัสดุขยะ อุปกรณ์การตัดและการประดิษฐ์ 
5.4 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 
6. กิจกรรม 

 5.1 พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
       5.2 เพลง หรือเกม 
 5.3 กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) ผู้ก ากับลูกเสือกล่าวถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่าเป็นคุณธรรมใน
การท างาน 

2) มอบหมายให้ลูกเสือรวบรวมกล่องนม / ถุงนม / หรือขวดน ้าพลาสติกท่ีไม่ใช้แล้วมา ประดิษฐ์
เป็นของใช้ 

3) ผู้ก ากับลูกเสือน าตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์จากกล่องนม ถุงนมหรือขวดน ้าพลาสติก เช่น เสื่อรองนั่ง 
กระเป๋าถือ ตะกร้าใส่ของ ฯลฯ ให้ลูกเสือเสือกประดิษฐ์ตามวัสดุที่ลูกเสือมีอยู่ 

4) ลูกเสือแต่ละหมู่ เสือกประดิษฐ์สิ่งของตามแบบตัวอย่างที่หมู่สนใจ หลังท าเสร็จให้ ส่งตัวแทน
น าเสนอในกองลูกเสือพร้อมบอกประโยชน์เช้สอย ผู้ก ากับลูกเสือช่วยให้ ค าแนะน า เช่นเรื่องการ
ใช้ของมีคมเทคนิคการตัดต่อหรือการเย็บ 
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5) ลูกเสือน าสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละหมู่มาน าเสนอ 
5.4 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5.5 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

7. การประเมินผล 
 สังเกตความร่วมมือ ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาในการปฏิบ ตกิจกรรม 
 สังเกตกระบวนการคิดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์ 
  

8. องค์ประกอบทักษะชัวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม 
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญของการลดปริมาณขยะและความ รับผิดชอบ

ต่อสังคม 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 17 

เพลง 
เศษกระดาษ 

ใครละเลยโยนเจ้าทิ้งไว้ คนทิ้งละก็
ช่างใจร้าย ถ้าแม้นเราเจอะจะช่วย
บอกให้ ฉันจะบอกใ'ห่รีไซเคิลก็ดี 

เกม 
เกมลูกเสือลอดถ ้า 

ให้ลูกเสือเข้าแถวตอนเป็นหมู่ๆ ไปยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร และยืนแยกขา พอให้สัญญาณ เริ่มเล่น ให้
คนหลังสุดคลานลอดขาคนหน้า และคนที่ 2 - 3 ฯลฯ คลานลอดขาตามไปเลยทีเดียว ไม่ ต้องคอยให้คนหลังไปยืน
หน้าคนหน้าสุด และให้ลอดตามไปเรื่อยๆ จนครบ 3 รอบ การตัดสิน หมู่ใดเสร็จก่อนและนั่งลง หมู่นั่นเป็นผู้ชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
คนข้ีเหนียวกับทองค า 

ชายคนหนึ่งเป็นคนข้ีเหนียวมาก เขามักจะแอบเอาสมบัติผิงดินไว้รอบๆ บ้านไม่ยอมน ามาใช่ จ่ายให้เกิด
ประโยชน์ ต่อมาเขากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยถ้าผิงเงินทองไว้หลายแห่ง เขาจึงขายสมบัติ ทั้งหมดแล้วซื้อเป็นทองค าแท่ง
หนึ่งมาผิงไว้ที่หลังบ้านแล้วมั่นไปดูทุกวัน คนใช่ผู้หนึ่งสงสัยจึงแอบตาม ไปดูที่หลังบ้านแล้วก็ขุดเอาทองแท่งไปเสีย 

วันต่อมาชายขี้เหนียวมาพบหลุมที่ว่างเปล่าก็เสียใจ ร้องห่มร้องไห่ไปบอกเพ่ือนบ้านคนหนึ่ง เพื่อนบ้านจึง
แนะน าแบบประชดประชันว่า 

"ท่านก็เอาก้อนอิฐใส่ในหลุมแล้วคิดว่าเป็นทองค าสิ เพราะถึงอย่างไรท่านก็ไม่เอาออกมาใช้อยู่ 
แล้ว" เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ของมีค า ถ้าไม่น ามาท าให้เกิดประโยชน์ก็ย่อมเป็นของไร้ค า 
 
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้ 

1. ความพอเพียง 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. ความรับผิดชอบ 
4. กตญัญู 
5. อุดมการณ์ คุณธรรม

เศษกระดาษเจา้เอย๋ คนทิง้
ก็ช่างใจรา้ย คนใดทิง้ผง
เลอะเทอะ เอากลบัไปใช่
ใหมท่นัใด 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี)ช้ันประถมสีกษาปีที่ 4 
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 18 การใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือก เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
          พ.3.1 ป.4/1  ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้  ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนไหว และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
          2.1  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ได้แก่  การใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือก 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถผูกเง่ือนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกันและเชือกท่ีมีขนาดต่างกันได้ถูกต้อง 
3.2 ลูกเสือใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือกในชีวิตประจ าวันได้ 

4. เนื้อหา 
4.1 การผูกเงื่อนและใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือกท่ีใช้เชือกขนาดเดียวกัน (เงื่อนพิรอด เงื่อนประมง เงื่อน

ผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก) และเชือกท่ีมีขนาดต่างกันได้ (เงื่อนขัดสมาธิชั้นเดียว และ 2 ชั้น) 
4.2 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับท่ี  เช่น กระโดดหมุนตัว  กระโดดเหยียดตัว 

แบบเคลื่อนที่ เช่น ซิกแซ็ก วิ่งแบบทิศทาง ควบม้า และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น บอล  เชือก 
 

4 สื่อการเรียนรู้ 
4.1 แผนภูมิเพลง 
4.2 เกม 
4.3 ใบความรู้ 
4.4 เชือกขนาดเดียวกัน และเชือกที่มีขนาดต่างกัน 
4.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 
5 กิจกรรม 

5.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
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3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(1) ผู้ก ากับลูกเสือชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการผูกเชือกโดยลูกเสือ จะเรียนเรื่อง

การผูกเงื่อน 2 ประเภทคือการผูกเง่ือนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกัน และการผูกเงื่อนโดยใช้
เชือกท่ีมีขนาดต่างกัน วิธีการเรียนจะเรียนเป็นฐาน 3 ฐาน แต่ละฐาน ลูกเสือจะได้เรียนรู้
การผูกเงื่อน 1 ชนิด และการใช้ประโยชน์ของเงื่อน ชนิดนั้น ๆ 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเรียนจากระบบฐาน ด้งนี้ 
ฐานที่ 1 เงื่อนพิรอดและการใช้ประโยชน์ 
ฐานที่ 2 เงื่อนประมงและการใช้ประโยชน์ 
ฐานที่ 3 เงื่อนผูกร่นและการใช้ประโยชน์ 

(3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปบทเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ ฝึกฝนการผูก
เงื่อนในเวลาว่าง 

4) ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่  เช่น กระโดดหมุน
ตัว  กระโดดเหยียดตัว แบบเคลื่อนที่ เช่น ซิกแซ็ก วิ่งแบบทิศทาง ควบม้า และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ  เช่น บอล  เชือก 
5) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
6) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

5.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปิดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือให้ลูกเสือเรียนจากระบบฐาน ดังนี้ ฐาน
ที่ 1 เงื่อนผูกคนลากและการใช้ประโยชน์ 
ฐานที่ 2 เงื่อนชัดสมาธิชั้นเดียวและการใช้ประโยชน์ ฐานที่ 
3 เงื่อนชัดสมาธิ 2 ชั้นและการใช้ประโยชน์ 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปบทเรียน พร้อมทั้งมอบหมายให้ลูกเสือ ป็กฝนการ
ผูกเงื่อนในเวลาว่าง 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
5) พิธีปีดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

6 การประเมินผล 
ตรวจสอบความถูกต้องของการผูกเง่ือนเชือก และสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเงื่อนไป ใช้

ประโยชน์ 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 18 

เพลง 

 
เกม 

เกมครอบครัวสัตว์ อุปกรณ์ กระดาษเขียนชื่อสัตว์ ให้ครบ
จ านวนผู้เล่น 

น ากระดาษเขียนชื่อสัตว์เป็นครอบครัว เช่น ครอบครัวที่ 1 เป็นครอบครัวเสือ เขียนพ่อเสือ แม่ เสือ ลูก
ชายเสือ ลูกสาวเสือ ให้เขียนครอบครัวสัตว์จนครบจ านวนผู้เล่น แล้วน ากระดาษมาคละกันให้ผู้ เล่นแต่ละคนจับ 
เมื่อผู้เล่นแต่ละคนจับได้อะไรห้ามบอกผู้เล่นคนอ่ืนๆ 

ผู้ก ากับให้สัญญาณเล่น ให้ผู้เล่นทุกคนออกเสียงสัตว์ตามที่ตนเองจับฉลากได้ เพ่ือหา ครอบครัวตัวเอง 
ครอบครัวที่รวมกันได้ครบ ให้รวมกลุ่มกันแล้วนั่งลง 

การตัดสิน ครอบครัวที่นั่งได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็นทีมชนะ 
 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
ราชสีห์กับรัว 4 ตัว 

กาลครั้งหนึ่งมีวัวอยู่ 4 ตัว และเวลาออกหากินหญ้าในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ วัวทั้ง 4 จะไม่จาก กันไป
ไหนตามล าพังเลย ไม่ว่าจะเป็นยามออกหาอาหาร หรือกระท้ังยามหลับนอน ราชสืห้1ตัวหนึ่ง เห็นวัวทั้งสี่เข้า ก็คิด
ที่จะล่ากินเป็นอาหาร แต่มันรู้ดีว่าถ้าวัวทั้งหมดอยู่รวมกันเช่นนี้ มันก็ไม่อาจเข้าจู่ โจมได้ราชสีห์เจ้าเล่ห์จึงคิด
อุบายให้วัวทั้งสี่แตกความสามัคคีกัน มันพยายามเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้วัว แต่ละตัวฟัง เพ่ือก่อความระแวงสงสัย
ซึ่งกันและกัน ในที่สุดแผนการของมันก็ประสบผลส าเร็จ วัวทั้งสี่ ต่างมีแต่ความอิจฉาริษยา และระแวงกันอยู่
ตลอดเวลา ในไม่ข้า มันก็แตกกลุ่ม แยกกันออกหา อาหารตามล าพัง ท าให้ราชสืห้สามารถฆ่าวัวแต่ละตัวเป็น
อาหารได้อย่างง่ายดาย 

 
 
 
 
 
 

เชือกขนาดเท่ากนั 
สองเส้นไม่เทา่กันตลอด บ่วงสายธนู 
กระหวัดไม้ ใช้เชือกเส้นยาว 

ต่อกันด้วยเงื่อนพิรอด สมาธิสอด
ลอดเป็นเส้นยาว อาจช่วยกู้ชีวิตยืน
ยาว ลากอ้าว ๆไม่ขาดหลุดเลย 
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เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สามัคคีคือพลัง 

เย็นวันหนึ่ง เกิดพายุใหญ่พัดกระหน ่าจนด้นอ้อนั้นพากันเอนลู่ไปตามกระแสลม ด้นโอ๊กใหญ่ เห็น
เช่นนั้นจึงถามด้นอ้อว่า “ไฉนเจ้าจึงไม่ยืนนึ่งด้านแรงลมเล่า” ด้นอ้อตอบอย่างถ่อมตนว่า “ข้านั้น เป็นต้นไม้
เล็กๆไม่มีแรงก าลังมากเช่นท่าน ลมพัดไปทางไหนจึงต้องเอนไปทางนั้น” 

ด้นโอ๊กได้ฟังก็หัวเราะด้งลั่นอย่างภาคภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของตนคืนนั้นพายุยังคงโหม กระหน ่ารุนแรง 
ด้นโอ๊กท่ีด้านแรงลมไม่ไหวจึงหักโค่นลง เหลือแต่ด้นอ้อที่ยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อพายุ สงบลง ด้นอ้อก็กลับยืนตรงได้
อีกครั้ง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักโอนอ่อน ย่อมหยัดยืนอยู่ได้นานกว่าความแข็งกระด้าง  
ประเด็นการวิเคราะห์คุณธรรมที่ได้ 

1. ความพอเพียง 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3. ความรับผิดชอบ 
4. กตัญญู 
5. อุดมการณ์ คุณธรรม
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ใบความรู้ 

1. การผูกเงื่อนโดยใช้เชือกขนาดเดียวกันและต่างขนาดกัน ประเภทของ
เงื่อนเชือก แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้3 กลุ่ม คือ 

1. ประเภทต่อเชือกเช้าด้วยกัน เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อเชือกให้ยาวขึ้นผูกได้ 2 แบบได้แก่ การ ต่อเชือก
ขนาดเดียวกัน เช่นเงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนประมง การต่อเชือกต่างขนาดกัน เช่น เงื่อน ขัดสมาธิ 

2. ประเภทท าเป็นบ่วง เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับคล้องหรือสวมกับหลักเช่นเงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนผูกคน
ลาก เงื่อนเก้าอ้ี รอกเชือก 

3. ประเภทผูกกับวัตถุ เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับผูกให้แน่น ใช้รั้งให้ตึงหรือดึงให้แน่น เช่น เงื่อนผูกซุง 
เงื่อนบุกเบิก เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนผูกถัง เงื่อนกระหวัดไม้ เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนขันชะเนาะ เงื่อนผูกประกบ เงื่อนผูก
กากบาท เงื่อนผูกทแยง 

2. ประโยชน์และวิธีการผูกเงื่อน 
เงื่อนพิรอด ประโยชน์ 

1. ใช้ต่อเชือกขนาดเท่าถัน เหนียวเท่าถัน 
2. ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวถัน เพ่ือผูกมัดห่อสิ่งของและวัตถุต่างๆ 
3. ใช้ประโยชน์ในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น ผูกชายผ้าพันแผล ผูกชายผ้า 
4. ผูกเชือกรองเท้า ผูกโบ 

วิธีผูก 
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เงื่อนประมง (เงื่อนหัวล้านชนกัน) 
ประโยชน์ 1. ใช้ในการต่อเชือกท่ีมืขนาดเดียวกัน 

2. ใช้1ต่อเชือกท่ีมีลักษณะลื่น หรือมีขนาดเล็ก เช่น ต่อสายเอ็นตกปลา 
3. ช่องกลางระหว่างปมนั้นใช้เชือกล็อคยึดสิ่งของ หรือใช้เป็นห่วงรูดก็ได้เช่นใช้ผูก คอขวดเพ่ือ

การถือหรือหิ้ว 
4. ใช้ต่อเชือกที่อยู่กันคนละจุด โยนเชือกให้กันและกัน แล้วผูกรูดปมเช้าต่อกัน 

วิธีผูก น าเชือก 2 เส้นมาวางขนานกัน เอาปลายที่จะผูกแต่ละเส้นพันทับซึ่งกันและกันเสร็จแล้ว 
ม้วนปลายเชือกกลับมาพันรอบตัวของมันเอง 1 รอบสอดปลายเชือกลอดห่วงดึงให้แน่นท าเหมือนกัน ทั้ง 2 เส้น
หลังจากนั้นดึงกกเชือกของทั้ง 2 เส้น ให้ปมที่เกิดนั้นวิ่งมาชนกันเช้าจะเกิดเงื่อนหัวล้านชน กัน 

เงื่อนผูกร่น 
ประโยชน์ ใช้ผูกร่นทบเชือกที่ช ารุดเล็กน้อยให้มีความแข็งแรงมากขึ้น โดยไม่ต้องตัดเชือกทิ้งแล้ว มาต่อใหม่ ใช้

ทบเชือกที่ยาวมากๆให้สั้นลง 
วิธีผูก น าเชือกส่วนที่ช ารุดหรือส่วนที่จะร่นนั้นมาวางไว้ตรงกลาง ทบเชือกทั้ง 2 ช้างให้เหมือนรูปตัว Z โดยให้

ส่วนที่จะท าการร่นนั้นอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 เส้นที่ทบ เสร็จแล้วให้น าปลายเชือกทั้ง 2 ช้าง ม้วนกลับให้เป็นห่วง
บิดให้ปลายเชือกอยู่ด้านในหรือท าลักษณะเดียวกันกับเงื่อนตะกรุดเบ็ดเสร็จแล้ว สวมเช้าไปที่คอพับเชือกที่
ต้องการร่นลักษณะหักคอเชือกท าเหมือนกันทั้ง 2 ช้าง สอดปลายเชือกลอด ผ่านช่องทบนี้ทั้ง 2 ช้าง แล้วดึงให้
แน่นจะเกิดเงื่อนร่นเชือก 
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เงื่อนผูกคนลาก 
ประโยชน์ เป็นเงื่อนท่ีผูกเป็นบ่วงแล้วไม่รูด ใช้ท าบ่วงคล้องไหล่เมื่อต้องการลากของหนัก ใช้ผูก ของในการลากใช้
ผูกลูกบันไดในการท าบันไดลิง วิธีผูก 1. ขดเชือกเป็นบ่วงให้ต้านขวาทับต้านซ้าย 

2. จับปลายเชือกต้านซ้ายอ้อมไปทางหลังบ่วง 
3. ดึงบ่วงตัวล่างลอดเช้าใต้เส้นเชือกแล้วดึงขึ้นมา จากนั้นจัดเงื่อนให้เรียบร้อย 

 

เงื่อนขัดสมาธิ เป็นเงื่อนที่มีประโยชนในการต่อเชือกที่มีขนาดต่างกัน หรือขนาดเท่ากัน โดยใช้เส้น ใหญ่ท าเป็น
บ่วงส่วนเส้นเล็กเป็นเส้นพันขัด ประโยชน์1. ใช้ต่อเชือกท่ีมีขนาดต่างกัน 

2. ใช้ผูกกับสิ่งที่มีลักษณะเป็นขอหรือเป็นหูอยู่แล้ว เช่น เชือกร้อยธงชาติ เป็นต้น 
3. ใช้ต่อเส้นด้าย เส้นไหมทอผ้า 

วิธีผูก 1. งอเชือกเสนใหญ่ให้เป็นบ่วง สอดปลายเชือกเสนเล็กเข้าไปในบ่วงที่ท าไว้โดยสอดจากด้านล่าง 
2. ม้วนปลายเชือกเส้นเล็กที่สอดลงอ้อมด้านหส้งของบ่วงที่ท าไว้ครั้งแรก 
3. จับปลายเชือกเส้นเล็กข้ึนไปลอดข้ดต้วเอง แล้วจัดเงื่อนให้แน่นและเรียบร้อยโดยการดึงตาม 

ทิศทางของลูกศร 

 เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น 
ประโยชน์     1. ใช้ต่อเชือก 2 เส้นที่มีลักษณะ 1) ขนาดแตกต่างกันมาก, 2)เชือกเปียกท้ัง 2 เส้น, 
                                                    3) เชือกอ่อนมากกับเชือกแข็งมาก,4)เชือกท่ีลื่นเช่นไนล่อน 

2. ใช้คล้องผูกสมอ 
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วิธีผูก 1. ผูกเชือกให้เป็นเงื่อนขัดสมาธิชั้นเดียวก่อน 
2. จับปลายเชือกเส้นเล็กท่ีลอดขัดตัวเอง อ้อมหลังบ่วงเชือกเส้นใหญ่อีก 1 รอบ แล้ววกกลับมา สอดขัด

กับตัวเชือกเส้นใหญ่เช่นเดิม 
3. ดึงตัวเชือกเส้นใหญ่ เพ่ือให้เงื่อนแน่น 

 
 
การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับท่ี 

1.การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับท่ี  เป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยไม่เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนย้ายไปที่อ่ืน เช่น การยืนยกแขนหรือขา บิดลาตัว  
สะบัดข้อมือ เป็นต้น   
 2.การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ เป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมที่ท าให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆ เช่นการนอนกลิ้ง การคลาน การเดิน การวิ่ง   
 3. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เป็นกิจกรรมทางกาย ที่ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะในการ
เคลื่อนไหวแบบ ผสมผสานและยังต้องมีทักษะการใช้อุปกรณ์ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้การ เคลื่อนไหวเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การขว้างลูกบอล การเตะฟุตบอล การโยนลูกบอล เป็นต้น 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ลูกเสือตรี)ช้ันประถมสีกษาปีที่ 4 
หน่วยที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง 
แผนการจัดกิจกรรมที่ 19 ทักษะการใช้เข็มทิศ เวลา 2 ชั่วโมง 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
          พ.3.1 ป.4/1  ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้  ทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนไหว และใช้
อุปกรณ์ประกอบ 
 
2. กิจกรรมของโรงเรียน 
          2.1  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ได้แก่  ทักษะการใช้เข็มทิศ 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ลูกเสือสามารถบอกประวัติ, ส่วนประกอบ, วิธีใช้, วิธีเก็บรักษา, และประโยชน์ของเข็มทิศ 
3.2 ลูกเสือสามารถหาทิศโดยการใช้เข็มทิศได้ 

 
4 เนื้อหา 

4.1 ประวัติ ส่วนประกอบ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ การหาทิศโดยใช้เข็มทิศ การ
ก าหนดมุมอา'ซิมุท เพ่ือบอกจุดพิกัด และการก าหนดจุดพิกัดเพ่ือบอกมุมอาซิมุท 

4.2 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับท่ี  เช่น กระโดดหมุนตัว  กระโดดเหยียดตัว 
แบบเคลื่อนที่ เช่น ซิกแซ็ก วิ่งแบบทิศทาง ควบม้า และแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ  เช่น บอล  เชือก 

 
5 สื่อการเรียนรู้ 

5.1 แผนภูมิเพลง 
5.2 เกม 
5.3 ใบความรู้ 
5.4 เข็มทิศแบบซิลวา แผนภูมิส่วนประกอบของเข็มทิศ 
5.5 เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

 
6 กิจกรรม 

6.1 กิจกรรมครั้งที่ 1 
1) พิธีเป็ดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือน าสนทนาเรื่องทิศและการหาทิศ ซึ่งมีได้หลายวิธี เช่น การสังเกต ดวง
อาทิตย์สังเกตดอกไม้บางชนิดที่บานรับแสงตะวัน และการใช้เข็มทิศซึ่ง สามารถใช่ได้ทุก
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สถานที่และเวลา ลูกเสือจึงควรเรียนรู้และใช่ประโยชน์จากเข็มทิศ 
(2) หมู่ลูกเสือร่วมกันศึกษาใบความรู้ เรื่องเข็มทิศ ในเรื่องต่อไปนี้ 

- ประวัติเข็มทิศชาติแรกท่ีผลิตเข็มทิศขึ้นใช้ 
- ความหมายและประโยชน์ของเข็มทิศ 
- การเก็บรักษาเข็มทิศ 
- วิธีใช้เข็มทิศ 

4) ผู้ก ากับลูกเสือเรียกรวมกอง แจกเข็มทิศแบบซิสวาให้ลูกเสือสองคนต่อ 1 เรือน ทบทวน 
เรื่องที่ศึกษาจากใบความรู้ และบรรยายประกอบการใช้แผนภูมิ ในเรื่องส่วนประกอบ 
ของเข็มทิศแบบซิลวา 

5) ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายนายหมู่เพ่ือทบทวนทักษะการใช้เข็มทิศและน ากลับไปสอน สมาชิก
ในคราวต่อไป 

4.4 ผู้ก ากับลูกเสือสาธิตการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับที่  เช่น กระโดดหมุน
ตัว  กระโดดเหยียดตัว แบบเคลื่อนที่ เช่น ซิกแซ็ก วิ่งแบบทิศทาง ควบม้า และแบบใช้อุปกรณ์
ประกอบ  เช่น บอล  เชือก 
4.5 ผู้ก ากับลูกเสือเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
4.6 พิธีปิดประชุมกอง (นัดหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชักธงลง เลิก) 

6.2 กิจกรรมครั้งที่ 2 
1) พิธีเปีดประชุมกอง (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ - การปฏิบัติการใช้เข็มทิศ 

(1) ผู้ก ากับลูกเสือมอบหมายให้นายหมู่ท าการสอนสมาชิกในหมู่ 3 เรื่อง ดังนี้ 
- การหาทิศเหนือ 
- การก าหนดมุมอาซิมุทเพ่ือหาจุดพิกัด 
- การหามุมอาซิมุทเม่ือก าหนดพิกัดให้ 

(2) ผู้ก ากับลูกเสือทบทวนความรู้โดยให้ลูกเสือเล่นเกม "หาทิศ" 
(3) ผู้ก ากับลูกเสือและลูกเสือร่วมกันสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 

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

7 การประเมินผล 
7.1 สอบถาม ความเช้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ วิธีใช้วิธีเก็บรักษา และประโยชน์ของเข็มทิศ 
7.2 ตรวจสอบ ความถูกต้องของทักษะการใช้เข็มทิศ 
7.3 สังเกต การมีส่วนร่วม และความตั้งใจในการเรียนรู้ในหมู่
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ภาคผนวกประกอบแผนการจัดกิจกรรมท่ี 19
 
 
 

 
ทิศทั้งแปด 

ทิศทั้งแปดทิศ อุดรตรง
ข้ามทักษิณ อีสานตรง
หรดี พายัพนั้นอยู่ทาง
ไหน

ขอให้คิดจ าไว้เคยชิน 
บูรพาประจิมจ าไว้ ท่อง
อีกทิจ าให้ขึ้นใจ ตรงข้าม
ไปคืออาคเนย์

 
เดินวนหาทิศ 

เดินเอ๋ยเดินวน สี่คนสี่ทิศ ทุกคน
โปรดได้เข้าใจ หนึ่ง บุญตา เธออยู่ทิศ
เหนือ สามตะวันออก บุญหลาย จ า
ไว้

ขอถามสักนิด เธออยู่ทิศอะไร 
ใครอ ยู่ทิศอะไรก็จงบอกมา สอง 
บุญเหลือ นั้นอยู่ทิศใต้ สี่ บุญให้ 
อยู่ทิศตะวันตกเอย

 
 
 
 

  
หาทิศ 

วิธีเล่น 1. ผู้เล่นเข้าแถวตอนลึกตามจ านวนหมู่ 
2. ขีดเส้นจากหมู่ห่างออกไปประมาณ 8 เมตร วางเข็มทิศ กระดาษแข็งที่ดิเสันตามทิศ 8 ทิศ และ

ฝาขวดนั้าอัดลมท่ีเขียนตัวเลขมุมต่าง ๆ 8 มุม (0,45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , และ 315) 
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่ม นายหมู่ซึ่งอยู่หัวแถววิ่งไปหันเข็มทิศให้ตรงทิศเหนือ แล้วหยิบฝา ขวดนั้าอัด

ลม 1 อันมาวางบนกระดาษให้ตรงมุมองศาที่เขียนไว้ แล้ววิ่งกลับไปสัมผัสมือคนที่ 2 ให้วิ่ง มาหยิบฝาขวดนั้าอัด
ลมวางบนกระดาษให้ตรงตามองศาที่เขียนไว้ ท่าเช่นนี้จนครบ 8 ฝา ถ้าคนไม่ครบ 8 คน ให้เล่นซ ้าคนแรกใหม่ 

4. หมู่ใดเสร็จก่อนและถูกต้องมากที่สุด เป็นผู้ชนะ

เพลง 

เกม 
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เกมสิบทิศ 
แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมหรือหมู่ๆ ละเท่าๆ กัน เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งที่เส้นเริ่ม เมื่อได้รับ สัญญาณให้ผู้เล่น

คนแรกวิ่งไปแตะที่จุดตกลงกันไว้โดยจะไปด้วยวิธีใดก็ได้ แล้ววิ่งกลับมาแตะคนที่ 2 ก็จะวิ่งไปแตะที่จุดนั้นอีก แต่
วิธีการไปต้องแตกต่างกันกับคนแรก แล้วกลับมาแตะคนที่ 3 ให้ท า ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน 

ยกตัวอย่าง คนที่ 1 วิ่งไป คนที่ 2 จะวิ่งไปไม่ได้ต้องท าอย่างอ่ืน เช่น กระโดดหรือคลาน คนที่ 3 , 4 , 5 , 
6 ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน 

การตัดสิน ทีมใดท าครบหมดก่อน โดยเคลื่อนไหวไม่ซาแบบกัน เป็นทีมชนะ 

เรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
คนหาปลา 

ชายหนุ่มผู้หนึ่งนั้งเป่าขลุ่ยอย่างไพเราะอยู่แม่นั้าเพ่ือหวังจะเรียกปลาขึ้นมาจากนั้า แล้วตนจะ ได้จับเอา
ไปเป็นอาหาร เพลงแล้วเพลงเล่าผ่านไปก็ไม่มีปลาลักตัวผุดขึ้นจากนั้าตามเสียงขลุ่ยของเขา ชายหนุ่มรู้สึกโมโห
มาก เขาจึงกลับบ้านไปเอาแหมาเหวี่ยงลงนั้า ในไม่ข้าก็ได้ปลาตัวเล็กตัวน้อยดิ้น รนติดแหอยู่หลายสิบตัว ชาย
หนุ่มคนหาปลาข้ดเคืองใจนักจึงบ่นต าหนิปลาว่า "ท่อย่างนี้มาท า กระโดดโลดเต้นกันใหญ่ ที่เป่าขลุ่ยให้ฟังกลับท า
เฉย" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คิดท าการใด ควรหาวิธีการหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสม กิจการนั้นจึงจะส าเร็จ 

ชายพเนจรอกตัฌฌู 

ชายสองคนเดินทางพเนจรไปเรื่อยๆท ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัด ขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อ พบไม้พุ่ม
หนึ่งจึงชวนกันหยุดพักใต้ร่มเงาของพุ่มไม้ชายคนหนึ่งลงนอนพักใต้ร่มไม้ มองดูพุ่มไม้ ด้านบนแล้วบ่นว่า "ไม้พุ่มนี้
ไม่มีผลให้เรากินเลยนะ"อีกคนก็เอ่ยบ้างว่า "จริงด้วยไม้พุ่มนี้ช่างไร้ ประโยชน์เสียจริง ๆ" 

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนโง่ไม่รู้จักคิดให้รอบคอบก่อนพูด ประเด็นการวิเคราะห้คุณธรรมที่ได้ 
1. ความพอเพียง 
2. ซื่อ สัตย์ สุจริต 
3. ความรับผิดชอบ 
4. กตัญฌ ู
5. อุดมการณ์ คุณธรรม 
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ใบความรู้ 
ประวัติเข็มทิศ 

เข็มทิศเป็น 1 ใน 4 สิ่งประดิษฐ์ที่ส าคัญของจีนโบราณ (เข็มทิศ ดินปีน กระดาษ และการ พิมพ์)มี
ประวัติยาวนานกว่า 2,000ปี เข็มทิศในยุคแรกท าจากหินแม่เหล็กธรรมชาติรูปร่างคล้ายช้อน ที่มีพ้ืนด้านล่างเรียบ
และมัน สามารถหมุนได้อย่างอิสระบนจานซึ่งท าจากทองแดงหรือไม้เมื่อเข็มทิศที่ หมุนหยุดนิ่งแล้วส่วนที่เหมือน
คันช้อนของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอด้งนั้นเข็มทิศจึงมีชื่อเรียกอีก ชื่อหนึ่งว่า “ซีอหนาน” (เข็มชี้ทิศใต้) และ
เมื่อมีการใช้เข็มทิศคันแพร่หลายมากขึ้นจึงมีการปรับปรุงเข็มทิศ ให้สะกวดต่อการใช้งานมากขึ้น 

นอกจากเป็นชาติแรกของโลกที่ประดิษฐ์เข็มทิศแล้ว จีนยังเป็นชาติแรกท่ีน าเข็มทิศไปใช้ในการ เดินเรือ
ในด้นศตวรรษที่ 12 และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ คือส่งผลให้กิจการเดินเรือได้รับ การพัฒนา และ
เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ พ่อค้าชาวอาหรับและชาวเปอร์เซีย ที่โดยสารเรือประมงของ
จีนบ่อยๆกลุ่มหนึ่ง ได้เรียนรู้วิธีการประดิษฐ์เข็มทิศและน าความรู้ด้งกล่าว เผยแพร่ไปสู่โลกตะวันตก ต่อมาช่วง
ปลายศตวรรษที่ 12 ต้นศตวรรษที่ 13 ประเทศอาหรับและยุโรปจึง ได้เริ่มใช้เข็มทิศในการเดินเรือซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากจีนถึงร้อยกว่าปี 

 

ความหมายและประโยชน์ของเข็มทิศ 
เข็มทิศ หมายถึง เครื่องมีอที่ใช้ในการหาทิศ โดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างสนามแม่เหล็กขั้วโลก 

(Magnetic Pole) คับเข็มแม่เหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของเครื่องมีอนี้เข็มแม่เหล็กจะแกว่ง ไกวได้โดย
อิสระในแนวนอนเพ่ือให้แนวเข็มชี้อยู่ในแนวเหนือใต้ ไปยังขั้วแม่เหล็กโลกตลอดเวลา หน้าปัดเข็มทิศซึ่งคล้ายคับ
หน้าปัดนาฬิกาจะมีการแบ่งโดยรอบเป็น 360 องศานอกจากนี้เข็มทิศยังเป็น เครื่องมือส าหรับใช้ในการหาทิศของ
จุดหรือวัตถุโดยมีหน่วยวัดเป็นองศา เปรียบเทียบคับจุดเริ่มด้น 

ประโยชน์ของเข็มทิศ 

เข็มทิศของจีนในยุคแรก 
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1. ใช้ประโยชนในการเดินทางโดยต้องมีแผนที่ประกอบ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางเครื่องบิน 
2. ใช้หาทิศจริงในแผนที่ เมื่อวางแผนที่ไต้ตรงทิศแล้วจึงจะสามารถใช้แผนที่ไต้ตาม วัตถุประสงค์ 

3. เป็นเครื่องมือช่วยในการส ารวจ ของนักส ารวจ เข็มทิศแบบ'รลวา 

ผลิตในประเทศสวีเดนมีลักษณะเป็นเข็มทิศและไมีโปรแทรกเตอร์รวมกันอยู่ เป็นเข็มทิศที่นิยม ใช้ใน
วงการลูกเสือเพราะมีราคาถูก ใช้ง่ายและพกพาสะดวก 

 

ส่วนประกอบของเข็มทิศช้ลาว 
1. แผ่นฐานเป็นตัววัตถุโปร่งใส 
2. ที่ขอบมีมาตราส่วนเป็นนิ้วและ/หรือเซนติเมตร 
3. มีลูกศรชี้ทิศทางท่ีจะไป 
4. เลนส์ขยาย 
5. ตลับเข็มทิศเป็นวงกลมหมุนไต้บนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศแบ่งออกเป็น 360 องศา 
6. ปลายเข็มทิศเป็นแม่เหล็กสีแดงซึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ 
7. ขีดต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุมอยู่บนหน้าปัดตรงโคนลูกศรชี้ทิศทาง
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วิธีใช้เข็มทิศ'รลวา 
การหาทิศเหนือ 
วางเข็มทิศในแนวระนาบ ปลายเข็มทิศข้างหนึ่งจะชี้ไปทางทิศเหนือค่อย ๆหมุนหน้าปัดของ เข็มทิศ

ให้ต าแหน่งตัวเลขหรืออักษรที่บอกทิศเหนือบนหน้าปัดตรงกับปลายเหนือของเข็มทิศเมื่อปรับ เข็มตรงกับทิศ
เหนือแล้วจะสามารถอ่านทิศต่างๆได้อย่างถูกต้องจากหน้าปัดเข็มทิศ 

ลูกเสือสามารถน าเข็มทิศไปใชในกิจกรรมต่าง ๆได้เช่นการเดินทางไกลการส ารวจป่าการผจญ ภัยการ
ส ารวจและการเยือนสถานที่เป็นด้น เมื่อเริ่มออกเดินทางลูกเสือควรหาทิศท่ีจะมุ่งหน้าไปให้ ทราบก่อนว่าเป็นทิศ
ใด เมื่อเกิดหลงทิศหรือหลงทางจะสามารถหาทิศทางต่าง ๆ จากเข็มทิศได้ การก าหนดมุมอา'รมุทแล้วหาพิกัด 

กรณีบอกมุมอะซิมุทมาให้และต้องการรู้ว่าจะต้องเดินทางไปในทิศทางใดสมมุติว่ามุมอะซิมุท 60 
องศา 

1) วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
2) หมุนกรอบหน้าปัดของตลับเข็มทิศให้เลข 60 อยู่ตรงขีดต าแหน่งตั้งมุม 
3) หันตัวเข็มทิศทั้งฐานไปจนกว่าเข็มแม่เหล็กสีแดงภายในตลับเข็มทิศชี้ตรงกับอักษร N บน กรอบ

หน้าปัด ทับสนิทกับเครื่องหมายหัวลูกศรที่พิมพใว้ 
4) เมื่อลูกศรชี้ทิศทางชี้ไปทิศใด ให้เดินไปตามทิศทางนั้น โดยเล็งหาจุดเด่นที่อยู่ในแนวลูกศรชี้ 

ทิศทางเป็นหลัก แล้วเดินตรงไปยังสิ่งนั้น 
การหามุมอา'รมุทเม่ือก าหนดพิกัดให้ 
กรณีท่ีจะหาค่าของมุมอะซิมุทจากต าบลที่เรายืนอยู่ ไปยังต าบลที่เราจะเดินทางไป 
1) วางเข็มทิศในแนวระดับให้เข็มแม่เหล็กหมุนไปมาได้อิสระ 
2) หันลูกศรชี้ทิศทางไปยังจุดหรือต าแหน่งที่เราจะเดินทางไป 
3) หมุนกรอบหน้าปัดเข็มทิศไปจนกว่าอักษร N บนกรอบหน้าปัด อยู่ตรงปลายเข็มแม่เหล็กสี แดง

ในตลับเข็มทิศ 
4) ตัวเลขบนกรอบหน้าปัดจะอยู่ตรงขีดต าแหน่งส าหรับตั้งมุมและอ่านค่ามุม คือค่าของมุมที่เรา 

ต้องการทราบ

2 
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ข้อควรระวังและการเก็บรักษาเข็มทิศ 
1. จับถือด้วยความระมัดระวังเพราะหน้าปัดและเข็มบอบบางอ่อนไหวง่าย 
2. อย่าให้ตกแรงกระเทือนท าให้เสียได้ 
3. ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้สิ่งที่เป็นแม่เหล็กหรือวงจรไฟฟ้า 
4. อย่าให้เปียกนี้าจนขึ้นสนิม 
5. อย่าไหใกล้ความร้อนเข็มทิศจะบิดงอ 
6. เมื่อไม่ใช้ควรปีดฝาและใส่ซอง 

ระยะปลอดภัยในการใช้เข็มทิศ 
การใช้งานใกล้ใลหะ และไฟฟ้าแรงสูงอาจคลาดเคลื่อนได้ มีการก าหนดระยะห่างด้งนี้ 
- หมวกเหล็ก 1 หลา 
- ปีนเล็ก 1 หลา 
- โทรศัพท์,ลวดหนาม 10หลา 
- สายโทรเลข 10 หลา 
- ปีนใหญ่ 10หลา 
- รถยนต์, รถถัง 20 หลา 
- สายไฟฟ้าแรงสูง 60 หลา 

 
การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้งแบบอยู่กับท่ี 

1.การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับท่ี  เป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ โดยไม่เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนย้ายไปที่อ่ืน เช่น การยืนยกแขนหรือขา บิดลาตัว  
สะบัดข้อมือ เป็นต้น   
 2.การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ เป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางของร่างกายเพ่ือปฏิบัติ
กิจกรรมที่ท าให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆ เช่นการนอนกลิ้ง การคลาน การเดิน การวิ่ง   
 3. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เป็นกิจกรรมทางกาย ที่ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะในการ
เคลื่อนไหวแบบ ผสมผสานและยังต้องมีทักษะการใช้อุปกรณ์ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้การ เคลื่อนไหวเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตร)ีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

หน่วยท่ี 5 กิจกรรมกลางแจง้ (การมีสว่นรว่มในกิจกรรมลกูเสือในหมู/่ในกอง) 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 20 การบนัเทิง เวลา 2 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
          ศ2.1 ป4/5 ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 

ศ3.1 ป4/2ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
 ศ 3.1 ป4/5เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
a. ลกูเสือสามารถแสดงละครกบัเพ่ือนลกูเสือได ้
b. ใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครง่าย ๆ ในการถ่ายทอดเรื่องราว 
c.   ลกูเสือสามารถรอ้งเพลงหรือท าท่าทางประกอบเพลงได ้ 
d. ร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่เหมาะสมกับตนเอง 
e.   ลกูเสือสามารถท าหุ่นและเชิดหุ่นเป็นเรื่องสัน้ๆ กบัเพ่ือนลกูเสือได ้
f.    เล่าสิ่งที่ชื่นชอบในการแสดงโดยเน้นจุดส าคัญของเรื่องและลักษณะเด่นของตัวละคร 

3. เนือ้หา 
1. การแสดงละคร 
2. การรอ้งเพลงหรือท าทางประกอบเพลงท่ีมีดนตรีประกอบ 
3. การท าหุ่นและเชิดหุ่น 

4. สื่อการเรียนรู ้
a. แผนภมูิเพลง 
b. เกม 

3.2 ใบความรู ้
3.3 วสัดอุปุกรณท่ี์ใชท้  าหุน่มือ ไดแ้ก่ ถงุกระดาษ กลอ่งกระดาษ สืเมจิก กระดาษสี กรรไกร มืด กาว หรือ

แป,งเปียก 
3.4 เครื่องดนตรีท่ีหาง่ายๆ ตามทอ้งถ่ิน 
3.5 หุ่นมือแบบตา่งๆ 
3.6 เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์

5. กิจกรรม 
a. กิจกรรมครัง้ท่ี 1  
1) พิธีเป็ดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
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2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ผูก้  ากบัลกูเสือน าสนทนาเก่ียวกบัการแสดงตา่ง ๆ เช่น การแสดงละคร การรอ้ง เพลงท า
ท าทางประกอบดนตรี และการเชิดหุ่น เป็นดน้ 

(2) ใหล้กูเสือดหูุ่นมือจากเศษวสัดตุา่ง ๆ เช่น หุ่นมือจากถงุเทา้ ถงุกระดาษ กลอ่ง กระดาษ เศษ
ผา้ เป็นดน้ 

(3) ใหห้มูล่กูเสือรว่มกนัอภิปราย และคิดวา่จะใชหุ้่นมาประกอบการเลน่นิทาน เลา่ข่าว หรือ
โฆษณาไดอ้ ย่างไร 

(4) ผูก้  ากบัลกูเสือสาธิตวิธีการท าหุ่นมือ 
(5) มอบหมายงานใหห้มูล่กูเสือน าไปท าเป็นหุน่เชิด ประกอบการเลา่นิทาน เลา่ข่าว หรือ

โฆษณาตามท่ีกลุม่สนใจ 
(6) ใหห้มู่ลกูเสือเสือกแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้เช่น การรอ้งเพลง การท าท าทาง ประกอบ

เพลง หรือการแสดงละครสัน้ การเล่านิทานโดยเชิดหุ่นประกอบ โดย!]กใน เวลาว่างเพ่ือ
เตรียมแสดงเม่ือไปอยู่คา่ยพกัแรม หรือ Day Camp 

4) ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5) พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

b. กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พิธีเป็ดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบนึ่ง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ผูก้  ากบัลกูเสือน าสนทนาเรื่องการรอ้งเพลงตา่ง ๆ ใหล้กูเสือบอกช่ือเพลงท่ีรูจ้กั 
(2) ใหห้มูล่กูเสือรว่มกนัแตง่เพลงประจ าหมูพ่รอ้มคิดท าทางประกอบ แลว้น ามาเสนอที 

ละหมู ่
(3) ผูก้  ากบัลกูเสือและลกูเสือรว่มกนัสรุป 

4) ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5) พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

6. การประเมินผล 
a. สงัเกตความรว่มมือในการปฏิบตัิกิจกรรม 
b. สงัเกตความพรอ้มในการแสดงจริงเมื่ออยู่คา่ยพกัแรมหรือ Day Camp
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมเรยีนรูท่ี้ 20 

แวว่เสียงแคน 

เหลา่นกกาบินกลบัรงั เสียงแคนแวว่ดงั 
โอน้วลเอย๋ช่างเพลินอรุา 
แตแ่ลนแลนแต (ซา) 
แสงเดือนเยือนขอบฟ้า 

อย่าท าเฉยมาชิมาท า เจา้งามล า้ของเรียมน่ีเอย 

เป็ด 

ยามเมื่อเป็ดมนัเดินไป มองแลว้ไมน่่าดเูลย จ าไวเ้ถิด
เพ่ือนเอย๋ เอย๋ จงอย่าเดินใหเ้หมือนเป็ด 

นกพิราบ 

พรบั พรบึ พรบั พรบึ พรบั ขยบัปีก (ซา) ฝงูนกพิราบ ด าและเทาน่ารกัจริงนา 
บินเวียนวนอยู่บนหลงัคา ไซรปี้กหางกนัอยู่ไปมา พอแสงแดดจา้พากนัคืนรงั 

ลิง 
เจ๊ียก เจี๊ยก เจี๊ยก    เป็นเสียงเรียกของลิง 

ลิงไมอ่ยู่น่ิง     มนัชอบวิ่งกนัอยู่ไป 
เจ๊ียก เจี๊ยก เจี๊ยก     นรอ้งเรียกพวกมนัมา 
ครัน้พอถงึเวลา    ออกเท่ียวหาผลไมกิ้น 

เกม 
ตามผูน้  า 

วิธีเลน่ ใหล้กูเสือเขา้แถวหนา้กระดานหรือแถวตอนเรียงหนึ่ง เสือกหวัหนา้คนหนึ่ง ผูเ้ป็นหวัหนา้ 
จะท ากิริยาท าทางตา่งๆ เช่นว่ิงกระโดดหวัเราะ รอ้งไหฯ้ลฯคนอื่นๆ จะตอ้งท าตามทกุอย่าง การตดัสิน 

1. ผูท่ี้ไมส่ามารถท าตามหวัหนา้ไต ้ตอ้งออกจากการแข่งขน้ 
2. ผูช้นะคือผูเ้ลน่ท่ีอยู่ในแถวนานท่ีสดุ  

เพลง 

ยามสนธยา 
ชวนให้ฟังนะเจ้าเอย 
แลนแลนแด 
มาฟังเสียงแคนกันเถิดหนา 
ลอ่งแสงมาดั่งเช่นเคย 
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ท าตรงกนัขา้ม 

วิธีเลน่ เลือกผูน้  ามา 1 คน โดยใหผู้น้  าท าท่าทางตา่ง ๆ ผูเ้ลน่คนอื่นนัน้ จะตอ้งท าตรงกนัขา้มกบัท่ี 
ผูน้  าท า เช่น ผูน้  าหวัเราะ ลกูเสอืทกุคนตอ้งรอ้งไห ้ผู'้น  านัง้ลง ลกูเสือตอ้งยืนขึน้ ผูน้  ากา้ว เทา้ซา้ย 

ลกูเสือกา้วเทา้ขวา ฯลฯ การท าจะเรว็ขึน้ไปเรื่อย ๆ การตดัสนิ ลกูเสือท่ีท าตามผูน้  าหรือท าขา้ จะตอ้งออกจากการ
แข่งขน้ หรือเปลี่ยนมาเป็นผูน้  า 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
ประวตัิของหุ่นกระบอกไทย 

หุ่นกระบอกไทย ก าเนิดขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ซึ่งปรากฏ อย่างชดัเจนใน
ลายพระหตัถท่ี์สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ และสมเด็จพระ เจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรม
พระยานริครานุวตัติวงศท์รงโตต้อบกนัในหนงัสือสาสนัสมเด็จท่ีกล่าวถึงหุ่น กระบอก มีท่ีมาจากชายขอทานตาบอด
คนหนึ่ง นัง้รอ้งเพลงพรอ้ม ๆ กบัสีซอ และการขบัรอ้งประกอบ ขณะสีซอ ชายตาบอดขอทานนีเ้รียกช่ือใหส้มญาว่า 
“ตาสงัขารา” ซึ่งเป็นคนเก่งท่ีแบ่งใจเป็นสองภาคไต ้คือ ทัง้เล่นดนตรีและใชข้บัรอ้ง เปรียบเทียบกบั “หุ่นกระบอก” ท่ี
แสดงไตง้่ายกวา่คนหนึ่งแสดงเชิดหุ่น อีกคนหนึ่งขบัรอ้ง คนจงึนิยม ท าหุ่นกระบอกในการแสดงมหรสพ 

เ ร่ื อ ง นี้ สอน ใหรู้้วา่ การบนัเทิงของแตล่ะชาติมีมาตัง้แตส่มยัโบราณ 
คิดก่อนพดู 

ชาย 2 คนเป็นพ่ีนอ้งกนั พวกเขาเลีย้งหมาสีขาวตวัหนึ่ง วนัหนึ่งชายผูน้อ้งออกไปเย่ียมญาติ ระหวา่งทางฝน
เทลงมาอย่างหนกัท าใหเ้ลีอ้ผา้สีขาวของเขาเปียกโชก เมื่อไปถึงบา้นญาติจึงเปลี่ยนใส่ เสือ้ผา้ชุดด าแทน เมื่อกลบั
บา้นในตอนเย็น หมาจ าเขาไมไ่ด จงึเห่ากระโชกเป็นการใหญ่ ชายผูน้อ้งโกรธ มาก รอ้งดา่พลางไลต่ีหมาไปรอบๆ บา้น
ชายผูพ่ี้มาพบเขา้จึงรอ้งหา้มพรอ้มกับพูดว่า “อย่าตีมนั” ชายผูน้อ้งก็พูดว่า “ตีใหต้าย หมาระย า จ าเจา้ของไม่ไต”้ 
ชายผูพ่ี้จึงกลา่วเตือนสติผูน้อ้งว่า “ถา้หมาสี ขาวของเรามนัออกจากบา้นไปแลว้กลายเป็นหมาด า เมื่อกลบัมาเจา้จะ
จ าไตห้รือไม”่ ชายผูน้อ้งจงึไตส้ติ เพราะไมส่ามารถตอบค าถามของพ่ีไต ้เรื่องนีส้อนใหรู้ว้า่ เวลาเราจะท าหรือพดูอะไร
ก็ตามจะตอ้งคิดใหร้อบคอบเสียก่อน ประเดน็การวิเคราะหค้ณุธรรมท่ีไต ้

1. ความพอเพียง 
2. ซื่อสตัย ์สจุริต 
3. ความรบัผิดชอบ 
4. อดุมการณ ์คณุธรรม  
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ใบความรู ้
การบนัเทิง การรอ้งเพลง การเป็ดหุ่น 

การบนัเทิง 
การบันเทิง หมายถึง กิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดความสนุกสนานร่าเริง ผูเ้ป็นลูกเสือตอ้งกลา้ แสดงออกในการ

บนัเทิงตามโอกาสท่ีเหมาะสม เช่น การละเล่นหรือการแสดงท่ีจะท าใหเ้กิดความรื่นเริง เพ่ือผ่อนคลายอารมณไ์ดแ้ก่ 

การรอ้งเพลง การแสดงละคร การเชิดหุ่นตา่ง ๆ 

การรอ้งเพลง 
การรอ้งเพลงพรอ้มกนัหลายๆ คนจะท าใหส้นกุสนาน ผูร้อ้งจะมีความมั่นใจในตวัเองมากกวา่ การรอ้งเพลง

คนเดียว 
การรอ้งเพลงหมู ่ควรรอ้งใหถ้กูจงัหวะท านองอย่างพรอ้มเพรียงกนั ขณะรอ้งตอ้งคอยฟังเสียง ของผูอ้ื่นดว้ย 

ไมร่อ้งดง้เกินไปไมต่ะโกน หรือตะเบ็งเสียง เสียงเพลงท่ีรอ้งนัน้จงึจะฟังไพเราะ 
การเชิญชวนใหเ้พ่ือนๆ รอ้งเพลงร่วมกนัเป็นสิ่งดี เพราะท าใหเ้กิดความกลา้มีความสนุกสนาน มีความเป็น

นั้าหนึ่งใจเดียวกัน และก่อใหเ้กิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพลงหมู่ท่ีน  ามารอ้งควรเป็นเพลง ท่ีเรา้ใจ ปลุกใจให้
เขม้แข็ง มีความกลา้หาญ หลีกเลี่ยงในการประพฤติชั่ว ประพฤติปฏิบตัิแต'่ในสิ่งท่ีดี งาม 
เครื่องดนตรีประกอบการรอ้งเพลง 

การรอ้งเพลงจะสนุกสนานมากขึน้ ถา้มี เครื่อง
ดนตรีประกอบเพ่ือให้จังหวะ จะท าให้เกิด ความพร้อม
เพรียงกัน ลูกเสือท่ีสามารถเล่นเครื่อง ดนตรีได ้เช่น หีบ
เพลงปากเมใสเตียน กีตาร์ ขลุ่ย ฯลฯ ควรน ามาเล่น
ประกอบการรอ้งเพลง ซึ่งจะช่วย ใหเ้พลงไพเราะ และน า
ฟังย่ิงขึน้  
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เครองดนตรีชนิดตา่ง 
การแสดงประกอบเพลงและดนตร ี

การแสดงท่าทางประกอบเพลงและดนตรี เช่น แสดงท่าร  าเลียนแบบสัตวต์่าง ๆ ลูกเสือตอ้งรี]ก แสดง
ท่าทางประกอบเพลง โดยสงัเกตจากเพ่ือน หรือจากประสบการณท่ี์เคยพบเห็น และสงัเกตท่าทาง ของสตัวบ์างชนิด 
แลว้น ามาปรบัปรุงรี]กฝนใหช้ านาญ 

หุ่นเชิด 
หุ่น คือ สิ่งท่ีมนษุยป์ระดิษฐ์ขึน้ อาจเป็นหุ่นคน หุ่นสตัว ์หรือสิ่งของ แลว้น ามาเชิดใหเ้กิด ท่าทางและมี

ค าพดูจากเสียงของผูเ้ชิดประกอบ 
หุ่นมีหลายชนิด เช่น หุ่นนิว้มือ หุ่นมือ หุ่นกระบอก หุ่นชกั และหุ่นเงา หรือหนงัตะลงุ 

  

 

34 35 
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การแสดงหุ่นเพ่ือความบนัเทิง อาจเชิดหุ่นโดยเลือกนิทานท่ีสนกุ มีตวัละครไมม่ากนกั เมื่อ เลือกวา่จะเชิด
หุ่นเรื่องอะไร มีตวัละครอย่างไรแลว้ ก็จดัท าหุ่นขึน้ตามตวัละคร
เหลา่นัน้ การท า หุ่นมื อจาก ถุ งกระดาษ วัส ดุที่ ใ ซ้  

1. ถงุกระดาษลืนัา้ตาลชนิดเนัอ้หนา 1 ใบ 
2. กระดาษแข็งสีเทาขาว 
3. สีเมจิกหรือกระดาษสี ใชต้ิดแทนการระบายสี 
4. กรรไกรตดักระดาษ 
5. แป้งเปียก 

วิธีท า 

1. วาดหุ่นท่ีตอ้งการบนกระดาษเทาขาว แลว้ใชก้รรไกรตดัหุ่นออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นตวัและ สว่นตวัหุ่น 
2. ระบายสีหุน่ หรือจะใชก้ระดาษสีติดบางสว่นแทนการระบายสกี็ได ้
3. ทาแป้งเปียกดา้นหลงัภาพ แลว้ติดสว่นหวัหุ่นท่ีกน้ถงุกระดาษ ติดสว่นตวัหุ่นท่ีชา้งถงุ กระดาษ ทิง้ให้

แหง้แลว้น าไปเชิดได ้
วสัดท่ีุใซ ้

1. กลอ่งกระดาษแข็งขนาดเลก็ท่ีมีสอดเชา้ได ้
2. กระดาษแข็ง 
3. สีเมจิกหรือกระดาษสีใชต้ิดแทนการระบายสี 
4. กรรไกรตดักระดาษ 
5. แป้งเปียก  

การท าหน่จากกล่องกระดาษ 
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การเชิดหุ่น 
ใช้ฝ่ามือและนิว้มือสอดเข้าไปในหัวหุ่นแลว้เชิด ถ้าเป็นหุ่นท่ีมืแขนจะสอดนิว้ชีท่ี้หัวหุ่นนิว้กลาง และ

นิว้หวัแมม่ือท่ีแขนทัง้สองชา้ง เม่ือเคลื่อนไหวนิว้ทัง้สาม หุ่นจะดคูลา้ยมีชีวิตขึน้ทนัที 
ถา้เป็นหุ่นท่ีไม่มืแขน จะสอดนิว้หวัแม่มือท่ีปากล่างของหุ่น นิว้ท่ีเหลือสอดไวบ้นปากของหุ่น เมื่อขยับ

นิว้เชา้หากนั หุ่นจะเคลื่อนไหวคลา้ยก าลงัพดู 

การเชิดหุ่น 
ตอ้งแบ่งหนา้ท่ีกนั เริ่มจากการสรา้งเวทีส  าหรบัเชิดหุ่น ท าฉาก และก าหนดตว้ผูเ้ชิด คนหนึ่ง อาจเชิดหุ่น

ไต ้1 ถงึ 2 ตวั ขณะเชิดหุ่นตอ้งพดูตามบทหรือตามเรื่องท่ีก าหนดไวโ้ดยท่องจ าบทใหใ้ต ้ถา้มีดนตรีประกอบผูด้จูะ
สนกุเพลิดเพลินมากขึน้ 

ถา้การเชิดหุ่นมืบทรอ้งเพลงรวมอยู่ดว้ย และถา้ผูเ้ชิดบอกใหัผูดู้ร่วมรอ้งเพลงลูกเสือทุกคนควร ร่วมรอ้ง
เพลงโดยพรอ้มเพรียงกนั จะเพ่ิมความสนกุสนานเพลิดเพลินมากขึน้อีกดว้ย 

กิจกรรมเสนอแนะ 
1. แบ่งกลุม่ใหล้กูเสือรว่มกนัจดักิจกรรมแสดงประเภทต่าง ๆ เช่น การรอ้งเพลง การเตน้รา่ การ เลา่นิทาน 

การแสดงละคร การเชิดหุ่น เป็นตน้ โดยใหล้กูเสือแตล่ะกลุม่รี]กซอ้มมาลว่งหนา้แลว้น ามาแสดง ใหเ้พ่ือนด ู
2. ใหล้กูเสือแตล่ะหมูจ่ดัท าอปุกรณห์รือเครื่องดนตรีง่ายๆ ท่ีใชป้ระกอบการจดักิจกรรมบนัเทิง ตา่ง ๆ เช่น 

หุ่นกระบอก หุ่นนิว้มือ สว่นกลองอาจท าจากกระป๋อง ปีท าจากลา่ไผ่เลก็ ๆ และท่ีเคาะ จงัหวะท านากฝาขวดนิา้อดัลม 
เป็นตน้
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตร)ีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 5 กิจกรรมกลางแจง้ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 21 การเตรียมสิ่งของ อาหาร และการแสดง เวลา 1 ชั่วโมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 ลกูเสือสามารถเตรียมสิ่งของ อาหาร เพ่ือการเดินทางไกลและการอยู่คา่ยพกัแรมได ้
1.2 ลกูเสือสามารถเตรียมการแสดงได ้

2. เนือ้หา 
2.1 การเตรียมสิ่งของส าหรบัการอยู่คา่ยพกัแรม 
2.2 การเตรียมอปุกรณก์ารประกอบอาหาร ส  าหรบัการเดินทางไกล 
2.3 การเตรียมการแสดง 

3. สื่อการเรียนรู ้
3.1 แผนภมูิเพลง 
3.2 เกม 
3.2 ใบความรู ้
3.3 ฐานสาธิต การเตรียมวสัดอุปุกรณ ์การประกอบอาหาร และการแสดง 
3.4 เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์

4. กิจกรรม 
4.1 พิธีเป็ดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
4.2 เพลง หรือเกม 
4.3 กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้  ากบัลกูเสือมอบหมายใหห้มูล่กูเสือวิเคราะหก์นัวา่ถา้จะเดินทางไกลไปยงัสถานท่ี เราไมคุ่น้เคย 
เขาจะเตรียมสิ่งของอะไรไปบา้ง และหากเราเหงาคิดถงึบา้นเราจะ 
มีวิธีการอย่างไรใหค้ลายเหงา 

2) ผูก้  ากบัลกูเสือน าลกูเสือเรียนรูจ้ากฐานกิจกรรม ดง้นี ้
ฐานท่ี 1 การจดัอปุกรณเ์ครื่องใช ้ยารกัษาโรค แสงสวา่ง เครื่องนุ่งห่ม ส  าหรบัไปอยู่คา่ยพกัแรม 
ฐานท่ี 2 การบรรจ ุวสัด ุอปุกรณ ์สิ่งของเครื่องใชใ้น เป้ หรือกระเป๋าสว่นตวัให ้

เหมาะสม 
ฐานท่ี 3 การประกอบอาหาร การใชอ้าหารแหง้ส าเร็จรูป และอปุกรณป์ระกอบอาหาร ฐานท่ี 4 
การแสดง เช่น ดนตรี ขบัรอ้งเพลง การก่อไฟ การละเลน่ตา่ง ๆ 

3) ผูก้  ากบัลกูเสือสรุปสาระส าคญัท่ีไดร้บั 
4) ผูก้  ากบัลกูเสือนดัหมายการเตรียมการบนัเทิง 

4.4 ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
4.5 พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 
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5. การประเมินผล 
5.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมในการเตรียมสิ่งของ อาหาร เพ่ือการเดินทางไกลและ การอยู่

คา่ยพกัแรม 
5.2 สงัเกตการเตรียมตวัการแสดง 

ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 21 

เพลง 
สขุใจคา่ยพกัแรม 

สขุใจเม่ือไดม้าอยู่ค่าย สขุใจเม่ือไดม้าพกัแรม 
คืนนีพ้ระจนัทรส์วยแจ่ม พกัแรมๆสขุใจ 
สขุใจเม่ือไดม้ารอ้งเล่น รม่เย็นเม่ือไดม้าพกัใจ 
สขุนีท่ี้เ'ราฝัน,ใฝ่ สขุใจเม่ือไดม้าพกัแรม (•รา้) 

เกม 
เกมขึน้เขาลงหว้ย 

ใหแ้ต่ละหมู่เขา้แถวตอนลึก ระยะระหว่างหมู่ 3 กา้ว ระยะต่อ 5 กา้ว ใหค้น สุดทา้ยรอง
นายหมู่ยืนตรง คนต่อมายืนกม้หลงั คนถดัไปยืนแยกขา ( ส ลับ เ รื่ อ ย  ๆ ไ ป  จนถึงหวัแถว ) 

เม่ือสญัญาณเริ่ม ใหร้อนายหมู่เป็นผูว้ิ่ง ขา้มคนท่ีอยู่ขา้งหนา้ แลว้มดุคนท่ีอยู่ถดัไป เม่ือ
ไปถึงหวัแถว ก็ยกมือขึน้ใหส้ญัญาณ คนทา้ยแถวจะเป็นผูว้ิ่ง จะมดุหรือกระโดดก่อน สดุแต่คนท่ี
ยืนอยู่ขา้งหนา้จะยืนในท่าใด 

การตัดสิน หมู่ใดหมดก่อน และนั่งลงก่อนจะชนะ 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
การขึน้ตน้ไม ้

การขึน้ตน้ไมถ้า้ตน้ไมต้น้นัน้มีก่ิงกา้นสาขา ก็สามารถปีนขึน้ลงไตง้่าย ขอ้ควรระวงัคือจบัให ้มั่น ระวงัสะเก็ด
ของตน้ไมห้ลดุเก่ียวกบัเสือ้ผา้ของเรา จงึควรเสือกขึน้ตน้ไมท่ี้ไมม่ีสะเก็ด 

กรณีตน้ไมน้ัน้เป็นตน้ไมท่ี้เป็นลา่สงูชะลดู ไม่มีก่ิงกา้นสาขา ผูข้ึน้ตอ้งใชเ้ครื่องมือช่วยผ่อนแรง เช่น เข็มขดั
ขึน้ตน้ไม ้เชือกคลอ้งพยงุตวั เหลก็หรือไมท้ าลกูทอยส าหรบัเหยียบหรือเกาะยดึ 

ลกูเสือตอ้งตรวจสอบลกูทอยว่าอยู่ตอกติดแน่น สามารถรบันีา้หนกัตวัเราไตไ้ม่เช่นนัน้อาจเกิด อนัตรายตอ่
ตวัเราไต ้

ดงันัน้ลูกเสือจึงไม่ควรปีนป่ายขึน้ตน้ไมด้ว้ยตนเอง และหากไม่มีอุปกรณไ์ม่มั่นใจ ลูกเสือตอ้ง หลีกเลี่ ยง 
และไมข่ึน้ตน้ไมอ้ย่างเดด็ขาด 



127 
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวติในสถานสีกษา ประเภทลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือตริ 
ช้ันประถมสีกษาปีที ่4 

 

เรื่องนีส้อนใหรู้ว้า่ การปฏิบตัิกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ควรรอบคอบเพราะจะท าใหเ้ราปลอดภยัเสมอ 

ใบความรู ้
การเตรียมสิงของส าหรบัการเดินทางไกล 

ในการเดินทางไกลระยะสัน้ๆ ท่ีใชเ้วลาไม่นาน ลกูเสืออาจไม่ตอ้งเตรียมอาหารไปรบัประทาน แต่ถา้ไปไกล
และใชเ้วลานานกวา่ครึง่วนัก็ตอ้งเตรียมอาหารไปรบัประทานดว้ย เช่น ขา้วห่อ ขา้วตม้มดั หรืออาหารห่ออย่างอื่น ใน
กรณีเช่นนีล้กูเสือจะตอ้งมีเครื่องหลงั (ย่าม) เพ่ือใส่อาหารส าเรจ็รูปและ สิ่งของจ าเป็นอื่น ๆ หรือถา้มีการพกัแรมคา้ง
คืน ก็ตอ้งมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลงัใหพ้รอ้ม และ เหมาะสมกับการเดินทางไกลไปพกัคา้งคืน อุปกรณท่ี์ตอ้ง
จดัเตรียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. อปุกรณเ์ฉพาะบคุคล หรือ อปุกรณป์ระจ าตวั รวมทัง้เครื่องปัจจบุนัพยาบาล 
2. อปุกรณส์ว่นรวม หรืออปุกรณส์ าหรบัหมูห่รือกอง 

อปุกรณ’์เฉพาะบุคคล  ควรเป็นสิ่งจ าเป็น และมีนีา้หนกัไมม่ากนกั ไดแ้ก่ 
1. กระติกนีา้ ใสนี่า้สะอาดใหเ้ตม็ 
2. เครื่องใช้ประจ าตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวมา้ ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสี'ฟัน รองเท้าแตะ ไฟ ฉาย 

ชอ้นสอ้ม จานขา้ว ยาทากนัยงุ เป็นตน้ 
3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ไดแ้ก่ เสือ้ กางเกง (กระโปรงส าหรบัเนตรนารี) ผา้พันคอ 

หมวก เข็มขดั รองเทา้ ถงุเทา้ เป็นตน้ 
4. เข็มทิศ แผนท่ี สมดุจดบนัทกึการเดินทาง ดินสอ ปากกา 
5. ฤดฝูนตอ้งเตรียมชดุกนัฝน ฤดหูนาวใหเ้ตรียมเสือ้กนัหนาว 
6. เครื่องนอน เช่น เตน็ท ์ผา้บู่ท่ีนอน เสื่อ ผา้ห่ม ถงุนอน เป็นตน้ 
7. ถงุพลาสติก เพ่ือใชส้  าหรบัใสเ่สือ้ผา้เปียกขึน้หรือเสือ้ผา้ท่ีใชแ้ลว้ 
8. เชือกหรือยางเพ่ือใชผ้กูรดัอปุกรณส์ิ่งของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ การเต รียมเค ร่ือง ปัจ จุ บันพยาบาล

ส่วนตั วส าห รับการเดินทาง ไกล  
ในการปฏิบตัิกิจกรรมเดินทางไกล บางครัง้ลกูเสืออาจเกิดอาการเจ็บป่วยหรือไมส่บาย ดงันัน้ ควรเตรียม

เครื่องปัจจบุนัพยาบาลสว่นตวัไปดว้ย ตง้นี ้
1. ยาประเภทตา่ง ๆ เช่น ยาลม ยาแกป้วดลดไข ้ยาแกป้วดทอ้ง ยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอร ์แอมโมเนีย ขึผ้ึ๋ง 

ฯลฯ 
2. อปุกรณก์ารปฐมพยาบาล เช่น ผา้พนัแผล ผา้กอซ ส  าลี ฯลฯ
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อปุกรณ ์สว่นรวม หรืออปุกรณส์ าหรบัหมู1หรือกอง 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้  าหรับทุกคนในหมู่หรือกอง ในการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน และตอ้งแบ่งหนา้ท่ี กันน า

สิ่งของไป เช่น 
- นายหมู ่เอาตะเกียง มีดพรา้ และแผนท่ี 
- รองนายหมู ่น  าพลั่วสนาม เตน็ท ์กระดาษช าระ กระเป๋ายาและอปุกรณใ์นการปฐมพยาบาล กงันา 

กะละมงั ไมขี้ดไฟ เชือ้ไฟ ยาขดัรองเทา้ ยาขดัโลหะ 
- หวัหน าคนครวั เตรียมกระทะ หมอ้ ทพัพี หมอ้ ส  าหรบัปรุงอาหาร กระทะ มีดท าครวั 
- รองหวัหน าคนครวั น ากบัขา้ว เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแหง้ และอาหารกระป๋องส าหรบั รบัประทาน

ทัง้หมู ่
สิงท่ีไมค่วรบรรจเุครื่องหลงั 

ไมค่วรน าสิ่งของอ่ืน ๆ ท่ีไมจ่  าเป็นและของมีคา่ทกุชนิดไป เช่น สายสรอ้ยทองค า โทรศพัทร์าคา แพง เครื่อง
เลน่รวมถงึอปุกรณอ์ิเลค็โทรนิกอื่น ๆ ฯลฯ น าเงินติดตวัไปเท่าท่ีจ าเป็นตอ้งใชร้วมทัง้ไมพ่กพา อาวธุทกุชนิด 

การบรรจสุิงของลงในถงุเครื่องหลงัหรือกระเป้า 
เ ค รื่ อ ง ห ลั ง  คือ ถุงหรือกระเป๋าส าหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ และใชส้ะพายหลงัเพ่ือใหส้ามารถ น า

สิ่งของไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ ไตอ้ย่างสะดวกเครื่องหลงัจงึเป็นสิ่งส  าคญัและมีความจ าเป็นมากส าหรบั การเดินทางไกล 
เพราะลูกเสือตอ้งใชบ้รรจุอุปกรณป์ระจ าตัว อุปกรณ์ประจ าหมู่ ซึ่งตอ้งน าไปใชใ้นการ อยู่ค่ายพักแรม มีขั้นตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เสือกเครื่องหลงัท่ีมีขนาดพอเหมาะไมเ่ลก็หรือใหญ่จนเกินไป 
2. บรรจสุิ่งของท่ีมีนีา้หนกัมากหรือสิ่งของท่ีใชภ้ายหลงัไรช้า้งล่าง สว่นสิ่งของท่ีใชก้่อนหรือใช ้รีบตว่น เช่น

ไฟฉาย เสือ้กนัฝน ไมขี้ดไฟ ฯ ใหบ้รรจไุรช้า้งบนสดุเพ่ือสามารถน าออกมาใชไ้ตอ้ย่าง สะดวก 
3. บรรจุสิ่งของนุ่ม ๆ เช่น ผา้เช็ดตวั ผา้ห่ม เสือ้ผา้ ฯลฯ ตรงส่วนท่ีสมัผัสกบัหลงัของลกูเสือ เพ่ือจะไดไม่

เจ็บหลงัขณะเดินทาง 
4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารกัษาโรค ขา้วสาร เป็นตน้ ควรใสถ่งุผา้หรือถงุพลาสติกก่อน แลว้จงึบรรจลุง

เครื่องหลงั 
5. ในกรณีท่ีถงุนอน และผา้ห่มบรรจเุครื่องหลงัไมไ่ตใ้หผ้กูถงุนอนและผา้ห่มนอนของลกูเสือไร ้นอกเครื่อง

หลงั คลมุดว้ยแผ่นพลาสติกใสเพ่ือกนัการเปียกนีา้ 
6. เครื่องหลงัท่ีลกูเสือน าไปตอ้งไมห่นกัจนเกินไป เพราะจะท าใหล้กูเสือเหน่ือยเรว็ นีา้หนกัของ เครื่องหลงั

ควรหนกัไมเ่กิน 1 ใน 5 ของนีา้หนกัตวัลกูเสือ เช่น ถา้ลกูเสือหนกั 60 กิโลกรมัเครื่องหลงั ควรหนกัไมเ่กิน 12 กิโลกรมั 
เป็นตน้
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ชัน้ประถมสีกษาปีท่ี 4 

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตร)ีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

 หน่วยท่ี 5 กิจกรรมกลางแจง้ แผนการจดักิจกรรมท่ี 22 การปฏิบตัิตามกฎและเครื่องหมายจราจร  เวลา 1 ชั่วโมง           

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 ส 2.1 ป4/1 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1. ลกูเสือบอกความหมายของสญัญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรไดถ้กูตอ้ง 
2. ลกูเสือปฏิบตัิตามกฎและเครื่องหมายจราจรไดอ้ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั 

3. ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน 

2. เนือ้หา 
กฎและเครื่องหมายจราจร 

4. สื่อการเรียนรู ้
4.1 แผนภมูิเพลง เกม 
4.2 ใบความรู ้
4.3 เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์

5. กิจกรรม 
5.1 พิธีเป็ดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
5.2 เพลง หรือเกม 
5.3 กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) ผูก้  ากบัลกูเสือจดัสถานท่ีเป็นถนนจ าลอง ทบทวนเครื่องหมายจราจร (สญัญาณไฟ 
จราจร 

สญัญาณไฟคนขา้มถนน ป้ายจราจร) และสาธิตการเดินถนนและขา้มถนนอย่าง 
ปลอดภยั 

2) หมูล่กูเสือ!]กปฏิบตัิตามสญัญาณไฟจราจร สญัญาณไฟคนขา้มถนน ป้ายจราจร และ การเดิน
ถนนและขา้มถนนอย่างปลอดภยั 

3) ผูก้  ากบัลกูเสือและลกูเสือรว่มกนัสรุป 
5.4 ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5.4 พิธีปิดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

6. การประเมินผล 

6.1 ซกัถามความหมายของสญัญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร 
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6.2 สงัเกตการปฏิบตัิตามกฎและเครื่องหมายจราจรภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 22 

ขา้มถนน 

มง แซะ มง แซะ แซะ มงตะลุม่ดมุมง (ซา) 
ขา้มถนน 

ขา้มถนนบนสะพานลอย หรือลอดอโุมงคเ์หน่ือยหน่อย แตก่็ปลอดภยัดี 
ขา้มถนนบนทางมา้ลาย มองขวามองซา้ย และมองขวาอีกที 
หากปลอดภยัขา้มไตอ้ย่ารอรื ครึง่หลงัมองซา้ยอีกที เพราะอาจจะมีรถมา 

เกม 
เกมซิบ - แซบ 

ทกุคนนั่งเป็นวงกลม มีลกูเสือคนหนึ่งอยู่ตรงกลาง ลกูเสือท่ีอยู่ในวงกลมตอ้งพยายามจ าช่ือ นามสกลุ ของ
ผูท่ี้อยู่ทางขวาและ'ซา้ยมือใหไต ้ผูท่ี้อยู่ตรงกลางจะเดินไปรอบ ๆ วงกลม แลว้ชีม้ือไปยงั ลูกเสือคนหนึ่งแลว้พูดว่า 
“ซิบ” พรอ้มกบันบั “1 - 2 - 3 -4 - 5” ผูท่ี้ถกูชีต้อ้งบอกช่ือ นามสกลุ ของ ผูท่ี้อยู่ทาง'ซา้ยมือ ถา้พดูวา่ “แซบ” พรอ้มกบั
นบั “1 - 2 - 3 -4 - 5” ผูท่ี้ถกูชีต้อ้งบอกช่ือ นามสกลุ ของผูท่ี้อยู่ทางขวามือ การตดัสิน 

1. ลกูเสือท่ีถกูชีจ้ะตอ้งบอกช่ือ นามสกลุใหค้รบก่อนนบัถงึ 5 
2. ถา้บอกผิด หรือบอก'ซา หรือนกึไมอ่อก ตอ้งเปลี่ยนมาอยู่กลางวงกลมคอยเป็นผูชี้ต้อ่ไป

เพลง 
อย่าเหมอ่มองตอ้งดขูา้งหนา้ 

หากยวดยานมากหลายก็ตอ้งอดใจทน 
อีกซา้ยและขวาเม่ือจะขา้มถนน 
อย่าตดัหนา้รถยนตท์กุทกุคนควรระวงัเอย 
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เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
กบกบัหน ู

หนูแก่ตวัหนึ่งเดินทางรอนแรมมาจนถงึล าธารท่ีชายป่าหนตูอ้งการจะขา้มไปยงัฝังตรงขา้มจงึ เขา้ไปหากบ
ตวันอ้ยท่ีอยู่ริมล าธารแลว้ขอรอ้งใหก้บช่วยพาขา้มล าธารไปฝังตรงกนัขา้มเจา้กบตวันอ้ย มองดหูนูอย่างพิจารณา
แลว้จึงปฏิเสธอย่างสภุาพว่า "โธ่ฉันน่ะตวัเล็กพอๆ กบัท่านแลว้จะพาท่านขา้ม ล าธารไปไดอ้ย่างไรกนัล่ะจ๊ะ " แต่หนู
ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด อา้งว่าตนเป็นสตัวผ์ูอ้าวโุสกว่า ถา้กบไม่ ช่วย ตนจะไปป่าวประกาศใหส้รรพสตัวท์ัง้หลายรู ้
ถงึความใจด าของกบเมื่อถกูขู่เข็ญเช่นนัน้ กบจงึตอ้ง จ ายอมใหห้นเูอาเทา้ผกูกบัเทา้ของตน แลว้ก็พาวา่ยขา้มล าธาร
ไปแต่ทว่าพอว่ายไปไดแ้ค่ครึ่งทาง เท่านัน้กบก็เริ่มหมดแรงก่อนท่ีทัง้คู่จะจมนัา้ตายเหย่ียวตวัหนึ่งก็โฉบลงมาจิกเอา
ทัง้กบและหนไูปกิน 

เรื่องนีส้อนใหรู้ว้า่ คิดประโยชนจ์ากผูท่ี้ไมส่ามารถใหไ้ด ้ย่อมมีแตเ่สียหาย ประเดน็การวิเคราะหค้ณุธรรมท่ีได ้
1. ซื่อสตัย ์สจุริต 
2. ความรบัผิดชอบ 
3. กตญัฌ ู
4. อดุมการณ ์คณุธรรม
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ใบความรู ้
เครื่องหมายจราจร และความปลอดภยัในการเดินถนน 

เครื่องหมายจราจร 
เป็นสญัลกัษณท์างจราจรท่ีใชใ้นการควบคุมการจราจรมกัเป็นสญัญาณแสงหรือป้าย เพ่ือ ก าหนดหรือ

บงัคบัการเคลื่อนตวัของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือนหรือแนะน าทางจราจร 

สญัญาณไฟจราจร 
สญัญาณไฟจราจรโดยทั่วไปประกอบดว้ยสญัญาณไฟสามสีติดตัง้ตามทางแยกตา่งเพ่ือควบคมุ การจราจร

ตามทางแยก โดยทัง้สามสี ไดแ้ก่สีแดงใหร้ถหยดุ สีเหลืองใหร้ถระวงั เตรียมหยดุ และสีเขียว คือใหร้ถไปได  ้
ส าหรบัสญัญาณไฟจราจรพิเศษ เช่น มีสีเหลืองเพียงสีเดียวกระพริบอยู่ใชส้  าหรบัทางแยกท่ีไม่ พลกุพลา่น

หมายถึง ใหร้ะมดัระวงัว่ามีทางแยกและดคูวามเหมาะสมในการออกรถไดเ้อง, สญัญาณไฟ จราจรส าหรบัการขา้ม
ถนน เป็นดน้ 

สญัญาณไฟจราจรส าหรบัการเดินรถ มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลอืง และสีเขียว 

 

สญัญาณไฟส าหรบัคนขา้มถนน 
สญัญาณไฟส าหรบัคนขา้มถนนจะมีรูปคนในสญัญาณไฟ มี 2 สี คือ สีแดง และสีเขียว สีแดง
 หมายถงึ หา้มขา้มถนน 
สีเขียว หมายถงึ ขา้มถนนได ้  

 

สีแดง หมายถงึ ใหร้ถทกุคนัหยดุหลงัแนวเสน้ท่ีก าหนดไว ้
สีเหลือง หมายถงึ ใหร้ถท่ีแลน่อยู่เตรียมหยดุ หรือใหร้ถท่ีจอดอยู่เตรียมแลน่ 
สีเขียว หมายถงึ ใหร้ถแลน่ผ่านไปได ้
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ป้ายจราจร เป็นป้ายควบคมุการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ป้ายบงัคบั มกัจะมีพืน้สีขาว ขอบสีแดง เป็นป้ายก าหนด ตอ้งท าตาม เช่น หา้มเลีย้วขวา ป้ายเตือน มกัจะมี
พืน้สีขาว ขอบสีด า จะเป็นป้ายแจง้เตือนวา่มีอะไรอยู่ขา้งหนา้ ป้ายแนะน า เป็นป้ายท่ีแนะน าการเดินทาง
ตา่งๆ อาทิ ทางลดั ป้ายบอกระยะทาง เป็นตน้ 

ความหมาย 

 
แสดงต าแหน่งทางขา้มถนน 
 
เครื่องหมายทางขา้มถนน 
ขา้ลงและระมดัระวงัอบุตัิเหต ุซึง่อาจจะเกิดขึน้แก่เดก็นกัเรียนถา้เดก็ นกัเรียน
ก าลงัเดินขา้มถนนใหห้ยดุรถใหเ้ดก็นกัเรียนขา้มถนนไปไต ้โดยปลอดภยัถา้เป็น
เวลาท่ีโรงเรียนก าลงัสอนใหง้ดใชเ้สียงสญัญาณ และหา้มใหเ้กิดเสียงรบกวน
ดว้ยประการใด ๆ ระวงัคนขา้มถนน :ทางขา้งหน ามีทางส าหรบัคนขา้มถนน หรือ
มี หมูบ่า้นราษฎรอยู่ขา้งทางซึง่มีคนเดินขา้มไปมาอยู่เสมอ ใหข้บัรถให ้ขา้ลง
พอสมควรและระมดัระวงัคนขา้มถนนถา้มีคนก าลงัเดินขา้มถนน ใหห้ยดุใหค้น
เดินขา้มถนนไปได โดยปลอดภยั 

เฉพาะคนเดิน :บริเวณท่ีดิดตัง้ป้ายเป็นบริเวณท่ีก าหนดใหเ้ฉพาะคน เดินเท่านัน้ 
หยดุ : รถทกุชนิดตอ้งหยดุเมื่อเห็นวา่ปลอดภยัแลว้ จงึใหเ้คลื่อนรถ ต ่อไป 

ใหท้าง :รถทกุชนิดตอ้งระมดัระวงัและใหท้างแก่รถและคนเดินเทา้ 
ในทางขวางหน าผ่านไปก่อนเม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไมเ่ป็นการกีด 
ขวางการจราจรท่ีบริเวณทางแยกนัน้แลว้จงึใหเ้คลื่อนตอ่ไปไตด้ว้ย  
ความระมดัระวงั 
  

โรงเรียน ระวงัเดก็ :ทางขา้งหน ามีโรงเรียนตงัอยู่ขา้งทางใหข้บัรถให ้



135 

คูมื่อส่งเสรมิและพฒันากิจกรรมลกูเสือทกัษะชีวติในสถานศกึษา ประเภทลกูเสือสามญั หลกัสตูรลกูเสือตรี 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

 

ความปลอดภยัในการเดินถนน และขา้มถนน 
เพ่ือความปลอดภยัของตนเอง ผูอ้ื่น และเป็นตวัอย่างท่ีดี ควรปฏิบตัิในการเดินถนน ตงันี  ้
1. ถนนท่ีมีทางเทา้ เดินบนทางเทา้และเดินชิดดา้นซา้ยของทางเทา้ 
2. ถนนท่ีไมม่ีทางเทา้ เดินชิดขอบดา้นขวาของถนน เมื่อมีรถแลน่สวนมาจะไดร้ะมดัระวงั 
3. เดินถนนตอนกลางคืนควรถือไฟฉายสอ่งทาง และควรสวมเสือ้ผา้สีขาวหรือสีออ่น 
4. เดก็ท่ียงัขา้มถนนไมเ่ป็น ตอ้งมีผูใ้หญ่ดแูลโดยจงูเดก็ใหเ้ดก็เดินดา้นในห่างขอบถนน 

การเดินข้ ามถนน เพ่ือความปลอดภยั'ใหป้ฏิบตัิ ดง้นี ้
1. ขา้มสะพานลอย ทางขา้มท่ีมีสญัญาณไฟส าหรบัคนขา้ม ทางมา้ลาย หรือบริเวณ'จดุท่ีมี ต  ารวจอ านวย

ความสะดวก รอใหร้ถจอดสนิทก่อนจงึขา้มไดแ้ละระมดัระวงัรถท่ีขับแซงขึน้มา 
2. ถา้ไม่มีสะพานลอย หรือทางขา้มท่ีมีสญัญาณไฟ หรือทางมา้ลาย ใหข้า้มถนนดว้ยความ ระมดัระวงั 

หยดุท่ีขอบทางก่อน มองดรูถทางขวา หนักลบัมาดรูถทางซา้ย แลว้หนักลบัไปดรูถ ทางขวาอีกครัง้ เม่ือไมม่ีรถหรือรถ
อยู่ไกลจงึขา้มถนนอย่างระมดัระวงั โดยเดินทางตรง 

3. ไม่ควรว่ิง ไม่ควรเดินยอ้นกลับกลางทาง และไม่ควรหยุดเก็บของท่ีตกหล่นอยู่กลางถนน ไม่ว่ิงเล่น
หยอกลอ้คยุโทรศพัท ์หาของในกระเป๋าหรือกม้เก็บของท่ีตกหลน่ขณะขา้มถนนเดด็ขาด เพราะอาจเสียหลกั หกลม้จน
โดนรถเฉ่ียวชนได ้

4. เพ่ิมความระมดัระวงัการขา้มถนนบริเวณทางแยกและบริเวณท่ีมีสิ่งบดบงั เช่น ทา้ยรถ ประจ าทาง ซอย
ท่ีมีรถจอด 

5. การขา้มถนนท่ีมีรถเดินทางเดียว ควรหยุดดูว่ารถว่ิงมาจากทางใดและระมดัระวงัรถท่ีว่ิงยอ้นศร หาก
เป็นถนนท่ีมีเกาะกลาง ควรขา้มทีละครึง่ถนน และหยดุพกัท่ีเกาะกลางหากไมม่ีรถคอ่ยขา้มครึง่หลงั
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ชัน้ประถมสีกษาปีท่ี 4 

 

แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตร)ีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 5 กิจกรรม
กลางแจง้ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 23 เดก็ไทยไมกิ่นหวาน เวลา 3 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 พ 4.1 ป4/3 วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพ่ือการเลือกบริโภค 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 ลกูเสือสามารถอธิบายถงึผลเสียของการบริโภคนาตาลมากเกินไปได ้
2.2 ลกูเสือสามารถบอกวิธีปฏิบตัิตนเพ่ือป้องกนัปัญหาสขุภาพจากการบริโภคนาตาลได ้
2.3 ลูกเสือสามารถการวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

3. เนือ้หา 
3.1 ลกูเสือมีความสามารถในการวิเคราะหถ์งึปริมาณของน า้ตาลและข้อมูลบนฉลากอาหาร ในขนมท่ีมี

รสหวานและ เครื่องดื่มท่ีนิยมดื่มกนัอยู่ในปัจจบุนั 
3.2 ลกูเสือสามารถป้องกนัตนเองจากปัญหาสขุภาพท่ีอาจตามมาได ้

4. สื่อการเรียนรู ้
4.1 แผนภมูิเพลง 
4.2 เกม 
4.3 ภาพเดก็อว้น และเดก็ฟันผุ 
4.4 กลอ่ง กระป้องหรือขวด เครื่องดื่ม นาอดัลม ท่ีมีขอ้มลูโภชนาการชดุละ 4 ชนิด เชน่ 

นมชนิดต่างๆ นาอดัลมสีต่างๆ ชาพรอ้มดื่มบรรจุขวดน า้ผลไมห้รือเครื่องดื่มท่ีเด็กดื่ม เป็นประจ าใน
ทอ้งถ่ิน จ านวนชดุเท่ากบัจ านวนหมูล่กูเสือ 

4.5 กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี 
4.6 เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์

5. กิจกรรม 
5.1 กิจกรรมครัง้ท่ี 1 

1) พิธีเปีดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้

(1) ผูก้  ากบัลกูเสือใหก้องลกูเสือดภูาพเดก็อว้น/เดก็ฟันผแุลว้ชวนคิดชวนคยุวา่ น่าจะ เกิดจาก
สาเหตใุดไดบ้า้ง เช่น ลกูอม ขนมหวาน เครื่องดื่มท่ีมีน า้ตาลมาก ฯลฯ)
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(2) ผูก้  ากบัลกูเสือแจกกลอ่ง/ขวด/กระป๋อง เครื่องดื่ม ใหล้กูเสือหมูล่ะ 1 ชดุ และ มอบหมาย ให้
ลกูเสือแตล่ะหมูส่  ารวจปริมาณนีา้ตาลในเครื่องดื่มแตล่ะชนิด โดย ค านวณปริมาณ นีา้ตาล
ออกมาเป็นจ านวนชอ้นชาตอ่กลอ่ง/ขวด/กระป๋อง (1 ชอ้นชา = 4 กรมั) 

(3) หลงัการค านวณใหเ้ปรียบเทียบวา่ เครื่องดื่มชนิดใดมีปริมาณนีา้ตาลมากท่ีสดุ และนอ้ยท่ีสดุ 
แลว้สง่ตวัแทนรายงานในกองลกูเสือ 

(4) ลกูเสือรายงานทีละหมูจ่นครบ 
(5) ผูก้  ากบัลกูเสือชวนคิดวา่ลกูเสือไดข้อ้คิดอะไรจากกิจกรรมนี ้
(6) กองลกูเสือรว่มกนัรวบรวมผลการวิเคราะหข้องแตล่ะหมู ่ท  าเป็นตารางติดบอรด์ 
(7) มอบหมายใหล้กูเสือแตล่ะคนจดบนัทกึ ชนิดและปริมาณ เครื่องดื่มและลกูอม ท่ีรบัประทานใน 

1 วนั เพ่ือน ามาคยุกนัครัง้ตอ่ไป 
4) ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5) พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

4.2 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พิธีเป็ดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลงหรือเกม 
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ลกูเสือนั่งลอ้มวงตามหมู ่พดูคยุแลกเปลี่ยน และช่วยกนัวิเคราะหว์า่สมาชิกแตล่ะคน กินนีา้ตาล
จากเครื่องดื่มและลกูอม วนัละก่ีชอ้นชา (เครื่องดื่มดจูากตารางครัง้ก่อน 

/ ลกูอม 1 เมด็ มีนีา้ตาลประมาณ 1 ชอ้นชา) 
(2) ผูก้  ากบัลกูเสือใหข้อ้มลูปริมาณนีา้ตาลที่บริโภคตอ่วนั ส  าหรบัเดก็ท่ีอยู่ในวยัลกูเสือ สามญัชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4ไมค่วรกินนีา้ตาลเกิน'วนัละ 5 ชอ้นชา 
(3) ใหแ้ตล่ะหมูส่  ารวจดวูา่ มีสมาชิกก่ีคนที่กินนีา้ตาลจากลกูอมและเครื่องดื่มเกิน 

5 ชอ้นชาตอ่วนั แลว้สง่ตวัแทนรายงานในกอง 
(4) ตวัแทนหมูล่กูเสือรายงาน ผูก้  ากบัลกูเสือเพ่ิมเติมตงันี ้“นอกจากลกูอมและ เครื่องดื่ม แลว้

ลกูเสือบงัไดน้  า้ตาลจากอาหารอื่น ๆอีกดว้ย เช่น บางคนชอบเติมน า้ตาล ลงในก๋วยเต๋ียวทีละ
หลาย ๆ ชอ้น” 

(5) ชวนคิดวา่ “นอกจากก๋วยเต๋ียว ลกูอม ขนม และเครื่องดื่มแลว้ ลกูเสือคิดวา่ยงัมี 
นีา้ตาลในอาหารใดอีกบา้งท่ีตอ้งควรระวงั” 

(6) ผูก้  ากบัลกูเสือรวบรวมและสรุปค าตอบท่ีได ้ชวนคิดวา่ลกูเสือไดข้อ้คิดอะไร จากกิจกรรมนี ้
(7) มอบหมายใหล้กูเสือแตล่ะหมูห่าขอ้มลู “วิธีป้องกนัปัญหาสขุภาพจากการ รบัประทานน า้

ตาลมากเกินไป” หมูล่ะ 3 ขอ้ 
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4) ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5) พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

4.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 3 
1) พิธีเปีดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ลกูเสือแตล่ะหมูร่ายงาน‘วิธีป้องกนัปัญหาสขุภาพจากการรบัประทานน า้ตาลมาก เกินไป” 
(2) ผูก้  ากบัลกูเสือรวบรวมและใหล้กูเสือช่วยกนัโหวตวา่วิธีใดท่ีลกูเสือท าไดง้่ายท่ีสดุ 
(3) ผูก้  ากบัลกูเสือเพ่ิมเติมวา่ “น า้ตาลเป็นสิ่งท่ีรา่งกายไมส่ามารถขบัทิง้ไดจ้งึสะสม อยู่ใน

รา่งกาย จะลดปริมาณน า้ตาลไดต้อ้งเปลี่ยนน า้ตาลใหเ้ป็นพลงังาน เช่น การเดินเรว็ๆ 1 
กิโลเมตร จงึจะลดนาตาลที่สะสมลงได=้ 4 ชอ้นชา” 

(4) ใหแ้ต่ละหมู่ร่วมกนัวางแผนปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสมาชิก ตาม “วิธีป้องกนัปัญหา สขุภาพ
จากการรบัประทานน า้ตาลมากเกินไป” 2 วิธีท่ีโหวตไดใน ขอ้ 4 เขียนลง กระดาษปรู๊ฟติด
บอรด์ 

4) ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5) พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

6. การประเมินผล 
6.1 สงัเกตการมีสว่นรว่มและการแสดงความคิดเห็นในหมูแ่ละกองลกูเสือ 
6.2 ตรวจสอบการอธิบายผลเสียของการบริโภคน า้ตาลมากเกินไป 
6.3 สอบถามการปฏิบตัิตน เพ่ือหลกีเลี่ยงปัญหาจากการรบัประทานน า้ตาลมากเกินไป 

7. องคป์ระกอบทกัษะชิวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 
การคิดวิเคราะห ์ความคิดสรา้งสรรค ์ตระหนกัรู ้และป้องกนัผลเสียของการบริโภคน า้ตาลมาก 

เกินไป 
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ใบความรู ้
เดก็ไทยไมก่นิหวาน 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 23
 

 

 

ขนมเปียะขนมปัง 
ขนมเปียะขนมปัง (ซา) 
ลอดช่องสาค ู(ซา) 
ทองหยิบฝอยทองเมด็ขนนุ 

ก๋วยเต๋ียวบะหมี่ 

ก๋วยเต๋ียวบะหมี่ (ซา) 
ขนมจีนทอดมนั (ซา) 
แกงเนือ้แกงหมแูกงไก๋ กะทิแกงไทย 
หวานมนั

ขนมฝรั่งไสห้ม ู
ขนมขีห้นขูา้วพอง 
วุน้นืา้เช่ือมโอโออว้นจงั (ซา) 

(ท านองเพลงกินขา้วกบันืา้พริก) 
แกงกะหรี่ใสม่นั เนือ้สเดก็สต ูแกงใส่
พริกไทยโอโ้ฮ 

ช่วยดบัความฝันดารา

 

เดก็ไทยไมกิ่นหวาน 
เดก็ไทยเราไมกิ่นหวาน ปริมาณนืา้ตาล จะเกินความจ าเป็น 
กินผกัสด กบัเนือ้นมไข่ โปรตีนก็มากมาย วิตามินก็จ  าเป็น 

ใหพ้ลงังานตี มีคณุประโยชน ์ ไมม่ีโทษและโรคภยั รา่งกายแข็งแรง 

วิธีเลน่ 1. เขียนวงกลมรศัมีพอสมควรใหค้นอยู่ในวงกลมหลบคนท่ีว่ิงรอบๆวงได ้
3. ใหล้กูเสือคนหนึ่งเป็นเชือ้โรค ว่ิงรอบ ๆ วงกลม 
4. ลกูเสือท่ีอยู่ในวงกลม อย่าใหเ้ชือ้โรคแตะถกูตวัไดใ้ครถกูแตะตอ้งออกไปเป็นเชือ้โรค 

เรียงตวัอกัษร 
วิธีเลน่ 1. แบ่งลกูเสือเป็นหมู ่แจกมดัรอก้ษรใหห้มูล่ะ 1 ชดุ 

2. ใหล้กูเสือแข่งขน้กนัเรียงบตัรอกัษร ใหเ้ป็นขอ้ความวา่ “ท าตีท่ีสดุ” หมูใ่ดเรียงเสรจ็ก่อน และถกูตอ้งถือวา่
ชนะ  

เพลง 
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เรือกรรเชียง 
วิธีเล่น ใหแ้ต่ละหมู่ยืนคล่อมไมพ้ลอง ใหค้นหนา้สุดหันหนา้เขา้หาคนอื่น ๆ ใหทุ้กคนจับไมพ้ลองไว ้การเคลื่อนท่ี 
เคลื่อนถอยหลงั คนหนึ่งเป็นคนตีกรรเชียง คนหวัแถวเป็นคนถือทา้ย หมูใ่ดถงึเสน้ชยั ก่อนเป็นผูช้นะ 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์

เดก็โลภ 
เด็กชายคนหนึ่งอยากกินลูกเกาลดัมาก จึงลว้งมือลงไปในโถ แลว้กอบลูกเกาลดัจนเต็มก ามือ และไม่

สามารถเอามือออกจาก ปากโถแคบๆ ไดเ้ด็กชายจึงรอ้งไหอ้ยู่อย่างนัน้เพราะไม่ยอมปล่อยลกู เกาลดั ออกจากมือ
เม่ือผใูหญ่คนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นเขา้จงึว่า "ท าไมไมป่ลอ่ยลกูเกาลดัในมือเสียก่อน ถา้ลว้งหยิบเกาลดั ทีละลกูเดียว 
ก็สามารถหยิบกินไดจ้นอิ่มเหมือนกนั มือก็ไมต่ิด ปากโถดว้ย" 
เรื่องนีส้อนใหรู้ว้า่ ไดที้ละนอ้ย ก็สามารถเก็บใหเ้ป็นมากได ้

ห่านออกไข่เป็นทองค า 
เขา้วันหนึ่งชาวนาเดินเขา้ไปในเลา้ เห็นห่านท่ีเลีย้งไวอ้อกไข่เป็นทองค าสวยงามมาก ก็รูส้ึกตี ใจและ

ตื่นเตน้รีบน าไข่ไปใหภ้รรยาด ูทัง้สองตกลงใจน าไข่ทองค าไปขายจึงก็ไดเ้งินมาจ านวนหนึ่ง เพียงพอท่ีจะใชจ้่ายใน
ครอบครวัและซือ้สิ่งของท่ีตอ้งการ วนัต่อมาแม่ห่านตวัเดิมก็ออกไข่เป็นทองค า อีก สองสามีภรรยาต่างดีอกดีใจที่มื
ห่านวิเศษไวในครอบครอง ทุกเขา้จึงเก็บไข่ห่านทองค าไปขายจนมื ฐานะร ่ารวยขึน้ ดว้ยความโลภทั้งสองคนจึง
ปรกึษากนัวา่ 

“เราจะมวัเก็บไข่ห่านทองค าไปขายวนัละฟองอยู่ท  าไม สูจ้บัห่านมาฆ่าน าทองทัง้หมดท่ีมือยู่ใน ทอ้งของ
มนัไปขายทีเดียวไมด่ีกวา่หรือ” 

เม่ือความเห็นตรงกนั ชาวนาจึงฆ่าห่านแตเ่ม่ือผ่าทอ้งดกูลบัพบวา่ภายในทอ้งห่านมืแตค่วาม วา่งเปลา่ 
เรื่องนีส้อนใหรู้ว้า่ โลภนกัมกัลาภหาย
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ลากบัเงา 
ชายหนุ่มคนหนึ่งตกลงเช่าลาตวัหนึ่ง เพ่ือข่ีเดินทางขา้มทอ้งถ่ินอนัทรุกนัดารและแหง้แลง้ โดย มีเจา้ของลา

ติดตามไปดว้ย ครัน้ถงึเวลาเท่ียงแดดรอ้นจดั ชายหนุ่มจงึลงจากหลงัลามานั่งพกักบัพืน้ ทรายโดยอาศยัรม่เงาของลา
เป็นท่ีบังแดด เจา้ของลาซึ่งยืนตากแดดอยู่เห็นตงันั่นก็ไม่ยอมอา้งว่าเขามี สิทธิท่ี้จะเขา้ไปหลบแดดในเงาของลา
มากกวา่ แตช่ายหนุ่มโตแ้ยง้วา่ “ขา้ไดจ้่ายคา่เช่าใหท้่านถกูตอ้ง แลว้ ขา้ก็ควรจะมีสิทธิท่ี้จะใชเ้งาของลาได”้ 

แต่เจา้ของลาไม่ยอมเถียงว่า “ท่านขอเช่าแต่ตวัลาเท่านั่น ไม่ไดข้อเช่าเงาของลาดว้ย ดง้นั่น ท่านไม่มีสิทธิ้” 
วา่แลว้ก็พยายามแทรกเขา้มาหลบในเงาของลา 

เม่ือไมม่ีใครยอมใครจงึเกิดการทะเลาะชกตอ่ยกนัขึน้ ในระหวา่งนั่นเองลาเกิดตกใจ มนัจงึว่ิง หนีหายไป ใน
ท่ีสดุชายทัง้สองก็เลยตอ้งเดินตากแดดไปตลอดทาง 

เ ร่ื อง นี้สอน ใหรู้ว่้ า  เม่ือไรซ้ึง่ความสามคัคี ประโยชนอ์นัพงึมีก็หายไป 

ประเดน็การวิเคราะหค้ณุธรรมท่ีได ้

1. ความพอเพียง 
2. ซื่อสตัย ์สจุริต 
3. ความรบัผิดชอบ 
4. กตญัณ ู
5. อดุมการณ ์คณุธรรม
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตร)ีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 5 กิจกรรมกลางแจง้ 
แผนการจดักิจกรรมท่ี 24 เสริมสรา้งสมรรถนะทางกาย เวลา 1 ชั่วโมง 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
พ3.2 ป4/1 ออกก าลังกาย  เล่นเกม  และกีฬาที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
2.1 ลกูเสือสามารถเลือกวิธีออกก าลงักายตามวยัและความถนดัของตนได ้

2.2 การออกก าลังกาย  เล่นเกม  ตามความชอบของตนเองและเล่นกีฬาพ้ืนฐานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.3 การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองในการออกก าลังกาย เล่นเกมและเล่นกีฬา ตามตัวอย่าง 
และแบบปฏิบัติของผู้อ่ืน 
2.4 คุณค่าของการออกก าลังกาย    เล่นเกม  และเล่นกีฬา  ที่มีต่อสุขภาพ 
 

3. เนือ้หา 
การออกก าลงักายท่ีสรา้งเสริมสขุภาพและสมรรถนะทางกาย 

4. สื่อการเรียนรู ้
4.1 แผนภมูิเพลง 
4.2 เกม 
3.2 เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์

5. กิจกรรม 
5.1 พิธีเป็ดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
5.2 เพลง หรือเกม 
5.3 กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

1) หมูล่กูเสือนั่งลอ้มวงพดูคยุแลกเปลี่ยนกนัในประเดน็ตอ่ไปนี ้และสรุปผลการพดูคยุ สง่ตวัแทน
รายงานในกองลกูเสือ 
- ท าไมลกูเสือจงึตอ้งเสริมสรา้งสมรรถนะทางกายของตนเองใหแ้ข็งแรงขึน้ 
- การออกก าลงักายมีประโยชนต์อ่สขุภาพของลกูเสืออย่างไร 
- สมาชิกแตล่ะคนมีความสนใจในการออกก าลงักายชนิดใดบา้งเพราะอะไร 

2) สุม่ใหต้วัแทนหมูล่กูเสือรายงานหมูล่ะ 1 ประเดน็ และใหห้มูอ่ื่นเพ่ิมเติม ผูก้  ากบัลกูเสือ น าอภิปราย
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ซกัถาม และสรุป 
3) ผูก้  ากบัลกูเสือรวบรวม จดักลุม่การออกก าลงักายประเภทตา่ง ๆ ท่ีลกูเสือสนใจ และ ใหล้กูเสือได้

เสือกออกก าลงักายตามท่ีตนเองท าไดจ้ริง ๆ เหมาะสมกบัวยัและ 
ปลอดภยั โดยมีการบนัทกึสะสมแตม้การออกก าลงักาย ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.4 ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5.5 พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

6. การประเมินผล 

6.1 ติดตามผลการออกก าลงักายของลกูเสือตอ่เน่ือง 
6.2 บนัทกึสะสมแตม้การออกก าลงักาย 

7. องคป์ระกอบทกัษะขีวิตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

การคิดวิเคราะห ์ความคิดสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของการออกก าลงักาย 
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 24 
ออกก าลงัดว้ยการรอ้งร  า ท าเพลง ใหค้รืน้เครง เสียงเพลงบรรเลงจบัใจ 
ร  ารอ้งกนัไป ไมม่ีหมน่หมองฤทยั เพราะเราดีใจ ดว้ยการรอ้งร  าท าเพลง 

กระโดด 
กระโดด กระโดด กระโดด กระโดดใหพ้รอ้มเพรียงกนั 
กระโดด เพ่ือสรา้งพลงั ก าลงัใหก้บัพวกเรา 
ลา สัน้ลา่ ลาสัน้ลา ลา่ ลา ลา ลา่ (ซา) 

เกม 
เกมจบัขา้มแมน่ า้ 

ขีดเสน้ขนาน 2 เสน้ บนพืน้สนามห่างกนัประมาณ 50 เซนติเมตร เสน้ 2 เสน้นีเ้ปรียบเสมือน สายนีา้ แตล่ะ
ดา้นของเสน้ขนาน2 เสน้นี ้ขีดเสน้อีก 1 เสน้ ขนานกนั ห่างกนัประมาณ5 เมตร ซึ่ง เปรียบเสมือนฝังนีา้ แบ่งลกูเสือ
ออกเป็น 2 ทมึๆ ละเท่าๆ กนั หนัหนา้เขา้หากนั ยืนเหยียบเสน้แม่นีา้ เม่ือไดร้บัสญัญาณเริ่มแข่งขน้ ลกูเสือแตล่ะขา้ง
ตอ้งพยายามดงึและจบัลกูเสือฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดพ้รอ้ม ทัง้ลากขึน้มาไวบ้นฝังแมนี่า้ของตนเอง ผูท่ี้ถกูจบัไวบ้นฝังตรง
ขา้มสามารถจะไดร้บัการช่วยเหลือจาก ฝ่ายของตนเองโดยท่ีฝ่ายของตนเองว่ายนีา้ (ว่ิง ) ขา้มฝังมาดึง ลูกเสืออีก
ฝ่ายหนึ่งก็ตอ้งป้องกนัไว ้และพยายามจบัฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
คนตาบอดกบัลกูสนุขัป่า 

กาลครัง้หนึ่ง นานมาแลว้ มีคนตาบอดอยากไดส้นุขัไวในการน าทาง มีคนน าลูกสนุขัป่าตวัหนึ่ง มามอบให ้
คนตาบอดใชม้ือลูกคล าสมัผัสไปทั่วตวัแลว้จึงร  าพึงว่า “เราไม่แน่ใจหรอกว่ามนัเป็นลูกสุนขับา้น หรือลูกสุนัขป่า แต่
มั่นใจไดเ้ลยวา่ ไมอ่าจไวใ่จมนัได ้หากปลอ่ยใหเ้ชา้ไปอยู่ในฝงูแกะ 
เรื่องนีส้อนใหรู้ว้า่ คนไมด่ีย่อมแสดงธาตแุทอ้อกมาถา้ขาดการควบคมุ 
ประเดน็การวิเคราะหค้ณุธรรมท่ีได ้

1. ความพอเพียง 

2. ซื่อสตัย ์สจุริต 

3. ความรบัผิดชอบ 

4. อดุมการณ ์คณุธรรม
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตร)ีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4  

หน่วยท่ี 5 กิจกรรมกลางแจง้   แผนการจดักิจกรรมท่ี 25 น า้ดื่มสะอาดและปลอดภยั เวลา 2 ชั่วโมง 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

พ 4.1  ป4/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
a. ลกูเสือสามารถเสือกด่ืมนีา้ท่ีสะอาด และปลอดภยัได ้
b. ลกูเสอืสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ 

c. ลกูเสอืสามารถการจัดสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อสุขภาพ 

3. เนือ้หา 
  น า้ดื่มท่ีสะอาดและปลอดภยั 
4.  สื่อ วสัดอุปุกรณ ์
  3.1. แผนภมูิเพลง 
  3.2  เกม 
  3.2  แบบงาน 
   ใบความรู ้
  3.4 เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5. กจิกรรม 
5.1 กจิกรรมคร้ังที ่1 
 

1) พิธีเปีดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ผูก้  ากบัลกูเสือแบ่งงานใหล้กูเสอืแตล่ะหมู ่ออกส ารวจแหลง่น า้ดื่มในโรงเรียน โดย ใชแ้บบ
ส ารวจ ดง้นี ้

- ความสะอาดของแหลง่นีา้ดื่ม 
- ตูก้ดนีา้หรือตูนี้า้เหยียบมีการท าความสะอาดบ่อยแคไ่หน 
- แหลง่นีา้ดื่มมีเพียงพอหรือไม่ 
- ความสะอาดของแหลง่นีา้ดื่มและนีา้ดื่มท่ีรา้นคา้อาหารน ามาบริการ 
- มีการเก็บตวัอย่างนีา้เพ่ือสง่ตรวจคณุภาพนีา้ดื่มหรือไม ่ฯลฯ 

(2) ผูก้  ากบัลกูเสือเรียกรวมกอง ตวัแทนหมูล่กูเสือรายงานผลการส ารวจทีละหมู ่
(3) ผูก้  ากบัลกูเสือและลกูเสือรวบรวมผลการส ารวจ และวางแผนด าเนินการแกไ้ขในสว่นท่ี ลกูเสือ

ด าเนินการไดเ้อง และแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการในสว่นท่ีเหลอื เช่น การเก็บ 
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ตวัอย่างน า้ส่งตรวจตามมาตรฐานของกรมอนามยั การแก! ,ขแหล่งน า้ดื่มท่ีช ารุด เสียหาย เป็น
ตนั 

(4) ผูก้  ากบัลกูเสือและลกูเสือรว่มกนัสรุปขอ้คิดท่ีได ้
4) ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5) พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

5.3 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
1) พิธีเป็ดประชมุกอง (ชกัธงขึน้ สวดมนต ์สงบน่ิง ตรวจ แยก) 
2) เพลง หรือเกม 
3) กิจกรรมตามจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(1) ผูก้  ากบัลกูเสือแบ่งงานใหล้กูเสอืแตล่ะหมู ่ด  าเนินการแกไขในสว่นท่ีลกูเสือ ด าเนินการได้
เอง เช่นการท าความสะอาดแหลง่น า้ดื่ม ถว้ยน า้ดื่ม การรณรงคใ์ห ้ช่วยกนัดแูลรกัษาความ
สะอาด เป็นตนั 

(2) ผูก้  ากบัลกูเสือและลกูเสือรว่มกนัติดตามผลการตรวจคณุภาพน า้ดื่ม และการแกไข จาก
หน่วยงานเก่ียวขอ้ง 

(3) ผูก้  ากบัลกูเสือเรียกรวมกอง ผูก้  ากบัลกูเสือและลกูเสือรว่มกนัสรุปขอ้คิดท่ีได ้
4) ผูก้  ากบัลกูเสือเลา่เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
5) พิธีปีดประชมุกอง (นดัหมาย ตรวจเครื่องแบบ ชกัธงลง เลิก) 

6. การประเมินผล 
6.1 สงัเกตความรว่มมือในการปฏิบตัิกิจกรรม 
6.2 สงัเกตกระบวนการคิดจากการอภิปราย 

7. องคป์ระกอบทกัษะชวิัตส าคญัท่ีเกิดจากกิจกรรม 

การคิดวิเคราะห ์ความคิดสรา้งสรรค ์ตระหนกัรูถ้งึความส าคญัของนาดื่มท่ีสะอาด และ ปลอดภยั
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 25
 

 

 
 

แสงแดดแผดรอ้น 
รวมกนัเป็นเมฆา ฝน
พรมผืนป่า ไหลลงสู่
ทะเล

นา 

นกกลายเป็น'โอ ตก
มาเป็นฝนฉ ่าใจ 
กลายมาเป็นล าธาร 
ซือ้ ฮือ ฮือ ฮือ

ลอยไปสูท่อ้งฟ้า ซือ้ 
ฮือ ฮือ ฮือ รวมกนั
เป็นแมน่า (รอ้งซืา้) 
จบ

 

นาดี 

ถา้ไมร่กัษาไรน้ัา้ก็เสียไตเ้สียดี น า้ดื่มตอน'
นี'้ราคาแพงกวา่น า้มน ลกูเสือทกุคน
ประหยดัเงินทนัที ท ายากท าเย็นแถมยงัไม่
คอ่ยสะอาดซิ  เก็บกกัรกัษานัา้ดีเอย (จบ) 

เรื่องสัน้ท่ีเป็นประโยชน ์
แพะอยากกินนา 

กาลครัง้หนึ่ง นานมาแลว้มีแพะตวัหนึ่งเดินมาท่ีบ่อนัา้ เมื่อชะโงกหนา้ลงไปก็เห็น สนุขัจิง้จอก ตวัหนึ่งอยู่ใน
บ่อ จงึเอย่ถามวา่ “เพ่ือนเอย๋ บ่อนีน้ัา้ลกึมากหรือไม่” สนุขัจิง้จอกซึง่พลดัตกลงมาในบ่อ 

แลว้หาทางขึน้ไปไม่ไตจ้งึโป้ปดออกไปดว้ยความเจา้เลห่ว์่า “ไม่ลกึเลยเพ่ือนเอ๋ย นัา้ในบ่อนีก้็ ใสและเย็นช่ืน
ใจดีจริง ๆ เจา้ลงมากินนัา้เกิด” แพะไม่ทน้คิดใหร้อบคอบก็รีบกระโดดลงไปในบ่อทนัที สนุขัจิง้จอกจึงเหยียบเขาแพะ
แลว้ปีนขึน้มาท่ีปากบ่อไตส้  าเรจ็ แลว้ก็หนัมาหวัเราะเยาะในความโง่เขลา เบาปัญญาของแพะ ก่อนจากไป 

เรื่องนีส้อนใหรู้ว้า่ ก่อนท่ีจะเช่ือสิ่งใดหรือเช่ือใคร ใหค้ิดพิจารณาใหร้อบคอบก่อน  

เพลง 

น า้ดี ๆนัน้เราก็มีมากมาย 
ไปซือ้กินราคาก็แพงหฉ่ีู 
หากรูวิ้ธีกกัเก็บนัา้ฝน 
เอานัา้เสียมาท าเป็นนัา้ดี 
เราตอ้งหาวิธี 
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การดื่มน า้ 
ดื่มไดท้ัง้นาเย็นนารอ้นหรือนาอณุหภมูิปกติไมเ่ป็นปัญหาอะไรทัง้สิน้หลกัการง่ายๆ คือ นา เย็น ควรดื่มเวลา

ออกก าลงักาย จะดดูซมึเร็ว แต่มีขอ้หา้ม'ในผูห้ญิงท่ีมีประจ าเดือน ไม่ควรดื่มนาเย็น เพราะจะย่ิงท าใหป้วดทอ้งมาก
ขึน้ 

สว่นนาอุน่ ควรดื่มเพ่ือกระตุน้ล  าไส ้ท าใหล้  าไสบี้บตวัดี เช่น เวลาทอ้งเสีย เจ็บคอ เป็นหวดั 
สา่หรบัเรื่องท่ีหลายคนสงลยัว่า การดื่มนามาก ๆ ไตจะท างานหนกัหรือไม ่ค าตอบก็คือตอ้งดื่ม มากเป็น 10 

ลิตรติดตอ่กนัจงึจะเป็นพิษตอ่รา่งกาย สว่นคนทัว้ไปดื่มน า้อย่างมากก็ไดแ้ค ่5 ลิตร จงึไมม่ี อนัตรายแตอ่ย่างใด 
การดื่มนายงัช่วยใหผิ้วหนงัชุ่มขึน้ และช่วยท าใหส้มองปลอดโปรง่อีกดว้ย ในคนที่มีอาการคลา้ย จะเป็นหวดั

เช่นปากแหง้ ตาแหง้ ควรดื่มนามาก ๆจะช่วยใหห้ายเร็วขึน้ไดแ้ต่ละวนัเราควรดื่มนามาก นอ้ยแค่ไหน ? ค่าตอบคือ 
ควรดื่มนาตามนาหนกัตวั คือ ดื่มนา 1 ออนซ ์ต่อนาหนกัตวั 1 กก. เช่น ถา้ นาหนกัตวั 60 กก.ก็ตอ้งดื่มนา 60 ออนซ์
โดยนา 1 ออนซก์็ประมาณ 30 ซซึ ึคนนาหนกั 60 กก.ก็ตอ้งดื่ม นาประมาณ 1,800 ซซึ.ึ เป็นดน้ 

เรื่องนีส้อนใหรู้ว่้ า  การดื่มนาเป็นประโยชนต์อ่รา่งกาย ประเดน็การวิเคราะหค้ณุธรรมท่ีได ้
1. ความพอเพียง 
2. ความรบัผิดชอบ 
3. กตญัณ ู
4. อดุมการณ ์คณุธรรม 
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ใบงาน 
แบบส ารวจ 

 

หมูล่กูเสือรว่มกนัส ารวจแหลง่นีา้ดื่มตามท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยใชแ้บบส ารวจดา้นลา่งนี ้

1. ต าแหน่งท่ีส  ารวจ 

 

2. ขอ้มลูที่ส  ารวจ 

หวัขอ้การส ารวจ ผลการส ารวจ 
2.1 สภาพของแหลง่นีา้ดื่ม ท่ีพบ และ

ความสะอาด 

 

2.2 ผูร้บัผิดชอบท าความสะอาด และ
ความถ่ีในการท าความ 

สะอาด 

 

2.3 ความเพียงพอของแหลง่นีา้ ดื่ม 
 

2.4 สมัภาษณค์วามตอ้งการให ้
ปรบัปรุงของนกัเรียนท่ีมาดื่มนีา้ 

 

2.5 เก็บตวัอย่างนีา้สง่ตรวจ คณุภาพ
หรือไม ่

 

2.6 หมายเหต ุ
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ใบความรู ้
น า้ดื่ม 

ชนิดของนๆดื่ม 
1) น า้ประปาดื่มได ้

ปัจจุบันน ้าประปาของการประปานครหลวงผ่านการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตาม
มาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลก จึงดื่มไดอ้ย่างปลอดภัยแต่ทัง้นึ๋ขนอยู่กับระบบเดินท่อประปา ท่อ เหล็กมีอายุใช้
งานไม่เกิน 5 ปี ท่ีปลอดภัยคือท่อพลาสติกเพราะไม่เป็นสนิมการตม้นีา้ประปาจะช่วยฆ่า เชือ้โรค ลดความกระดา้ง
และลดกลิ่นคลอรีนไดด้ว้ย ส่วนการกรองจะชืน้อยู่กับตวักรองท่ีเลือกใช ้บาง บา้นอาจใชต้ัวกรองถ่าน (Activated 
carbon) และเรซิน (Resin) ซึง่ก็สะอาดเพียงพอใกลเ้คียงนีา้ดื่ม บรรจขุวดเวน้แตไ่มไ่ดผ้่านขัน้ตอนการฆ่าเชือ้ดว้ยรงัสี
อลุตรา้ไวโอเลตหรือโอโซน 

แหล่งน า้ประปาปลายท่อส าหรบัดื่ม เช่น ท่อประปา ตอ้งไม่เป็นสนิมหรือมีรอยแตกรั่ว เพราะสิ่ง สกปรกจะ
ปนเปีอนง่าย นอกจากนีค้วรตอ้งรกัษาความสะอาด ก๊อกนีา้ ตู-้กดนีา้ ตูนี้า้พถุว้ยส าหรบัดื่มนีา้ และบริเวณโดยรอบอยู่
เสมอ 

2) น า้ฝนท่ีกกัเก็บไวต้ามบ่อหรือถงัเก็บน า้ 
จ าเป็นตอ้งตรวจสภาพแหล่งเก็บนีา้ฝนซึ่งอาจมีฝ่นผงหรือใบไมป้นเปีอนลงไปได ้เช่น ฝา อาจปีดไม่

สนิท แตกรา้ว และท่อท่ีต่อออกมาล่าหรบัดื่มไม่ควรเป็นสนิม ไม่แตกรา้ว ถว้ยนีา้ดื่มและ สภาพแวดลอ้มตอ้งสะอาด
เช่นกนั 

3) น า้ดื่มบรรจขุวด 
ไดม้าจากแหลง่นีา้บาดาลและนีา้ประปาผ่านการกรองชัน้ถ่านเพ่ือดดูกลิ่นและผ่านสาร เรซนีเพ่ือลด

ความกระดา้งขัน้ตอนสดุทา้ยคือการฆ่าเชือ้จลุินทรืยท่ี์อาจปนเปีอนในนีา้ดว้ยการผ่านแสง อลุตรา้ไวโอเลตหรือก๊าซ
โอโซน ท่ีเราเรียกกนัจนคุน้เคยวา่นีา้ UV หรือนีา้โอโซนนั่นเอง 

4) น า้ธรรมชาติ 
ไดแ้ก่ นีา้พุนีา้แร่นีา้บ่อและนีา้พุท่ีเจาะชืน้มาจากแหลง่ใตด้ิน ไม่รวมแหลง่นีา้สาธารณะและ นีา้ประปา

ในการผลิตนีา้ธรรมชาติจะกรองเศษฝ่นละอองและการฆ่าเชือ้โรคเท่านั่นท่าใหนี้า้แรบ่รรจุขวด มีความใกลเ้คียงกบันีา้
จากแหลง่ก าเนิด และมีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัตามแหลง่นีา้ธรรมชาติท่ีใชผ้ลิตจงึ ตอ้งมีการก าหนดคา่ปริมาณเกลือแร่
ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและสตรีมีครรกัท่ีมีระบบ ย่อยอาหารไม่ดีเท่าคนทั่วไป เพราะนีา้แร่จะ
ออกฤทธเป็นยาระบาย หากมีปริมาณซลัเฟตมากกวา่ 600 มิลลิกรมัตอ่ลิตร (ยกเวน้แคลเซียมซลัเฟต) 

ขวดใสน่ า้ดื่ม 
ขวดท่ีนิยมใชบ้รรจนีุา้ดื่มมี 4 ชนิด คือ ขวดแกว้ใส ขวดพลาสติกใสและแข็ง ขวดพลาสติกเพท ซึง่มีลกัษณะ

ใสและกรอบ และสดุทา้ย ขวดพลาสติกขาวขุ่น 
ขวด 3 ชนิดแรกใชบ้รรจนุัา้ดื่มไตด้ีกว่าขวดพลาสติกสีขาวขุ่นเคยมีการทดลองน านัา้ดื่มบรรจุ ขวดสีขาวขุ่น
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ไปตัง้กลางแดดนาน ๆจะมีกลิ่นของพลาสติกปนมากบันัา้ แมีไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค แต่ก็ท าใหค้ณุภาพของนัา้
ลดลง ขอ้เสียอีกประการหนึ่งคือขวดขาวขุ่นไม่เหมาะท่ีจะน ามาริไซเคิลต่าง จากขวดอีกสามชนิดท่ีรืไซเคืลง่ายและใช้
ไตท้นทานกว่าส่วนวันหมดอายุของนีา้ดื่มบรรจุขวดนั้นคือ ประมาณ 2 ปีนับจากวันผลิตท่ีระบุไวบ้นฉลาก ก า ร
เสื อกซึ้อผลิ ต กัณฑ์น ้ า ดื่ ม ในภาชนะบรร จุ ปีดส นิท  

เพ่ือความปลอดภัยในการบริโภค แมจ้ะเป็นเพียงนัา้ดื่มธรรมดา ๆ ก็ควรอ่านฉลากก่อนซือ้ โดยสงัเกต
รายละเอียด เช่นช่ือและท่ีตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ และตอ้งมีเครื่องหมาย อย.พรอ้มเลข ทะเบียน 13 หลัก
นอกจากนีค้วรใหค้วามส าคญักับภาชนะท่ีบรรจุนัา้ดื่ม ตอ้งสะอาด ไม่รั่วซึมฝาปีดผนึก ไม่มีร่องรอยการเปีดใชห้าก
เป็นนีา้ชนิดกงัขนาดใหญ่ (แกลลอน)ควรตรวจสอบฉลากพลาสติกท่ีรด้ปาก กงัตามรายละเอียดท่ีกล่าวชา้งตน้ และ
ควรสงัเกตลกัษณะของนีา้ตอ้งใสสะอาด ไมม่ีตะกอน กลิ่น หรือ รสชาติท่ีผิดปกติอีกดว้ย 

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นการผลิตนีา้ดื่มท่ีน่าสงสยัว่าจะไม่มีคณุภาพมาตรฐาน หรือไมผ่่าน การพิจารณา
อนญุาตจาก อย. ควรแจง้รอ้งเรียนท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0-2590-7354 - 5 หรือ ทาง จดหมายท่ี ตู ้ปณ. 52 ปทจ. 
นนทบรุี 11000 ส าหรบัในสว่นภมูิภาคสามารถแจง้ไตท่ี้ส  านกังาน 
สาธารณสขุจงัหวดันัน้หรือสาธารณสขุอ าเภอ และเบอรค์ุม้ครองผูบ้ริโภค
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตร)ีชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 6 ประเมินผล 

แผนการจดักิจกรรมท่ี 26 การประเมินผล เวลา 2 ชั่วโมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1.1 เพ่ือใหล้กูเสือเขา้ใจการประเมินผลเพ่ือการตดัสินผลการผ่านไมผ่่านกิจกรรม 
1.2 เพ่ือใหล้กูเสือเขา้ใจการประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตท่ีลกูเสือไดร้บัการพฒันา 
1.3 เตรียมความพรอ้มรบัการประเมินตามวิธีการของผูก้  ากบักองลกูเสือ 

2. เนือ้หา 
2.1 เกณฑก์ารตดัสินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พ่ืนฐาน พ.ศ. 2551 
2.2 การประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิต 

3. สื่อการเรียนรู ้
3.1 Flow Chart การประเมินเพ่ือตดัสินผลการเลื่อนชัน้ของลกูเสอืและจบการศกึษา 
3.2 แบบประเมินทกัษะชีวิตของลกูเสือรายบคุคลหรือรายหมูล่กูเสอื 
3.3 แบบประเมินตนเองของลกูเสือประจ าปีการศกึษา 
3.4 ใบความรู ้

4. กิจกรรม 
4.1 ผูก้  ากบัลกูเสืออธิบายหลกัเกณฑวิ์ธีการประเมินผลการเรียนรูต้ามท่ีหลกัสตูรแกนกลาง การศกึษาชัน้

พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดเพ่ือตดัสินการจบการศกึษา 
4.2 ผูก้  ากบัลกูเสืออธิบายถงึพฤติกรรมของลกูเสือท่ีไดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะชีวิตผ่าน กิจกรรมลกูเสือ 
4.3 ลกูเสือประเมินความพรอ้มของตนเองเพ่ือรบัการประเมินและวางแผนพฒันาตนเองใน สว่นท่ีไมม่ั่นใจ 
4.4 ผูก้  ากบัลกูเสือและลกูเสือก าหนดขอ้ตกลงรว่มกนัถงึช่วงเวลาการประเมิน 
4.5 ผูก้  ากบัลกูเสือนดัหมายและด าเนินการประเมิน 

5. การประเมินผล 
5.1 จากผลการประเมินตนเองของลกูเสือ 
5.2 สงัเกตความมั่นใจและการยืนยนัความพรอ้มของลกูเสือ  
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ภาคผนวกประกอบแผนการจดักิจกรรมท่ี 26 

1. แนวทางการประเมินผลตามเกณฑข์องหลกัสตรการสืกษ'าขัน้พืน้ฮานพ .ศ.2551 
41 ป็พ ิ

Flow Chart กระบวนการประเมินผลลกเสือ  

I 
ผูก้  ากบัประเมินผลเรียนของ 

ลกูเสือท่ีรว่มกิจกรรม 

เกณฑก์ารประเมิน 
1. เวลาเขา้รว่มกิจกรรม 
2. การปฏิบตัิกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. พฤติกรรม/คุณลักษณะของ 
ลกเสือ 

รบัเครื่องหมายชัน้ลกูเสือ 
ตามประเภทลกเสือ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
□ ฉนัมั่นใจวา่ ผ่านแน่นอน □ ฉนัพอจะมีความพรอ้มรบัประเมิน 

แบบประเมินตนเองของลกูเสือประจ าปีการสืกษ'า ......................................................  
ซื่อลกูเสือ ......................................................... ลกูเสือ .................... ชัน้ .................... ปีการสืกษา 

การ  
ท่ี 

 

เ กณฑ์ที่  การประเมิ น
ตนเอง  

ข้ อคิด เห็น  

รายการที่ รั บการประเมิ น  สถานคิกษ '
า  
ก าหนด  

ครบ /  
ผ่ าน  

ไ ม่ครบ /  
ไ ม่ ผ่ าน  การ พัฒนา  

1 1. เขา้รว่มกิจกรรมลกูเสือ 
    

 

1.1 รว่มกิจกรรมการ!]กอบรม 30 ชั่วโมง/ปี 
   

 

1.2 รว่มกิจกรรมวนัส าคญั 
    

 

- วนัสถาปนาลกูเสือ 1 ครัง้/ปี 
   

 

- วนัถวายราชสดดุี 1 ครัง้/ปี 
   

 

- วนัพ่อแห่งชาติ 1 ครัง้/ปี 
   

 

- วนัแมแ่ห่งชาติ 1 ครัง้/ปี 
   

 

- วนัตา้นยาเสพติด 1 ครัง้/ปี 
   

 

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนอ์ื่น ๆ 1 ครัง้/ปี 
   

 

- กิจกรรมวฒันธรรม/ ประเพณี 2ครัง้/ปี 
   

 

1.3 เดินทางไกล/ อยู่คา่ยพกัแรม 1 ครัง้/ปี 
   

2 2. มีผลงานชิน้งานจากการเรียนรู/้ 
    

 

กิจกรรมลกูเสือ 
    

 

2.1 ผลงานการบริการ 1 รายการ/ปี 
   

 

2.2 ชิน้งาน/ งานท่ีคิดสรา้งสรรค ์ 1 รายการ/ปี 
   

 

2.3 อื่น ๆ เช่น รายงานฯ 1 รายการ/ปี 
   

3 3. มีความพรอ้มเขา้รบัการทดสอบเพ่ือ รบั
เครื่องหมายวิชาพิเศษตามประเภท 

    

 

ของลกูเสือ 
    

 

3.1 ...............................................  
    

 

3.2 ...............................................  
    

 

3.3 ...............................................  
    

 

3.4 ...............................................  
    

 

3.5 ...............................................  
    

ผ่ านและพ ร้อม  
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□ ฉนัยงัไมพ่รอ้มรบัการประเมิน □ ตอ้งการความช่วยเหลือจากผูก้  ากบัลกูเสือ  
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แบบประเมินพฤติกรรมทกัษะชีวิตของลกูเสือส าหรบัผูก้  ากบัลกูเสือสามญั  ลกูเสือ ชัน้
 ............................. ปีการสืกษา 

 

สรุปแบบการประเมินตนเอง 
เรื่องท่ีฉนัจะตอ้งปรบัปรุง 
1) ..........................   
2)  .................................  
3)  ....................................  
4)  ....................................   

รายการประเมิน ใช ่ ไมใ่ช ่

1. ลกูเสือมีทกัษะในการปฏิบตักิิจกรรมกลางแจง้ 
  

2. ลกูเสือรว่มกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน ์
  

3. ลกูเสือช่วยตนเองและครอบครวัได ้
  

4. ลกูเสือไมม่ีปัญหาทนัตสขุภาพ ไมด่ื่มนาอดัลม ขนมกรุบกรอบ ไม ่รบัประทาน ขนม
หวานเป็นประจ า 

  

5. ลกูเสือใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนแ์ละไมต่ิดเกม 
  

6. ลกูเสือประพฤติตนเหมาะสมกบัเพศและวยัมีทกัษะการสรา้งลม้พนัธภาพ และการ
สื่อสารไมก่า้วรา้วรุนแรง 

  

7. ลกูเสือแสดงออกถงึความซื่อสตัย ์รูจ้กัแกปั้ญหา หรือใหค้วามช่วยเหลือผูอ้ื่น 
  

8. ลกูเสือมีนาหนกัและสว่นสงูตามเกณฑม์าตรฐาน 
  

พฤติกรรมลกูเสือสามญัท่ีคาดหวงั 

ซื่อลกูเสือ 

มีทกัษะชีวิต 
พรอ้มเผชิญ 

อย่างรอดปลอดภยั 

ไมแ่น่ใจชีวิต 
(มีปัญหาแลว้นะ) 

จะมีทกัษะชีวิตดีหากได ้
แกไ้ขปรบัปรุง 
พฤติกรรม 

• • 

ตอ้งพฒันาตนเอง 
บางเรื่อง 

จงึจะมีทกัษะชีวิตท่ีดี 
(เสี่ยงนะเน่ีย) 
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ใบความรู ้
ผลการผ่านเกณฑ ์

การประเมินกิจกรรมลกูเสือ 

1. การประเมินผลการเรยีนรต้ามแนวทางหลกัสตรแกนกลางการสืกษาขัน้พืน้ธาน 2551 
'น ิ 41 ป็พิ 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดใหกิ้จกรรมลกูเสือเป็นกิจกรรมท่ีมุง่ปลกูฝัง ระเบียบวินยัและ
กฎเกณฑเ์พ่ือการอยู่รว่มกนั รูจ้กัการเสียสละ บ าเพ็ญประโยชนแ์ก่ลงัคมและด าเนิน วิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 
ตลอดจนมีทกัษะชีวิตเป็นภมูิคุม้กนัปัญหาลงัคมตามช่วงวยัของลกูเสือ การจดักิจกรรมลกูเสอื ยงัตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของส านกังานลกูเสือแห่งชาติ และ สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอีกดว้ย 

2. การประเมินผลการตดัสนิการผ่านกิจกรรมลกูเสือ 
กิจกรรมลกูเสือเป็นกิจกรรมนกัเรียนท่ีลกูเสือทกุคนตอ้งเขา้รว่มกิจกรรมลกูเสือ 40 ชั่วโมงตอ่ ปีการศกึษาในระดบั

ประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
การประเมินการจดักิจกรรมลกูเสือตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมีประเดน็ตอ้ง ประเมินตง้นี ้
2.1 เวลาในการเขา้รว่มกิจกรรม ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเขา้รว่มกิจกรรมตามท่ีสถานศกึษาก าหนด 
2.2 การเรียนรูผ้่านกิจกรรมหรือการปฏิบตัิกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง มุง่เนน้การพฒันาศกัยภาพ ของตนและการ

ท างานกลุม่ 
2.3 ผลงานท่ีปรากฏจากการเรียนรู ้หรือคณุลกัษณะของผูเ้รียน/ พฤติกรรม/ ชิน้งาน/ การ เปลี่ยนแปลงตนเอง 

3. การประเมินกิจกรรมลกูเสือ มิ 2 แนวทาง คือ 
1) การประเมินกิจกรรมลกูเสือรายกิจกรรมมิแนวปฏิบตัิตงันี ้

1.1) ตรวจสอบเวลาเขา้รว่มกิจกรรมของลกูเสือใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์สถานศกึษาก าหนด 
1.2) ประเมินกิจกรรมการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานคุณลกัษณะ/ชิน้งาน/ ของผูเ้รียนตาม

เกณฑท่ี์สถานศกึษาก าหนดไว ้ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เนน้การมีสว่นรว่มในการปฏิบตัิ กิจกรรม 
1.3) ลกูเสือท่ีมีเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม มีการปฏิบตัิกิจกรรมและผลงาน/ ชิน้งาน/ คณุลกัษณะตามเกณฑ์

ท่ีสถานศกึษาก าหนดเป็นผูผ้่านการประเมินรายกิจกรรมและน าผลการประเมินไป บนัทกึในระเบียนแสดงผลการเรียน 
1.4) ลูกเสือท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑเ์วลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ กิจกรรมและผลงาน 

คณุลกัษณะตามท่ีสถานศกึษาก าหนด ลกูเสือตอ้งด าเนินการซอ่มเสริมและ ประเมินจนผ่าน ทัง้นีค้วรด าเนินการใหเ้สร็จสิน้
ในปีการศกึษานัน้ ๆ ยกเวน้มีเหตสุดุวิสยัใหอ้ยู่ใน ดลุพินิจของสถานศกึษา 

2) การประเมินกิจกรรมลกูเสือเพ่ือการตดัสินใจ 
การประเมินกิจกรรมลกูเสือเพ่ือตดัสินควรไดร้บัเครื่องหมายและเลื่อนระดบัทางลกูเสือและ จบการศกึษาเป็น

การประเมินการผ่านกิจกรรมลกูเสือเป็นรายปี เพ่ือสรุปผลการผ่านในแตล่ะ/ รายภาค/ สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชัน้ระดบัลกูเสือ
และกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือสรุปผลการผ่านในแตล่ะกิจกรรม ประมวลผลรวมในปีสดุทา้ยเพ่ือการจบแตล่ะระดบัการศกึษา 
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โดยการด าเนินงานดงักลา่ว มีแนวทาง ปฏิบตัิดงันี ้
2.1) ก าหนดใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการเขา้ร่วมกิจกรรมลูกเสือของ ลูกเสือทุกคน

ตลอดระดบัการศกึษา 
2.2) ผูร้บัผิดชอบสรุปและตดัสินใจผลการรว่มกิจกรรมลกูเสือของลกูเสือเป็นรายบคุคล รายหมู่ ตามเกณฑ์

ท่ีสถานศกึษาก าหนด
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Flow chart ขนัตอน 
แนวทางการประเมินผลการเรยีนรูกิ้จกรรมลกูเสือ

 

 

จดักิจกรรมลกูเสือ ตามคูม่ือการจดั
กิจการลกูเสือท่ี เสริมสรา้งทกัษะชีวิต 

ประเมินผลการเรียนรูเ้กณฑก์ารประเมิน 
1. เวลาเขา้รว่มกิจกรรม 
2. การปฏิบตัิกิจกรรม 
3. ผลงาน / ชิน้งาน 
4. คณุลกัษณะท่ีพีงประสงค ์
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4. เกณฑก์ารตดัสิน 

4.1 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนดไว ้2 ระดบั คอืผ่าน 
และ ไมผ่่าน 

4.2 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินรายกิจกรรม 
ผ่ าน  หมายถงึ ลกูเสือมีเวลาเขา้รว่มกิจกรรมครบตามเกณฑ ์ปฏิบตัิกิจกรรมและมี ผลงาน / 

คณุลกัษณะตามเกณฑท่ี์สถานศกึษาก าหนด/ ชิน้งาน 
ไมผ่่ าน  หมายถงึ ลกูเสือมีเวลาเขา้รว่มกิจกรรมไมค่รบตามเกณฑไ์มผ่่านการปฏิบตัิ 

4.3 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมลกูเสือรายปี/รายภาค 
ผ่ าน  หมายถงึ ลกูเสือมีผลการประเมินระดบั “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคญัตามหลกัสตูร ลกูเสือแตล่ะ

ประเภทก าหนดรวมถงึหลกัสตูรลกูเสือทกัษะชีวิต 
ไมผ่่ าน  หมายถงึ ลกูเสือมีผลการประเมินระดบั “ไมผ่่าน” ในกิจกรรมส าคญัท่ีหลกัสตูร ลกูเสือแตล่ะ

ประเภทก าหนดและลกูเสือทกัษะชีวิต 
4.4 เกณฑก์ารตดัสินผลการประเมินกิจกรรมลูกเสือเพ่ือจบหลกัสูตรลูกเสือแต่ละประเภทเป็นรายขั้นปี 

ผ่ า น  หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดับ ’’ผ่าน“ทุกขั้นปีในระดับการศึกษานั้น ไม่ผ่ า น  

หมายถึง ลูกเสือมีผลการประเมินระดบั “ไม่ผ่าน” บางขัน้ปีในระดบัการศึกษานัน้ (หมายเหตุ การ
ประเมินผลอาจเขียนแยกการประเมินผลแตล่ะกิจกรรม หรือเขียนรวมการ 

ประเมินรวบยอดกิจกรรมลกูเสอืท่ีมีพฤติกรรมตอ่เน่ืองหรือเมื่อสิน้สดุกิจกรรมรายปี) เอกสารอา้งอิง 
กระทรวงศกึษาธิการ. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพช์มุนมุสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 2551
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2. การประเมินพฤติกรรมทกัษะชิวิดและคณุลกัษณะทางลกูเสือ 
2.1 ความสามารถท่ีคาดหวงัใหเ้กิดขึน้ลบัลกูเสือโดยรวม คือ 

1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
2) ความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์
3) ความสามารถในการเห็นใจผูอ้ื่น 
4) เห็นคณุคา่ตนเอง 
5) รบัผิดชอบตอ่สงัคม 
6) ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือสรา้งสมัพนัธภาพ 
7) ความสามารถในการตดัสินใจ 
8) ความสามารถในการจดัการแกไขปัญหา 
9) ความสามารถในการจดัการกบัอารมณ ์
10) ความสามารถในการจดัการกบัความเครียด 

2.2 พฤติกรรมท่ีคาดหวงั'ใหเ้กิดขึน้กบัลกูเสือแตล่ะชัน้ปี 1) ลกูเสอืส ารอง 
(1) มีทกัษะในการสงัเกตและจดจ า 
(2) พึ่งตนเอง ดแูลตนเองได ้
(3) รูจ้กัรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
(4) ไมเ่จ็บป่วยดว้ยโรคติดตอ่ตามฤดกูาล 
(5) ปฏิเสธสิ่งเสพติดทกุชนิด 
(6) พดูจาสื่อสารเชิงบวก ไมก่า้วรา้วรุนแรง 
(7) แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้
(8) ใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนในภาวะวิกฤติ 

2) ลกูเสือสามญั 
(1) มีทกัษะในการปฏิบตัิกิจกรรมกลางแจง้ 
(2) รว่มกิจกรรมป้าเพ็ญประโยชนด์ว้ยจิตอาสา 
(3) พึ่งตนเองและช่วยเหลือครอบครวั 
(4) ไมด่ื่มนกอดัลม 
(5) ไมร่บัประทานขนมหวานและขนมกรุบกรอบ 
(6) ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
(7) รูจ้กัพดูเชิงบวก ไมพ่ดูกา้วรา้วรุนแรง 
(8) มีความซื่อสตัยไ์มโ่กหก 
(9) รูจ้กัแกปั้ญหาดว้ยสนัติวิธี 
(10) มีนกหนกัสว่นสงูตามเกณฑม์าตรฐาน  
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3) ลกูเสือสามญัรุน่ใหญ่ 
(1) มีทกัษะในการท ากิจกรรมตามความสนใจ 
(2) มีจิตอาสาท าประโยชน/์ไมก่่อความเดือดรอ้นใหก้บัครอบครวั สถานศกึษา ชมุชน 

สงัคม 
(3) ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
(4) รว่มกิจกรรมสง่เสริมอนรุกัษป์ระเพณี ศลึปวฒันธรรมไทย 
(5) มีทกัษะการคิดวิเคราะห ์การยบัยัง้ไมเ่ป็นทาสของสื่อโฆษณา 
(6) มีทกัษะการใชป้ระโยชนจ์าก Internet 
(7) มีผลงาน/โครงการการประหยดัพลงังาน/ทรพัยากร 
(8) มีการออมหรือท าบญัชีรายรบั รายจ่ายของตนเองอย่างตอ่เน่ือง 
(9) มีทกัษะการหลีกเลี่ยง ลอดพน้และไมเ่กิดอบุตัิเหตจุากการใชย้านพาหนะ 
(10) ไมเ่ก่ียวชอ้งกบัสิ่งเสพติดทกุประเภท 

4) ลกูเสือวิสามญั 
(1) มีผลงาน/โครงการเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์1ตอ่ตวัเอง/สงัคม 
(2) มีจิตอาสาและบริการ 
(3) รูวิ้ธีป้องกนั/ และหลีกเลี่ยงความเลี่ยงทางเพศ 
(4) ใชเ้วลากบัสื่อ IT อย่างเหมาะสม ไมเ่กิดความเลียหายตอ่วิถีชีวิตปกติของ ตนเอง 
(5) ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัสิ่งเสพติด 
(6) มีคา่นิยมดา้นสขุภาพอย่างเหมาะสม ไมเ่กิดผลเลียตามมา 
(7) มีคา่นิยมดา้นการรบัประทานอาหารที่เหมาะสม ไมเ่กิดผลเลียหายตามมา 
(8) มีคา่นิยมดา้นความงามท่ีเหมาะสมไมเ่กิดผลเสียหายตามมา 
(9) ไมม่ีพฤติกรรมกา้วรา้วและก่อเหตรุุนแรง  

อ้างองิจาก คูม่ีอการเทียบระดบั (Benchmarking) กิจกรรมลกูเสือเสริมสรา้งทกัษะชีวิต 2558 
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แผนการจดักิจกรรมลกูเสือ หลกัสตูรลกูเสือสามญั (ลกูเสือตร)ี ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 หน่วยท่ี 7 

 พิธีการแผนการจดักิจกรรมท่ี 27 พิธีเขา้ประจ ากองลกูเสือสามญัและการประดบัเครื่องหมายลกูเสือตรี จ านวน 1 

ชั่วโมง 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

เพ่ือรบัรองลกูเสือส ารองไวเ้ป็นลกูเสือสามญัอย่างสมบรูณ ์

2. เนือ้หา 

พิธีเขา้ประจ ากองลกูเสือสามญั 

3. สื่อการเรียนรู ้
3.1 โต๊ะหมูบ่ชูา (กรณีลกูเสือนบัถือศาสนาพทุธทัง้กอง) (ไมจ่  าเป็นตอ้งมีโต๊ะหมูบ่ชูาก็ได ้เพราะในพิธีการ

ไม่มีพิธีทางศาสนา อา้งอิงตามหลกัสตูรการ!]กอบรมผูก้  ากบัลกูเสือสามญั ขัน้ความรู ้เบือ้งตน้ในบทเรียนท่ี 4 เรื่อง
พิธีการลกูเสือสามญั) 

3.2 ลกูเสือเก่า และลกูเสือใหม ่

3.3 เครื่องหมายลกูเสือตรี เท่าจ านวนลกูเสือใหม่ 
4. กิจกรรม 

4.1 จดัเตรียมสถานท่ีในหอ้งประชมุ หรือสนามกลางแจง้ท่ีเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

4.2 ผูก้  ากบัและลกูเสือพรอ้มกนัในหอ้งประชมุ 

4.3 ผูก้  ากบัเป็นประธานจดุธูปเทียนบชูาพระรตันตรยั และถวายสกัการแดพ่ระรูปรชักาลที่ 6 ผูก้  ากบัและ

ลกูเสือรว่มกนัถวายราชสดดุี (ในพิธีการที่อา้งอิง ไมม่ีขัน้ตอนนี ้จงึควรตดัออก) 

4.4 ผูก้  ากบักลา่วถงึการไตร้บัอนมุตัิการผ่านกิจกรรมตามเกณฑท่ี์สถานศกึษาก าหนดไว ้และ ตอ้นรบัให้

เขา้ประจ ากองลกูเสือพรอ้มทัง้ประดบัเครื่องหมายลกูเสือตรี 

4.5 ด าเนินกิจกรรม/พิธีการเขา้ประจ ากองลกูเสือสามญัและมอบเครื่องหมายลกูเสือตรีใหก้บั ลกูเสือทกุ

คน 

4.6 ผูก้  ากบัลกูเสือ และผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือตลอดจนลกูเสือรุ่นพ่ีแสดงความช่ืนชม (ดว้ยการ สมัผสัมือ

แบบลกูเสือ) ยินดีกบัลกูเสือตรีทกุนาย 

5. การประเมินผล 

จดัท่าสารสนเทศลกูเสือทกุคน 
กิจกรรมพิธีเขา้ประจ ากองลกูเสือสามญั 

เมื่อลกูเสือสอบไดวิ้ชาลกูเสือตรีแลว้ กองลกูเสือแต่ละกองตอ้งจดัท าพิธีปฏิญาณตวัขึน้เพ่ือ รบัรองลกูเสือ
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ไวเ้ป็นลกูเสืออย่างสมบรูณ ์อนัมีหลกัปฏิบตัิดง้ตอ่ไปนี ้

พิธีเขา้ประจ ากองลกูเสือสามญั 

พิธีเขา้ประจ ากองลกูเสือ หรือเรียกวา่พิธีปฏิญาณตนนีใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีของกองลกูเสือต่างกอง ตา่งจดัท าและ
ใหป้ฏิบตัิดง้นี ้

1. จดัลกูเสือเก่า (คือลกูเสือท่ีไดป้ฏิญาณตนแลว้) อย่างนอ้ย 6 คน เป็นผูแ้ทนคณะลกูเสือ แห่งชาติ เขา้
แถวหนา้กระดานและลกูเสือใหม่ (คือลูกเสือท่ีจะปฏิญาณตน) เขา้แถวหนา้กระดาน เหมือนกันอยู่หลงัลูกเสือเก่า 
(ลกูเสือเก่าและลกูเสือใหมม่ีพลอง) 

2. ผูก้  ากบัยืนอยู่หนา้แถว มีรองผูก้  ากบั 2 คน ยืนอยู่ดา้นขวามือของผูก้  ากบั เพ่ือรบัฝากพลอง กบัหมวก
ของลกูเสือใหม ่

3. ผูก้  ากบัเรียกลกูเสือใหม ่(สมมตุิวา่ลกูเสือใหมช่ื่อนายแดง รกัไทย) วา่ “นายแดง รกัไทย มาแลว้หรือยงั” 
(ถา้นายแดง รกัไทย เคยเป็นลกูเสือส ารองมาก่อน ก็ใหเ้รียกว่า “ลกูเสือแดง รกัไทย” นายหมู่ท่ีอยู่หวัแถวลกูเสือผูน้ัน้ 
กา้วออกมาขา้งหนา้ 1 กา้ว ท าวนัทยาวธุ พรอ้มกบัขานวา่ “มาแลว้” และใหน้ายหมูเ่รียกช่ือซึา่อีกวา่ นายแดง รกัไทย 
นายแดง รกัไทย ขานรบัว่า “อยู่” แลว้ว่ิงออกมามอบ พลองกบัหมวกไวท่ี้รองผูก้  ากับ (เวลาว่ิงใหว่ิ้งไปดา้นซา้ยของ
แถว) แลว้ไปยืนหนา้ผูก้  ากบัเป็นแถวหนา้ กระดานทีละคนจนหมดหมู่ (ครัง้หนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 8 คน) เมื่อหมดคนใน
หมูแ่ลว้ใหน้ายหมูว่ิ่งไปอยู่หวั แถว (นายหมูว่ิ่งตรงไปหนา้ผูก้  ากบัเลย) 

4. ผูก้  ากบัเริ่มท าการสอบถาม ดง้นี ้
ผูก้  ากบั “เขา้ใจหรือไมว่า่ ค  ามั่นสญัญาของเจา้คืออะไร” 
ลกูเสือใหม ่“ขา้เขา้ใจวา่ คือขา้สญัญาวา่จะท าอย่างไรแลว้ ตอ้งท าเหมือนปากพดูทกุอย่าง” 
ผูก้  ากบั “ถา้เช่นนัน้จะใหเ้ช่ือไดห้รือไมว่า่” 

“ขอ้ 1. เจา้จะจงรกัภกัดีตอ่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”์ 
“ขอ้ 2. เจา้จะช่วยเหลือผูอ้ื่นทกุเม่ือ” 
“ขอ้ 3. เจา้จะปฏิบตัิตามกฎของลกูเสือ” 

ลกูเสือใหมแ่สดงรหสัแลว้กลา่ววา่ “ดว้ย
เกียรติของขา้ ขา้สญัญาว่า” 
“ขอ้ 1. ขา้จะจงรกัภกัดีตอ่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”์ 
“ขอ้ 2. ขา้จะช่วยเหลือผูอ้ื่นทกุเม่ือ” 
“ขอ้ 3. ขา้จะปฏิบตัิตามกฎของลกูเสือ” 

(ขณะท่ีลกูเสือใหมก่ลา่วค าปฏิญาณตนนี ้ลกูเสือเก่าและลกูเสือใหมท่ี่ออกมาปฏิญาณตนแลว้ ใหย้กพลอง
มาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้งสอง พลองส่วนบนพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่  แล้วแสดงรหัส 
ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสือ และลกูเสือท่ีอยู่ในบริเวณนัน้ แสดงรหสัดว้ย) 

ผูก้  ากบั “เจา้จงรกัษาค ามั่นสญัญาของเจา้ไวใหม้ั่นต่อไป บดันีเ้จา้ไดเ้ขา้เป็นลกูเสือสามญัและ เป็นสมาชิก
ผูห้นึ่งของคณะพ่ีนอ้งลกูเสือแห่งโลกอนัย่ิงใหญ่แลว้” 

5. เม่ือสิน้ค  าผูก้  ากบัใน ขอ้ 4. ใหร้องผูก้  ากบัทัง้สองคนน าพลองและหมวกไปมอบใหล้กูเสือ 
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ใหม ่
6. เมื่อลกูเสือใหม่รบัพลองและหมวกเรียบรอ้ยแลว้ นายหมู่สั่งว่า “ลกูเสือใหม่กลบัหลงัหนั” ลกูเสือใหม่

รวมทัง้นายหมู่ท  ากลบัหลงัหนั แลว้นายหมู่สั่งต่อ “ลกูเสือใหม่ ท าความเคารพลกูเสือเก่า รนัทยาวธุ” ทัง้ลกูเสือใหม่
และลกูเสือเก่าท ารนัทยาวธุพรอ้มกนั นายหมูส่ั่ง “เรียบอาวธุ” เม่ือทกุคน เรียบอาวธุแลว้ 

7. ผูก้  ากบัสั่งวา่ “ลกูเสือใหม ่เขา้ประจ าหมู ่- ว่ิง” ใหน้ายหมูพ่าลกูเสือใหมว่ิ่งเขา้ประจ าท่ี (ท่ี 
เดิม) 

8. เมื่อทุกคนไดท้ าพิธีปฏิญาณตนหมดแลว้ ผูก้  ากบัจดัใหแ้ถวหนัหนา้ไปทางกรุงเทพฯ ถา้เป็น กรุงเทพฯ 
ให้หันหน้าไปทางพระบรมมหาราชรัง ผู้ก  ากับว่ิงไปอยู่หน้าแถว แล้วสั่ งว่า “ลูกเสือถวาย ความเคารพแต่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรันทยา-รุธ” ลูกเสือทุกคนท ารันทยาวุธ ผูก้  ากับกล่าวน าว่า “พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวทรงพระเจริญ” ใหลู้กเสือทุกคนในท่ีนัน้รบั “ไชโย” พรอ้มกัน 3 ครัง้ แลว้จึง สั่ง “เรียบ-อาวุธ” และสั่งแถว
ลกูเสือหนักลบัท่ีเดิม แลว้จงึสั่งเลิกแถว 

ประเดน็การวิเคราะหค์ณุธรรมท่ีได ้
1. ซื่อสตัยส์จุริต 
2. กตญัณ ู
3. ความรบัผิดชอบ 
4. อดุมการณ ์คณุธรรม





 

ภาคผนวก 1 



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลกูเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามญั หลักสูตรลูกเสอืโท 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

195 
 

 

ภาคผนวก ก 

แนวคิดเรื่องทักษะชีวิต 

ความหมายและองค์ประกอบทักษะชีวิต 
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของบุคคล ที่จ าเป็นต่อการปรับตัวในการเผชิญปัญหาต่าง ๆ และสามารถ

ด าเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส าหรับการเผชิญปัญหาใน
อนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต มี 12 องค์ประกอบ จัดเป็น 6 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน ตังนี้ 
1. ด้านพุทธิพิสัย จัดไว้ตรงกลางของแผนภาพ เพราะเป็นองค์ประกอบร่วมและเป็นพื้นฐานของ  

ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 
- ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นความสามารถที่จะวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน ข้อมูล 
ข่าวสาร ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ รอบตัว 
- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดออกไปอย่างกว้างขวางโดยไม่ยึดติดอยู่ใน
กรอบ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  

 

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของทักษะชีวิต 
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2. ด้านจิตพิสัย หรือ เจตคติ มี 2 คู่ คือ 
คู่ท่ี 1 ความตระหนักรู้ในตนเอง และ ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืน 
คู่ท่ี 2 เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง และ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ความตระหนักรู้ในตนเอง เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าใจในจุดดีจุดด้อยของ
ตนเอง ยอมรับความแตกต่างของตนเองกับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

ความเข้าใจ/เห็นใจผู้อ่ืนเป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เห็นอก เห็นใจและ
ยอมรับตัวตนของบุคคลอ่ืนที่แตกต่างกับเรา ไม่ว่าจะในแง่ความสามารถ เพศ วัย อาชีพ ระดับการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ศาสนา สีผิว ท้องถิ่น สุขภาพ ฯลฯ 

เห็นคุณค่า/ภูมิใจตนเอง เป็นการค้นพบ คุณสมบัติเฉพาะตัวของตนเอง รู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า 
เช่น เป็นคนมีน้ าใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และภูมิใจในความสามารถด้านต่าง ๆ ของตนเอง เช่น ด้านสังคม ดนตรี กีฬา 
ศิลปะ การเรียน ฯลฯ 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีส่วน 
รับผิดชอบในความเจริญหรือเสื่อมของสังคมนั้น คนที่เห็นคุณค่าตนเองจะมีแรงจูงใจที่จะท าดีกับผู้อ่ืน และสังคม
ส่วนรวมมากข้ึน จึงจัดเข้าคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ด้านทักษะพิสัยหรือทักษะ ประกอบด้วย 3 คู่ คือ 

คู่ท่ี 1 การสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
คู่ท่ี 2 การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา 
คู่ท่ี 3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

- ทักษะการการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นความสามารถในการใช้ค าพูด 
และภาษาท่าทาง เพ่ือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเองและสามารถรับรู้ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ         
ของอีกฝ่ายหนึ่ง มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมและเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
- ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจใช้ในกรณีที่มีทางเลือกอยู่แล้ว จึง
เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกเพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุดและน าไปปฏิบัติ ส่วน การแก้ไข
ปัญหาเป็นความสามารถในการรับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหา หาทางเลือกได้หลากหลายวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
ของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดและน าไปปฏิบัติ 

ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้ 
อารมณ์ตนเอง ประเมินและรู้เท่าทันว่าอารมณ์จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของตนอย่างไร และเลือกใช้วิธี จัดการกับ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ส่วนการจัดการความเครียดเป็นความสามารถในการรับรู้ ระดับความเครียดของ
ตนเอง รู้สาเหตุ หาทางแกไข และมีวิธีผ่อนคลายความเครียดของตนเองอย่าง เหมาะสม 
ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิตทั่วไปและทักษะชีวิตเฉพาะ 

ทักษะชีวิตทั่วไป เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส าหรับปัญหาทั่ว ๆ ไปใน ชีวิตประจ าวัน 
ด้วยทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ให้กับเด็กทุกคน 
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ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นการประยุกตใช้ทักษะชีวิต 12 องค์ประกอบ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การ
ป้องกันปัญหาเฉพาะเรื่องส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองรับ 

ทักษะชีวิตกับการพัฒนาเยาวชน 
เมื่อแบ่งเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม คือเด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กที่มีปัญหา ทักษะ ชีวิตจะ

เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กปกติ และเด็กทุกคน ส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยงต้องมีการ
สอนทักษะชีวิตเฉพาะในแต่ละปัญหา มีครูที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รองรับ ส่วนเด็กที่มีปัญหา
แล้วใช้การดูแลใกล้ชิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และมี ระบบส่งต่อยังวิชาชีพเฉพาะ           
ที่เก่ียวช้อง 

  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลกูเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามญั หลักสูตรลูกเสอืโท 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

198 

 

 
  



คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลกูเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา ประเภทลูกเสือสามญั หลักสูตรลูกเสอืโท 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

199 
 

 

 

 

 

 

ความแตกต่างระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 
ทักษะชีวิต (Life Skills) เป็นความสามารถทางจิตสังคม อันประกอบ ด้วย ความรู้ เจตคติ และทักษะ 

ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และ เตรียมพร้อมส าหรับ
การเผชิญปัญหาในอนาคต มี 6 คู่ 12 องค์ประกอบ 

ทักษะการด ารงชีวิต (Living Skills) เป็นทักษะที่ใชีในกิจวัตรประจ าวัน ในเรื่องพ้ืนฐานของ ชีวิตมักเป็น
ทักษะทางกายภาพ เช่น อาบนก แต่งตัว ซักเสื้อผ้า ปรุงอาหาร  ขี่จักรยาน ว่ายนา ผูกเงื่อนเชือก การจัดกระเป๋า
เดินทาง การใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ 
ความเชื่อมโยงระหว่างทักษะชีวิต และทักษะการด ารงชีวิต 

ทักษะชีวิตและทักษะการด ารงชีวิต มักถูกใช้ผสมผสาน เชื่อมโยงกัน ทั้งในกิจวัตรประจ าวัน ปกติ และ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ไม่แยกส่วน โดยทักษะชีวิตจะเป็นตัวช่วยในการเลือกและใช้ ทักษะการด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม ถูกที่ ถูกเวลา และเกิดผลลัพธ์'ที่ดี 

สถานการณ์ทางจิตสังคม มักใช้ทักษะชีวิตเป็นหลัก ตัวอย่าง เช่น 
□ การจัดการกับอารมณ์โกรธ ความขัดแย้ง และ ความรุนแรง 
□ ตระหนักรู้และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเลี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุ 
□ การช่วยเหลือผู้อื่น และรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
□ การสื่อสารเชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพที่ดี 

กิจวัตรที่ท าเป็นประจ า ใช้ทักษะการด ารงชีวิตเป็นหลัก เช่น อาบนก แต่งตัว แปรงฟัน ซัก เสื้อผ้า ปรุง
อาหาร ขี่จักรยาน ว่ายนก ผูกเงื่อนเชือก ใช้แผนที่เข็มทิศ ฯลฯ  
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ทักษะชีวิตสร้างได้อย่างไร 
สร้างด้วย 2 วิธีการใหญ่ ๆ คือ 

1. เรียนรู้เองตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นกับประสบการณ์และการมีแบบอย่างท่ีดี จึงไม่มีทิศทางที่แน่นอน 
และกว่าจะเรียนรู้ก็อาจช้าเกินไป 
2. สร้างโดยกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม      
ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เด็กต้องมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายคือลงมือปฏิบัติ และทางความคิดคือการ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมทางสติปัญญาท าให้เกิดทักษะชีวิต 2 องค์ประกอบแกนหลักคือความคิดวิเคราะห์ และ
ความคิดวิจารณ ์

ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้เด็กได้ฝึกองค์ประกอบทักษะชีวิต ด้านทักษะทั้ง 3 คู่
 คือการสร้างลัมพันธภาพและการสื่อสาร การตัดสินใจและการแกไขปัญหา การจัดการอารมณ์และ 
ความเครียด 

การรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ท าให้เกิดความเช้าใจคนอ่ืนมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เกิดการ ไตร่ตรอง
ท าความเช้าใจและตรวจสอบตนเอง จัดเป็นองค์ประกอบทักษะชีวิตด้านเจตคติคือ การเข้าใจตนเอง และ เข้าใจ/
เห็นใจผู้อ่ืน 

การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การท างานส าเร็จได้รับค าชม ท าให้เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง 
น าไปสู่ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและสังคม 

กระบวนการและการมีส่วนร่วม ช่วยให้กิจกรรมสนุกสนานน่าสนใจ และน่าไปสู่จุดประสงค์ ที่ตั้ง ไว้ 
รวมทั้งการประยุกตใช้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นเช้าสู่ชีวิตจริง ว่าได้เกิดการ
เรียนรู้อะไรและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร  
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ความหมายของกระบวนการลูกเสือ (Scout movement) 

ตามค านิยามของลูกเสือโลก หมายถึง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
เยาวชน เพ่ือสร้างเยาวชนที่มีจิตใจเสียสละ รับผิดชอบ และอุทิศตนแก่สังคม ด้วยวิธีการลูกเสือ 

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2522 (สพฐ.) หมายถึงกระบวนการทางการศึกษา ส่วนหนึ่ง 
ซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ทั้งทางสมอง ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคล ที่มีความประพฤติดี
งาม ไม่กระท าตนเป็นปัญหาสังคม และด ารงชีวิตอย่างมีความหมาย และสุขสบาย 

หลักการลูกเสือ (Scout principle) 

หลักการลูกเสือโลกเน้นที่หน้าที่หลัก 3 ประการ คือ 

1. หน้าที่ต่อพระเจ้า/ศาสนา ได้แก่ การแสวงหาและด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย 

2. หน้าที่ต่อผู้อ่ืน ได้แก่ การเคารพ ให้เกียรติ ช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการดูแลสังคมและ สิ่งแวดล้อม 

3. หน้าที่ต่อตนเอง ได้แก่ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ 

หลักการลูกเสือไทย มี 5 ข้อ คือ 

1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางใจ 

2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ  
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3. เช้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีผู้อ่ืนและเพ่ือนมนุษย์ทุกคน รวมทั้ง
ธรรมชาติ และสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 

4. รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

5. ยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

วิธีการลูกเสือ (Scout method) 

วิธีการลูกเสือโลก มี 8 องค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้ใหญ่มีหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม 

กลุ่มท่ี 2 มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

กลุ่มท่ี 3 เป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้ มี 6 องค์ประกอบ 

1. ยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

2. ใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

3. ระบบหมู่ (กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน) 

4. เรียนรู้ใกล้ชิดธรรมชาติ 

5. เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ / เกม 

6. เรียนรู้จากการบริการผู้อื่น 

วิธีการลูกเสือไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 มี 7 องค์ประกอบ คือ 

1. ความก้าวหน้าในการเช้าร่วมกิจกรรม 

2. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ 

3. ยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎ 

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน 

5. ระบบหมู่ 

6. การศึกษาธรรมชาติ 

7. เรียนรู้จากการกระท า 

วิธีการลูกเสือสร้างทักษะชีวิตได้อย่างไร 

วิธีการลูกเสือ มีองค์ประกอบครบทั้ง 5 ประการ ของกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลาง การสร้างทักษะชีวิตทั้ง 12 องค์ประกอบ เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมดังตารางต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มาตรา 8) 
เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และ

ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพ่ือความสงบสุข และความ มั่นคงของ
ประเทศชาติ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. ให้มีนิสัยช่างสังเกต จดจ า เชื่อฟัง และพ่ึงตนเอง 

2. ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

4. ให้รู้จักท าการฝีมือ และฝึกฝนให้ท ากิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศชาติ 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

หลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาชีพพิเศษลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ เป็นหลัก และเพ่ิมเนื้อหาที่สอดคล้องกับปัญหา
ตามวัยและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกเสือ โดยจัดหน่วยกิจกรรมตามที่ ระบุใน หลักสูตรของลูกเสือแต่ละ
ประเภท ดังนั้น ชื่อหน่วยกิจกรรม และจ านวนหน่วยกิจกรรมของลูกเสือแต่ละ ประเภทจึงแตกต่างกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตในคู่มีอชุดนี้ ได้ออกแบบโดยบูรณาการ กิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะชีวิตเช้ากับวิธีการลูกเสือ คือการใช้ระบบหมู่หรือกลุ่มย่อย โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง และมีผู้ใหญ่
ท าหน้าที่ช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่ม แนะน า สั่งสอน และฝึกอบรมให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อส่วนรวม ยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของ ลูกเสือ เสริมสร้างคุณค าในตนเอง 
รวมทั้งใช้ระบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมาย วิชาพิเศษ เป็นแรงกระตุ้นไปสู่เป้าหมายใน
การพัฒนาตนเอง 

องค์ประกอบในการประชุมกอง เน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง นอกห้องเรียน ใกล้ชิดธรรมชาติ เรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกม และการบริการผู้อ่ืน ซึ่งถือเป็นหัวใจของกิจกรรมลูกเสือทุก ประเภท โดยกิจกรรม
ที่ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การแสดงออก การรายงานและการส ารวจ การ วิเคราะห์และการประเมิน เกม
และการแข่งขัน การบ าเพ็ญประโยชน์ การออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ ลูกเสือใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดความเชื่อ สร้างองค์ ความรู้และสรุปความคิดรวบยอด รวมทั้งเปีดโอกาสให้
ลูกเสือได้ประยุกตใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้อีกด้วย 

เนื้อหาสาระในแผนการจัดกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ (ไม่รวมกิจกรรมทดสอบเพ่ือรับเครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ทางลูกเสือและเครื่องหมายวิชาพิเศษ) 

2. กิจกรรมตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

3. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต เพ่ือสร้างภูมิตุ้มกันทางสังคมต่อเหตุการณ์และสภาพปัญหา ของเด็ก
แต่ละวัย 

ส าหรับกิจกรรมลูกเสือตามข้อบังคับ เพ่ือการขอรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และ เครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง ไม่ได้น ามารวบรวมไว้ในคูม่ือการจัดกิจกรรมลูกเสือชุดนี้ 

คู่มือมีจ านวน 11 เล่ม ตามชั้นปีของลูกเสือ 4 ประเภท แต่ละเล่ม ได้จัดท าตารางหน่วย กิจกรรม และ
แผนการจัดกิจกรรมครบ 40 ชั้วโมง เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิตของ
ลูกเสือในแต่ละระดับชั้น และมีหมายเหตุบอกไว้ในตารางช่องขวาสุด ว่าเป็น แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา สื่อการเรียนรู้  กิจกรรม                   
การ ประเมินผล องค์ประกอบทักษะชีวิตส าคัญที่เกิดจากกิจกรรม และภาคผนวกประกอบแผนการจัด กิจกรรม 
(เพลง เกมใบงานใบความรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์) 
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ภาพรวมการพัฒนาหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

1. เริ่มจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย หลักสูตรลูกเสือไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านลูกเสือ 
2. สัมมนาครู ผู้ปกครอง นักพัฒนาเยาวชน และผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือร่วมกัน
ค้นหาปัญหาจริงของเด็กแต่ละวัย และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 

3. จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 4 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือ
สามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม โดยผ่านการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาจน
เป็นที่ยอมรับและน าไปใชีในสถานศึกษาจ านวนมาก 

4. จัดท าหลักสูตรการ!]กอบรมผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และ ลูกเสือ
วิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องด้น และขั้นความรู้ขั้นสูง รวม 8 ประเภท โดยได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 ให้ใช้ เป็นหลักสู ตรการ!]กอบรมผู้
ก ากับลูกเสือของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

5. จัดท า คู่มือฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เพ่ือขยายผลในการสร้างวิทยากร  และ
ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือในสถานศึกษาท่ัวประเทศ
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ภาคผนวก ข 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษชีวิต 

การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนั้น ยังคงหลักการ และวิธีการของลูกเสือไว้ทุกประการ      
แต่เน้นการสอดแทรกการเรียนรู้ทักษะชีวิตเพ่ิมเข้าไปด้วยเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีรอบด้าน และครอบคลุม
การด ารงชีวิตในปัจจุบัน คุณค่าของสื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม 

สื่อการเรียนการสอนประเภทกิจกรรม เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีโอกาสเรียนรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ เพ่ือนในกลุ่ม 
ท าให้สามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง การออกแบบกิจกรรมจะต้องกระตุ้นให้ ผู้เรียนเกิดความสนใจ 
และร่วมมือในการท ากิจกรรมที่ก าหนดให้อย่างเต็มที่ จึงจะ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้เรียนมีด้งนี้ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสื่อการสอนประเภทกิจกรรม 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดขอบข่าย เนี้อหา และวัตถุประสงค์ 
4. ผู้เรียนได้ฝึกฝน พฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ รวมทั้งความคิด 
สร้างสรรค์ และจินตนาการด้วย 
ประเภทของกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 

เมื่อจัดประเภทตามทักษะ/ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมการแสดงออก เป็นกิจกรรมที่เป็ดโอกาสให้ลูกเสือได้ใช้ความสามารถในการแสดงออก แสดง
ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นการจ าลองประสบการณ์ต่าง ๆ มาเพ่ือ การเรียนรู้ได้
ง่ายและสะดวกข้ึน หรือเป็นสิ่งที่ใช้แทนประสบการณ์จริง เพราะศาสตร์ต่าง ๆ ในโลก มีมาก เกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้
หมดสิ้นจากประสบการณ์ตรงในชีวิต และบางกรณีก็อยู่ในอดีต หรือซับซ้อนเร้นลับ หรือเป็นอันตราย ไม่สะดวกต่อ
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
1.1 สถานการณ์จ าลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝน แก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่นั้นแล้วน าประสบการณ์แห่ง ความส าเร็จ
ไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา 
1.2 การสาธิต กระบวนการที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์โดยการแสดง หรือ
กระท าให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญกับกระบวนการทั้งหมดที่ผู้เรียนจะต้องเฝ้าสังเกดอยู่โดยตลอด 
1.3 เล่านิทาน 

1.4  ละคร หุ่นจ าลอง 
1.5 เพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี หมายถึง กิจกรรมที่เน้นการใช้ดนตรีเป็นสื่อใน       
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การเรียนรู้ทั้งในแง่เนื้อหาและความบันเทิง ผ่อนคลาย และเช้าถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ 
1.6 ศิลปะ แขนงอ่ืน ๆ เช่นการวาดรูปการปันดินเหนียวงานหัตถกรรมการร้อยดอกไม้  
1.7 การโต้วาที ฯลฯ 

2. กิจกรรมการการส ารวจและการรายงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ลูกเสือไต้เรียนรู้จากความเป็นจริง /
เหตุการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการศึกษา เช่นการท า
แผนที่การส ารวจหมายถึงการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงด้วยการลงพ้ืนที่ส ารวจ และจ าลอง สิ่งที่ไต้เรียนรู้ลู่แผนที่ 
ภาพ หรือสัญลักษณ์ เพ่ือแสดงความคิดรวบยอดของสิ่งที่ไต้เรียนรู้นั้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การสัมภาษณ์ การเป็นผู้สื่อข่าว การท าสารคดี การศึกษานอกสถานที่ ชุมชนศึกษา การผลิตสื่อ การท าปูม       
ชีวิตบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การสอดแนม การส ารวจ การท าแผนที่ การเขียนเรียงความการเล่าเรื่อง 
ฯลฯ 
3. กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นและ 
ร่วมกันวิเคราะห์/ประเมินสิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างกิจกรรม เช่น 
การเปรียบเทียบคุณค่าการประเมินความเสี่ยงการท าแผนที่ความคิด ฯลฯ 

4. การเล่นเกมและการแข่งขัน 
4.1 เกม เป็น กิจกรรมที่มีกฎกติกา และล าดับขั้นตอน ที่เอ้ือให้ลูกเสือเกิดการเรียนรู้ผ่าน การ
เล่นเกม ให้ข้อคิดท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น เกมกระซิบ เป็นต้น 
4.2 การแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่มีกติกาในการแข่งขัน และมีการตัดสินหาผู้ชนะ เช่น การ ตอบ
ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝ่รู้มากขึ้น ฯลฯ 
5. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการฝึกความเสียสละของลูกเสือ ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมการกุศล การซ่อมของเล่นให้น้อง การดูแลท าความสะอาดสถานที่ การปลูกและดูแลต้นไม้ การเก็บผัก
จากแปลงไปประกอบอาหารเลี้ยงน้อง ฯลฯ 
หลักการออกแบบกิจกรรม 

1. การเลือกประเภทของกิจกรรม ต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิ
พิสัย มักเลือกใช้กิจกรรมการวิเคราะห์และการประเมิน การรายงาน และการแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องเนื้อหาที่
ต้องการให้เรียนรู้ เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย มักเลือกกจิกรรมที่สร้างความรู้สึกที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น 
กิจกรรมการแสดงออก เกม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ถ้าเป็นทักษะทางสติปัญญานิยมใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ และประเมินส่วน
ทักษะทางกายภาพ เลือกได้เกือบทุกประเภท 
2. การตั้งประเด็นอภิปราย เพ่ือให้ลูกเสือได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่ด้องการ เช่น 
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ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ตั้งประเด็นให้ วิเคราะห์ /สังเคราะห์ /ประเมิน เนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดความคิดรวบยอดที่ชัดเจน และสามารถน าไปประยุกตใช้ได้จริง 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลในเรื่องความคิดความเชื่อที่
เกี่ยวข้องกับเจตคติที่ต้องการ เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนได้มีโอกาสตรวจสอบความคิดความเชื่อของตนเองที่แตกต่าง
จากคนอืน่ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อจากการโต้แย้งกันด้วยเหตุผลใน กระบวนการกลุ่ม 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ตั้งประเด็นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในขั้นตอนการท าทักษะ นั้น ๆ 
เช่นการวิเคราะห์ความครบถ้วนในการท าตามขั้นตอนของทักษะการวิเคราะห์จุดอ่อน ที่มักจะท าทักษะนั้น ๆ      
ไม่ส าเร็จ เป็นด้น 
3. การสรุปความคิดรวบยอดและประยุกต์ใช้ทุกกิจกรรมควรมีการสรุปความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นให้
ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ได้ลองประยุกด์ใช้ ได้แก่ 

ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ความคิดรวบยอดคือเนื้อหา องค์ความรู้ที่ด้องการให้เกิดขึ้น ประยุกดใ์ช้โดย
ผลิตซ้ าความคิดรวบยอดในรูปแบบที่ต่างจากเดิม เช่น การท ารายงาน ท าสรุปย่อ ฯลฯ 

ผลการเรียนรู้ด้านจิตพิสัย ความคิดรวบยอดไม่มีเนื้อหา แต่เป็นความรู้สึกและความคิดความเชื่อที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ประยุกต์โดยการแสดงออกที่สอดคล้องกับเจตคติที่เกิด เช่น การกระท าที่แสดงออกถึง
ความชื่อสัตย์ การกระท าที่แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เป็นตัน 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ความคิดรวบยอดที่เกิดคือ ความเข้าใจขั้นตอนและท าทักษะนั้น ๆ ได้   
ประยุกตโ์ดยการรฝึกฝนทักษะนั้นจนช านาญ
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ภาคผนวก ค 

แนวปฏิบัติการสอบวิชาพิเศษ 

ใหโรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ เพ่ือด าเนินการสอนและสอบวิชาพิเศษโดยออกค าสั่ง ในนาม
โรงเรียน เมื่อท าการสอนแล้วให้จัดสอบภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จากนั้นให้ท าเรื่องขออนุมัติ ผลการสอบ และ
ขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ านวยการลูกเสือ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
1. รายชื่อผู้เข้าสอบ 
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขออนุญาตสอบวิชาพิเศษต่อผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 
3. โรงเรียนออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
4. สอบภาคทฤษฎี 
5. สอบภาคปฏิบัติ 
6. รายชื่อลูกเสือ ที่สอบได้ - ตก แต่ละรายวิชา 
7. หนังสือขออนุมัติผลการสอบและขอประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ส่งไปยังส านักงานลูกเสือ เขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ืออนุมัติ 
8. โรงเรียนออกหนังสือรับรองให้กับลูกเสือตามรายวิชาที่สอบได้
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หนังสือขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ 

ที ่.................. / ............................  โรงเรียน ..........................................................................................................  

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

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 

เรียน    เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ / ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด ....................................  
สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษ 
2. รายชื่อลูกเสือ - เนตรนารี ที่สอบวิชาพิเศษ 
3. ข้อสอบภาคทฤษฎี 
4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ 
5. โครงการ (ถ้ามี) 

ด้วยโรงเรียน ............................................ ได้ท าการอบรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี 

 

ขอแสดงความนับถือ 

     ( ............. ..............................) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน

สามัญ ให้  
รวมทั้งสิ้น 

แก่ลกเสือสามัญ จ านวน .... 
 ............... คน ตั้งแต่วันที่.... 

 ...... คน เนตรนารีสามัญ จ านวน ............. คน 
 .......... เดือน ................................. พ.ศ ..............   ....... ถึง วันที ่

เดือน..    ...... พ.ศ .................  .... โดยท าการสอบวิชาพิเศษจ านวน ..................  ....วิชา ด้งนี้ 
  1. วิชา .......................    
  2. วิชา .......................    
  3. วิชา .......................    

           บัดนี้ คณะกรรมการได้ด าเนินการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ด้งรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
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โรงเรียน ..........................................................  
รายชื่อลูกเสือ - เนตรนารีสามัญที่สอบวิชาพิเศษ 
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(  ............................ ) 
   กรรมการ 

( ...................................................... ) 

ประธานกรรมการ 
( ) 

กรรมการ 
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ค าสั่งโรงเรียน ....................................................  

ที ่............................ / ............................  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ 

********************************************** 

เพ่ือให้การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จ านวน ......................................... วิชาของ 
โรงเรียน .................................................................. ซ่ึงด าเนนิการสอบ ณ ............................................................  
ระหว่างวันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ถึง วันที่ .................. เดือน................................ พ.ศ..............  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทุกประการ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการ 
คือ 
1  ............................................................................  ประธานกรรมการ 
2  ...........................................................................  รองประธานกรรมการ 
3  ...........................................................................  กรรมการสอบวิชา .........................  
4  ...........................................................................  กรรมการสอบวิชา .........................  
5  ...........................................................................  กรรมการสอบวิชา .........................  
6  ...........................................................................  กรรมการสอบวิชา .........................  
7  ...........................................................................  กรรมการสอบวิชา .........................  
8  ...........................................................................  กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้น
ไป 

สั่ง ณ วันที่  ...............  เดือน ............................................................... พ.ศ 

(ลงชื่อ) ....................................................................  
( ................................................................ ) 

ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน .................................... 
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หนังสือรับรองผลการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ 

ที ่........................... / ..............................  โรงเรียน ............................................................................................  
วันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ ..............  

ขอรับรองว่า ...........................................................เป็นลูกเสือโรงเรียน .............................................  
สอบไดว้ิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยการอนุมัติผลการสอบของส านักงานคณะกรรมการบริหาร 

ลูกเสือแห่งชาติ ที ่........................... / ..................... ลงวันที่.............................................................................  
และได้แนบส าเนาหนังสืออนุมัติผลมาด้วยแล้ว โดยสอบได้วิชาพิเศษ ด้งนี้ 

 
  1. ..............................................................................................  
  2. ..............................................................................................  
  3. ........................................................ ...................................... 
  4. ..............................................................................................  
  5. ..............................................................................................  
  6. .............................................................................................. 
  7. ..............................................................................................  
  8. .................................................................... .......................... 
  9. ..............................................................................................  
 
 

(ลงชื่อ) ......................................................... . 
( ..................................................... )
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การประชุมกองลูกเสือสามัญ 

(1) พิธีเปีดประชุมกอง 
1. การซักธงข้ึน 
1.1 ผู้ก ากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้ก ากับลูกเสือยืนหลัง
เสาธงห่างประมาณ 1 ก้าว 

1.2 ผู้ก ากับเรียกแถว "กอง"พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม (มือแบทั้ง
สองช้างเหยียดตรงลงข้างล่าง คว่ าฝ่ามือเช้าหาล่าตัว แกว่งประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป ครึ่งวงกลม) 
1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเช้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายมือของผู้ก ากับ 
ฯ โดยนายหมู่หมู่แรกยืนเป็นแนวเดียวกับผู้ก ากับ ฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆ ไปอยู่ทางด้านซ้ายมือของหมู่แรก
ตามล าดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายยืนอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้ก ากับ ฯ และ นายหมู่ หมู่แรก โดยถือว่าผู้
ก ากับ ฯ เป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการยกข้อศอกซ้ายขึ้น มือทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่ต้องยกข้อศอกซ้าย) 
1.4 ผู้ก ากับสั่ง "พิง" ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่ในท่าตรง ระยะ
เคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน 
1.5 ผู้ก ากับสั่ง "ตามระเบียบ, พัก" (ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไปทางข้าง ประมาณ
30 เซนติเมตรหรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือไม้พลอง ให้เลื่อน ขึ้นมาเสมอ
เอว แล้วด้นไม้พลองไปช้างหน้า เฉียงไปช้างขวาประมาณ 45 องศา มือซ้ายไพล่ หลัง โดยมือแบตามธรรมชาตินิ้ว
เรียงชิดติดกัน) 
1.6 ผู้ก ากับสั่ง "กอง, ตรง" และผู้ก ากับก้าวถอยหลังมายืนทางซ้ายหรือขวามือ และหัน
หน้าเช้าหาเสาธง ลูกเสือทุกคนดึงไม้พลองเขาหาล่าตัว มือขวาอยู่ระดับเอว แล้วเลื่อนมือลงมา อยู่ในท่าตรง พร้อม
กับยกเท้ามาชิดเท้าขวา 
1.7 ผู้ก ากับสั่ง "หมู่บริการชักธงขึ้น"หมู่บริการฝากไม้'พลองไร้กับคน ,ช้างเคียง แล้ววิ่ง
ออกไปพร้อมกัน (ลูกเสือออกวิ่งด้วยเท้าซ้ายก่อน วางปลายเท้าลงบนพ้ืน พร้อมกันนั้นยกมือขึ้น เสมอราวนมก ามือ
และหันฝ่ามือเช้าหาตัว ยืดอกและศีรษะตั้งตรง ขณะวิ่งแกว่งแขนที่งอตามจังหวะก้าว ได้พอสมควร 
1.8 ลูกเสือผู้ช้กธงชาติทั้งสองวิ่งออกไปพร้อมกัน และหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ประมาณ 3 
ก้าว วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน ลูกเสือคนทางขวามือก้าวไปช้างหน้า 2 ก้าวและชิด เท้า แก้เชือกธง แล้ว
ก้าวถอยหลัง 2 ก้าวกลับมายืนที่เติม และชิดเท้ายืนตรง แยกเชือกส่งให้ลูกเสือคน ทางซ้ายมือ (ธงชาติอยู่ทาง
ขวามือของคนชักธงชาติเสมอ อย่าให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงชาติแตะพ้ืนเป็น อันขาด) คนทางซ้ายมือเป็นคนชักธง
ชาติ คนทางขวามือเป็นคนปล่อยเชือก ลูกเสือทั้งสองคนยืนตรง ในขณะที่ชักธงชาติเชือกทั้งสองด้านตึงตลอดเวลา 
จนกว่าธงชาติจะขึ้นสู่ยอดเสา 
1.9 ผู้ก ากับสั่ง "กอง, วันทยา-วุธ" ผู้ก ากับและรองผู้ก ากับลูกเสือทุกคน วันทยหัตถ์ 
ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ (ลูกเสือท าจังหวะเดียว โดยยกแขนซ้ายขึ้นมาเสมอไหล่ ศอกงอไป ข้างหน้าให้ตั้งฉากกับล่า
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ตัว ฝ่ามือแบคว่ า รวบนิ้วหัวแม่มือกดทับนิ้วก้อยไว้ คงเหลือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และ นิ้วนาง เหยียดตรงและชืดกัน ให้ข้อ
แรกของนิ้วชี้แตะไม้พลองในร่องไหล่ขวา 

1.10 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งน าร้องเพลงชาติ "ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ เนื้อไทย" 
ผู้บังคับบัญชาลกเสือและลกเสือทุกคนร้องเพลงพร้อมกัน "เป็นประชารัฐ ผไทของไทยทุกส่วน ..........................." 
จนจบเพลง พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ลูกเสือคนทางซ้ายมือตึงเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาอย่างข้า ๆ ให้เชือกตึง ส่วน
คนทางขวามือค่อย ๆ ผ่อนเชือกให้ธงชาติขึ้นและเชือกตึงเช่นเดียวกัน ผู้ชักธงชาติ จะต้องกะระยะว่าพอเพลงชาติ
จบ ให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเสือคนทาง ขวามือรับเชือกจากลูกเสือทางซ้ายมือมา
รวมกัน แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าว และชืดเท้ายืนตรงผูก เชือกธง ก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และชืดเท้ากลับ มายืน
ตรงที่เติม ลูกเสือทั้งสองยืนตรงวันทยหัตถ์และลด มือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) ลูกเสือทั้ง
สองกลับหลังหัน วิ่งกลับมาเข้าแถวใน หมู่ของตน และริบน าไม้พลองที่ฝากมาท าท าวันทยาวุธอย่าง แข็งแรงและ
องอาจเช่นเดียวกับลูกเสือใน กอง (การก้าวเข้าไปผูกและแก้เชือกธง เริ่มคันด้วยเท้าซ้าย) 

1.11ผู้ก ากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ"ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในท าตรงโดยเร็ว 
2. สวดมนต์ 
2.1 ผู้ก ากับสั่ง “ถอดหมวก” 
2.2 ผู้ก ากับสั่ง "หมู่บริการน าสวดมนต์" ลูกเสือน าไม้พลองมาไว้ระหว่างปลายเท้า ทั้งสอง 
แล้วพิงท่อนบนไว้กับแขนซ้ายด้านในซึ่งงอตรงศอกเสร็จแล้วใช้มือขวาจับที่หมวกด้านหน าแล้ว ถอดหมวกพร้อมกับ
ยกมือซ้ายขึ้นมาประกบกับมือขวาในท าพนมมือ ให้ด้านในของหมวกหันไป ทางซ้าย หน าหมวกหันเข้าหาตัว ให้
หมวกอยู่ระหว่างฝ่ามือทั้งสองและหนีบหมวกไว้ ผู้บังคับบัญชา ทุกคนถอดหมวกด้วย 
2.2 ลูกเสือหมู่บริการคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย น าสวดมนต์ย่อ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ลูกเสือทุกคนสวดมนต์ตามพร้อมกัน (สวดน า) "อรห  สมมา สมพุทโธ ภฅวา" (สวดตาม) "อรห  สมมา สมพุทโธ 
กดวา" สวดน าและสวดตามจนจบ 
3. สงบนิ่ง 
3.1 ผู้ก ากับสั่ง "สงบนิ่ง" (ลูกเสือลดมือขวาที่ถือหมวกไปอยู่กึ่งกลางล าคัว แขนเหยียดตรง 
พร้อมกับวางฝ่ามือซ้ายทับลงบนหลังมือขวา ก้มหน าเล็กน้อย) สงบนึ่งประมาณ 1 นาที 
3.2 ผู้ก ากับสั่ง "สวมหมวก" ลูกเสือเงยหน าขึ้น สวมหมวก แล้วใช้มือขวาจับไม้ พลอง มา
อยู่ในท าตรง 
3.3 ผู้ก ากับสั่ง "กอง, ตามระเปียบ, พัก" ผู้ก ากับก้าวเดินไปยืนตรงที่หน าเสาธง 
เช่นเติม 

4. ตรวจ 
การตรวจมี 2 ประเภท คือ รองผู้ก ากับตรวจและนายหมู่ตรวจ โดยมีข้อเสนอแนะในการตรวจ  

ดังนี้ 
ก. ถ้าเป็นการตรวจในตอนเปีดประชุมกอง จะตรวจในเรื่องความสะอาด สุขภาพของร่างกาย 

อุปกรณ์ท่ีผู้ก ากับสั่งให้เอามาในการเรียนการสอน 
ข. ถ้าเป็นการตรวจในตอนปีดประชุมกอง จะตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย เพราะลูกเสือ
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จะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด หากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะ ถูกต าหนิแก่คนพบเห็นไต ้
4.1 รองผู้ก ากับ 
4.1.1 ผู้ก ากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจ เปีอก " รองผู้ก ากับทุกคนวิ่งออกไป หาผู้ก ากับ 
วันทยหัตถ์และลดมือลง ผู้ก ากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลงเมื่อรองผู้ก ากับลด มือลง (รองผู้ก ากับวิ่ง
ไปท าความเคารพผู้ก ากับก่อนตรวจนั้น จะต้องพิจารณาจังหวะให้ดี อย่าท าความ เคารพพร้อมกัน) รองผู้ก ากับวิ่ง
ไปตรวจหมู่ลูกเสือทันท ี
4.1.2 รองผู้ก ากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว 
นายหมู่สั่ง "หมู่ ....... ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคนวันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน "หมู่ พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้ก ากับรับการ 
เคารพด้วยวันทยหัตถ์เมื่อนายหมู่รายงาน และลดมือลงเมื่อรายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวถอยหลัง 1 ถ้าว
และชิดเท้ามายืนตรงที่เดิม นายหมู่วันทยาวุธและสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 
4.1.3 รองผู้ก ากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็นคนแรก 
4.1.4 รองผู้ก ากับสั่งนายหมู่ "เดินตามข้าพเจ้า" ตรวจลูกเสือคนแรกและ คนต่อ ๆ 
ไป การเดินตรวจ รองผู้ก ากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง แข็งแรง ก่อนนายหมู่
ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้พลองขึ้นประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่าง
แข็งแรง แล้วตั้งไม้พลองลงกับพ้ืน ยืนในแนวเดียวกับรองผู้ก ากับ ก้าว 1 ถ้าวตรวจลูกเสือ 1 คน เมื่อตรวจลูกเสือถึง
คนสุดท้ายแล้ว ให้นายหมู่ลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือเดิน ย้อนกลับที่เดิมเหมือนตอนแรก นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วัน
ทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณครับ" (ยืนอยู่กับ ที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้ก ากับรับการเคารพด้วยวันทุยหัตถ์
และลดมือลง นายหมู่สั่งต่อไป "เรียบ-อาวุธ, ตามระเปียบ, พัก 
4.2 นายหมู่ตรวจ 

ในการประชุมกองลูกเสือ บางครั้งรองผู้ก ากับไม่มาจ าเป็นต้องให้นายหมู่ตรวจ แทน 
แนวปฏิบัติ คือ ผู้ก ากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกคนก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่ง
อ้อมหลังหมู่มายืนแทนที่นายหมู่ และท าหน้าที่นายหมู่ และท าการตรวจแบบรองผู้ ก ากับ ในข้อ  

4.1.4 โดยท าเหมือนกับรองผู้ก ากับทุกประการ 
4.3 การรายงานการตรวจ 
4.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 

เมื่อนายหมู่ลูกเสือขอบคุณรองผู้ก ากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้ก ากับกลับหลังหันท า
วันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานต่อผู้ก ากับว่า "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย” 
จากผู้ก ากับให้ไปตรวจ เชือก หมู่ ปรากฏว่า _________ และได้ตักเตือนแล้ว, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมา 
ด้านหลังเสาธงรองผู้ก ากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป (รองผู้ก ากับเมื่อตรวจเสร็จแล้วให้รายงานผลการตรวจได้เลย 
ไม่ต้องรอให้เสร็จทุกหมู่ก่อนจึงค่อยรายงาน) 
4.3.2 นายหมู่ลูกเสือรายงาน 

เมื่อนายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง โดยหันหน้าไปหาผู้ก ากับ และรอให้
นายหมู่ลูกเสือทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ลูกเสือ ตรวจเสร็จเรียบร้อยทุกหมู่แล้ว นายหมู่
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ลูกเสือทุกคนวิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้ก ากับพร้อมกัน ห่างจากผู้ก ากับประมาณ 3 ก้าว 
นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการยืนหัวแถว นายหมู่ลูกเสือหมู่ อ่ืน ๆ เรียงไปตามล าดับ โดยอยู่ในท าตามระเบียบพัก         
ผู้ก ากับยืนกึ่งกลางของแถว 

ผู้ก ากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่ลูกเสือหมู่บริการรายงานผลการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่
ลูกเสือยืนตรง, วันทยาวุธและเรียบอาวุธ ก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้ก ากับ วันทยาวุธ พร้อมกับ
กล่าวรายงาน "ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้ไปตรวจ เชือก หมู่ปรากฏว่า และได้แนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว, ครับ" เม่ือจบการรายงาน นายหมู่เรียบอาวุธ ถอยกลับเข้าที่ แล้วท าวันทยาวุธ แล้วเรียบอาวุธ, ตาม
ระเบียบพัก นายหมู่คนอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน จนกระทั่งการรายงานผลการตรวจเสร็จเรียบร้อย ผู้ก ากับสั่ง 
"กลับที่เดิม-ว่ิง" นายหมู่ทุกคนท าวันทยาวุธและเรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหันมายืนในหมู่ของตนเองใน
ต าแหน่งเติม รองนายหมู่วิ่ง อ้อมหลังหมู่กลับมายืนท าหน้าที่รองนายหมู่ตามเติม  

5. แยก 
ผู้ก ากับสั่ง "กอง-ตรง, กอง-แยก" ลูกเสือทุกคนขวาหันแล้วแยกไปปฏิบัติกิจกรรมอ่ืนต่อไป 

(2) เกม-เพลง 
เกมหรือการเล่นของลูกเสือเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมลูกเสือทุกประเภท          

ทั้งในทางจิตใจและในการบริหารร่างกาย เกมช่วยพัฒนาเด็กในเรื่องนิสัยใจคอ อารมณ์ดี น้ า ใจนักกีฬา การรักหมู่
คณะ ความอดทน ระเบียบวินัย และความไม่เห็นแก่ตัว ทุกครั้งที่มีการ ประชุมกองจะต้องมีการจัดการให้เด็กเล่น
เกมเพ่ือบริหารร่างกายเป็นการฝึกอบรมเด็กในทางจิตใจไปใน ตัว เกมที่ใช้จะต้องเสือกเกมที่เหมาะสมต่อวัยของ
เด็กด้วย หรือการร้องเพลงเพ่ือเป็นการปลุกใจ คลายอารมณ์ ก่อให้เกิดความร่าเริงบันเทิงใจ และการร้องเพลงเป็น
เพลงหมู่หรือร้องพร้อม ๆ กัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี 
(3) การสอนตามเนื้อหา 

ผู้ก ากับลูกเสือจะก าหนดเนื้อหาตามหลักสูตร ซึ่งเขียนเป็นแผนการสอนหรือโครงการสอน ในแต่ละคาบ  
จะก าหนดเนื้อหาส าหรับเขียนไวในการประชุมกอง การสอนอาจจะสอนเป็นฐานแล้วมีการเปลี่ยนฐาน              
โดยก าหนดเวลาให้ อาจจะมี 1 ฐานหรือมากกว่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับลูกเสือและความเหมาะสม ต่าง ๆ ส่วนเทคนิคการ
สอนอาจจะเป็นแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือปฏิบัติจริง แล้วแต่เนื้อหาที่ ก าหนด หรืออาจจะให้นายหมู่สอน
ภายในหมู่ตนเองก็ได ้

การรายงานเพื่อเข้าฝึกตามฐาน 
การฝึกลูกเสือตามฐานต่าง ๆ นั้น ให้จัดฐานแต่ละฐานเป็นวงกลมหรือรูปเหลี่ยมมีศูนย์กลาง 

ระยะทางระหว่างฐานควรเท่ากันเส้นทางการเดินทางให้สะดวก บางฐานอาจมีเส้นทางเข้าสู่ฐานไม่ต้องตรงอ้อมสิ่ง
ปลูกสร้าง พุ่มไม้ หรือบ่อน้ า ก็จงค านึงถึงเวลาเดินทางให้เท่ากับฐานอื่น ๆ มิฉะนั้นแล้ว ลูกเสือจะเสียเวลาเดินทาง
มากไม่ได้รับความรู้ในฐานนั้นเต็มที่ 

การเคลื่อนที่เข้าฐานนิยมเคลื่อนโดยเวียนขวา คือ ไปตามเข็มนาฬิกา ฉะนั้น ผู้อยู่ประจ าฐาน 
(วิทยากร) จะต้องหันหน้าเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงใหญ่ เมื่อลูกเสือแกครบเวลามีสัญญาณปล่อยตัวแล้ว จะเข้าแถว
หน้ากระดาน ท่าขวาหัน แล้วเคลื่อนที่ตามนายหมู่ได้เลย 
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การเข้าฐานครั้งละหลายหมู่ แต่ละหมู่นั้นนายหมู่ต้องรายงานเองทุกหมู่ แต่รายงานทีละหมู่มิบังควร
ที่จะให้หมู่ใดหมู่หนึ่งรายงานรวมหนเดียว เพราะนายหมู่จะสั่งการได้เฉพาะลูกหมู่ตนเองเท่านั้นหากมีการเข้าฐ าน
มากหมู่จนเกินไปจะเสียเวลามาก ก็เปลี่ยนการเข้าฐานแบบวิทยากรเคลื่อนที่ไปหา ลูกเสือ ซึ่งแบบนี้จะสามารถมี
ผู้แทนสั่งเคารพคนเดียวได้เสมือนครูเข้าห้องสอน 
1. การรายงานกรณีทุกคนมีอาวุธ 

เมื่อนายหมู่น าลูกหมู่ไปถึง ผู้ประจ าฐานให้เข้าแถวหน้ากระดาน โดยนายหมู่ยืนตรงหน้าผู้ประจ าฐาน    
นายหมู่สั่ง "หมู่ ตรง, วันทยา-วุธ" เฉพาะนายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวเข้าไปหา ผู้ประจ าฐาน 1 ก้าว ท่าวันทยาวุธ   
แล้วรายงานว่า "หมู่ พร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับ" รายงาน เสร็จท่าเรียบอาวุธ แล้วถอยหลัง 1 ก้าวเข้ามาใน
แถว ท่าวันทยาวุธไวิให้เหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "เรียบ-อาวุธ" และสั่ง "ตามระเปียบ-พัก" (ช่วงนี้วิทยากรประจ าฐาน
ควรสั่ง "พักแถว" ก่อนก็'ได้) 

จากนั้นผู้ประจ าฐานจะเริ่มสอนหรือฝึก ทางที่ดีผู้ประจ าฐานควรจะสั่ง "ตรง" และสั่ง "พักแถว" ก่อนจึง
เริ่มสอนก็จะเป็นการเหมาะสมมาก เพราะการสอนนั้นลูกเสือย่อมอยู่ในท่าพักตาม ระเบียบไม่ได้ 

ส าหรับผู้ประจ าฐานเมื่อนายหมู่สั่ง "วันทยา-วุธ" ก็รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ และก็ค้างอยู่อย่างนั้น
จนกว่านายหมู่จะก้าวออกมาและรายงานจบ เมื่อนายหมู่รายงานจบเรียบอาวุธ ผู้ก ากับจะลด มือลงพร้อมกัน
ตอนนี้ (มิใช่คอยลดมือลงพร้อมลูกเสือในแถว)
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2. การรายงานกรณีมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ 
การเข้าเรียนตามฐานบางกรณีนั้น เพ่ือความสะดวกผู้ก ากับหรือผู้สอนวิชาอาจสั่งให้ ลูกเสือรวมอาวุธ

ไว้ให้น าติดตัวไปเฉพาะนายหมู่ก็ได้ หรือการเข้าค่ายพักแรมกรณีที่น าอาวุธไปเฉพาะนายหมู่ เพราะไม่สามารถน า
พลอง ไม้พลอง จ านวนหลายร้อยอันไปได้ 

กรณีนี้นายหมู่สั่ง "หมู่ ตรง" ส าหรับตัวนายหมู่นั้นเมื่อตรงแล้วให้ท าวันทยาวุธ-เรียบอาวุธ ก้าวเข้า
ไปหาผู้ประจ าฐาน 1 ก้าว แล้วท าวันทยาวุธอีก รายงาน เมื่อรายงานจบเรียบอาวุธ แล้วถอยหลังเข้าที่ในแถวอยู่ใน
ท าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเปียบ-พัก" ทั้งนี้ไม่ต้องท า วันทยาวุธอีกครั้ง เพราะขณะนั้นอยู่ใน ท าตรง
เหมือนลูกหมู่แล้ว 

ส าหรับผู้ประจ าฐาน ให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ พร้อมกับลูกเสือในแถวเคารพด้วยท า ตรง และ
วันทยหัตถ์ค้างอยู่จนกว่านายหมู่จะรายงานจบ จึงเอามือลงพร้อมกับนายหมู่เรียบอาวุธตอน รายงานจบ 
3. การรายงานกรณีไม่มีอาวุธทั้งหมด 

นายหมู่จะสั่ง "หมู่ .......... ตรง" เฉพาะนายหมู่นายหมู่เมื่อตรงแล้วก็ท าวันทยหัตถ์ 
ลดมือลง ก้าวเข้าไปรายงาน ขณะรายงานก็ท าวันทยหัตถ์ รายงานว่า "หมู่ ..................... พร้อมที่จะรับการฝึก 
แล้วครับ" รายงานแล้วลดมือลงถอยหลังเข้าไปในแถว อยู่ในท าตรงเหมือนลูกหมู่ แล้วสั่ง "ตามระเปียบ-พัก" 
(ถอยเข้าไปในแถวแล้วไม่ต้องท าวันทยหัตถ์อีก) ส าหรับผู้ประจ าฐานให้รับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์ ตอนที่ลูกเสือ
เคารพด้วยท าตรงท าวันทยหัตถ์ค้างไว้จนกว่านายหมู่จะรายงานจบและลดมือลง จึงลดมือลงพร้อมกับนายหมู่ 
4. การเข้าฐานกรณีผู้ประจ าฐานเคลื่อนที่เอง 

การสอนแบบนี้เหมาะส าหรับมีลูกเสือจ านวนมาก เมื่อแบ่งฐานแล้วจะได้ฐานละ หลายหมู่ หากจะให้
ลูกเสือเคลื่อนที่จะเสียเวลามาก จึงควรจัดให้ลูกเสืออยู่เป็นกลุ่ม กลุ่มละหลาย ๆ หมู่ กรณีนี้ไม่ต้องมีการรายงาน  
ให้ท าเหมือนครูเดินเข้าห้องสอน เมื่อผู้ประจ าฐานเข้าไป ลูกเสือก็ท าความเคารพ โดยผู้ก ากับจะแต่งตั้งหัวหน้านาย
หมู่ชั่วคราวไว้เป็นผู้สั่งเคารพ โดยสั่งว่า "ลูกเสือ-ตรง, วันทยา-วุธ, เรียบ-อาวุธ, ตามระเปียบ-พัก" 

แต่ถ้าในสนามมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ (หลายหมู่) ก็สั่งว่า "ลูกเสือ-ตรง" เฉย ๆ แต่นายหมู่ ทุกคนที่มี
อาวุธอยู่แล้ว เมื่อตรงแล้วก็ท าวันทยาวุธ เรียบอาวุธเองโดยไม่มีใครสั่ง 

ส าหรับผู้ประจ าฐาน เมื่อเข้าไปเขาสั่งเคารพก็รับการเคารพตามธรรมดา (วันทยหัตถ์ ลดมือ ลงเลย 
เพราะไม่มีการรายงาน) จะเหมือนกับครูเข้าสอนในห้องเรียน 
5. การลาฐานเมื่อหมดเวลา 

นายหมู่เป็นผู้สั่ง โดยออกค่าสั่งว่า "หมู่ .............. ตรง, วันทยา-รุร'(นายหมู่คนเดียว 
กล่าวว่า "ขอบคุณ,-ครับ") เรียบ-อาวุธ, ขวา-หัน, ตามข้าพเจ้า" 

แต่หากมีอาวุธเฉพาะนายหมู่ ก็เพียงสั่ง "หมู่ ............... ตรง (ตนเองท าวันทยาวุธ แล้วกล่าวว่า 
"ขอบคุณครับ, เรียบอาวุธ") ขวาหัน, ตามข้าพเจ้า" 
(4) ผู้ก ากับเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 

ผู้ก ากับควรจะหาเรื่องสั้นหรือนิทานมาเล่าให้ลูกเสือฟัง เพ่ือแทรกคติธรรมต่าง ๆ โดย ที่ 
ลูกเสือได้รับไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัว ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความนับถือ ความสนิทสนม ความเป็นกันเอง เพ่ือให้ลูกเสือเกิด
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ความกล้า ความสามัคคี เกิดความรักชาติ เสียสละ กตัญญู 
(5) พิธีปีดประชุมกอง 
1. นัดหมาย 
1.1 ผู้ก ากับยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว รองผู้ก ากับลูกเสือ ทุกคนยืน
หลังเสาธง ห่างประมาณ 1 ก้าว 
1.2 ผู้ก ากับเรียกแถว สั่ง "กอง" พร้อมกับใช้สัญญาณมือเรียกแถวรูปครึ่งวงกลม (มือแบ
ทั้งสองช้าง เหยียดตรงลงช้างล่าง คว่ าฝ่ามือเช้าหาล่าตัว แกว่งแขนประสานกันด้านหน้าช้า ๆ เป็นรูป ครึ่งวงกลม) 
1.3 ลูกเสือทุกคนรีบวิ่งมาเช้าแถวรูปครึ่งวงกลม (ลูกเสือหมู่แรกยืนด้านซ้ายของ ผู้ก ากับ
ลูกเสือโดยนายหมู่หมู่แรกยืนอยู่เป็นแนวเดียวกับผู้ก ากับลูกเสือ หมู่ที่ 2 และหมู่ต่อ ๆไปอยู่ ทางด้านซ้ายมือของหมู่
แรกตามล าดับ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับผู้ก ากับ ลูกเสือและนายหมู่หมู่แรก โดยถือว่า
ผู้ก ากับลูกเสือเป็นจุดศูนย์กลาง ทุกคนอยู่ในท่าจัดแถว โดยการยก ข้อศอกซ้ายขึ้นมาทาบสะโพก นิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกันชี้ลงล่าง และสะบัดหน้าทางขวา ยกเว้นนายหมู่ ของหมู่แรกไม่ต้องสะบัดหน้า และรองนายหมู่หมู่สุดท้ายไม่
ต้องยกข้อศอกซ้าย) 
1.4 ผู้ก ากับสั่ง "นิ่ง" (ลูกเสือทุกคนลดแขนลงพร้อมกับสะบัดหน้ามาอยู่'ในท่าตรง ระยะ
เคียงระหว่างบุคคล 1 ช่วงศอก ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน) 
1.5 ผู้ก ากับสั่ง"กอง, ตามระเปียบ, พัก"(ลูกเสือทุกคนแยกเท้าซ้ายออกไป ทางซ้าย
ประมาณ 30 เซนติเมตร หรือประมาณเกือบครึ่งก้าวปกติอย่างแข็งแรงและองอาจ มือขวาที่ถือ ไม้พลองให้เลื่อน
ขึ้นมาเสมอเอว แล้วตันไม้พลองไปช้างหน้า เฉียงไปช้างหน้าประมาณ 45 องศา มือ ซ้ายไพล่หลัง โดยตัวมือแบตาม
ธรรมชาติ นิ้วเรียงชิดติดกัน 
1.6 ผู้ก ากับนัดหมาย เรื่องที่นัดหมาย คือ เรื่องที่จะต้องให้ลูกเสือเตรียมอุปกรณ์ ในการ
บกอบรมครั้งต่อไป เช่น ครั้งต่อไปจะบกอบรมเรื่องเง่ือนลูกเสือ เตรียมเชือก 
2. ตรวจ 

ส าหรับการตรวจตอนปีดประชุมกองจะตรวจเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เพราะลูกเสือ 
จะต้องเดินผ่านชุมชน ตลาด ถ้าหากแต่งตัวไม่เรียบร้อยอาจจะถูกต าหนิแก่ผู้ที่พบเห็นได้ 
2.1 รองผู้ก ากับตรวจ 

2.1.1 ผู้ก ากับสั่ง "รองผู้ก ากับตรวจเครื่องแบบ" รองผู้ก ากับทุกคนวิ่ง ออกไปหาผู้
ก ากับ วันทยหัตถ์ และลดมือลง ผู้ก ากับรับการเคารพด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง เมื่อ รองผู้ก ากับลดมือลง รองผู้
ก ากับวิ่งไปตรวจหมู่ลูกเสือทันที 
2.1.2 รองผู้ก ากับหยุดยืนตรงข้ามนายหมู่ ห่างจากนายหมู่ประมาณ 3 ก้าว 
นายหมู่สั่ง "หมู่ ........ ตรง, วันทยา-วุธ" ลูกเสือทุกคน'วันทยาวุธ นายหมู่เรียบอาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว 
วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวว่า "หมู่ พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" (รองผู้ก ากับรับการเคารพ 
ด้วยวันทยหัตถ์ เมื่อ นายหมู่รายงานและลดมือลงเมื่อนายหมู่รายงานจบ) นายหมู่เรียบอาวุธ 
ก้าวถอยหลัง 1 ก้าว และชิดเท้ากลับมายืนในท่าตรง ท่าวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่ต่อไป "เรียบ-อาวุธ" 
2.1.3 รองผู้ก ากับก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว และชิดเท้า ตรวจนายหมู่เป็น คนแรก 
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โดยมีข้อเสนอแนะในการตรวจ ด้งนี้ 
การตรวจเครื่องแบบ นายหมู่เป็นคนแรกจะต้องถูกตรวจด้านหน้า ซึ่งจะตรวจในเรื่อง 

ต่อไปนี้ 
1) หมวก 

ทรงอ่อนสีเสือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท่าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวม
หมวก ให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย หมวกต้องมีขนาดเหมาะสมกับศีรษะ และสวมปีดไร ผมทั้งหมด 
2) เสื้อ 

เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกากี คอมีปก ผ่าอกตลอด มีดุมติดตลอด มีสาบที่หน้าอก เหนือ กระดุมเม็ด
ที่หนึ่งนับจากคอเสื้อลงมาเล็กน้อย มีกระเป๋าสองกระเป๋าติดที่อกเสื้อทั้งสองข้าง กึ่งกลาง กระเป๋ามีจีบ จีบอยู่ใน
แถวยืนถึงปากกระเป๋า เครื่องหมายนายหมู่มีแถวผ้าสีเลือดหมู่กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาวเท่ากระเป๋าเสื้อ 2 แถบ ติด
อยู่ริมกระเป๋าตามแนวยาวกระเป๋าซ้าย กระเป๋ามี ปกรูปมนกลางแหลม เจาะรูรังดุมส าหรับกลัดดุมที่ติดอยู่ที่
กระเป๋า บนไหล่มีอินทรธนูสีเลือดหมู ปลายอินทรธนูมีอักษร "ล.ญ." ป้ายชื่อโรงเรียนเป็นผ้าโค้งไปตามตะเข็บไหล่ 
ติดต่ ากว่าไหล่ข้างขวา 1 เซนติเมตร แผ่นป้ายบอกชื่อกลุ่ม กอง ติดอยู่กลางป้ายชื่อโรงเรียน (ตัวขาวพ้ืนแดง) ส่วน
เครื่องหมาย หมู่ท่าด้วยผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 3.5 เซนติเมตร มีรูปสามเหลี่ยม 2 รูป สีตามสีประจ าหมู่ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขลิบสีเลือดหมู ติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายใต้ตะเข็บ 1 เซนติเมตร กระดุมเสื้อกลัดหมด ผ้าผูกคอ
เป็นรูปสามเหลี่ยมม้วนพับตามแนวแทยงให้เรียบ ม้วนเหลือชายประมาณหนึ่ง ฝ่ามือ ให้รอยพับอยู่ด้านใน รวบชาย
ผ้าผูกคอไว้ด้านหน้า แล้วสวมปลอกตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ปลอก ห่างจากคางระยะ 1 ก ามือของตนเอง สาย
นกหวีดสีเหลืองสวมทับผ้าผูกคอ เก็บนกหวีดไว้ กระเป๋าซ้าย 
3) กางเกง 

สีกางเกงเช่นเดียวกับเสื้อ ขาสั้นแบบไทย ริมขอบขาห่างจากก่ึงกลางสะบ้าหัวเข่า 5 เซนติเมตร มี
กระเป๋าสองกระเป๋าตรงด้านหน้าที่ผ่ามีซิปซ่อนไว้ข้างในและรูดซิปเรียบร้อย เวลาสวม เอาขอบกางเกงทับชายเสื้อ 
มีหูกางเกงด้วย เข็มขัดสีนี้าตาลแก่ หัวเข็มขัดท่าด้วยโลหะสีทอง ต้องขัดให้ สะอาดเป็นเงาเสมอ มีลายดุนรูปเฟลอร์
เดอลีส์ประกอบหน้าอยู่ในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ตรงส่วนล่างของ กรอบมีคติพจน์ว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์" เวลาคาด
เข็มขัดทับขอบกางเกง ไม่ปล่อยให้หัวเข็มขัดห้อย ยาน 
4) ถุงเท้า 

ถุงเท้ายาวสีกากี มีสายรัดถุงกันย่น เวลาสวมให้พับขอบอยู่ใต้เข่าประมาณ 5 เซนติเมตร หรือ 4 
นิ้วฝ่ามือตนเอง ขอบพับกว้างประมาณ 4 นิ้วฝ่ามือตนเอง ลายของถุงเท้าตรง 
5) รองเท้า 

รองเท้าสีน้ าตาล ท าด้วยหนังหรือผ้าใบก็ไต้ แต่ไม่มีลวดลาย หุ้มส้น มีเชือกผูกแข็งแรง และผูก
ด้วยเงื่อนพิรอด รองเท้าหนังสะอาดและขัดเป็นเงางาม 
2.1.4 เมื่อรองผู้ก ากับตรวจต้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สั่ง "กลับหลังหัน" เพ่ือตรวจ
ต้านหลังอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่กลับหลังหัน รองผู้ก ากับตรวจความเรียบร้อยต้านหลัง เช่น เชือก ผูกรัด หมวกทรง
อ่อน ผ้าผูกคออยู่ตรงกลางเสื้อ เสื้อออกนอกกางเกง หรือไม่ 
2.1.5 เมื่อรองผู้ก ากับตรวจนายหมู่ต้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว รองผู้ก ากับ 
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สั่ง "กลับหลังหัน"รองผู้ก ากับสั่งต่อ'ใป "เดินตามข้าพเจ้า"ตรวจลูกเสือต้านหน้า ตรวจลูกเสือคนแรก และ
 คนต่อ ๆ ไป การเดินตรวจรองผู้ก ากับก้าวเท้าขวาไปทางข้างขวา 1 ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไป 
อย่างอย่างแข็งแรง ก่อนนายหมู่ก้าวไปทางข้างขวา ให้ยกไม้พลองข้ึนประมาณ 1 คืบ ก้าวเท้าขวาไป ทางข้างขวา 1 
ก้าว แล้วชักเท้าซ้ายไปชิดอย่างแข็งแรง แล้วตั้งไม้พลองลงกับพ้ืน ยืนในแนวเดียวกับ รองผู้ก ากับ ก้าว 1 ก้าวตรวจ
ลูกเสือ 1 คน การตรวจเหมือนกับการตรวจนายหมู่ต้านหน้าทุกประการ ถ้าเป็นการตรวจในตอนเป็ดประชุมกอง 
ตรวจสุขภาพร่างกาย หรืออุปกรณ์การเรียนการสอน จะไม่เดิน อ้อมหลัง 

เมื่อตรวจต้านหน้าเสร็จทุกคน แล้วจึงเดินตรวจต้านหลังต่อไป การเดินตรวจต้านหลังให้ ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการเดินตรวจต้านหน้า การตรวจปฏิบัติเช่นเดียวกับการตรวจนายหมู่ เมื่อตรวจ ต้านหลังเสร็จ ทุกคน
แล้ว รองผู้ก ากับและนายหมู่กลับมายืนที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง นายหมู่ยืนตรงสั่ง "วันทยา-วุธ" และกล่าวว่า "ขอบคุณ
ครับ" (ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องก้าวออกไป) รองผู้ก ากับรับการเคารพ ด้วยวันทยหัตถ์และลดมือลง นายหมู่ สั่งต่อไป 
"เรียบ-อาวุธ, ตามระเปียบ-พัก" 
2.2 นายหมู่ตรวจ 

ในการประชุมกองลูกเสือ ในบางครั้งรองผู้ก ากับไม่มาจ าเป็นให้นายหมู่ตรวจแทน แนว
ปฏิบัติ คือ ผู้ก ากับสั่ง "นายหมู่ตรวจ" นายหมู่ทุกหมู่ก้าวออกไปข้างหน้าหมู่ของตนเอง 3 ก้าว รองนายหมู่วิ่งอ้อม
หลังมายืนแทนท่ีนายหมู่ และท าหน้าที่นายหมู่ และท าการตรวจแบบรองผู้ก ากับทุก ประการ 
2.3 การรายงานการตรวจ 

2.3.1 รองผู้ก ากับรายงาน 
เมื่อนายหมู่ขอบคุณรองผู้ก ากับ ภายหลังการตรวจเรียบร้อยแล้ว รองผู้ก ากับ

กลับหลังหันท าวันทยหัตถ์ พร้อมกับกล่าวรายงานว่า "ข้าพเจ้าได้มอบหมายจากผู้ก ากับ 
ให้โปตรวจ หมู่ ปรากฏว่า และได้ตักเตือนเรียบร้อย, ครับ" เสร็จแล้ววิ่งกลับมาด้านหลัง 

เสาธง รองผู้ก ากับคนต่อไปก็รายงานต่อ ๆ ไป 
2.3.2 นายหมู่รายงาน 

นายหมู่ลูกเสือคนใดตรวจเสร็จแล้ว ให้ยืนตรงหน้าหมู่ของตนเอง หันหน้าไปหา
ผู้ก ากับ และรอให้นายหมู่ทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เมื่อนายหมู่ตรวจเสร็จ เรียบร้อยแล้ว นายหมู่ทุกคน
วิ่งออกไปเข้าแถวหน้ากระดานแถวเดี่ยวตรงข้ามผู้ก ากับพร้อมกัน ห่างจาก ผู้ก ากับประมาณ 3 ก้าว นายหมู่หมู่
บริการยืนหัวแถว นายหมู่อื่น ๆ เรียงไปตามล าดับ ผู้ก ากับยืน กึ่งกลางของแถว 
ผู้ก ากับสั่ง "นายหมู่รายงาน" นายหมู่หมู่บริการรายงานการตรวจเป็นคนแรก นายหมู่ยืนตรง วันทยาวุธ และเรียบ

อาวุธ ก้าวออกไป 1 ก้าว หันหน้าไปหาผู้ก ากับ วันทยาวุธ พร้อมกับกล่าวรายงาน 
"ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับให้โปตรวจเครื่องแต่งกายหมู่ ปรากฏว่า และได้ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้โขให้ถูกต้องแล้ว, ครับ" นายหมู่คนอ่ืน ๆ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน จนกระทั่ง การรายงานผล
การตรวจเสร็จเรียบร้อยผู้ก ากับสั่ง "กลับที่เดิม-ว่ิง" นายหมู่ทุกคนวันทยาวุธและ 
เรียบอาวุธพร้อมกัน กลับหลังหัน วิ่งกลับมายืนในหมู่ของตนในต าแหน่งเติม รองนายหมู่วิ่งอ้อมกลับหลัง มายืนท า
หน้าที่รองนายหมู่ตามเติม 
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3. ซักธงลง 
3.1 ผู้ก ากับสั่ง "กอง, ตรง" ผู้ก ากับก้าวถอยหลังมายืนทางขวามือหรือซ้ายมือ หัน 
หน้าเข้าหาเสาธง 
3.2 ผู้ก ากับสั่ง "หมู่บริการชักธงลง" ลูกเสือที่เป็นหมู่บริการฝากไม้พลองกับ ลูกเสือ คน
กัดไป วิ่งออกมาพร้อมกันและหยุดยืนตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว วันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อม
กัน ลูกเสือทางขวามือก้าวออกไปข้างหน้า 2 ก้าวและชิดเท้า แก้เสือกธง แล้วก้าวถอยหลัง 2 ก้าว และ 
3.3 ผู้ก ากับสั่ง "กอง, วันพยา-วุธ" ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคน 
วันทยาวุธ ลูกเสือผู้ชักธงชาติลงทางขวามือ ค่อย ๆ ดึงเชือกลงช้า ๆ คนทางซ้ายมือค่อย ๆ ปล่อยเชือก เชือกท่ังสอง
ด้านตึงตลอดเวลาขณะชักธงชาติลง เมื่อชักธงชาติลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกเสือทางขวามือ รับเชือกจ าก ลูกเสือ
ทางซ้ายมือมารวมกัน ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว และชืดเท้า ผูกเชือกธง แล้วก้าวถอย หลัง 2 ก้าว และชืดเท้ากลับมา
ยืนตรงที่เติม ลูกเสือทั่งสองยืนตรงท าวันทยหัตถ์และลดมือลงพร้อมกัน (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง) กลับ
หลังหันวิ่งกลับมาเข้าแถวในหมู่ของตน แล้วรีบน าไม้พลองที่ ฝากไว้มาท าวันทยาวุธอย่างแข็งแรงและองอาจ
เช่นเดียวกับลูกเสือในกอง 
3.4 ผู้ก ากับสั่ง "เรียบ-อาวุธ" ลูกเสือทุกคนลดแขนซ้ายลงมาอยู่ในที่เติมโดยเร็ว 
4. เลิก 
4.1 ลูกเสือทุกคนเมื่อเรียบอาวุธแล้วก็ยังยืนอยู่ในท าตรง 
4.2 ผู้ก ากับสั่ง "กอง, เลิก" ลูกเสือทั้งหมดท าวันทยาวุธ และเรียบอาวุธ ขวาหัน พร้อมกัน 
เดินออกนอกแถว 

การประชุมนายหมู่ลูกเสือสามัญ 

ที่ประชุม 
การจัดที่ประชุมนายหมู่ 

1. ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มีโต๊ ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวองค์
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร์ด เบเดน เพาเวลส์ 
2. โต๊ะประชุม ควรจัดให้มีเก้าอ้ีประชุมตามจ านวนของนายหมู่ และจัดที่นั่งเป็นพิเศษส าหรับ ผู้ก ากับ
หรือรองผู้ก ากับท่ีจะเข้าประชุมด้วยในฐานะท่ีปรึกษา โดยจัดให้นั่งอยู่ทางซ้ายของประธาน 
3. การจัดที่นั่ง จะต้องก าหนดไวให้ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือเครื่องหมายแสดงไว้ ณ ที่นั่น ๆ เช่น 
ประธาน เลขานุการ หมู่สิงโต หมู่เสือ หมู่นกหัวขวาน ฯลฯ และผู้ก ากับลูกเสือ 
4. ผู้เข้าประชุม 
- นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน 
- ผู้ก ากับลูกเสือ ถ้าผู้ก ากับไม่อยู่ให้รองผู้ก ากับเข้าประชุมแทน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิที่กองลูกเสือเชิญมาเพ่ือแนะน าการเป็นครั้งคราว 
- การเสือกประธานและเลขานุการ 
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5. การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่ าง ๆ เข้าห้องประชุม จนถึง
ประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้านั่งจะต้องไปไหว้พระพุทธรูป (ยกเว้นผู้ที่นับถือ
ศาสนาอ่ืน มิใช่ศาสนาพุทธให้แสดงความเคารพต่อธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ไต้เลย) และแสดงความเคารพ
ต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามล าดับเสียก่อน โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึง
ไปนั่งยังที่ของตน (ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียนและกราบที่หน้าพระ) 
6. การเปีดประชุม เป็นหน้าที่ของประธานที่จะกล่าวเปีด โดยลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุมยื่นมือขวา
ออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือแล้วกล่าวว่า “บัดนี้ สมาชิกของที่
ประชุมไต้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปีดการประชุม ขอให้สมาชิกท้ังหลายไต้ใช้ สิทธิและเสรีภาพของท่าน
โดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับไม่เปีดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมา
แสดงรหัส สมาชิกท่ีเข้าประชุมยืนพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้น แสดงรหัสลูกเสือแบบให้ค าปฏิญาณของลูกเสือ
แล้วกล่าวพร้อมกันว่า “ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็น ความลับ เว้นไว้แต่จะไต้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม” 
เสร็จแล้วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน จากนั้นจึงให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
7. การพูดในที่ประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต จึงจะพูดไต้ (และจะต้องพูด
กับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน 
8. การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะแจ้งนัดหมายไป 
9. การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการโดยประสานงานกับ 
ประธาน 
10. เรื่องที่จะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบใน กอง
ลูกเสือของตน, จัดท าก าหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, การลงโทษ, การให้รางวัล, และการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
11. รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็นความลับ ไม่ควรเป็ดเผย เว้นแต่จะไต้
รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
12. การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จดและจัดท ารายงานการ ประชุม
บันทึก ลงในสมุดและส าเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ 
13. ผู้ด ารงต าแหน่งประธานที่ประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลที่ผู้ก ากับแต่งตั้งจากนายหมู่ที่นายหมู่ ส่วนมาก
เห็นชอบด้วย 
14. เลขานุการของที่ประชุม ประธานที่ประชุมเป็นผู้แต่งตั้งจากนายหมู่โดยให้นั่งอยู่ทางซ้ายของ 
ประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าที่ประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธานแล้วจึงเชิญผู้ก ากับฯ เป็นคน
สุดท้าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นไต้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและมติของที่ประชุมฯ 
15. ผู้ก ากับลูกเสือ ที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม แต่มีสิทธิยับยั้งการกระท าใด ๆ ที่ผู้ก ากับฯ 
เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ท าไปตามข้อตกลงของที่ประชุมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นไต้ 
16. การปีดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าลู่ที่ประชุม ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าท ามุ ม 
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปีดการประชุม” เมื่อประธาน
กล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกข้ึนยืนท าวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานท าวันทยหัตถ์ตอบ) 
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17. การออกจากห้องประชุม ตามล าดับดังนี้ คือ ที่ปรึกษา, ประธาน และนายหมู่ (โดยปฏิบัติพิธีการ
เช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท้าย
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(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม) 
ระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ 

ครั้งที ่ / 
วันที่.................. เดือน..................พ.ศ..............ณ.............. 

 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี) 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ............................... / ........................  
วาระท่ี 3 เรื่องท่ีสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ถ้ามี) 
วาระท่ี 4 เรื่อง .............................................  (เป็นเรื่องที่จะประชุมพิจารณากันในการประชุม ถ้ามีหลาย 
เรื่อง ก็ใส่ วาระที่ 5 ที่ 6 จนหมดเรื่องที่จะน ามาประชุม) วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) วาระท่ี 5 หรือวาระอันดับ
สุดท้ายนี้เป็นวาระท่ีก าหนดส่าหรับเรื่องท่ีจะมีขึ้นภายหลังที่ได้ก าหนดระเบียบวาระไปแล้ว จะได้น า มาเข้ามา
พูดในที่ประชุมได้ 
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(ตวัอย่างบนัทกึรายงานการประชมุ) 
บนัทกึรายงานการประชมุนายหมู1 
ครัง้ท่ี /  

วนัท่ี เดือน พ.ศ  
ณ   

 

 

 

 
 

 

ล าตับที่ ซื่อ - สกุล ลายเซ็น ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1   ประธาน  

2   นายหมู ่หมู่............   

3   รองนายหมู ่หมู่ ...............   

4   นายหมู ่หมู่............   

5   รองนายหมู ่หมู่ ...............   

6   ฯลฯ  

7     

8     

9     

10   เลขานุการ  
     
 

ตวัอย่างการจดัสถานท่ีประชมุนายหมู1 

 


